
 

 

 

 

 

 

 

 

 جممل 
عقيدة السلف الصاحل
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 املقدمة
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، والصالة والسالم على نبينا حممد خامت النبيني وإمام املرسلني       احلمد هللا رب العاملني  
، وجاهد يف اهللا حق   ، ونصح األمة ، وأدى األمانة ، بلغ الرسالة واملبعوث رمحة للعاملني

،    ، وأوجب على اخللق طاعته واتباعه   ، وأمت به النعمة   دينجهاده فأكمل اهللا به ال
 .  وأوجب عليهم حمبته أكثر مما حيبون أنفسهم ووالديهم وأوالدهم والناس أمجعني  

 :  أما بعد

؛ فهي األساس   سنتناول إن شاء اهللا موضوع ا يهم كل مسلم ومسلمة إال وهو العقيدة  
عليه عقيدة سليمة فإنه مردود على صاحبه   ، فكل عمل ال يبىن  املصحح جلميع األعمال 

 مهما أتعب نفسه ومهما أفىن حياته فيه  

،    والعقيدة هي أساس الدين وخالصة دعوة األنبياء واملرسلني من أوهلم إىل آخرهم     
كلمتان ي سأل عنهما األولون  :  ، وقد ورد يف األثر   كما ي سأل عنها العبد يوم القيامة

 ؟  ؟ وماذا أجبتم املرسلني  ونماذا كنتم تعبد:  واآلخرون 

 هاتان الكلمتان ي سأل عنهما كل خملوق يوم القيامة  

شهادة أن حممد ا رسول    :  ، وجواب الثانية  شهادة أن ال إله إال اهللا :  وجواب األوىل 
 .  اهللا قوال وعمال
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 العقيدة الصحيحة الثابتة 
، وقد بني عليه   ودعا إليهاالعقيدة الصحيحة هي اليت جاء هبا رسول اهللا 

أن األمة ستفترق من بعده على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار   {الصالة والسالم  
 اليوم  من كان على مثل ما أنا عليه:  ؟ قال من هي يا رسول اهللا:  ، قالوا إال واحدة 
 .  )١( }وأصحايب 

، فإنه ينجو من    وأصحابه من املعتقداتفمن وافق اعتقاده ما كان عليه الرسول 
، لذا مسيت الفرقة امللتزمة هبذه العقيدة والثابتة عليها الفرقة     عذاب اهللا ويدخل اجلنة 

 .  الناجية

ذلك من بني   ، و  وسبب تسميتها هبذا االسم يرجع إىل كوهنا الناجية من عذاب اهللا    
 .  ثالث وسبعني فرقة أما الفرق الباقية فهي يف النار والعياذ باهللا

 ، بداية من الرسول  إذا فالفرقة الناجية هي أهل السنة واجلماعة يف كل زمان
:  ، كما ورد يف احلديث ، وهناية بآخر هذه األمة احملمدية عند قيام الساعة  وصحابته

ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم         {

 . )٢( }.  حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك 

                                                 
 .  )٢٥١٨(، الدارمي السري   )٤/١٠٢(، أمحد  )٤٥٩٧(أبو داود السنة   ) ١(
،  )١٠(، ابن ماجه املقدمة   )٤٢٥٢(، أبو داود الفنت واملالحم   )٢٢٢٩(، الترمذي الفنت   )١٩٢٠(مسلم اإلمارة  ) ٢(

 .  )٥/٢٧٩(أمحد 
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 احلق واحد ال يتجزأ 
هذا دين  ، و ، وتعددت األقوال ، وتعددت النحل واملذاهب   نعم تعددت الفرق 

β¨  {:   قال جل وعال رسول اهللا  r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãèÎ7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãèÎ7−Fs? Ÿ≅ç6 ¡9 $# 

s−§xtGsù öΝä3Î/ tã Ï&Î#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡sŒ Νä38¢¹uρ ÏµÎ/ öΝà6̄=yès9 tβθà)−Gs? ∩⊇∈⊂∪ { )١( . 

، والقرون       وسار عليه صحابته الكرام هو الذي بعث اهللا به رسوله  :  وصراط اهللا 
، ذلك هو صراط      ، ومن اقتفى أثرهم من متأخري هذه األمة إىل أن تقوم الساعة املفضلة

 .  ، فإنه سبل اهللا أما ما خالف هذا الصراط واختلف عنه  

، فقال عليه   ، وخط على جنبيه خطوط ا متعرجة    خطا مستقيم اخط النيب  {وقد 
:  ، وقال عن اخلطوط اجلانبية املتفرقة     هذا صراط اهللا   :  الصالة والسالم عن اخلط املستقيم   

 .  )٢( }سبيل منها شيطان يدعو إليه ، على كل  وهذه سبل

β¨  {  : ملعىن هذه اآلية الكرمية فهذا بيان إيضاحي من الرسول  r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ 

$ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãè Î7¨?$$ sù ( { )٣(.  

