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  تقدمي
  معايل الشيخ صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ

  اإلرشاد وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة و
، وأشهد  ، أمحده تعاىل وأشكره احلمد هللا املتفرد بصفات الكمال واجلمال واجلالل

، وال مثيل له يف  ، وال ند له يف ربوبيته أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يف ألوهيته
   {:  أمسائه وصفاته               {  )الشورى  [)١  :

، أرسله اهللا باهلدى ودين  ، املبعوث رمحة للعاملني وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.   ]  ١١
 عدل ، ومن جور األديان إىل احلق ليخرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد

، فصلوات ريب وسالمه عليه وعلى آله   ، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة اإلسالم
  .  وأصحابه أمجعني

؛ يعيشون يف ظلمات   يف جاهلية جهالء فقد كان الناس قبل مبعث حممد:  أما بعد
،  ، ويتطاحنون يف نزاعات وصراعات قبلية  ، وتسيطر عليهم اخلرافات  من الشرك واجلهل
  :  ، شعارهم ، يعيشون يف ختلف ومهجية وفرقة ، ويقتل بعضهم بعضا يسيب بعضهم بعضا

   ومـن ال يظلـم النـاس يظلـم          يهدم   مل يذد عـن حوضـه بـسالحه         ومن
ال  " :   ليعلن للبشرية أنه  إذا أذن اهللا لشمس اإلسالم أن تشرق بعـث حممداحىت
  .  " ، وال معبود حبق سواه إله إال اهللا
   {:  ، والغاية العظمى من اخللق د جاء بالتوحيد الذي هو حق اهللا على العبيدلق

         { )به بعث الرسل وأنزلت ]  ٥٦الذاريات    [)٢

  .  اد، ورفع من أجله علم اجله الكتب
،  ، ويغرس جذوره يف أعماق النفوس   يدعو إليهثالث عشرة سنة يف مكة والنيب 

                                                
  .  ١١:  سورة الشورى آية) 1(
  .  ٥٦:  سورة الذاريات آية) 2(
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؛ حىت اتضحت   ، ويثبت أركانه يف الوجدان  ويبين أسسه ودعائمه يف سويداء القلوب
، وأضاءت  ، فأظهر اهللا احلق وأزهق الباطل ، وبانت معامله للراغبني  سبيله للسالكني

  .  ، وصقلته من أدران التنديد  ، فجلته من أوضار الشرك لصالقلوب أنوار التوحيد اخلا
، وأرواها من    والقلوب أرض جرداء فسقاها من منري التوحيدلقد جاء النيب 
، فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج  ، وساقها إىل اهللا دليل املتابعة سلسبيل اإلخالص

ارت غالبة بعد أن كانت ، وص ، واجتمعت بعد فرقتها ، فعزت األمة بعد ذلتها يج
  .  مغلوبة

،   ، حىت إذا قضى اهللا أمرا كان مفعوال  بقيت العقيدة على صفائها ونقائها وطهرها
، وتفرقت  ، حدث يف الناس اخللل ودخل يف دين اهللا من مل يتشرب قلبه التوحيد اخلالص

،  رأسها، وأطلت الفنت ب ، واألفكار اهلدامة ، وراجت املذاهب املنحرفة  م السبل
، وابتلي   ، وبلغت القلوب احلناجر  ، حىت إذا زاغت األبصار وفشت البدع ببؤسها

، وأعالم الدجى من يعيد الناس   ؛ قيض اهللا من أئمة اهلدى املؤمنون وزلزلوا زلزاال شديدا
،  ، ويدحض شبه املبطلني ، ويكشف هلم زيوف الباطل  إىل مشكاة النبوة وقلعة اإلميان

  .  هج السلف الصاحلويردهم إىل من
؛ لريى أن عزا وعلوها وغلبتها ودينونة األمم هلا  إن املتبصر يف تاريخ األمة اإلسالمية

 وسريها على ، واتباعها ألثر النيب  ، وصدق توجهها إىل اهللا مرتبطة بصفاء عقيدا
ا ، وأن ذهل  ، وعدم منازعتهم يف ذلك ، واجتماعها على أئمتها منهج السلف الصاحل

، واختاذ   ، وتسلط األمم عليها مرتبط بانتشار البدع واحملدثات يف الدين  وضعفها واخنذاهلا
، واخلروج على  ، ونزع يد الطاعة  ، وظهور الفرق الضالة  األنداد والشركاء مع اهللا

  .   األئمة
، واالخنداع بزخرف قول   ، واحليدة عن منهج السلف الصاحل  إن االحنرافات العقدية

، والواقع   ، وكسر شوكتها ، وأضعف قوا ملذاهب املنحرفة هو الذي فرق األمةأرباب ا
 وأصحابه ، وال خمرج هلا من ذلك إال بالرجوع إىل ما كان عليه النيب   شاهد على ذلك
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وإن النكوص عن .   ، فلن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا  وأئمة اهلدى
.   ، وجمافاة للعقل  ، منافاة للعدل  السلف الصاحل، والرغبة عن منهج   جادة التوحيد

   {:   قال تعاىل                                           

               {  )٢٥:   احلديد   [)١  [   .  

،   ، وإن أظلم الظلم الشرك  ، وهو رأس العدل وبه قوامه وإن أعظم القسط التوحيد
  {:   قال تعاىل حكاية عن لقمان يف وصيته البنه            

  { )١٣:  لقمان   [)٢  [   .  

وإين واإلنس واجلن يف نبأ  "   قال اهللا {:   قال عن النيب  وعن أيب الدرداء

مسند  " رواه الطرباين يف  [} ، وأرزق ويشكر غريي ، أخلق ويعبد غريي عظيم

  .  ] " مسند الفردوس  "  والديلمي يف "  شعب اإلميان "  والبيهقي يف "  الشاميني
  .  وإن أعظم الفرية أن تشرك باهللا وقد خلقك

،  ، وى عن الفساد واإلفساد  قد أمر باإلصالح-سبحانه وتعاىل- وإذا كان اهللا
     {:   ال تعاىلفق                     

           {  )٥٦:  األعراف   [)٣  [   .  

، ويقطع عليهم   ، وأفكارهم ، وتصورام  فإن أعظم اإلفساد أن تفسد عقائد الناس
  :  ، ففي احلديث  الطريق يف مسريهم إىل اهللا وحياد م عن الفطرة اليت فطرهم اهللا عليها

                                                
  .  ٢٥:    آيةسورة احلديد) 1(
  .   ١٣:  سورة لقمان آية) 2(
  .  ٥٦:  سورة األعراف آية) 3(
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 )١(  }  ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه  يولد على الفطرةكل مولود  {
  .  ] رواه مسلم [

  : ويعضده قول النيب

ا حنلته عبدا كل م:   ، مما علمين يومي هذا  أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم  {

،  ، وإم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم ، وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم  حالل
، وأمرم أن يشركوا يب ما مل أنزل به  وحرمت عليهم ما أحللت هلم

  .   ]  رواه مسلم  [)٢( }  .  . . سلطانا

الدنيا ، وقد صار عاقبة ذلك خسران  ، كيف ال وال شك أن هذا أعظم الظلم وأشنعه
  .   واآلخرة

، كشف أهل  ، وتزينت الدنيا خلطاا  ويف هذه األزمنة املتأخرة اليت حدثت فيها الغري
،  ، وأحييت مذاهب أسالفهم بعد أن كانت بائدة ، وانتشرت بدعهم  األهواء عن أقنعتهم

، وبرزت مجاعات معاصرة  ، وظهرت أفكار جديدة  ونبشت كتب هلم كانت منسية
، كلما خرجت  ، متناقضة يف غاياا ووسائلها  ، خمتلفة يف توجهاا اصدهامتباينة يف مق

، ولوثرا أفكار   ، وتطاول أناس على قامة التوحيد والسنة مجاعة أو فرقة لعنت أختها
،  ، ورفعوا أعالم الفنت ، وهونوا عليهم أمر الشرك  ، وأفسدوا عليهم عقائدهم الناس

، واتبعوا  ، وشاقوا الرسول من بعد ما تبني هلم اهلدى ونازعوا ذوي السلطان يف سلطام
  .   غري سبيل املؤمنني

؛ القيام بواجب  مما يوجب على الغيورين من علماء األمة ودعاة السنة املقتفني لألثر
، وتقريب كتب  ، وإيضاح سبيله  ، وتبيني معامل منهج السلف اإلبانة عن أصول الديانة

                                                
،  )٤٧١٤(، أبو داود السنة  )٢١٣٨(، الترمذي القدر   )٢٦٥٨(، مسلم القدر  )١٣١٩(البخاري اجلنائز ) 1(

  .   )٥٦٩(، مالك اجلنائز  )٢/٢٧٥(أمحد 
  .   )٤/١٦٢(، أمحد  )٢٨٦٥(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) 2(
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، وبيان مقاصدهم والعناية بأمر  قيق وشرح عبارات األئمة، وإبرازها بالتح أئمة اهلدى
، وإرشاد العباد إىل اتباع  التوحيد واملنهج يف دروسهم وخطبهم وحماضرام ومؤلفام

  :  ، والسري على أثر أصحابه امتثاال لقوله تعاىل  ولزوم سنتهخطى النيب 
}                                

    { )٣١:  آل عمران  [)١ [  .  

  : وقول النيب

، فإنه من يعش  ، وإن كان عبدا حبشيا أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة  {

؛   ؛ فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني منكم بعدي فسريى اختالفا كبريا
،  دعة؛ فإن كل حمدثة ب ، وإياكم وحمدثات األمور ، وعضوا عليها بالنواجذ  متسكوا ا

  .  ] رواه أبو داود   [)٢(  } وكل بدعة ضاللة

  .  ، املوصل إىل رضا رب العاملني  فهذا هو الصراط املستقيم
   {:  قال تعاىل                          

              {  )١٥٣:  األنعام   [)٣  [  .  

  {:    قال تعاىل وهو السبيل الذي دعا إليه رسوله حممد         

                                 { )٤( 
  .  ] ١٠٨:   يوسف [

  :    بقولهوهو عقيدة الفرقة الناجية اليت أخرب عنها النيب 

                                                
  .  ٣١:  سورة آل عمران آية) 1(
  .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) 2(
  .  ١٥٣:   سورة األنعام آية) 3(
  .   ١٠٨:  سورة يوسف آية) 4(
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؛ حىت يأتيهم أمر اهللا  ، ال يضرهم من خذهلم ال تزال من أميت أمة قائمة بأمر اهللا  {

  .  ] )٣٦٤١( ، حديث " ٢٨ "  باب:  رواه البخاري . [ )١( } وهم على ذلك

:   قال؛ ففي احلديث أنه   وأصحابه كان عليه النيب وهي اليت بقيت على ما
، وتفترق أميت على ثالث   وإن بين إسرائيل تفرقت على ثنتني وسبعني ملة {.  . .

 أي عبد اهللا بن عمرو راوي - قال)٢( }  دة؛ كلهم يف النار إال ملة واح وسبعني ملة

  :  -احلديث
  :  ؟ قال من هي يا رسول اهللا

  .   ]  رواه الترمذي  [)٣(  } ما أنا عليه وأصحايب  {

، وتصحيح مسرية الصحوة  ، وتربية الناشئة عليه ومن هنا تأيت أمهية العناية ذا األمر
  .  ، فتضل يف متاهات األهواء والفنت  حىت ال تتشعب ا السبل؛  إليه

، ونفرا من طلبة العلم  ، وعلمائنا  عددا من مشاخينا- سبحانه وتعاىل-وقد وفق اهللا
  :  ، وكان منهم  ، وتأليفا  ، وحتقيقا املخلصني إىل االهتمام ذا املوضوع تدريسا

الوجيز يف عقيدة السلف ( :  كتابه املاتعاألخ الشيخ عبد اهللا بن عبد احلميد األثري يف
  ) الصاحل

، وباطالعي عليه وقراءيت له ألفيته قد أجاد فيه  وقد رغب إيل يف قراءته والتقدمي له
، وعبارة  ، وذكر فيه جممل اعتقاد السلف بأسلوب أخاذ  ، وبذل فيه جهدا مشكورا وأفاد
 جاءت هذه الطبعة اليت حنن ، وقد ، وقد وفق يف تبويبه وترتيبه ، وعرض حسن  سهلة

، مستدركا فيها ما فاته يف سابقها من  ، فظهرت منقحة ومصححة  بصدد التقدمي هلا
  .   ملحوظات يسرية

                                                
  .  )٤/٩٣(، أمحد  )١٠٣٧(، مسلم اإلمارة  )٣٤٤٢(البخاري املناقب ) 1(
  .   )٢٦٤١(مذي اإلميان التر) 2(
  .   )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) 3(
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، وعنايته بذكر عبارات  وإن مما مييز هذا الكتاب اعتماده على املصادر األصلية
ني وأئمة ، وذكر أقوال الصحابة والتابع ، وحشد األدلة من الكتاب والسنة السلف
  .  السلف

، وتشرق به   ، وتفرح به قلوم وإن هذا الكتاب وأمثاله ملما تقر به عيون املوحدين
  :  ، وتضيق به صدورهم حلوق املناوئني

}                         { )يوسف  [)١  :

  :   يقولوالنيب .   ]  ٢١
؛ إال أدخله   ، وال يترك اهللا بيت مدر وال وبر ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار  {

، وذال يذل به   ، عزا يعز اهللا به اإلسالم وأهله  ، بعز عزيز أو بذل ذليل هللا هذا الدينا

  .  ] رواه اإلمام أمحد  [)٢( }  الكفر وأهله

، فإين   ، وإخراج هذا الكتاب ، وحرصه عليه  وإذ أشكر لفضيلته عنايته ذا املوضوع
،  أن حيفظ هلذه األمة عقيدا، و ، وأن يبارك يف جهوده أسال اهللا أن جيزيه خري اجلزاء

 واقتفاء ألثر أصحابه ، اقتداء بالنيب  وأن يوفق العلماء إىل السري ا إىل ما حيبه ويرضاه
  .  واتباعا ملنهج أئمة السلف

  .   وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ

  وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
  لدعوة واإلرشادوا

  ١٤٢١مجادى األوىل 

                                                
  .   ٢١:  سورة يوسف آية) 1(
  .  )٤/١٠٣(أمحد ) 2(
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  املقدمة 
، وِمن   ، ونعوذُ باللّه ِمن شروِر أَنفِسنا ، ونستغفره ، نحمده ونستِعينه  ِإنَّ احلَمد للّه
أَن ال ِإله ، وأَشهد  ، ومن يضِلل فَالَ هادي لَه  ، من يهِدِه اللّه فال مِضلَّ له سيئاِت أَعمالنا

  .  ، وأَشهد أَن محمدا عبده ورسولُه  ِإلَّا اللّه وحده ال شرِيك لَه

}                     

 { )١(}                     
                                

   {  )٢( }                 

                             {  )ا  )٣أَم
صلى اهللا عليه وعلى -، وخير اهلَدِي هدي محمٍد   فِإنَّ أَصدق احلَديث كَالم اللّه:  بعد

، وكل ضاللٍة يف   ، وكلَّ بدعٍة ضاللة  وشر األموِر محدثاتها وكل حمدثٍة بدعة-آله وسلم
   )٤( . (*) النار

  :  هذه كلمات خمتصرةٌ يف بيان :  أيها اَألخ املسلم
  .   "  ، أَهِل السنِة واجلماعة عقيدة السلف الصاحل " 

                                                
  .  ١٠٢:  سورة آل عمران آية) 1(
  .  ١:  سورة النساء آية) 2(
  .  ٧١،  ٧٠،  اآليتان:  سورة األحزاب) 3(
، وقد كان رسول اهللا يعلم أصحابه  اجةوهي تشرع بني يدي كلّ ح"  خطبة احلاجة"  :  هذه اخلطبة تسمى) 4(

، وأَخرجتها  ، أو غري ذلك  ، أو مجعة ، يف أمور دينهم سواء كان؛ خطبة نكاح  أن يقولوها بني يدي كالمهم
.   ، باب خطة النكاح كتاب النكاح"  سنن ابن ماجه"  أكثر كتب السنة على اختالف يف ألفاظها وهي يف

"   ، والطرباين يف " مسنده"  ورواها أبو يعلى يف"  سنن النسائي"  و"   داودسنن أيب"  و"   سنن الترمذي"  ويف
"  ، وورد ذكر طرف من هذه اخلطبة يف " مسنده"   واِإلمام أمحد يف"   سننه"  والبيهقي يف"   املعجم الكبري
"  جةخطة احلا"  وللبسط يف خترجيها انظر كتاب.  ، باب خطبته يف اجلمعة كتاب اجلمعة"  صحيح مسلم

  .  للشيخ احملدث العالمة حممد ناصر الدين األلباين
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قد حملَ على مجعِه وكتابِتِه ما تعيشه األمةُ اِإلسالميةُ اليوم من تفرق واختالٍف 
 ؛ كلٌ يدعو ِإىل عقيدته  ، واجلماعات املوجودة يف الساحة  يتمثالن يف الفرِق املعاصرِة

، وأَصبحوا يف حرية من أَمرهم  ؛ حىت اختلط اَألمر على الناس  ، ويزكي مجاعته ومنهجه
  !! ؟   ؟ ومبن يقتدون من يتبعون
، ِإذْ ال تزالُ طاِئفَةٌ منها   مل يعدم ولن يعدم اخلري يف هذِه األمة- وللّه احلمد-ولكن

  ؛   متمسكة باهلدى واحلق ِإىل قيام الساعة

،  الَ تزالُ طَائفَة ِمن أميت ظَاِهرين علَى احلق {:   حيث قال خرب بذلك النيبكما أَ

مذلَهخ نم مرهضالَ ي كَذِلك مهاللّه و رأم ى يأِتيتل وقا)٢( )١( }  ؛ ح  :  

   )٤( )٣( } ، أَم آِخره  ؛ ال يدرى أوله خري مثَلُ أمِتي مثلُ املَطَر  {

ومن هنا وجب علينا التعرف على هذه الطائفة املباركة اليت تلتزم اإلسالم الصحيح الذي 
 جعلنا اللّه -قه جيل الصحابة والتابعني وأَتباعهم بِإحسان وطبجاء به رسول اللّه 

، وتوصف هذه الفرقة بأهِل   ، والطائفة املنصورة   وهذه اجلماعة هي الفرقة الناجية-منهم
، وهم من كانوا على ما كان عليه  ، وأَهل األثر واالتباع  ، وأَهل احلديث  السنة واجلماعة

  .   وأَصحابه النيب
املُيسر يف عقيدة  " من كتايب "  الوجيز "  طلق أَسرعت يف تلخيص هذاومن هذا املن
،   الذي استقيته من كتب أَئمة السلف املشهوِد هلم بالعدالة والعلم)٥( "  السلف الصاحل

، وحرصت   كابرا عن كابر ؛ اليت استقَوها من هدي النيب  واتباع السنة واِإلمامِة فيها

                                                
، ابن ماجه الفنت  )٤٢٥٢(، أبو داود الفنت واملالحم   )٢٢٢٩(، الترمذي الفنت  )١٩٢٠(مسلم اإلمارة ) 1(

  .   )٥/٢٧٩(، أمحد  )٣٩٥٢(
  .  رواه مسلم) 2(
  .   )٣/١٣٠(، أمحد   )٢٨٦٩(الترمذي األمثال ) 3(
  .   لأللباين:  ذيصحيح سنن الترم) 4(
  .   نسأل اهللا أن ييسر ِإمتامه ونشره؛ فإنه يقع يف جملد كبري) 5(
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، مع االلتزام باَأللفاظ  بعبارة موجزة وأُسلوب واضح ميسر  " لوجيزا "  أَن يكون هذا
، وخصوصا  ؛ ليستفيد منه كل قارئ الشرعية املأثورة عن أئمة السلف قدر اِإلمكان

، ويكون عونا لتحصيل جممل عقيدة السلف  الناشئني من أَبناء الصحوة اِإلسالمية املباركة
؛ َألن علم العقيدة أَشبه بسلسلة  حديثا بصورٍة ميسرةالصاحل للشاب املستقيم واملهتدي 

  .   ، فِإذا مل يفهم املسلم جممل العقيدة ال يستطع استيعاب أَجزائها مربوٍط بعضها ببعض
، وأُنوه بأين   ومل أُضف شيئا من عندي ِإال ما وجدت أَنَّ من الواجب بيانه وتوضيحه

در اليت اعتمدت عليها يف ِإعداد قد وضعت يف آخر هذه الرسالة قائمة للمصا
  .  "  الوجيز " هذا

وأَرجو اللّه أَن ،   الوجيز " وختاما أَمحد اللّه تعاىل وأَشكره على توفيقه إلمتام هذا
،  ، وأَن جيعله نافعا هلم يسهم هذا البحث املتواضع يل إصالح ما فسد من عقائد املسلمني

  .  - صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم -رسوله، وسنة  ودافعا للرجوع ِإىل كتاب اللّه
من ِإبداء رأى أَو ،  الوجيز  " كما أَشكر كل من كان له فضل علي يف ِإمتام هذا

، وفضيلة الشيخ   ، ويف مقدمتهم فضيلة الشيخ سعود بن ِإبراهيم الشرمي  مراجعة أَو نصيحة
   )١( . اهم اللّه خرياحممد بن مجيل زينو اللذان تفضال بقراءة الكتاب والتقدمي له فجز

 وهو -، فِإن أَصبت فمن اللّه وحده  هذا هو جهد املقل وضعته بني يدي القارئ الكرمي
، وإين آمل ممن جيد فيه مأخذا أَن ال   وإن أَخطأت فمن نفسي والشيطان-املوفق سبحانه

  .   يبخل علي بالنصح
، وينفع به   ، وأَن يتقبله مين  ميأَسأَلُ اللّه تعاىل أَن جيعل عملي خالصا لوجهه الكر

 - صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-، وأَبرأ ِإىل اللّه مما خالف كتابه وسنة نبيه  املسلمني
فِإني راجع عنه يف حيايت وبعد  " ؛ فِإنْ وقع ذلك مني دون قصد وفهم سلفنا الصاحل

                                                
فضيلة الشيخ العالمة عبد اهللا :   وكان من فضل اهللا تعاىل أَن اجتمع على قراءة الكتاب وتقوميه يف طبعته هذه) 1(

عايل الشيخ صاحل بن عبد العزيز ، وم ، وفضيلة الشيخ العالمة صاحل بن فوزان الفوزان  بن عبد الرمحن اجلربين
  .  ، ونفع بعلمهم ، وأَثام ، وفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكرمي العقل؛ شكر اهللا هلم آل الشيخ
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  .  ممايت
  .  ه أَمجعنيوصلى اللّه وسلَّم على نبينا حممد وعلى آله وصحب

  كتبه
   راجي رمحة ربه الغفور

   أَبو حممد عبد اللّه بن عبد احلميد بن عبد ايد
   آل ِإمساعيل اآلثري

  صطنبولإ نزيل 
   عفا اهللا عنه

   هـ ١٤١٦ يف ذي احلجة 
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  تعريفات ضرورية 
  تعريف العقيدة 

، والشد  ، والتوثق ، واِإلحكام ، واِإلبرام ؛ وهو الربطُ من العقِْد:  العقيدة يف اللغة
  .  ؛ ومنه اليقني واجلزم ، واإلثبات  ، واملراصةُ  ، والتماسك بقوه

، قال  ، ومنه عقْدة اليمني والنكاح عقَده يعِقده عقْدا:  ، ويقال والعقْد نقيض احلل
  :   اللّه تبارك وتعاىل

}                             {)١( 
، والعقيدة يف الدين ما يقْصد به  احلكم الذي ال يقبل الشك فيه لدى معتقده:   والعقيدة

  )٢( . عقائد:  واجلمع.   ؛ كعقيدة وجود اللّه وبعث الرسل ملاالعتقاد دون الع

، أَم   ؛ سواٌء أكان حقا ؛ فهو عقيدة  ما عقد اِإلنسانُ عليه قلبه جازما به:   وخالصته
  .  باطال

  :  ويف االصطالح
، حىت تكون يقينا  ، وتطمئن ِإليها النفس  هي األمور اليت جيب أن يصدق ا القلب

  .  ، وال خيالطها شك  ازجها ريـبثابتا ال مي
، وجيب أَن يكون مطابقا  اِإلميان اجلازم الذي ال يتطرق ِإليه شك لدى معتقده:   أَي
؛ فِإن مل يصل العلم ِإىل درجة اليقني اجلازم ال يسمى  ، ال يقبل شكا وال ظنا للواقع
  .  عقيدة

  .  ؛ َألنَّ اِإلنسان يعقد عليه قلبه ومسي عقيدة
  :  قيدة اِإلسالميةوالع

،  ، وكتبه ، ومالئكته هي اِإلميان اجلازم بربوبية اللّه تعاىل وأُلوهيته وأَمسائه وصفاته
، وأصول  ، وسائر ما ثَبت من أُمور الغيب  ، والقدر خريه وشره ، واليوم اآلخر  ورسله

                                                
  .   ٨٩،  اآلية:  سورة املائدة) 1(
  .  " مادة عقد"  :  ، املعجم الوسيط ، القاموس احمليط لسان العرب:   انظر معاجم اللغة) 2(
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،  ، واحلكم  يف اَألمر، والتسليم التام للّه تعاىل ، وما أَمجع عليه السلف الصاحل الدين
  .  ، واالتباع لرسوله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم والطاعة

؛ ألنها هي اِإلسالم  ِإذا أُطلقت فهي عقيدة أَهل السنة واجلماعة:  والعقيدة اِإلسالمية
بعني ، وهي عقيدة القرون الثالثة املفضلة من الصحابة والتا الذي ارتضاه اللّه دينا لعباده

  .  وتابعيهم بِإحسان
  :   وللعقيدة اِإلسالمية

  :   ، منها ، وتدلُّ عليها ؛ تراِدفُها أَمساء أُخرى عند أَهل السنة واجلماعة
، " الشريعة " ، " الفقه األكرب " ، " الدين  أُصول" ، " السنة " ، " التوحيد  " 

  " . اِإلميان " 
ة على علم العقيدةهذه أَشهر ِإطالقات أَهل السن  .  
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  تعريف السلف 
  :  السلف يف اللغة
اجلماعة :  ، والسلف أَي مضى:  سلَف الشيُء سلَفا:  ، يقال ما مضى وتقدم

  .  ، أَو القوم املتقدمون يف السري املتقدمون
   {:   قال تعاىل                         

      {  )١(   

،    بعدهم، وذلك ليعتِبر م من جعلناهم سلفا متقدمني ملن عمل بعملهم:   أَي
  .  وليتعظ م اآلخرون

لَفوالفضل(  : والس مك من آبائك ذوي قرابتك الذين هم فوقك يف السنمن تقد  ،
   )٢( )السلف الصاحل:  وهلذا سمي الصدر اَألول من الصحابة والتابعني

  :  ويف االصطالح
، أَو  يفام حول الصحابةِإذا أُطِْلق السلف عند علماِء االعتقاِد فِإنما تدور كل تعر

؛ من اَألئمِة   ، أَو الصحابة والتابعني وتابعيهم من القرون املفضلة الصحابة والتابعني
، واجتناب البدعِة واحلذر   اَألعالِم املشهوِد هلم باِإلمامِة والفضِل واتباِع السنة واِإلمامِة فيها

، وهلذا مسي الصدر األول   م يف الدين، وممن اتفقت اُألمةُ على ِإمامتهم وعظيم شأ منها
  .  بالسلَف الصاحل

   {:  قال اللّه تعاىل                   

                   { )وقال )٣  :

}                   
                                                

  .   ٥٦،  ٥٥،  اآليتان:  الزخرفسورة ) 1(
  .  " سلَف"  مادة:  ، القاموس احمليط ، لسان العرب تاج العروس:   انظر معاجم اللغة) 2(
  .  ١١٥:  سورة النساء آية) 3(
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                  { )١( 
  :   وقال النِبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم

   )٣( )٢( } م الَذِين يلُونهم ثُم الَِذين يلونهمخير الناِس قَرين ثُ  {

 وصحابته والتابعون هلم بِإحسان هم -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-ورسولُ اللّه 
صلى اهللا عليه وعلى -، وكل من يدعو ِإىل مثل ما دعا ِإليه رسول اللّه   سلف هذه األمة

  .  ، فهو على ج السلف حسان وصحابته والتابعون هلم بِإ-آله وسلم
؛ بل الشرط هو موافقة الكتاب والسنة يف   والتحديد الزمين ليس شرطا يف ذلك
، فكل من وافق الكتاب والسنة فهو من أتباع  العقيدة واَألحكام والسلوك بفهم السلف

اش بني ، ومن خالفهم فليس منهم وإن ع ، إن باعد بينه وبينهم املكان والزمان السلف
  .  ظهرانيهم

  .  رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلموِإمام السلف الصاحل 

  {:   قال تعاىل                         
                             

                          { )٤(   

 فقال -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-وقد قرن اللّه تعاىل بني طاعته وطاعة رسوله 
   {:  تعاىل                         

                   { )وجعل اللّه طاعةَ  )٥
                                                

  .  ١٠٠:  سورة التوبة آية) 1(
ابن ماجه ،   )٣٨٥٩(، الترمذي املناقب  )٢٥٣٣(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٥٠٩(البخاري الشهادات ) 2(

  .   )١/٤٣٤(، أمحد  )٢٣٦٢(األحكام 
  .  رواه البخاري ومسلم) 3(
  .  ٢٩:  سورة الفتح آية) 4(
  .  ٦٩:  سورة النساء آية) 5(
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    ، فقال  طاعة له سبحانه-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-الرسول 
}                              { )١( 

 حمبطٌ ومبطلٌ -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-وأَخرب تعاىل أَن عدم طاعة الرسول 
  :  ، فقال لألعمال

}                          { )٢( 
   {:    فقال- صلى اللّه عليه وآله وسلم -وانا عن خمالفة أَمرِه        

                   {  )وأَمرنا اللّه تعاىل  )٣

  ، فقال  ونترك ما انا عنه-آله وسلمصلى اهللا عليه وعلى -أَن نأخذ ما أَمرنا به 
}                             

 { )يف كلِّ شأن من -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-وأَمرنا تعاىل أَن حنكمه  )٤ 

  :   ، فقال  ، وأَن نرجع ِإىل حكمه  شؤون حياتنا

}                           

               { )وبلغنا اللّه .  ٦٥،  اآلية:   سورة النساء)٥

،   ، والقدوة الصاحلة  هو اُألسوة احلسنة-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-تعاىل بأَن نبيه 
 }     ، فقال والنموذج اَألمثل الذي جيب اتباعه واالقتداء به       

                                                
  .  ٨٠:  سورة النساء آية) 1(
  .   ٣٣:  سورة حممد آية) 2(
  .  ١٤:  سورة النساء آية) 3(
  .   ٧:  سورة احلشر آية) 4(
  .  ٦٥:  سورة النساء آية) 5(
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                           { )سورة )١ 

 -عليه وآله وسلم  صلى اللّه -وقرن اللّه رضاه برضا رسوله.  ٢١،  اآلية:  األحزاب
   {:   فقال تعاىل                    { )سورة )٢ 

 عالمة على -ه وعلى آله وسلمصلى اهللا علي-وجعل اتباع رسوله .  ٦٢،   اآلية:   التوبة
  {:    فقال- سبحانه وتعاىل-حمبته                       

            { )لَف الصاحل عند التنازع  )٣وهلذا كان مرجع الس

  :   كما قال تعاىل-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-هو كتاب اللّه وسنة رسوله 
}                                 

       { )صلى اهللا عليه -بعد رسول اللّه وأَفضلُ السلف  )٤

ه ، كما وصفهم اللّ   الصحابةُ الذين أَخذوا دينهم عنه بصدق وإخالٍص-وعلى آله وسلم
   {:  ، بقوله  تعاىل يف كتابه العزيز                

                     { )م من  )٥مثَ الذين يلو

:  ؛ الذين قال فيهِم رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم القُرون املفضلة األوىل
؛ فالصحابة   ولذا)٧(  )٦(  }  الَِذين يلُوُم، ثُم  ، ثُم الَذين يلونهم  خير الناس قَرِني  {

                                                
  .   ٢١:  سورة األحزاب آية) 1(
  .  ٦٢:  سورة التوبة آية) 2(
  .  ٣١:  سورة آل عمران آية) 3(
  .  ٥٩:  سورة النساء آية) 4(
  .   ٢٣:  سورة األحزاب آية) 5(
، ابن ماجه   )٣٨٥٩(، الترمذي املناقب  )٢٥٣٣(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٥٠٩(البخاري الشهادات ) 6(

  .   )١/٤٣٤(أمحد ،  )٢٣٦٢(األحكام 
  .  رواه البخاري ومسلم) 7(
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،   ، وإخالصهم يف عبادم  ، وذلك لصدقهم يف إميام والتابعون أَحق باالتباع من غريهم
، ولذلك اختارهم اللّه  ، وحماة الشريعة العاملون ا قوال وعمال وهم حراس العقيدة

