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 2 للشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

معرفة ربه، ودينه، : الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثالثة أصول وهي
 .ونبيه 
وخلقين من عدم  ىل   ، ِهتاين بنعِمالذي رّب رّيَب ؟ فقْلَكُبَر ْنَم :لَك فإذا قيَل( ألولاألصل ا)
 .[10:آل عمران]﴾ىِلَن الَلَه َرِبي َوَرُبُكْم َفاْعُبُموُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم ﴿ قوله تعا  ، والمليُلوجود
 علدى يياتده   المليُلفأما  ه؛ ه وخملوقاِتبآياِتعرفته ل ك؟ فُقرَب َتعرْف أي شيٍءب لَك ا قيَلىلَذو

َوِمْن يَياِتِه الَلْيُل َوالَنَهاُر َوالَّشْمُس َواْلَقَمُر َلا َتْسُجُموا ِللَّشْمِس َوَلا ِلْلَقَمِر َواْسُجُموا ﴿ه تعا  قوُلف
ىِلَن َرَبُكْم الَلدُه  ﴿ تعا  ُهقوُلته دليل خملوقاو ،[73:فصلت]﴾ِلَلِه اَلِذي َخَلَقُهَن ىِلْن ُكْنُتْم ىلَياُه َتْعُبُموَن

ََِِيِاا اَلِذي َخَلَق الَسَماَواِت َواْلَأْرَض ِفي ِسَتِة َأَياٍ  ُثَم اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ُيْغِّشي الَلْيَل الَنَهاَر َيْط ُلُبُه 
َََرات  ِبدَأْمِرِه َأَلدا َلدُه ا     ََْلدُق َواْلدَأْمُر َتَبداَرَا الَلدُه َرُ      َوالَّشْمَس َواْلَقَمَر َوالُنُجوَ  ُمَسد ْل

  .[14:األعراف]﴾اْلَعاَلِمنَي
ودليل . لعبادته وطاعته واتباع أمره واجتنا  هنيه :ألي شيء خلقك اهلل؟ فقل: وىلذا قيل لك
ِمْن ِرْزٍق َوَما ُأِريُم َأْن  َما ُأِريُم ِمْنُهْم(65)َوَما َخَلْقُت اْلِجَن َواْلِإنَس ىلَلا ِلَيْعُبُموِن﴿العبادة قوله تعا  

، ودليل الطاعة قوله تعاىل [15-15:الذاريات]﴾ىِلَن الَلَه ُهَو الَرَزاُق ُذو اْلُقَوِة اْلَمِتنُي(65)ُيْطِعُموِن
َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُرُدوُه َياَأُيَها اَلِذيَن يَمُنوا َأِطيُعوا الَلَه َوَأِطيُعوا الَرُسوَل َوُأْوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم َفِإْن  ﴿

 .صلى اهلل عليه وسلم، يعين كتا  اهلل وسنة نبيه [65:النساء]﴾ىلَلى الَلِه َوالَرُسوِل
. أمرين بالتوَيم وهناين عدن الّشدرا  : أي شيء أمرا اهلل به وهناا عنه؟ فقل: وىلذا قيل لك

ََْساِن َوىليَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعْن اْلَفْحَّشداِء  ىِلَن الَلَه َيْأُمُر ِباْلَع﴿ودليل األمر قوله تعا   ْمِل َواإِل
ىِلَن ﴿ودليل النهي عن الّشرا قوله تعا   ،[01:النحل]﴾َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعَلُكْم َتَذَكُروَن

َمْن ُيّْشدِرْا   ﴿، [115، 84:النساء]﴾ْن َيَّشاُءالَلَه َلا َيْغِفُر َأْن ُيّْشَرَا ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَم
َََرَ  الَلُه َعَلْيِه اْلَجَنَة َوَمْأَواُه الَناُر َوَما ِللَظاِلِمنَي ِمْن َأنَصاٍر  [.57:املائمة]﴾ِبالَلِه َفَقْم 

 واالنقيادواإلذعان  االستسال ديين اإلسال  وهو : ما دينك؟ فقل: ىلذا قيل لك( األصل الِاين)
َوَمْن َيْبَتِغ ﴿، [15:يل عمران]﴾ىِلَن الِميَن ِعْنَم الَلِه اْلِإْسَلاُ  ﴿والمليل قوله تعا  . ىل  اهلل تعا 

