
 

  

 



 

  

 

 

 ِبْسِم ِاهلِل ِالرَّْْحَِن ِالرَِّحيمِ 

َئاِت َأْعَمالَِنا مَ  ْن ِإْن احلََمَد هلِل َنْسَتِعيُنُو َوَنْستَ ْغِفُرُه َونَ ُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ْ
ْلل َفالَ َىاِدَي َلو َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإَلِو ِإالَّ هللِا َوْحَدُه الَ َشرِيَك يَ ْهِدِه هللَا َفالَ ُمِضَل َلُو َوَمْن  ُيضِّ

 َلُو َوَأْشَهُد َأْن زُلَْمدا َعْبَدُه َوَرُسولُُو .

وَُكلَّ زُلَْدثٍَة َأالَ َوِإْن َأْصَدَق اْلَكاَلم َكاَلُم هللِا َوَخًْنِ اذلَْدىَّ َىْدىُّ زُلمٍَّد َوَشَر اْْلُُموِر زُلَْدََثتُ َها 
 ِبْدَعٍة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٍة وَُكلَّ َضاَلَلٍة ِف النَّاِر.

 َأمَّا بَ ْعُد : 

 
 َحصر ُمراُدهُ  ليسَ  "لِلعوام واضحاً  بَيانً  تعاىل هللاُ  بيَّنها ُأصولٍ  ِستَّةُ " ادلصنف قول -ٔج

ا اُْلصول،  ال لُغِتِهم ِمن َمعلومٌ  ىو كما الَعرب لُغةِ  ِف الَعدد ْلنَّ  اُْلصول، بيان ُمراُدهُ  وإدنَّ
 .احلصر ِبوِ  يُرادُ 



 

  

 

 
 الستَّة اُْلصول هبذهِ  -تعاىل هللا رْحوُ - عبدالوىاب بن زلمد اإلسالم شيخُ  أتى -ٕج
 ومل نفسو تلقاء من هبا أيتى مل -وسلم عليو هللا صلى- زلمدٍ  نبَّينا وسنَّةِ  ربِّنا ِكتابِ  ِمن

 والسنة الكتاب يتبع -تعاىل هللا رْحو- ىدى إمام فهو وىواه، برأيو أصوال يؤصل
 وأن مصادرىا أن أى" هللا بينها أصول ستة: " قال ىو لذلك اْلمة، سلف عليو وماكان

 .-وسلم عليو هللا صلى- نبيو سنة وىف كتابو ىف -وجل عز- هللا بينو دلا مرجعها
 

 
 يغلط لكنو السنة، لدواوين وحافظاً  للقرآن حفظٌ  عنده شلن العلماء من يوجد قد -ٖج

 والن تغًنت، قد عنده ادلفاىيم ْلن خبالفها يعمل بل هبا، يعمل وال يفهمها ال فيها
 يرى وجعلتو عليو أثرت قد احلق عن احنراف من واْلجداد اآلِبء عليو كان وما العادات

 ؛إن دبجرده ينفعو ال العامل علم وأن الذكاء أنوقد نبو الشيخ  حقا والضالل ضالال احلق
 . ِبحلق وعملٌ  وعلمٌ  للحق، واتباع احلق، على استقامة لو يكن مل

 
 

 ْلهنم قليل، بو ويعملون ، احلق يعلمون الذين أن "القليل أقل إال" قولوادلقصود ب -ٗج



 

  

 

 احلق على إستقامتهم و حاذلم حلسن -ٓس لَّم وَ  َعَليوِ  اللَ  َص لَّى- ذلم دعاوقد  غربة أىل
 غريبا وسيعود غريبا اإلسالم بدأ):  بذلك  - وسلم عليو هللا صلي - النيب أخرب كما.

