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 شرح األصول الستة

 

 تفريغ ادلرس األول من رشح األصول الستة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

ني، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوهل  احلمد هلل رب العامل
 صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه ومن وااله أما بعد: 

انتهينا من دراسة كتاب القواعد األربع ورأينا من اإلخوة املشاركني يف الغالب عالمات ممتازة 
وذاكء واحلمد هلل وهذا هو املقصود من اتلدريس    يشكر عليها يف اإلجابات، واهتمام يدل ىلع نباهة

أن الطالب يفهم ما يُلىق عليه من املسائل الواضحة وأيًضا من املسائل ادلقيقة واملناسب بعد  
خنتار كتاب األصول الستة لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب انلجدي    أنكتاب القواعد األربع  

 رمحه اهلل، وقد تم االعالن عليه. 

 املؤلف رمحه اهلل يف هذه الرسالة: يقول  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

من أعجب العجاب، وأكرب اآليات ادلالة ىلع قدرة امللك الغالب ستة أصول بينها اهلل تعاىل بيانًا  
واضًحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها كثري من أذكياء العالم وعقالء بين 

 .آدم إال أقل القليل 

هذه الرسالة اليت نريد دراستها رسالة خمترصة لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل 
 تعاىل، وذكر فيها املؤلف أصواًل ستة من أصول أهل السنة واجلماعة وهذه األصول يه:
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 اإلخالص وبيان ضده وهو الرشك باهلل تبارك وتعاىل. األصل األول:  

 ن وانليه عن اتلفرق فيه. االجتماع يف ادلي األصل اثلاين: 

 السمع والطاعة لوالة األمر.األصل اثلالث:  

 بيان العلم والعلماء ومن تشبه بهم وليس منهم.  األصل الرابع:

 بيان من هم أويلاء اهلل.  األصل اخلامس: 

 رد الشبهة اليت وضعها الشيطان يف ترك القرآن والسنة.  األصل السادس: 

والشيخ رمحه اهلل اكن هل اهتمام وعناية بالرسائل املخترصة اليت يفهمها العايم وطالب العلم ومن   
هذه الرسائل هذه الرسالة انلافعة املخترصة األصول الستة؛ فهذه الرسالة خمترصة لكنها مجعت  

، وهكذا جتد الكم أهل العلم اذلين يَرُِدون معني الكتاب والسنة جيعل  علًما غزيًرا وفقًها كبريًا 
اهلل يف الكمهم القليل انلفع الكثري ألنهم استمدوا علمهم من كتاب اهلل ومن سنة رسوهل صىل 

 األصولاهلل عليه وسلم وفيهما جوامع اللكم، وهذه الرسالة يف صفحة واحدة، ومع ذلك هذه 
إذا أردنا أن نبسط القول فيها فهذا حيتاج إىل وقت طويل وحتتاج إىل  رشح وتوضيح و إلى حتتاج 

كتابة املباحث العديدة فيها لكن حسبنا من القالدة ما أحاط بالعنق وحسبنا أن نفهم هذه  
 األصول مع اإلشارة إىل بعض املسائل املهمة املتعلقة بها. 

 هنا املؤلف رمحه اهلل تعاىل افتتح رساتله بقوهل:

العجاب وأكرب اآليات ادلالة ىلع قدرة امللك الغالب ستة أصول بينها اهلل تعاىل بيانا    من أعجب 
 واضًحا  
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فافتتح رساتله رمحه اهلل باتلعجب من وضوح هذه األصول وغفلة الكثري من انلاس عنها  
واتلعجب معناه ادلهشة واالنبهار من هذا احلال بغض انلظر هل سبب اتلعجب معروف أو غري  

فاتلعجب ىلع ، ليس من الزم اتلعجب جهل السبب كما هو معلوم ومقرر يف موضعهمعروف ف
قسمني فقد يكون االنبهار واالندهاش سببه اجلهل بالسبب اذلي أوصل إىل هذا اليشء، وقد 
يكون اتلعجب مع العلم بالسبب املوصل إىل هذا اليشء   ومع ذلك الشخص يتعجب، وهذا هل  