  .   ، وتبليغ سنة نبيه تعاىل لنشر دينه
  :  قال النِبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم

 )١( }  ، ِإال ملّة واِحدة ؛ كُلهم يف الناِر  تفْترق أمِتي علَى ثَالَث وسبِعني ملة  {
 ويطلق على كلِّ )٣( )٢( } ما أَنا علَيه وأصحايب {:   قال؟  من هي يا رسول اللّه:  قالوا

،   نسبة ِإليهم  " سلَِفي  "  ، وسار على جهم يف سائر العصور  من اقتدى بالسلف الصاحل
  .   ومتييزا بينه وبني من خيالفون منهج السلف ويتبعون غري سبيلهم

   {:  تعاىلقال                    

                  { )وال يسع أَي مسلم ِإال  )٤

أَصبح علما على طريقة السلف الصاحل يف  " السلفية " ولفظ.  أَن يفتخر باالنتساب ِإليهم
، وذا فإنَّ مفهوم السلفية يطلق على املتمسكني بكتاب  تلقي اِإلسالم وفهمه وتطبيقه

 متسكا كامال بفهم -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-اللّه ، وما ثبت من سنة رسول  اللّه
  .  السلف

                                                
  .   )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) 1(
  .   )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) 2(
  .   لأللباين:  صحيح سنن الترمذي) 3(
  . ١١٥اآلية، : سورة النساء) 4(
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  تعريف أهل السنة واجلماعة 
  :   السنة يف اللغة

:  وسن األمر.   ، فهو مسنون  ، ويسن سنا سن يِسن:   السنة يف اللغة مشتقة من
  .   بينه

  .  مة، حممودة كانت أَم مذمو الطريقةُ والسرية:   والسنة
  :  ومنه قول النِبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم

طريقتهم :    أَي)٢(  )١(  } لَتتِبعن لسنن من كَانَ قَبلَكُم ِشبرا ِبِشرب وِذراعا ِبِذراع  {

  .  يف الدين والدنيا
من سن يف اإلسالَِم سنةَ حسنه فَلَه أَجرها وأَجر من عِملَ ا من   {:   وقوله

نة ، ومن سن يف اِإلسالم س  ؛ ِمن غَيِر أَنْ ينقُص ِمن أجوِرِهم شيٌء  بعِده

   )٥(  "  احلديث.   .  .  سرية  "  :   أَي-  )٤(  )٣(  }  سيئة

  السنة يف االصطالح 
،   وأَصحابه-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-اهلدي الذي كان عليه رسول اللّه 

وتطلق السنة أَيضا على سنِن العبادات .  ، وتقريرا  ، وعمال  ، وقوال  ، واعتقادا  علما
  .  البدعة:  سنةَ، ويقابل ال واالعتقادات

فِإنه من يِعش ِمنكُم بعدي فَسريى  {:  قال النِبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم

                                                
  .  )٣/٨٤(، أمحد  )٢٦٦٩(، مسلم العلم  )٣٢٦٩(البخاري أحاديث األنبياء ) 1(
  .  ومسلمرواه البخاري ) 2(
،  )٢٠٣(، ابن ماجه املقدمة   )٢٥٥٤(، النسائي الزكاة   )٢٦٧٥(، الترمذي العلم  )١٠١٧(مسلم الزكاة ) 3(

  .  )٥١٤(، الدارمي املقدمة  )٤/٣٥٩(أمحد 
  .  رواه مسلم) 4(
  .   " سنن"  مادة:   ، القاموس احمليط ، خمتار الصحاح لسان العرب:   انظر معاجم اللغة) 5(
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   )٢( )١( } اِء املَهِديني الراِشدين؛ فَعلَيكُم ِبسنيت وسنِة اخللَفَ اختالفا كَثريا

  :  اجلماعة يف اللغة
،  ، يقال جمعته ، بتقريِب بعِضِه من بعٍض ، وهو ضم الشيِء  مأخوذةٌ من اجلمِع(

عمتفاج(  .  
  .  ، وضد الفرقَة ، وهو ضد التفَرق  ومشتقة من االجتماع

ا طائفة من الناس جيمعها غرض ، وهي أَيض  العدد الكثري من الناس:  واجلماعة
  .  واحد

   )٣( . هم القوم الذين اجتمعوا على أَمٍر ما:  واجلماعة
  :  اجلماعة يف االصطالح

، وهم سلَف هذه اُألمة من الصحابة والتابعني ومن تبعهم بِإحسان   مجاعة املسلمني
على ما كان عليه رسول ، وساروا  ؛ الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة  ِإىل يوم الدين

  .   ظاهرا وباطنا-صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم- اللّه
وقد أَمر اللّه تعاىل عباده املؤمنني وحثَّهم على اجلماعة واالئتالف والتعاون واهم عن 

  :  ، فقال الفرقة واالختالِف والتناحر

}                   { )وقال)٤    :}      

                {  )ِبي صلى اللّه عليه وعلى آله  )٥وقال الن

  :  وسلم
، وواِحدة يف  ار، ِثنتاِن وسبعونَ يف الن  وِإن هذِه امللة ستفْترق علَى ثَالث وسبعني  {

                                                
  .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(اود السنة أبو د) 1(
  .  لأللباين:   صحيح سنن أيب داود) 2(
  .   " مجع"  : مادة:   ، القاموس احمليط ، خمتار الصحاح لسان العرب:   انظر معاجم اللغة) 3(
  .  ١٠٣،   اآلية:  سورة آل عمران) 4(
  .  ١٠٥:  سورة آل عمران آية) 5(
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؛ فَِإنَّ   ، وِإياكُم والفُرقَةَ علَيكُم باجلَماعة {:    وقال)٢( )١( }  اجلماعة " : ، وهي اجلنة

، فَلْيلْزم  ، ومن أَراد بحبوحةَ اجلنة االثْنيِن أَبعد، وهو ِمن   الشيطانَ مع الواِحِد
اجلَماعةُ ما وافَق (    وقال الصحايب اجلليل عبد اللّه بن مسعود)٤(  )٣( } اجلَماعة

قالَح كدحو تِإن كُن٥( )، و(   
  :  فَأهلُ السنِة واجلماعة

 ِبية الننن تبعهم -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-هم املتمسكون بسوأَصحابه وم 
، والذين استقاموا على االتباع وجانبوا  وسلك سبيلهم يف االعتقاد والقول والعمل

، وِخالفهم   ، وهم باقون ظاهرون منصورون ِإىل يوم القيامة فاتباعهم هدى  االبتداع
  .   ضالل

                                                
  .  )٢٥١٨(، الدارمي السري  )٤/١٠٢(، أمحد  )٤٥٩٧(أبو داود السنة ) 1(
  .  لأللباين:   صحيح سنن أيب داود) 2(
  .  )١/١٨(، أمحد  )٢١٦٥(الترمذي الفنت ) 3(
  .  البن أيب عاصم) السنة(وصححه األلباين يف "  مسنده"   : رواه اإلمام أمحد يف) 4(
  .   " ماعةشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجل"  : أخرجه الاللكائي يف) 5(
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  صفات وميزات أهل السنة واجلماعة 
؛ بصفات وخصائص  يتميزون عن غريهم من الفرق:   سنة واجلماعةوأَهل ال
  :  وميزات منها

، وبني الغلو واجلفاء سواء أكان   أَنهم أَهل الوسط واالعتدال بني اإلفراط والتفريط-ا
، كما أَنَّ اُألمة وسطٌ  ، فهم وسطٌ بني فرق األمة يف باب العقيدة أَم اَألحكام والسلوك

  .  بني امللل
، واالهتمام ما والتسليم    اقتصارهم يف التلقِّي على الكتاب والسنة- ٢

  .  ، وفهمهما على مقتضى منهج السلف  لنصوصهما
-  ليس هلم ِإمام معظَم يأَخذون كالمه كلَه ويدعونَ ما خالَفه ِإال رسول اللّه - ٣

، لذلك فهم  ، وأَفعاله  أَقواله، و  وهم أَعلم الناِس بأَحواله-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
  .  ، وأكثرهم مواالة َألهلها ، وأَحرصهم على اتباعها أَشد الناس حبا للسنة

، وترك اجلدال واملراء يف مسائل   ، وجمانبة أَهلها   تركهم اخلصومات يف الدين- ٤
  .  ، ودخوهلم يف الدين كُلّه احلالل واحلرام

،  ، وأعلم  ، واعتقادهم بأن طريقة السلف أَسلَم لصاحل تعظيمهم للسلف ا- ٥
  .   وأحكم
 - ، مع تقدميهم النقل على العقل  ، واستسالمهم للشرع   رفْضهم التأويل- ٦

  .   وإخضاع الثاين لألول-تصورات األذهان
  .   مجعهم بني النصوص يف املسألة الواحدة وردهم املتشابه ِإىل احملكم- ٧
؛   ، ويرشدون ِإىل الصراط املستقيم ؛ الذين يهدون ِإىل احلِق  ة الصاحلني أَم قدو- ٨

قَلُِبِهموعدم ت م على احلقفاقهم على أُمور العقيدة بثباومجعهم بني العلم   ، وات ،
، وبني التوسع يف الدنيا والورع   ، واَألخذ باَألسباب ، وبني التوكل على اللّه والعبادة

، وبني الرمحة واللني للمؤمنني  ، واحلب والبغض يف اللّه  وف والرجاء، وبني اخل  فيها
  .   ، وعدم اختالفهم مع اختالف الزمان واملكان  والشدِة والغلظة على الكافرين
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  .  ، واجلماعة ، والسنة   أَنهم ال يتسمون بغري اِإلسالم-٩
، وتعليمهم الناس   ، والدين القومي  ِحرصهم على نشِر العقيدة الصحيحة-١٠

  .   ، واالهتمام بأُمورهم ، والنصيحة هلم  وإرشادهم
  .  ، ودعوم ، ومعتقدام  أَم أَعظم الناس صربا على أَقواهلم-١١
، ونبذهم   ، ودعوم ِإليها وحث الناس عليها  ِحرصهم على اجلماعة واُأللفة-١٢

  .  ، وحتذير الناس منها  لالختالف والفرقَِة
، مثَ هم حيكمون على غريهم بعلم    عصمهم من تكفري بعضهم بعضا  أَنَّ اللّه-١٣
  .   وعدل

، وسد  ، وتعاوم فيما بينهم ، وترحم بعضهم على بعض  حمبة بعضهم لبعض-١٤
  .  ، وال يوالون وال يعادون ِإال يف اللّه بعضهم لنقص بعض

أَحرصهم على زكاة أَنفسهم بطاعة اللّه ، و فهم أحسن الناس أَخالقا:  وباجلملة
، وأَعلمهم بآدابه  ، وأَرحبهم باخلالف صدرا ، وأَبعدهم نظرا ، وأَوسعهم أُفُقا تعاىل

  .  وأصوله
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  صفوة القول يف مفهوم أَهل السنة واجلماعة و
،   فرِق بالنجاِة من بني ال-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-أم الفرقة اليت وعدها النيب 

، وموافقة ما جاء ا من االعتقاد والعبادة واهلدي  ومدار هذا الوصف على اتباع السنة
  .   ، ومالزمة مجاعة املسلمني  والسلوك واألخالق

، وقد عرفنا أَنَّ السلف  وذا ال خيرج تعريف أَهل السنة واجلماعة عن تعريف السلف
؛ ِإذن فالسلف هم أَهل السنة الذين عناهم النيب   هم العاملون بالكتاب املتمسكون بالسنة

  .    وأَهل السنة هم السلف الصاحل ومن سار على جهم-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-
؛ فيخرج من هذا املعىن كل طوائف   وهذا هو املعىن األخص َألهل السنة واجلماعة

،  ، واملرجئة  واملعتزلة، ، والقدرية ، واجلهمية ، كاخلوارج  املبتدعة وأَهل اَألهواء
  .   وغريهم من أَهل البدع ممن سلكوا مسلكهم.  . والرافضة

، وهو املقصود يف اَألحاديث اليت  ، واجلماعة تقابل الفرقة فالسنة هنا تقابل البدعة
  .   وردت يف لزوم اجلماعة والنهي عن التفرق

 يف تفسري -اللّه عنهما رضي -، عبد اللّه بن عباس   فهذا الذي قصده ترمجان القرآن
  :  قول اللّه تبارك وتعاىل

}             {  )ِة واجلماعة( :  قال)١نأَهِل الس وجوه تبيض  ،

   )٢( )البدعة والفرقةوتسود وجوه أَهِل 
 -، كما يطلق عليهم  يرادف مصطلح أَهل السنة واجلماعة " السلف الصاحل " ولفظ

،  ، وأَهل االتباع ، والفرقة الناجية  ، والطائفة املنصورة ، وأَهل احلديث   أَهل األثر-أَيضا
  .   وهذه اَألمساء واإلطالقات مستفيضة عن علماء السلف

                                                
  .  ١٠٦:  سورة آل عمران آية) 1(
  .   من سورة آل عمران١٠٦:  ، واآلية  ٣٩٠، ص ج ا"  تفسري ابن كثري"  : انظر) 2(
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  نة واجلماعة خصائص عقيدة أهل الس
  ؟  ملاذا كانت عقيدة السلف الصاحل أَوىل باالتباع

؛ فمآله   ، وكل ما يبىن على غري هذا اَألساس العقيدةُ الصحيحةُ هي أَساس هذا الدين
 بِإرساء هذه العقيدة وترسيخها يف قلوب  ، ومن هذا نرى اهتمام النيب اهلدم وااليار

  .   ن أَجل بناء الرجال على قاعدة صلبة وأَساس متني، وذلك م  أَصحابه طيلة عمره
، وهي  وظلَّ القرآن يف مكَّةَ يترتل ثالثة عشر عاما يتحدثُ عن قضية واحدة ال تتغري

 يف مكَّةَ  ، ومن أَجلها وَألمهيتها كان النيب قضية العقيدة والتوحيد للّه تعاىل والعبودية له
  .  صحابه عليها، ويربي أَ  ال يدعو ِإال ِإليها

، وضرورة  وترجع أَمهية دراسة عقيدة السلف الصاحل ِإىل أَمهية تبيني العقيدة الصافية
، وختليصهم من ضالالت الفرق واختالف  العمل اجلاد يف سبيل العودة بالناس ِإليها

  .  ، وهي أَول ما جيب على الدعاة الدعوة ِإليه اجلماعات
،   هلا مميزات وخصائص فريدة تبين قيمتها:   لسلف الصاحلفالعقيدة على منهج ا

  :  ، ومن أَهم هذه املميزات وضرورة التمسك ا
، وتوحيد صفوف املسلمني  أا السبيلُ الوحيد للخالص من التفرق والتحزب -أَوال

ه صلى اهللا علي-؛ حيث هي وحي اللّه تعاىل وهدي نبيه   ، والعلماء والدعاة خاصة عامة
، وأَي جتمع على غريها   وما كان عليه الرعيل اَألول الصحابة الكرام-وعلى آله وسلم

، قال اللّه  ، واِإلخفاق ، والتنازع   التفرق- كما نشاهده اليوم من حال املسلمني-مصريه
  :   تبارك وتعاىل

}                            

             { )١(   

؛  ع كلمتهم على احلق ويف احلق، وجتم  أا توحد وتقوى صفوف املسلمني -ثانيا

                                                
  .  ١١٥:  سورة النساء آية) 1(
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   {:   ألنها استجابة لقول اللّه تبارك وتعاىل                   

       {  )نَّ من أَهم أَسباب اختالف ا )١ ملسلمني اختالف مناهجهم ولذا فِإ

، فتوحيد مصدرهم يف العقيدة والتلقِّي سبب مهم   وتعدد مصادر التلقِّي عندهم
  .   ، كما حتقق يف صدرها اَألول  لتوحيد األمة

 - صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-أا تربط املسلم مباشرة باللّه تعاىل ورسوله  -ثالثا
صلى اهللا عليه وعلى آله - بني يدي اللّه ورسوله ، وعدم التقدم  وحببهما وتعظيمهما

؛ بعيدا عن تالعب  ، وقال رسوله قال اللّه:   ذلك َألنَ عقيدة السلف منبعها-وسلم
،  ، وخالية من التأثر باملؤثرات اَألجنبية من فلسفة ومنطق وعقالنية اهلوى والشبهات

  .  فليس ِإال الكتاب والسنة
، ال لَبس فيها وال غموض بعيدة عن التعقيد  ةٌ واضحةأا سهلة ميسر -رابعا

، بعيد من الشكوك واَألوهام  ، مطمئن النفس  ، معتِقدها مرتاح البال  وحتريف النصوص
صلى اهللا عليه وعلى -، قَرير العني َألنه سائر على هدي نيب هذه اُألمة  ووساوس الشيطان

  :  ، قال اللّه تعاىل  للّه تعاىل عليهم أَمجعني وصحابته الكرام رضوان ا-آله وسلم

}                           

                  {  )٢(   

  .   والفوز برضوانه سبحانه وتعاىل أا من أَعظم أَسباب القرب من اللّه:  خامسا
، ال تكاد ختتلف يف أَي مكان أَو  وهذه املميزات والسمات ثابتة َألهل السنة واجلماعة

  )٣( . ، واحلمد للّه  زمان
                                                

  .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) 1(
  .  ١٥:   سورة احلجرات آية) 2(
َألن مذهب السلف "  . ! . ة زمنية ال مذهب ِإسالميالسلفَية مرحل"  ومِن هنا نعلم عدم صحة دعوى أَن) 3(

فالقدوة؛ هم أصحاب العصور الثالثة .  واملنهج الصحيح املتبع.   . مشتمل على أَساسني عظيمني القدوة احلسنة
،  ، يف الفهم العقدي واملنهج؛ هو الطريقة املتبعة يف هذه العصور.  من الصحابة والتابعني وتابعيهم بٍإحسان
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  ل عقيدة السلف الصاحل أصو
   " أهل السنة واجلماعة " 

 يسريون على أُصول - السائرين على ج السلف الصاحل-ِإن أَهل السنة واجلماعة
، وهذه اُألصول مستمدة من كتاب اللّه   ثابتة وواضحة يف االعتقاد والعمل والسلوك

 متواترا كان أَو -ه وسلمصلى اهللا عليه وعلى آل-، وكل ما صح من سنة رسوله  تعاىل
  .  ، وبفهم سلف اُألمة من الصحابة والتابعني ومن تبعهم بِإحسان آحادا

؛ فليس   بيانا شافيا-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-فأُصول الدين قد بينها النيب 
جلماعة ذه ، وهلذا متسك أَهلُ السنة وا َألحد أَن يحِدثَ فيها شيئا ويزعم أَنه من الدين

، ومن هنا فهم االمتداد   ، والتزموا باَأللفاظ الشرعية ، واجتنبوا اَأللفاظ املبتدعة  اُألصول
  .   احلقيقي للسلف الصاحل

  :  فأصول الدين عند أَهل السنة واجلماعة جمملة على النحو اآليت
  األصل األول 
  اإلميان وأركانه 

، يتلخص يف   يف أُصول اِإلميان- السنة واجلماعة أَهل-ِإن معتقد السلف الصاحل
 ملا - عليه السالم- يف حديث جربيل  اِإلميان والتصديق بأَركانه السنة كما أَخرب النيب

  :  ؛ فقال صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم جاء يسأَله عن اِإلميان
، وتؤِمن بالقَدِر خيِرِه  ، واليوِم اآلِخِر ، ورسوِلِه ، وكُتِبِه ، وِمالَِئكَته  أَنْ تؤمن باللِّه  {

؛ فإذا سقط منها ركن مل يكن   فاِإلميان يقوم على هذه األركان الستة.  )١( )١( } وشره
                                                                                                                                       

وذا يتضح جليا أَن االتصاف بالسلفية .  ، ومجيع جوانب الشريعة ، واإلميان ، والعلم تدالل والتقريرواالس
 - -، وهم خرية هذه األمة بشهادة نبيها مدح وثناء لكل من اختذها قدوة ومنهجا َألن له فيها سلفا صاحلا

ا وباطنا فليس فيه مدح وثناء؛ َألن العربة وأَما االتصاف ا دون حتقيق ما دلت عليه من االعتقاد والعمل ظاهر
  .  باملعاين ال باَأللفاظ واملصطلحات

، أبو داود السنة  )٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٠(، الترمذي اإلميان  )٨(مسلم اإلميان ) 1(
  .  )١/٢٧(، أمحد   )٦٣(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٩٥(
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؛ فاِإلميان ال يقوم ِإلَّا على أَركانه   ؛ ألنه فقد ركنا من أَركان اإلميان  لبتةاإلنسان مؤمنا ا
وهذه األمور الستة هي أَركان .  ، كما ال يقوم البنيان ِإلَّا على أَركانه مكتملة  تامة

،   ة، فال يتم اِإلميان ِإلَّا ا مجيعا على الوجه الصحيح الذي دلَّ عليه الكتاب والسن  اِإلميان
  .   ؛ فليس مبؤمن ومن جحد شيئا منها

                                                                                                                                       
  .  )إلميانكتاب ا: (  رواه البخاري ومسلم يف) 1(
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  الركن األول
   اإلميان باهللا 

،   ، واتصافه بكل صفات الكمال  ؛ هو التصديق اجلازم بوجود اللّه اِإلميان باللّه تعاىل
، واطمئنان القلب بذلك اطمئنانا ترى آثاره يف  ، واستحقاقه وحده العبادة ونعوت اجلالل
وهو أَساس العقيدة اِإلسالمية .   ، واجتناب نواهيه  بأَوامر اللّه، والتزامه سلوك اإلنسان

  .   ، وكل أَركان العقيدة مضافة إليه وتابعة له ؛ فهو اَألصل  ولُبها
؛ َألنَّ وجوده ال شك  فاِإلميان باللّه يتضمن اإلميان بوحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده

  :  ، وقد دلَّ على وجوده سبحانه وتعاىل  فيه
  .   ، واحلس ، والشرع  ، والعقلُ  الفطرةُ

  من اإلميان باللّه تعاىل اِإلقرار بأَنواع التوحيد الثالثة 
، وذلك بِإقرار   ؛ اِإلميان بوحدانيته وألوهيته وأَمسائه وصفاته ومن اإلميان باللّه تعاىل

  :  ، وهي ، والعمل ا ، واعتقادها  أَنواع التوحيد الثالثة
  .  توحيد اَألمساء والصفات -٣.  توحيد األلوهية -٢.  بوبيةتوحيد الر -١
  :  توحيد الربوبية - ١

، وهو  ، ال شريك له  معناه االعتقاد اجلازم بأَنَ اللّه وحده رب كلِّ شيء ومليكه
، وأَنه خالق العباد ورازقهم وحمييهم  اخلالق وحده وهو مدبر العامل واملتصرف فيه

توحيد اللّه :  ، وخالصته هو ان بقضاء اللّه وقدره وبوحدانيته يف ذاته، واِإلمي ومميتهم
  .   تعاىل بأفعاله

، كما يف  وقد قامت األدلة الشرعية على وجوب اِإلميان بربوبيته سبحانه وتعاىل
 {:   قوله             {  )وقوله. )١    :}         

                                                
  .  ٢:   سورة الفاحتة آية) 1(
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           { )وقوله. )١    :}             

   { )وقوله تعاىل )٢  :}                 { )وهذا . )٣ 

؛ فكلُهم   ، وأكثر أَصحاب امللل والِديانات النوع من التوحيد مل خيالف فيه كفار قريش
  :  ، قال اللّه تبارك وتعاىل عنهم يعتقدون أَن خالق العامل هو اللّه وحده

}                                        

         {  )وقال.  )٤    :}                      
                                   

                                       
                                         

                                           

   {  )العباد مفطورةٌ على اِإلقرار بربوبيته.   )٥ سبحانه - وذلك َألن قلوب 

ح معتِقده موحدا- وتعاىل ، حىت يلتزم بالنوع الثاين من أَنواع    ولذا فال يصِب
  :   ، وهو  التوحيد
  :   توحيد األلوهية - ٢

قاد اجلازم ، ومعناه االعت ويسمى توحيد العبادة،   هو ِإفراد اللّه تعاىل بأَفعال العباد
  :    هو- سبحانه وتعاىل-بأن اللّه

، وإفراده تعاىل بالعبادة واخلضوع  ، وكل معبود سواه باطل اإلله احلق وال ِإله غريه

                                                
  .  ٥٤:  سورة األعراف آية) 1(
  .  ٢٩:   سورة البقرة آية) 2(
  .  ٥٨:  سورة الذاريات آية) 3(
  .  ٦١:  سورة العنكبوت آية) 4(
  .  ٩٠ - ٨٤،   اآلية:  سورة املؤمنون) 5(
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، وال يصرف شيء من العبادة  ، وأَن ال يشرك به أَحد كائنا من كان  والطاعة املطلقة
،   ، والنذر ، واالستعانة عاء، والد ، واحلج ، والزكاة  ، والصيام ؛ كالصالة لغريه

، وغريها من أَنواع العبادة الظاهرة  ، واحلُب ، واخلوف والرجاء ، والتوكُّل والذبح
، وعبادته ببعضها دون بعض  ، وأَن يعبد اللّه باحلُب واخلوِف والرجاِء مجيعا والباطنة
  .   ضالل

  {:  قال اهللا تعاىل             {  )وقال. )١   :}    
                                       

 { )سل. )٢وإنكاره هو الذي أَورد اُألم    وتوحيد األلوهية هو ما دعت ِإليه مجيع الر ،

  .   السابقة موارد اهلالك
، وهو أَول دعوة الرسل وآخرها وَألجله   وهو أَول الدين وآخره وباطنه وظاهره

، وفِرق بني املؤمنني   ، وسلَت سيوف اجلهاد تب، وأُنزلت الكُ أُرسلت الرسل
  .  ، وبني أَهل اجلنة وأَهل النار والكافرين

   {:   وهو معىن قوله تعاىل       {  )قال تعاىل)٣   :}         

                         { )ن كان ربا .  )٤وم

، ومرتها    صفات الكمال، موصوفا بكل  ، مميتا ، حمييا  ، متصرفا ، مالكا ، رازقا خالقا
، وال تصرف  ، وجب أَن يكون ِإهلا واحدا ال شريك له ، بيده كل شيء  من كلّ نقص
  :   ، قال تعاىل العبادة ِإال إليه

                                                
  .  ٥:   سورة الفاحتة آية) 1(
  .  ١١٧:  سورة املؤمنون آية) 2(
  .  ٣٥:   سورة الصافات آية) 3(
  .  ٢٥:  سورة األنبياء آية) 4(
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}               {  )وتوحيد الربوبية من مقتضيات . )١ 

، وزعموا   ، وإنما عبدوا آهلة متعددة ؛ ألنَّ املشركني مل يعبدوا ِإهلا واحدا توحيد اُأللوهية
، لذلك مل  ، وهم مع ذلك معترفون بأَا ال تضر وال تنفع أَنها تقرم ِإىل اللّه زلفى

؛ بل جعلهم يف عداد الكافرين  لربوبيةجيعلهم اللّه مؤمنني رغم اعترافهم بتوحيد ا
  .   بإشراكهم غريه يف العبادة

؛ فال   عن غريهم يف األلوهية- أَهل السنة واجلماعة-ومن هنا خيتلف معتقَد السلف
؛ بل ِإن توحيد   يعنون كما يعين البعض أَنَ معىن التوحيد أَنه ال خالق ِإال اللّه فحسب

  :  قق ِإال بوجود أَصلنياأللوهية عندهم الَ يتح
، وال يعطى    دون ما سواه- سبحانه-أَن تصرف مجيع أَنواع العبادة له:  اَألول

  .  املخلوق شيئا من حقوق اخلالق وخصائصه
، وال  ، وال ينذَر لغري اللّه ، وال يسجد لغري اللّه ، وال يصلى لغري اللّه فال يعبد ِإال اللّه

  .  ، وإن توحيد اُأللوهية يقتضي ِإفراد اللّه وحده بالعبادة ري اللّهيتوكَّلُ على غ
  .  ِإما قول القلب واللسان وإما عمل القلب واجلوارح:  والعبادة

  {:  قال تعاىل                        

             { )وقال سبحانه، )٢   :}    

   { )وأَمر رسوله صلى  أَنْ تكون العبادة موافقة ملا أَمر اللّه تعاىل به:  الثاين . )٣ ،

  .  اللّه عليه وعلى آله وسلم
الَ ِإلَه ِإلَّا ( :  فتوحيد اللّه سبحانه بالعبادة واخلضوع والطاعة هو حتقيق شهادة أَن

  .   )اللّه

                                                
  .  ٥٦:  سورة الذاريات آية) 1(
  .  ١٦٣ - ١٦٢،  اآليتان:   سورة األنعام) 2(
  .   ٣:  سورة الزمر آية) 3(
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ذعان ملا أَمر به وى عنه هو  واِإل- صلى اهللا عليه وآله وسلم-ومتابعة رسول اهللا
  .   )محمدا رسولُ اهللا( : حتقيق أَنَّ

  :   فمنهج أَهل السنة واجلماعة
، وال يستعينون   ، فال يسأَلون ِإلِّا اهللا  أَنهم يعبدونَ اهللا تعاىل وال يشركون به شيئا

، وال   ليه جلَّ وعال، وال يتوكلون ِإلَّا ع  ، وال يستغيثون ِإال به سبحانه  ِإلِّا باهللا
، قال   ، وبصاحل اَألعمال  ، وعبادته  ، ويتقربون ِإىل اهللا تعاىل بطاعته  خيافون ِإلِّا منه

    {:   تعاىل                        {  )١(  .   

  :   توحيد اَألمساء والصفات - ٣
، وهو متصف   له اَألمساء احلسىن والصفات العلى معناه االعتقاد اجلازم بأَنَّ اهللا

، متفرد بذلك عن مجيع   ، ومرتَّه عن مجيع صفات النقص  جبميع صفات الكمال
  .   الكائنات

، ويصفون  ة يف القرآن والسنةيعِرفُونَ رم بصفاته الوارد:  وأَهل السنة واجلماعة
 وال -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-، ومبا وصفه به رسوله  ربهم مبا وصف به نفسه
، ويثبتون هللا ما أَثبته لنفسه   يف أَمسائه وآياته)٢(  ، وال يلحدون حيرفون الكَِلم عن مواضعه

عد م يف كلِّ ذلك قول اهللا ، وقا  ، وال حتريف ، وال تعطيل  ، وال تكييف من غري متثيل
   {:  تبارك وتعاىل              { )وقوله. )٣   :

}                                    
                                                

  .  ٣٦:  سورة النساء آية) 1(
. *   " ، والتمثيل تحريف والتكييف، وال  التعطيل"   : هو امليل عن احلق واالحنراف عنه؛ ويدخل فيه:   اإلحلاد) 2(

،   تغيري النص لفظا أو معىن:   التحريف. *  ، أو ِإثبات بعضها ونفي الباقي عدم ِإثبات الصفات:  التعطيل
، وليس كل  وصرفه عن معناه الظاهر إىل معىن ال يدل عليه اللفظ ِإال باحتمال مرجوح؛ فكل حتريف تعطيل

ِإثبات املثل للشيء؛ مشاا له :   التمثيل. *   اهليئة اليت تكون عليها الصفاتبيان:  التكييف. *  تعطيل حتريفا
  .  من كل الوجوه

  .  ١١:  سورة الشورى آية) 3(
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    { )١(  .  

  :  وأَهل السنة واجلماعة
 ألنه تبارك وتعاىل مل خيرب عن -  جل وعالَ- ال يحددون كيفية صفات اهللا

   {:   ، قال تعاىل   بنفسه، وَألنه ال أَحد أَعلم من اهللا سبحانه  الكيفية          

      {  )وقال تعاىل.   )٢   :}                              

       {  )أَعلم باهللا بعد اهللا من رسوله .  )٣ صلى اهللا عليه وعلى آله -  وال أَحد

   {:    الذي قال اهللا تبارك وتعاىل يف حقه-وسلم                  

          {  )٤(   .  

  :  وأَهل السنة واجلماعة
، واآلِخر الذي ليس بعده   هو اَألول ليس قبله شيء- سبحانه وتعاىل-يؤمنون أَن اهللا

، كما قال   ، والباطن الذي ليس دونه شيء  ، والظاهر الذي ليس فوقه شيء شيء

   {:  سبحانه                    {  )٥( .   