 (.للغرِبء فطوىب بدأ كما
 

 
 إن و مجاعة احلق ْلن ِبلكثرة االغرتار عدم على تعاىل هللا رْحو االسالم شيخ نبو -٘ج

 و َع زَّ - هللا أولياء مع ، ادلتقٌن مع تكون بو تتمسك حينما احلق ْلن وحدك، كنت
 مل وإذا زبافو الذي ذا فمن معك هللا كان وإذا ،-َج  لْ  و َع زَّ - هللا مع وتكون -َج  لْ 
 الَِّذينَ  َمعَ  اللَّ وَ  ِإنَّ ﴿ :والدليل قولو تعاىل  ينصرك الذي ذا فمن -وجل عز– هللا مع تكن

 .﴾ٕٛٔ﴿ زلُِّْسُنونَ  ُىم وَّالَِّذينَ  ات ََّقوا
 

 
ينِ  ِإْخالصُ  الستة اْلصول من اْلول اْلصل -ٙج  َلُو، َشريكَ  ال َوحَدهُ  َتعاىل هللِ  الدِّ

هِ  َوبَيانُ  ركُ  ُىو الَّذي ِضدِّ  َشّتَّ  ُوجوهٍ  ِمنْ  اَْلْصلِ  َىذا لَِبيانِ  اْلُقْرآنِ  َأْكَثرِ  وََكْونُ  ِِبهلِل، الشِّ
 الشَّْيطانُ  لَ ُهمُ  َأْظَهرَ  صاَر؛ َما اْلُمَّةِ  َأْكَثرِ  َعلى صارَ  لَ مَّا ثَّ  اْلَعامَِّة، أَبْ َلدُ  يَ ْفَهُموُ  ِبَكالمٍ 

ْركَ  ذَلُمُ  َوَأْظَهرَ  ُحقوِقِهْم، ِف َوالت َّْقصًنِ  الصَّاحِلٌنَ  تَ نَ قُّصِ  ُصورَةِ  ِف اإلْخالصَ   ِف ِِبهللِ  الشِّ
 ِبوِ  ُتْشرُِكواْ  َوالَ  هللاَ  واْعبُدواْ ﴿  اْلدلة عليو قولو تعاىل : ومن.َواتِّباِعِهمْ  الصَّاحِلٌنَ  زَلبَّةِ  ُصورَةِ 

َئا  . ﴾ َأَحًدا اللَِّ  َمعَ  َتْدُعوا َفاَل  لِلَِّ  اْلَمَساِجدَ  َوَأنَّ ﴿ و  ﴾ َشي ْ

 



 

  

 

 
 بو الّشرك نّ ْل بو الّشرك عدم العبادة وإخالص تعاىل هلل العمل إخالص يستلزم -ٚج

 .﴾ مَّنُثورًا َىَباءً  َفَجَعْلَناهُ  َعَملٍ  ِمنْ  َعِمُلوا َما ِإىَلى  َوَقِدْمَنا﴿ : لقول هللا تعاىل اْلعمال يبطل

 
 لوضوح بيان إىل زنتاج وما شرح إىل زنتاج ما يعين "العامة أبلد يفهمو"معىن قولو  -ٛج

 أبفكار يشوش ومل يدنس مل وعقل سليمة فطرة إىل زنتاج وإدنا القرآن ِف التوحيد معاين
  .حقا والباطل ِبطال احلق ذبعل منحرفة ضالة

 
 

خبداعهم وذلك  للصاحلٌن تنقص وجل عز هلل ادلخلصٌن إخالص الشيطان جعل -ٜج
 سنافوا ومل ذلم يذحبوا ومل الصاحلٌن يدعوا ومل شيئا بو يشركوا ومل هللا وحدوا لو أهنم

 سيء أمرٍ  ِف ووقعوا الصاحلٌن، قدر يعرفوا ومل الصاحلٌن، تنقصوا بذلك أهنم الصاحلٌن
 هللا عبادة ىو الذي فاإلخالص ذلك من يتربؤون أنفسهم الصاحلٌن مع إن رنوز، ال وأمر

 رَُّسواًل  أُمَّةٍ  ُكلِّ  ِف  بَ َعثْ َنا َوَلَقدْ ﴿ وادلرسلٌن اْلنبياء بو هللا بعث ،الذي لو شريك ال وحده
 ﴾الطَّاُغوتَ  َواْجَتِنُبوا اللَّ وَ  اْعُبُدوا َأنِ 

 

 
  وّفق قد - تعاىل هللا - رْحو والشيخ الشيطان، تزيٌن من ىذا أن الشك -ٓٔج



 