 إن شاء اهلل، موضع آخر يبسط الالكم فيه 

فإذاً اتلعجب واالندهاش واالنبهار قد يكون بسبب أن الشخص جيهل السبب وقد يكون ىلع  
علم بالسبب لكن يتعجب من هذا اليشء خلروجه عن نظائره وهلذا يف احلديث عن انليب عليه  

ِِب ُهَريَْرةَ ريض اهلل عنه َعْن انلَّيِبِّ َصىلَّ اهللُ عَ 
َ
لَْيِه وََسلََّم، قَاَل: »قَْد َعِجَب  الصالة والسالم: َعْن أ

 اهللُ مِْن َصنِيِعُكَما بَِضْيِفُكَما اللَّْيلََة« رواه مسلم 

ذاك الرجل االنصاري اذلي أطعم ضيف رسول اهلل وملا حرض الطعام أطفأوا الرساج وأوهموه أنهم  
 يأكلون ولم يأكلوا ألجل أن يشبع الضيف هذا أمر خارج عن 

األمر املعتاد فقال عجب اهلل من صنيعكما ابلارحة، فاتلعجب قد يكون خلروج اليشء عن  
نظائره، وكذلك هنا املؤلف يعلم ملاذا وصل من وصل إىل هذا لكن يعجب أن حيصل اجلهل  

 بأشياء واضحة مثل هذه ويضل فيها من يضل من أذكياء العالم وعقالء بين آدم. 

 عجاب وأكرب اآليات ادلالة ىلع قدرة امللك الغالبفقال رمحه اهلل: من أعجب ال 

ْغلََِبَّ   
َ
ُ أَل الغلبة صفة ذاتية هلل ثابتة بالكتاب والسنة فاهلل اغلب وال اغلب هل قال اهلل: }َكَتَب اَّللَّ

َ قَوِيٌّ َعِزيٌز{ )املجادلة  نَا َورُُسِِل إِنَّ اَّللَّ
َ
ُ 21أ  اَغلٌِب  ( أي ألنترص أنا ورسِل وقال جل وعال: }َواَّللَّ

ْكََثَ انلَّاِس اَل َيْعلَُموَن{ )يوسف 
َ
ِ َولَِكنَّ أ ْمرِه

َ
( أي أمره نافذ ال يبطله باطل وال يغلبه  21ىلَعَ أ
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مغالب ويف صحيح اإلمام ابلخاري عن أِب هريرة ريض اهلل عنه عن انليب صىل اهلل عليه وسلم  
ْحَزاَب وَْحَدهُ« فالغلبة

َ
بمعىن القهر ومن أسمائه سبحانه القاهر والقهار    قال يف احلديث: »َوَغلََب األ

وعدَّ بعض العلماء الغالب من أسماء اهلل وفيه نظر فإًذا ذكر املؤلف هنا الغالب ليس املراد أنه  
اسم هلل وإنما ىلع وجه الصفة واإلخبار وأكرب اآليات ادلالة ىلع قدرة امللك الغالب ستة أصول  

 عوام. بينها اهلل تعاىل بيانا واضحا لل

األصل يف اللغة هو ما يستند اليشء إيله، وقيل هو أسفل لك يشء ومنهم من يقول هو ستة أصول  
ما يبىن عليه غريه ومن ذلك أصل اجلدار وهو أساسه وكذلك أصل الشجرة اذلي يتفرع منه  

ُ َمَثاًل ََكَِمًة َطيَِّبًة َكَشجَ  لَْم تََر َكْيَف ََضََب اَّللَّ
َ
ْصلَُها ثَابٌِت َوَفرُْعَها  أغصانها قال تعاىل: }أ

َ
َرةٍ َطيَِّبٍة أ

َماءِ{.   يِف السَّ

 وأما معىن األصل يف االصطالح فللعلماء الكم فيه، وأخذ ورد.  

