
 

 

 

 

 من أصول 
 

واجلماعة  أهل السنة عقيدة
 

 
 تأليف

 الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    
 

 ٢

 مقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

$  { احلمد هللا رب العاملني هدانا لإلسالم  tΒ uρ $ ¨Ζä. y“ Ï‰tFöκs]Ï9 Iω öθ s9 ÷β r& $ uΖ1 y‰yδ ª!$# ( { )١(  . 

$  {:  ونسأله سبحانه أن يثبتنا عليه إىل الوفاة كما قال تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#θ à)®? $# 

©!$# ¨,ym Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr&uρ tβθ ßϑÎ= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ { )٢(  . 

$  {:  وأن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا  oΨ−/u‘ Ÿω ùøÌ“ è? $oΨ t/θ è= è% y‰÷è t/ øŒÎ) $ oΨoK÷ƒ y‰yδ { )٣(  . 

ا وقدوتنا وحبيبنا حممد رسول اهللا الذي بعثه رمحة للعاملني   وصلى اهللا وسلم على نبين  
ومن تبعهم بإحسان ما .  ورضي اهللا عن أصحابه الربرة األطهار املهاجرين منهم واألنصار

 :  ، وبعد  تعاقب الليل والنهار

فهذه كلمات خمتصرة يف بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة دعا إىل كتابتها ما تعيشه  
مية اليوم من تفرق واختالف يتمثالن يف كثرة الفرق املعاصرة واجلماعات      األمة اإلسال

، حىت أصبح املسلم اجلاهل يف حرية من أمره    ، كل يدعو إىل حنلته ويزكي مجاعته املختلفة
؟ وأصبح الكافر الذي يريد أن يسلم ال يدري ما هو اإلسالم    ؟ ومبن يقتدي من يتبع

 اإلسالم سالم الذي هدى إليه القرآن وسنة النيب    اإل.  الصحيح الذي قرأ ومسع عنه  
وإمنا يرى اإلسالم الغالب   .  الذي مثلته حياة الصحابة الكرام وانتهجته القرون املفضلة    

املنتسبني إليه بدون   :  اإلسالم حمجوب يعين:   كما قال أحد املستشرقني  -بدون مسمى   
ببقاء كتابه  :   سبحانه ضمن بقاءه؛ ألن اهللا   ال نقول اإلسالم بالكلية-اتصاف حبقيقته 
$  {:  كما قال تعاىل ¯ΡÎ) ßøt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%! $# $̄ΡÎ)uρ …çµs9 tβθÝàÏ≈ pt m: ∩∪ { )وببقاء مجاعة من .  )٤

                                                 
 .  ٤٣:  سورة األعراف آية  ) ١(
 .  ١٠٢:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
 .  ٨:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
 .  ٩:  سورة احلجر آية ) ٤(



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    

 ٣

$  {:  قال تعاىل.  املسلمني تقوم على تطبيقه وحفظه والدفاع عنه   pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u tΒ 

£‰s?ötƒ öΝä3Ψ ÏΒ tã Ïµ ÏΖƒ ÏŠ t∃öθ |¡sù ’ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθ s)Î/ öΝåκ™: Ït ä† ÿ…çµtΡθ ™6 Ït ä†uρ A' ©!ÏŒr& ’n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# >ο ¨“ Ïãr& ’ n?tã t ÍÏ≈ s3ø9$# 

šχρ ß‰Îγ≈pgä† ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# Ÿω uρ tβθèù$ sƒ s† sπtΒ öθ s9 5ΟÍ← Iω 4 { )وقال تعاىل.  )١  :}  χ Î)uρ (#öθ ©9uθ tG s? 

öΑÏ‰ö7tFó¡o„ $ ·Β öθ s% öΝä.uöxî ¢ΟèO Ÿω (#þθ çΡθ ä3tƒ /ä3n=≈ sVøΒ r& ∩⊂∇∪ { )٢(  . 

ال تزال طائفة من أميت على احلق     { نعم هي اجلماعة اليت قال عنها الرسول 
ك وتعاىل وهم على ظاهرين ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا تبار  

 .  )٤( )٣( }ذلك 

 -ومن هنا جيب علينا التعرف على هذه اجلماعة املباركة اليت متثل اإلسالم الصحيح  
 ليعرفها من يريد التعرف على اإلسالم الصحيح وعلى أهله احلقيقيني  -جعلنا اهللا منها 

 .   من الكفارليقتدي هبم ويسري يف ركاهبم ولينضم إليها من يريد الدخول يف اإلسالم  

                                                 
 .  ٥٤:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ٣٨:  سورة حممد آية ) ٢(
 .  )٤/٩٣(، أمحد  )١٠٣٧(ارة   ، مسلم اإلم )٧٠٢٢(البخاري التوحيد  ) ٣(
 .  ) نووي/ ٦٧،  ٦٦،  ٦٥ص/١٣جزء / ٥ (، ومسلم  ) ٣٦٤١،  ٤/٧٤٦٠ (،  أخرجه البخاري ) ٤(
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 ٤

 الفرقة الناجية أهل السن ة واجلماعة 
β¨  {:   أمة واحدة كما قال تعاىل  كان املسلمون على عهد رسول اهللا     Î) ÿÍν É‹≈ yδ 

öΝä3çF̈Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm≡uρ O$ tΡr&uρ öΝà6š/u‘ Âχρß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∪ { )١(  . 

 فلم  وكم حاول اليهود واملنافقون تفريق املسلمني على عهد رسول اهللا  
Ÿω (#θ  {:  قال املنافقون :  يستطيعوا à)ÏΖè? 4’ n?tã ôtΒ y‰ΨÏã ÉΑθ ß™ u‘ «!$# 4_ ®Lym (#θ ‘ÒxΖtƒ 3 { )٢(  .

!¬  {:  فرد اهللا عليهم بقوله uρ ß É !# t“ yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ £ Å3≈ s9 uρ t É) Ï≈ uΖ ãΚ ø9 $# Ÿω 
tβθ ßγ s) ø tƒ ∩∠∪ { )٣( .  

M  {:  محاول اليهود تفريق املسلمني وارتدادهم عن دينه    s9$ s% uρ ×π x Í← !$ ©Û ô Ï iΒ È≅ ÷δ r& 

É=≈ tG Å3 ø9 $# (#θ ãΖ ÏΒ# u ü“ Ï% ©! $$ Î/ tΑ Ì“Ρ é& ’ n? tã š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u tµ ô_ uρ Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# (# ÿρ ã à ø. $# uρ … çν t Åz# u öΝ ßγ ¯= yè s9 

tβθ ãè Å_ ö tƒ ∩∠⊄∪ { )٤(  . 

حاولوا مرة ثانية فأخذوا يذكرون    .  لكن اخلطة مل تنجح ألن اهللا كشفها وفضحها  
األنصار ما جرى بينهم من عداوة وحروب قبل اإلسالم وما تقاولوا به من أشعار اهلجاء   

‰pκš$  {:  فيما بينهم فكشف اهللا خطتهم بقوله تعاىل  r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u β Î) (#θ ãè‹ÏÜè? $ Z)ƒ Ìsù z ÏiΒ 

t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# Νä.ρ –Šãtƒ y‰÷è t/ öΝä3ÏΖ≈ oÿ‡ Î) t ÌÏ≈ x. ∩⊇⊃⊃∪ { )إىل قوله تعاىل.  )٥  :}  tΠöθtƒ Ùu‹ö; s? 