  

 

 
 وتصور احلق عن وربرفهم الناس تضل الشياطٌن أن وىو مهم أمر إىل اإلشارة ِف وأحسن

 ويزعمون ذلم وينذرون ولألولياء للقبور يذحبونذلذا فهم  ِبطل واحلق ، حقا الباطل ذلم
 فنحن هللا عند مكانة لو الويل ؛ىذا للصاحلٌن قربة ؛ىذه زلبة ؛ىذه شركا ليس ذلك أن

 ﴾ٖٔ﴿ َعِظيمٌ  َلظُْلمٌ  الشِّْركَ  ِإنَّ ۖ   ِِبللَّ وِ  ُتْشِركْ  اَل  بُ يَنَّ  يَ ﴿  لو ونذبح حنبو
 

 
 :-وجل عز - هللا قال الفرقة ونبذ االجتماع على االدالة اْلدلة -ٔٔج

يًعا اللَّ وِ  حبَْبلِ  َواْعَتِصُموا﴿  ﴾ َواْختَ َلُفوا تَ َفرَُّقوا َكالَِّذينَ  َتُكونُوا َواَل ﴿وقولو ﴾ تَ َفرَُّقوا َواَل  مجَِ
ُهمْ  لَّْستَ  ِشيَ ًعا وََكانُوا ِدينَ ُهمْ  فَ رَُّقوا الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿وقولو  َاۖ   َشْيءٍ  ِف  ِمن ْ  ﴾اللَّ وِ  ِإىَل  َأْمُرُىمْ  ِإدنَّ

 

 
- هللا رسول سنة علىو  احلق علىو  الدين على يكون أن الضابط ِف االجتماع -ٕٔج

 بعضنا يعذر أن االجتماع وليس، اْلمة سلف عليو كان وما - وسلم عليو هللا صلى
 . احلق عن وفرقة احلق عن احنراف ىذا فإن واالحنراف الضاللة ِف بعضا
 

 



 

  

 

 
 على واالختالف الفرقة ذم ِف الواردة الشرعية النصوص زنمل الناس بعض أن -ٖٔج

 بعدم أمرت اليت النصوص بتلك ادلراد ْلن، الفهم ِف قصور وىذا، وادلعاصي الذنوب
 عليو هللا صلى - النيب سنة ماخالف وكل والضالل البدع هبا ادلراد واالختالف الفرقة
 تَ َفرَُّقوا َكالَِّذينَ  َتُكونُوا َواَل ﴿:  - وجل عز - فقولو ولذلك واآلراء اْلىواء من - وسلم

 ادلعاصي ْلن ، تفرقوا عما جاءت بو أنبيائهم وخالفوا ما جاءت بو أنبيائهم ﴾َواْختَ َلُفوا
 .  النصوص هبذه ادلرادة ىي ليست أهنا إال خطًنة كانت وإن فإهنا والذنوب

 

 
يِن، ِف ِِبالْجِتماعِ  هللاُ  َأَمرَ "  -ٗٔج  الذين على رد فيو ىذا " فيوِ  الت ََّفرُّقِ  َعن َونَ َهى الدِّ

 وإن ، والسنة للكتاب سلالف ىو من بينهم كان وإن رنتمعوا أن ادلسلمٌن من يطلبون
 ىو كما ىذا إن ، احلق أىل زنارب من بينهم كان إن و ، ادلسلمٌن يكفر من بينهم كان
 اْلحباب و التبليغ ومجاعة ادلسلمٌن، اإلخوان كجماعة ، ادلنحرفة اجلماعات بعض عليو
 . والسّنة الكتاب لنصوص سلالف ىذا فإن ، الضالة اجلماعات من غًنىم و
 

 
 من ىناك وأنّ  سيقع، أمتو ِف االختالف أن -وسلم عليو هللا صلى- النيب أخرب -٘ٔج

  أخرب بل اْلمة، سلف عليو كان وما ِبلسنة ِبلتمسك ىو النجاة سبيل وأنّ  احلق سنالف



 

  

 