فمن العلماء من يقول األصل ما اكن يف العقائد ويقابله الفرع وهو ما اكن يف الفقه واعرتض ىلع  
لك مسألة يف العقائد تكون من األصول  هذا من اعرتض من املحققني من أهل العلم أنه ليس 

وال لك مسألة يف الفروع أو يف الفقه تكون من الفروع فهنالك مسائل تتفرع من بعض األصول  
يف العقائد وقد ال يكون فيها ادليلل واضًحا، ال يضل من خالف فيها إذ قد يكون يف بعض 

هلا لكن قد يتفرع من بعض  املسائل املتفرعة من بعض األصول للعقيدة، األصول ال الكم حو
املسائل تفريعات ويه من مسائل العقائد ومع ذلك ليست من األصول ويف نفس الوقت أيضا  

هنالك من املسائل الفقهية ما يه من املعلوم من ادلين بالرضورة وإن اكنت من املسائل الفقهية   
ن العلماء ىلع هذا  وال يقال أنها من الفروع بل يه من األصول فمن هنا اعرتض من اعرتض م

اتلقسيم يف أن األصول ما اكن يف العقائد والفروع ما اكن يف الفقه، ويمكن أن يصحح هذا  
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اتلقسيم وكما يقال ال مشاحة يف االصطالح لكن ليس ىلع أن االصول ما اكن يف العقائد 
تيمية رمحه اهلل  والفروع ما اكن يف الفقه وإنما العبارة ادلقيقة يف هذا كما قال شيخ االسالم ابن  

ْنَفنْيِ (( أي من  6/56كما يف جمموع الفتاوى ) َلِيَل َمْن لُكِّ َواِحٍد مِْن الصِّ نَّ اجلْ
َ
َقُّ أ ( قال: ))بَْل احلْ

ُصوٍل 
ُ
ْنَفنْيِ " َمَسائُِل أ َلِيَل َمْن لُكِّ َواِحٍد مِْن الصِّ نَّ اجلْ

َ
َقُّ أ مسائل العقائد ومسائل الفقه. ))بَْل احلْ

َما" َوادلَّ  َْمِس َوحَتِْريِم الُْمَحرَّ ِت  قِيَق " َمَسائُِل فُُروٍع ". فَالِْعلُْم بِوُُجوِب الَْواِجَباِت َكَمَبايِن اإْلِْساَلِم اخلْ
نَُّه َسِمي

َ
ٍء َعلِيٌم وَأ ٍء قَِديٌر َوبُِكلِّ يَشْ َ ىلَعَ لُكِّ يَشْ نَّ اَّللَّ

َ
اهَِرةِ الُْمَتَواتَِرةِ اَكلِْعلِْم بِأ نَّ  ٌع الظَّ

َ
بَِصرٌي وَأ

اهَِرةِ الُْمَتَواتَِرةِ(( بمعىن أن هذه من األصول فإًذا   ِ َوََنَْو َذلَِك مِْن الَْقَضايَا الظَّ ُم اَّللَّ الُْقْرآَن الَكَ
األصول كما قال شيخ اإلسالم:  اجلليل من املسائل من لك واحد من الصنفني، الظاهر املعلوم 

األصول وادلقيق منهما من مسائل الفروع وهكذا يقول  من ادلين بالرضورة وَنو ذلك هذا من 
العالمة العثيمني رمحه اهلل يف رشح احلموية قال يمكن أن تكون هذه اللكمة مقبولة؛ يعين 
تقسيم املسائل إىل أصول وفروع لكن ال ان األصول يه العلمية والفروع يه العملية بل نقول  

 ...ما يكون صفة يف هذه األصول إن األصول ما ال يقوم ادلين إال به والفروع 

األصول اليت تعترب أراكنًا يف اإلسالم فإننا جنعلها أصواًل ولو اكنت من األمور العمليات إىل آخر   
 ما ذكره رمحه اهلل تعاىل.  