ََاِسِريَن وهو مبين على ، [51:آل عمران]﴾َغْيَر اْلِإْسَلاِ  ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اْلآِخَرِة ِمْن اْل



 3 األصول الثالثة

، وىليتاء الزكداة،  ن حممما رسول اهلل، وىلقا  الصالةوأ ن ال ىلله ىلال اهللأوهلا شهادة أ: مخسة أركان
 .وصو  رمضان، وَج البيت من استطاع ىلليه سبيال

َشِهَم الَلُه َأَنُه َلا ىلَلَه ىلَلا ُهَو َواْلَمَلاِئَكُة َوُأْوُلوا اْلِعْلدِم َقاِئًمدا    ﴿ فأما دليل الّشهادة فقوله تعا 
 [.14:يل عمران]﴾َه ىلَلا ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُمِباْلِقْسِط َلا ىلَل

ََم  ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسدوَل   ﴿ودليل أن حممما رسول اهلل قوله تعا   َما َكاَن ُمَحَمٌم َأَبا َأ
 [.84:األَزا ]﴾الَلِه َوَخاَتَم الَنِبِينَي

 [.017:النساء]﴾َلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتاًبا َمْوُقوًتاىِلَن الَصَلاَة َكاَنْت َع ﴿قوله تعا   الصالةودليل 
ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَمَقةا ُتَطِهُرُهْم َوُتَزِكيِهْم ِبَها َوَصدِل َعَلدْيِهْم ىِلَن   ﴿ ودليل الزكاة قوله تعا 

 [.017:التوبة]﴾َصَلاَتَك َسَكٌن َلُهْم
يَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم الِصَياُ  َكَما ُكِتَب َعَلى اَلِذيَن ِمْن َياَأُيَها اَلِذيَن ﴿ ودليل الصو  قوله تعا 

 [.141:البقرة]﴾َقْبِلُكْم
َشْهُر َرَمَضاَن اَلِذي ُأندِزَل ِفيدِه   ﴿وىلذا قيل لك الصيا  شهر؟ فقل نعم، والمليل قوله تعا  

ِمدْن اْلُهدَمى َواْلُفْرَقداِن َفَمدْن َشدِهَم ِمدْنُكْم الَّشدْهَر         اْلُقْريُن ُهدًمى ِللَنداِ  َوَبِيَندات    
 .اآلية[146:البقرة]﴾َفْلَيُصْمُه

َوُكُلدوا  ﴿والمليل قولده تعدا    وىلذا قيل لك الصيا  يف الليل أو يف النهار؟ فقل يف النهار 
ََْيِط ا ََْيُط اْلَأْبَيُض ِمْن اْل َََتى َيَتَبَيَن َلُكْم اْل ْلَأْسَوِد ِمْن اْلَفْجِر ُثَم َأِتُمدوا الِصدَياَ  ىلَلدى    َواْشَرُبوا 

 [.145:البقرة]﴾الَلْيِل
َُِج اْلَبْيِت َمْن اْسَتَطاَع ىلَلْيِه َسِبيلاا َوَمْن َكَفَر َفدِإَن   ﴿ودليل احلج قوله تعا   َوِلَلِه َعَلى الَناِ  

 [.03:آل عمران]﴾الَلَه َغِنٌي َعْن اْلَعاَلِمنَي
أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليو  اآلخر وتدؤمن  : وما اإلميان؟ فقل: ا قيل لكذوىل

يَمَن الَرُسوُل ِبَما ُأنِزَل ىلَلْيدِه ِمدْن َرِبدِه    ﴿ والمليل قوله تعا . بالقمر خريه وشره من اهلل تعا 
ََم  ِمْن ُرُسِلِه َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َواْلُمْؤِمُنوَن ُكٌل يَمَن ِبالَلِه َوَمَلاِئَكِتِه َوُكُتِبِه َو ُرُسِلِه َلا ُنَفِرُق َبْيَن َأ

 [.746:البقرة]﴾ُغْفَراَنَك َرَبَنا َوىلَلْيَك اْلَمِصرُي
 [.40:القمر]﴾ىلَنا ُكَل َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَمٍر﴿ودليل القمر قوله تعا  