،  ، فكذلك صفاته ال تشبه الصفات  ال تشبه الذوات- سبحانه وتعاىل-وكما أَنَّ ذاته
؛ فيثبتون هللا ما أَثبته  ، وال يقاس خبلقه  كفَء له وال ِند له، وال  ألنه سبحانه ال مسي له

، وإذا   ؛ فحني يثبتون هللا ما أثبته لنفسه ال ميثلون لنفسه إثباتا بال متثيل وترتيها بال تعطيل
  .  )٦( نزهوه ال يعطّلون الصفات اليت وصف نفسه ا

                                                
  .  ١٨٠:  سورة األعراف آية) 1(
  .  ١٤٠:   سورة البقرة آية) 2(
  .   ٧٤:  سورة النحل آية) 3(
  .  ٤-٣،  اآليتان:  سورة النجم) 4(
  .  ٣:   يةسورة احلديد آ) 5(
  .  وأنه ال جيوز أبدا أن يتخيل كيفية ذات اهللا أو كيفية صفاته) 6(
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، قال اهللا تبارك  ورازق كل حي،  ، وخالق كل شيء   حميطٌ بكلِّ شيء- تعاىل-وأَنه
   {:  وتعاىل             { )وقال.   )١   :}       

           { )على العرش فوق .  )٣(  ويؤمنون بأَن اهللا تعاىل استوى. )٢

، كما أَخرب عن نفسه يف كتابه   ، أَحاط بكل شيء علما ، بائن من خلقه سبع مساوات
  {:   قال تعاىل.  )٤( العزيز يف سبع آيات كرميات بال تكييف           

  { )وقال.  " )٥   :}             { )وقال. )٦   :}      
                                   

           { )وقال.  )٧  :}                

         {  )صلى اهللا. )٨ ِبيعليه وعلى آله وسلم وقال الن   :}  وين وأَناأمنأَالَ ت

                                                
  .   ١٤:  سورة امللك آية) 1(
  .  ٥٨:  سورة الذاريات آية) 2(
:   ، وتفسري كلمة استوى عند السلف  واالستواء على العرش والعلو صفتان نثبتهما هللا تعاىل ِإثباتا يليق جبالله) 3(

، ومل يرد يف  والسلف يفسروا ذه الكلمات ال يتجاوزوا وال يزيدون عليها) ، صعد رتفع، ا ، عال استقر(
واألميان * والكيف جمهول؛ ال يعلمه إال اهللا  *.  )، وال قهر ، وال ملك  استوىل: ( تفسري السلف تفسريها مبعىن
علمها ِإلَا اهللا وَألن الصحابة أَيضا مل والسؤال عنه بدعة؛ ألن كيفية االستواء ال ي. *  به واجب؛ لثبوت األدلة

  .  يسألوا الرسول عن الكيفية
.  ٢،   اآلية:  وسورة الرعد.  ٣،   اآلية:   سورة يونس.  ٥٤،  اآلية:  سورة األعراف:  وهي على الترتيب) 4(

:  ديدوسورة احل.  ٤،  اآلية:  وسورة السجدة.  ٥٩،  اآلية:  وسورة الفرقان.  ٥،  اآلية:  وسورة طه
  .  ٤،  اآلية

ِإمجاع أهل العلم : (  عن هذه اآلية- رمحه اهللا -قال اإلمام احلافظ ِإسحاق بن راهويه.  ٥،  اآلية:   سورة طه) 5(
العلو للعلي "  رواه اإلمام الذهيب يف) ، ويعلم كل شـيء يف أسفل األرض السابعة أنه فوق العرش استوى

  .  الغفار
   . ٤:   سورة احلديد آية) 6(
  .  ١٧- ١٦،  اآليتان:  سورة امللك) 7(
  .  ١٠:  سورة فاطر آية) 8(
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   )٢( )١( }  ؟ أَمني من يف السماِء

  {:  قال تعاىل.  يؤمنون بأَن الكرسي والعرش حق:   وأَهل السنة واجلماعة   

                           { )والعرش ال )٣ 

،   ، والكرسي يف العرش كحلقة ملقاة يف فالة وسع السموات واَألرض يقدر قدره ِإال اهللا
؛ بل حلكمة   ، ومل يستِو على العرش الحتياجه ِإليه ن عن العرش والكرسيواهللا مستغ

، فشأن اهللا تبارك وتعاىل أَعظم من  ، وهو مرته عن أَن حيتاج ِإىل العرش أَو ما دونه يعلمها
  .  ؛ بل العرش والكرسي حمموالن بقدرته وسلطانه  ذلك

ن كلتا يديه ميني ويداه مبسوطتان ، وأَ   ِبيديه- عليه السالم-وأَنَ اهللا تعاىل خلق آدم 
   {:  ، فقال ينفق كيف يشاء كما وصف نفسه سبحانه           

                       {  )وقال)٤    :}    

              {  )٥(   

  :  وأَهل السنة واجلماعة
، وقدما   ، وحياة ، وكالما ، وعزا ، وقوة  ، وقدرة ، وعلما  ، وبصرا ايثبتون للّه مسع

،    اليت وصف ا نفسه يف كتابه العزيز وغريها من صفاته.  . ، ومعية  ، ويدا وساقا
؛    بكيفية يعلمها اهللا وال نعلمها- صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم- وعلى لسان نبيه 

   {:   قال تعاىل،   ألنه تعاىل مل خيربنا عن الكيفية                 

                                                
،  )٤٧٦٤(، أبو داود السنة  )٢٥٧٨(، النسائي الزكاة  )١٠٦٤(، مسلم الزكاة  )٤٠٩٤(البخاري املغازي ) 1(

  .  )٣/٥(أمحد 
  .  رواه البخاري ومسلم) 2(
  .  ٢٥٥،  اآلية:   سورة البقرة) 3(
  .   ٦٤،  آليةا:  سورة املائدة) 4(
  .  ٧٥،   اآلية:  سورة ص) 5(



  الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة 

  ٣٩

  {  )وقال )١   :}                  {  )٢( }            

       {  )٣(  . }                              {  )٤(  . 
}                     {  )٥(  . }                {  )٦(   .}       

                {  )٧(  . }                           

          {  )٨(   .}                        {  )٩(   .

}             {  )وغريها من آيات الصفات.   )١١(  )١٠   .  

  :  وأهل السنة واجلماعة
، ويكلِّمهم  ، ويزورونه يؤمنون بأَن املؤمنني يرونَ رم يف اآلخرة بأَبصارهم

  :  ، قال تعاىل ويكلِّمونه

}                  { )وسوف يرونه كما يرون .  )١٢

:  ، كما قال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم القمر ليلة البدر ال يضامون يف رؤيته

                                                
  .  ٤٦:  سورة طه آية) 1(
  .  ٢:  سورة التحرمي آية) 2(
  .  ١٦٤:  سورة النساء آية) 3(
  .  ٢٧:  سورة الرمحن آية) 4(
  .  ١١٩:  سورة املائدة آية) 5(
  .   ٥٤،  اآلية:  سورة املائدة) 6(
  .  ٥٥:  سورة الزخرف آية) 7(
  .  ٤٢:  يةسورة القلم آ) 8(
  .  ٢،   اآلية:  سورة آل عمران) 9(
  .  ٦:  سورة الفتح آية) 10(
  .  ١٣،  اآلية:  سورة املمتحنة) 11(
  .  ٢٣ - ٢٢،  اآليتان:  سورة القيامة) 12(
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  . )٢( )١( } ، ال تضامونَ يف رؤيِته  لقَمر لَيله البدِرِإنكُم سترونَ ربكُم كَما ترونَ ا  {

وأَن اهللا تعاىل يرتل ِإىل السماء الدنيا يف الثلث اَألخري من الليل نزوال حقيقيا يليق 
  .  جبالله وعظمته

يرتلُ ربنا ِإىل السماء الدنيا كل لَيلَة  {:  قال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

؟ من يسأَلُين فأعطيه من  من يدعوين فأستجيب له:  ؛ فيقول ِحني يبقى ثُلُثُ الليِل اآلخر

له ين فأغفرفرغتس٤( )٣( } ؟ ي(  .  

،   ، جميئا حقيقيا يليق جبالله  وم امليعاد للفصل بني العبادويؤمنون بأَنه تعاىل جييء ي
   {:   قال سبحانه وتعاىل                                

        {  )وقوله.   )٥   :}                             

                        {  )ة واجلماعة يف كلِّ ذلك . )٦فمنهج أَهل السن 

صلى اهللا عليه وعلى آله - ، وأَخرب به رسوله   عاىلاِإلميان الكامل مبا أَخرب به اهللا ت
ِمن اِهللا الرسالةُ (  :  ؛ كما قال اِإلمام الزهري رمحه اهللا تعاىل   والتسليم به-وسلم

سليم٧(  وعلى الرسوِل البالغُ وعلينا الت(  "   .  
  أقوال أئمة السلف يف الصفات 

                                                
،  )٢٥٥١(، الترمذي صفة اجلنة  )٦٣٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٥٢٩(البخاري مواقيت الصالة ) 1(

  .  )٤/٣٦٠(، أمحد   )١٧٧(، ابن ماجه املقدمة  )٤٧٢٩(أبو داود السنة 
  .   متفق عليه) 2(
، أبو  )٣٤٩٨(، الترمذي الدعوات  )٧٥٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٧٠٥٦(البخاري التوحيد ) 3(

 ، مالك النداء للصالة )٢/٢٦٥(، أمحد  )١٣٦٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٣١٥(داود الصالة 
  .  )١٤٧٩(، الدارمي الصالة  )٤٩٦(

  .   متفق عليه) 4(
  .  ٢٢ - ٢١،   اآليتان:  سورة الفجر) 5(
  .  ٢١٠:   سورة البقرة آية) 6(
  .  شرح السنة"  : أخرجه اإلمام البغوي يف) 7(
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  :   ىلوكما قال اإلمام سفيان بن عيينة رمحه اهللا تعا
 )١( ، وال ِمثْل ؛ تفسريه ال كيف كلُّ ما وصف اُهللا تعاىل به نفسه يف القرآن فقراءته(

  :  وكما قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل
، وآمنت برسول اهللا ومبا جاء عن رسوِل  ، ومبا جاَء عن اِهللا على مراِد اِهللا آمنت باِهللا(

،  ، وسفيانَ بن عيينة سأَلت اَألوزاعي:   وقال الوليد بن مسلم)٢( اِهللا على مراد رسوِل اهللا
أَِمروها كما جاءت ( : ، فقالوا ومالك بن أَنٍس عن هذه اَألحاديث يف الصفات والرؤية

   )٣( )بال كَيف
وما :  قيل) ِإياكُم والِبدع( :  رمحه اهللا- ِإمام دار اهلجرة-وقال اِإلمام مالك بن أنس 

أَهلُ الِبدِع هم الذين يتكلمونَ يف أَمساء اِهللا وصفاِتِه وكالِمه وعلمه ( :  قال؟  البدع
 وسأله رجل )٤( )، وال يسكُتونَ عما سكَت عنه الصحابةُ والتابعونَ هلم بِإحسان وقُدرِته

  {:   عن قوله تعاىل              {  )؟   كيف استوى)٥

، والسؤالُ عنه  ، واِإلميانُ به واجب ، والكيف غري معقول االستواُء غري جمهوٍل( :  فقال
  .)٦( وأَمر به أن يخرج من الس) ، وما أراك ِإال ضاال  بدعة

  :  وقال اإلمام أَبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل
، وال  ؛ بل يصفه مبا وصف به نفسه نطق يف ذات اهللا بشيءال ينبغي َألحد أَن ي(

   )٧( )؛ تبارك اهللا تعاىل رب العاملني يقول فيه برأيه شيئا

                                                
  .  )شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة: ( رواه اإلمام الاللكائي يف) 1(
  .  تقاد اهلادي ِإىل سبيل الرشاد لإلمام ابن قدامة املقدسيلُمعة االع"  : انظر) 2(
  .  " شرح السنة"  : أخرجه اإلمام البغوي يف) 3(
  .  " شرح السنة"  : أخرجه اإلمام البغوي يف) 4(
  .  ٥:  سورة طه آية) 5(
  .  " شرح السنة"  : أخرجه اإلمام البغوي يف) 6(
  .  "  شرح العقيدة الطحاوية"  : انظر) 7(
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 وقال احلافظ )١( )يرتلُ بال كيف( : ، فقال  عن صفة الرتول- رمحه اهللا-وملا سئل
، ومن أنكر ما   فقد كَفَرمن شبه اَهللا خبلقِه(  : اِإلمام نعيم بن محاد اخلزاعي رمحه اهللا

   )٢( )، وليس ما وصف به نفسه وال رسوله تشبيها وصف به نفسه فقد كَفر
  :  وقال بعض السلف

 لذا فِإنه من سلك مسلك السلف )٣(  )قَدم اِإلسالِم ال تثبت ِإلَّا على قنطرة التسليم(
مبنهج القرآن يف أَمساء اهللا وصفاته ؛ يكون ملتزما  يف احلديث عن ذات اهللا تعاىل وصفاته

  .  ، أَو يف العصور املتأخرة سواء كان السالك يف عصر السلف
، وإن كان  ؛ فال يكون ملتزما مبنهج القرآن وكلُّ من خالف السلف يف منهجهم

  .  ، وبني أَظهر الصحابة والتابعني موجودا يف عصر السلف
  الركن الثاين اِإلميان باملالئكة 

،  ، وال ريب هو اِإلميان بوجودهم إميانا جازما ال يتطرق ِإليه شك:   اِإلميان باملالئكة
   {:  قال اهللا تعاىل                      

           {  )٤(   

    {:  ، لقوله تعاىل ؛ فقد كَفَر  فمن ينكر وجود املالئكة         

                     { )٥(   

  :  فأَهل السنة واجلماعة
صلى -، ومن مساه اهللا ورسوله  ، وأَما تفصيال فما صح به الدليل يؤمنون م ِإمجاال

،   يكائيل املوكل باملطر، وم   منهم كجربيل املوكل بالوحي-اهللا عليه وعلى آله وسلم
                                                

  .  "  شرح العقيدة الطحاوية"  : انظر) 1(
  .  " العلو للعلي الغفار:  رواه اإلمام الذهيب يف) 2(
  .  " شرح السنة"  :  رواه اِإلمام البغوي يف) 3(
  .  ٢٨٥:   سورة البقرة آية) 4(
  .  ١٣٦:  سورة النساء آية) 5(
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، ومالك خازن  ، وملك املوت املوكل بقبض اَألرواح وإسرافيل املوكل بالنفخ يف الصور
  .  ، وملكي القرب منكر ونكري ، ورضوان خازن اجلنة النار

  :  وأَهل السنة واجلماعة
، وهم ذوات  ، خلقهم اهللا من نور ، وأَنهم عباد خملوقون يؤمنون بوجودهم

، يسكنون   ، وهم خلق من خلق اهللا ، وال قوى خفية  ، وليسوا أُمورا معنوية  سةحمسو
  .  السماء

، ومنهم له   ، ومنهم من له ثالثة ، منهم من له جناحان واملالئكة ِخلْقتهم عظيمة
  .   له ستمائة جناح- عليه السالم-، وثبت أَن جربيل  ، ومنهم من له أَكثر من ذلك  أَربعة

، والتشكُل بأَشكال   ، قادرون على التمثِل بأَمثال اَألشياء  من جنود اهللاوهم جند
 وهم مقربون من - سبحانه وتعاىل-؛ حسبما تقتضيها احلاالت اليت يأذن ا اهللا جسمانية

  .   ، وال يتناسلون  ، وال يتناكحون ، ال يوصفون بالذكورة واألنوثة اهللا ومكرمون
، وال  ، وإنما طعامهم التسبيح والتهليل وال ميلون ربونواملالئكة ال يأكلون وال يش

  .   ، والنظام  ، واحلياء ، واجلمال  ، ويتصفون باحلسن  ، وال يتعبون يفترون
، خلقهم اهللا  ؛ بأَنهم جبلُوا على الطاعة وعدم العصيان  واملالئكة خيتلفون عن البشر

  {:  ، قال تعاىل عنهم لعبادته وتنفيذ أَوامره                 
                           

                 { )واملالئكة )١ 

، وهم خيشون اهللا تعاىل  ، ويطوفون بالبيت املعمور يف السماء يسبحون اهللا ليال وارا
  .  وخيافونه

  :  واملالئكة أَصناف كثرية
،  ، ومنهم املوكَلُ باجلبال ، ومنهم املوكلُونَ بالوحي منهم املوكَلُونَ حبمل العرش

                                                
  .  ٢٨ - ٢٦:  سورة األنبياء آية) 1(



  الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة 

  ٤٤

  .  ومنهم خزنةُ اجلنِة وخزنةُ النار
، ومنهم   ، ومنهم املوكَّلُونَ بقبض أَرواح املؤمنني ومنهم املوكَّلُونَ حبفظ أَعمال العباد

   .  ، ومنهم املوكَلُونَ بسؤال العبد يف القرب  املوكَلُونَ بقبض أَرواح الكافرين
، ومنهم من يشهد جمالس العلم  ومنهم من يستغفر للمؤمنني ويصلُون عليهم وحيبوم

، ومنهم  ، ومنهم من هو قرين لِإلنسان ال يفارقه ، فيحفوم بأجنحتهم وحلقات الذكر
، ويقاتلون مع املؤمنني  ، ومنهم من يشهد جنائز الصاحلني من يدعو العباد ِإىل فعل اخلري

  .  ُم يف جهادهم مع أَعداء اهللاويثبتو
  .   ، ومنهم املوكَلُونَ بالعذاب ، وتفريج كرم  ومنهم املوكَّلُونَ حبماية الصاحلني
، ويتأذَّونَ مما  ، وال جرس ، وال كلب  ، وال صورةٌ واملالئكة ال يدخلون بيتا فيه متثالٌ

؛ ال تدخله  ِإنَّ البيت الذي فيه الصور {:  ، قال النِبي يتأذى منه بنو آدم

  . )٤( )٣(  }  ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال تصاوير  {:   وقال)٢( )١( } املالئكة

  :    قال تعاىل عددهم ِإلَّا اهللاواملالئكة كثريون ال يعلم 
}                   { )وقد حجبهم  )٥

،  ، ولكن كشفهم لبعض عباده م اليت خِلقوا عليها؛ فال نراهم يف صوره اهللا تعاىل عنا
:  ، قال اهللا تبارك وتعاىل  جربيل على صورته اليت خلقه اهللا عليها مرتني كما رأى النيب

}              { )وقال)٦    :}            

                                                
  .  )١٨٠٣(، مالك اجلامع  )٦/٢٤٦(، أمحد   )٢١٠٧(، مسلم اللباس والزينة  )١٩٩٩(البخاري البيوع ) 1(
  .   متفق عليه) 2(
، ابن ماجه اللباس  )٢٨٠٤(، الترمذي األدب  )٢١٠٦(، مسلم اللباس والزينة  )٥٦٠٥(البخاري اللباس ) 3(

  .   )٤/٣٠(، أمحد  )٣٦٤٩(
  .   رواه البخاري) 4(
  .   ٣١:  سورة املدثر آية) 5(
  .  ١٤-١٣،  اآليتان:  سورة النجم) 6(



  الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة 

  ٤٥

           {  )١(   

                                                
  .  ٢٣ - ٢٢،  اآليتان:   سورة التكوير) 1(



  الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة 

  ٤٦

  الركن الثالث 
  اإلميان بالكتب 

 أَنزل على  يؤمنون باهللا ويعتقدون اعتقادا جازما أن اهللا:   أهل السنة واجلماعة
، وفيها هدى   ، وما أَراده اهللا من خلقه  ، ووعده ووعيده  ، ويه أَمره:   رسِلِه كُتبا فيها

   {:  ، قال تعاىل  ونور                       

           {  )١(   

  :   ، قال تعاىل وأَن اهللا أَنزل كتبه على رسله هلداية البشرية

}                                        

         { )٢(   

، وصحف ِإبراهيم  ، والزبور ، واِإلجنيل ، والتوراة القرآن:  وهذه الكتب هي
، وأعظم الثالثة وناسخها وأفضلها هو   والقرآن، وأَعظمها التوراة واِإلجنيل وموسى
؛ بل استحفظَ عليها   مل يتكفَّل حبفظها- عدا القرآن-وعندما أَنزلَ اهللا الكُتب.  القرآن

، فحصل فيها  ، وما رعوها حق رعايتها  ، لكنهم مل حيافظوا عليها اَألحبار والربانيون
  .  تغيري وتبديل

  القرآن الكرمي 
، أَنزلَه اهللا على  ، وحبلُه املتني ، وكتابه املبني هو كالم رب العاملني:  الكرميوالقرآن 

،   ليكون دستورا لألمة-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-رسوله حممد بن عبد اهللا 
  .  ، وهاديا هلم ِإىل الرشاد وإىل الصراط املستقيم ومخِرجا للناس من الظلمات ِإىل النور

اَألولني واآلخرينوقد ب اهللا فيه أَخبار السماوات واَألرضني ني لْقخفصلَ فيه  ، وو ،
، وسريةَ اَألنبياِء  ، وأُصولَ اآلداِب واَألخالِق وأَحكام العباداِت واملعامالت احلاللَ واحلرام

                                                
  .  ٢٨٥:   سورة البقرة آية) 1(
  .  ١:  سورة إبراهيم آية) 2(



  الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة 

  ٤٧

نار دار ، ووصف ال ، ووصف اجلنة دار املؤمنني ، وجزاَء املؤمنني والكافرين  والصاحلني
،   ، وهدى ورحـمة للمؤمنني ، وتبيانا لكلِّ شيء  ، وجعله شفاء ملا يف الصدور  الكافرين

  :  قال اهللا تعاىل
}                                           

         {  )ة  )١ح من السنه مع ما صوحتكيم باعهة اتوجيب على مجيع األم

؛    َألنَّ اهللا بعث رسوله ِإىل مجيع الثقلني- صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم- عن النيب 
ليهم   :   ، قال تعاىل  ليبني هلم ما أَنزله ِإ

}                                { )٢(   

  :  وأَهل السنة واجلماعة
، منزلٌ غري   منه بدأَ وإليه يعود-عانيه حروفه وم-يؤمنون بأَنَّ القرآن كالم اهللا

 على - عليه السالم-؛ فرتل به جربيل ، وأَوحاه ِإىل جربيل ، تكَلَم اهللا به حقا خملوق
  .  حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

،   ، ونقل ِإلينا بالتواتر الذي ال يرقى ِإليه شك أَنزله احلكيم اخلبري بلسان عريب مبني
  :  ال اهللا تعاىل، ق وال ريب

}                              

              { )٣(   

،  ، وتتلوه اَأللسن ، وحتفظه الصدور مكتوب يف اللوح احملفوظ:  والقرآن الكرمي
  {:   ، قال اهللا تعاىل  ومكتوب يف الصحف           

                                                
  .   ٨٩:  سورة النحل آية) 1(
  .   ٤٤:  سورة النحل آية) 2(
  .  ١٩٥ - ١٩٢،   اآليات:   سورة الشعراء) 3(



  الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة 

  ٤٨

     {  )وقال )١  :}                   

               {  )٢(   

 وهو آخر  املعجزة الكربى اخلالدة لنيب اِإلسالم حممد بن عبد اهللا:  والقرآن الكرمي
،   ، أَو تبديٍل ، وقد تكَفلَ اهللا حبفظِه من أَي حتريف  ، ال ينسخ وال يبدل  الكتب السماوية

  .  وم القيامة، وذلك قبل ي  ، أَو نقٍص ِإىل يوم يرفعه اهللا تعاىل  أَو زيادة

  {:   قال تعاىل                   {  )٣(   

  :  وأَهل السنة واجلماعة
 جازما بأَنَّ ، وعلى هذا فنحن نؤمن إميانا يكفِّرون من أَنكر حرفا منه أَو زاد أَو نقص

  .  ، وقد نِقلَت ِإلينا بطريق التواتر القطعي كلَّ آية من آياِت القرآن مرتلةٌ من ِعنِد اِهللا
صلى اهللا عليه وعلى آله -مل يرتلْ مجلة واحدة على رسول اهللا :  والقرآن الكرمي

ب ، أَو جوابا عن أَسئلة أَو حس ، أي مفَرقا حسب الوقائع  بل نزل منجما-وسلم
  .  مقتضيات اَألحوال يف ثالٍث وعشرين سنة

،  منها نزلت يف مكة "  ٨٦ " سورة " ١١٤ " حيتوي على:  والقرآن الكرمي
،  ، وتسمى السور الِيت نزلت يف مكة بالسور املكية  منها نزلت يف املدينة  " ٢٨  "  و

تحت باحلروف ، وفيه تسع وعشرون سورة افت  والسور اليت نزلت يف املدينة بالسور املدنية
  .  املقطعة

؛ حيث    ومبرأى منه-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-وقد كُِتب القرآن ِيف عهد النيب 
 يكتبون كل ما نزلَ من القرآن - رضي اهللا عنهم-كان للوحي كَتبة من خرية الصحابة

 دفيت  مث جِمع يف عهد أَيب بكر بني-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-وبأَمر من النيب 

                                                
  .  ٤٩:  سورة العنكبوت آية) 1(
  .  ٨٠ - ٧٧،   اآليات:  سورة الواقعة) 2(
  .  ٩:  سورة احلجر آية) 3(



  الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة 

  ٤٩

  .  ؛ رضي اهللا تعاىل عنهم أَمجعني ، ويف عهد عثمان على حرف واحد املصحف
  :  وأَهل السنة واجلماعة
:  قال تعاىل.  ، والعمل به ، وتالوته وتفسريه ، وحفظه يهتمون بتعليم القرآن

}                  {  )١(   

-؛ َألنَّ يف قراءة كل حرف منه حسنة كما أَخرب النيب  ويتعبدونَ اهللا تعاىل بقراءته
؛ فَله به  من قَرأَ حرفا ِمن كتاِب اِهللا {:   حيث قال-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

،  ، والم حرف ؛ ولِكن أَلف حرف ، وال أَقولُ املَ حرف  ، واحلسنةُ بعشِر أَمثاِلها حسنة

  . )٣( )٢( } وميم حرف

 ال جيوزونَ تفسري القرآن بالرأي ارد فِإنه من القول على اهللا:   وأَهل السنة واجلماعة
  {:   ، قال تعاىل بغري علم ومن عمل الشيطان                

                                 

                {  )٤( .  

، مثَ  ، مثَ بأَقوال التابعني ، مثَ بأَقوال الصحابة  ، مثَّ بالسنة بل يفسر القرآن بالقرآن
  .  باللغة العربية اليت نزل ا القرآن

                                                
  .  ٢٩:  سورة ص آية) 1(
  .  )٢٩١٠(الترمذي فضائل القرآن ) 2(
  .   لأللباين:  صحيح سنن الترمذي) 3(
  .   ١٦٩- ١٦٨،  اآليتان:   سورة البقرة) 4(



  الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة 

  ٥٠

  الركن الرابع
   اإلميان بالرسل 

 أَرسل إىل - سبحانه-يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما أَن اهللا :  أَهل السنة واجلماعة
، وإخراجهم من  ، هلداية البشر ، ودعاة ِإىل دين احلق عباده رسال مبشرين ومنذرين

  .  الظلمات ِإىل النور
، وتطهريا للمجتمعات من التحلل  الوثنيةفكانت دعوم ِإنقاذا لالُم من الشرك و

، وجاهدوا يف اهللا حق  ، ونصحوا اُألمة  ، وأَدوا اَألمانة  ، وأَنهم بلَغوا الرسالة والفساد
؛  ، ومن كفر بواحد منهم   تدل على صدقهم)١(  ، وقد جاؤوا مبعجزات باهرات جهاده

    {:  عاىل، قال ت  فقد كفر باهللا تعاىل وجبميع الرسل عليهم السالم  
                             

                                
                             

             { )٢(   

   {:  ، فقال تعاىل وقد بني اهللا احلكمة من بعثة الرسل الكرام     

                          { )٣(   

ولقد أَرسل اهللا رسال وأَنبياء كثريين منهم من ذكره لنا يف كتابه أَو على لسان 
   {، قال تعاىل    ومنهم من ملْ خيربنا عنهم  نبيه                        

                                                
، وإن  ره اهللا على يد النيب وفق دعواه تصديقا له، يظه هي أَمر خارق للعادة ال يقدر عليه البشر:   املعجزة) 1(

، فال ختضع ملا  وقوع املعجزة أمر ممكن؛ ذلك أن اهللا الذي خلق األسباب واملسببات قادر على أن يغري نظامها
وال عجب يف ذلك وال غرابة بالنسبة لقدرة اهللا اليت ال تحد حبدود فهو يفعل ما يريد بأسرع ! كانت له من قبل

  .  ] ٨٢:   يس [ِإنما أَمره ِإذَا أَراد شيئا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ :  ، قال تعاىل ح البصرمن مل
  .  ١٥٢ - ١٥٠،  اآليات:  سورة النساء) 2(
  .  ١٦٥:  سورة النساء آية) 3(



  الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة 

  ٥١

                              {  )١(   

   {:   وقال                                    

      {  )٢(   

أَبو :  ، وهم واملذكور من أَمسائهم يف القرآن الكرمي مخسةٌ وعشرون رسوال ونبيا
،   ، ِإسحاق  ، ِإمساعيل ، لوط ، ِإبراهيم ، صاحل ، هود  ، نوح ، ِإدريس البشر آدم
،  ، سليمان د، داو ، هارون  ، موسى ، ذو الكفل  ، أَيوب ، شعيب ، يوسف يعقوب
، صلوات  ، وحممد خامت اَألنبياء والرسل ، عيسى  ، حيىي  ، زكريا ، يونس ، اليسع  ِإلياس

  .  اهللا وسالمه عليهم أَمجعني
، وقد أَمجعت األمةُ على أَن  وقد فَضلَ اهللا تعاىل بعض اَألنبياء والرسل على بعض

، وأَفضل الرسل  لون فيما بينهم، والرسل بعد ذلك متفاض الرسلَ أَفضل من اَألنبياِء
،  ، وعيسى ، وموسى ، وإبراهيم  ، ونوح حممد:   ، وهم مخسة  واَألنبياء أُولو العزم

  .  صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني
؛ حممد  ، وخامت اَألنبياء واملرسلني ورسول رب العاملني  وأَفضل أُويل العزم نيب اِإلسالم

  {:    قال اهللا تبارك وتعاىل-ه وعلى آله وسلمصلى اهللا علي-بن عبد اهللا      

         {  )٣( .   