×νθ ã_ ãρ –Šuθ ó¡n@ uρ ×νθ ã_ ãρ 4 { )٦(  . 

                                                 
 .  ٩٢:  سورة األنبياء آية ) ١(
 .  ٧:  سورة املنافقون آية ) ٢(
 .  ٧:  سورة املنافقون آية ) ٣(
 .  ٧٢:  سورة آل عمران آية  ) ٤(
 .  ١٠٠:  سورة آل عمران آية  ) ٥(
 .  ١٠٦:  سورة آل عمران آية  ) ٦(
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 ٥

 إىل األنصار فوعظهم وذكرهم بنعمة اإلسالم واجتماعهم به بعد الفرقة     وجاء النيب  
مرهم   ، واهللا تعاىل أ  وفشلت خطة اليهود وبقي املسلمون أمة واحدة      )١(فتصافحوا وتعانقوا 

Ÿω  {:  باالجتماع على احلق ون ه اه م عن االختالف والتفرق فقال تعاىل   uρ (#θ çΡθ ä3s? t Ï% ©!$% x. 

(#θ è% §xs? (#θ àn= tF÷z $#uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ æΛèεu!% y` àM≈oΨÉi t6 ø9$# 4 { )٢(  . 
θ#)  {:  وقال تعاىل ßϑÅÁ tG ôã$#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 { )٣(  . 

وقد شرع هلم سبحانه االجتماع يف أداء العبادات يف الصالة والصيام واحلج وطلب        
 كان حيث على اجتماع املسلمني وينهاهم عن التفرق واالختالف   والنيب .  العلم
، فكان خيرب حبدوث    خيرب خرب ا معناه احلث على االجتماع والنهي عن التفرق وكان

فإنه من يعش منكم فسريى   { تفرق يف هذه األمة كما حصل لألمم قبلها حيث قال   
 .  )٥( )٤( }اختالف ا كثري ا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي  

 وسبعني فرقة وافترقت النصارى على   افترقت اليهود على إحدى { وقال 
اثنتني وسبعني فرقة وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال 

من كان على مثل ما أنا عليه اليوم   :  ؟ قال من هي يا رسول اهللا :  ، قلنا واحدة 
 .  )٧( )٦( }وأصحايب 

                                                 
 .  ) ١٥٠،  ١٤٩ص (للواحدي "  أسباب الرتول "  ؛ و) ١ (،  رمحه اهللا"  تفسري ابن كثري "  انظر ) ١(
 .  ١٠٥:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
، الدارمي    )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(مة  ، ابن ماجه املقد )٤٦٠٧(، أبو داود السنة    )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ٤(

 .  )٩٥(املقدمة 
، واإلمام أمحد     هذا حديث حسن صحيح   :  ، وقال ) ٥/٢٦٧٦ (، والترمذي   ) ٥/٤٦٠٧ (أخرجه أبو داود   ) ٥(

 .  ) ١/٤٣ (، وابن ماجه  ) ١٢٧،  ٤/١٢٦ (
 .  )٢/٣٣٢(، أمحد  )٣٩٩١(، ابن ماجه الفنت  )٤٥٩٦(، أبو داود السنة    )٢٦٤٠(الترمذي اإلميان  ) ٦(
"  ، واإلمام اآلجري يف ) ١٢٩،  ١/١٢٨ " ( مستدركه "  ، واحلاكم يف ) ٥/٢٦٤١ (رواه اإلمام الترمذي ) ٧(

مؤسسة الكتب   / ط )  ٢٣،  ٢٢ص " ( السنة "  ، واإلمام ابن نصر املروزي يف   ) ١٦،  ١٥ص " ( الشريعة 
 .  ) ١٤٧ - ١٤٥برقم/١ " ( ول اعتقاد أهل السنة واجلماعة   شرح أص "  ، واإلمام الاللكائي يف هـ١٤٠٨الثقافية 



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    
 

 ٦

ابة ولكن هذا التفرق مل   فتفرقت األمة يف أواخر عصر الصح  وقد وقع ما أخرب به  
:   بقولهيؤثر كثري ا يف كيان األمة طيلة عصر القرون املفضلة اليت أثىن عليها رسول اهللا    

 .  )٢( )١( })  ، مث الذين يلوهنم   ، مث الذين يلوهنم  خريكم قرين {
وذلك لوفرة العلماء من احملدثني    .  دري ذكر بعد قرنه قرنني أو ثالثة  ال أ :  قال الراوي

واملفسرين والفقهاء مبا فيهم علماء التابعني وأتباع التابعني واألئمة الربعة وتالميذهم ولقوة     
.  فكانت الفرقة املخالفة جتد اجلزاء الرادع باحلجة والقوة       .  دولة اإلسالم يف تلك القرون   

اختلط املسلمون بغريهم من أصحاب الديانات     .  القرون املفضلة  وبعد انقضاء عصر 
املخالفة وع ر ب ت علوم أهل امللل الكافرة واختذ ملوك اإلسالم بعض البطانات من أهل 
الكفر والضالل فصار منهم الوزراء واملستشارون فاشتد اخلالف وتعددت الفرق والنحل  

 .  ا إىل وقتنا هذا وإىل ما شاء اهللاوال يزال ذلك مستمر  .  وجنمت املذاهب الباطلة 
ولكن حبمد اهللا بقيت الفرقة الناجية أهل السن ة واجلماعة متمسكة باإلسالم الصحيح     

 من بقاء   تسري عليه وتدعو إليه وال تزال ولن تزال حبمد اهللا مصداق ا ملا أخرب به النيب     
ن أجل بقاء هذا الدين هذه الفرقة واستمرارها وصمودها وذلك فضل من اهللا سبحانه م 

 .  وإقامة احلجة على املعاندين 
 مع  - رضي اهللا عنهم -إن هذه الطائفة املباركة متثل ما كان عليه الصحابة  

ا عليه هم من كان على مثل ما أن  {  يف القول والعمل واالعتقاد كما قال     الرسول
 .  )٤( )٣( }اليوم وأصحايب 

Ÿωöθ  {:  إهنم بقية صاحلة من الذين قال اهللا فيهم  n= sù tβ%x. zÏΒ Èβρãà)ø9$# ÏΒ ôΜ ä3Î= ö6 s% (#θ ä9'ρ é& 7π ¨ŠÉ)t/ 

šχ öθ pκ÷]tƒ Çtã ÏŠ$ |¡xø9$# ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )٥(  . 