، وأصحاب النجاة من الضاللة ومن النار ومن       يدة السليمة إذ ا فأصحاب العق
، ومجعنا   ، هم أهل السنة واجلماعة جعلنا اهللا وإياكم منهم    ، هم مجاعة واحدة   األهواء
 .، ورزقنا السري على هنجهم إىل يوم نلقاه   هبم

                                                 
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية ) ١(
 .  )٢٠٢(، الدارمي املقدمة    )١/٤٣٥(أمحد ) ٢(
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية ) ٣(
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 مرتلة الطائعني هللا ورسوله والصابرين ابتغاء مرضاة اهللا 
، وقد ال يكون منهم  ، وقد يكثرون   يقلون يف بعض األزمانأهل السنة واجلماعة قد

، ومن كان على احلق فإنه ال   ، ألهنم على احلق  ، لكن فيهم الربكة واخلري   إال عدد قليل
 .  ، وال خيشى من كثرة األعداء خياف من القلة

tΒ  {:  قال اهللا تعاىل uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ y7Í×¯≈ s9'ρ é'sù yìtΒ t Ï%©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö n=tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 

tÉ)ƒÏd‰Å_Á9$#uρ Ï!#y‰pκ’¶9$#uρ tÅsÎ=≈¢Á9$#uρ 4 zÝ¡ymuρ y7Í×̄≈s9'ρé& $Z)ŠÏùu‘ ∩∉∪ { )١ ( . 

 أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء    فمن كان رفقته هؤالء الذين
 ؟   ، فمم خياف إذ ا  والصاحلني

 الصابرون ابتغاء مرضاة اهللا 

، والصرب     لكن هذا حيتاج من العبد أن يكون على بصرية وعلم وحبث عن سبيل هؤالء
 .  ، وحتمل أذى من خالفه   عليه

،   ، يلقى عنت ا من الناس  ة، وعلى السن ، وعلى دين احلق  فالصابر على صراط اهللا 
، ولكنه ما دام   ، ورمبا يصل ذلك إىل حد التعذيب والقتل والتشريد ويلقى لوم ا وعتاب ا

، والعاقبة    ، وإن أصيب يف دنياه فإن العاقبة له   على احلق فال يضريه كيد الكائدين
 .  للمتقني

                                                 
 .  ٦٩:  سورة النساء آية ) ١(
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 عقيدة أهل السنة واجلماعة وبيان معىن اإلميان باهللا 
اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإلميان      :  هل السنة واجلماعة  عقيدة أ

 .  بالقدر خريه وشره 

، واحنرف عنها من احنرف من الفرق الثنتني     وهذه األصول خالف فيها من خالف 
 .  والسبعني

، مع ما جياهبون من االمتحان والضغط املوجهني    ولكن أهل احلق ثابتون على احلق 
 .  ، ولكنهم ثابتون على احلق وال يريدون للحق بديال هم من الناسإلي

 معىن اإلميان باهللا 

االعتقاد اجلازم بوحدانية اهللا سبحانه وتعاىل يف الربوبية   :  فاإلميان باهللا يعين
 :  ، وهذا يعين أنه ضمن أنواع التوحيد الثالثة   ، وما له من األمساء والصفات  واأللوهية

 .  بيةتوحيد الربو* 

 .  توحيد األلوهية* 

 .  توحيد األمساء والصفات* 
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 توحيد الربوبية : النوع األول
، حىت إبليس الذي هو رأس   ، ال يكاد ينازع فيه من اخللق وهو مركوز يف الفطر

$! ‘Éb>u  {:  الكفر قال oÿ Ï3 ‘ÏΖoK÷ƒ uθ øî r& { )وقال) ١  :}  y7Ï?¨“ Ïè Î6 sù öΝßγ ¨Ζtƒ Èθ øî_{ tÏè uΗød r& ∩∇⊄∪ { )٢( 
 .  ، وحلف بعزة اهللا   فهو قد أقر بربوبية اهللا .

، كأيب جهل وأيب هلب وخالفهم من أئمة الكفر         ، مقرون هبذا   كذلك سائر الكفرة 
 .   مقرين بتوحيد الربوبية على ما هم فيه من الكفر والضالل كانوا

 ö≅è%  .tΒ {: وقال تعاىل) .٣( } ) #$!È⌡s9uρ ΝßγtFø9r'y™ ô̈Β öΝßγs)n=yz £ä9θà)u‹s9 ª  {:  قال جال وعال

ÍνÏ‰u‹Î/ ßNθä3w=tΒ Èe≅à2 &óx« uθèδuρ çÅgä† Ÿωuρ â‘$pgä† Ïµø‹n=tã χÎ) óΟçFΖä. tβθçΗs>÷ès? ∩∇∇∪ šχθä9θà)u‹y™ ¬! 4 { )٤( . 

≅ö  {:  وقال تعاىل è% tΒ Νä3è% ã— ötƒ zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ̈Β r& à7 Î= ôϑ tƒ yìôϑ ¡¡9$# t≈ |Á ö/F{$#uρ tΒ uρ 

ßl Ìøƒ ä† ¢‘y⇔ø9$# zÏΒ ÏMÍh‹yϑ ø9$# ßl Ìøƒ ä† uρ |M Íh‹yϑ ø9$# š∅ ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# tΒ uρ ãÎn/y‰ãƒ zö∆F{$# 4 tβθä9θ à)uŠ|¡sù ª!$# 4 { )٥ (. 

