المتن العقدي
خالصة
اعتقاد أهل السنة واجلماعة من جمموع املتون العقدية

د .زايد بن محد العامر
األستاذ املشارك يف العقيدة واملذاهب الفكرية املعاصرة

طبع بدعم وقفي من فاعل خري وزوجه لوالديهما وذريتهم

 1439هـ
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مـقـدمـة
الـحمد هلل رب العالـمني  ,والصالة والسالم على نبينا مـحمد  ,وعلى آله

وأصحابه أجـمعني  ,أما بعد :

فهذا منت عقدي جامع ألصول مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة

 ,ومجيع ما هو مذكور فيه من املسائل هو :
ِ /1م ْن ال َق ْد ِر اجملزئ يف االعتقاد .

 /2أو قد حكي اإلمجاع عليه كما جرت به عادة علماء أهل السنة أن

يذكروا األصول املتفق عليها يف عقائدهم املختصرة (. )1

 /3أو كان مما يتميز به أهل السنة واجلماعة عن غريهم من الفرق املنتسبة

لإلسالم  ,فإن(من شأن املصنفني يف العقائد املختصرة على مذهب أهل السنة
واجلماعة أن يذكروا ما تتميز به أهل السنة واجلماعة عن الكفار واملبتدعني ...

وأما اإلميان مبا اتفق عليه املسلمون من توحيد هللا تعاىل واإلميان برسله

واإلميان ابليوم اآلخر فهذا ال بد منه  ,وأما دالئل هذه املسائل ففي الكتب

املبسوطة الكبار ) (. )2

وما هو مذكور يف هذا املنت هو خالصة اعتقاد أهل السنة واجلماعة مما هو

مذكور يف متون االعتقاد الشهرية عندهم مثل العقيدة الطحاوية للطحاوي
احلنفي (  321ه )  ,وعقيدة ابن أيب زيد القريواين املالكي (  386ه ) ,
وعقيدة أصحاب احلديث للصابوين الشافعي (  449ه )  ,وملعة االعتقاد

احلراين . 486 /11
( )1ينظر  :جمموع الفتاوي ألمحد َّ
احلراين ص . 14
( )2شرح العقيدة األصفهانية ألمحد َّ
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البن قدامة احلنبلي (  620ه )  ,وغريها من متون االعتقاد  ,فإهنم يذكرون

فيها جممل االعتقاد دون تفاصيله (. )1

ومن عادة كثري من املصنفني يف االعتقاد أن يرتبوا مصنفاهتم

()2

على ما

جاء يف حديث جربيل عليه السالم ملا َسئَل النيب صلى هللا عليه وسلم عن
اإلميان فقال له  ( :أن تؤمن ابهلل  ,ومالئكته  ,وكتبه  ,ورسله  ,واليوم اآلخر ,

وتؤمن ابلقدر خريه وشره )

()3

 ,فإن ( أحسن ما يرتب عليه كتاب أصول

الدين ترتيب جواب النيب صلى هللا عليه وسلم جلربيل عليه السالم ,حني سأله

عن اإلميان  ,...فيبدأ ابلكالم على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك ,مث
ابلكالم على املالئكة  , )4( )...وتقدمياً ملا بدأ هللا به يف القرآن  -يف غالب

اآلايت ( - )5كما جاء يف حديث جابر الطويل يف احلج  ( :أبدأ مبا بدأ هللا به )

(. )6

وميكن ترتيب املوضوعات العقدية إمجاالً بناء على ذلك كما يلي :
-

الفصل األول  :مقدمة االعتقاد .

-

الفصل الثالث  :اإلميان ابهلل .

-

الفصل الثاين  :اإلميان .

الفصل الرابع  :اإلميان ابملالئكة .

احلراين . 99 /20
( )1ينظر :جمموع الفتاوي ألمحد َّ

( )2ينظر للتوسع  :ترتيب املوضوعات العقدية ومناسباته للمؤلف .