                                                 
، النسائي األميان    )٢٢٢٢(، الترمذي الفنت  )٢٥٣٥(، مسلم فضائل الصحابة   )٢٥٠٨(البخاري الشهادات  ) ١(

 .  )٤/٤٢٧(، أمحد  )٤٦٥٧(، أبو داود السنة    )٣٨٠٩(والنذور 
 .  ) نووي/٨٧،  ٨٦ص/ ١٦جزء /٦ (؛ ومسلم  )  ٣٦٥١،  ٣/٣٦٥٠ (أخرجه البخاري  ) ٢(
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان  ) ٣(
 .  تقدم خترجيه) ٤(
 .  ١١٦:  سورة هود آية ) ٥(
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 ٧

 أمساء الفرقة الناجية ومعناها 
ملا كانت هذه الفرقة هي الفرقة الساملة من الضالل تطلب األمر معرفة أمسائها     

، ومن أهم هذه    وعالماهتا ليقتدى هبا فلها أمساء عظيمة متيزت هبا من بني سائر الفرق
، أهل السن ة واجلماعة ومعانيها   املنصورة، والطائفة  أهنا الفرقة الناجية:  األمساء والعالمات

 :  كما يلي

 ملا ذكر الفرق  أي الناجية من النار حيث استثناها النيب  :   أهنا الفرقة الناجية- ١
 .  يعين ليست يف النار.  )٢( )١( }كلها يف النار إال واحدة  {:  وقال

وما كان عليه السابقون األولون من  :  تمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله أهنا ت- ٢
هم من كان على مثل ما أنا عليه  { املهاجرين واألنصار حيث قال فيها النيب  

 .  )٤( )٣( }اليوم وأصحايب 

 :  فهم يتميزون مبيزتني عظيمتني:  جلماعة أن أهلها هم أهل السن ة وا  - ٣

 حىت صاروا أهلها خبالف سائر الفرق فهي         حىت صاروا أهلها خبالف سائر الفرق فهي        متسكهم بسنة الرسول    متسكهم بسنة الرسول    : :  امليزة األوىل امليزة األوىل 
تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادهتا فهي ال ت ن س ب  إىل السن ة وإمنا ت ن س ب  إىل بدعها              تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادهتا فهي ال ُتْنَسُب إىل السنَّة وإمنا ُتْنَسُب إىل بدعها              

، أو إىل أفعاهلم القبيحة     ، أو إىل أفعاهلم القبيحة      ، أو إىل أئمتهم كاجلهمية    ، أو إىل أئمتهم كاجلهمية     وضـالالهتا كالقدريـة واملرجئة    وضـالالهتا كالقدريـة واملرجئة    
 . .  كالرافضة واخلوارجكالرافضة واخلوارج

خبالف الفرق    .  أهنم أهل اجلماعة الجتماعهم على احلق وعدم تفرقهم:  وامليزة الثانية
 .  األخرى ال جيتمعون على حق وإمنا يتبعون أهواءهم فال حق جيمعهم  

                                                 
 .  )٢٥١٨(، الدارمي السري   )٤/١٠٢(، أمحد  )٤٥٩٧(أبو داود السنة   ) ١(
 .  تقدم خترجيه) ٢(
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان  ) ٣(
 .  تقدم خترجيه) ٤(
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 ٨

صرها اهللا كما قال ألهنا نصرت دين اهللا فن:   أهنا الطائفة املنصورة إىل قيام الساعة  - ٤
 .  )βÎ) (#ρçÝÇΖs? ©!$# öΝä.÷ÝÇΖtƒ { )١  {:  تعاىل

ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا  { وهلذا قال فيها النيب 

 .  )٣( )٢( }تبارك وتعاىل وهم على ذلك  

                                                 
 .  ٧ : سورة حممد آية ) ١(
 .  )٤/٩٣(، أمحد  )١٠٣٧(، مسلم اإلمارة    )٣٤٤٢(البخاري املناقب  ) ٢(
 .  تقدم خترجيه) ٣(



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    

 ٩

 أصول أهل السنة واجلماعة 
إن أهل السن ة واجلماعة يسريون على أصول ثابتة وواضحة يف االعتقاد والعمل       

 وما كان عليه وله  ، وهذه األصول العظيمة مستمدة من كتاب اهللا وسن ة رس   والسلوك 
، وهذه األصول تتلخص فيما    سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني ومن تبعهم بإحسان 

 :  يلي

 األصل األول
 ، واإلميان بالقدر خريه وشره   اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر

نواع التوحيد الثالثة          هو اإلقرار بربوبيته وإالهيته يعين اإلقرار بأ             :  اإلميان باهللا   ـ ١
واعتقادها والعمل هبا وهي توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األمساء                           

، فتوحيد الربوبية معناه توحيد اهللا بأفعاله من اخللق والرزق واإلحياء                     والصفات  
، وتوحيد األلوهية معناه إفراده بأفعال العباد                واإلماتة وأنه رب كل شيء ومليكه           

، كالدعاء واخلوف والرجاء واحملبة                   هبا إليه إذا كان مما شرعه اهللا             اليت يتقربون    
والذبح والنذر واالستعانة واالستعاذة واالستغاثة والصالة والصوم واحلج واإلنفاق                            
يف سبيل اهللا وكل ما شرعه اهللا وأمر به ال يشركون مع اهللا غريه فيه ال ملك ا وال                     

إثبات ما أثبته اهللا       :  ألمساء والصفات معناه    وتوحيد ا   .  نبي ا وال ولي ا وال غريهم     
لنفسه أو أثبته له رسوله من األمساء والصفات وترتيه اهللا عما نزه عنه نفسه أو نزهه                                   

حتريف وال    عنه رسوله من العيوب والنقائص من غري متثيل وال تشبيه ومن غري                
§{  {:  اىلـتعطيل وال تأويل كما قال تع øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# 

ç ÅÁ t7 ø9 !¬  {:  وكما قال تعاىل.  )١( } ∪⊆⊆∩ #$ uρ â !$ oÿ ôœ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( { )٢( .  

                                                 
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ١(
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية  ) ٢(



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    
 

 ١٠

معناه التصديق بوجودهم وأهنم خلق من خلق اهللا خلقهم من   :   واإلميان باملالئكة-٢
$ö≅t/ ×Š  {:  ، خلقهم لعبادته وتنفيذ أوامره يف الكون كما قال تعاىل   نور t6 Ïã 

šχθ ãΒtõ3•Β ∩⊄∉∪ Ÿω …çµ tΡθà)Î7ó¡o„ ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ Νèδ uρ Íν ÌøΒ r'Î/ šχθ è=yϑ ÷è tƒ ∩⊄∠∪ { )١(  .}  È≅Ïã% y` 

Ïπ s3Í×¯≈ n=yϑ ø9$# ¸ξ ß™ â‘ þ’Í< 'ρ é& 7πys ÏΖô_ r& 4‘oΨ ÷V¨Β y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ 4 ß‰ƒ Ì“ tƒ ’Îû È,ù= sƒ ø: $# $ tΒ â!$ t±o„ 4 { )٢(  . 

يعين التصديق هبا ومبا فيها من اهلدي والنور وأن اهللا أنزهلا           يعين التصديق هبا ومبا فيها من اهلدي والنور وأن اهللا أنزهلا           : :   واإلميـان بالكتـب     واإلميـان بالكتـب    -٣٣
، ،  ، وأعظمها الكتب الثالثة التوراة واإلجنيل والقرآن      ، وأعظمها الكتب الثالثة التوراة واإلجنيل والقرآن       عـلى رسـله هلداية البشر     عـلى رسـله هلداية البشر     

≅    {{: :  ىلىلاا قال تع   قال تع   ،  ،  القرآن الكرمي وهو املعجزة العظمى      القرآن الكرمي وهو املعجزة العظمى     وأعظم الثالثة وأعظم الثالثة  è%  È È⌡©9  ÏM yè yϑ tG ô_ $#  

ß§ΡM}$#  Éf ø9$#uρ  #’ n?tã  β r&  (#θ è?ù'tƒ  È≅ ÷VÏϑ Î/  #x‹≈ yδ  Èβ#uöà)ø9$#  Ÿω  tβθ è?ù'tƒ  Ï& Î#÷WÏϑ Î/  öθ s9uρ  šχ% x.  öΝåκÝÕ÷è t/  <Ù ÷è t7Ï9  

#ZÎγ sß  ∩∇∇∪  {{  ))٣((   . . 