، ألهنم يعلمون أنه ال     ، وعند الشدائد خيلصون الدعاء هللا   م مقرون هبذا كله  إذ ا فه
، وأن آهلتهم وأصنامهم ال تقدر على إجنائهم من      ينجي من الشدائد إال اهللا سبحانه وتعاىل 

 .  املهالك

’ sŒÎ)uρ ãΝä3¡¡tΒ •‘Ø9$##  {:  قال اهللا تعاىل Îû Ìós t7ø9$# ¨≅ |Ê tΒ tβθ ããô‰s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) ( $ ¬Η s>sù ö/ä39¯gwΥ ’ n<Î) Îhy9 ø9$# 

÷Λä ôÊ z÷ä r& 4 tβ% x.uρ ß≈ |¡ΡM}$# #·‘θ àx. ∩∉∠∪ { )٦ (. 

ر ، فالكفا إن معتنق هذا النوع من التوحيد ال يدخل يف اإلسالم وال ينجو من النار   
، ولكن إقرارهم بذلك مل يدخلهم يف اإلسالم    على سبيل املثال أقروا بتوحيد الربوبية

                                                 
 .  ٣٩:  سورة احلجر آية ) ١(
 .  ٨٢:  سورة ص آية) ٢(
 .  ٨٧:  سورة الزخرف آية  ) ٣(
 .  ٨٩ ، ٨٨: اآليتان  سورة املؤمنون) ٤(
 .  ٣١:  سورة يونس آية ) ٥(
 .  ٦٧:  سورة اإلسراء آية ) ٦(
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، مع أهنم يقرون بتوحيد  ، وحكم هلم باخللود يف النار  ومساهم اهللا مشركني وكفار ا
 .  الربوبية

 حني يفسرون  - على طريقة أهل الكالم  -ومن هنا خيطئ بعض املصنفني يف العقائد 
، فنقول هلم هذه ليست   ، وأنه اخلالق الرازق إىل غري ذلك    اإلقرار بوجود اهللالتوحيد بأنه

، وحىت إبليس يقرون بتوحيد        ، فإن الكفار واملشركني  العقيدة اليت بعث اهللا هبا النبيني 
 .  الربوبية

فالكل يقر ويعترف هبذا النوع من التوحيد فالرسل ما جاءت تطالب الناس بأن    
، ألن هذا ال يكفي وال يغين من       ، املميت ، احمليي ، الرازق   اخلالقيقروا بأن اهللا هو

 .  عذاب اهللا

 توحيد األلوهية : النوع الثاين 
، وهذا النوع هو حمط الرحال وحمل      ، توحيد اإلرادة والقصد    هو توحيد العبادة 

لكم من  يا قوم اعبدوا اهللا ما :  ، فكل رسول جاء يقول لقومه اخلصومة بني الرسل وأممهم  
 ولكنهم - ألهنم مقرون هبذا -يا قوم إن اهللا هو ربكم :  ، وال يقول هلم إله غريه

،   ، والرازق وحده  ، وأنه اخلالق وحده   يطالبوهنم بأن يعبدوا رهبم الذي أقروا بربوبيته
،    والذي يدبر األمر وحده ويطالبوهنم بأن يفردوه بالعبادة وحده كما أفردوه باخللق      

 .  هم حيتجون عليهم مبا أقروا به  ، ف والتدبري

يذكر القرآن الكرمي توحيد الربوبية من باب االحتجاج به على الكفار ومطالبتهم مبا  
،    ، وهو الرازق وحده   ، فما دمتم أيها الكفار معترفني أن اهللا هو اخلالق وحده   يلزمهم

 به غريه ممن ال    ، وهو الذي ينجي من الشدائد فلماذا تعدلون     وهو الذي ينجي من املهالك  
yϑ  {؟  ، وال له يف اخللق تدبري    ، وليس له من األمر شيء     ، وال يرزق   خيلق sùr& ß,è= øƒ s† yϑ x. 

ω ß,è= øƒ s† 3 Ÿξ sùr& šχρ ã2 x‹s? ∩⊇∠∪ { )١. ( 

                                                 
 .  ١٧:  سورة النحل آية  ) ١(



 جممل عقيدة السلف الصاحل 

 ٩

، وال يزال الصراع    لبوا قومهم به  ، وطا إذ ا توحيد األلوهية هو الذي دعا إليه الرسل 
، فأهل العقيدة السليمة يطالبون   بني أهل التوحيد وأهل االحنراف يف هذا النوع حىت اآلن  

،    ، بعبادة القبور واألضرحة  ، وعاد إىل دين املشركني  من احنرف عن توحيد األلوهية
يطالبون هؤالء  ، فأهل التوحيد  ، ومنحهم شيئ ا من خصائص الربوبية وتقديس األشخاص

، وأن يتركوا هذا األمر اخلطري    ، وأن يفردوا اهللا بالعبادات  بأن يرجعوا إىل العقيدة السليمة
، ألن أهل    ، بل هو أشد من دين اجلاهلية  ، ألن هذا هو دين اجلاهلية  الذي هم عليه