  :  وأَهل السنة واجلماعة
.  . . ، من أَوهلم آدم عليه السالم يسميؤمنون م مجيعا من مسى اهللا منهم ومن مل 
  .  ، صلى اهللا عليهم أَمجعني ِإىل آخرهم وخامتهم وأَفضلهم نبينا حممد بن عبد اهللا

 صلى اهللا عليه وعلى آله -، واِإلميان بنبينا حممد  واِإلميان بالرسل ِإميان مجملٌ
                                                

  .  ٧٨:   سورة غافر آية) 1(
  .   ٣٦:  سورة النحل آية) 2(
  .   ٤٠:  سورة األحزاب آية) 3(



  الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة 

  ٥٢

  .    على وجه التفصيل ِإميان مفَصل يقتضي ذلك منهم اتباعه فيما جاء به-ومسلَم
  ) محمد رسول اِهللا(
   " صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم " 

أَبو القاسم حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصي :  هو
بن ِكالب بن مرة بن كَعب بن لُؤي بن غالب بن ِفهر بن مالك بن النضر بن ِكنانة بن 

، وعدنان من ولد نيب اهللا   مدركة بن ِإلياس بن مضر بن ِنزار بن معد بن عدنانخزيمة بن
  .  ِإمساعيل بن ِإبراهيم اخلليل على نبينا وعليهما السالم

،  ، هو عبد ال يعبد ، ورسول اهللا ِإىل الناس أَمجعني وهو خامت اَألنبياء واملرسلني
، وأَعالهم  ، وأَفضلهم وأَكرمهم على اهللا تعاىل  خلالئق، وهو خري ا  ورسول ال يكَذَّب

  .  ، وأَقرم ِإىل اهللا وسيلة درجة
:   ، قال تعاىل  ، بعثه اهللا رمحة للعاملني  ، باحلق واهلدى  وهو املبعوث ِإىل الثقلني

}                           {  )١(   

، وقد عصمه من الزلل   ، وكلَفه بتبليغ رسالته  أَنزل عليه كتابه وائتمنه على دينه
   {:   ، قال تعاىل  يف تبليغه هلذه الرسالة                       

     {  )٢(   

،   ، ومن أَطاعه دخل اجلنة ، وِيشهد بنبوته  وال يصح ِإميانُ عبٍد حىت يؤمن برسالته
   {:  ، قال تعاىل ومن عصاه دخل النار            

                           { )٣(   

 -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-، وحممد   فقد كان كل نيب يبعث ِإىل قومه خاصة
                                                

  .  ١٠٧:  سورة األنبياء آية) 1(
  .  ٤-٣،  اآليتان:  سورة النجم) 2(
  .  ٦٥:  سورة النساء آية) 3(
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   {:   ، قال تعاىل بعث ِإىل الناس كافَّة              { )١(   

 صلى اهللا عليه وعلى آله -يؤمنون بأنَّ اهللا تعاىل أَيد نبيه:  وأَهل السنة واجلماعة
ومن ِتلك املعجزات وأَعظمها القرآن : *  اآليات الباهرة باملعجزات الظاهرة و-وسلم

 بعد -ومن أكرب املعجزات. *  الذي حتدى اهللا به أَفصح اُألم وأَبلَغها وأَقْدرها على املنِطِق
؛ معجزة اِإلسراِء    ا-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم- اليت أَيد اهللا نبيه -القرآن

 عِرج به يف اليقظة بروحه وجسده ِإىل  يؤمنون أَن النيب:  نةفأَهل الس.  واملعراج
، وقد أُسري به ليال من املسجد احلرام ِإىل املسجد  ، وذلك يف ليلة اِإلسراء السماء

  .  اَألقصى بنص القرآن

  {:   قال تعاىل                     

                              {  )٢(   

، حيث صعد حىت السماء   إىل السماء-وسلمصلى اهللا عليه وعلى آله -مث عرج به 
، وكان ذلك عند سدرة املنتهى عندها  ، مث فوق ذلك حيث شاء اهللا من العال السابعة

  .   جنة املأوى
،  ، وشرع له مخس صلوات يف اليوم والليلة وأكرمه اهللا مبا شاء وأَوحى ِإليه وكلَمه

، ورأَى جربيل على صورته  رأَى املالئكة، و ، واطلع على النار ودخل اجلنة فاطلع عليها
 ما -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-، وما كذب فؤاد النيب  احلقيقية اليت خلقه اهللا عليها

، تعظيما له وتشريفا على سائر اَألنبياء  ، بل كان كلُّ ما رآه بعيني رأسه حقا  رأَى
، مث نزل بيت املقدس    اجلميع فوق-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-وإظهارا لعلو مقامه 
  . )٣(  مث عاد ِإىل مكة قبل الفجر- عليهم الصالة والسالم-وصلى إماما باَألنبياء

                                                
  .  ٢٨:  سورة سبأ آية) 1(
  .  ١:  سورة اإلسراء آية) 2(
  .  وقد ثبت يف الصحيحني وغريمها من كتب السنن واملسانيد تفاصيل ما كان يف تلك الليلة املباركة) 3(
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  {:   قال تعاىل                       
                                  

          { )١(   

  :  ؛ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ومن معجزاته أَيضا
 دليال -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-آية عظيمة أَعطاها اهللا لنبيه :   اق القمرانشق* 

  .  ، وكان ذلك يف مكة حينما طلب املشركون منه آية  على نربته
 أكثر من -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-، وقد وقع هذا منه  تكثري الطعام له* 
  .  مرة

، وقد وقع  ، وتسبيح الطعام له وهو يؤكل يفةتكثري املاء ونبعه من بني أَصابعه الشر* 
  .  هذا الشيء كثريا من الرسول

 - صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-، وشفاء بعض أَصحابه على يديه  ِإبراء املرضى* 
  .  بدون دواء حسي

؛ صلوات اهللا  ، وتسليم اَألحجار عليه ، وإذعان اَألشجار ِإليه أَدب احليوان معه* 
  .  وسالمه عليه

  .  االنتقام العاجل من بعض من خانه وعانده* 
، وإخباره عن اُألمور اليت وقعت بعيدا عنه فور  ِإخباره ببعض اُألمور الغيبية* 
، فحدثت بعد ذلك كما أَخرب به صلى   ، وإخباره عن أُموٍر غيبية مل تكن حدثت وقوعها

  .  اهللا عليه وعلى آله وسلم
  .   عامة-يه وعلى آله وسلمصلى اهللا عل-ِإجابة دعائه * 
، عن أَيب   وكف اَألعداء عنه-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-وِحفْظُ اهللا له * 
:  فقيل:  ؟ قال  يعفِّر حممد وجهه بني أَظهركمهل:  قال أَبو جهل  {:   قال هريرة

                                                
  .   ١٨ - ١٢،   اآليات:  نجمسورة ال) 1(
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والالت والعزى لئن رأيته يفعل ذلك َألطَأَنٌ على رقبته أو ُألعفِّرنَّ وجهه يف :   قال!                                              نعم
 لَيطأُ على  وهو يصلي زعم- صلَّى اهللا عليه وآله وسلم-فَأَتى رسولَ اهللا:  قال.   التراب
:  فقيل له:  ، قال  ؛ ِإلِّا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه فما فجأهم منه:  ، قال رقبته
  .  ِإنَّ بيين وبينه خلندقا من ناٍر وهوال وأجنحة:   ؟ فقال ما لك

؛ عضوا   ، الَختطَفته املالِئكَةُ لَو دنا:   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
   .)٢(  )١(  } عضوا

                                                
  .  )٢/٣٧٠(، أمحد  )٢٧٩٧(مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ) 1(
  .  رواه مسلم) 2(
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  الركن اخلامس 
  اإلميان باليوم اآلخر 

، ومعناه االعتقاد اجلازم  يعتقدون ويؤمنون باليوم اآلخر:  أَهل السنة واجلماعة
،    يف كتابه الكرمي ، واإلميان بكلِّ ما أَخرب به اهللا ؛ بيوم القيامة  والتصديق الكامل

، وحىت    مما يكون بعد املوت-ليه وعلى آله وسلمصلى اهللا ع-وأَخرب به رسوله اَألمني 
  .   ، وأَهل النار النار يدخل أَهل اجلنة اجلنة

 ذكر اليوم اآلخر يف كتابه العزيز يف مواضع كثرية - سبحانه وتعاىل-لقد أكَد اهللا
  .  وربط اِإلميان باليوم اآلخر باِإلميان باهللا

    {:   قال تعاىل                   

  { )١(.   

 يعلمه ، ال يؤمنون بأَن وقت قيام الساعة علمه عند اهللا تعاىل:  وأَهل السنة واجلماعة
  :  ، قال تعاىل  أَحد ِإلّا اهللا

}             {  )٢(.   

، فِإنه قد جعل هلا أَمارات  وإذا كان اهللا قد أَخفى وقت وقوع الساعة عن عباده
  .  وأَشراطا تدلُّ على قرب وقوعهاوعالمات 

ويؤمنون بكل ما يقع من أَشراط الساعة الصغرى والكُربى اليت هي أَمارات على قيام 
  .  الساعة ألنها تدخل يف اِإلميان باليوم اآلخر

  عالمات الساعة الصغرى 
  :  عالمات الساعة الصغرى

لنوع املعتاد وقد يظهر بعضها ، وتكون من ا  وهي اليت تتقدم الساعة بأزمان متطاولة

                                                
  .  ٤:   سورة البقرة آية) 1(
  .   ٣٤:  سورة لقمان آية) 2(
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، وعالمات أَشراط الساعة الصغرى كثرية جدا ونذكر اآلن  مصاحبا لألشراط الكربى
،  ، وموته   وختم النبوة والرسالة به فمن ذلك بعثةُ النيب حممد:   شيئا مما صح منها
،  صارى، واتباع سنن األم املاضية من اليهود والن ، وظهور الفنت وفتح بيت املقدس
  .   ، وأَدعياء النبوة وخروج الدجالني

، وعدم  ، وكثرة الكذب  ورفض سنته ووضع اَألحاديث املكذوبة على رسول اهللا
، وظهور اجلهل   ، ورفع العلم والتماس العلم عند اَألصاغر  التثبت يف نقل اَألخبار

عي اُألم على أُمة ، وتدا  ، ونقض عرى اِإلسالم عروة عروة ، وذهاب الصاحلني والفساد
  .   مث غُربةُ اِإلسالِم وأَهله-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-حممد 

، وغبطة أَهل القبور ومتين الرجل أَن يكون  ، ومتني املوِت من شدة البالء وكَثرة القَتل
، وقلة  ، وكثرة موت الفَجأة واملوت يف الزالزل واَألمراض مكان امليت من شدة البالء

،  ، وتفشي الزنا يف الطرقات  ، وظُهورهن كاسيات عاريات  ، وكثرة النساء لرجالعدد ا
  .  وظهور أَعوان الظلمة من الشرطة الذين جيلدون الناس

، وظهور اخلسف   ، واستحالهلا ، واحلرير ، والربا ، والزنا  ، واخلمر وظُهور املعازف
  .   واملسخ والقذف

، وارتفاع  ، وزعامةُ اَألراذل من الناس  إىل غري أَهله، وإسناد اَألمر وتضييع اَألمانة
، وتباهي الناس يف  ، والتطاول يف البنيان ، ووالدة اَألمِة ربتها أَسافلهم على خيارهم

  .  ، ويظهر الشرك يف اُألمة  ؛ حىت تعبد اَألوثان ، وتغري الزمان  زخرفة املساجد
، وتقارب اَألسواق ووجود املال الكثري   ، وكثرة التجارة والسالم على املعارف فقط
، وكتمان شهادة  ، وكثرة شهادة الزور ، وكثرة الشح يف أَيدي الناس مع عدم الشكر

، وسوء   ، وقطيعة الرحم  ، والتخاصم والتباغض والتشاحن ، وظهور الفحش احلق
  .  اجلوار

، وحدوث الفنت كقطع   ة، وانتفاخ اَألهلَ وتقارب الزمان وقلةُ الربكة يف اَألوقات
،   ، والتهاون بالسنن اليت رغَّب فيها اإلسالم  ، ووقوع التناكر بني الناس  الليل املظلم
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، وحسر ماء الفرات عن  وكالم السباع واجلمادات لِإلنس.   وتشبه الشيوخ بالشباب
  .   ، وصدق رؤيا املؤمن  جبٍل من ذهب

، فال يبقى فيها ِإلَّا اَألتقياء  ثَ حيث تنفي اخلب وما يقع من مدينة رسول اهللا
، وخروج رجل من قحطان يدين له  ، وعودة جزيرة العرب مروجا وأَارا الصاحلون

  .  الناس
:  ، وقتال املسلمني لليهود حىت يقول احلجر والشجر وكثرة الروم وقتاهلم للمسلمني

}  يا موِديهذا يه ِلمس لهعالَ فَاقتوفتح روما كما فتحت .  )٢( )١( } ؛ فَت

ِإىل غري ذلك من عالمات الساعة الصغرى الثابتة يف اَألحاديث .   .  القسطنطينية
  .   الصحيحة

  :  عالمات الساعة الكربى
،  ها، فِإذا ظهرت كانت الساعة على ِإثر وهذه هي اليت تدلُ على قرب قيام الساعة
 ِبيا كما جاءت عن الن نة يؤمنونومنها-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-وأَهل الس   :  

صلى اهللا عليه وعلى آله -؛ من أَهل بيت النِبي  وهو حممد بن عبد اهللا:  ظهور املهدي
، ميأل اَألرض قسطا وعدال بعدما ملئت   وخيرج من ِقبل املشرق ميلك سبع سنني-وسلم
، وتمِطر  ، تخِرج اَألرض نباا ، تنعم اُألمة يف عهده نعمة مل تنعمها قط  ما وجوراظل

  .  ، ويعطي املال بغري عدد  السماء قطرها
 عند املنارة - عليه السالم- ونزول املسيح عيسى ابن مرمي )٣( وخروج املسيح الدجال
 -صلى اهللا عليه وآله وسلم -، ويرتل حاكما بشريعة حممد   البيضاء شرقي دمشق الشام

، ويكون نزوله على الطائفة  ، وحيكـم يف اَألرض باِإلسالم  ، وأَنه يقتل الدجال عامال ا

                                                
  .   )٢/٣٩٨(، أمحد  )٢٩٢٢(، مسلم الفنت وأشراط الساعة  )٢٧٦٨(البخاري اجلهاد والسري ) 1(
  .   ريرواه البخا) 2(
، ومن أجل ذلك فقد  وفتنة ظهور املسيح الدجال من أَعظم الفنت؛ ألن الدجال هو منبع الكفر والضالل والفنت) 3(

  .  ، وحذر منه أمته  يستعيذ من فتنة الدجال دبر كل صالة- -، وكان النيب حذر منه األنبياء أقوامهم
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، فيرتل وقت ِإمامة الصالة   ، وتكون مجتمعة لقتال الدجال املنصورة اليت تقاتل على احلق
  .  يصلي خلف أَمري تلك الطائفة

، وخسف  خسف باملشرق:  سوفات الثالثة، واخلُ  وخروج يأجوج ومأجوج
،   ، وطُلوع الشمس من مغِرا ، وخروج الدخان ، وخسف جبزيرة العرب باملغرب

  .   ، والنار اليت حتشر الناس  وخروج دابة اَألرض وتكليمها للناس
  :  وأَهل السنة واجلماعة

صلى اهللا -خرب به اهللا ورسوله ، مما أَ يؤمنون بكل ما يكون من أُمور الغيب بعد املوت
، وفرح املؤمن بلقاء  ، وحضور مالئكة املوت  من سكرات املوت-عليه وعلى آله وسلم

، وعالَم  ، وعدم قبول إميان الكافر عند املوت  ، وحضور الشيطان عند املوت ربه
ء عند رم ، وسؤال امللكني وأَن الشهداَء أحيا  ، ونعيم القرب وعذاِبه وفتنِته البرزخ
  .  ، وأَرواح أهل الشقاوة معذبة ، وأَنَ أَرواح أَهل السعادة منعمةٌ يرزقون

، مثَ  ، ببعث العباد من قبورهم ويؤمنون بيوم القيامة الكربى الذي حييي اهللا فيه املوتى
  .  حياسبهم

  :   ، وهي ثالث نفخات ويؤمنون بالنفخ يف الصور
  .  نفخة الفزع:   األوىل

، وفيها الفناء   ، وخيتلف نظامه ؛ اليت يتغري ا العامل املشاهد نفخة الصعق:  ثانيةال
  .  ، وفيها هالك من قضى اهللا ِإهالكه والصعق

  .   نفخة البعث والنشور والقيام ِلرب العاملني:  الثالثة
ناس لرب العاملني ؛ فيقوم ال  ، وأَنَّ اهللا يبعثُ من يف القبور  ويؤمنون بالبعِث والنشور

، وأَول من يبعث وتنشق   ، ومنهم من يلجمه العرق ، تدنو منهم الشمس حفاة عراة غُرال
  .  وعلى آله وسلم صلى اهللا عليه عنه اَألرض هو نبينا حممد

، مسرعني  ويف ذلك اليوم العظيم خيرج الناس من اَألجداث كأَنهم جراد نشر
، حيث تنشر  ، وخيم الصمت الرهيب   خفتت كلُّ حركة، وقد مهطعني ِإىل الداعي
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،  ، ويفتضح املكنون يف الصدور  ، ويظهر املستور  ؛ فيكشف املخبوء صحف اَألعمال
، ويدعى الناس بأمسائهم وأمساء  ويكلم اهللا عباده يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترمجان

  .  آبائهم
  .  عمال العبادويؤمنون بامليزان الذي له كفتان توزن به أَ

،   ، فآخذ كتابه بيمينه ، وهي صحائف اَألعمال ويؤمنون مبا يكون من نشر الدواوين
  .  ، أَو من وراء ظهره وآخذٌ كتابه بشماله

   .)١(  ، ويزل عنه الفجار  ، يتجاوزه اَألبرار والصراط منصوب على منت جهنم
، وقد خلقهما اهللا تعاىل قبل   يان أَبدا، ال تفْن ، وموجودتان اآلن  واجلنة والنار خملوقتان

،  ؛ من املشركني  ، والنار دار الكافرين  ، واجلنة دار املؤمنني املوحدين واملتقني  اخللق
  .  ؛ ودار املذنبني  ، والوثنيني ، وامللحدين ، واملنافقني ، والنصارى واليهود

 األمم حماسبة يوم  أُوىل-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-ويؤمنون بأن أمة حممد 
، ويدخلُ اجلنة منهم سبعون  ، وهم نصف أَهل اجلنة ، وأُوىل اُألم يف دخول اجلنة القيامة

  .  أَلفا بغري حساب
، وهم الذين دخلوا النار مبعاص ارتكبوها غري   ويؤمنون بعدم خلود املوحدين يف النار

  .  ، والعِياذ باهللا ار ال خيرجون منها أَبدا، ألنَ املشركني خالدون يف الن اِإلشراك باهللا تعاىل
 يف عرصات القيامة ماؤه -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-ويؤمنون بأَن حوض نبينا 

، وآنيته عدد جنوم  ، ورحيه أَطيب من املسك ، وأَحلى من العسل أَشد بياضا من اللنب
، ويحرم ذلك على من  أَبدا، من شرب منه ال يظمأ  ، وطوله شهر وعرضه شهر السماء

                                                
،  على الصراط بقدر أعماهلم فمنهم من مير كلمح البصر، ومير الناس  وهو اجلسر الذي ميرون عليه ِإىل اجلنة) 1(

، ومنهم من مير كركاب  ، ومنهم من مير كالريح املرسلة ومنهم من مير كالفرس اجلواد ومنهم من مير كالربق
، ومنهم من خيطف ويلقى يف  ، ومنهم من يزحف زحفا ، ومنهم من ميشي مشيا ، ومنهم من يعدو عدوا اإلبل

، حىت يطهر من ذنوبه وآثامه ومن اجتاز الصراط يأ لدخول اجلنة؛ فِإذا عربوا    عملهجهنم؛ كل حبسب
الصراط وقفرا على قنطرة بني اجلنة والنار؛ فيقتص لبعضهم من بعض فِإذا هذبوا ونقوا أُذن هلم يف دخول 

  .  اجلنة



  الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة 

  ٦١

  :  ، قال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ابتدع يف الدين
، وكيزانه  ن املسِك، ورحيه أَطْيب ِم ، ماؤه أَبيض ِمن اللَّبِن حوضي مسريةُ شهٍر  {

ِإني فَرطُكُم علَى   {:   وقال)٢( )١( } ، من شِرب ِمنها فَالَ يظمأ أَبدا كنجوم السماء

لَيردنَّ علي أَقْوام أَعِرفُهم .   يظمأ أَبدا، من مر علي شِرب ومن شرب لَم احلَوِض
:   ؛ فيقالُ  ِإنهم مني:   فَأَقولُ {:  ويف رواية.   )٣(  } ، مث يحالُ بيين وبينهم ويعرفونين

كعدثُوا بدا أَحدري مالَ ت ِدي:  ، فَأَقولُ  إنكعب رغي نقا ِلمقَاَ سحح٥( )٤( }  س(.   

 يوم -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-والشفاعة واملقام احملمود لنبينا حممد بن عبد اهللا 
فاعته َألهل ، وش ، وشفاعته َألهل املوقف لفصل القضاء بينهم هي املقام احملمود القيامة

 أَول داخل -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-، ويكون الرسول  اجلنة أَن يدخلوا اجلنة
  .   ، وشفاعته لعمه أَيب طالب أَن يخفَّف عنه من العذاب  فيها

 ِبيوليست -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-وهذه الشفاعات الثالث خاصة بالن 
  .  َألحد غريه

 لرفع درجات بعض أُمته ممن يدخلون -عليه وعلى آله وسلمصلى اهللا -وشفاعته 
 لطائفة من أُمته يدخلون - صلى اهللا عليه وآله وسلم-، وشفاعته اجلنة ِإىل درجات عليا

  .  اجلنة بغري حساب
 يف أَقوام قد تساوت حسنام وسيئام -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-وشفاعته 

  .   ويف أَقوام آخرين قد أُِمر م ِإىل النار أَن ال يدخلوها،  فيشفع فيهم ليدخلوا اجلنة
  .   ، فيشفع هلم فيدخلون اجلنة والشفاعة يف ِإخراج عصاة املوحدين من النار

                                                
  .   )٢/١٦٣(، أمحد  )٦٢٠٨(البخاري الرقاق ) 1(
  .   رواه البخاري) 2(
  .  )٥/٣٣٩(، أمحد  )٢٢٩١(، مسلم الفضائل  )٦٢١٣(لبخاري الرقاق ا) 3(
  .  )٥/٣٣٩(، أمحد  )٢٢٩١(، مسلم الفضائل  )٦٢١٣(البخاري الرقاق ) 4(
  .   رواه البخاري) 5(
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،  ، والصديقون ، والشهداء ، والنبيون وهذه الشفاعة تشاركه فيها املالئكة
؛ بل    من النار أَقواما بغري شفاعة-بارك وتعاىل ت-، مث يخِرج اهللا ، واملؤمنون والصاحلون

  :  ، لقوله تعاىل  فأَما الكفار فال شفاعة هلم)١( بفضله ورمحته

}               { )٢(.   

صلى اهللا عليه - أَخرب بذلك النِبي ، كما وعمل املؤمن يوم القيامة يشفع له أَيضا
  :   فقال-وعلى آله وسلم

؛   واملوت يؤتى به يوم القيامة)٤( )٣( }  الصيام والقرآن يشفَعاِن ِللْعبِد يوم الِقيامِة  {

،  ِإذَا صار أَهلُ اجلنِة ِإلَى اجلنِة {:  وعلى آله وسلمفيذبح كما أَخرب النيب صلى اهللا عليه 

ناِدي ، مث ي ؛ ثُم يذْبح ، أيتَ باملوِت حتى يجعلَ بين اجلنِة والناِر وصار أَهلُ الناِر ِإلَى النار
؛ فَيزداد أَهلُ اجلَنة فَرحا ِإلَى  ال موت! ويا أَهلَ الناِر.   ال موت! يا أَهلَ اجلنة:  مناد

ِحِهمِنِهم فَرزنا ِإلَى حزل الناِر حأَه ادزدي٦( )٥( }  ، و(.   

                                                
ه ِإلَّا ِبِإذِْنِه من ذَا الَِّذي يشفَع ِعند:   ، لقوله ِإذن اهللا تعاىل يف الشفاعة:  األول:  ويشترط هلذه الشفاعة شرطان) 1(

ولَا يشفَعونَ ِإلَّا ِلمِن :   ، لقوله رضا اهللا تعاىل عن الشافع واملشفوع له:  الثاين.   ٢٥٥،   اآلية:   سورة البقرة
  .  ٢٨،  اآلية:   سورة األنبياء.   ارتضى

  .   ٤٨:  سورة املدثر آية) 2(
  .  )٢/١٧٤(أمحد ) 3(
  .  )٣٨٨٢: ( ، برقم  لأللباين) صحيح اجلامع الصغري: ( انظر) 4(
  .  )٢/١٢١(، أمحد  )٢٨٥٠(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها  )٦١٨٢(البخاري الرقاق ) 5(
  .  رواه مسلم) 6(
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  الركن السادس 
  اإلميان بالقدر 

ا جازما أَن كل خٍري وشٍر يكون بقضاء اهللا يعتقدون اعتقاد:  أَهل السنة واجلماعة
، وعِلم  ، وأَن اهللا فعالٌ ملا يريد فكل شيء بِإرادته وال خيرج عن مشيئته وتدبريه  وقدره

، وقَدر املقادير للكائنات  كل ما كان وما يكون من اَألشياء قبل أَن تكون يف اَألزل
، وعِلم أَرزاقهم وآجاهلم   عباده، وعِلم أَحوال حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته

.  ؛ فكل حمدث صادر عن علمه وقدرته وِإرادته  ، وغري ذلك من شؤوم  وأَعماهلم
  :   ، قال تعاىل ، مما هو كائن ِإىل اَألبد  هو ما سبق به العلم وجرى به القلم:   وملخصه

}                         { )وقال )١   :

}             { )٢(.   

لَا يؤِمن عبد حتى يؤِمن بالقَدِر خيرِه  {:  على آله وسلموقال النِبي صلى اهللا عليه و

خطَأه لَم يكُن ، وأَنَّ ما أَ ، وحتى يعلَم أَن ما أَصابه لَم يكُن ليخِطئَه وشرِه ِمن اِهللا

   .)٤(  )٣(  } ِليِصيبه

مراتب :   ، وتسمى  اِإلميان بالقدر ال يتم ِإال بأَربعة أُمور:  وأَهل السنة يقولون
، وال يتم اإلميان بالقدر   ، وهذه األمور هي املدخل لفهم مسألة القدر ، أَو أَركانه القدر

ط مع بعض فمن أَقر ا مجيعا اكتمل إميانه ؛ َألنَ بعضها مرتِب ِإال بتحقيق مجيع أَركانه
  .  ، أَو أكثر فقد اختلٌ إميانه بالقدر ، ومن انتقص واحدا منها بالقدر

  :  العلم:  املرتبة األوىل

                                                
  .   ٣٨:  سورة األحزاب آية) 1(
  .  ٤٩:  سورة القمر آية) 2(
  .   )٢١٤٤(الترمذي القدر ) 3(
  .   لأللباين:  صحيح سنن الترمذي) 4(
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، لو كانَ كيف  ، وما مل يكن ، وما يكونُ  اإلميان بأَن اهللا تعاىل عامل بكلِّ ما كانَ
، وعِلم أَرزاقهم وآجاهلم  ا اخللق عاملون قبل خلقهم، وأَنه عِلم م  ؛ مجلة وتفصيال يكون

، وذلك بعلمه القدمي الذي   ، وعلم منهم الشقي والسعيد وأَعماهلم وحركام وسكنام
  :   ، قال اهللا تعاىل  هو موصوف به أَزال

}            { )١(.   

  :  الكتابة:   املرتبة الثانية
،  وهي اِإلميان بأَنَ اهللا كتب ما سبق به علمه من مقادير املخلوقات يف اللوح احملفوظ

؛ فكلّ ما جرى وما جيري وكلَ كائن ِإىل يوم  وهو الكتاب الذي مل يفرط فيه من شيء
،  ، واِإلمام  الذكر:  ، ويسمى ند اهللا تعاىل يف أُم الكتاب؛ فهو مكتوب ع القيامة

    {:   ، قال تعاىل والكتاب املبني           { )٢(.   

:  ِإنَّ أَولَ ما خلَق اُهللا القَلم فقال {:   ليه وعلى آله وسلموقال النِبي صلى اهللا ع

ب:   ، قَالَ اكتبر:  ؟ قال  ماَ أَكْتا كَانَ اكتب القَدكاَِئن ِإىل  ، م وا همو ،

   .)٤(  )٣(  } اَألبد

  :   اِإلرادة واملشيئة:   املرتبة الثالثة
أَن كل ما جيري يف هذا الكون فهو بِإرادة اهللا ومشيئته الدائرة بني الرمحة :   أَي
، ال يسأل عما يفعل لكمال  ، ويضل من يشاء حبكمته ، يهدي من يشاء برمحته واحلكمة

ه مطابق لعلمه السابق املكتوب ، فِإن ، وما وقع من ذلك ، وهم يسألون حكمته وسلطانه
، وما مل يشأ مل  ، ما شاء اهللا كان ، وقدرته شاملة  ، فمشيئة اهللا نافذة يف اللوح احملفوظ

                                                
  .  ١١٥:  ة التوبة آيةسور) 1(
  .   ١٢:  سورة يس آية) 2(
  .   )٢١٥٥(الترمذي القدر ) 3(
  .   لأللباين:  صحيح سنن الترمذي) 4(
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  .  ، فال خيرج عن ِإرادته شيء يكن

   {:   قال تعاىل                 { )١(.   

ِإن قُلُوب بِني آدم كُلها بين ِإصبعيِن  {:  وقال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

   .)٣(  )٢( } ؛ يصرفه حيثُ يشاُء  ، كَقَلْب واِحد ِمن أَصاِبع الرمحِن

  :  اخللق:   املرتبة الرابعة
، وأَن كل ما   ، ال خالق غريه وال رب سواه  وهي اإلميان بأن اهللا خالق كل شيء

:   ، قال اهللا تعاىل  ، وكل متحرك وحركته  ؛ فهو خالق كلِّ عامٍل وعمله  سواه خملوق

}                         {  )٤(.   

،  ، وقَدره  ، وطاعة ومعصيٍة شاءه اهللا ، وكفر وإمياٍن  وأَن كل ما جيري من خري وشٍر
  :  ، قال اهللا تعاىل وخلقه

}                 { )وقال )٥   :}         

       { )٦(.   

، ال  ؛ فهو خالق كلِّ شيٍء بال استثناء وأَن اهللا تعاىل اخلالق املتفرد باخللق واِإلجياد
سواه بوال ر قال تعاىل خالق غريه ،  :  

}                   { )٧(.   

، ويهدي من يشاء بفضله ويِضل من يشاء  وأَن اَهللا يحب الطاعةَ ويكره املعصيةَ
                                                

  .  ٢٩:   سورة التكوير آية) 1(
  .  )٢/١٦٨(، أمحد  )٢٦٥٤(مسلم القدر ) 2(
  .  رواه مسلم) 3(
  .  ٢:  سورة الفرقان آية) 4(
  .  ١٠٠:  سورة يونس آية) 5(
  .  ٥١:  رة التوبة آيةسو) 6(
  .   ٦٢:  سورة الزمر آية) 7(
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  {:  ، قال اهللا تعاىل  بعدله                    

                     { )١(.   

،   ؛ َألنَّ اهللا قد أَرسل الرسل لقطع احلجة  وال حجة ِلمن أَضلَه وال عذر له
، قال اهللا تبارك    مبا يستطيع، ومل يكلفه ِإال  وأَضاف عمل العبد ِإليه وجعله كسبا له

   {:   وتعاىل                                 {  )٢(.   

  {:  وقال                 {  )وقال )٣   :}    

              {  )وقال.  )٤  :}         

    { )٥(.   

، وإنما   ؛ َألنه أَمر باخلري وى عن الشر  ولكن ال ينسب الشر ِإىل اهللا لكمال رمحته
   . يكون الشر يف مقتضياته وحبكمته

   {:   قال تعاىل                                   

      {  )٦(.   

، وكل  أَحدا مثقال ذرة، فال يظلم  ، ومتصف بالعدل واهللا تعاىل مرتَّه عن الظلم

  {:  ، قال اهللا تعاىل  أَفعاله عدل ورمحة           { )٧(  .  

                                                
  .   ٧:  سورة الزمر آية) 1(
  .  ١٧:   سورة غافر آية) 2(
  .   ٣:  سورة اإلنسان آية) 3(
  .  ١٦٥:  سورة النساء آية) 4(
  .  ٢٨٦:   سورة البقرة آية) 5(
  .  ٧٩:  سورة النساء آية) 6(
  .   ٢٩:  سورة ق آية) 7(
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   . )١( }         {:  وقال

   {:  وقال             {  )٢(.   

   {:   ، لقوله تعاىل  واهللا تعاىل ال يسأل عما يفعل وعماَ يشاء       

   { )٣(.   

، ومشيئة وهبها  ، واختيارا ، وقدرة ، وجعل له ِإرادة  فاهللا تعاىل خلق اإلنسان وأَفعاله
، ومل  ز به بني اخلري والشر، مث جعل له عقال يمي  اهللا له لتكون أَفعاله منه حقيقة ال جمازا

؛ فاإلنسان غري مجرب بل له مشيئة   حياسبه ِإال على أَعماله اليت هي بِإرادته واختياره
، وكل ما شاء اهللا  ؛ ِإلَّا أَنه تابع يف مشيئته ملشيئة اهللا  واختيار فهو خيتار أَفعاله وعقائده

؛ فهي  ، وهم الفاعلون هلا فعال العباد، فاهللا تعاىل هو اخلالق َأل كان وما مل يشأ مل يكن
  .  ، ومن العبد فعال وكسبا  من اهللا خلقا وإجيادا وتقديرا

 {:  قال تعاىل                     

       { )٤(.   

   {:   ، وقالوا  ولقد رد اهللا تعاىل على املشركني حني احتجوا بالقدر       

                              {  )م )٥بقوله  فرد اهللا عليهم كذ ،   :

}                                               

                                                
  .  ٤٩:   سورة الكهف آية) 1(
  .  ٤٠:  سورة النساء آية) 2(
  .  ٢٣:  سورة األنبياء آية) 3(
  .  ٢٩:   سورة التكوير آية) 4(
  .  ١٤٨:   سورة األنعام آية) 5(
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       {  )١(.   

  :  وأَهل السنة واجلماعة
،   ، مل يطَلع عليه ملَك مقرب وال نيب مرسل يعتقدون أَن القدر سر اهللا يف خلقه

، واهم عن  ، ألن اهللا تعاىل طوى علم القدر عن أَنامه والتعمق والنظر يف ذلك ضاللة

   {:   ، قال تعاىل مرامه           { )٢(.   

  :  وأَهل السنة واجلماعة
؛ بقول اهللا تبارك   يخاطبون وحياجون من خالفهم من الفرق الضالة واملنحرفة

   {:   وتعاىل                                   

      {  )٣(.   