 حروفه   حروفه  -ويؤمـن أهـل السـن ة واجلماعة بأن القرآن كالم اهللا مرت ل غري خملوق                 ويؤمـن أهـل السـنَّة واجلماعة بأن القرآن كالم اهللا مرتَّل غري خملوق               
ــ ا للجهمـية واملعـتزلة القائلني بأن القرآن خملوق كله حروفه             خالفًـا للجهمـية واملعـتزلة القائلني بأن القرآن خملوق كله حروفه             -ومعانـيه   ومعانـيه     خالف
، وأما  ، وأما   ، وخالف ا لألشاعرة ومن شاهبهم القائلني بأن كالم اهللا هو املعاين           ، وخالفًا لألشاعرة ومن شاهبهم القائلني بأن كالم اهللا هو املعاين           ومعانـيه ومعانـيه 

β÷    {{  :: قال تعاىل قال تعاىل . .   وكـال القولني باطل     وكـال القولني باطل    -لوقـة   لوقـة   احلـروف فهـي خم    احلـروف فهـي خم     Î)uρ  Ó‰tnr&  zÏiΒ  

šÏ.Îô³ßϑ ø9$#  x8u‘$ yf tFó™ $#  çν öÅ_ r'sù  4 ®L ym  yìyϑ ó¡o„  zΝ≈ n= x.  «!$#  {{  ))٤((   . .}}    šχρ ß‰ƒ Ìãƒ  β r&  (#θ ä9Ïd‰t6 ãƒ  zΝ≈ n= x.  

«!$#  4  {{  ))٥(( . . 

 . .  فهو كالم اهللا ال كالم غريهفهو كالم اهللا ال كالم غريه

يعين التصديق هبم مجيع ا من مسى اهللا منهم ومن مل يسم من أوهلم             يعين التصديق هبم مجيًعا من مسى اهللا منهم ومن مل يسم من أوهلم             : :   واإلميان بالرسل   واإلميان بالرسل  -  ٤٤
، ،  - عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم        عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم       -مد  مد  وآخرهم وخامتهم نبينا حم   وآخرهم وخامتهم نبينا حم   . .  إىل آخرهم إىل آخرهم 

                                                 
 .  ٢٧ - ٢٦:  اآليتانسورة األنبياء ) ١(
 .  ١:  سورة فاطر آية ) ٢(
 .  ٨٨:  سورة اإلسراء آية ) ٣(
 .  ٦:  ة آية سورة التوب) ٤(
 .  ١٥:  سورة الفتح آية ) ٥(



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    

 ١١

 إميان مفصل واعتقاد أنه خامت       إميان مفصل واعتقاد أنه خامت      واإلميـان بالرسـل إميان جممل واإلميان بنبينا حممد          واإلميـان بالرسـل إميان جممل واإلميان بنبينا حممد          
، ومن مل يعتقد ذلك فهو كافر واإلميان بالرسل يعين أيض ا عدم            ، ومن مل يعتقد ذلك فهو كافر واإلميان بالرسل يعين أيًضا عدم             الرسـل فال نيب بعده    الرسـل فال نيب بعده    

وأفرطوا يف بعض   وأفرطوا يف بعض   اإلفـراط والـتفريط يف حقهم خالف ا لليهود والنصارى الذين غلوا            اإلفـراط والـتفريط يف حقهم خالفًا لليهود والنصارى الذين غلوا            
ÏM    {{: :  الرسـل حىت جعلوهم أبناء اهللا كما قال تعاىل        الرسـل حىت جعلوهم أبناء اهللا كما قال تعاىل         s9$ s% uρ  ßŠθ ßγ u‹ø9$#  í÷ƒ t“ ãã  ß ø⌠ $#  «!$#  ÏM s9$ s% uρ  

“ t≈ |Á ¨Ψ9$#  ßxŠÅ¡yϑ ø9$#  Ú∅ ö/$#  «!$#  (  {{  ))١((  . . 

، والوثنيون  ، والوثنيون   فالسفة فرطوا يف حق الرسل وتنقصوهم وفضلوا أئمتهم عليهم        فالسفة فرطوا يف حق الرسل وتنقصوهم وفضلوا أئمتهم عليهم        والصـوفية وال  والصـوفية وال  
، ،  واليهود كفروا بعيسى وحممد عليهما الصالة والسالم      واليهود كفروا بعيسى وحممد عليهما الصالة والسالم      . .  واملالحـدة كفروا جبميع الرسل    واملالحـدة كفروا جبميع الرسل    

، قال  ، قال    كافر باجلميع   كافر باجلميع  ومن آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو     ومن آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو     . .  والنصـارى كفروا مبحمد   والنصـارى كفروا مبحمد   
ــاىل ــاىلتعـ β¨    {{: :  تعـ Î)  š Ï% ©!$#  tβρ ãàõ3tƒ  «!$$ Î/  Ï& Î#ß™ â‘ uρ  šχρ ß‰ƒ Ìãƒ uρ  β r&  (#θ è% Ìhxãƒ  t ÷t/  «!$#  Ï& Î#ß™ â‘ uρ  

šχθ ä9θ à)tƒ uρ  ßÏΒ ÷σçΡ  <Ù ÷è t7Î/  ãàò6tΡuρ  <Ù ÷è t7Î/  tβρ ß‰ƒ Ìãƒ uρ  β r&  (#ρ ä‹Ï‚ −G tƒ  t ÷t/  y7 Ï9≡sŒ  ¸ξ‹ Î6 y™  ∩⊇∈⊃∪    y7 Í×¯≈ s9'ρ é&  

ãΝèδ  tβρ ãÏ≈ s3ø9$#  $ y)ym  4  {{  ))وقال تعاىلوقال تعاىل  ..  ))٢  : :}}    Ÿω  ä−ÌhxçΡ  š ÷t/  7‰ym r&  ÏiΒ  Ï& Î#ß™ •‘  4  {{  ))٣((  . . 

مما أخرب اهللا به    مما أخرب اهللا به    ) )  ما يكون بعد املوت   ما يكون بعد املوت    ((يعين التصديق بكل    يعين التصديق بكل    : :   واإلميـان باليوم اآلخر     واإلميـان باليوم اآلخر    -٥٥
ورسوله من عذاب القرب ونعيمه والبعث من القبور واحلشر واحلساب ووزن األعمال            ورسوله من عذاب القرب ونعيمه والبعث من القبور واحلشر واحلساب ووزن األعمال            

، واالستعداد لذلك   ، واالستعداد لذلك    وإعطـاء الصـحف باليمني أو الشمال والصراط واجلنة والنار         وإعطـاء الصـحف باليمني أو الشمال والصراط واجلنة والنار         
 . .  باألعمــال الصــاحلة وتــرك األعمــال الســيئة والــتوبة مــنها      باألعمــال الصــاحلة وتــرك األعمــال الســيئة والــتوبة مــنها      

واليهود والنصارى مل يؤمنوا به     واليهود والنصارى مل يؤمنوا به     . .  وقـد كفـر باليوم اآلخر الدهريون واملشركون       وقـد كفـر باليوم اآلخر الدهريون واملشركون       
θ#)    {{  اإلميـان الصحيح املطلوب وإن آمنوا بوقوعه      اإلميـان الصحيح املطلوب وإن آمنوا بوقوعه       ä9$ s% uρ  s9  Ÿ≅ äz ô‰tƒ  sπ ¨Ψ yf ø9$#  ω Î)  tΒ  tβ% x.  