 .  ، ويشركون يف حال الرخاء   اجلاهلية كانوا خيلصون هللا يف حال الشدة 

، بل إن شركهم     فإن شركهم دائم يف الرخاء والشدة    - أهل االحنراف -أما هؤالء 
،   ، تسمع منهم طلب ا باملدد من األولياء فإذا اشتد عليهم األمر.  . يف الشدة أشد 

 .  ، بينما املشركون إذا مسهم الضر أخلصوا الدعاء هللا عز وجل       ، واملوتى  واملقبورين

، وهو الذي طالبت به الرسل مجيع األمم بأن         هذا هو النوع الثاين من أنوع التوحيد   
 املشركني ، وهو الذي قاتل عليه رسول اهللا    وهو الذي وقع الرتاع فيه خيلصوا هللا 
 .  حىت يتركوه

:  ال إله إال اهللا نأخذ معىن  :  ، فمن  وهذا هو معىن ال إله إال اهللا ألن اإلله معناه املعبود    
 .  ىلال معبود حبق إال اهللا سبحانه وتعا

إن اإلله معناه القادر    :  ما يقوله بعض أهل الضاللة حيث يقولون     :  وليس اإلله معناه 
 بل اإلله معناه املعبود من أله يأله مبعىن أحب وعبد    ! على االختراع واخللق  

 توحيد األمساء والصفات : النوع الثالث 

 معىن توحيد األمساء والصفات 
 من األمساء ، وما أثبته له رسوله   فسه ما أثبته لنومعناه أن نثبت هللا 

 من النقائص ، ونفاه عنه رسوله  ، وأن ننفي عن اهللا ما نفاه عن نفسه  والصفات
 øŠs9§{  {:  ، لقوله تعاىل ، وال تكييف وال متثيل ، وال تعطيل والعيوب من غري حتريف
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Ïµ Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )وقوله تعاىل . ) ١  :}  Ÿξsù (#θç/ÎôØs? ¬! tΑ$sVøΒF{$# 4 ¨βÎ) 

©!$# ÞΟn=÷ètƒ óΟçFΡr&uρ Ÿω tβθçΗs>÷ès? ∩∠⊆∪ { )ويف    ، ويف سورة اإلخالص    وما جاء يف آية الكرسي   . ) ٢ ،
 .  ، والسور املدنية بل أغلب القرآن    أغلب السور املكية بذكر أمساء اهللا وصفاته 

 عدم خلو آيات القرآن الكرمي من ذكر ألمساء اهللا وصفاته 
:  سورة، مع مطلع كل  وكثري من آيات القرآن ال ختلو من ذكر أمساء اهللا وصفاته

، إىل   ، وإثبات أنه الرمحن الرحيم   إثبات االسم هللا:  معناها) .  بسم اهللا الرمحن الرحيم  (
 .  غري ذلك من الصفات هللا عز وجل 

، فيجب علينا أن     ، ومسى نفسه بأمساء   وصف نفسه بصفات - جل وعال  -واهللا  
،  وال نؤول بأفهامنا ،   ، ال نتدخل بعقولنا  نثبت ذلك ونعتقده على ما جاء يف كتاب اهللا  

، فاهللا جل     ، ألن اهللا أعلم بنفسه من غريه   ، وال حنكم على اهللا سبحانه وتعاىل   ومداركنا
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، وال    ن اهللا ال شبيه له وال مثيل، أل ، والشبهاء ، وأن نتخذ معه األنداد والوزراء  األمثال

 .  ، سبحانه وتعاىل عما يشركون  شريك له وال ند
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 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ١(
 .  ٧٤:  سورة النحل آية  ) ٢(
 .  ١١٠:  سورة طه آية) ٣(
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية  ) ٥(
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 :  فهو سبحانه أوضح لنا ما يلي 

$!uρ â!¬  { أثبت لنفسه األمساء:  أول ا oÿ ôœ F{$# 4 o_ó¡çt ø: $# { )١ (. 

 .  ، فكل أمساء اهللا حسىن وصفها بأهنا حسىن:  ثاني ا
 .  أمرنا أن ندعوه هبا :  ثالث ا
 .  هنانا عن اإلحلاد يف أمسائه:  رابع ا

 بتحريفها ، ، واإلحلاد يف أمساء اهللا هو امليل هبا عما دلت عليه   امليل :  ومعىن اإلحلاد
، كما يفعله اجلهمية     ، وليس مبراد  هللا سبحانه وتعاىل منها    وتأويلها إىل ما ال حتتمله

 .  واملعتزلة ومن سار على خطاهم من الفرق الضالة  
، ويف مجيع أمور دينهم   أما أهل السنة واجلماعة فإهنم على خط مستقيم يف هذا األمر 

، ألن   ، ومزيد عناية ة خيصونه مبزيد اهتمام ولكن يف باب العقيد- واحلمد هللا -كذلك 
، واخلطأ يف    ، ومزلة أقدام ومضلة أفهام   ، واخلطأ فيه عظيم  الضالل فيه ضالل كبري

، ألن الذي خيطئ يف العقيدة ي خشى عليه من الكفر     العقيدة ليس كاخلطأ فيما دوهنا
 .  ، والضالل البعيد   واالحنراف الشديد 