؛   وهذا هو الذي آمن به السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ومن تبعهم بِإحسان
   . رضوان اهللا تعاىل عليهم أَمجعني

                                                
  .  ١٤٨:   سورة األنعام آية) 1(
  .  ٢٣:  سورة األنبياء آية) 2(
  .  ٧٨:  سورة النساء آية) 3(
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  األصل الثاين 
  مسمى اإلميان 

  عند أهل السنة واجلماعة 
  تعريف اإلميان 

  مسمى اإلميان 
  :  ، أَهل السنة واجلماعة ومن أُصول عقيدة السلف الصاحل

،  ، وعملٌ باجلوارح واَألركاِن ، وقول باللساِن تصديق باجلناِن:  أَنَ اِإلميان عندهم
  .   ، وينقص باملعصيِة يزيد بالطاعِة
  :   قولٌ وعمل)١(  واِإلميان

:   فقول القلِب. *   وعملُ القلِب واللساِن واجلوارح* .   قولُ القلِب واللساِن* 
اعتقاده وإيقانه ، وإقراره  ، وتصديقه ،  .  
  .   ، والعمل مبقتضياا ؛ أَي النطق بالشهادتني  إقراره العمل:  وقولُ اللساِن* 
، وحبه وإرادته لألعمال  ، وإذعانه ، وإخالصه تسليمه، و  نيته:   وعملُ القلِب* 
  .   الصاحلة

  .  ، وترك املنهيات  فعلُ املأمورات:  وعملُ اللسان واجلوارح
، وال قول وال عمل وال نيه ِإلَّا  ، وال قول وال عمل ِإال بنية وال إميان ِإال بالعمِل(

                                                
مجيع الطاعات الباطنة والظاهرة؛ فالباطنة كأعمال :   ، وشرعا إلقرارلغة التصديق وإظهار اخلضوع وا:  اإلميان) 1(

هو ما وقر يف :   ، وملخصه ، والظاهرة هي أفعال البدن من الواجبات واملندوبات القلب وهو تصديق القلب
م عن ، وبدت مثراته واضحة يف امتثال أوامر اهللا واالبتعاد عن نواهيه؛ فإذا جترد العل القلب وصدقه العمل
، ولو كان العلم ارد يف العمل ينفع أحدا لنفع ِإبليس؛ فقد كان يعرف أَن اهللا واحد ال  العمل؛ فال فائدة فيه

، أىب واستكرب   أَن اسجد آلدم:  ، وأَن مصريه ال شك ِإليه؛ لكن حني صدر ِإليه األمر من اهللا تعاىل  شريك له
انية؛ ذلك أَن العلم ارد عن العمل ال وزن له عند رب ، ومل يشفع له علمه بالوحد وكان من الكافرين

واإلميان مل يأت يف القرآن جمردا عن العمل؛ بل عطف عليه العمل الصاحل .  ، وهكذا كان فهم السلف العاملني
  .  يف كثري من اآليات
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   .)١( )مبوافقة السنة
، وعملوا مبا آمنوا به من  صفة املؤمنني حقا يف القرآن للذين آمنواوقد أَطلق اهللا تعاىل 

،  ، وأَقواهلم  ، وظاهره وباطنه وظهرت آثار هذا اِإلميان يف عقائدهم أُصول الدين وفروعه
  :   ، قال اهللا تبارك وتعاىل  وأَعماهلم الظاهرة والباطنة

}                              
                       

                            {  )٢(.   

، فقال   من اآليات يف القرآن الكرمي اِإلميان مع العمل يف كثري وقد قرن اهللا
  :  تعاىل

}                         {  )٣(  .

  {:  وقال                             

    {  )وقال.   )٤  :}                     { )٥(  .

  {:  وقال                       

            { )٦(  .  

                                                
واه الاللكائي وابن ، وهو مشهور عنهم؛ كما ر قال هذا اإلمام األوزاعي وسفيان الثوري واحلميدي وغريهم) 1(

  .  بطة
  .  ٤ - ٢،  اآليات:  سورة األنفال) 2(
  .  ١٠٧:   سورة الكهف آية) 3(
  .  ٣٠:  سورة فصلت آية) 4(
  .  ٧٢:  سورة الزخرف آية) 5(
  .  ٣-١،  اآليات:   سورة العصر) 6(
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 )٢( )١( } ؛ مث استقم قل آمنت باهللا {:  وقال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
، وأَدناها إماطَةُ  الَ ِإلَه ِإال اُهللا:  ؛ فَأَفْضلُها قَولُ اِإلميانُ ِبضع وسبعونَ شعبة  {:  وقال

   .)٤( )٣( }  ، واحلَياُء شعبة ِمن اِإلمياِن اَألذَى عِن الطَِّريِق

  .  عمل صورة العلم وجوهره، وال فالعلم والعمل متالزمان ال ينفك أَحدمها عن اآلخر
، يزيد  وقد وردت أَدلة كثرية من اآليات واألحاديث على أَنَّ اِإلميان درجات وشعب

  .  ، وأَنَّ أهله يتفاضلون فيه وينقص

  {:   قال اهللا تعاىل         {  )وقال )٥   :}      

                {  )وقال. )٦   :}         

              { )وقال. )٧   :}          

                 {  )٨(   .  

، وأبغض للّه فَقَِد   ب للِّهمن أَح {:  وقال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

   .)١٠(  )٩( } استكْملَ اِإلميان
                                                

، الدارمي  )٣/٤١٣(، أمحد  )٣٩٧٢(، ابن ماجه الفنت  )٢٤١٠(، الترمذي الزهد   )٣٨(مسلم اإلميان ) 1(
  .  )٢٧١٠(الرقاق 

  .  رواه مسلم) 2(
،  )٥٠٠٥(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٤(، الترمذي اإلميان  )٣٥(، مسلم اإلميان  )٩(البخاري اإلميان ) 3(

  .  )٢/٤١٤(، أمحد   )٥٧(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٧٦(أبو داود السنة 
  .   رواه البخاري) 4(
  .   ٣١:  ةسورة املدثر آي) 5(
  .  ١٢٤:  سورة التوبة آية) 6(
  .  ٢:  سورة األنفال آية) 7(
  .  ٤،   اآلية:  سورة الفتح) 8(
  .  )٤٦٨١(أبو داود السنة ) 9(
  .  لأللباين:   صحيح سنن أيب داود) 10(



  الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة 

  ٧٢

نْ لَم ، فَِإ  ، فإنْ لَم يستِطع فَبِلساِنِه من رأى ِمنكُم منكَرا فَلْيغيره ِبيِده  {:  وقال

   .)٢( )١( }  ، وذَِلك أَضعف اِإلميان يستِطع فَِبقَلِْبه

صلى اهللا - من رسول اهللا - رضوان اهللا تعاىل عليهم-وهكذا تعلَم الصحابة وفَِهموا 
، وينقص  ، يزيد بالطاعة ، وعمل ، وقول  أَن اٍإلميان اعتقاد-عليه وعلى آله وسلم

  .   باملعصية
،  الصبر ِمن اِإلميان ِبمنِزلَة الرأِْس ِمن اجلَسد(   ؤمنني علي بن أَيب طالبقال أَمري امل

   .)٣( )من ال صبر لَه ال ِإميانَ لَه
   .)٤(  )، وِفقْها  ، ويقينا اللَهم ِزدنا ِإميانا(  وقال عبد اهللا بن مسعود

 -  رضي اهللا عنهم-ء ، وأَبو الدردا ، وأَبو هريرة وكانَ عبد اهللا بن عباس
   .)٥(  )اِإلميانُ يزيد وينقُص(  : يقولون

اِإلميانُ قولٌ :   أَهلُ السنة يقولون(  :  وقال وكيع بن اجلراح رمحه اهللا تعاىل
   .)٦(  )وعمل

 ؛ فَِزيادته اِإلميانُ يزيد وينقُص( : وقال ِإمام أَهل السنة أَمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل

                                                
ة ، أبو داود الصال  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه   )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) 1(

  .   )٣/١٠(، أمحد  )١٢٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٤٠(
  .  رواه مسلم) 2(
شرح أصول اعتقاد أَهل السنة واجلماعة "  : أَخرج هذه اآلثار بأسانيد صحيحة اإلمام الاللكائي يف كتابه القيم) 3(

  .  " من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني
شرح أصول اعتقاد أَهل السنة واجلماعة "  : ثار بأسانيد صحيحة اإلمام الاللكائي يف كتابه القيمأَخرج هذه اآل) 4(

  .  " من الكتاب والسنة إمجاع الصحابة والتابعني
شرح أصول اعتقاد أَهل السنة واجلماعة "  : أَخرج هذه اآلثار بأسانيد صحيحة اإلمام الاللكائي يف كتابه القيم) 5(

  .  " لسنة إمجاع الصحابة والتابعنيمن الكتاب وا
شرح أصول اعتقاد أَهل السنة واجلماعة "  : أَخرج هذه اآلثار بأسانيد صحيحة اإلمام الاللكائي يف كتابه القيم) 6(

  .  " من الكتاب والسنة إمجاع الصحابة والتابعني



  الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة 

  ٧٣

   .)١( )، ونقْصانه ِبترِك العمل  بالعمِل
، ولَِكن ما   لَيس اِإلميانُ بالتحلي وال بالتمني(  :  وقال احلسن البصري رمحه اهللا تعاىل

   .)٢(  )وقَر يف القُلوب وصدقَته اَألعمالُ
، يزيد   د وينقص، يزي  اِإلميانُ قولٌ وعمل(  : وقال اِإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل

  {:  ، مث تال بالطاعة وينقص باملعصية         { )٤( )٣(.   

ع أَهلُ اِلفقِه واحلَديِث علَى أَجم( : " التمهيد " ، يف وقال احلافظ أَبو عمر بن عبد الرب
، وينقُص   ، واِإلميانُ ِعندهم يزيد بالطاعة ، وال عملَ ِإال بنية  أَن اِإلميانَ قَولٌ وعمل

   .)٥(  )، والطَاعات كلها ِعندهم ِإميان  باملعصية
دثني والفقهاء وعلى هذا كان مجيع الصحابة والتابعني ومن تبعهم بِإحسان من احمل

؛ ِإال الذين مالوا عن احلِق   ، ومل خيالفهم أَحد من السلف واخللف وأَئمة الدين ومن تبعهم
  .   يف هذا اجلانب

ومن .  من أَخرج العمل عن اِإلميان فهو مرجئ مبتدع ضال:  وأَهلُ السنة يقولون
 قصر يف أَداء بعض أَركان ، ولكن  يِقر بالشهادتني بلسانه ويعتقد وحدانية اهللا بقلبه

، ومن مل يقر بالشهادتني أَصال ال يثبت له اسم اِإلميان  اِإلسالم جبوارحه مل يكتمل إميانه
  .  وال اِإلسالم

  االستثناء يف اِإلميان 
  :  وأَهل السنة واجلماعة

ون ألنفسهم وال جيزم " أَنا مؤمن ِإن شاء اهللا  "  ، أَي القول يرون االستثناء يف اِإلميان
                                                

شرح أصول اعتقاد أَهل السنة واجلماعة "  : أَخرج هذه اآلثار بأسانيد صحيحة اإلمام الاللكائي يف كتابه القيم) 1(
  .  " من الكتاب والسنة إمجاع الصحابة والتابعني

  .   كتاب اإلميان لشيخ اإلسالم ابن تيمية: ( انظر) 2(
  .   ٣١:  سورة املدثر آية) 3(
  .  ؛ كتاب اإلميان٦٢، ص  ١ج"  فتح الباري"  : انظر) 4(
  .  بن تيميةكتاب اإلميان لشيخ اإلسالم ا"  : انظر) 5(
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؛ َألن   ، ونفيهم لتزكيِة النفس  ، وإثبام للقدر ، وذلك من شدة خوفهم من اهللا باِإلميان
، ومينعون االستثناء ِإذا   ، وترك مجيع املنهيات  اِإلميان املطلق يشمل فعل مجيع الطاعات

ر واَألدلة على ذلك كثرية يف الكتاب والسنة وآثا.  كان على وجه الشك يف اإلميان
    {:   ، قال اهللا تعاىل ، وأَقوال العلماء السلف        

          { )١(.   

    {:  وقال             {  )٢(.   

السالَم  {:  ة يقول حني يدخل املقرب-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-وكان النِبي 

، أَسأَلُ اَهللا لَنا   علَيكُم أَهلَ الدياِر ِمن املُؤِمنني واملُسِلمني وِإنا ِإنْ شاَء اُهللا ِبكُم الَِحقُون

  . )٤(  )٣(  } ولَكُم العاِفية

؛ فَلْيشهد أَنه يف   من شهد علَى نفِْسه أَنه مؤمن(   وقال عبد اهللا بن مسعود
   .)٥(  )اجلَنِة

، وعمارة بن  ، واألعمش والليث ، واملغرية مسعت منصور بن املعتمر:  وقال جرير
، وابن   ري، والعالء بن املسيب ويزيد بن أَيب زياد وسفيان الثو  ، وابن شربمة  القَعقاع
   .)٦(  )، ويعيبونَ علَى من ال يستثِْني  يستثْنونَ يف اِإلمياِن(  :  ، ومن أَدركت املبارك

فِإذا :  قيل له.  )قَولٌ وعمل وِنية( :  ؛ فقال وسئلَ اِإلمام أَمحد بن حنبل عن اِإلميان
:   ؟ قال ما يرد عليهف:  قيل له.  )هذه ِبدعة( : ؟ قال مؤمن أَنت:  قال الرجل

                                                
  .  ٢٤ - ٢٣،  اآليتان:  سورة الكهف) 1(
  .  ٣٢:  سورة النجم آية) 2(
  .  )٥/٣٥٣(، أمحد  )١٥٤٧(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٢٠٤٠(، النسائي اجلنائز  )٩٧٥(مسلم اجلنائز ) 3(
  .  رواه مسلم) 4(
  .  "  واجلماعةشرح أصول اعتقاد أهل السنة"  :  أخرجها اإلمام الاللكائي يف) 5(
  .  " شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"  :  أخرجها اإلمام الاللكائي يف) 6(
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   .)١(  )مؤِمن ِإنْ شاَء اُهللا( : يقول
 ال يسلب وصف اِإلميان منه بفعل ما ال يكفر - عند أَهل السنِة واجلماعة-والعبد

، والعبد ال خيرج من  ، أَو ترك ما ال يكفر تاركه من الواجبات فاعله من احملذورات
  .  اِإلميان ِإال بفعل ناقض من نواقضه

؛ مؤمن   ، فهو يف الدنيا مؤمن ناقص اِإلميان  مرتكب الكبرية ال خيرج من اِإلميانو
  .  ، وإن شاء عذَّبه ، ِإن شاء غفر له ، ويف اآلخرة حتت مشيئة اهللا بِإميانه فاسق بكبريته

، قال النِبي   ، وبقليله يخرج اهللا ِمن النار من دخلها واِإلميان يقبل التبعيض والتجزئة
ال يدخل النار من كَانَ يف قَلْبِه ِمثْقالُ حبة ِمن خردل  {:   ى اهللا عليه وعلى آله وسلمصل

   .)٣( )٢( } ِمن ِإميان

القبلة بكل ذنب ِإال بذنب ولذلك فأَهل السنة واجلماعة ال يكفِّرونَ أَحدا من أَهل 
   {:  ، قال تعاىل  يزول به أَصل اِإلميان                 

      { )٤(.   

 ِبيريل {:  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلموقال الناِني ِجبالم-أَتشرِني - عليه السفَب 

؛   زنى وِإنْ سرقوِإنْ :  ، قُلْت أَنه من مات ِمن أمِتك ال يشِرك ِباِهللا شيئا دخلَ اجلَنة

   .)٦( )٥( }  وِإنْ زنى وِإنْ سرق:   قَالَ

؛   ، فَِإنْ الم نفْسه وراجع  ؛ فَمن زنا فَارقَه اِإلميانُ  اِإلميانُ نزه(   وقال أَبو هريرة

                                                
  .  " شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"  :  أخرجها اإلمام الاللكائي يف) 1(
  .  )٣/٥٦(، أمحد  )١٨٣(، مسلم اإلميان  )٢٢(البخاري اإلميان ) 2(
  .  رواه مسلم) 3(
  .  ٤٨:  نساء آيةسورة ال) 4(
  .   )٥/١٥٢(، أمحد  )٢٦٤٤(، الترمذي اإلميان  )٩٤(، مسلم اإلميان  )١١٨٠(البخاري اجلنائز ) 5(
  .  رواه البخاري ومسلم) 6(
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   .)١( )راجعه اِإلميان
،    يخلَعه مرة ويلْبسه أخرى؛ ِإلَّا كَقَِميِص أَحدكُم  ما اِإلميانُ(   وقال أَبو الدرداء

   .)٢(  )واِهللا ما أَِمن عبد علَى ِإميانِه ِإلَّا سِلبه فَوجد فَقْده
أَال ( : ، فيقول  أَنه كان يدعو غلمانه غالما غالما وقد ثبت عن ابن عباس

   .)٣( )؛ ِإال نزع اهللا منه نور اِإلميان ؟ ما من عبد يزين  أزوجك
 وشبك بني أَصابعه مثَ -هكذا( : ؛ قال ، كيف يرتع منه اِإلميان كرمةوسأَله ع

   .)٤( ) وشبك بني أَصابعه- فِإن تاب عاد ِإليه هكذا-أَخرجها

                                                
  .  " شرح أُصول اعتقاد أَهل السنة واجلماعة"   : أَخرجه اإلمام الاللكائي يف) 1(
:  يقول اإلمام البخاري رمحه اهللا.  " عتقاد أَهل السنة واجلماعةشرح أُصول ا"  :  أَخرجه اإلمام الاللكائي يف) 2(

لقيت أكثر من ألف رجل من أَهل العلم؛ أَهل احلجاز ومكة واملدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام (
 ، أَدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأَربعني  لقيتهم كرات قرنا بعد قرن مث قرنا بعد قرن:  ومصر
 واكتفينا بتسمية هؤالء كي يكون خمتصرا -:    ويذكر أَمساء العلماء وهم أكثر من مخسني عاملا مث يقول-سنة

وما :   ، لقول اهللا أن الدين قول وعمل:  ، فما رأيت واحدا منهم خيتلف يف هذه اَألشياء وأن ال يطول ذلك
:  سورة البينة  [دين حنفَاَء ويِقيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَِلك ِدين الْقَيمِة أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه ال

  .  لاللكائي"  شرح أصول اعتقاد أهل السنة: (  انظر.  )مث يسرد بقية اعتقادهم.  . . ] ٥
  .   ٥٩، ص  ١٢ج "  فتح الباري"  : انظر) 3(
  .   رواه البخاري) 4(
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  األصل الثالث 
  موقف أهل السنة

   من
   مسألة التكفري 

ال يكفرون أَحدا بعينه من املسلمني ارتكب مكفِّرا ِإال بعد ِإقامة احلجة اليت يكفر 
  جبها مبو

  :  ؛ أَهل السنة واجلماعة ومن أُصول عقيدة السلف الصاحل
أم ال يكفرون أَحدا بعينه من املسلمني ارتكب مكفِّرا ِإال بعد ِإقامة احلجة اليت يكفر 

، ومعلوم   ، وتزول الشبهة عن اجلاهل واملتأول ، وتنتفي املوانع ؛ فتتوافر الشروط مبوجبها
؛   ، خبالف اَألشياء الظاهرة  اخلفية اليت حتتاج ِإىل كشف وبيانأَن ذلك يكون يف اُألمور 

 وجحِد عموم -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-، وتكذيب الرسول  مثل جحد وجوِد اهللا
  .  ، وختمِه للنبوة  رسالته

وال يكفِّرون أَحدا من .  وأَهل السنة ال يكفرون املكره ِإذا كان قلبه مطمئنا باِإلميان
؛ فِإنهم ال   ، ولو كان من كبائر الذنوب اليت هي دون الشرك  بكلِّ ذنباملسلمني

، ما مل يستحل  ، وإمنَا حيكمون عليه بالفسق ونقص اإلميان حيكمون على مرتكبها بالكفر
  {:   يقول- تبارك وتعاىل-؛ ألنَّ اهللا ذنبه                 

                     {  )١(.   

    {:  ويقول سبحانه                

                         { )٢(.   

، ِإن شاء  مره ِإىل اهللا تعاىل؛ فَأَ  مل يستحله- دون الشرك-وإذا مات العبد على ذنب
                                                

  .  ٤٨:  رة النساء آيةسو) 1(
  .   ٥٣:  سورة الزمر آية) 2(



  الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة 

  ٧٨

؛ خالفا للفرق الضالة اليت تحكُم على مرتكب الكبرية   ، وإن شاء غفر له  عذَّبه
  .   ، أَو باملرتلة بني املرتلتني  بالكفر

 أَن يكفر أَحد أَحدا دون - صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم- وقد حذر النيب 
ِخيه  {:   ، قال صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  برهان ٍئ قَالَ َأل يا :   أَميا امِر

ر ها أَحدهما  كَاِف لَّا رجعت   ، ِإنْ كَانَ كَما قال  ، فَقَد باَء ِب ، وِإ

   .)٢(  )١(  }  علَيه

لَّا   عدو اِهللا:   ، أَو قَالَ  من دعا رجال ِبالكفْر  {:   وقال ، ولَيس كَذِلك ِإ

   .)٤(  )٣(  }  حار علَيِه

الكُفْر  ال يرِمي رجل رجال بالفُسوق  {:   وقال لَّا ارتدت   ، وال يرميِه ِب ، ِإ

   .)٦(  )٥(  }  ، ِإنْ لَم يكُن صاِحبه كَذِلك  علَيِه

نا ِبكُفْر  {:   وقال    .)٨(  )٧(  }  قَتله، فَهو كَ  ومن رمى مؤِم

ذَا قَالَ الرجلُ َألِخيه  {:   وقال ِه أَحدهما:   ِإ    .)١٠(  )٩(  }  يا كَاِفر فَقَد باَء ِب

  فرق بني احلكم على القول واملعني 
                                                

،  )٤٦٨٧(، أبو داود السنة  )٢٦٣٧(، الترمذي اإلميان  )٦٠(، مسلم اإلميان  )٥٧٥٣(البخاري األدب ) 1(
  .  )١٨٤٤(، مالك اجلامع  )٢/١٠٥(أمحد 

  .   روامها مسلم) 2(
  .  )٥/١٦٦(، أمحد  )٦١(مسلم اإلميان ) 3(
  .   روامها مسلم) 4(
  .  )٦١(، مسلم اإلميان  )٥٦٩٨(البخاري األدب ) 5(
  .   رواه البخاري) 6(
  .   )٤/٣٣(، أمحد  )٥٧٥٤(البخاري األدب ) 7(
  .   رواه البخاري) 8(
  .  )٥٧٥٢(البخاري األدب ) 9(
  .   رواه البخاري) 10(
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  :  وأَهل السنة واجلماعة
كْم املطلق على أَصحاب البدع باملعصية أَو الكفر وبني احلكـم على يفَرقُونَ بني احلُ

، بأنه عاٍص أَو فاسق   صدرت عنه بدعة من البدع- ممن ثبت ِإسالمه بيقني-شخص معني
،  ، وذلك بِإقامة احلجة وإزالة الشبهة ، فال حيكمون عليه بذلك حىت يبني له احلق أَو كافر

؛ مث هم ال يكفرون املعين إال ِإذا حتققت   يف اُألمور الظاهرة، ال وهذا يف اَألشياء اخلفية
   .)١( فيه الشروط وانتفت املوانع

 -صـلى اهللا عليـه وعلـى آلـه وسـلم     -مسعت رسول اهللا :   قال  وعن أيب هريرة  
 واآلخر مجتهد   ، ، فَكَانَ أَحدهما يذِْنب    كَانَ رجالِن يف بِني ِإسراِئيلَ متؤاِخيين      " : يقول

فَوجده يوما  .  أَقِْصر:  ، فَيقُولُ  ، فَكَانَ الَ يزالُ املُجتِهد يرى اآلخر علَى الذنب         يف الِعبادةِ 
الَ ! واِهللا:  ؟ فَقَـالَ   خلِِّني وريب أَبِعثْت علي رقيبا    :  فَقَالَ.  أَقِْصر:  ، فَقَالَ لَه   علَى ذَنب 

غي  اُهللا لَك اُهللا اجلَنةَ     -ِفر ِخلُكدا  -! أَو ال يمهواحب العـاملني   فَقُبض أَرر دا ِعنعتمفَاج ،  ،
:  ؟ وقَالَ ِللْمذِْنب   ، أَو كُنت علَى ما يف يدي قاِدرا        كُنت ِبي عاِلما  :  فَقَالَ ِلهذا املُجتِهد  

:  قال أَبـو هريـرة    .  " اذْهبوا ِبِه ِإلَى النارِ   :  قَالَ لآلخرِ ، و  اذْهب فَادخل اجلنة ِبرحمِتي   
   .)٢( . ، أوبقَت دنياه وآخرته لتكَلَم بكلمة! والذي نفسي بيده

                                                
، فكانوا أبعد الناس   ا الصاحلعلى ضوء هذه القاعدة السلفية صار سلفن) من ثبت إسالمه بيقني فال يزول بشك 1)(

،   من الكفر فروا:  ؟ قال عن أهل النهروان أكفار هم ملا سئل علي بن أيب طالب: (  ، ولذلك من التكفري
، وإمنَا هم  ، وأولئك يذكرون اهللا صباح مساء املنافقون ال يذكرون اهللا إال قليال:   ؟ قال أمنافقون هم:  فسئل

ومن الضروري أن نفرق بني .  ]  ١٧٣ ص٨، ج   السنن الكربى"  جه البيهقي يفأخر ) [ِإخواننا بغوا علينا
النوع والعني يف التكفري ذلك أنه ليس كل ما هو كفر يكفر به شخص بعينه؛ فينبغي التفرقة بني احلكم على 

فاملتأول  : ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا.  القول بأنه كفر واحلكم على صاحبه املعني بأنه كافر
جمموعة الرسائل واملسائل   ) [ ، بل قد جعل لكل شيء قدرا  اجلاهل واملعذور ليس حكمه حكم املعاند والفاجر

وإذا عِرف هذا فتكفري املعني من هؤالء اجلهال وأمثاهلم حبيث حيكم عليه بأنه : ( وقال رمحه اهللا.   ]  ٣٨٢ / ٣
قوم على أحدهم احلجة بالرسالة اليت يبني ا هلم أم خمالفون مع الكفار ال جيوز اإلقدام عليه ِإال بعد أن ت

جمموعة   ) [، وهكذا الكالم يف مجيع تكفري املعينني ، وإن كانت مقالتهم هذه ال ريب أا كفر للرسول
  .  ] ٣٤٨ / ٣الرسائل واملسائل 

  .  لأللباين:   صحيح سنن أيب داود) 2(
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  أنواع الكفر 
ِإذ يرد الكفر يف النصوص :  والكفر ضد اِإلميان ِإال أَن الكفر يف لسان الشرع كفران

،   ، وأَحيانا يراد به الكفر غري املخرج عن امللة ن امللةمرادا به أَحيانا الكفر املخرج ع
؛ منها ما   ، والكفر ذو أصول وشعب متفاوتة وذلك أَن للكفر شعبا كما أَن لِإلميان شعبا

  :  ، ومنها ما هي من خصال الكفَّار يوجب الكفر
  :  ، ويسمى الكفر االعتقادي  كفر أَكرب خمرج من امللة-أَوال

، ويكون باالعتقاد  ، ويوجب اخللود يف النار  ض اِإلميان ويبِطل اِإلسالمهو ما يناق
  :   ، وينحصر يف مخسة أَنواع  والقول والفعل

، أَو ادعاء أَن الرسول جاء خبالف  هو اعتقاد كذب الرسل:   كفر التكذيب- ١
  .   مر اهللا ويه، أَو من ادعى أَن اهللا حرم شيئا أَو أَحلَه مع علمه أَن ذلك خالف أَ احلق

  :   كفر اِإلباء واالستكبار مع التصديق- ٢
، لكنه يرفض اتباعه أَشرا وبطرا   حق من ربه وذلك بأن يقر أَنَّ ما جاء به الرسول

، ولكن قابله باِإلباء   ؛ ككفر ِإبليس فِإنه مل جيحد أَمر اهللا ومل ينكره  واحتقارا للحق وأَهله
  .  واالستكبار

،   ، وال يكذبه بأَن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول ال يصدقه:   عراض كفر اِإل- ٣
،   ، ويترك احلق ال يتعلَمه وال يعمل به  ، وال يصغي ِإليه البتة ، وال يعاديه وال يواليه

  .   ؛ فهو كافر كفر ِإعراض ويهرب من اَألماكن اليت يذكر فيها احلق
؛   الرسول مع رفضه وجحده بالقلبوهو ِإظهار متابعة ما جاء به:   كفر النفاق- ٤

   .)١( فهو مظهر لِإلميان به مبطن للكفر

                                                
وهو ما أبطن الكفر :   ، أو النفاق األكرب نفاق االعتقاد:  أوال:   فاق عمل، ون نفاق اعتقاد:  والنفاق نوعان) 1(

، وصاحبه من أهل الدرك األسفل من النار؛ مثل من كذب مبا  ، وأظهر اإلميان على لسانه وجوارحه يف القلب
النتصار ، أو كراهية ا به الرسول ، أو بعض ما جاء ، وكذب الرسول ، أو بعض ما جاء به اهللا  جاء به اهللا

وهو النفاق العملي :  ، أو النفاق األصغر نفاق العمل:  ثانيا.   وغريها من األعمال الكفرية.  . لدين الرسول
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، ويتردد  ؛ بل يشك يف أَمره بأَن ال جيزم بصدق النيب وال كذبه:   كفر الشك- ٥
، فمن  ، ِإذ املطلوب هو اليقني بأَن ما جاء به الرسول من ربه حق ال مرية فيه يف اتباعه

؛ فقد كَفر كُفر شك    أَو جوز أَن يكون احلق خالفه به الرسولتردد يف اتباعه ملا جاء 
  .   وظن

، ِإذا مات  ، وحمبطة جلميع اَألعمال ، موجبةٌ للخلود يف النار  وهذه اَألنواع من الكفر
    {:  ، قال تعاىل صاحبها عليها                

               { )وقال )١  :}          

        {  )٢(.   

  :    كفر أَصغر غري خمرج من امللة-ثانيا
؛ َألنها من خصال  أَطلقه الشارع على بعض الذنوب على سبيل الزجر والتهديد

 الستحقاق الوعيد دون ، وهو مقتض ، وما كان من هذا النوع فمن كبائر الذنوب  الكفر
، والطعن  ، واحللف بغري اهللا تعاىل قتال املسلم:   ، ومن اَألمثلة على ذلك اخللود يف النار

،   ِإىل غري ذلك.  . ، وقول املؤمن ألخيه املؤمن يا كافر ، والنياحة على امليت يف النسب

  {:  قال اهللا تعاىل                     { )٣(.   

وِقتالُه ،  ِسباب املُسِلِم فُسوق  {:   وقال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب   {:   وقال)١( )٤( }  كُفْر

                                                                                                                                       
إذا حدث :  ، وصاحبه ال خيرج من امللة؛ مثل ما ظهر فيه العمل على وجه خمالف ملا يكون عليه الشرع:  أَي

  .  ، وإذا عاهد غدر؛ كما جاء يف احلديث  فجر، وإذا خاصم ، وإذا ائتمن خان ، وإذا وعد أخلف  كذب
  .  ٦:  سورة البينة آية) 1(
  .   ٦٥:  سورة الزمر آية) 2(
  .  ٩:   سورة احلجرات آية) 3(
،  )٤١٠٨(، النسائي حترمي الدم  )١٩٨٣(، الترمذي الرب والصلة  )٦٤(، مسلم اإلميان   )٤٨(البخاري اإلميان ) 4(

  .  )١/٣٨٥(د ، أمح )٦٩(ابن ماجه املقدمة 
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:   وقال)٥(  . )٤( }  ، أو كفر من حلف بغري اهللا فقد أشرك {:   وقال)٣(  )٢(  } بعض

   .)٧( )٦( }  ؛ الطعن يف النسب والنياحة على امليت  اثنتان يف الناس مها م كفر  {

  األصل الرابع 
  اإلميان بنصوص

   الوعد والوعيد 
  :  نة واجلماعة، أَهل الس ومن أُصول عقيدة السلف الصاحل
، وال   ، ويِمروا كما جاءت  ، يؤمنون ا  اِإلميان بنصوص الوعد والوعيد

:   ، كقوله سبحانه وتعاىل  ، ويحكِّمونَ نصوص الوعد والوعيد  يتعرضون هلا بالتأويل
}                                                   

                  {  )٨(.   

؛ لكن من أَظهر الكفر  ويعتقدون بأَن عواقب العباد مبهمة ال يدري أَحد مبا يختم له
ِإن الرجلَ لَيعملُ عملَ  {:  قال النِبي.   ، وعومل معاملة الكفار يه بهاألكرب حكم عل

؛   ملُ عملَ أَهِل الناِر، وِإنَّ الرجلَ لَيع ، وهو ِمن أَهِل الناِر  ؛ ِفيما يبدو ِللناِس  أَهِل اجلَنة
ِإن أَحدكُم لَيعملُ ِبعمِل أَهِل  {:   وقال)١( )٩( }  ، وهو ِمن أَهِل اجلنِة ِفيما يبدو للناس

                                                                                                                                       
  .   متفق عليه) 1(
،  )٣٩٤٢(، ابن ماجه الفنت  )٤١٣١(، النسائي حترمي الدم   )٦٥(، مسلم اإلميان  )١٢١(البخاري العلم ) 2(

  .  )١٩٢١(، الدارمي املناسك  )٤/٣٥٨(أمحد 
  .   متفق عليه) 3(
  .   )٢/٦٩( أمحد ، )٣٢٥١(، أبو داود األميان والنذور  )١٥٣٤(الترمذي النذور واألميان ) 4(
  .  لأللباين:   صحيح سنن أيب داود) 5(
  .  )٢/٤٩٦(، أمحد   )١٠٠١(، الترمذي اجلنائز  )٦٧(مسلم اإلميان ) 6(
  .  رواه مسلم) 7(
  .  ٤٨:  سورة النساء آية) 8(
  .  )٥/٣٣٢(، أمحد  )١١٢(، مسلم اإلميان  )٢٧٤٢(البخاري اجلهاد والسري ) 9(
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كُونُ با يى متا ِإلَا ِذراعاجلَنِة حهنيبو هني ابِه الِكتلَيع بقسِل النار   ؛ فَيِل أَهملُ ِبعمع؛ فَي
؛  ، حتى ما يكُونُ بينه وبينها ِإال ِذراع ، وِإن أَحدكُم لَيعملُ ِبعمِل أَهِل النار فَيدخلُها

ابِه الِكتلَيع بقسلُ  فَيمعا؛ فَيلُهخدِل اجلنة فَيِل أَهم٣( )٢( }  ِبع(.   