( )3أخرجه هبذا اللفظ مسلم رقم ( . ) 8

( )4ينظر  :شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي . 689 /2

وهك ْم قِبَ َل ال َْم ْش ِر ِق
س الِْربَّ أَ ْن تـ َولُّوا وج َ
( )5وقد جاءت بعض اآلايت خبالف هذا الرتتيب كما يف قوله تعاىل{ :ل َْي َ
ِ
َّلل والْيـوِم ْاآل ِخ ِر والْم َالئِ َك ِة وال ِ
والْم ْغ ِر ِ ِ
ْكتَ ِ
ني} [البقرة. ]177 :
اب َوالنَّبِيِ َ
ب َولَك َّن الِْربَّ َم ْن َ
آم َن ِاب َّ َ َ ْ
َ
َ َ
َ َ
( )6أخرجه مسلم رقم (  ) 1218بلفظ اخلرب  ,ويف رواية للنسائي رقم (  )2962بلفظ األمر ( ابدأوا مبا بدا
هللا به ) وصحح إسنادها ابن كثري يف تفسريه . 52 /3
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-

الفصل اخلامس  :اإلميان ابلكتب .

-

الفصل السابع  :اإلميان ابليوم اآلخر .

-

الفصل السادس  :اإلميان ابلرسل .
الفصل الثامن  :اإلميان ابلقدر .

الفصل التاسع  :ملحقات االعتقاد .

وقد حظي هذا املنت مبراجعة مجع من أهل العلم  ,وهللا أسأل أن يبارك يف
السنِيَّة كما ابرك يف أصوهلا  ,وينفع هبا كاتبها وقارئها وسامعها
هذه العقيدة ُّ

وحافظها  ,وجيعلها خالصة لوجهة الكرمي  ,,,آمني .

الـمـؤل ـ ـف
Zha1430@gmail.com
حممول 00966504150615 /
الرايض – اململكة العربية السعودية
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الفصل األول  :مقدمة االعتقاد .
 .1العقيدة اإلسالمية  :ما يشد ويربط اإلنسان قلبه عليه من أصول
اإلميان وما يلحق هبا .

 .2ومن أمهية العقيدة الصحيحة ومثراهتا أهنا هي الغاية اليت خلق ألجلها
اخللق وهي أصل الدين  ,وأساس دعوة املرسلني  ,واإلميان شرط
لصحة األعمال وقبوهلا  ,وسبب لسعادة الدنيا واآلخرة والنجاة فيهما

 ,كما أن اإلعراض عنه سبب للشقاء يف الدنيا واآلخرة  ,وهو عصمة

للدم واملال  ,وهو شرط حلصول النصر والتمكني لألمة  ,وحتقيق
األمن  ,وهو امل َخلِص للعقل من الشبهات الفاسدة  ,واخلرافات

السقيمة.

 .3وشريعة هللا صاحلة ومصلحة لكل زمان ومكان .

 .4وحكم تعلم العقيدة  :منه فرض عني  ,ومنه فرض كفاية .

 .5واألنبياء متفقون يف أصول الدين ومقاصد التشريع العامة وأصول
األخالق  ,فعقيدهتم واحدة وتفاصيل شرائعهم خمتلفة .

 .6وقد أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن أمته ستفرتق على ثالث
وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة وهي اجلماعة ( , )1وملَّا سئل عن
صفتها قال" :هم من كان على مثل ما أان عليه وأصحايب" ( , )2وهبذا

( )1كما أخرجه ابن ماجه يف سننه رقم (  ) 3993وصححه األلباين  ,قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :
إن أميت ستفرتق على ثنتني وسبعني فرقة ,كلها يف النار ,إال واحدة وهي :اجلماعة ) .