،  ذلك فإن خطأه أخف وإن كان اخلطأ يف الدين كله ال جيوزأما الذي خيطئ فيما دون 
 .  ، ولكن اخلطأ بعضه أشد من بعض وال جيوز لإلنسان أن يستمر على خطأ أو يقلد خمطئ ا

، ألن اخلطأ    ، واالحنراف يف العقيدة هو أشد االحنراف واخلطأ يف العقيدة هو أشد اخلطأ
 &βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøótƒ βr¨  { : دون ذلك فهو حتت املشيئة، وأما اخلطأ فيما  يف العقيدة ال جرب له
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 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية  ) ١(
 .  ١١٦:  سورة النساء آية ) ٢(
  . ٤٨:  سورة النساء آية ) ٣(
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 اإلميان ببقية أصول الدين 
، والكتب والرسل واليوم اآلخر     ة اإلميان باملالئك:  أما اإلميان ببقية أصول الدين

 وكلها متفرعة عن اإلميان به    ، هذه كلها تابعة لإلميان باهللا   والقدر خريه وشره  
، وإرسال   ، وأخربنا بالغيوب املاضية ، ألنه قد أخربنا بوجود املالئكة  سبحانه وتعاىل

 .  ، وما يكون فيه  ، وأخربنا عن اليوم اآلخر  الرسل

 .  ، وأغلب ذلك من اإلميان بالغيب   بذلك فيجب علينا أن نؤمن

 .  ، وهذا من أعظم اإلميان بالغيب   ، ونؤمن مبالئكته  وحنن نؤمن باهللا• 

 أنه أرسل رسل ا  ، ولكننا نؤمن هبم خلرب اهللا  ونؤمن كذلك بالرسل وإن مل نرهم• 
 .  ، أوهلم نوح وآخرهم حممد      مبشرين ومنذرين

، ولكن نؤمن خبرب اهللا سبحانه وتعاىل وخرب   اهمونؤمن باملالئكة وحنن ال نر • 
 .   رسوله

، ولكن نعتمد يف ذلك على خرب اهللا وخرب         ونؤمن كذلك باليوم اآلخر وهو مل يأت بعد • 
 .   وذلك هو اإلميان الصحيح  رسوله 
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 اإلميان بالقدر 

 درجات اإلميان بالقدر 
 :  ضمن أربع درجات، واإلميان بالقدر يت ونؤمن كذلك بالقدر خريه وشره 

، ال خيفى عليه شيء يف    ، وما سيكون اإلميان بأن اهللا علم ما كان :  الدرجة األوىل
، كله يف علم      ، وال خيفى عليه شيء من الغيوب املاضية واملستقبلة   األرض وال يف السماء

 .   سواء اهللا 
 كتب فيه مقادير اإلميان بأن اهللا كتب ذلك يف اللوح احملفوظ الذي     :  الدرجة الثانية

ما :  ، قال اكتب:  أول ما خلق اهللا القلم قال له   {:  كما يف احلديث .  كل شيء

ل    فنؤمن بأن كل ما جيري وك ) .١( }اكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة  :  ؟ قال أكتب
، كما يف قوله     ، وأن اهللا كتبه سبحانه وتعاىل يف اللوح احملفوظ   ما يقع أن اهللا علمه
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، وكتابة القدر يف اللوح احملفوظ سابقة خللق السماوات واألرض                 ، مقادير اخللق    شيء 
ء إال وهو مسجل        فما من شي  ، كما يف احلديث الصحيح عن النيب         خبمسني ألف سنة    
 .)٣( } ∪⊇∩ tΡy‰ΨÏãuρ ë=≈tGÏ. 8á‹Ïym$  {:   قال تعاىل كما ،  يف اللوح احملفوظ     

أن نؤمن مبشيئة اهللا الشاملة وإرادته لكل شيء وأن اهللا إذا أراد شيئ ا       :  الدرجة الثالثة
، وأنه ال يقع شيء يف الكون إال بإرادة اهللا      ية وشاءه فال بد من وقوعه باإلرادة الكون 

 .  سبحانه وتعاىل ومشيئته وتدبريه

                                                 
 .  )٤٧٠٠(، سنن أيب داود كتاب السنة   )٢١٥٥(سنن الترمذي كتاب القدر  ) ١(
 .  ٢٢:  سورة احلديد آية  ) ٢(
 .  ٤:  سورة ق آية) ٣(
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:  وهي األخرية أن نؤمن بأن كل شيء هو خملوق هللا سبحانه وتعاىل     :  الدرجة الرابعة
}  ª!$# ß,Î=≈yz Èe≅ à2 &ó x« ( uθ èδuρ 4’n?tã Èe≅ ä. &ó x« ×≅‹ Ï.uρ ∩∉⊄∪ { )كل ما يف الكون ما كان وما     ) ١

، وال    ، ال أحد يوجد يف الكون شيئ ا     ، هو من خلق اهللا سبحانه وتعاىل وإجياده    يكون
 .  أحد خيلق شيئ ا يف هذا الكون من دون اهللا  

  عدم خروج إرادة اإلنسان عن إرادة اهللا 
، وقدرة هبا   ع أن يكون للعبد إرادة ومشيئة وأن يكون له اختيار وفعل       وهذا ال مين