يقول هنا املؤلف وأكرب اآليات ادلالة ىلع قدرة امللك الغالب ستة أصول بينها اهلل تعاىل بيانًا  
 د يقول قائل ملاذا حرص املؤلف هنا األصول بستة أصول؟ واضًحا للعوام ق

واجلواب نقول: لم حيرص املؤلف األصول يف ستة حىت يرد هذا السؤال؛ وإنما ذكر هنا يف هذه   
الرسالة ستة أصول من باب ضبط العلم ذكر هذه الست األصول نظرا لألهمية وللحاجة إىل هذه 

ل كثري من انلاس فيها فذكر املؤلف هذه األصول  األصول وملعرفتها و حلصول الضالل من قب
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للحاجة ولم يكن هذا ىلع سبيل احلرص لألصول فأصول أهل السنة واجلماعة كثرية، وذكر  
املؤلف منها هذه الستة األصول اليت ضل فيها من ضل من انلاس وهذا األسلوب اذلي سلكه  

هو مأخوذ عن انليب صىل اهلل عليه  املؤلف هو أسلوب من األسايلب اليت يضبط بها العلم اليت و
وسلم كقوهل: ))ثالٌث َمن كنَّ فيه وجَد حالوةَ اإليماِن(( وقوهل عليه الصالة والسالم: ))" آيَُة  
الُْمَنافِِق ثاََلٌث(( وَنو ذلك من األحاديث واألدلة اليت تذكر لضبط العلم وملعرفة بعض األمور  

 املهمة وال يراد  من ذلك احلرص.  

من أعجب العجاب، وأكرب اآليات ادلالة ىلع قدرة امللك الغالب ستة أصول بينها ؤلف: قال امل
 .اهلل تعاىل بيانًا واضًحا للعوام فوق ما يظن الظانون

ُة " اْسٌم ُمْشَتقٌّ مِْن الَْعََم" وقال   بُو َجْعَفٍر " الَْعامَّ
َ
العوام قال شيخ االسالم ابن تيمية "َكَما قَاَل أ

عبداهلل أبو زيد: " إذ العايّم مشتق من العَم، فهو بَِيِد من يقوده اغبلاً" فاألعَم  الشيخ بكر بن 
حيتاج إىل من يقوده وهكذا العايم حيتاج إىل من يأخذ بيده وأن يبرصه يف أمور دينه فقيل هلم  
العامة، والعامة ضد اخلاصة وللفائدة َكمة العامة تأيت ويراد بها اللك أو األكَث فيقال اعمة  
العلماء ىلع كذا العوام من أهل العلم أو عوام أهل العلم ىلع كذا فهذه صيغة من الصيغ اليت  
تنقل بليان اإلمجاع أو ما عليه األكَث من أهل العلم أما هنا فاملراد أن هذا بني للعامة اذلين  

حيتاج إىل من يأخذ بأيديهم مع ذلك هذه األصول بينها اهلل تعاىل ب يانًا  يغلب عليهم اجلهل و
 واضًحا للعوام وإذا فهمها العوام فغريهم يفهمها من باب أوىل فيه أمور واضحة جلية. 

ثم بعد ذلك  ستة أصول بينها اهلل تعاىل بيانًا واضًحا للعوام فوق ما يظن الظانونقال املؤلف: 
 .غلط فيها كثري من أذكياء العالم وعقالء بين آدم إال أقل القليل 
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ضوح هذه األصول ومع ذلك غلط فيها كثري من أذكياء العالم وعقالء فاملؤلف يتعجب من و
بين آدم وهذا يدلك ىلع أنه ال يلزم من اذلاكء أن يوفق الشخص للهدى فاهلل تبارك وتعاىل يهدي  
من يشاء فضاًل ويضل من يشاء عداًل، والشخص إذا اجتمع هل اذلاكء واهلدى فقد حزيت هل ادلنيا  