( )2أخرجه الرتمذي رقم ( ) 2641بلفظ  ( :تفرتق أميت على ثالث وسبعني ملة كلهم يف النار إال ملة واحدة
قالوا ومن هي اي رسول هللا قال ما أان عليه وأصحايب ) .

وأخرجه احلاكم رقم (  ) 444بلفظ ( :تفرتق أميت على ثالث وسبعني ملة كلها يف النار إال ملة واحدة  ,فقيل له
 :ما الواحدة ؟ قال  :ما أان عليه اليوم وأصحايب ) .
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أصبح املتمسكون ابإلسالم احملض اخلالص عن الشوب  :هم أهل
السنة واجلماعة  ,وهم الفرقة الناجية  ,والطائفة املنصورة  ,وأهل
احلديث واألثر  ,والسلف الصاحل  ,وأهل الكتاب والسنة.

 .7وهم الوسط يف فرق األمة  ,كما أن األمة هي الوسط يف األمم .

 .8ومن طريقة أهل السنة واجلماعة  :اتباع آاثر رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ابطناً وظاهراً  ,واتباع سبيل السابقني األولني .

 .9ومصادرهم يف تلقي االعتقاد وهي األصول اليت يستند ويستدل
هبا على مسائل االعتقاد  :الكتاب والسنة مث اإلمجاع  ,وقد

جاءت النصوص الشرعية ببيان أصول االستدالل فيما يتعلق أبمور
الدين  ,فمن ذلك قوله تعاىل { :اي أَيُّـها الَّ ِذين آمنوا أ ِ
َطيعوا َّ
َ َ
اَّللَ
َ َ
وأ ِ
از ْعت ْم ِيف َش ْي ٍء فَـردُّوه إِ َىل
َطيعوا ال َّرس َ
ول َوأ ِوِل ْاألَ ْم ِر ِم ْنك ْم فَِإ ْن تَـنَ َ
َ
ول إِ ْن ك ْنـتم تـ ْؤِمنو َن ِاب َِّ
َِّ
َّلل والْيـوِم ْاآل ِخ ِر ذَلِ
الرس ِ
سن
َح
أ
و
ري
خ
ك
و
اَّلل
َّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ٌ
َ
ْ
َ
َ َ
ََتْ ِو ًيال} [النساء. ]59 :
وهذه اآلية أصل يف ذكر أصول االستدالل الشرعي الكتاب
والسنة واإلمجاع  ,فذكر فيها األمر ابلرد إىل هللا وهو الرد إىل كتابه

سبحانه وتعاىل  ,والرد إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو الرد
إىل سنته  ,وعند االتفاق واإلمجاع وعدم التنازع فإنه يلزم العمل مبا

مل حيصل التنازع فيه  ,وأهل السنة يزنون هبذه األصول الثالثة مجيع
ما عليه الناس من أقوال وأعمال ابطنة أو ظاهرة مما له تعلق

ابلدين.

وأخرجه الطرباين يف املعجم األوسط رقم ( ) 7840بلفظ ( :تفرتق هذه األمة ثالثة وسبعني فرقة كلها يف النار إال

واحدة  ,قالوا  :وما تلك الفرقة ؟ قال  :من كان على ما أان عليه اليوم وأصحايب ) .
وقال الرتمذي  :حديث حسن صحيح  .وحسنه األلباين .
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.10

السليمة.

.11

ويتبع املصادر الثالثة السابقة  :العقل السليم  ,والفطرة

ومنهج االستدالل عند أهل السنة واجلماعة  :هو الطريقة

اليت سلكها أهل السنة واجلماعة الستنباط األحكام االعتقادية من

مصادر التلقي الصحيحة  ,وقد اعتىن أهل السنة ببيان منهج

االستدالل من النصوص الشرعية  ,وذلك ألن الفرق املنتسبة
لإلسالم يف اجلملة تعترب القرآن والسنة واإلمجاع مصادر معتربة
لتلقي العقيدة  ,وإمنا وقع اخلالف معها يف كيفية االستدالل

بنصوص الكتاب والسنة على مسائل الدين .