 
 ثالث إىل ستفرتق أمتو أبنّ )  ؛فأخرب ذلك من أكثر ىو دبا -وسلم عليو هللا صلى-

 عليو أن ما:   قال ؟ هللا رسول ي ىي من قالوا واحدة، إال النار ِف كلها فرقة وسبعٌن
 (  . وأصحايب اليوم
 

 
 واحدة فرقة ،وأن النار ِف فرقة وسبعٌن ثنتٌن أن -وسلم عليو هللا صلى- بٌن -ٙٔج
 .وأصحابو -وسلم عليو هللا صلى- النيب عليو كان ما على تكون اليت ؛وىي اجلنة ِف

 أمرىا ،بل النار ِف سللدة خالدة أو كافرة فرقة وسبعٌن ثنتٌن أن احلديث ِف ادلراد وليس
 خالدٌ  فهو شرك أو كفر على مات ومن ِبلعقوبة، متوعَّدٌ  بدعة على مات من هللا، إىل
 صلى- النيب فيها أمر كثًنة أحاديث ِف النصوص ذلك على دّلت ،كما الّنار ِف سللَّدٌ 
 .  ِبالجتماع -وسّلم عليو هللا
 

 
يِن؛ ِف االْجِتماعُ  َوصارَ : قال -ٚٔج  من أن يعين!   رَلنونٌ  َأوْ  زِْنديقٌ  ِإال يَقولُوُ  ال الدِّ

 ؛فهو الفرقة ونبذ احلق على االجتماع إىل يدعو ،ومن الشرك ونبذ التوحيد إىل يدعو
 دبعىن زنديق -ادلنافقٌن كحال ،حالو قوذلم على للحق زلاربٌ  إنسان أنو ،يعنون زنديق
 . يقول ما يَ ْعِقل ال يعين رلنون أنو أو -منافق



 

  

 

 
 

 ،وتعليم احلق نشر: ذلك فمن ، بياهنا من البد أمور لو احلق على االجتماع إن -ٛٔج
 والذب ، احلق أىل نصرة: أيضاً  ومنها ، كتمانو وعدم للناس احلق ،وبيان احلق الناس
 .  عليهم التشويش وعدم ، فيهم الطعن وعدم ، عنهم
 

 
 ادب ادلتصفة ىي ادلنصورة والطائفة الناجية الفرقة -وسلم عليو هللا صلى -جعل -ٜٔج

 عليو هللا صلى -النيب رنعل فلم وأصحاب -وسلم عليو هللا صلى -النيب عليو كان
 كان وما ، بسنتو متمسكة جعلها بل بسنتو ادلتمسكة فقط ىي الناجية الفرقة -وسلم
 السلف لفهم الرجوع أذنية على دليلٌ  فهذا -أمجعٌن عليهم هللا رضوان-الصحابة عليو

 أو رأيو على والسنة الكتاب يفهم أن أراد من وأن ، والسنة للكتاب لفهمهم الصاحل
 . وينحرف يضل فإنو ىواه على

 
  السَّْمعَ  االْجِتماعِ  سَبامِ  ِمنْ  َأنَّ : -تعاىل هللا رْحو -ادلصنف قالالثالث : اْلصل  – ٕٓج



 

  

 

 
َ  ؛-َحَبِشيِّا َعْبًدا كانَ  َوَلوْ - َعَلْينا َتََمَّرَ  دلَنْ  َوالطَّاَعةَ   ِبُوُجوهٍ  كاِفًيا شاِفًيا بَيانً  َىذا هللاُ  فَ بَ ٌنَّ

 اْلِعْلَم، َيدَِّعي َمنْ  َأْكَثرِ  ِعْندَ  يُ ْعَرفُ  ال اَْلْصلُ  َىذا صارَ  ثَّ  َوَقَدرًا، َشْرًعا اْلبَ َيانِ  أَْنواعِ  ِمنْ 
 !ِو؟بِ  اْلَعَملُ  َفَكْيفَ 

 
 منها : كثًنة اْلمر لوالة والطاعة السمع ِف جاءت اليت اْلحاديث -ٕٔج

 عرِبض الصحايب قال دلَّ   ا ؛ سارية بن العرِبض حديث ِف -وسلم عليو هللا صلى -قولو
 العيون منها ذرفت ، بليغة موعظة -وسلم عليو هللا صلى -هللا رسول وعظنا) :سارية بن
: فقال ، فأوصنا مودعٍ  موعظة كأهنا هللا رسول ي: ،فقلنا القلوب منها ووجلت ،