أما إذا اكن ذكيًا ولم يكن مهتديًا فقد خرس خرسانا مبينا ورحم اهلل احلافظ  ووفق توفيًقا عظيًما  
اَكَء باِلَ إِْيَماٍن، َوَريِضَ اهللُ َعِن ابلاَلََدةِ َمَع  14/62اذلهيب حيث قال يف السري ) ( قال: ))لََعَن اهللُ اذلَّ

 اتلَّْقَوى.((  يف ترمجة ابن الريوندي 

اكء فذلك نور ىلع نور أما إذا افتقد الزاكء فهنا ذاكؤه يكون  فإذا وجد عند الشخص اذلاكء والز
وباال عليه، وهلذا اإلمام اذلهيب يقول: )لعن اهلل اذلاكء بال إيمان وريض اهلل عن ابلالدة مع  
اتلقوى( بمعىن إذا اكن ثم خيار فابلالدة مع اتلقوى خري من اذلاكء بال إيمان أما إذا وفق ومُجع  

ء والزاكء، اذلاكء واإليمان؛ فذلك نور ىلع نور، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  للشخص األمران اذلاك 
أوتوا ذاكء وما أوتوا زاكء، وأعطوا فهوما   رمحه اهلل يف آخر الفتوى احلموية عن أهل الالكم قال "

بَْص 
َ
ْغىَن َعْنُهْم َسْمُعُهْم َواَل أ

َ
اُرُهْم َواَل وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة }َفَما أ

ِ وََحاَق بِِهْم َما اَكنُوا بِِه يَْسَتْهِزئُون{)األحقاف  ٍء إِْذ اَكنُوا جَيَْحُدوَن بِآيَاِت اَّللَّ فْئَِدُتُهْم مِْن يَشْ
َ
 (.  26أ

فهنا املؤلف رمحه اهلل تعاىل يتعجب وحق هل أن يتعجب من أصول واضحة بينها اهلل بيانًا واضًحا  
من أذكياء العالم وعقالء بين آدم وقد يتساءل الشخص ملاذا غلط   ومع ذلك غلط فيها كثري 

 هؤالء األذكياء ومن إيلهم يف هذه األصول مع وضوح أدتلها؟ 

 واجلواب: أن اَنراف الشخص عن احلق وغلطه يف املسائل الواضحة هل أسباب كثرية ومنها: 

اب عليه وباتلايل فهو يقرأ  كونه ترىب ىلع هذا من ِصغره ونشأ عليه وقد قيل من شب ىلع يشء ش 
انلصوص من دون تدبر وتأمل، وال يعرض أعمال انلاس ىلع كتاب اهلل هل أعماهلم صحيحة أم  
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ال وإنما يقرأ القرآن للتربك أو للتذلذ أو لالستمتاع بسماع صوت القارئ وَنو ذلك، وال يقرأ  
ا القرآن؛ فهذا ال يوجد  القرآن للعمل واتلدبر والصدور عما فيه وعرض ما عليه انلاس ىلع هذ 

 إال يف قليل من انلاس. 

معدوم لكنه يف أقل القليل( وذللك جتد القرآن يف واد وأعمال    إنهيقول الشيخ الفوزان: )ال نقول   
بعض انلاس يف واد آخر ال يفكرون يف اتلغيري أبدا ولو حاول جمدد أو داع إىل اهلل أن يغري ما هم  

الضالل واتهموا باخلروج ىلع ادلين وأنه أىت بدين جديد وأنه وأنه  عليه لقاموا يف وجهه وأتهموه ب
 إىل آخر االتهامات اليت يكيلونها لدلاعة وملن أراد أن يبني للناس ما ضلوا فيه.  