وقد أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم عن قوم خيالفون مجاعة
املسلمني يف َتويل القرآن  ,بل قد يصل هبم احلال إىل القتال على

ذلك  ,فعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال  ( :كنا جلوساً
ننتظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,فخرج علينا من بعض بيوت
علي
نسائه ,قال :فقمنا معه ,فانقطعت نعله ,فتخلف عليها ٌ
خيصفها ,فمضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومضينا معه ,مث
قام ينتظره وقمنا معه ,فقال " :إن منكم من يقاتل على َتويل هذا

القرآن ,كما قاتلت على تنزيله " ,فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر
فقال " :ال ,ولكنه خاصف النعل " .قال :فجئنا نبشره ,قال:

وكأنه قد مسعه ) (. )1

( )1أخرجه أمحد يف املسند رقم (  , ) 11773قال اهليثمي يف جممع الزوائد رقـم ( ( : ) 14763رواه أمحـد
ورجاله رجال الصحيح غري فطر بن خليفة ,وهو ثقـة ) ,وصـححه األلبـاين يف السلسـلة الصـحيحة رقـم (
. ) 2487
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فمن منهجهم يف االستدالل  :العمل ابحملكم واإلميان
.12
ابملتشابه  ,ورد املتشابه إىل احملكم كما قال تعاىل { :ه َو الَّ ِذي أَنْـ َز َل
ْكت ِ
ات ه َّن أ ُّم ال ِ
َعلَي َ ِ
ْكتَ ِ
ت
ش ِاهبَا ٌ
اب َوأ َخر متَ َ
ت ْحم َك َم ٌ
آاي ٌ
ْ
ك ال َ َ
اب م ْنه َ
فَأ ََّما الَّ ِذين ِيف قـلوهبِِم َزيْ ٌغ فَـيـتَّبِعو َن ما تَ َ ِ ِ ِ ِ ِ
َ
َ
ْ
َ
شابَهَ م ْنه ابْتغَاءَ الْف ْتـنَة َوابْتغَاءَ
اَّلل و َّ ِ
ِِ
ِ
آمنَّا بِ ِه
الراسخو َن ِيف الْعل ِْم يَـقولو َن َ
ََتْ ِويله َوَما يَـ ْعلَم ََتْ ِويلَه إَِّال َّ َ
كلٌّ ِم ْن ِع ْن ِد َربِنَا َوَما يَ َّذ َّكر إَِّال أولو ْاألَلْبَ ِ
غ قـلوبَـنَا
اب (َ )7ربَّـنَا َال ت ِز ْ
ت ال َْوهَّاب} [آل
ك َر ْمحَةً إِنَّ َ
ب لَنَا ِم ْن لَدنْ َ
ك أَنْ َ
بَـ ْع َد إِ ْذ َه َديْـتَـنَا َو َه ْ
عمران. ]8 ,7 :

.13

والعمل بظواهر النصوص وهي  :ما يتبادر إىل ذهن وفهم

.14

واالعتماد على أساليب العرب وطريقتهم يف الفهم للكالم

السامع صحيح الفهم من معاين ألفاظ الكتاب والسنة .

العريب .

.15

وكل ما أخرب به الرسول صلى هللا عليه وسلم من

األحاديث اليت تلقاها أهل العلم ابلقبول وجب اإلميان هبا ومنها
أخبار اآلحاد .

.16

ويعتقدون أنه ال ميكن أن يتعارض قطعي الشريعة مع

قطعي آخر  ,وعند توهم التعارض بينهما يقدم قطعي الشريعة ,
وعند توهم التعارض بني الظنيات فإنه يقدم األقوى منها ثبواتً و

داللة .