 على - من املؤمنني واملتقني-ولكن يشهدون ملن مات على اِإلسالم بظاهر إسالمه
  .  ، ِإن شاء اهللا ؛ بأنه من أَهل اجلنة  العموم

     {:  قال تعاىل                   

     {  )وقال)٤   :}                      

     { )٥(.   

،  من مات وهو يعلَم أنه الَ ِإله ِإلَا اُهللا {:  وقال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

.  ، واملنافقني من أَهل النار ، واملشركني  ويشهدون بأَنَّ الكفار.  )٧( )٦( }  دخلَ اجلَنةَ

   {:  قال تعاىل                       

  {  )وقال )٨   :}                         

              { )وقال.   )٩   :}                

                                                                                                                                       
  .  رواه البخاري ومسلم) 1(
، ابن   )٤٧٠٨(، أبو داود السنة   )٢١٣٧(، الترمذي القدر  )٢٦٤٣(، مسلم القدر  )٦٢٢١(البخاري القدر ) 2(

  .   )١/٤٣٠(، أمحد  )٧٦(ماجه املقدمة 
  .  رواه البخاري ومسلم) 3(
  .  ٢٥،  اآلية:   سورة البقرة) 4(
  .  ٥٥:  سورة القمر آية) 5(
  .  )١/٦٩(، أمحد  )٢٦(مسلم اإلميان ) 6(
  .  رواه مسلم) 7(
  .  ٣٩:   سورة البقرة آية) 8(
  .   ٦،  اآلية:  سورة البينة) 9(
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   { )١(.   

  :  وأَهل السنة واجلماعة
صلى اهللا عليه وعلى آله -، كما شهد هلم النِبي  يشهدون للعشرة املبشرين باجلنة

  .    باجلنة شهدوا له ا- صلى اهللا عليه وآله وسلم- وكلُّ من شهد له النيب-وسلم
،   ، وعمر يف اجلنة أَبو بكٍْر يف اجلَنِة  {:  قال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

، وعبد الرحمِن بن  ، والزبير يف اجلنِة  ، وطَلْحةُ يف اجلنِة ، وعلي يف اجلَنِة  وعثْمانُ يف اجلَنة
، وأَبو عبيدةَ بن   ، وسعيد بن زيد يف اجلنة ، وسعد بن أَيب وقَّاص يف اجلنة عوف يف اجلنة
، كعكاشة بن    ثبت لكثري من الصحابة الشهادة باجلنة وقد)٣( )٢( } اجلَراح يف اجلنِة

،  ، وجعفر بن أيب طالب ، وبالل بن رباح  ، وآل ياسر ، وعبد اهللا بن سالم حمصن
، وفاطمة ابنة الرسول صلى اهللا  ، وعبد اهللا بن رواحة ، وزيد بن حارثة وعمرو بن ثابت
، ومجيع زوجاته   وحفصة،  ، وصفية ، وعائشة ، وخدجية بنت خويلد  عليه وآله وسلم

  .  ، رضي اهللا عنهم أَمجعني  ، وغريهم صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
، منهم أَبو هلب  ، فنشهد هلم بذلك وأَما من جاءت النصوص بأَنهم من أَهل النار

، وامرأته أُم مجيل أَروى بنت حرب وغريمها ممن ثبت يف  عبد العزى بن عبد املطلب
  .   حقهم ذلك

  :  هل السنة واجلماعةوأَ
صلى -؛ جبنة وال نار ِإال من جزم له رسول اهللا  ال جيزمون َألحد بعينه كائنا من كان

                                                
  .  ١٤٥:  سورة النساء آية) 1(
  .  )١/١٨٨(، أمحد  )١٣٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٤٩(، أبو داود السنة  )٣٧٤٨(الترمذي املناقب ) 2(
  .  لأللباين:   صحيح سنن أيب داود) 3(
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   .)١( ، وخيافون على املسيء   ولكن يرجون للمحسن-اهللا عليه وعلى آله وسلم
 اهللا بفضله ، وإنْ كان عمله حسنا ِإلَّا أَنْ يتغمده ويعتقدون أَنَّ اجلنة ال جتب َألحد

  {:  ، قال اهللا تعاىل فيدخلها برمحته                  

                     { )٢(.   

ما ِمن أَحد يدِخلُه عملُه  {:  وقال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

؛ ِإال أَنْ يتغمدين ريب   وال أَنا " :  قالَ! ؟ يا رسول اهللا  وال أَنت:  فقيل " اجلنة
ال يوجبون العذاب لكل من توجه ِإليه :   وأَهل السنة واجلماعة )٤(  )٣(  } ِبرحمة

، أَو  ، أَو بتوبة  فقد يغفر اهللا له مبا فعله من طاعات- يف غري ما يقتضي الكفر-الوعيد
     { :  ، قال اهللا تعاىل مبصائب وأَمراض مكفرة            

                               { )٥(.   

، وجد غُصن  بينما رجلٌ يمِشي ِبطَريٍق {:   قال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

   .)٧(  )٦(  }  لَه؛ فَغفَر  ، فَشكَر اهللا له شوك علَى الطَِريِق فأخره

، وأَنه لن متوت نفس ِإلَّا بإذن  يعتقدون أَن لكلِّ خملوٍق أَجال:  وأَهل السنة واجلماعة
                                                

نسأل اهللا :  والصحيح أن يقال.  كم على أحد قتل أو مات بأنه شهيد؛ ألن النية مردها ِإىل اهللا تعاىلوهلذا ال حي) 1(
 بصيغة الدعاء وليس بصيغة اجلزم ألن اجلزم قول -له الشهادة حنسبه شهيدا ِإن شاء اهللا وال نزكي على اهللا أحدا

  .  على اهللا بال علم
  .  ٢١:  سورة النور آية) 2(
، أمحد   )٤٢٠١(، ابن ماجه الزهد  )٢٨١٦(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار   )٥٣٤٩(ي املرضى البخار) 3(

)٢/٤٨٨(   .  
  .  رواه مسلم) 4(
  .   ٥٣:  سورة الزمر آية) 5(
، مالك  )٢/٥٣٣(، أمحد  )٥٢٤٥(، أبو داود األدب   )١٩١٤(، مسلم اإلمارة   )٦٢٤(البخاري األذان ) 6(

   . )٢٩٥(النداء للصالة 
  .   رواه البخاري) 7(
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، وإن مات أَو  ، فِإذا جاء أَجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون اهللا كتابا مؤجال
  {:  ، قال اهللا تعاىل ؛ فِإنما النتهاء أَجله املسمى له قُتل          

           {  )١(.   

يعتقدون أَنَّ وعد اهللا للمؤمنني باجلنة ووعيده بتعذيب العصاة :  وأَهل السنة واجلماعة
   {:  ، قال اهللا تبارك وتعاىل ، وتعذيب الكفار واملنافقني يف النار حق املوحدين

                             

             {  )٢(.   

، وقد وعد اهللا تعاىل  ولكن اهللا سبحانه يعفو عن عصاة املوحدين بفضله وكرمه
   {:  قال تعاىل.  ، ونفاه عن غريهم  بالعفو عن املوحدين          

            { )٣(.   

                                                
  .  ١٤٥:  سورة آل عمران آية) 1(
  .  ١٢٢:  سورة النساء آية) 2(
  .  ٤٨:  سورة النساء آية) 3(
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  األصل اخلامس 
  )١(املواالة واملعاداة 

  يف
   عقيدة أهل السنة 

  :  ماعة؛ أَهل السنة واجل  ومن أُصول عقيدة السلف الصاحل 
، والبغض للمشركني   أَي احلب والوالُء للمؤمنني،   احلب يف اهللا والبغض يف اهللا

  {:  ، قال اهللا تعاىل  والكفار والرباءة منهم              
              {  )وقال تعاىل )٢  :}         

                         {  )٣(.   

  :  وأَهل السنة واجلماعة
، وهلا مكانة عظيمة يف الشرع تتضح  يعتقدون أَن املواالة واملعاداة من األصول املهمة

  :  من الوجوه اآلتية
فِإنَّ معناها الرباءةُ من كل ما يعبد من دون ) ال ِإلَه ِإلَّا اُهللا(  أَا جزء من شهادة-أَوال 

  :  ، كما قال اهللا تعاىل  اهللا
                                                

.  ، والوالية ضد العداوة ، فكل من أحببته ابتداء من غري مكافأة؛ فقد أوليته وواليته  هي احملبة:  املواالة لغة) 1(
.  ، واللفظ مشعر بالقرب والدنو من الشيء  أنه احملبة والنصرة واالتباع: وجممل القول يف املواالة أو الوالء

اخلصومة واملباعدة؛ وهي الشعور املتمكن يف :   والعداء والعداوة.  مصدر عادى يعادي معاداة:  املعاداة لغة
 وهي ضد ، أا التباعد واالختالف:  وملخصه.  ، والعدو ضد الصديق القلب يف قصد اإلضرار وحب االنتقام

، وينشأ عنهما من أعمال القلب  ، وأصل املعاداة البغض أصل املواالة احلب:  املواالة واملعاداة شرعا.  املواالة
:  فاملواالة إذن.   واجلوارح ما يدخل يف حقيقة املواالة واملعاداة؛ كالنصرة واألنس واملعاونة واجلهاد واهلجرة

ومن هنا نعلم أنه ال .   ، واملعاداة ضد ذلك القول أو الفعل أو النيةاالقتراب من الشيء والدنو منه عن طريق 
، وأَن اهللا قد أَوجب على املؤمنني أن يقدموا كامل املواالة  يكاد يوجد فرق بني املعنيني اللغوي والشرعي

  .  متالزمان، وال يتم الوالء للمؤمنني إال بالرباء من املشركني؛ فهما  ، وكامل املعاداة للكافرين للمؤمنني
  .  ٧١:  سورة التوبة آية) 2(
  .  ٢٨:  سورة آل عمران آية) 3(
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}                  {  )١(.   

املواالَةُ يف اهللا :  أَوثق عرى اِإلميان {:  ، قال النيب ان أَا أَوثق عرى اإلمي-ثانيا 

   .)٢(  } اهللا، والبغض يف  ، واحلب يف اهللا واملعاداةُ يف اهللا

  .   ميان ولذَّة اليقني أَنها سبب لتذوق القلب حالوة اِإل-ثالثا 

ثَالثٌ من كُن فيِه وجد حالَوةَ  {:  قال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

،  ، ومن أَحب عبدا الَ يِحبه ِإلَا للِّه  ِسواهمامن كَانَ اُهللا ورسوله أَحب ِإليِه مما:   اِإلميان

   .)٤(  )٣(  } ومن يكْره أَنْ يعود يف الكُفْر بعد ِإذْ أَنقَذَه اُهللا كَما يكْره أَنْ يلْقَى يف الناِر

،  من أَحب للّه  {:  ، وقال  أَنه بتحقيق هذه العقيدة يستكمل اِإلميان-رابعا 

   .)٦( )٥( }  ؛ فَقَد استكملَ اِإلميان  ، ومنع للّه ، وأَعطَى للّه  وأَبغض للّه

،  ، كان كافرا باهللا ، وكره اهللا ودينه وأَهله  َألن من أحب غري اهللا ودينه-خامسا 
  {:  اهللا تعاىلقال                              

                       { )٧(.   

  .   أَنها الصلة اليت على أَساسها يقوم اتمع املسلم-سادسا 

ِخيِه ما الَ يؤِمن أَحدكُم حتى يِحب َأل {:   قال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

                                                
  .   ٣٦:  سورة النحل آية) 1(
  .   )٩٩٨: (  ، لأللباين؛ برقم سلسلة األحاديث الصحيحة"  : انظر) 2(
 ، النسائي اإلميان وشرائعه )٢٦٢٤(، الترمذي اإلميان  )٤٣(، مسلم اإلميان  )٢١(البخاري اإلميان ) 3(

  .  )٣/٢٨٨(، أمحد   )٤٠٣٣(، ابن ماجه الفنت  )٤٩٨٨(
  .   متفق عليه) 4(
  .  )٤٦٨١(أبو داود السنة ) 5(
  .  لأللباين:   صحيح سنن أيب داود) 6(
  .  ١٤:   سورة األنعام آية) 7(
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   .)٢( )١( }  يحب ِلنفِْسِه

؛ بل من   يعتقدون بأن املواالة واملعاداة واجبةٌ شرعا:   وأَهل السنة واجلماعة
، وهي أَصل عظيم من أُصول   وشرط من شروطها) ال إلَه ِإال اُهللا(  :  لوازم شهادة

لتأكيد ، وقد جاءت النصوص الكثرية   العقيدة واإلميان جيب على املسلم مراعاته
   {:   ، منها قوله تعاىل  هذا اَألصل                           

                                                
                                              

              {  )وقوله )٣   :}                            

                             {  )٤(.   

  :  وأَهل السنة واجلماعة
  :  يقَسمونَ الناس يف املواالة واملعاداة ِإىل ثالثة أَقسام

، وقاموا  وهم املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله:   ستحق الوالء املطلق من ي-أوال
  {:  ، قال اهللا تعاىل بشعائر الدين خملصني له              

                           

            { )٥(.   

  :    من يستحق الوالء من جهة والرباء من جهة أخرى-ثانيا

                                                
سائي ، الن )٢٥١٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )٤٥(، مسلم اإلميان   )١٣(البخاري اإلميان ) 1(

  .   )٢٧٤٠(، الدارمي الرقاق  )٣/٢٧٢(، أمحد  )٦٦(، ابن ماجه املقدمة  )٥٠١٦(اإلميان وشرائعه 
  .   رواه البخاري) 2(
  .  ٢٤:  سورة التوبة آية) 3(
  .  ١:  سورة املمتحنة آية) 4(
  .  ٥٦ - ٥٥،  اآليتان:  سورة املائدة) 5(
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، ويفعل احملرمات اليت ال تصل ِإىل  مثل املسلم العاصِي الذي يهمل بعض الواجبات
،   ، وال جيوز السكوت على معاصيهم ، واإلنكار عليهم ؛ فيجب مناصحة هؤالء  الكفر

، وتقام عليهم احلدود والتعزيرات  ون عن املنكربل ينكر عليهم ويؤمرون باملعروف وينه
 مع عبد اهللا بن محار  ؛ كما فعل النيب ، ويتوبوا من سيئام حىت يكفوا عن معاصيهم

 الَ تلْعنوه -  :}  -؛ فقال ، ولعنه بعض الصحابة عندما أُِتي به وهو شارب للخمر

  .  ومع هذا فقد أَقام عليه احلد.  )٢( )١( } ِإنه يحب اهللا ورسولَه

  :   من يستحق الرباء املطلق-ثالثا
، أَو   ، أَو ملحدا  ، أَو جموسيا ، أَو نصرانيا ، سواء كان يهوديا وهو املشرك والكافر

،  ء غري اهللا؛ كدعا  ، وهذا احلكم ينطبق أَيضا على من فعل املكفرات من املسلمني  وثنيا
، أَو فصل الدين   ، أَو سب اهللا ورسوله أَو دينه ، أَو التوكُّل على غريه أو االستغاثة بغريه

 - بعد إقامة احلجة عليهم-، أَو حنو ذلك عن احلياة اعتقادا بأنَّ الدين ال يالئم هذا العصر
،  ونَ يف اَألرض الفساد، وال يتركوهم يعيثُ فعلى املسلمني أَن جياهدوهم ويضيقوا عليهم

  {:  قال اهللا تعاىل                      
     { )وقال )٣  :}                

                         { )٤(.   

  :  وأَهل السنة واجلماعة
  :  ، منها يرون أَنَّ املواالة يف اهللا هلا حقوق جيب أَن تؤدى

،  ، ويستثىن من ذلك املستضعف   اهلجرة من بالد الكفر ِإىل بالد املسلمني-أَوال 

                                                
  .  )٦٣٩٨(البخاري احلدود ) 1(
  .   رواه البخاري) 2(
  .  ٩:  سورة التحرمي آية) 3(
  .  ٢٢:   سورة اادلة آية) 4(
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  .  ومن ال يستطيع اهلجرة َألسباب شرعية
، ومشاركتهم يف أَفراحهم   ، ومعاونتهم بالنفس واملال واللسان  نصرة املسلمني-ثانيا 
  .  وأَحزام
، وعدم السخرية  ؛ من اخلري ودفع الشر  أَن حيب للمسلمني ما حيبه لنفسه-ثالثا 

  .  ، واحلرص على حمبتهم وجمالستهم ومشاورم  منهم
، والدعاء  ، والرفق م ع اجلنائز، واتبا  أَداء حقوقهم من عيادة املريض-رابعا 

  .  ، وال أكل أمواهلم بالباطل ، وعدم غشهم يف املعاملة ، والسالم عليهم واالستغفار هلم
، وكف  ، ونقل أَخبارهم وأَسرارهم ِإىل عدوهم  عدم التجسس عليهم-خامسا 
  .   ، وإصالح ذات بينهم  اَألذى عنهم
، والتعاون معهم على  ، وعدم التفرق عنهم  االنضمام ِإىل مجاعة املسلمني-سادسا 

  .  الرب والتقوى واَألمر باملعروف والنهي عن املنكر
  :  وأَهل السنة واجلماعة

  :   ، منها يرون املعاداة يف اهللا تقتضي أُمورا
  .   ، إضمار العداوة هلم  بغض الشرك والكفر وأَهله-أوال 
؛ حىت لو   ، ومفاصلتهم مفاصلة كاملة  ادم عدم اختاذ الكفار أَولياء وعدم مو-ثانياَ 

  .  كانوا من ذوي القرىب
، وعدم السفر ِإليها ِإال لضرورة مع القدرة على ِإظهار شعائر   هجر بالد الكفر-ثالثا 

  .  الدين
؛ فالدين كشعائر  ، دينا ودنيا  عدم التشبه م فيما هو من خصائصهم-رابعا 

، وما مل ينتشر يف  ، وحنوها من عادم ل والشرب واللباس، والدنيا كطريقة األك دينهم
، واحملبة يف الباطن تورث  ، َألنَّ ذلك يورث نوعا من املودة واملواالة يف الباطن املسلمني

  .   املشاة يف الظاهر
، وال يستعني  ، وال يعينهم على املسلمني  ، وال ميدحهم  أَال يناِصر الكفار-خامسا 
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، وهجر صحبتهم   ، وال يركَن ِإليهم  الضرورة وعلى كفار أَمثاهلم؛ إال عند م
  .  ، ويقومون بأهم أَعماله  ، وال يتخذهم بطانة له حيفظون سره وجمالسهم

، وكذلك ال  ، وال يهنئهم عليها  أَال يشاركهم يف أَعيادهم وأَفراحهم-سادسا 
  .  ، وحنوها ؛ بالسيد واملوىل  يعظمهم وال خياطبهم

  .   ، وال يترحم عليهم   أَلَّا يستغفر هلم-ا سابع
  .    عدم املداهنة وااملة واملداراة هلم على حساب الدين-ثامنا 

، وترك اتباع أَهوائهم ومتابعتهم  ، أَو الرضى حبكمهم  عدم التحاكم ِإليهم-تاسعا 
  .  ؛ ِلأَنَّ متابعتهم يعين ترك حكم اهللا ورسوله  يف أَي أَمر من أمورهم

  .  " السالَم علَيكُم " :  أَال يبدأهم بتحية اإلسالم-را عاش
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  األصل السادس 
  التصديق 

  بكرامات األولياء 
التصديق بكرامات :   ، أَهل السنة واجلماعة ومن أُصول عقيدة السلف الصاحل

 وهي ما قد يجريه اهللا تعاىل على أَيدي بعض الصاحلني من خوارق العادات )١( اَألولياء
                                                

هي أَمر خارق للعادة وغري مقرون بدعوى النبوة وال هو مقدمة هلا؛ يظهره اهللا على يد بعض عباده :  الكرامة) 1(
صحيح والعمل  ِإكراما هلم من اللهفإذا مل يكن مقرونا باإلميان ال- من امللتزمني بأحكام الشريعة-الصاحلني

، ويف صدر هذه اُألمة من  ، كما يف سورة الكهف وغريها وقد وقع يف اُألمم السالفة.  الصاحل كان استدراجا
، ويف كتب  وغريها كثرية جدا.  "  يا سارية اجلبل"  الصحابة والتابعني؛ كما حصل مع عمر بن اخلطاب

ليت كرم اهللا تعاىل به عباده الصاحلني العاملني بكتابه السنن الصحيحة واآلثار املنقولة شيء كثري من الكرامات ا
، وهي متواترة وموجودة يف اُألمة  رواه آالف من العلماء وغريهم من الثقات وشاهدوه وما- -وبسنة نبيه

، ألن الكرامة مل حتصل  ، ووقوع كرامات األولياء يف احلقيقة معجزة لألنبياء  وباقية فيها إىل ما شاء اهللا تعاىل
وقد يكون ما .  اجلائزة عقال ، وهي من اُألمور  حدهم إال بربكة متابعته لنبيه وسريه على هدى دينه وشريعتهأل

يعطيه اهللا لعبده املؤمن من فتح آفاق العلم أمامه أفضل وأعظم من كل اخلوارق املادية اليت نسمع ا أو نقرأ 
،  ، وطاعتهما والرضا حبكمهما ى الكتاب والسنة، ومن الكرامة اليت نص عليها سلفنا؛ االستقامةُ عل عنها

، ألن الكرامة   وإن عدم حصول الكرامة لبعض املسلمني؛ ال يدل على ضعف ِإميام.  والتوفيق يف العلم والعمل
، وهلذا مل ير كثري من الصحابة شيئا من الكرامات لقوة إميام وكمال   تقوية ِإميان العبد:  تقع ألسباب منها

، وإمنا تقيد بضوابط  ، والكرامة ال تقيد من ناحية العقل ِإقامة احلجة على العدو:  ، ومنها أيضا يقينهم
، وأن تكون  ، وأن تكون حلي  ، وال قاعدة دينية أن ال تناقض حكما شرعيا:  ، وللكرامة شروط منها الشرع

.   وهم وإما إلقاء من الشيطان، وإما حلاجة؛ فِإن فقد أَحد هذه الشروط؛ فليست بكرامة بل هي ِإما خيال
، وال ينتفي ا حكم شرعي أيضا ذلك أن لألحكام الشرعية   والكرامة ال يثبت ا حكم من األحكام الشرعية

، وإذا أجرى اهللا الكرامة على يدي مسلم؛ فينبغي له  مصادرها املعروفة من كتاب اهللا وسنة رسوله واإلمجاع
، وأن  ، ويسأل اهللا تعاىل الثبات وعدم الفتنة ِإن كانت ابتالء واختبارا النعمةأن يشكر اهللا على هذه املنحة و

، وكم من أُناس  يكتم أمرها وأن ال يتخذها وسيلة للتفاخر والتباهي أمام الناس فإن ذلك يورد موارد اهللكة
واعلم .  باال عليهمخسروا الدنيا واآلخرة حني استدرجهم الشيطان من هذا الطريق؛ فأصبحت تلك األعمال و

:  ، ومجعت يف سورة الفرقان أن ألولياء الرمحن صفات ذكرها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي يف كثري من اآليات
اإلميان :   يف كثري من األحاديث ومن هذه الصفات على سبيل املثال- -، وذكرها النيب ٧٤ -٦٣،   من اآلية

،  وهي اخلوف من اهللا:  ، والتقوى  والقضاء والقدر خريه وشرهباهللا ومبالئكته ورسله وكتبه واليوم اآلخر
، وهم  ، وأن رؤيتهم تذكر باهللا ، واحلب يف اهللا والبغض يف اهللا  واالستعداد ليوم اللقاء- -والعمل بسنة نبيه

ون ربنا ، ويقول ، ويبيتون لرم سجدا وقياما ، وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما ميشون على األرض هونا
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    {:  ، قال اهللا تبارك وتعاىل ؛ كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنة  ِإكراما هلم
                      

                                 

     { )١(.   

ِإن اَهللا تبارك وتعالَى يقُولُ من عادى  {:  وقال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

  .  )٣( )٢( }  ِلي وِلياَّ فَقَد آذَنته ِباحلَرِب

، وليس كل أَمٍر   ولكن َألهل السنة واجلماعة ضوابط شرعية يف تصديق الكرامات
خل فيها ما ليس منها من ؛ بل قد يكون استدراجا أَو يد خارق للعادة يكون كرامة

  :   ، والفرق واضح بني الكرامة والشعوذة الشعوذة وأَعمال السحرة والشياطني والدجالني
قال اهللا تبارك :  ، وهي خمتصة بأهل االستقامة من اهللا وسببها الطاعة:  فالكرامة* 

  {:  وتعاىل                     { )٤( .  

، وهي خمتصة بأهل  من الشيطان وسببها اَألعمال الكفرية واملعاصي:  والشعوذة* 
  {:   قال اهللا تعاىل:   الضالل                        

         { )٥(.   

                                                                                                                                       
، وال يقتلون النفس  ، وال يدعون مع اهللا ِإهلا آخر ، وإذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا  اصرف عنا عذاب جهنم
، وإذا ذُكروا بآيات  ، وإذا مروا باللغو مروا كراما ، وال يشهدون الزور ، وال يزنون اليت حرم اهللا ِإال باحلق

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني :  دعاؤهم، و رم مل يخروا عليها صما وعميانا
  .   وغريها من الصفات الثابتة يف الكتاب والسنة.  . ِإماما

  .  ٦٤ - ٦٢،  اآليات:  سورة يونس) 1(
  .  )٦١٣٧(البخاري الرقاق ) 2(
  .   رواه البخاري) 3(
  .  ٣٤:  سورة األنفال آية) 4(
  .  ١٢١:   سورة األنعام آية) 5(
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  :  وأَهل السنة واجلماعة
  {:   قال اهللا تعاىل)١( يصدقون بأن يف الدنيا سحرا وسحرة     

    {  )وقال )٢  :}          { )وقال )٣  :}     

                { )٤(.   

   {:   ، قال تعاىل إال أم ال يضرون أحدا إال بإذن اهللا          

                  { )٥(.   

ومن اعتقد ِإباحته .  ؛ فقد كفر ، أَو ينفع بغري إذن اهللا ومن اعتقد بأن السحر يضر
؛ فِإن تاب وإلّا ضربت  ، والساحر يستتاب  املسلمني أَمجعوا على حترميه؛ َألنَّ وجب قتله

  .  عنقه
  :  ومن أصول عقيدة أَهل السنة واجلماعة

،  ، والفراسة الصادقة للصاحلني حق ، وهي جزء من النبوة التصديق بالرؤيا الصاحلة
   {:  قال اهللا تعاىل                           

                                                
، أو يعمل شيئا يؤثر يف   ، أو يكتبه ، يتكلم به  عقَد ورقى وكالم:  السحر: ( قال ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا) 1(

، وما يأخذ الرجل  ، وله حقيقة فمنه ما يقتل وما ميرض ، أو عقله من غري مباشرة له ، أو قلبه بدن املسحور
،  ، أو يحبب اثنني  ، وما يبغض أحدمها إىل اآلخر  ق بني املرء وزوجه، ومنه ما يفر عن امرأته؛ فيمنعه وطأها

ِإذا ثبت هذا فِإن تعلم السحر وتعليمه حرام ال نعلم فيه خالفا بني أهل :  وقال.  . . وهذا قول الشافعي
ن حقيقة مث قال ع.  . ويكفر الساحر؛ بتعلمه وفعله سواء اعتقد حترميه أو ِإباحته:   ، قال أصحابنا العلم

يعلِّمونَ الناس السحر وما : ( ، قال تعاىل ولوال أن السحر له حقيقة ملا أمر اهللا تعاىل باالستعاذة منه:  السحر
وتارمو وتاراِبلَ هِن ِببلَكَيلَى الْمِزلَ ع( ِإىل قوله) أُن : نيقُونَ ِبِه بفَرا يا ممهونَ ِمنلَّمعتِجِهفَيوزِء ورسورة ) الْم

  .  ١٥١ -١٥٠، ص ٨، ج  " املغين"   : انظر.  )١٠٢،  اآلية:  البقرة
  .  ٨٠:  سورة يونس آية) 2(
  .  ١١٦:  سورة األعراف آية) 3(
  .  ١٠٢:   سورة البقرة آية) 4(
  .  ١٠٢:   سورة البقرة آية) 5(
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                   { )١(.   

 )٢( }  لَم يبق ِمن النبوِة ِإلَّا املبشرات {:    آله وسلمقال النِبي صلى اهللا عليه وعلى
   .)٤( )٣( }  الرؤيا الصاِلحة {:  ؛ قال  وما املبشرات:  قالوا

  :  وأَهل السنة واجلماعة
،  ، وتتخبطهم  خلق شياطني اجلن توسوس لبين آدم وتتربص ميؤمنون بأَن اهللا تعاىل

  {:   قال اهللا تعاىل                             

     { )ن يشاء ِمن عباده حلكمة )٥قال تعاىل  وأَنَّ اهللا يسلطهم على م ،   :

}                            

                       { )٦(.   

  {:  قال تعاىل.  وحيفظ اهللا من كيد الشياطني ومكرهم من يشاء ِمن عباده   
                             

           {  )٧(.   

                                                
  .  ١٠٢:   سورة الصافات آية) 1(
  .  )١٧٨٢(، مالك اجلامع  )٢/٣٢٥(، أمحد   )٥٠١٧(، أبو داود األدب   )٦٥٨٩(البخاري التعبري ) 2(
  .  )١٧٨٢(، مالك اجلامع  )٢/٣٢٥(، أمحد   )٥٠١٧(، أبو داود األدب   )٦٥٨٩(البخاري التعبري ) 3(
  .   رواه البخاري) 4(
  .  ١٢١:   سورة األنعام آية) 5(
  .  ٦٤:  سورة اإلسراء آية) 6(
  .  ١٠٠ - ٩٩،   يتاناآل:  سورة النحل) 7(
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  األصل السابع 
  منهج 

  أهل السنة واجلماعة 
  يف

   التلقي واالستدالل 
  :  ؛ أَهل السنة واجلماعة ومن أُصول عقيدة السلف الصاحل

-  وما صح من سنة نبيه  يف منهج التلقي واالستدالل اتباع ما جاء يف كتاب اهللا
   {:   ، قال اهللا تعاىل ، والتسليم هلما  ظاهرا وباطنا-آله وسلمصلى اهللا عليه وعلى 

                              

                {  )١(.   

 ما ، لَن تِضلوا  تركْت ِفيكُم أَمريِن {:  وقال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

   .)٣( )٢( }  ِكتاب اهللا وسنةَ رسوِله:  متَسكْتم ِبِهما

  :  وأَهل السنة واجلماعة
 بل كتاب اهللا وسنة رسوله معا ألن السنة  ال يقولون كتاب اهللا مث سنة رسوله

 مبينة للمعىن الذي أَراده  ، وسنته ، وَألن اهللا فرض طاعة رسوله  مقرونة مع كتاب اهللا
  .   اهللا

 بعد ذلك يتبعون ما كان عليه الصحابة من املهاجرين - أَهل السنة واجلماعة -ثُم
 باتباع اخللفاء الراشدين  ، وأَوصى النيب  ، واخللفاء الراشدين خصوصا واَألنصار عموما

علَيكم }   ، فقال ؛ مثَّ يتبعون الذين يلوم من القُرون املفضلة األوىل خصوصا

                                                
  .   ٣٦:  سورة األحزاب آية) 1(
  .  )١٦٦١(مالك اجلامع ) 2(
  .  " املشكاة"  : ، وصححه األلباين يف " املستدرك"  : رواه احلاكم يف:   صحيح) 3(
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، وِإياكُم  ، وعضوا علَيها بالنواِجِذ ؛ تمسكُوا ا ، وسنِة اخللَفَاِء املهِديني الراشدين ِبسنيت

   .)٢( )١( }  ٍة ضالَلة، وكُل ِبدع  ؛ فِإن كُلّ محدثَة ِبدعة ومحدثات األموِر

 قال  ، وسنة رسوله ؛ هو كتاب اهللا وعلى ذلك فِإن مرجع أَهل السنة عند التنازع
   {:   اهللا تعاىل                             

          { )٣(.   