#·Šθ èδ  ÷ρ r&  3“ t≈ |Á tΡ  3  {{  ))٤((   . .}}  (#θ ä9$ s%  s9  $ oΨ ¡¡yϑ s?  â‘$ ¨Ψ9$#  Hω Î)  $ YΒ$ −ƒ r&  ;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β  (  {{  ))٥((  . . 

                                                 
 .  ٣٠:  سورة التوبة آية ) ١(
 .  ١٥١ - ١٥٠:  اآليتان سورة النساء ) ٢(
 .  ٢٨٥:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ١١١:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ٢٤:  سورة آل عمران آية  ) ٥(



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    
 

 ١٢

 كل شيء ما كان وما يكون وقدر ذلك يف يعين اإلميان بأن اهللا علم:   واإلميان بالقدر-٦
وكفر وإميان وطاعة ومعصية فقد  )  ما جيري من خري وشر (اللوح احملفوظ وأن كل   
وللعباد قدرة على أفعاهلم  .  ، وأنه حيب الطاعة ويكره املعصية    شاءه اهللا وقد ره وخلقه  

ة اهللا     لكن ذلك تابع إلراد-واختيار وإرادة ملا يقع منهم من طاعة أو معصية 
.   خالف ا للجربية الذين يقولون إن العبد جمرب على أفعاله ليس له اختيار       -ومشيئته 

وللقدرية الذين يقولون إن العبد له إرادة مستقلة وأنه خيلق فعل نفسه دون إرادة اهللا            
 .  ومشيئته

$  {:  وقد رد  هللا على الطائفتني يف قوله تعاىل tΒuρ tβρ â!$ t±n@ Hω Î) β r& u!$ t±o„ ª!$# { )١(  . 

فأثبت للعبد مشيئة رد ا على اجلربية الغالة وجعلها تابعة ملشيئة اهللا رد ا على القدرية        
.  النفاة واإلميان بالقدر يكسب العبد صرب ا على املصائب وابتعاد ا عن الذنوب واملصائب  

 .  ىل العمل ويبعد عنه العجز واخلوف والكسل   كما يدفعه إ

 

                                                 
 .  ٢٩:  سورة التكوير آية  ) ١(



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    

 ١٣

 األصل الثاين
  اإلميان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص باملعصية 

ومن أصول أهل السن ة واجلماعة أن اإلميان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص           
، وليس هو جمرد   افقني؛ ألن هذا إميان املن باملعصية فليس اإلميان قول ا وعمل ا دون اعتقاده

ρ#)  {:  قال تعاىل.  املعرفة بدون قول وعمل ألن هذا إميان الكافرين اجلاحدين     ß‰ys y_ uρ $ pκÍ5 

!$ yγ ÷FoΨ s)ø‹oKó™ $#uρ öΝåκß¦ àΡr& $ Vϑ ù= àß #vθè= ãæuρ 4 { )١(  . 

*öΝåκ̈ΞÎ  {:  وقال تعاىل sù Ÿω š tΡθ ç/Éj‹s3ãƒ £Å3≈ s9uρ tÏΗ Í>≈ ©à9$# ÏM≈tƒ$t↔ Î/ «!$# tβρß‰ys øgs† ∩⊂⊂∪ { )٢(  . 

$YŠ#  {:  وقال تعاىل tã uρ (#yŠθ ßϑ rOuρ ‰s% uρ š ¨t7¨? Νà6s9 ÏiΒ öΝÎγ ÏΨ Å6≈|¡¨Β ( š ¨y— uρ ÞΟßγ s9 ß≈ sÜø‹¤±9 $# 

öΝßγ n=≈uΗ ùå r& öΝèδ£‰|Á sù Çtã È≅‹ Î6 ¡¡9$# (#θ çΡ% x.uρ t ÎÅÇö7tFó¡ãΒ ∩⊂∇∪ { )٣(  . 

اد ا دون عمل ألن هذا إميان املرجئة واهللا تعاىل  وليس اإلميان اعتقاد ا فقط أو قول ا واعتق
$  {:  كثري ا ما يسمي األعمال إميان ا قال تعاىل yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t Ï% ©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôM n=Å_ uρ 

öΝåκæ5θ è= è% #sŒÎ)uρ ôM u‹Î= è? öΝÍκö n=tã …çµ çG≈tƒ#u öΝåκøEyŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒÎ) 4’n?tã uρ óΟÎγ În/u‘ tβθè= ©.uθ tG tƒ ∩⊄∪ š Ï% ©!$# šχθßϑ‹ É)ãƒ 

nο 4θ n= ¢Á9$# $ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y—u‘ tβθà)ÏΖãƒ ∩⊂∪ y7Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ y)ym 4 { )٤(  . 

$  {:  وقال تعاىل tΒuρ tβ% x. ª!$# yì‹ÅÒ ã‹Ï9 öΝä3oΨ≈yϑƒ Î) 4 { )٥(  . 

 .  ، مسى الصالة إميان ا   أي صالتكم إىل بيت املقدس 

 

                                                 
 .  ١٤:  سورة النمل آية  ) ١(
 .  ٣٣:  ورة األنعام آية س) ٢(
 .  ٣٨:  سورة العنكبوت آية ) ٣(
 .  ٤ - ٢:  اآليات  ،سورة األنفال) ٤(
 .  ١٤٣:  سورة البقرة آية ) ٥(



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    
 

 ١٤

 األصل الثالث
  عدم تكفري أحد من املسلمني إال بارتكاب ناقض من نواقض اإلسالم 

أهنم ال يكفرون أحد ا من املسلمني إال إذا ارتكب     :   واجلماعة ومن أصول أهل السن ة  
ناقض ا من نواقض اإلسالم أما ما كان من الكبائر اليت هي دون الشرك ومل يدل دليل على   

 - أي الكبائر  - فإهنم ال حيكمون على مرتكبها   - كترك الصالة تكاسل ا -كفر مرتكبها  
 -وإذا مل يتب منها فإنه حتت املشيئة   .  اإلميان بالكفر وإمنا حيكمون عليه بالفسق ونقص  

βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó¨  {:   قال تعاىل-إن شاء اهللا غفر له وإن شاء عذبه لكنه ال خيلد يف النار   tƒ 

β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )١(  . 

ومذهب أهل السن ة يف ذلك وسط بني اخلوارج الذين يكفرون مرتكب الكبرية وإن   
ال يضر    :  كانت دون الكفر وبني املرجئة الذين يقولون هو مؤمن كامل اإلميان ويقولون       

 .  مع اإلميان معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة 

 

                                                 
 .  ٤٨:  سورة النساء آية ) ١(



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    

 ١٥

 األصل الرابع
 ب طاعة والة أمور املسلمني ما مل يأمروا مبعصية  وجو

ومن أصول أهل السن ة واجلماعة وجوب طاعة والة أمور املسلمني ما مل يأمروا مبعصية              
 .  فإذا أمروا مبعصية فال جتوز طاعتهم فيها وتبقى طاعتهم باملعروف يف غريها 

$  {:  عمل ا بقوله تعاىل     pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# 

óΟ ä3Ζ ÏΒ ( { )١(  . 