 .  ، وهبا يقدر على اختيار الضار من النافع يقدر على الفعل والترك
، وبإرادته تترك الطاعات        فاإلنسان يفعل بإرادته اخلري واحلسنات والطاعات         

اسب على إرادته      ، وهو حي    ، وهبا يفعل املعاصي والشرور واملخالفات            والواجبات   
:   كما قال تعاىل   ، ولكن إرادته ومشيئته ال خترج عن مشيئة اهللا                  وعلى فعله   

}  $ tΒ uρ tβρ â !$ t± n@ Hω Î) β r& u !$ t± o„ ª! $# > u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ { )فأثبت للعبد مشيئة     ،) ٢     ،

 ما شاء اهللا      قال رجل للنيب       {: ، وهلذا ملا       مبشيئته سبحانه وتعاىل    لكنه ربطها   
ما شاء اهللا      :  ، أو قل     ما شاء اهللا مث شئت    :  ؟ قل   أجعلتين هللا ندا     :  ، قال  وشئت
  .) ٣( }وحده   

  الطوائف ملعىن القدر تفسري بعض
 :  احنرف يف تفسري القدر طوائف عدة منها

 :  ، واجلربية  اجلهمية:  الطائفة األوىل
، العبد مثل    ، وال إرادة   ، وال قدرة  ، ال اختيار له   فقالوا إن العبد جمبور على فعله 

، هذا   ختيار، وال ا ، حتركها الرياح بغري إرادة منها ، ومثل ورقة الشجرة  الريشة يف اهلواء 
 .  ما تقوله اجلربية من اجلهمية وغريهم 

                                                 
 .  ٦٢:  سورة الزمر آية ) ١(
 .  ٢٩:  سورة التكوير آية  ) ٢(
 .  )١/٢١٤(، أمحد  )٢١١٧(ابن ماجه الكفارات  ) ٣(
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 :  على النقيض وهم املعتزلة :  والطائفة الثانية
، وإمنا      ، وال إرادة بفعل العبد   ، وليس هللا تدبري  إن كل إنسان خيلق فعل نفسه  :  قالوا

 حىت غال    ، ، ال ارتباط له مبشيئة اهللا  العبد هو الذي يفعل الشيء باختياره وقدرته استقالال 
، وهلذا     ، وإمنا العبد هو يستأنفها إن اهللا ال يعلم األشياء قبل كوهنا :  بعضهم وقال

 .  ، وهؤالء غالة املعتزلة ويسمون بالقدرية النفاة    األمر أنف :  يقولون

 .  ، وهؤالء بالقدرية النفاة الطائفة األوىل تسمى اجلربية

، والطائفة الثانية وهم    لبوا العبد إرادته ، وس  الطائفة األوىل أثبتوا القدر وغلوا فيه  
، حىت ألغوا مشيئة اهللا     املعتزلة على النقيض غلوا يف مشيئة العبد وإثبات مشيئة العبد

 .  ، وكال الطرفني ضال وخمطئ خط أ عظيم ا  وإرادته

 توسط أهل السنة واجلماعة يف اإلميان بالقدر واستحقاق القدرية املقت والذم 
، ولكنها تابعة ملشيئة       ، فأثبتوا للعبد قدرة واختيار ا وإرادة   ة واجلماعة توسط أهل السن

، وأن أحد ا ال يستطيع أن يفعل شيئ ا إال بإرادة اهللا     وقدرته وإرادته- جل وعال -اهللا 
 .  ومشيئته

  : القدرية يستحقون املقت والذم

:  القني مع اهللا حيث قالوا؟ ألهنم أثبتوا خ ، ملاذا  والقدرية يقال إهنم جموس هذه األمة
، وبذلك استحقوا املقت والذم من  ، وبذلك ضلوا  إن كل إنسان خيلق فعل نفسه استقالل ا

 .  ، ألهنم خلطوا يف هذا األصل العظيم وهو اإلميان بالقدر   أهل احلق 
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 اإلميان بالقدر من أصول اإلميان 
 أخربين  ، أنه قال للنيب  واإلميان بالقدر هو من أصول اإلميان كما يف حديث جربيل 

اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن    {:  ، فقال عن اإلميان

  ) .١( }بالقدر خريه وشره 

:   وكما يف احلديث     ،) ٢( } ∪ΡÎ) ¨≅ä. >óx« çµ≈oΨø)n=yz 9‘y‰s)Î/ ∩⊆̄$  {:  وكما يف قوله تعاىل    

لو أين فعلت كذا      ال تقل  ، فإن أصابك شيء ف     ، واستعن باهللا    احرص على ما ينفعك     {

  . )٣( } ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان        كان كذا ولكن قل قدر اهللا وما شاء فعل          

 واحلمد هللا   -، واحلق فيه    ، وهذا أصل معروف    واألحاديث والنصوص يف هذا كثرية 
، ومبينة على ما جاء يف الكتاب   ، وعقيدة أهل السنة واجلماعة فيه واضحة   واضح -

،    ، ومن قبل هواه  ، فإنه إمنا أيت من قبل نفسه   من احنرف عن هذا األصل   ، أما   والسنة
 .  وإعراضه عن الكتاب والسنة 