، وال    مرجع أَهل السنة واجلماعة يف فهم الكتاب والسنة  وصحابة رسول اهللا
، وال   ، وال ذوق  ؛ بقياٍس  يعارض شيء عندهم من الكتاب أَو السنة الصحيحة

، قال   ؛ ألن الدين قد اكتمل يف حياة الرسول  ، وال إمام  ، وال قول شيخ  كشف
  {:   اهللا تعاىل                                             

     {  )٤(.   

  :  وأَهل السنة واجلماعة
:   ، قال تعاىل   كالم أَحد من الناس  ، وكالم رسوله  هللاال يقدمون على كالم ا

}                                                      

     {  )٥(.   

، وهو من   ويعلمون بأن التقدم بني يدي اهللا ورسوله من القول على اهللا بغري علم
  .  تزيني الشيطان

، وعند اِإلشكال يقدمون النقل وال  والعقل الصريح عندهم يوافق النقل الصحيح
                                                

  .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) 1(
  .  لأللباين:   صحيح سنن أيب داود) 2(
  .  ٥٩:   آيةسورة النساء) 3(
  .  ٣:  سورة املائدة آية) 4(
  .  ١:   سورة احلجرات آية) 5(
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ا يأيت مبا حتار فيه ، وإمن  ؛ ألن النقل ال يأيت مبا يستحيل على العقل أَن يتقبله ِإشكال
  .   ، والعقل يصدق النقل يف كلِّ ما أَخرب به وال عكس  العقول

ِإنَّ العقل :  ، ولكن يقولون ؛ فهو مناط التكليف عندهم  وال يقللون من شأن العقل
، وهلذا    ولكن يعمل داخل دائرته- وإلَّا الستغىن اخللق عن الرسل-ال يتقدم على الشرع

نموا أَهل السسِبية الستمساكهم واتباعهم وتسليمهم املطلق هلدي الن  .  

  {:  قال اهللا تعاىل                       

                         { )١(.   

  :  وأَهل السنة واجلماعة
، قال النيب  ، ويعتمدون عليه يأَخذون بعد الكتاب والسنة مبا أَمجع عليه علماء اُألمة

، ويد اهللا مع   ِإن اَهللا ال يجمع أميت على ضالَلَة {:  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

   .)٣( )٢( } ، ومن شذَّ شذَّ يف النار اجلماعة

  .   ى ترك احلق، وال ميكن أَن جتمع عل فهذه األمة معصومة من االجتماع على باطل
 ويرون االجتهاد فيما خفي من اَألمر  وال يعتقدون العصمةَ َألحد غري رسول اهللا

، ومع هذا ال يتعصبون لرأي أَحٍد حىت يكون كالمه موافقا للكتاب  بقدر الضرورة
أَجر االجتهاد :  ؛ فِإن أَصاب فله أَجران ، ويعتقدون أَنَّ اتهد خيطئ ويصيب  والسنة
؛ فاالختالف عندهم يف املسائل  ، وإن أَخطأ فله أَجر االجتهاد فقط اِإلصابةوأَجر 

، ويوايل بعضهم  ، ال يوجب العداوة وال التهاجر بل يحب بعضهم بعضا االجتهادية
  .  ، مع اختالفهم يف بعض املسائل الفرعية  ، ويصلي بعضهم خلف بعض بعضا

، ولكن ال يرون أَيضا بأسا   فقيه معنيوال يلزمونَ أَحدا من املسلمني التقيد مبذهب

                                                
  .  ٥٠:  سورة القصص آية) 1(
  .  )٢١٦٧(الترمذي الفنت ) 2(
  .   لأللباين:  صحيح سنن الترمذى) 3(
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  ١٠٠

،   وعلى املسلم أَنْ ينتقل من مذهب إيل آخر لقوة الدليل)١( بذلك ِإذا كان اتباعا ال تقليدا
،  وطالب العلم ِإذا كانت عنده أَهلية يستطيع أَن يعرف ا أَدلَة اَألئَمة عليه أَن يعمل ا

، أَقوى دليال وأَرجح فقها يف   ِإمام آخروينتقل من مذهب ِإمام يف مسألة ِإىل مذهب 
؛ َألنه يصبح بذلك  ، وال جيوز له اَألخذ بقول أَحد دون أَن يعرف دليله مسألة أُخرى

، فِإنْ  ، وعليه أَن يبذل ما يستطيعه من النظر يف االختالف حىت يترجح لديه شيء مقلدا
  .  ل العلم؛ فيسألُ أَه ، يصبح حكمه حكم العامي مل ميكنه الترجيح

؛  وأَن العامي الذي ال حيسن النظر يف الدليل فال مذهب له بل مذهبه مذهب مفتيه
   {:  ، قال اهللا تبارك وتعاىل فالواجب عليه أَن يسأل أَهل العلم بالكتاب والسنة

             {  )٢(.   

                                                
ئل من أو هو قبول قول القا) التزام املكلِف يف حكم شرعي مذهب من ليس قوله حجة يف ذاته(هو :   التقليد) 1(

، يف مجيع  هو الذي يقلد شخصا بعينه:  واملقلد.  ، أو الرجوع إىل قول ال حجة لقائله عليه غري معرفة لدليله
، وال خيرج عن  ، ومن غري أَن يعرف دليله ، وال يرى أَن احلق ميكن أَن يكون فيما عداه  أقواله أو أفعاله

، وأن املقلد ال يطلق عليه  لعلم أن التقليد ليس بعلم، وال خالف بني أهل ا ، ولو ثبت له عكس ذلك أقواله
وِإذَا ِقيلَ لَهم تعالَوا ِإلَى ما أَنزلَ :  ، فقال تعاىل ولقد ذم اهللا التقليد وى عنه يف كثري من اآليات.   اسم عامل

:   ولَو كَانَ آباؤهم لَا يعلَمونَ شيئا ولَا يهتدونَ املائدةاللَّه وِإلَى الرسوِل قَالُوا حسبنا ما وجدنا علَيِه آباَءنا أَ
، ألن التقليد أَحد أَسباب الضعف والتنازع بني  وعلماء السلف واألئمة اتهدون مجيعا وا عن التقليد.  ١٠٤

 رضي -ذلك مل نر الصحابة ، واخلري يف الوحدة واالتباع والرجوع يف اخلالف إىل اهللا وإىل رسوله ول املسلمني
 مل يتعصبوا - رمحهم اهللا-، وكذلك األئمة األربعة  يقلدون أحدا منهم بعينه يف مجيع املسائل-اهللا عنهم

قال .  غريهم عن تقليدهم دون معرفة أدلتهم  وينهون- -آلرائهم وكانوا يتركون آراءهم حلديث رسول اهللا
ال حيل ألحد أن يأخذ بقولنا ما مل يعلم من : ( وقال) حلديث فهو مذهيبِإذا صح ا: ( اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا

، فانظروا يف رأيي؛ فكل ما وافق  ِإمنا أنا بشر أخطئ وأصيب: ( وقال اإلمام مالك رمحه اهللا.  )أين أخذناه
كل : ( وقال اإلمام الشافعي رمحه اهللا.  )، وكل ما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه الكتاب والسنة فخذوه

.   )مسألة صح فيها اخلرب عن رسول اهللا عند أهل النقل خبالف ما قلت؛ فأنا راجع عنها يف حيايت وبعد مويت
، وخذ من  ال تقلدين وال تقلد مالكا وال الشافعي وال األوزاعي وال الثوري: ( وقال اإلمام أمحد رمحه اهللا

اتِبعوا ما أُنِزلَ ِإلَيكُم ِمن :  كانوا يفقهون معىن قوله تعاىل، ألم  وأقواهلم يف هذا الباب كثرية.   )حيث أخذوا
  .  ٣،  اآلية:  ربكُم ولَا تتِبعوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء قَِليال ما تذَكَّرونَ سورة األعراف

  .   ٤٣:  سورة النحل آية) 2(
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يقولون ِإن الفقه يف الدين ال يتم وال يستقيم ِإلَّا بالعلم والعمل :  وأَهل السنة واجلماعة
 ومل يعمل بالسنة  ؛ فمن حصل علما كثريا ومل يعمل به أَو مل يهتِد دي النِبي معا

  .  فليس بفقيه
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   الثامن األصل
  وجوب

   طاعة والة أمر 
  املسلمني باملعروف 

  :  ، أَهل السنة واجلماعة ومن أُصول عقيدة السلف الصاحل
؛ فِإذا أَمروا   أَنهم يرون وجوب طاعة والة أُمور املسلمني ما مل يأمروا مبعصية

قول اهللا ، عمال ب  ، وتبقى طاعتهم باملعروف يف غريها  مبعصية فال جتوز طاعتهم فيها
   {:   تعاىل                                              

                                                    

              {  )١(.   

، ومن    أَطَاعين فَقَد أَطَاع اَهللامن  {:  ولقول رسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

، ومن يعِص األمري فَقد  ، ومن يطِع اَألمِري فَقَد أَطاعين  عصاِني فَقَد عصى اهللا
، وِإن استعِملَ علَيكُم عبد حبِشي كأنَ  يعوااسمعوا وأَِط {:    وقوله)٣( )٢( } عصاين

   .)٥( )٤( } رأْسه زِبيبة

؛ فَامسع  ، وِإنْ ضِرب ظَهرك وأِخذَ مالُك تسمع وتِطيع لَألِمري {:  وقوله

   .)١(  )٦( } ِطعوأَ
                                                

  .  ٥٩:  سورة النساء آية) 1(
، ابن ماجه اجلهاد  )٥٥١٠(، النسائي االستعاذة  )١٨٣٥(، مسلم اإلمارة  )٢٧٩٧( البخاري اجلهاد والسري) 2(

  .   )٢/٣٨٧(، أمحد  )٢٨٥٩(
  .   متفق عليه) 3(
  .  )٣/١١٤(، أمحد  )٢٨٦٠(، ابن ماجه اجلهاد  )٦٧٢٣(البخاري األحكام ) 4(
  .   رواه البخاري) 5(
  .  )٤٢٤٤(م ، أبو داود الفنت واملالح )١٨٤٧(مسلم اإلمارة ) 6(
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، فَِإنه لَيس أَحد ِمن الناس خرج ِمن  من كَِره ِمن أَمريِه شيئا فَلْيصرب علَيه {:  وقوله

   .)٣(  )٢(  }  مات ِميتة جاِهلية؛ ِإلَّا  ، فَمات علَيه السلْطاِن ِشبرا

  :  فَأهل السنة واجلماعة
، ومن هنا   يقولون ِإن طاعة أُويل اَألمر يف املعروف أَصل عظيم من أُصوِل العقيدة

، وقل أَن خيلو كتاب من كتب العقائد ِإال تضمن  أَدرجها أَئمة السلف يف مجلة العقائد
؛ ألا أَمر أَساسي لوجود    شرعية لكلِّ مسلم، وهي فريضة تقريرها وشرحها وبياا
  .  االنضباط يف دولة اإلسالم
  :  وأَهل السنة واجلماعة

، واَألمر باملعروف والنهي عن   يرون الصالة واجلُمع واَألعياد خلف اُألمراء والوالة
،  ستقامة هلم بالصالح واال)٤( ، والدعاء  املنكر واجلهاد واحلج معهم أَبرارا كانوا أَو فجارا

، ويحرمون اخلروج عليهم بالسيف ِإذا ارتكبوا    ِإذا كان ظاهرهم صحيحا)٥(  ومناصحتهم
 طاعتهم يف غري معصية ما مل حيصل منهم  ، والصرب على ذلك َألمره خمالفة دون الكفر

  .  ، وقتال من أَراد تفريق أَمر اُألمة بعد الوحدة ، وأَن ال يقاتلوا يف الفتنة كفر بواح
                                                                                                                                       

  .   روامها مسلم) 1(
  .  )٢٥١٩(، الدارمي السري  )١/٣١٠(، أمحد  )١٨٤٩(، مسلم اإلمارة   )٦٦٤٥(البخاري الفنت ) 2(
  .   روامها مسلم) 3(
قال اإلمام الفضيل بن عياض .  الدعاء لوالة األمور بالصالح واالستقامة واهلداية من طريقة السلف الصاحل) 4(

، فأِمرنا أن ندعو هلم بالصالح ومل نؤمر أن ندعو  كان يل دعوة ما جعلتها إال يف السلطانلو : ( رمحه اهللا
وألن يف .  )، وإن جاروا وظلموا؛ ألن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصالحهم ألنفسهم وللمسلمني عليهم

ك نقمة من نقم اهللا  أن جور امللو- عافاك اهللا-اعلم: (  وقال احلسن البصري رمحه اهللا.  صالحهم صالح األمة
، إن  ، وإمنا تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة واإلنابة واإلقالع عن الذنوب ، ونقم اهللا ال تالقى بالسيوف  تعاىل

 -ال تفعل:   ، فقال مسع احلسن رجال يدعو على احلجاج:  وقيل.  نقم اهللا مىت لقيت بالسيف كانت هي أقطع
"  )إمنا خناف ِإن عزلَ احلجاج أو مات أن تليكم القردة واخلنازير(،    إنكم من أنفسكم أوتيتم-رمحك اهللا

  .  ١١٩، ص البن اجلوزي"  آداب احلسن البصري
،  ، وطاعتهم فيه وأمرهم به وأما النصيحة ألئمة املسلمني؛ فمعاونتهم على احلق: ( قال اإلمام النووي رمحه اهللا) 5(

  .  ٢٤١، ص ٢ج :  شرح صحيح مسـلم.  )م مبا غفلوا عنه، وإعالمه وتنبيههم وتذكريهم برفق ولطف
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ِخيار أَئمِتكُم الِذين تِحبونهم   {:  ال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمق

كُمِحبونيو ِهملَيلونَ عصتو كُمليلونَ عصيالِذ.   .  ، و أئمتكُم ِشرارو مهونغضبت ين
كُمنونلْعيو مهنونلْعتونكُم وِغضبيم بالسيف:    قيل)١( } وناِبذُه؟  يا رسول اهللا أَفال ن

 وِإذَا رأَيتم ِمن والِتكُم شيئا تكْرهونه فَاكْرهوا ،  ، ما أَقَاموا فيكُم الصالةَ ال {:   فقالَ

   .)٣( )٢( } ، والَ ترتعوا يدا ِمن طَاعة عملَه

، ومن  ؛ فَمن كَِره فَقَد برئ رفونَ وتنِكرونإنه يستعملُ علَيكُم أمراُء فَتع {:  وقال

لمس فَقَد تابع أَنكَرو ِضين رم لَِكنقاتلهم! يا رسول اهللا:   قالوا.  )٤( } ، و؟  أَال ن

ا جاء يف ، عمال مب   أَما طاعتهم يف املعصية فال جيوز)٦( )٥( } ؛ ما صلوا ال {:   قالَ

                                                
  .  )٢٧٩٧(، الدارمي الرقاق  )٦/٢٨(، أمحد  )١٨٥٥(مسلم اإلمارة ) 1(
  .  )٢٧٩٧(، الدارمي الرقاق  )٦/٢٤(، أمحد  )١٨٥٥(مسلم اإلمارة ) 2(
  .   روامها مسلم) 3(
  .  )٦/٣٠٢(، أمحد  )٤٧٦٠( السنة ، أبو داود  )٢٢٦٥(، الترمذي الفنت  )١٨٥٤(مسلم اإلمارة ) 4(
  .  )٦/٣٠٢(، أمحد  )٤٧٦٠(، أبو داود السنة   )٢٢٦٥(، الترمذي الفنت  )١٨٥٤(مسلم اإلمارة ) 5(
، وجبت طاعته  ، أو غلبهم بسيفه حىت صار خليفة واعلم أن من ويل اخلالفة واجتمع عليه الناس ورضوا به) 6(

، ومسي    بالسيف حىت صار خليفة- يعين الوالةَ-ومن غَلب عليهم (: قال اإلمام أمحد.  وحرم اخلروج عليه
األحكام "  . )أمري املؤمنني؛ فال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه إماما برا كان أو فاجرا

لسلطان وقد أمجع الفقهاء على وجوب طاعة ا: ( وقال احلافظ يف الفتح.  ٢٣ص:  ، أليب يعلى  " السلطانية
ج ) ، وتسكني الدمهاء ، وأن طاعته خري من اخلروج عليه؛ ملا يف ذلك من حقِن الدماء ، واجلهاد معه  املتغلب
وقل من خرج على ِإمام ذي سلطان؛ ِإال كان ما تولد : ( وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا.  ٩، ص ١٣

وأما من عطل منهم شرع اهللا ومل .  ٢٤١ ص٢نة ج منهاج الس) على فعله من الشر أعظم مما تولد من اخلري
حيكم به وحكم بغريه؛ فهؤالء خارجون عن طاعة املسلمني فال طاعة هلم على الناس؛ ألم ضيعوا مقاصد 

، وألن الوايل ما استحق أن يكون   اإلمامة اليت من أجلها نصبوا واستحقوا السمع والطاعة وعدم اخلروج
، وجهاد من عاند  ، وتنفيذ األحكام وحتصني الثغور ، وحراسة الدين ونشره ملسلمنيكذَلك إال لقيامه بأمور ا

، أو مل يقم بأمور املسلمني؛   ، ويوايل املسلمني ويعادي أعداء الدين؛ فإذا مل حيرس الدين اإلسالم بعد الدعوة
ليهم تقدير األمر يف  متمثلة بأهل احلل والعقد الذين يرجع ِإ-فقد زال عنه حق اإلمامة ووجب على اُألمة

 خلعه ونصب أخر ممن يقوم بتحقيق مقاصد اإلمامة؛ فأهل السنة عندما ال جيوزون اخلروج على األئمة -ذلك
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السمع والطاعةُ  {:   ، قال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم السنة من النهي عن ذلك

، فِإذَا أِمر ِبمعِصيٍة فَالَ مسع والَ  ة، ما لَم يؤمر ِبمعِصي ، فيما أَحب وكَِره علَى املرِء املسِلِم
 )٤( )٣( }  ال طاَعةَ يف معِصيِة اِهللا ِإمنا الطاعةُ يف املعروف {:    وقال)٢(  )١( } طَاعة

هو أجري استأجره اهللا تعاىل على األمة ، ويعلم أمنا   وعلى اإلمام أَن يتقي اهللا يف الرعية
، وعلى اِإلمام  ، ولتنفيذ حدوده على العام واخلاص  ، وخلدمة دين اهللا وشريعته لرعايتها

، ودمائهم  ، وعلى دينهم  ، أَمينا على األمة أَن يكون قويا ال تأخذه يف اهللا لومة الئم
،   ، وأَن ال ينتقم لنفسه  لوكهم، وس ، وشأم ، وأمنهم  ، وأعراضهم ومصاحلهم وأَمواهلم

  .  ويكون غضبه للّه تعاىل
، يموت  ما ِمن عبد يسترِعيِه اُهللا رعية {:  قال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

و وتمي موعيِتهيغَاش ِلر وة هلَيِه اجلَناُهللا ع ٦( )٥( } ؛ ِإلَّا حرم(.   

                                                                                                                                       
 فيقصدون اإلمام الذي حيكم بشرع اهللا؛ - ألن الفجور والظلم ال يعين تضييعهم للدين-مبجرد الظلم والفسوق

إمنا اإلمارة هي ما أقامت (، و على الدين فهذه عندهم ليست إمارةألن السلف الصاحل مل يعرفوا إمارة ال حتافظ 
ال بد للناس؛ من ِإمارة برة "  قال علي بن أَيب طالب.  ، أو ِإمارة فاجرة الدين مث بعد ذلك قد تكون إمارة برة

قام ا احلدود يؤمن ا السبل وت:  قال! ؟  هذه الربة عرفناها فما بال الفاجرة:   ، قيل له كانت أو فاجرة
  .  ١٤٦ج ا ص:   ، البن تيمية منهاج السنة"  )ويجاهد ا العدو ويقسم ا الفيء

، أبو داود اجلهاد  )١٧٠٧(، الترمذي اجلهاد  )١٨٣٩(، مسلم اإلمارة   )٦٧٢٥(البخاري األحكام ) 1(
  .  )٢/١٤٢(، أمحد  )٢٨٦٤(، ابن ماجه اجلهاد  )٢٦٢٦(

  .   رواه البخاري) 2(
، أبو داود اجلهاد  )٤٢٠٥(، النسائي البيعة  )١٨٤٠(، مسلم اإلمارة  )٦٨٣٠( البخاري أخبار اآلحاد )3(

  .   )١/٨٢(، أمحد  )٢٦٢٥(
  .   متفق عليه) 4(
  .   )٢٧٩٦(، الدارمي الرقاق  )٥/٢٧(، أمحد  )١٤٢(، مسلم اإلميان  )٦٧٣٢(البخاري األحكام ) 5(
  .  رواه مسلم) 6(
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  األصل التاسع 
  عقيدة أهل السنة 

  يف
   الصحابة وآل البيت واخلالفة 

  :  ؛ أَهل السنة واجلماعة ومن أُصول عقيدة السلف الصاحل
 وسالمة قلوم -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-حـب أَصحاب رسول اهللا 

،   ، وأَعظمهم طاعة وجهادا ، وإحسانا  ؛ َألم كانوا أكمل الناس ِإميانا لسنتهم جتاههموأَ
 وقد امتازوا -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-وقد اختارهم اهللا واصطفاهم لصحبة نبيه 

؛ أَال وهو التشرف برؤية  بشيء مل يستطع أَن يدركه أَحد ممن بعدهم مهما بلغ من الرفعة
  .    ومعاشرته- اهللا عليه وعلى آله وسلمصلى-النيب 

،   ، وهم أَولياُء اهللا وأصفياؤه  والصحابة الكرام كلهم عدولٌ بتعديل اهللا ورسوله هلم
 قال -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-، وهم أَفضل هذه اُألمة بعد نبيها  وخريته من خلقه

  {:  اهللا تعاىل                      
                                 

      {  )١(.   

                                                
  .  ١٠٠:  آيةسورة التوبة ) 1(
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، وحمبتهم دين  والشهادة هلم باإلميان والفضل أَصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة
؛ َألن رسول  ، وأَهلُ السنة واجلماعة ال يذكروم ِإال خبري  ، وبغضهم كفر ونفاق وإميان

اَهللا اَهللا يف أَصحايب  {:   اهللا عليه وعلى آله وسلم، فقال صلى  اهللا أَحبهم وأَوصى حببهم

،  ، ومن أبغضهم فَِببغِضي أبغضهم ؛ فَمن أَحبهم فَِبحيب أَحبهم  الَ تتخذُوهم غَرضا بعِدي
مآذَاِنيو م فَقَدآذاه آذَى اَهللا ن آذَاِني فَقَد نأَنْ  ، وم وِشكآذَى اَهللا ي نوم ،

 وآمن به -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم- وكل من رأَى رسول اهللا )٢( )١( } يأخذَه

، أَو  ، أَو يوما ، أَو شهرا  ، وإن كانت صحبته سنة  ؛ فهو من الصحابة ومات على ذلك
؛ بل قد رضي اهللا عنهم  وال يدخل النار أَحد من الصحابة بايع حتت الشجرة.  ساعة

  .   ، وكانوا أكثر من ألف وأَربعمائة ورضوا عنه
الَ يدخل النار أَحد باَيع تحت  {:  قال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

   .)٤( )٣( }  شجرةال

  :  وأَهل السنة واجلماعة
؛ فمن كان منهم    ويوكلون أَمرهم ِإىل اهللا)٥(  يكفون عما شجر بينهم من نزاع

، وخطؤه مغفور له ِإن   ، ومن كان منهم خمطئا فله أَجر واحد  مصيبا كان له أَجران
  .   شاء اهللا

                                                
  .   )٤/٨٧(، أمحد  )٣٨٦٢(الترمذي املناقب ) 1(
.  )، ومعرفةُ فضِلهما من السنة  حب أيب بكٍر وعمر(، قال عبد اهللا بن مسعود لأللباين:  صحيح سنن الترمذي) 2(

ن كان السلف يعلمون أوالدهم حب أيب بكٍر وعمر؛ كما يعلمون السورة م: (  وقال اإلمام مالك رمحه اهللا
  .  " شرح أصول اعتقاد أهل السنة"  أخرجهما الاللكائي يف.  )القرآن

  .  )٣/٣٥٠(، أمحد  )٤٦٥٣(، أبو داود السنة  )٣٨٦٠(الترمذي املناقب ) 3(
  .   رواه البخاري) 4(
 ، وملا هاجت الفتنة كان أصحاب النيب عشرات األلوف فلم حيضرها منهم  مجهور الصحابة مل يدخلوا يف الفتنة) 5(

، وعبد الرزاق  بسند صحيح عن ابن سريين"  مسنده"  : كما رواه اإلمام أمحد يف.  مائة؛ بل مل يبلغوا ثالثني
  .   " البداية والنهاية"  :  ، وابن كثري يف تارخيه " املصنف"  :  يف
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، لقوله صلى  ناء اجلميل؛ بل يذكروم مبا يستحقون من الث وال يسبون أَحدا منهم
  :  اهللا عليه وعلى آله وسلم

؛ فَوالِذي نفِْسي ِبيِدِه لَو أَن أَحدكُم أَنفَق ِمثْلَ  لَا تسبوا أَصحاِبي لَا تسبوا أَصحاِبي  {

د ذَهِدِهمأحأح دم كرا أَدِصيفَه با مال ن٢(  )١(  } ، و(.   

،  يعتقدون بأن الصحابة معصومون يف مجاعتهم من اخلطأ:  وأَهل السنة واجلماعة
، والعصمة عند أَهل السنة من اهللا تعاىل ملن يصطفي من   وأما أَفرادهم فغري معصومني

  .  ؛ ال اَألفراد  األمة عن اخلطأ، وأَن اهللا تعاىل حفظ جمموع رسله يف التبليغ

ِإنَ اهللا لَا يجمع أمِتي علَى ضالَلة ويد  {:   قال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

   .)٤( )٣( } اِهللا مع اجلماعة

  :  وأَهل السنة واجلماعة
 رضي اهللا -، وعليا  ، وعثمان  ، وعمر أَبا بكر:   يعتقدون بأن الصحابة اَألربعة

 وهم اخللفاء -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم- هم خري هذه األمة بعد نبيها -عنهم
، وفيهم كانت خالفة النبوة  ، وهم مبشرون باجلنة الراشدون املهديون على الترتيب

اخلالَفة يف  {:  ، لقول النيب   بن علي رضي اهللا عنهمثالثني عاما مع خالفة احلسن

   .)١( )٥( } ؛ ثُم ملك بعد ذَِلك أمِتي ثَالثُونَ سنة

                                                
 السنة ، أبو داود )٣٨٦١(، الترمذي املناقب  )٢٥٤١(، مسلم فضائل الصحابة  )٣٤٧٠(البخاري املناقب ) 1(

  .  )٣/٥٥(، أمحد   )١٦١(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٥٨(
، فقال عمر بن  ، وبني املقداد كالم؛ فشتم عبيد اهللا املقداد وقد وقع بني عبيد اهللا بن عمر.  رواه مسلم) 2(

يه وآله علي بالَحداد أقطع لسانه ال جيترئ أحد بعده فيشتم أحدا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عل(اخلطاب
  .   " شرح أصول اعتقاد أهل السنة"  أخرجه الاللكائي يف.  )وسلم

  .  )٢١٦٧(الترمذي الفنت ) 3(
  .   لأللباين:  صحيح سنن الترمذي) 4(
  .  )٥/٢٢١(، أمحد  )٢٢٢٦(الترمذي الفنت ) 5(
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صلى اهللا عليه وعلى -ويفضلون بقية العشرة املبشرين باجلنة الذين مساهم رسول اهللا 
، وسعيد  ، وسعد بن أيب وقاص ، والزبري بن العوام  طلحة بن عبيد اهللا:    وهم-وسلمآله 

، وأَبو عبيدة بن اجلراح أَمني هذه اُألمة رضي اهللا عنهم  ، وعبد الرمحن بن عوف  بن زيد
، مثَّ سائر الصحابة رضي اهللا  ، مثَّ أَهل الشجرة أَهل بيعة الرضوان ، مث أَهل بدر أَمجعني
، ومن   فمن أَحبهم ودعا هلم ورعى حقهم وعرف فضلهم كان من الفائزين؛ عنهم

  .  أَبغضهم وسبهم فهو من اهلالكني
  :  وأَهل السنة واجلماعة

أذَكِّركُم اَهللا يف  {:  ؛ عمال بقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم حيبونَ أَهلَ بيِت النيب

،  ِإن اَهللا اصطَفى بِني ِإمساِعيل  {:   وقوله)٣( )٢( }  ، أذَكِّركُم اَهللا يف أَهِل بيِتي  أَهِل بيِتي

، واصطَفى من قُريٍش بين  انةَ واصطَفى ِمن كنانةَ قُريشاواصطَفى ِمن بين ِإسماعيل كن

   .)٥( . )٤( }  هاِشم واصطَفاين ِمن بين هاشم

، كما   وهن أُمهات املؤمنني بنص القرآن- رضي اهللا عنهن-ومن أَهل بيته أَزواجه
  :   قال اهللا تبارك وتعاىل

}                            
                             

                              

                { )٦(.   
                                                                                                                                       

  .  رواه البخاري ومسلم) 1(
  .   )٣٣١٦(ضائل القرآن ، الدارمي ف )٤/٣٦٧(، أمحد  )٢٤٠٨(مسلم فضائل الصحابة ) 2(
  .   روامها مسلم) 3(
  .  )٤/١٠٧(، أمحد  )٣٦٠٥(، الترمذي املناقب  )٢٢٧٦(مسلم الفضائل ) 4(
  .  !وكيف ال حنبهم وحنن نصلي ونسلم عليهم بعد رسولنا يف كل صالة.   روامها مسلم) 5(
  .   ٣٣ - ٣٢،  اآليتان:  سورة األحزاب) 6(
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، وحفصة بنت عمر بن  ، وعائشة بنت أَيب بكر ويلدخدجية بنت خ:  فمنهن
، وسودة بنت  ، وأُم سلمة بنت أَيب أُمية بن املغرية ، وأُم حبيبة بنت أَيب سفيان اخلطاب

، وجويرية بنت احلارث بن  ، وميمونة بنت احلارث ، وزينب بنت جحش زمعة بن قيس
  .  ، وصفية بنت حيي بن أَخطب أَيب ضرار

نَ؛  ، وهن زوجاته يف الدنيا واآلخرة  مطهرات مربآت من كلِّ سوءويعتقدون أ
  .  رضي اهللا عنهن أَمجعني

، وعائشة الصديقة بنت الصديق اليت برأها اهللا  ويرون أَن أَفضلهن خدجية بنت خويلد
، قال النيب صلى عليه وعلى آله   ؛ فمن قذفها مبا برأها اهللا منه فقد كفر يف كتابه العزيز

   .)٢( )١( } فَضلُ عاِئشةَ علَى النساِء كَفَضِل الثَّريِد علَى ساِئر الطعام  { : وسلم

                                                
،  )١٨٣٤(، الترمذي األطعمة   )٢٤٣١(، مسلم فضائل الصحابة   )٣٢٣٠(البخاري أحاديث األنبياء ) 1(

  .  )٤/٣٩٤(، أمحد  )٣٢٨٠(، ابن ماجه األطعمة   )٣٩٤٧(النسائي عشرة النساء 
  .   رواه البخاري) 2(
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  األصل العاشر 
  موقف أهل السنة 

  من 
  أهل األهواء والبدع 

   الدين ما ليس منه يبِغضون أَهل اَألهواء والبدع الذين أَحدثوا يف
  :   ؛ أَهل السنة واجلماعة  ومن أُصول عقيدة السلف الصاحل
، وال   ؛ الذين أَحدثوا يف الدين ما ليس منه  أَم يبِغضون أَهل اَألهواء والبدع

، وال يجادلوم   ، وال يجالسوم  ، وال يسمعون كالمهم  ، وال يصحبوم  يحبوم
، وبيان حاهلم   ، ويرون صون آذام عن مساع أَباطيلهم   يناظروم، وال  يف الدين
  .   ، وتنفري الناس عنهم  ، وحتذير اُألمة منهم  وشرهم

 نيب بعثَه اُهللا يف أمٍة قَبلي ما ِمن  {:   قال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

أمِره ِه ويقْتدونَ ِب لَا كانَ لَه ِمن أمتِه حواريون وأَصحاب يأخذُونَ ِبسنِت ا   ِإ ؛ ثُم ِإ
؛ فَمن   ، ويفْعلُونَ ما ال يؤمرون  تخلف ِمن بعِدهم خلُوف يقُولونَ ما ال يفْعلُون

ِه فَهو مؤِمنجاهدهم ِب ساِنه فَهو مؤِمن  يِد ِل ، ومن جاهدهم   ، ومن جاهدهم ِب

ِمنؤم وِه فَه    .)٢(  )١(  }  ، ولَيس وراَء ذَِلك ِمن اِإلمياِن حبةُ خردل  ِبقَلِْب

سيكُونُ يف آِخِر أميت أناس يحدثُونكُم ما لَم تسمعوا أَنتم وال   {:   وقال

ياهم  آباؤكُم ياكُم وِإ    .)٤(  )٣(  }  ، فَِإ

                                                
  .  )١/٤٥٨(، أمحد  )٥٠(مسلم اإلميان ) 1(
  .  لأللباين:   صحيح سنن أيب داود) 2(
  .  )٢/٣٤٩(، أمحد  )٦(مسلم مقدمة ) 3(
  .  رواه مسلم) 4(
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  يعرفون البدعة :  وأَهل السنة واجلماعة
، وما ابتدع من   من اَألهواء- صلى اهللا عليه وآله وسلم-بأَا ما استحِدثَ بعد النيب

،  ، وهي كل أَمٍر مل يأِت على فعله دليل شرعي من الكتاب والسنة الدين بعد الكمال
وهي أَيضا ما أُحِدثَ يف الدين من طريقة تضاهي الشريعة بقصد التعبد والتقَرب ِإىل اهللا 

  .  ، غري أَن السنة هدى والبدعة ضالَل  ولذا فالبدعة تقابل السنة
.  ، ونوع معصية منافية لكمال التوحيد ؛ نوع شرك وكفر عندهم نوعان:  لبدعةوا

، والوسائل  ، وهي قصد عبادة اهللا تعاىل بغري ما شرع به  والبدعة وسيلة من وسائل الشرك
؛   ، وكلُّ ذريعة ِإىل الشرك يف عبادة اهللا أَو االبتداع يف الدين جيب سدها  هلا حكم املقاصد

  {:   ، قال تعاىل قد اكتملَألن الدين                   

          {  )١(.   