.17

وحيثون على التمسك ابلسنة  ,واحلذر من إحداث البدع

والعمل هبا  ,كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم  ( :من أحدث يف

8

أمران هذا ما ليس فيه ,فهو رد ) ( , )1ويف لفظ  ( :من عمل عمال
ليس عليه أمران فهو رد ) (. )2

( )1أخرجه البخاري رقم (  ) 2679وهذا لفظه  ,ومسلم رقم ( . ) 1718
( )2أخرجه مسلم رقم ( . ) 1718
9

الفصل الثاين  :اإلميان .
 .1ويقولون إن اإلميان اعتقاد وقول وعمل  :فاالعتقاد هو تصديق
القلب  ,وقول اللسان هو الشهاداتن وسائر األذكار الشرعية ,

والعمل يشمل عمل القلب كاحلب واخلوف والرجاء وغريها ,

وعمل اجلوارح كالصالة واحلج واجلهاد وغريها  ,كما قال النيب
صلى هللا عليه وسلم  ( :اإلميان بضع وسبعون  -أو بضع وستون

 -شعبة ,فأفضلها قول ال إله إال هللا ,وأدانها إماطة األذى عن

الطريق ,واحلياء شعبة من اإلميان ) (. )1

 .2وأنه يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية .

 .3وأن مرتكب الكبرية من الذنوب دون الكفر  :مؤمن انقص اإلميان
 ,مؤمن إبميانه فاسق بكبريته  ,فال يعطى اسم اإلميان املطلق وال

يسلب مطلق االسم .

 .4وال يشهدون ملعني من أهل القبلة جبنة وال انر إال من شهد له
الكتاب والسنة .

 .5ويدينون ابلوالء للمؤمن بقدر زايدة إميانه  ,والرباء من الشخص
بقدر نقص إميانه .

 .6وحيذرون من نواقص اإلميان .

وكذا نواقض اإلميان  :وهي كل ما يزيل أصل اإلميان من اعتقاد أو

قول أو عمل .

( )1أخرجه مسلم رقم ( . ) 58
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 .7ويؤمنون ابلغيب  ,ومنه الغيب املطلق وهو ماال يعلمه إال هللا ,
والغيب النسيب وهو ما يعلمه هللا من شاء من خلقه .

 .8والدين  :إسالم وإميان وإحسان .

 .9واإلسالم  :هو إظهار االستسالم واالنقياد ألحكام هللا .
.10

يراك .

واإلحسان  :أن تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه
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الفصل الثالث  :اإلميان ابهلل .

 .1ويؤمنون بوجود هللا  ,ويدل لذلك آايته الكونية والفطرة  ,وغري
ذلك كما قال تعاىل { :أ َْم خلِقوا ِم ْن غَ ِْري َش ْي ٍء أ َْم هم ْ
اخلَالِقو َن}
[الطور. ]35 :
والر ْزق واحل ْكم
 .2ويؤمنون بربوبية هللا  :وهو إفراد هللا أبفعاله كاخللق َّ
السماو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َوَما
{ر ُّ
ب َّ َ َ
واإلحياء واإلماتة  ,كما قال تعاىل َ :
ادتِِه َه ْل تَـ ْعلَم لَه َِمسيًّا} [مرمي. ]65 :
اصطَِ ْرب لِ ِعبَ َ
بَـ ْيـنَـه َما فَا ْعب ْده َو ْ
 .3ويؤمنون أبمسائه وصفاته  :وهو إثبات ما أثبته هللا لنفسه أو أثبته له
رسوله صلى هللا عليه وسلم من األمساء والصفات من غري حتريف

وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل  ,بل يؤمنون أبن هللا سبحانه
الس ِميع الْب ِ
صري} [الشورى. ]11 :
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ َوه َو َّ
َ
{لَْي َ
 .4ويؤمنون إبلوهية هللا  :وهو إفراد هللا ابلعبادة  ,وهو الغاية من
اإلنْس إَِّال لِيـ ْعبد ِ
{وَما َخلَ ْقت ا ْجلِ َّن َو ِْ
ون}
َ
اخللق كما قال تعاىل َ :
َ
{وَما
[الذارايت , ]56 :وهو أساس دعوة الرسل كما قال تعاىل َ :
ول إَِّال ن ِ
ك ِم ْن رس ٍ
وحي إِلَْي ِه أَنَّه َال إِلَهَ إَِّال أ ََان
أ َْر َسلْنَا ِم ْن قَـ ْبلِ َ
َ
ِ
{ولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف ك ِل أ َّم ٍة
فَا ْعبدون} [األنبياء , ]25 :وقال تعاىل َ :
وال أ ِ
َن ا ْعبدوا َّ
وت} [النحل. ]36 :
َرس ً
اجتَنِبوا الطَّاغ َ
اَّللَ َو ْ
 .5وتوحيد هللا هو أول واجب  ,وآخر واجب خيرج به اإلنسان من
الدنيا.

 .6ويعتقدون أن معىن ( ال إله إال هللا )  :ال معبود حبق إال هللا .

 .7وصرف شيء من العبادة لغري هللا شرك  ,وقد حذر هللا ورسوله
صلى هللا عليه وسلم منه ومن الذرائع املوصلة إليه .
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13

الفصل الرابع  :اإلميان ابملالئكة .

 .1ويؤمنون بوجود املالئكة الكرام .

 .2وما ورد يف الكتاب والسنة من أمسائهم .
 .3وأعماهلم .
 .4وصفاهتم .
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الفصل اخلامس  :اإلميان ابلكتب .

 .1ويؤمنون بكتب هللا املنزلة مجيعها  ,والقرآن هو خامتها وانسخها .

 .2ويؤمنون تفصيالً بكتاب هذه األمة القرآن العظيم  :وهو كالم هللا
حروفه ومعانيه غري خملوق  ,املنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم

 ,املتعبد بتالوته  ,منه بدأ وإليه يعود .

 .3ويؤمنون أبهنا تتفق يف التوحيد وأصول الشرائع وختتلف يف تفاصيل
الشرائع .
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الفصل السادس  :اإلميان ابلرسل .

 .1ويؤمنون أبنبياء هللا ورسله مجيعاً  ,وما أيدهم به من اآلايت .

 .2ويؤمنون تفصيالً مبحمد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم خامتهم ,
وعموم رسالته للثقلني زماانً ومكاانً .

 .3ويعتقدون أن معىن ( حممد رسول هللا )  :طاعته فيما أمر ,

وتصديقه فيما أخرب  ,وأال يعبد هللا إال مبا شرعه صلى هللا عليه
وسلم .
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الفصل السابع  :اإلميان ابليوم اآلخر .

 .1ويؤمنون ابليوم اآلخر ومنه ما يكون بعد املوت .

 .2وفتنة القرب  ,فيقال للرجل  :من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟

 .3مث بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إىل أن تقوم القيامة
الكربى.

 .4وأشراط الساعة .
 .5والبعث بعد املوت  ,فيقوم الناس من قبورهم لرب العاملني حفاة
عراة غرالً  ,وتدنو منهم الشمس  ,ويـلْ ِجمهم العرق .
 .6واحلشر .

 .7وحوض النيب صلى هللا عليه وسلم .
 .8واحلساب وامليزان والصراط .
 .9والنار .
.10

واجلنة  ,وأول من يستفتح ابب اجلنة حممد صلى هللا عليه

وسلم  ,وأول من يدخل اجلنة من األمم أمته .

.11

اجلنة .

.12

وأن املؤمنني يرون رهبم عياانً أببصارهم يوم القيامة ويف

والشفاعة  ,ومنها شفاعته صلى هللا عليه وسلم يف أهل

املوقف حىت يقضى بينهم  ,وهي املقام احملمود  ,ومنها شفاعته
صلى هللا عليه وسلم وغريه فيمن استحق النار من أهل اإلميان أن

ال يدخلها  ,ومن دخلها أن خيرج منها  ,وخيرج هللا من النار أقواماً
من أهل اإلميان بغري شفاعة بل مبحض فضله ورمحته .
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الفصل الثامن  :اإلميان ابلقدر .