وإن تأمر عليكم    ،  يكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة   أوص   { : ول النيب ـوق
 .  )٣( )٢( }عبد 

من يطع    {  : عمل ا بقوله  ويرون أن معصية األمري املسلم معصية للرسول    

 .  )٥( )٤( }األمري فقد أطاعين ومن عصى األمري فقد عصاين 

 .  ويرون الصالة خلفهم واجلهاد معهم والدعاء هلم بالصالح واالستقامة ومناصحتهم     

 

                                                 
 .  ٥٩:  سورة النساء آية ) ١(
 .  )٩٥(ة ، الدارمي املقدم  )٤/١٢٦(، أمحد   )٤٤(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ٢(
 .  قطعة من حديث العرباض بن سارية يف موعظة النيب للصحابة    ) ٣(
(، ابن ماجه اجلهاد    )٤١٩٣(، النسائي البيعة   )١٨٣٥(، مسلم اإلمارة    )٢٧٩٧(البخاري اجلهاد والسري   ) ٤(

 .  )٢/٣٨٧(، أمحد  )٢٨٥٩
 .  ) نووي/٢٢٣ص/١٢جزء /٤ (؛ ومسلم )  ٤/٧١٣٧ (أخرجه البخاري  ) ٥(



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    
 

 ١٦

 األصل اخلامس
  حترمي اخلروج على والة أمور املسلمني إذا ارتكبوا خمالفة دون الكفر 

ومن أصول أهل السن ة حترمي اخلروج على والة أمور املسلمني إذا ارتكبوا خمالفة دون            
، خبالف املعتزلة     بطاعتهم يف غري معصية ما مل حيصل منهم كفر بواح  الكفر ألمره 

الذين يوجبون اخلروج على األئمة إذا ارتكبوا شيئ ا من الكبائر ولو مل يكن كفر ا ويعتربون     
، والواقع أن عمل املعتزلة هذا هو أعظم    هذا من األمر باملعروف والنهي عن املنكر

اطر عظيمة من الفوضى وفساد األمر واختالف الكلمة       ملا يترتب عليه من خم :  املنكر
 .  وتسلط األعداء 

 



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    

 ١٧

 األصل السادس
   صلى اهللا عليه وسلم سالمة قلوهبم وألسنتهم ألصحاب رسول اهللا

 ومن أصول أهل السن ة واجلماعة سالمة قلوهبم وألسنتهم ألصحاب رسول اهللا    
املهاجرين واألنصار وأثىن عليهم قال    ملا ذكر  - تعاىل -كما وصفهم اهللا بذلك يف قوله    

š  {:  تعاىل Ï% ©!$#uρ ρ â!% y` .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷è t/ šχθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š Ï%©!$# $ tΡθ à)t7y™ 

Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yèøgrB ’ Îû $uΖÎ/θ è= è% yξÏî tÏ% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u !$ oΨ−/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛ Ïm §‘ ∩⊇⊃∪ { )١(  . 

 أحدكم مثل أحد   ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفق { وعمل ا بقوله 
 .  )٣( )٢( }ذهب ا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه   

.  خالف ا للمبتدعة من الرافضة واخلوارج الذين يسبون الصحابة وجيحدون فضائلهم  
 رضي  - أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي  ويرى أهل السن ة أن اخلليفة بعد رسول اهللا

من هؤالء فهو أضل من محار أهله ملخالفته      فمن طعن يف خالفة واحد   -اهللا عنهم أمجعني 
 .  النص واإلمجاع على خالفة هؤالء على هذا الترتيب  

 

                                                 
 .  ١٠:  سورة احلشر آية  ) ١(
(، أبو داود السنة    )٣٨٦١(، الترمذي املناقب    )٢٥٤١(، مسلم فضائل الصحابة    )٣٤٧٠(البخاري املناقب   ) ٢(

 .  )٣/٥٥(، أمحد  )١٦١(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٥٨
 .  ) نووي/ ٩٣،  ٩٢ص/١٦جزء /٦ (؛ ومسلم )  ٣/٣٦٧٣ (أخرجه البخاري  ) ٣(



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    
 

 ١٨

 األصل السابع
  وتوليهم صلى اهللا عليه وسلم حمبة أهل بيت رسول اهللا 

 وتوليهم عمل ا بوصية ومن أصول أهل السن ة واجلماعة حمبة أهل بيت رسول اهللا   
 .  )٢( )١( }أذكركم اهللا يف أهل بييت  {:   بقولهرسول اهللا 

، فقد قال       - رضي اهللا عنهن وأرضاهن        -ومن أهل بيته أزواجه أمهات املؤمنني           
u  {:   بعد ما خاطبهن بقوله       -اهللا تعاىل    !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Ä c É< ¨Ζ9 ، ووجه إليهن نصائح           )٣( } #$

$  {:  -ووعدهن باألجر العظيم       yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Í h9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7 ø9 $# 

ö/ ä. t Î dγ sÜ ãƒ uρ # Z Îγ ôÜ s? ∩⊂⊂∪ { )٤(  . 
، أما     واملراد هبم هنا الصاحلون منهم خاصة   واألصل يف أهل البيت قرابة النيب 

 ôM¬7s? !#y‰tƒ  {:  ، قال تعاىل قرابته غري الصاحلني فليس هلم احلق كعمه أيب هلب ومن شاهبه   

’ Î1r& 5=yγ s9 ¡=s?uρ ∩⊇∪ { )٥(  . 
 واالنتساب إليه من غري صالح يف الدين ال يغين  فمجرد القرابة من الرسول 

ريش اشتروا أنفسكم ال أغين عنكم من اهللا  يا معشر ق { ، قال  صاحبه من اهللا شيئ ا
يا صفية عمة رسول اهللا ال  .  يا عباس عم رسول اهللا ال أغين عنك من اهللا شيئ ا.  شيئ ا

يا فاطمة بنت حممد سليين من مايل ما شئت ال أغين عنك من  .  أغين عنك من اهللا شيئ ا
 .  )٧( )٦( }اهللا شيئ ا 

                                                 
 .  )٣٣١٦(، الدارمي فضائل القرآن    )٤/٣٦٧(، أمحد  )٢٤٠٨(لصحابة مسلم فضائل ا ) ١(
"  ، وابن أيب عاصم يف   ) ٣٦٧،  ٤/٣٦٦ (، واإلمام أمحد   ) ، نووي  ١٨٠ص/١٥جزء /٥ (أخرجه مسلم   ) ٢(

 .  ) ٦٢٩ص ) ( ١٥٥١ (برقم "  كتابه السن ة 
 .  ٣٢:  سورة األحزاب آية  ) ٣(
 .  ٣٣:  سورة األحزاب آية  ) ٤(
 .  ١:  سورة املسد آية  ) ٥(
، الدارمي    )٢/٣٥٠(، أمحد  )٣٦٤٦(، النسائي الوصايا  )٢٠٦(، مسلم اإلميان  )٢٦٠٢(البخاري الوصايا ) ٦(

 .  )٢٧٣٢(الرقاق 
 .  ) نووي/٨١،  ٨٠ص/٣جزء /١ (، ومسلم  ) ٢/٢٧٥٣ (،  ) ٤٧٧١برقم /٣ (أخرجه البخاري  ) ٧(



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    

 ١٩

، وال جيوز لنا    حق اإلكرام واحملبة واالحترام   وقرابة الرسول الصاحلون هلم علينا   
أو    ،   أو نعتقد فيهم أهنم ينفعون   ،  أن نغلو فيهم فنتقرب إليهم بشيء من العبادة   

 :   }  ö≅è% ’ÎoΤÎ) Iω à7ألن اهللا سبحانه يقول لنبيه ؛  دون اهللا يضرون من Î=øΒ r& ö/ä3s9 #uŸÑ Ÿω uρ 

#Y‰x© u‘ ∩⊄⊇∪ { )١(  .} ≅è% Hω à7Î= øΒ r&  Å¤ øuΖÏ9 $ Yè øtΡ Ÿω uρ #…ŸÑ ω Î) $ tΒ u!$ x© ª!$# 4 öθs9uρ àMΖä. ãΝn= ôãr& |=ø‹tó ø9 $# 

ßN÷sYò6tG ó™ ]ω zÏΒ Îöy‚ ø9$# $ tΒuρ z Í_ ¡¡tΒ âþθ ¡9$# 4 { )٢(  . 

