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 يف األصول وتوابعها عقائد أهل السنة جممالت
 من كالم

 الشيخ عبدالرمحن بن انصر السعدي رمحه هللا 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
يف مقدمة كتابه القول السديد شرح   -هللارمحه  – قال الشيخ عبدالرمحن بن انصر السعدي

(1)كتاب التوحيد
عقائد أهل السنة، يف األصول  جممالتمقدمة خمتصرة حتتوي على  :

 ، فأقول مستعينا ابهلل.وتوابعها
 ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره.وذلك أهنم يؤمنون 

أن هللا هو الرب اإلله املعبود، املتفرد بكل كمال، فيعبدونه وحده خملصني له  فيشهدون
 الدين.

 إن هللا هو اخلالق البارئ املصور الرزاق املعطي املانع املدبر جلميع األمور. فيقولون:
املقصود، وأنه األول الذي ليس قبله شيء، اآلخر الذي ليس  املألوه املعبود املوحد وأنه

 بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء.
 العلي األعلى بكل معىن واعتبار، علو الذات وعلو القدر، وعلو القهر. وأنه
يته، فعلمه على العرش استوى، استواء يليق بعظمته وجالله، ومع علوه املطلق وفوق وأنه

حميط ابلظواهر والبواطن، والعامل العلوي والسفلي، وهو مع العباد بعلمه، يعلم مجيع أحواهلم، وهو 
 القريب اجمليب.

الغين بذاته عن مجيع خملوقاته، والكل إليه مفتقرون يف إجيادهم وإجياد ما حيتاجون إليه  وأنه
رؤوف الرحيم، الذي ما ابلعباد من نعمة يف مجيع األوقات، وال غىن ألحد عنه طرفة عني، وهو ال

 دينية وال دنيوية وال دفع نقمة إال من هللا، فهو اجلالب للنعم، الدافع للنقم.
أنه ينزل كل ليلة إىل السماء الدنيا يستعرض حاجات العباد حني يبقى ثلث  ومن رمحته

تجيب له، من ذا الليل اآلخر. فيقول: " ال أسأل عن عبادي غريي، من ذا الذي يدعوين فأس
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، فهو ينزل كما (1)الذي يسألين فأعطيه، من ذا الذي يستغفرين فأغفر له حىت يطلع الفجر "
 يشاء ويفعل ما يريد.

 .[11الشورى:]}لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصرُي{
أنه احلكيم، الذي له احلكمة التامة يف شرعه وقدره، فما خلق شيئا عبثا، وال  ويعتقدون

 الشرائع إال للمصاحل واحلكم.شرع 
التواب العفو الغفور، يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويغفر الذنوب  وأنه

 العظيمة للتائبني واملستغفرين واملنيبني.
 وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل، ويزيد الشاكرين من فضله.

 عليه وسلم من الصفات الذاتية،  مبا وصف به نفسه، ووصفه به رسوله صلى هللا ويصفونه
كاحلياة الكاملة، والسمع والبصر، وكمال القدرة، والعظمة والكربايء، واجملد واجلالل واجلمال، 

كالرمحة، والرضا، والسخط،  واحلمد املطلق، ومن صفات األفعال املتعلقة مبشيئته وقدرته،
 ، وال تبيد.والكالم، وأنه يتكلم مبا يشاء كيف يشاء، وكلماته ال تنفد

 القرآن كالم هللا غري خملوق، منه بدأ، وإليه يعود. نأو 
مل يزل وال يزال موصوفا أبنه يفعل ما يريد، ويتكلم مبا شاء، وحيكم على عباده  وأنه

أبحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، وأحكامه اجلزائية. فهو احلاكم املالك، ومن سواه مملوك 
 عن ملكه وال عن حكمه. حمكوم عليه، فال خروج للعباد

مبا جاء به الكتاب وتواترت به السنة: أن املؤمنني يرون رهبم تعاىل عياان جهرة،  ويؤمنون
 وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكرب النعيم واللذة.

من مات على غري اإلميان والتوحيد فهو خملد يف انر جهنم أبدا، وأن أرابب الكبائر  وأن
وبة وال حصل هلم مكفر لذنوهبم وال شفاعة فإهنم وإن دخلوا النار ال خيلدون إذا ماتوا على غري ت

 فيها، وال يبقى يف النار أحد يف قلبه مثقال حبة خردل من إميان إال خرج منها.

                                                           

كتاب صالة املسافرين،   ،ومسلم .(1094، كتاب التهجد، ابب الدعاء والصالة من آخر الليل، برقم )البخاري رواه( 1)
 .(758واإلجابة فيه، برقم ) آخر الليليف  ابب الرتغيب يف الدعاء والذكر
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اإلميان يشمل عقائد القلوب وأعماهلا، وأعمال اجلوارح وأقوال اللسان، فمن قام هبا  وأن
قا، الذي استحق الثواب وسلم من العقاب، ومن انتقص منها على الوجه األكمل فهو املؤمن ح

ه بقدر ذلك. ولذلك كان اإلميان يزيد ابلطاعة وفعل اخلري، وينقص ابملعصية ننقص من إميا شيئا
 والشر.