 أي -اْلطراف رُلَدَّعُ  عبدٌ  عليكم َتمر وإن ، والطاعة ،والسمع هللا بتقوى أوصيكم
 فارق من إنو،ف عليو فليصرب يكرىو شيئاً  أمًنه من رأى من) قولو (.-اْلطراف مقطوع
-عنو هللا رضي -الصامت بن عبادة ،وقال (جاىلية ميتةً  مات ،إال فمات شرباً  اجلماعة

 ،ومكرىنا منشطنا ِف ؛ والطاعة السمع على -وسلم عليو هللا صلى -هللا رسول ِبيعنا): 
 عندكم بواحاً  كفًرا تروا أن إال أىلو اْلمر ننازع ال وأن ، علينا ،وأثرةٍ  ويسرن ، وعسرن ،

 .( برىان فيو هللا من
 

؟ِف حديث العرِبض بن سارية " والطاعة والسمع: "قولو معىن ما - ٕٕس
  وتطيع تسمع أنكِف حديث العرِبض بن سارية " والطاعة والسمع: "قولو معىن -ٕٕج



 

  

 

 
 بل ، لغًنه تسمع ال أنك: أيضاً  ومعناه ، -وجل عز -هللا معصية غًن ِف اْلمر لويل
 .  -وجل عز -هللا معصية غًن ِف سبق كما حلكمو وتنقاد ْلوامره تنقاد

 
 معاين ىذه الكلمات ىي : -ٖٕج

 تكرىو أبمرٍ  أمرن لو ، النفس ذلا تنشط اليت اْلمور ِف

 كثرة حالة ِف ، ادلال قلة حالة ِف ، ونطيع نسمع ؛ النفس

 ؛ لقراِبتو أو لنفسو علينا ِبدلال استأثر اْلمر ويل رأينا لو يعين ، ادلال
 . اْلمر ويل ِف نتكلم وأن نقدح أن لنا رنوز وال ، ونطيع ونسمع نصرب

 
 

 من رأى من) ِبلصرب أُمرن ْلننا اْلمر ويل ِف نتكلم وأن نقدح أن لنا رنوز ال -ٕٗج
 وإن وأطيعوا امسعوا): -وسلم عليو هللا صلى -وقال ،( عليو فليصرب يكرىو شيئاً  أمًنه

 البيِّنة الواضحة اْلحاديث ىذه فإًذا (.زبيبة رأسو كأن حبشي عبدٌ  عليكم استعمل
 . االجتماع سبام من والطاعة السمعأن  على دليل ؛ والطاعة ِبلسمع اآلمرة



 

  

 

 
 من سنلو ال أبمرٍ  أمر إذا اْلمر ويل أن شرحو ِف تعاىل هللا حفظو الشيخ قال -ٕ٘ج

 : أحوال ثالث
  والزكاة ِبلصالة أيمر ،كأن بو اْلمر والسنة الكتاب ِف ورد أبمرٍ  أيمر أن:اْلوىل احلالة

 . هللا طاعة من اْلمر لويل وطاعةٌ  -وجل عز -هلل طاعةٌ  فهذا ، والصيام

 معصية ِف دلخلوق طاعة فال دبعصية اْلمر ويل أمر إذا ، دبعصيةٍ  أيمر أن :الثانية احلالة
 ونشتمو نسبو وال ، فيو نطعن وال ، عليو خنرج وال ، نقاتلو وال ، ننابذه ال لكن ، اخلالق

 .اْلجر هللا عند وحنتسب نصرب بل ؛ احلكام على الناس نُ ثَ   وِّر وال ،

 مل يعين ، ورسولو هلل بطاعة وليس ، دبعصية ليس أبمر اْلمر ويل أيمر أن: الثالثة احلالة
 ُمباح أبمرٍ  أيمر فهو ، اْلمر ىذا على فيو دليل َيِردْ 
 

 

 
 
 
 
 