فما يعتقده بعض الناس مبن ينتسبون    !  كذلك فيكف بغريه  فإذا كان الرسول   
 .  لقرابة الرسول اعتقاد باطل 

 

                                                 
 .  ٢١:  سورة اجلن آية ) ١(
 .  ١٨٨:  ة األعراف آية  سور) ٢(



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    
 

 ٢٠

 األصل الثامن
  التصديق بكرامات األولياء 

 وهي ما قد جيريه اهللا  -اء ومن أصول أهل السن ة واجلماعة التصديق بكرامات األولي  
.  على أيدي بعضهم من خوارق العادات إكرام ا هلم كما دل على ذلك الكتاب والسن ة      

 ولكن جيب أن   -وقد أنكر وقوع الكرامات املعتزلة واجلهمية وهو إنكار ألمر واقع معلوم      
ها ما  نعلم أن من الناس يف وقتنا من ضل يف موضوع الكرامات وغاىل فيها حىت أدخل في 

 والفرق واضح بني    -ليس منها من الشعوذة وأعمال السحرة والشياطني والدجالني     
والشعوذة ما جيري   .   فالكرامة ما جيري على أيدي عباد اهللا الصاحلني-الكرامة والشعوذة   

، والكرامة سببها   على يد السحرة والكفرة واملالحدة بقصد إضالل اخللق وابتزاز أمواهلم  
 .  عوذة سببها الكفر واملعاصي  والش.  الطاعة

 



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    

 ٢١

 األصل التاسع
  باطن ا وظاهر ا صلى اهللا عليه وسلم اتباع ما جاء يف كتاب اهللا أو سنة رسول اهللا 

ومن أصول أهل السن ة واجلماعة يف االستدالل اتباع ما جاء يف كتاب اهللا أو سنة         
املهاجرين واألنصار عموم ا    باطن ا وظاهر ا واتباع ما كان عليه الصحابة من رسول اهللا  

عليكم  {  : بذلك يف قوله  واتباع اخللفاء الراشدين خصوص ا حيث أوصى النيب 

 .  )٢( )١( }بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين  

ا مسوا أهل  وهلذ.  وال يقدمون على كالم اهللا وكالم رسوله كالم أحد من الناس
وبعد أخذهم بكتاب اهللا وسنة رسوله يأخذون مبا أمجع عليه علماء .  الكتاب والسن ة

الكتاب :  األمة وهذا هو األصل الثالث الذي يعتمدون عليه بعد األصلني األولني
β  {:  وما اختلف فيه الناس ردوه إىل الكتاب والسن ة عمل ا بقوله تعاىل.  والسن ة Î* sù 

÷Λ ä ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & ó x« çνρ –Š ã sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθ ß™ §9 $# uρ β Î) ÷Λ äΨ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß |¡ ôm r& uρ 

¸ξƒ Íρ ù' s? ∩∈∪ { )٣(  . 

 وال يتعصبون لرأي أحد حىت   -  -م ال يعتقدون العصمة ألحد غري رسول اهللا    فه
، وال يسمحون    يكون موافق ا للكتاب والسن ة ويعتقدون أن اجملتهد خيطئ ويصيب  

وال إنكار عندهم يف مسائل  .  باالجتهاد إال ملن توفرت فيه شروطه املعروفة عند أهل العلم
ندهم يف املسائل االجتهادية ال يوجب العداوة والتهاجر     فاالختالف ع.  االجتهاد السائغ

بل حيب بعضهم بعض ا ويوايل بعضهم بعض ا  .  بينهم كما يفعله املتعصبة وأهل البدع
ويصلي بعضهم خلف بعض مع اختالفهم يف بعض املسائل الفرعية خبالف أهل البدع     

 .  فإهنم يعادون أو يضللون أو يكفرون من خالفهم   

                                                 
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة   )٤/١٢٦(، أمحد   )٤٤(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ١(
 .  تقدم خترجيه) ٢(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية ) ٣(



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    
 

 ٢٢

 اخلامتة 
 هم مع هذه األصول اليت مر ذكرها يتحلون بصفات عظيمة هي من مكمالت        مث

 :  العقيدة ومن أعظم هذه الصفات 

أهنم يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر على ما توجبه الشريعة عمل ا بقوله        :  أول ا
öΝçGΖä. uöyz >π̈Β  {:  تعاىل é& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρâß∆ ù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ÷Ψ s?uρ Çtã Ìx6Ζßϑ ø9$# tβθãΖÏΒ ÷σè?uρ 

«!$$ Î/ 3 { )١(  . 

 فإن مل   ،  فإن مل يستطع فبلسانه ، من رأى منكم منكر ا فليغريه بيده  { وبقوله  

 .  )٣( )٢( }يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان   

وقلنا على ما توجبه الشريعة خالف ا للمعتزلة الذين خيرجون باألمر باملعروف والنهي 
هي عن املنكر هو اخلروج عن املنكر عما توجبه الشريعة فريون أن األمر باملعروف والن

فأهل السن ة واجلماعة .  على والة أمر املسلمني إذا ارتكبوا معصية وإن كانت دون الكفر
يرون مناصحتهم يف ذلك دون اخلروج عليهم وذلك ألجل مجع الكلمة واالبتعاد عن 

ف ولعله ال يكاد يعر:  - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية .  الفرقة واالختالف
طائفة خرجت على ذي سلطان إال وكان يف خروجها من الفساد أكثر من الذي يف  

 .  )٤(إزالته 

ومن صفات أهل السن ة واجلماعة احملافظة على إقامة شعائر اإلسالم من إقامة      :  ثاني ا
 .  صالة اجلمعة واجلماعة خالف ا للمبتدعة واملنافقني الذين ال يقيمون اجلمعة واجلماعة      

                                                 
 .  ١١٠:  سورة آل عمران آية  ) ١(
، ابن     )١١٤٠(، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(رائعه ، النسائي اإلميان وش )٢١٧٢(، الترمذي الفنت   )٤٩(مسلم اإلميان ) ٢(

 .  )٣/١٠(، أمحد  )٤٠١٣(ماجه الفنت 
 .  عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه    )  نووي/٢٥ - ٢٢ص  /٢جزء /١ (أخرجه مسلم   ) ٣(
 .  ) ١٨٠،  ٢٨/١٧٩ (جمموع الفتاوي ) ٤(



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    

 ٢٣

ومن صفاهتم قيامهم بالنصيحة لكل مسلم والتعاون على الرب والتقوى عمل ا :  ثالث ا
هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني     :  قال  ؟  ملن:، قلنا الدين النصيحة { بقوله 

 .  )٢( )١( }وعامتهم 

 .  )٤( )٣( }املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض ا   { وبقوله  

ومن صفاهتم ثباهتم يف مواقف االمتحان وذلك بالصرب عند البالء والشكر عند     :  رابع ا
 .  الرخاء والرضا مبر القضاء  