فكثري من انلاس كما سمعت قد يقرأ القرآن للتربك وهلذا جتد بعض املسلمني يقرأ القرآن يف  
كن ال يقرأ ىلع وجه اتلدبر واتلأمل، يفهم هذه اآليات، وهل  الصباح يريد أن يستفتح يومه خبري ل

أعماهل موافقة ملا يسمعه أو أن أعماهل ختالف؛ فتجده يف غفلة عن ذلك، وإنما يقرأ القرآن للتربك  
أو من أجل الشفاء وَنو ذلك من األغراض فألجل ذلك قد يضل عن أمور واضحة هلذه اآلفة  

 حيصل منه اتلدبر للقرآن إال من رحم اهلل تبارك وتعاىل ويه أنه نشأ ىلع يشء ومع ذلك لم

كذلك أيضا قد يتبني هل أن القرآن خيالف ما هو عليه وما نشأ عليه لكن يصعب عليه   
خياف أهل بدله ومن ترىب ىلع أيديهم فيبىق ىلع ما هو عليه من الضاللة واخلطأ   اتلخلص منه و

   .مع وضوح األمر

أضف إىل ذلك أن بعضهم قد يعرف احلق ويظهر هل ومع ذلك يغالط خوفا ىلع جاهه وماكنته  
سنة رسوهل خياف أن تسلب منه   ومن كتاب اهلل  منورئاسته فهو يرى أنه لو انقاد ملا علمه 

 ماكنته وأن يذهب جاهه وَنو ذلك وما قصة هرقل عنكم ببعيد. 
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رفة احلق أو بينه وبني الرجوع إيله بعد اتضاحه  وهناك أسباب اخرى حتول بني الشخص وبني مع 
(  183-  179-1/169وقد ذكر العالمة ابن القيم عرشة أسباب يف كتابه املاتع مفتاح دار السعادة )

( وهو ملحق بكتاب  2/180وكذلك ذكر بعضها املعليم يف كتابه القائد إىل تصحيح العقائد ) 
 . اتلنكيل

همها أو يغلط فيها من يغلط من أذكياء العالم أو عقالء بين فإًذا قد حيصل من ابلعض أنه ال يف
آدم، وابلعض قد يفهم لكن مع ذلك ال يرجع إىل جادة الصواب ألمر وآخر من األسباب اليت 

 حتول بني بعض انلاس وبني قبول احلق والرجوع إيله. 

 

 : فائدة أخرى أو تنبيه آخر 

لف من أعجب العجاب وأكرب اآليات ادلالة  قد يتساءل ابلعض ويقول ما املناسبة من قول املؤ
ىلع قدرة امللك الغالب فاتلعجب ُعلم ملاذا استفتح املؤلف رساتله باتلعجب لكن ملاذا قال 
ادلالة ىلع قدرة امللك الغالب ما الصلة لضالل هؤالء األذكياء وبعض العقالء من بين آدم يف هذه 

 غالب؟قدرة امللك ال علىاملسائل ما صلتها ودالالتها 

واجلواب أن املؤلف رمحه اهلل بني أن هذه الستة األصول بينها اهلل بيانًا واضًحا ومع ذلك غلط   
فيها كثري من أذكياء العالم وعقالء بين آدم مما يبني لك أن األمر هلل فال اغلب حلكمه وال راد  

م عقوهلم وال ذاكؤهم لقضائه فهؤالء مع ذاكئهم لم يوفقوا ملعرفة هذه األشياء الواضحة ولم ينفعه
فاألمر هلل تبارك وتعاىل يهدي من يشاء فضاًل، ويضل من يشاء عداًل، وهو املالك الغالب جل 

 وعال نكتيف بهذا القدر، واحلمد هلل رب العاملني.
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 مناقشة ادلرس األول 

 : ملاذا افتتح املؤلف رساتله باتلعجب؟  1س 

 : أنواع اتلعجب؟  2س

 األصول مع أن األصول أكَث من ذلك؟    : ملاذا خص املؤلف هذه الستة3س

 : ما معىن األصل حني يقال هذا من مسائل األصول وهذا من مسائل الفروع؟ 4س 

 : مىت يكون اذلاكء ممدوحاً ومىت يكون وباالً ىلع صاحبه؟  5س

 : ملاذا ضل يف هذه األصول من ضل مع وضوحها؟  6س 

 يلالً ىلع قدرة امللك الغالب؟: كيف اكن ضالل من ضل من أذكياء العالم.. الخ د7س 

 