والمليل . هلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يرااأن تعبم ا: ما اإلَسان؟ فقل: وىلذا قيل لك
 [.174:النحل]﴾ىِلَن الَلَه َمَع اَلِذيَن اَتَقْوا َواَلِذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن ﴿ وقوله تعا 
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َزَعَم اَلِذيَن َكَفُروا َأْن َلدْن  ﴿نعم والمليل قوله تعا  : منكر البعث كافر؟ فقل: وىلذا قيل لك
 [.5:التغابن]﴾َبَلى َوَرِبي َلُتْبَعَُِن ُثَم َلُتَنَبُؤَن ِبَما َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى الَلِه َيِسرٌيُيْبَعُِوا ُقْل 

حممم بن عبم اهلل بن عبم املطلب بن هاشدم،  : من نبيك؟ فقل: ىلذا قيل لك (األصل الثالث)
اعيل، وىلمساعيل من وهاشم من قريش، وقريش من كنانة وكنانة من العر ، والعر  من ذرية ىلمس

ىِلَن َمََِل  ﴿والمليل قوله تعا   .اخلليل، وىلبراهيم من نوح، ونوح من يد ، ويد  من ترا  مىلبراهي
 [.65:يل عمران]﴾ِعيَسى ِعْنَم الَلِه َكَمَِِل يَدَ  َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍ  ُثَم َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن

والدمليل   صلى اهلل عليه وسلمح، ويخرهم حممم من أول الرسل فقل أوهلم نو: ىلذا قيل لك
ََْيَنا ىلَلى ُنوٍح َوالَنِبِينَي ِمْن َبْعِمِه ﴿قوله تعا   ََْيَنا ىلَلْيَك َكَما َأْو  [.151:النساء]﴾َأْو

َِْنا ِفي ُكِل ُأَمة  َرُسولاا َأْن ﴿نعم، والمليل قوله تعا  : بينهم رسل؟ فقل: وىلذا قيل لك َوَلَقْم َبَع
 [.15:النحل]﴾ْعُبُموا الَلَه َواْجَتِنُبوا الَطاُغوَتُا

ََى ىلَلَي  ﴿حممم بّشر؟ فقل نعم، والمليل قوله تعا  : وىلذا قيل لك ُِْلُكْم ُيو ُقْل ىلَنَما َأَنا َبَّشٌر ِم
ٌَِم َفَمْن َكاَن َيْرُجوا ِلَقاَء َرِبِه َفْلَيْعَمْل َعَملاا  َصاِلًحا َوَلا ُيّْشدِرْا ِبِعَبداَدِة َرِبدِه    َأَنَما ىلَلُهُكْم ىلَلٌه َوا

ًََما  [.114:الكهف]﴾َأ
ُسْبَحاَن اَلِذي َأْسَرى ِبَعْبِمِه َلْيلاا ِمْن ﴿نعم، والمليل قوله تعا  : حممم عبم؟ فقل: وىلذا قيل لك

ََْوَلُه  [.1:اإلسراء]﴾اْلَمْسِجِم اْلَحَراِ  ىلَلى اْلَمْسِجِم اْلَأْقَصى اَلِذي َباَرْكَنا 
وثالث وعّشرون نيب [ أربعون منها نيب]الث وستون سنة، ث: كم عمره؟ فقل: وىلذا قيل لك

يا أيها النا  ىلين رسول اهلل ىلليكم »: ورسول، نبئ بإقرأ وأرسل باملمثر، وخرج على النا  فقال
ٍب ِمَمدا  َوىِلْن ُكنُتْم ِفي َرْي﴿فكذبوه ويذوه وطردوه وقالوا ساَر كذا ، فأنزل اهلل عليه  «مجيعا

َنَزْلَنا َعَلى َعْبِمَنا َفْأُتوا ِبُسدوَرة  ِمدْن ِمِِْلدِه َواْدُعدوا ُشدَهَماَءُكْم ِمدْن ُدوِن الَلدِه ىلْن ُكندُتْم         
، ودفن جسمه وبقدي  ها، وهاجر ىل  املمينة وهبا تويف، بلمه مكة وولم في[71:البقرة]﴾َصاِدِقنَي

صلوات اهلل وسالمه عليه وعلدى يلده    .ويتبععلمه، نيب ال يعبم، ورسول ال يكذ ، بل يطاع 
 .وأصحابه أمجعني

 