نه يتحلون مبكارم األخالق وحماسن األعمال وبر الوالدين   ومن صفاهتم أ:  خامس ا
، وينهون عن الفخر واخليالء والبغي والظلم والترفع على        وصلة األرحام وحسن اجلوار  
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 .  )٧( )٦( }أكمل املؤمنني إميان ا أحسنهم خلق ا    {  :وبقوله  

، وصلى    وأن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا  .   أن جيعلنا منهم مبنه وكرمهنسأل اهللا 
 .  اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني 

                                                 
 .  )٤/١٠٢(، أمحد  )٤٩٤٤(ب ، أبو داود األد )٤١٩٧(، النسائي البيعة   )٥٥(مسلم اإلميان  ) ١(
،   ٧/٤١٩٧ (؛ والنسائي   )  ٥/٤٩٤٤ (؛ وأبو داود   )  نووي/٣٧،  ٣٦ص/٢جزء /١ (أخرجه مسلم   ) ٢(

 .  ، عن متيم الداري رضي اهللا عنه      ) ٤/١٠٢ (؛ واإلمام أمحد )  ٤١٩٨
، النسائي    )١٩٢٨(لة  ، الترمذي الرب والص   )٢٥٨٥(، مسلم الرب والصلة واآلداب     )٤٦٧(البخاري الصالة   ) ٣(

 .  )٤/٤٠٥(، أمحد  )٢٥٦٠(الزكاة 
 .  )نووي/ ١٣٩ص /١٦جزء / ٦(؛ ومسلم ) ٦٠٢٦برقم / ٤ (أخرجه البخاري  ) ٤(
 .  ٣٦:  سورة النساء آية ) ٥(
 .  )٢٧٩٢(، الدارمي الرقاق   )٢/٢٥٠(، أمحد  )١١٦٢(الترمذي الرضاع   ) ٦(
، واللفظ   ) ٥/٤٦٨٢ (، وأبو داود  ) ٣/١١٦٢ (، والترمذي  ) رشاك/٧٣٩٦برقم /١٣ (رواه اإلمام أمحد ) ٧(

 .  ) ١٩٢٦ - ١٣١١ (برقم "  موارد الظمآن  "  ، واهليثمي يف  له



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    
 

 ٢٤

 

 فهرس اآليات
 ١٠......................احلمد هللا فاطر السماوات واألرض جاعل املالئكة رسال أويل أجنحة
 ١١.......................آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته
 ١١.........................إن الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله

 ١٤.....................يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشركإن اهللا ال 
 ٤............................................إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون

 ٢......................................................إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون
 ١٣..........................إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم

 ١١..................................أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
 ١٨................................................................. يدا أيب هلب وتبتبت

 ٢........................ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت
 ١٠....................سيقول املخلفون إذا انطلقتم إىل مغامن لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون

 ٩...........فاطر السماوات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا
 ٦...................ية ينهون عن الفساد يف األرضفلوال كان من القرون من قبلكم أولو بق
 ١١..................................................قالوا لن متسنا النار إال أياما معدودات

 ١٣......................قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإهنم ال يكذبونك ولكن الظاملني
 ١٩....................................................قل إين ال أملك لكم ضرا وال رشدا

 ١٠....................قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون
 ١٩...................نفعا وال ضرا إال ما شاء اهللا ولو كنت أعلم الغيبقل ال أملك لنفسي 

 ٢٢...............كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون
 ٣......................هاأنتم هؤالء تدعون لتنفقوا يف سبيل اهللا فمنكم من يبخل ومن يبخل
 ٤......................هم الذين يقولون ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حىت ينفضوا وهللا

 ٢٣.........................ا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرىبواعبدو
 ٥..........................واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ

 ١٧....................والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا
 ١٠.....................وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغه



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    

 ٢٥

 ١٣.............وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة املفسدين
 ١٣......................وعادا ومثود وقد تبني لكم من مساكنهم وزين هلم الشيطان أعماهلم
 ١١.........................وقالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى املسيح ابن اهللا ذلك
 ٤................منوا وجهوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آ

 ١٠.......................................وقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون
 ١١......................وقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل

 ١٨..................وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل وأقمن الصالة وآتني
 ١٣...........موكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليك

 ٥....................وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك
 ٩.................وهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون

 ١٢................................................وما تشاءون إال أن يشاء اهللا رب العاملني
 ٢........................ونزعنا ما يف صدورهم من غل جتري من حتتهم األهنار وقالوا احلمد

 ٢.........................ذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمونياأيها ال
 ٢١، ١٥..................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم
 ٤........................ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم

 ٨................................ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم
 ٣......................ها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهمياأي

 ١٨................يانساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت فال ختضعن بالقول فيطمع
 ٤............يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرمت بعد إميانكم



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    
 

 ٢٦

 فهرس األحاديث
 ١٨...............................................................أذكركم اهللا يف أهل بييت

 ٥........ود على إحدى وسبعني فرقة وافترقت النصارى على اثنتني وسبعنيافترقت اليه
 ٢٣.......................................................أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا

 ٢٣...............الدين النصيحة، قلنا ملن قال هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم
 ٢٣................................................املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

 ١٥...........................كم عبدأوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن تأمر علي
 ٦............................................خريكم قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم

 ٢١...................................................عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين
 ٥............فإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين

 ٧.................................................................كلها يف النار إال واحدة
 ٣............ خالفهمال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين ال يضرهم من خذهلم وال من

 ١٧...............ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ
 ٨........ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا تبارك وتعاىل وهم على ذلك

 ٢٢..............من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه
 ١٥................................. ومن عصى األمري فقد عصاينمن يطع األمري فقد أطاعين

 ٧، ٦......................................هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب
 ١٨............يا معشر قريش اشتروا أنفسكم ال أغين عنكم من اهللا شيئا يا عباس عم رسول

 



 من أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة    

 ٢٧

 الفهرس

 ٢.....................................................................................مقدمة

 ٤..........................................................الفرقة الناجية أهل السن ة واجلماعة

 ٧................................................................أمساء الفرقة الناجية ومعناها

 ٩................................................................أصول أهل السنة واجلماعة
 ٩...، واإلميان بالقدر خريه وشره األصل األول  اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر

 ١٣.....................قاد يزيد بالطاعة وينقص باملعصيةاألصل الثاين  اإلميان قول وعمل واعت

 ١٤.........األصل الثالث  عدم تكفري أحد من املسلمني إال بارتكاب ناقض من نواقض اإلسالم

 ١٥........................وب طاعة والة أمور املسلمني ما مل يأمروا مبعصيةاألصل الرابع  وج

 ١٦.........األصل اخلامس  حترمي اخلروج على والة أمور املسلمني إذا ارتكبوا خمالفة دون الكفر

 ١٧...........األصل السادس  سالمة قلوهبم وألسنتهم ألصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ١٨......................األصل السابع  حمبة أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتوليهم

 ٢٠.................................................األصل الثامن  التصديق بكرامات األولياء

 ٢١األصل التاسع  اتباع ما جاء يف كتاب اهللا أو سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باطن ا وظاهر ا

 ٢٢...................................................................................اخلامتة

 ٢٤...........................................................................فهرس اآليات

 ٢٦........................................................................فهرس األحاديث

 ٢٧.................................................................................الفهرس

 