 .1ويؤمنون ابلقدر خريه وشره .

 .2وهو علم هللا الشامل مبقادير اخللق .

 .3وكتابته هلا يف اللوح احملفوظ كما قال سبحانه { :أََملْ تَـ ْعلَ ْم أ َّ
َن
ك ِيف كِتَ ٍ
الس َم ِاء َو ْاألَ ْر ِ
ك َعلَى
يَـ ْعلَم َما ِيف َّ
اب إِ َّن َذلِ َ
ض إِ َّن ذَلِ َ
يَ ِسريٌ} [احلج. ]70 :

َّ
اَّللَ
َِّ
اَّلل

 .4ومشيئته الشاملة لكل شيء حىت مشيئة العباد كما قال سبحانه :
ِ
ِ
ِ
شاءَ َّ
اَّلل
شاءو َن إَِّال أَ ْن يَ َ
يم (َ )28وَما تَ َ
{ل َم ْن َشاءَ م ْنك ْم أَ ْن يَ ْستَق َ
ني } [التكوير. ]29 ,28 :
َر ُّ
ب ال َْعالَ ِم َ
{و َّ
اَّلل
 .5وخلقه لكل شيء حىت أعمال العباد كما قال سبحانه َ :
َخلَ َقك ْم َوَما تَـ ْع َملو َن} [الصافات. ]96 :

 .6والعباد فاعلون حقيقة  ,وهللا خلق أفعاهلم .

 .7وأهل السنة حيتجون ابلقدر يف املصائب ال يف املعائب .

 .8والتوفيق واخلذالن من هللا  ,وهلما أسباب  :فيهدي هللا فضالً منه
ش َّىت ( )4فَأ ََّما
 ,ويضل عدالً منه  ,كما قال تعاىل  { :إِ َّن َس ْعيَك ْم لَ َ
َم ْن أَ ْعطَى َواتَّـ َقى (َ )5و َ ِ
سنـيَ ِسره لِلْي ْس َرى ()7
ص َّد َق اب ْحل ْس َىن ( )6فَ َ
ِ
استَـغْ َىن ( )8وَك َّذ َ ِ
سنـيَ ِسره لِلْع ْس َرى
َوأ ََّما َم ْن َخب َل َو ْ
ب اب ْحل ْس َىن ( )9فَ َ
َ
} [الليل. ]10 - 4 :
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الفصل التاسع  :ملحقات االعتقاد .

 .1ويعتقدون معىن قول النيب صلى هللا عليه وسلم  ( :خري الناس
قرين ,مث الذين يلوهنم ,مث الذين يلوهنم ) (. )1

 .2ومن أصول أهل السنة سالمة قلوهبم وألسنتهم ألصحاب رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  ,ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة

واإلمجاع من فضائلهم ومراتبهم .
 .3وي ِق ُّرون بفضل اخللفاء الراشدين  ,وأن ترتيبهم يف اخلالفة  :أبو بكر
مث عمر مث عثمان مث علي  ,رضي هللا عنهم أمجعني .

 .4وحيبون أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ,ويتولوهنم .

 .5ويتولون أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمهات املؤمنني ,
ويؤمنون أبهنن أزواجه يف اآلخرة .