وهكذا كل من حاول اخلروج عن داللة الكتاب والسنة فإنه يقع يف الضالل كما   
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 Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 { )٤. ( 

                                                 
، ابن ماجه املقدمة   )٤٩٩١(، النسائي اإلميان وشرائعه   )١٠(، مسلم اإلميان   )٤٤٩٩(البخاري تفسري القرآن  ) ١(

 .  )٢/٤٢٦(، أمحد  )٦٤(
 .  ٤٩:  سورة القمر آية ) ٢(
 .  )٢/٣٧٠(، أمحد   )٧٩(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٦٤(مسلم القدر  ) ٣(
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية ) ٤(
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 اخلتام 
، جعلنا اهللا وإياكم منهم مبنه  ، وأهل السنة واجلماعة  هذا جممل يف عقيدة السلف

 .  والثبات عليه إىل يوم نلقاهوكرمه ورزقنا التمسك باحلق والصرب عليه  

، ويكون قلبه    ، وعلى هدى  فاملتمسك بعقيدة أهل السنة واجلماعة يكون على بصرية
  ، وعاش على دليل واضح مقتفي ا للرسول      مطمئن ا وثابت ا ألنه عاش على الكتاب والسنة 

 والتثبيت  ، ، ويصيبه من اخلريات ، وعلى ثبات يف أمر دينه  ، فهو على طمأنينة  وصحابته
، الذين هم يف هم  دائم وقلق مقيم معهم     واملزايا العظيمة ما ال حيصل لغريه من املنحرفني 

 .  أينما ذهبوا وأينما حلوا

، وال يتزحزحون وال     أما أهل السنة واجلماعة فهم ثابتون على احلق ال يتزعزعون 
،  هم واحدة  ، وطريقت ، ألن منهجهم واحد  حيدث عندهم أهواء وأراء واختالفات  

 .  ودليلهم واحد  

واملتمسكون بعقيدة أهل السنة واجلماعة قد أعد اهللا هلم من الكرامة واجلنة واخللود يف                             
 ΒÎ*sù Νà6̈ΖtÏ?ù'tƒ Íh_ÏiΒ “W‰èδ Çyϑsù̈$  {:  ، كما قال تعاىل  النعيم املقيم الذي ال يفىن وال يزول      

yìt7©?$# y“#y‰èδ Ÿξsù ‘≅ÅÒtƒ Ÿωuρ 4’s+ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ { )قال ابن عباس    ) .١  : }             تكفل اهللا ملن قرأ القرآن

 .  }الدنيا وال يشقى يف اآلخرة       وعمل مبا فيه أال يضل يف       

t  {:  وقال تعاىل Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ s9 ß øΒ F{ $# Ν èδ uρ 

tβρ ß‰ tG ôγ •Β ∩∇⊄∪ { )٢ (.  

، وهلم اهلداية يف الدنيا من الضالل فهم يف الدنيا     م األمن يف اآلخرة من العذابهل
،    ، يوم خياف الناس ، ويف اآلخرة حيصل هلم األمن ، وال مضلني ، غري ضالني مهتدون 

، فإن أهل السنة واجلماعة وأهل احلق   ، ويوم تتقطع القلوب من الفزع ويوم يفزع الناس
                                                 

 .  ١٢٣:  سورة طه آية) ١(
 .  ٨٢:  ام آية سورة األنع) ٢(
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Ÿω ãΝßγ  {:  يف أمان كما قال تعاىل çΡâ“ øt s† äí t“ xø9$# çy9 ò2 F{$# ÞΟßγ9¤)n= tG s?uρ èπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# #x‹≈yδ ãΝä3ãΒ öθ tƒ 

“ Ï% ©!$# óΟçGΨà2 šχρ ß‰tãθè? ∩⊇⊃⊂∪ { )١. ( }  ¨β Î) šÏ% ©!$# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈ s)tFó™ $# ãΑ̈”t∴tG s? 

ÞΟÎγ øŠn= tæ èπ x6Í×¯≈n= yϑ ø9$# ω r& (#θ èù$ sƒ rB Ÿω uρ (#θ çΡt“ øt rB (#ρ ãÏ±÷0 r&uρ Ïπ̈Ψ pgø: $$ Î/  ÉL ©9$# óΟçFΖä. šχρ ß‰tãθè? ∩⊂⊃∪ ßøt wΥ öΝä.äτ !$ uŠÏ9÷ρ r& 

’ Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îûuρ Íο tÅz Fψ$# ( öΝä3s9uρ $ yγŠ Ïù $ tΒ þ‘ÏStG ô±n@ öΝä3Ý¡àΡr& öΝä3s9uρ $ yγŠ Ïù $tΒ tβθãã £‰s? ∩⊂⊇∪ Zω â“ çΡ ôÏiΒ 

9‘θ àxî 8Λ Ïm §‘ ∩⊂⊄∪ { )٢ (.  