السعي واجلد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا، مع االستعانة ابهلل. فهم  ومن أصوهلم
 ن ابهلل.حريصون على ما ينفعهم ويستعينو 

يف مجيع حركاهتم، ويتبعون رسول هللا يف اإلخالص  وكذلك حيققون اإلخالص هلل
 للمعبود، واملتابعة للرسول، والنصيحة للمؤمنني واتباع طريقهم.

أن حممدا عبده ورسوله أرسله هللا ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله،  ويشهدون
وداعيا مت النبيني، أرسل إىل اإلنس واجلن بشريا ونذيرا، وأنه أوىل ابملؤمنني من أنفسهم، وهو خا

إىل هللا إبذنه وسراجا منريا، أرسله بصالح الدين وصالح الدنيا، وليقوم اخللق بعبادة هللا 
 ويستعينوا برزقه على ذلك.

أنه أعلم اخللق وأصدقهم وأنصحهم، وأعظمهم بياان، فيعظمونه وحيبونه،  ويعملون
 لق كلهم، ويتبعونه يف أصول دينهم وفروعه.ويقدمون حمبته على حمبة اخل

 قوله وهديه على قول كل أحد وهديه. ويقدمون
أن هللا مجع له من الفضائل واخلصائص والكماالت ما مل جيمعه ألحد، فهو  ويعتقدون

وأكملهم يف كل فضيلة، مل يبق خري إال دل أمته عليه، وال  أعلى اخللق مقاما وأعظمهم جاها.
 منه.شر إال حذرهم 

كتاب أنزله هللا، وكل رسول أرسله هللا، ال يفرقون بني أحد من   -بكل وكذلك يؤمنون
 رسله.

قد أحاط هبا علم هللا،  -خريها وشرها -، وأن مجيع أعمال العبادويؤمنون ابلقدر كله
وجرى هبا قلمه، ونفذت فيها مشيئته، وتعلقت هبا حكمته، حيث خلق للعباد قدرة وإرادة، تقع 
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واهلم وأفعاهلم حبسب مشيئتهم، مل جيربهم على شيء منها بل خمتارين هلا، وخص املؤمنني هبا أق
 أبن حبب إليهم اإلميان وزينه يف قلوهبم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته.

أهنم يدينون ابلنصيحة هلل، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني  ومن أصول أهل السنة:
وأيمرون ابملعروف، وينهون عن املنكر على ما توجبه الشريعة، وأيمرون برب الوالدين  وعامتهم،

وصلة األرحام، واإلحسان إىل اجلريان واملماليك واملعاملني، ومن له حق، وابإلحسان إىل اخللق 
 أمجعني.

 وحماسنها، وينهون عن مساوئ األخالق وأرذهلا. ويدعون إىل مكارم األخالق
كمل املؤمنني إمياان ويقينا أحسنهم أعماال وأخالقا، وأصدقهم أقواال، أن أ ويعتقدون

 وأهداهم إىل كل خري وفضيلة، وأبعدهم من كل رذيلة.
، على ما جاء عن نبيهم فيها ويف صفاهتا ومكمالهتا، وأيمرون ابلقيام بشرائع الدين

 والتحذير عن مفسداهتا ومنقصاهتا.
جهاد العلم  ،، وأنه ذروة سنام الدينع الرب والفاجرويرون اجلهاد يف سبيل هللا ماضيا م

 وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع. ،وجهاد السالح ،واحلجة
احلث على مجع كلمة املسلمني، والسعي يف تقريب قلوهبم وأتليفها،  ومن أصوهلم

 صل إىل هذا.والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض والعمل بكل وسيلة تو 
النهي عن أذية اخللق يف دمائهم وأمواهلم وأعراضهم ومجيع حقوقهم، واألمر  ومن أصوهلم

 ابلعدل واإلنصاف يف مجيع املعامالت، والندب إىل اإلحسان والفضل فيها.
أبن أفضل األمم أمة حممد صلى هللا عليه وسلم، وأفضلهم أصحاب رسول هللا  ويؤمنون

وصا اخللفاء الراشدون والعشرة املشهود هلم ابجلنة وأهل بدر، وبيعة صلى هللا عليه وسلم خص
 الرضوان والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار. فيحبون الصحابة ويدينون هلل بذلك.

 وينشرون حماسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم.
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هلل ابحرتام العلماء اهلداة وأئمة العدل، ومن هلم املقامات العالية يف الدين والفضل  ويدينون
املتنوع على املسلمني، ويسألون هللا أن يعيذهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء 

 األخالق، وأن يثبتهم على دين نبيهم إىل املمات.
 .ن، وإليها يدعونهذه األصول الكلية هبا يؤمنون وهلا يعتقدو 

 كالمه رمحه هللا رمحة واسعهى  انته       
 
 