 .6وميسكون عما شجر بني الصحابة بال حاجة  ,ويقولون إن هذه

اآلاثر املروية يف مساويهم  :منها ما هو كذب  ,ومنها ما قد زيد
فيه ونقص وغِري عن وجهه  ,والصحيح منه هم فيه معذورون  :إما
جمتهدون مصيبون  ,وإما جمتهدون خمطئون  ,وال يعتقدون أن كل

واحد من الصحابة معصوم عن كبائر اإلمث وصغائره بل جيوز عليهم

الذنوب يف اجلملة  ,ومن نظر يف سرية القوم بعلم وعدل وبصرية ,

وما َم َّن هللا عليهم به من الفضائل علم يقيناً أهنم خري اخللق بعد
األنبياء  ,ال كان وال يكون مثلهم  ,وأهنم الصفوة من قرون هذه
األمة اليت هي خري األمم وأكرمها على هللا .

( )1أخرجه البخاري رقم (  , ) 2652ومسلم رقم ( . ) 2533
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 .7ومن أصول اعتقاد أهل السنة  :التصديق بكرامات أولياء هللا
املتقني وما جيري هللا على أيديهم من خوارق العادات  ,وهي
موجودة إىل يوم القيامة  ,وخوارق العادات لغري املتقني هي من

الشياطني .

 .8ويؤمنون بوجود اجلن .

 .9وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر على ما توجبه الشريعة .
.10

ويدينون ابلنصيحة لألمة  ,ويدعون إىل مكارم األخالق ,

.11

وينزلون اخلالف مع املخطئ منزلته سواء كان من أهل

وحماسن األعمال  ,وأيمرون مبعاِل األمور وينهون عن سفسافها .

السنة  ,أو من أهل القبلة  ,أو من غري املسلمني  ,فيعلمون احلق

ويرمحون اخللق .

.12

ويرون السمع والطاعة إلمام املسلمني يف طاعة هللا ,

وإقامة احلج واجلهاد واجل َمع واألعياد مع كل إمام براً كان أو
فاجراً.
وأيمرون ابالجتماع على احلق وعدم التفرق فيه  ,كما قال
.13
ت َِّ
صموا ِحبب ِل َِّ
تعاىل { :وا ْعتَ ِ
اَّلل َِ
اَّلل
مج ًيعا َوَال تَـ َف َّرقوا َواذْكروا نِ ْع َم َ
َْ
َ
َصبَ ْحت ْم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َو ًاان
َعلَْيك ْم إِ ْذ ك ْنـت ْم أَ ْع َداءً فَأَلَّ َ
ني قـلوبِك ْم فَأ ْ
ف بَ ْ َ
ك يـبَِني َّ
اَّلل لَك ْم
َوك ْنـت ْم َعلَى َش َفا ح ْف َرةٍ ِم َن النَّا ِر فَأَنْـ َق َذك ْم ِم ْنـ َها َك َذلِ َ
آايتِِه لَ َعلَّك ْم َهتْتَدو َن} [آل عمران. ]103 :
َ
وهم الطائفة القائمة أبمر هللا الذين قال فيهم النيب صلى
.14
هللا عليه وسلم  ( :ال تزال طائفة من أميت قائمة أبمر هللا ,ال
يضرهم من خذهلم أو خالفهم ,حىت أييت أمر هللا وهم ظاهرون على
20

الناس )

()1

 ,ويف رواية  ( :ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على

احلق ظاهرين إىل يوم القيامة ) (. )2

وهم فرحون بفضل هللا وبرمحته كما قال تعاىل { :ق ْل
.15
ض ِل َِّ
ك فَـ ْليَـ ْف َرحوا ه َو َخ ْريٌ ِممَّا َْجي َمعو َن} [يونس:
بَِف ْ
اَّلل َوبَِر ْمحَتِ ِه فَبِ َذلِ َ
. ]58

.16

نسأل هللا أن جيعلنا منهم  ,وأن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هداان

 ,وأن يهب لنا من لدنه رمحة إنه هو الوهاب .

.17

وهللا أعلم  ,وصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلم

تسليماً كثرياً .

( )1أخرجه البخاري رقم (  , ) 3641ومسلم رقم (  ) 1037وهذا لفظه .
( )2أخرجه مسلم رقم ( . ) 247
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