≅ôtΒ Ÿ  {:  وهذه مآثر العقيدة السليمة يف الدنيا واآلخرة كما قال تعاىل    Ïϑtã $ [s Î=≈|¹ 

ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρr& 4 s\Ρé& uθèδ uρ ÖÏΒ ÷σãΒ …çµ̈Ζt Í‹ós ãΖn= sù Zο 4θ u‹ym Zπ t6 ÍhŠsÛ ( óΟßγ ¨Ψ tƒ Ì“ ôf uΖs9uρ Νèδ tô_ r& Ç|¡ôm r'Î/ $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 

tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩∠∪ { )من اهللا سبحانه وتعاىل ألهل السنة واجلماعة وأهل       هذه ضمانات  .) ٣
 .  ، ألهنم على خري يف العاجل واآلجل  احلق

، ونسأله سبحانه أن يرينا احلق حقا ويرزقنا    جعلنا اهللا وإياكم منهم مبنه وكرمه  
 .  ، ويرينا الباطل باطل ا ويرزقنا اجتنابه اتباعه

 .  ملسلمني أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم وجلميع ا 
 . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة األنبياء آية ) ١(
 .  ٣٢-٣٠: اآليات سورة فصلت ) ٢(
 .  ٩٧:  سورة النحل آية  ) ٣(
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 فهرس اآليات
 ٨....................................................أفمن خيلق كمن ال خيلق أفال تذكرون

 ١٧....................الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون
 ١٤...........................................اهللا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل

 ١٠..............................اهللا ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف
 ١٨...............................إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا تترتل عليهم املالئكة أال

 ١١........................إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك
 ١٦...............................................................إنا كل شيء خلقناه بقدر

 ٩...............كم أزواجا ومن األنعام أزواجافاطر السماوات واألرض جعل لكم من أنفس
 ١٠.........................................فال تضربوا هللا األمثال إن اهللا يعلم وأنتم ال تعلمون

 ١٧......................قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مين هدى فمن
 ٧...............................قال رب مبا أغويتين ألزينن هلم يف األرض وألغوينهم أمجعني

 ٧............................................................قال فبعزتك ألغوينهم أمجعني
 ١٣.....................................رض منهم وعندنا كتاب حفيظقد علمنا ما تنقص األ

 ٧................قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن ميلك السمع واألبصار ومن خيرج
 ١٨..........................ال حيزهنم الفزع األكرب وتتلقاهم املالئكة هذا يومكم الذي كنتم

 ١٣..................ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن
 ١٨...............ؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهممن عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو م

 ٧....................وإذا مسكم الضر يف البحر ضل من تدعون إال إياه فلما جناكم إىل الرب
 ١٦، ٤............وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

 ٧...........................................ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا فأىن يؤفكون
 ١١، ١٠..............وا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزونوهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا وذر

 ١٤............................................وما تشاءون إال أن يشاء اهللا رب العاملني
 ٥........................ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني

 ١٠...................................يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال حييطون به علما
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 فهرس األحاديث
 ١٦...............ك شيء فال تقل لو أين فعلتاحرص على ما ينفعك، واستعن باهللا، فإن أصاب

 ١٦.......اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره
 ٣..........أن األمة ستفترق من بعده على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة،

 ١٣..............أول ما خلق اهللا القلم قال له اكتب، قال ما أكتب ؟ قال اكتب ما هو كائن
 ١٧..............كفل اهللا ملن قرأ القرآن وعمل مبا فيه أال يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرةت

 ٤.............خط النيب خطا مستقيما، وخط على جنبيه خطوطا متعرجة، فقال عليه الصالة
 ١٤............قال رجل للنيب ما شاء اهللا وشئت، قال أجعلتين هللا ندا ؟ قل ما شاء اهللا

 ٣........ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهمال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين 
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 الفهرس
 ٢....................................................................................املقدمة

 ٣...................................................................العقيدة الصحيحة الثابتة

 ٤.......................................................................احلق واحد ال يتجزأ

 ٥.......................................مرتلة الطائعني هللا ورسوله والصابرين ابتغاء مرضاة اهللا

 ٦...........................................ان باهللاعقيدة أهل السنة واجلماعة وبيان معىن اإلمي
 ٧..............................................................توحيد الربوبية: النوع األول
 ٨.............................................................توحيد األلوهية: النوع الثاين 

 ٩...................................................توحيد األمساء والصفات: النوع الثالث 
 ٩..........................................................معىن توحيد األمساء والصفات

 ١٠...............................تهعدم خلو آيات القرآن الكرمي من ذكر ألمساء اهللا وصفا

 ١٢................................................................اإلميان ببقية أصول الدين

 ١٣............................................................................اإلميان بالقدر

 ١٣..................................................................ن بالقدردرجات اإلميا

 ١٤.............................................عدم خروج إرادة اإلنسان عن إرادة اهللا 

 ١٤.........................................................تفسري بعض الطوائف ملعىن القدر

 ١٥................توسط أهل السنة واجلماعة يف اإلميان بالقدر واستحقاق القدرية املقت والذم

 ١٦..........................................................اإلميان بالقدر من أصول اإلميان

 ١٧...................................................................................اخلتام

 ١٩...........................................................................فهرس اآليات

 ٢٠........................................................................فهرس األحاديث

 ٢١.................................................................................الفهرس

 


