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 شرح
 األصول الستة

  لشيخ اإلسالم: دمحم بن عبد الوهاب
 -هللا تعاىل  رمحه -
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 ) ذكر األصول الستة إجماًال، وأدلتھا من الكتاب العزیز1

 األصل في اللغة واالصطالح.  •
 الحقوق قسمان.  •
 الفرق بین العََجب والعُجاب.  •
 العََجب نوعان.  •
 األصول التي ذكرھا شیخ اإلسالم بإجمال.  •
 لكتاب العزیز على ھذه األصول الستة. من أدلة ا •

 ) األصل األول: إخالص الدین � تعالى وحده ال شریك لھ، وبیان ضده الذي ھو الشرك با�2

 األصل األول: إخالص الدین � تعالى وحده ال شریك لھ، وبیان ضده الذي ھو الشرك با�.  •
 تلخیص األصل األول من األصول الستة.  •
 . معنى اإلخالص � •
ین).  •  معنى كلمة (الّدِ
 اإلخالص في اللغة.  •
 اإلخالص في الشرع.  •
 حقیقة اإلخالص.  •
 التوحید في اللغة.  •
 التوحید في الشرع.  •
 أقسام التوحید.  •
 فضل من حقق التوحید.  •
 كیفیة تحقیق التوحید.  •
 تحقیق التوحید على نوعین.  •
 من معاني الشرك في اللغة.  •
 الشرك على نوعین.  •
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 رك األكبر. تعریف الش •
 تعریف الشرك األصغر.  •
 ضابط الصالح.  •
 الناس في الصالحین طرفان ووسط.  •

 ) األصل الثاني: أمر هللا باالجتماع في الدین، ونھى عن التفرق فیھ3

 األصل الثاني: أمر هللا باالجتماع في الدین، ونھى عن التفرق فیھ.  •
  التفرق وعدم االجتماع من صفات أھل الجاھلیة األولى. •
 من أسباب االختالف والتفرق.  •
 من خصائص منھاج النبوة: دعوة الناس إلى الجماعة واأللفة ونبذ االختالف والفُرقة.  •
 من نصوص الكتاب العزیز في النھي عن التفرق.  •
 من نصوص السنة المطھرة في النھي عن التفرق واالختالف.  •
 التفرق واالختالف من أسباب ھالك األمم السابقة.  •
 رقة من أخص عالمات أھل البدع. الفُ  •
 من سمات أھل األھواء.  •
 أسباب ونتائج االجتماع والفُرقة.  •
 من أصول أھل السنة في المسائل الخالفیة.  •
 من كالم السلف في لزوم الجماعة.  •
 السبب في اتفاق أھل الحدیث.  •
 ما ھي الصفات التي تصیر الفرقة بھا مخالفة للفرقة الناجیة المنصورة ؟  •
 المات اإلجمالیة ألھل البدع. الع •

 ) األصل الثالث: السمع والطاعة لمن تأمر علینا، ولو كان عبًدا حبشی�ا4

 األصل الثالث: السمع والطاعة لمن تأمر علینا، ولو كان عبًدا حبشی�ا.  •
 مصطلح الجماعة في النصوص الشرعیة یدور على معنیین.  •
 والة األمر صنفان.  •
 األصل في السمع والطاعة.  •
 من النصوص الواردة في وجوب السمع والطاعة ألولي األمر في غیر معصیة.  •
 من شروط الخروج على الحاكم.  •
 أنواع الخروج وأسبابھ ووسائلھ.  •
 من مفاسد الخروج على والة األمور.  •
 من حقوق والة األمر على الرعیة.  •
 الخروج على الحكام على قسمین.  •

 الرابع: بیان العلم والعلماء والفقھ والفقھاء، وبیان من تشبھ بھم ولیس منھم) األصل 5

 األصل الرابع: بیان العلم والعلماء والفقھ والفقھاء، وبیان من تشبھ بھم ولیس منھم.  •
 الجھاد نوعان.  •
 غلبة األنبیاء على قسمین.  •
 ضابط العلم الشرعي.  •
 ضابط وصفات العالم الرباني.  •
 . أقسام العلماء •
 من مناھج أھل البدع.  •
 مماثلة الصحابة طریق النجاة.  •
 من فضائل العلم.  •
 من عالمات العلم الذي ال ینفع.  •
 من عالمات العلم النافع.  •
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 من مناقب العلماء.  •

) األصل الخامس: بیان هللا سبحانھ ألولیاء هللا، وتفریقھ بینھم وبین المتشبھین بھم من 6
 رأعداء هللا المنافقین والفجا

األصل الخامس: بیان هللا سبحانھ ألولیاء هللا، وتفریقھ بینھم وبین المتشبھین بھم من أعداء هللا  •
 المنافقین والفجار. 

 التصدیق بكرامات األولیاء من أصول أھل السنة.  •
 الولي في اللغة والشرع.  •
 من ھو الولي؟  •
 أركان الوالیة.  •
 تعریف الولي عند أھل السنة.  •
 ى أمرین: المحبة والنُّصرة. الوالیة تدور عل •
 حقیقة الوالیة ومعناھا.  •
 من صفات أولیاء هللا.  •
 العمل الذي یمیز األولیاء عن غیرھم؟  •
 أقسام الوالیة.  •
 ظلم النفس نوعان.  •
 كرامات األولیاء.  •
 ھل عدم الكرامة نقص في دین اإلنسان وقربھ من ربھ؟  •
 أقسام الناس في خوارق العادات.  •
 ت األولیاء. نماذج من كراما •
 شھادة الواقع بثبوت الكرامات.  •
 أقسام الناس في كرامات األولیاء.  •
 من صفات أولیاء الشیطان.  •
 من صفات أولیاء الرحمن.  •

) األصل السادس: رد الشبھة التي وضعھا الشیطان في ترك القرآن والسنة، واتباع اآلراء 7
 واألھواء المتفرقة المختلفة

ة التي وضعھا الشیطان في ترك القرآن والسنة، واتباع اآلراء واألھواء األصل السادس: رد الشبھ •
 المتفرقة المختلفة. 

 االجتھاد في اللغة واالصطالح.  •
 شروط االجتھاد.  •
 معنى التقلید.  •
 التفسیر على أربعة أوجھ.  •
 نصوص القرآن والسنة تدل على لزوم تدبر الوحي وتفھمھ والعمل بھ.  •
 نة یكون على وجھین. التعامل مع الكتاب والس •
 التقلید یكون في موضعین.  •
  التقلید على نوعین.  •
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