من أَحدثَ يف أَمِرنا هذَا ما لَيس ِمنه  {:   ليه وعلى آله وسلموقال النِبي صلى اهللا ع

:   وقال)٥( )٤( } ا فَهو ردمن عِملَ عمال لَيس علَيِه أَمرن {:   وقال)٣(  )٢(  } فَهو رد

،   ، وشر األموِر محدثاتها ، وخير اهلَدي هدي محمد فِإن خير احلَِديِث كتاب اِهللا  {

   .)١(  )٦(  } وكُل ِبدعة ضاللة

                                                
  .  ٣:  سورة املائدة آية) 1(
،   )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة   )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) 2(

  .  )٦/٢٥٦(أمحد 
  .   متفق عليه) 3(
،   )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة   )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) 4(

  .  )٦/١٤٦(أمحد 
  .   روامها مسلم) 5(
،  )٣/٣٧١(، أمحد  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة  )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين  )٨٦٧(مسلم اجلمعة ) 6(

  .  )٢٠٦(الدارمي املقدمة 
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؛ بل هي متفاوتة  ال يرون أَن البدعة على مرتبة واحدة:  سنة واجلماعةوأَهل ال
،  ، وبعضها يعد من الصغائر  ، وبعضها مبثابة كبائر الذنوب بعضها يخرج من الدين

،  ؛ فالبدعة الكلية عندهم ليست كالبدعة اجلزئية  ولكنها كلها تشتِرك يف وصف الضاللة
؛   ، وال يف حكمها ، ال يف ذاا  واحلقيقية ليست كاإلضافية، واملركبة ليست كالبسيطة

؛ فهي متفاوتة يف  ، وبعضها فسق كما أَن البدع خمتلفة يف حكمها فبعضها كفر
، ومن هذا فِإن أَهل السنة ال يطلقون حكما  ، وكذلك يتفاوت حكم فاعلها  أَحكامها

؛ فاجلاهل   آخر حبسب بدعته، بل يتفاوت احلكم من شخص ِإىل  واحدا على أَهل البدع
، والعامل اتهد ليس كالعامل الداعي لبدعته واملتبع  واملتأول ليسا كالعامل مبا يدعو ِإليه

، أَو الداعي  ، ولذا فأهل السنة ال يعاملون املستتر ببدعته كما يعاملون املظهر هلا  للهوى
، وال  ، واِإلنكار عليه عالنية  فهِإليها َألن الداعي ِإليها يتعدى ضرره ِإىل غريه فيجب ك

؛ ألنه  ؛ فهذه عقوبة له حىت ينتهي عن بدعته ، ومعاقبته مبا يردعه عن ذلك تبقى له غيبة
  .  أَظهر املنكرات فاستحق العقوبة

، ويرمحون عامة أَهل البدع  ولذا فأهل السنة يقفون مع كل موقفا خيتلف عن اآلخر
، ويبينونَ هلم ذلك  ، ويرجون هلم اتباع السنة واهلدى ية، ويدعون هلم باهلدا  ومقلِّديهم
، ِإذا كانت   ، ويكلون سرائرهم ِإىل اهللا تعاىل ، وحيكمون عليهم بالظاهر حىت يتوبوا

  .  بدعتهم غري مكفرة

                                                                                                                                       
أن الزكاة ال تؤدى ِإال ، وادعاء  أول بدعة ظهرت يف الدين التفريق بني الصالة والزكاة.  روامها مسلم) 1(

، ولو تركهم على ذلك   فتصدى هلم الصديق وقاتلهم وقضى عليهم قبل أن يستفحل أمرهم- -للرسول
، ويف عهد عمر ظهرت بعض البدع الصغرية فأمااويف عهد عثمان  ألصبحت دعواهم دينا إىل يومنا هذا

، وانتهت بدعتهم مبقتلهوكان هذا بداية  يفحدثت أوائل الفتنة الكربى وهي اخلروج على اإلمام احلق بالس
، والفرق  ، والزنادقة ، والرافضة  ، واملرجئة فتنة اخلوارج ِإىل يومنا هذا مث توالت البدع؛ فجاءت القدرية

، وكلما ظهرت البدع كان أهل  ِإىل غريها من البدع.  . ، ومنكرو األمساء والصفات ، واجلهمية الباطنية
، وأهل  ، وال يزال الصراع بني أهل احلق وأهل الباطل باقيا ِإىل يومنا هذا وإىل يوم الدين  السنة هلم باملرصاد

  .  السنة يكشفون اللثام يف كل زمان ومكان عن كل قوٍل أو فعل خيالف القرآن والسنة وإمجاع األمة
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  :  عالمات أَهل اَألهواء والبدع
اهللا عنهم يف ، وقد أَخرب  ، تظهر عليهم ويعرفون ا  وَألهل اَألهواء والبدع عالمات

، وذلك    يف سنته-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-، كما أخرب عنهم رسول اهللا  كتابه
  :   ، ومن عالمتهم ، ويا عن سلوك مسلكهم حتذيرا لألمة منهم

،  ، واجلدل واخلصومة  ، والفرقة والتفرق ومفارقة اجلماعة  اجلهل مبقاصد الشريعة
،  ، واخلوض يف املتشابه ، واجلهل بالسنة لنقل، وتقدمي العقل على ا  واتباع اهلوى

، والتشبه  ، والغلو يف العبادة  ، والغلو يف تعظيم األشخاص ومعارضة السنة بالقرآن
، ومعادام حلملة أَخبار  ، وبغض أَهل اَألثر  ، وإطالق األلقاب على أَهل السنة  بالكفار
، واستعانتهم على أَهل احلق  دليل، وتكفري خمالفيهم بغري   واالستخفاف م النيب

  .   بالوالة والسالطني
  :  يرون أُصول البدع أَربعة:  وأَهل السنة واجلماعة

؛  ؛ مث تشعب من كل فرقة فرق كثرية  ، واملرجئة  ، والقدرية ، واخلوارج الروافض
 آله ، كما أَخرب بذلك النِبي صلى اهللا عليه وعلى حىت استكملوا اثنتني وسبعني ِفرقة

  .  وسلم
، حيث  جهود حممودة يف الرد على أَهل اَألهواء والبدع:  وَألهل السنة واجلماعة

  :  ، نذكر منها ما تيسر ، وأَقواهلم يف أَهل البدع كثريةٌ جدا كانوا دائما هلم باملرصاد
ال وهو ؛ ِإ لَيس يف الدنيا مبتدع( : قال اإلمام أَمحد بن سنان القطان رمحه اهللا تعاىل

   .)١( )، فِإذا ابتدع الرجلُ نِزعت حالوةُ احلَديِث من قَلِْبه يبغض أَهلَ احلَديث
عالمةُ أَهِل البدِع الوقيعةُ يف (  :  وقال اِإلمام أَبو حامت احلنظلي الرازي رمحه اهللا تعاىل

، وعالمةُ  ، يريدونَ ِإبطالَ اآلثار  حشوية، وعالَمةُ الزناِدقَة تسميتهم أَهلَ اَألثَِر أَهِل اَألثَر
،  ، وعالمةُ القَدرية تسميتهم أَهلَ السنة مجِبرة اجلهمية تسميتهم أهلَ السنة مشبهة

، وعالمةُ الرافضة تسِميتِهم أَهلَ  وعالمةُ املرجئَة تسميتهم أَهلَ السنة مخالفة ونقصانية
                                                

  .  التذكرة لإلمام النووي"   (1)
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نةالساِحد  ة ناِصبم وأَهل السنة ِإلَّا اس لْحقذِه   ، وال يه مهعمجِحيلُ أَنْ تتسوي ،
   .)١( اَألسماء

،  ذكروا البن قتيلة مبكة أَصحاب احلديث:   وقيل لِإلمام أَمحد بن حنبل رمحه اهللا
فقام أَمحد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ! أَصحاب احلديث قوم سوء:   فقال

   .)٢(  )؛ حىت دخلَ البيت ، زنديق  ، زنديق زنديق( : ويقول
،   واهللا تعاىل حفظ أَهل احلديث وأَهل السنة من كلِّ هذه املعايب اليت نسبت ِإليهم

، واحلجة البالغة  ، والسبيل السوية ، والسرية املرضية وهم ليسوا ِإلَّا أَهل السنة السنية
صلى اهللا عليه وعلى آله -، واالقتداء بسنة نبيه   ع كتابه، وقد وفَّقهم اهللا التبا القوية
، وعلماء اُألمة العاملني ومن أَحب  ، وحمبة أَئمة الدين  وشرح صدورهم حملبته-وسلم

ن املَرُء مع م {:   ، كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قوما فهو منهم

   .)٤(  )٣(  } أَحب

 -  رضي اهللا عنهم   -  وأَصحابه - صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم     - فمن أَحب رسولَ اِهللا     
، وأَهـل احلـديث       ، وعلماء الشريعة    ، وأتباع التابعني من أَئمة اهلدى       والتابعني هلم 

ـ      ، ومن تبعهم ِإىل يومنا هـذا        واألثر من القرون الثالثة اُألوىل املفضلة      ه ؛ فـاعلم أَن
   .)٥(صاحب سنة 

                                                
  .  ، للرازي كتاب أصل السنة واعتقاد الدين"   (1)
  .  لإلمام أيب حممد احلسن بن خلف الرباري"  شرح السنة"   (2)

  .   )٤/٤٠٥(، أمحد  )٢٦٤١(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٨١٦(البخاري األدب ) 3(
  .   رواه البخاري) 4(
وز أن الصالة ال جت:  اعلم أن خالصة أقوال أهل السنة يف هذه املسألة ما يلي:   حكم الصالة خلف أَهل البدع) 5(

ترك الصالة خلف مستور احلال ومن مل تعرف عقيدته؛ بدعة مل يقل به أحد من .  خلف الكافر األصلي واملرتد
حكم ترك .  األصل النهي عن الصالة خلف املبتدع تقبيحا لبدعته وتنفريا عنه؛ فإن وقعت صحت.   السلف

، أو كُفر ببدعته وأقيمت عليه  رتدا عن دينه، أو م إن من مات كافرا أصليا:  الصالة والترحم على أَهل البدع
، أو متلبسا ببدعة ال  من مات عاصيا.  ، وهذا جممع عليه ، وال الترحم عليه احلجة بعينه؛ فإنه ال جتوز الصالة

خترج من الدين؛ فإنه يشرع لإلمام وملن يقتدي به من أهل العلم ترك الصالة عليه زجرا للناس وحتذيرا هلم من 
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  ِمن وصايا أئمة السلف ِفي التحذير ِمن أهل البدِع 
؛   يأِتي أناس يجادلونكُم بشبهات القرآن(   قال أَمري املؤمنني عمر بن اخلطاب

   .)١( )؛ فِإن أَصحاب السنِن أَعلم بكِتاب اِهللا  خذوهم بالسنِن
؛   ِإذا لَقيت أولئك( :  ه عن املنكرين للقدر؛ أَنه قال ملن سأل وعن عبد اهللا بن عمر

   .)٢(  )؛ ثالث مرات  ، وهم ِمنه برآء  فأَخِيرهم أَن ابن عمر ِمنهم بريٌء
؛ فِإن مجالَستهم  ال جتُالس أَهلَ اَألهواء( : وقال عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما

   .)٣( )ممرضة للقَلْب
صاحب بدعة ال تأمنه على (  :  ضيل بن عياض رمحه اهللا تعاىلوقال العامل الزاهد الف

ديِنك ِركيف أَم اورهشاُهللا   ، والَ جتلس ِإليه  ، والَ ت رثَهِإىل صاِحِب بدعة أَو لَسج نوم ،
   .)٤( يعين يف قلبه) العمى

تعاىل أَنْ يأذَنَ أَىب اُهللا تبارك و(  :  وقال اإلمام احلسن البصري رمحه اهللا تعاىل* 
   .)٥( ِلصاِحب هوى بتوبة

اللَّهم الَ تجعلْ ِلصاِحِب ِبدعة ( :  وقال اِإلمام عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا تعاىل* 
   .)٦( )؛ فَيحبه قَلِْبي ِعندي يدا

لَى من أصغى سمعه ِإ( : وقال أَمري املؤمنني يف احلديث سفيان الثوري رمحه اهللا* 
   .)٧( ، ووِكل إلَى نفِْسه  ؛ نِزعت ِمنه الِعصمةُ صاحب ِبدعة وهو يعلَم أَنه صاِحب ِبدعٍة

                                                                                                                                       
، ما دام أنه مل ميت   ، وال يعين حترمي ذلك على اجلميع؛ بل الصالة عليه والدعاء له فرض كفاية  بدعتهمعصيته و

  .  ، ومل يصر ممن حيكم عليه باخللود يف النار كافرا
  .  "  اإلبانة"   ، وابن بطة يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"  أخرجهما اإلمام الاللكائي يف) 1(
  .  "  اإلبانة"   ، وابن بطة يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"  إلمام الاللكائي يفأخرجهما ا) 2(
  .  "  اإلبانة"   ، وابن بطة يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"  أخرجهما اإلمام الاللكائي يف) 3(
  .  "  اإلبانة"   بن بطة يف، وا شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"  أخرجهما اإلمام الاللكائي يف) 4(
  .  " شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"  أخرجهما اإلمام الاللكائي يف) 5(
  .  " شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"  أخرجهما اإلمام الاللكائي يف) 6(
  .  " البدع والنهي عنها"  روامها ابن وضاح يف) 7(
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؛  الَ تمكنوا صاِحب ِبدعٍة من جدٍل( : وقال اِإلمام اَألوزاعي رمحه اهللا تعاىل* 
   .)١( )فَيورثَ قُلوبكُم من ِفتنِتِه ارتيابا

؛  " ما أَحدثَ رجل ِبدعة( :  حمذرا من البدع- رمحه اهللا-د بن سريين وقال حمم* 
   .)٢(  )فَراجع سنة

ال تنِكحوا أَهلَ الِبدِع وال ينكَح ِإلَيِهم ( : وقال اِإلمام مالك بن أَنس رمحه اهللا تعاىل* 
   .)٣( .  )وال يسلّم علَيِهم

؛   أَنه رأَى قوما يتكلمون يف شيء من الكالم:   تعاىلوعن اِإلمام الشافعي رمحه اهللا * 
   .)٤( )، وإما أَنْ تقُوموا عنا ِإما أَنْ تجاورونا ِبخير( : ، وقال فصاح
؛ الَ   ِإن أَهلَ البدِع واَألهواِء(  :  وقال ِإمام أَهل السنة أَمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل* 

؛ فإن يف ذَِلك أَعظَم الضرر علَى   شيء ِمن أموِر املُسلمينينبغي أَنْ يستعانَ ِبِهم يف
   .)٥( )الدين

   .)٦( )، والَ تشاور أَحدا ِمن أَهِل الِبدِع يف دينك احذر الِبدع كُلَها( : وقال
ِإنه لَيس يف أَصحاب اَألهواِء ( : وقال اإلمام عبد الرمحن بن مهدى رمحه اهللا تعاىل* 
أَرى واِهللا أَلَّا :  لَيس يف السماِء شيء:   ؛ يريدون على أَنْ يقُولوا ن أَصحاِب جهمشر ِم

   .)٧(  )، والَ يوارثُوا  يناكَحوا
؛ فَِإنكم إن لَم   الَ تجالسوا أَهلَ اَألهواء( :  وقال أَبو قالبة البصري رمحه اهللا تعاىل* 

لوا فيه لبسوا عخخلوا فيما ددِرفونتعا تكُم م٨( )لَي(.   
                                                

  .  " هي عنهاالبدع والن"  روامها ابن وضاح يف) 1(
  .  أخرجه اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه) 2(

  .  لإلمام مالك"  املدونة الكربى"   (3)
  .  نصر بن ِإبراهيم املقدسي"  خمتصر كتاب احلجة على تارك احملجة"   (4)
  .   البن اجلوزي"  مناقب اإلمام أمحد"   (5)
  .   البن اجلوزي"  مناقب اإلمام أمحد"   (6)
  .  لعبد اهللا ابن اِإلمام أمحد"  ةكتاب السن"   (7)

  .  " اإلبانة"  رواه ابن بطة يف) 8(
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ِإنٌ أَهلَ اَألهواِء أَهلُ ضاللة والَ أَرى (  :  وقال أَيوب السختياين رمحه اهللا تعاىل* 
   .)١( )مصريهم ِإال النار

، وال   ؛ خلْف جهمي ال أصلي(  : وقال أَبو يوسف القاضي رمحه اهللا تعاىل* 
   .)٢(  )، والَ قَدري  راِفِضي
وعالمات أَهِل البدِع ( :  اإلسالم أَبو عثمان ِإمساعيل الصابوين رمحه اهللاوقال شيخ* 

صلى -، وأَظهر آيام وعالمام شدةُ معادام حلملة أَخبار النِبي   على أَهلها بادية ظاهرة
،  ، وظاهرية ، وجهلة  ، وتسميتهم حشوية   واحتقارهم هلُم-اهللا عليه وعلى آله وسلم

م يف أَخبار رسول اهللا   شبهةومها مبعزل -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-؛ اعتقادا منهأَن 
، ووساوس  ، وأَن العلم ما يلقيِه الشيطانُ ِإليِهم من نتائِج عقوهلم الفاسدة عن العلم

   .)٣( )صدورهم املُظِلمة
، يف    واَألهواء حكم أَهل البدع-  رمحه اهللا تعاىل- وقد بني اِإلمام الشافعي * 
،   ، ويحملوا علَى اِإلبِل  حكْمي يف أَصحاِب الكَالِم أَنْ يضربوا باجلريد(  :  قوله

، وأَخذَ   ؛ ويقال هذا جزاُء من ترك الكتاب والسنة  ويطاف م يف العشائِر والقَبائِل
   .)٤(  يف الكَالم

قَد مضى الصحابةُ والتابعونَ ( : لبغويوقال أَبو حممد احلسني بن مسعود ابن الفراء ا* 
   .)٥(  )وأَتباعهم وعلماُء السنِة علَى معاداِة أَهِل الِبدِع ومهاجرِم

عقيدة السلف أَصحاب   "  : وقد نقل اإلمام إمساعيل الصابوين يف كتابه القيم* 
 بعد - رمحه اهللا- فقال؛ ِإمجاع أَهل السنة على وجوب قهر أَهل البدع وإذالهلم "  احلديث

؛ كانت معتقَد جميعهم مل   وهذه اجلُمل اليت أثبتها يف هذا اجلزِء(  :  أَن سرد أَقواهلم
                                                

  .  " اإلبانة"  : رواه ابن بطة يف) 1(
  .  " شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة: ( أخرجه الاللكائي يف) 2(
  .  عقيدة السلف أصحاب احلديث الشيخ اإلسالم أيب عثمان الصابوين"  : انظر) 3(

  .   لِإلمام البغوي"  السنةشرح "   (4)
  .   لِإلمام البغوي"  شرح السنة"   (5)



  الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة 

  ١١٩

، واتفقُوا مع ذلك على القول ِبقَهر  ؛ بل أَجمعوا عليها كُلّها يخالف فيها بعضهم بعض
، وِمن  ، والتباعد عنهم قْصائهم، وِإ  ، وِإبعادهم  ، وِإخزائهم ، وِإذْالِلِهم أَهِل البدِع
  .   )، ومهاجرم  مبجانبتهم ، والتقرب ِإىل اهللا  ، ومعاشرم مصاحبتهم
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  األصل احلادي عشر
   منهج أهل السنة

   يف
   السلوك واألخالق 

  :  ؛ أَهل السنة واجلماعة  من أُصول عقيدة السلف الصاحل
 ويؤمنون أَنَّ خريية هذه األمة باقيةٌ ذه )١( نكريأمرون باملعروف وينهون عن امل:   أم
، وأَن اَألمر باملعروف  ، وسبب حفظ مجاعته  ، وأَنها من أَعظم شعائر اٍإلسالم  الشعرية

     {:  ، قال اهللا تعاىل ، واملصلحة معتربة يف ذلك  واجب حبسب الطاقة

                       { )٣( )٢(.   

،  من رأَى ِمنكُم منكَرا فَليغريه ِبيده {:  وقال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

   .)٥(  )٤(  } ، وذَِلك أَضعف اِإلميان ، فَِإنْ لَم يستِطع فَِبقَلِْبه فَِإنْ لَم يستِطع فَبِلسانه

  :  وأَهل السنة واجلماعة
، قال اهللا  ، والدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة نهييرون تقدمي الرفق يف اَألمر وال

  {:  تبارك وتعاىل                         

                                                
 أن يتأكد بأن -٢.   أن يكون الناهي عن املنكر عاملا مبا ينهى عنه-١:  ويشترط يف تغيري املنكر شروطٌ منها) 1(

ملنكر ِإىل منكر  وأال يؤدي تغيري هذا ا-٤.   أن ال يغري املنكر مبنكر-٣٠معروفا قد ترك وأن منكرا قد ارتِكب 
  .  أكرب منه

  .  ١١٠:  سورة آل عمران آية) 2(
  .  ١١٠،   اآلية:  سورة آل عمران) 3(
، أبو داود الصالة   )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه   )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) 4(

  .   )٣/١٠(، أمحد  )١٢٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٤٠(
  .  رواه مسلم) 5(
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    { )١(.   

، عمال  ويرون وجوب الصرب على أَذى اخللق يف اَألمِر باملعروف والنهي عن املنكر
  {:  بقوله تعاىل                           

   { )٢(.   

حني يقومون باَألمر باملعروف والنهي عن املنكر يلتزمون يف الوقت :  وأَهل السنة
، ونبذ   ، واجتماع الكلمة ، وتأليف القلوب  ، أَصال آخر هو احلفاظ على اجلماعة نفسه

  .  الفرقة واالختالف
  :   السنة واجلماعةوأَهل

قال النِبي صلى اهللا عليه .   ، والتعاون على الرب والتقوى  يرون النصيحة لكلِّ مسلم
،   ، وِلكتاِبِه للِّه {:   ؟ قَالَ  ملَن:    قُلنا)٣(  } الدين النِصيحة {:   وعلى آله وسلم

   .)٥(  )٤( } ، وعامِتِهم ، وَألئمِة املسِلمني وِلرسوِلِه

  :  وأَهل السنة واجلماعة
،  ، واحلج ؛ كٍإقامة صالة اجلمعة واجلماعة حيافظون على ِإقامةَ شعائر اِإلسالم

  .  ؛ خالفا للمبتدعة ارا، أَو فج  ، واَألعياد مع اُألمراء أَبرارا كانوا  واجلهاد
، وأَوله  ، وإقامتها يف أَول وقتها مع اجلماعة  ويسارعون ِإىل أَداء الصلوات املكتوبة

، عمال بقول اهللا  ، ويأمرون باخلشوع والطمأنينة فيها أَفضل من آخره ِإال صالة العشاء

   {:  تعاىل               { )٦(.   
                                                

  .   ١٢٥:  سورة النحل آية) 1(
  .   ١٧:  سورة لقمان آية) 2(
  .   )٤/١٠٢(، أمحد  )٤٩٤٤(، أبو داود األدب  )٤١٩٧(، النسائي البيعة  )٥٥(مسلم اإلميان ) 3(
  .   )٤/١٠٢(، أمحد  )٤٩٤٤(، أبو داود األدب  )٤١٩٧(، النسائي البيعة  )٥٥(مسلم اإلميان ) 4(
  .  ه مسلمروا) 5(
  .  ٢ - ١،  اآليتان:  سورة املؤمنون) 6(
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  :  وأَهل السنة واجلماعة
 وَألن اهللا -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-؛ َألنه من هدي النيب  يتواصون بقيام الليل

 ، واالجتهاد يف  بقيام الليل-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-سبحانه وتعاىل أَمر نبيه 
  .  طاعته تعاىل

 كان -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-أَن نيب اهللا  { - رضي اهللا عنها-وعن عائشة 

؛ وقد   ول اهللاِلم تصنع هذا يا رس:  ، فقالت عائشة ؛ حىت تتفطَر قَدماه يقوم ِمن الليل
ما تقدم ِمن ذنِبك اهللا لك دا  " :  ؛ قال  ، وما تأخر غَفَربأَفَلَا أِحب أَنْ أَكُونَ ع

   .)٢( )١( } شكُورا

  :  وأَهل السنة واجلماعة
، والرضا  ، والشكر عند الرخاء ، وذلك بالصرب عند البالء يثبتونَ يف مواقف االمتحان

   {:  ىل، قال اهللا تعا  ِبمر القضاء                { )٣(.   

، وِإن  ِإن ِعظَم اجلَزاء مع ِعظَم البالِء {:   وقال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

   .)٥(  )٤(  } ، ومن سِخطَ فَلَه السخط ؛ فَمن رضِي فَلَه الرضا اَهللا ِإذَا أَحب قَوما ابتالهم

؛ أَم   هل يثبتون فيه؛ ألنهم ال يدرون  ال يتمنون وال يسألون اهللا البالء:  وأَهل السنة
  .  ؛ ولكن ِإذا ابتلوا صربوا ال

، واسأَلوا اَهللا   الَ تتمنوا ِلقاَء العدو {:   قال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

                                                
  .  )٢٨٢٠(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار  )٤٥٥٧(البخاري تفسري القرآن ) 1(
  .   رواه البخاري) 2(
  .   ١٠:  سورة الزمر آية) 3(
  .  )٢٣٩٦(الترمذي الزهد ) 4(
  .   لأللباين:  صحيح سنن الترمذي) 5(
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   .)٢( )١( } موهم فاصربوا؛ فَِإذَا لَِقيت العاِفية

  :  وأَهل السنة واجلماعة
، ولكن  ؛ َألن اهللا تعاىل قد حرم ذلك ال يقنطون وال ييأسون من رمحة اهللا عند احملن

،  يعيشون أَيام البالء على أَمل الفرج القريب والنصر املؤكد َألنهم يثقون بوعد اهللا
، ويرون أَن احملن  أَسباب احملن يف أَنفسهم، ويبحثون عن  ويعلمون أَن مع العسر يسرا

، ويعلمون أَن النصر قد يتأخر بسبب الوقوع  واملصائب ال تصيبهم ِإال مبا كسبت أَيديهم
   {:  ، لقوله تعاىل يف املعاصي أَو التقصري يف االتباع          

    { )٣(.   

،  وال يعتمدون يف احملن ونصرة الدين على اَألسباب اَألرضية واِإلغراءات الدنيوية
، ويرون قبل ذلك أَن تقوى اهللا تعاىل  ، كما أَنهم ال يغفلون عنها  والسنن الكونية

؛ من اَألسباب املهمة  ، والشكر يف الرخاء  ماد على اهللا، واالعت واالستغفار من الذنوب
  .  يف تعجيل الفرج بعد الشدة
، ولذا تراهم أَحرص  خيافون من عقوبة كفر النعمة وجحدها:  وأَهل السنة واجلماعة
، قال  ، وأَدومهم عليه يف كلِّ نعمة صغرية كانت أَو كبرية الناس شكرا ومحدا للّه

؛ فَِإنه أَجدر   ، والَ تنظُروا ِإلَى من هو فَوقَكُم انظروا ِإلَى من هو أَسفَلَ ِمنكُم }  النِبي

كُملَيةَ اِهللا عمروا ِنعدز٥( )٤( } أَنْ لَا ت(.   

 صلى اهللا -قال النيب.   ، وحماسن األعمال يتحلون مبكارم األخالق:   نةوأهل الس
                                                

  .  )٢٦٣١(، أبو داود اجلهاد  )١٧٤٢(، مسلم اجلهاد والسري  )٢٨٠٤(سري البخاري اجلهاد وال) 1(
  .   متفق عليه) 2(
  .  ٣٠:  سورة الشورى آية) 3(
، ابن ماجه الزهد  )٢٥١٣(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع   )٢٩٦٣(مسلم الزهد والرقائق ) 4(

  .   )٢/٢٥٤(، أمحد  )٤١٤٢(
  .   لباينلأل:  صحيح سنن الترمذي) 5(
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إن  {:   وقال)٢( )١( } ؛ أحسنهم خلقا أكمل املؤمنني إميانا  {:  عليه وعلى آله وسلم

ما  {:    وقال)٤( )٣( } ؛ أحسنكم أخالقا  من أحبكم إيل وأقربكم مين جملسا يوم القيامة

؛   خللق ليبلغ به، وإن صاحب حسن ا من شيء يوضع يف امليزان أثقل من حسن اخللق

   .)٦(  )٥(  } درجة صاحب الصوم والصالة

  ؛ أهل السنة واجلماعة  السلف الصاحل:   ومن أخالق
      {:  ، واخلوف من الرياء قال تعاىل إخالصهم يف العلم والعمل* 

   { )٧(.   

، ونصرة دين اهللا   ، وغريم إذا انتهكت حرماته تعاىل تعظيمهم حلرمات اهللا تعاىل* 
   {:  ، قال تعاىل ، وكثرة تعظيمهم حلرمات املسلمني وحمبة اخلري هلم  وشرعه  

                { )٨(.   

، وتقليل  السعي على ترك النفاق حبيث تتساوى سريرم وعالنيتهم يف اخلري* 
  .   ، وتقدمي أعمال اآلخرة دائما على أعمال الدنيا  أعماهلم يف عيوم من حيث كسبهم هلا

،  يطهم يف حق اهللا تعاىل لعل اهللا أن يرمحهم، وكثرة بكائهم على تفر رقة قلوم* 
، أو تذكروا املوت وسكراته وسوء  وكثرة االعتبار واالهتمام بأمر املوت إذا رأوا جنازة

  .  ؛ حىت تزلزل قلوم اخلامتة
                                                

  .  )٢٧٩٢(، الدارمي الرقاق  )٢/٢٥٠(، أمحد   )١١٦٢(الترمذي الرضاع ) 1(
  .   لأللباين:  صحيح سنن الترمذي) 2(
  .  )٢٠١٨(الترمذي الرب والصلة ) 3(
  .   لأللباين:  صحيح سنن الترمذي) 4(
  .  )٤٧٩٩(، أبو داود األدب  )٢٠٠٣(الترمذي الرب والصلة ) 5(
  .   لأللباين:  مذيصحيح سنن التر) 6(
  .   ٣:  سورة الزمر آية) 7(
  .  ٣٢:   سورة احلج آية) 8(
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  .  زيادة يف التواضع كلما ترقى أحدهم يف درجات القرب من اهللا تعاىل* 
ارا لشهودهم أم ال يسلمون من الذنب حىت يف ، واالستغفار ليال و كثرة التوبة* 
، وعدم العجب بشيء من  ، ومراقبة اهللا تعاىل فيها ؛ فيستغفرون من نقصهم فيها طاعتهم
، فضال عن  ؛ بل يرون النقص والقصور يف طاعتهم ، وكراهيتهم لشهرة أعماهلم
  .  سيئام
، وكثرة خوفهم من اهللا  ق، وعدم دعوى أحد منهم أنه مت شدة تدقيقهم يف التقوى* 

  .   عز وجل
، وهوان الدنيا  ، وعدم غفلتهم عن ذكر اهللا شدة خوفهم من اخلامتة السيئة* 
، وعدم االعتناء ببناء الدور ِإال ما اقتصر منها على ما يدفع  ، وشدة رفضهم هلا  عندهم

  .  احلاجة ومن غري زخرفة

ما الدنيا يف اآلِخرِة ِإالَ ِمثْلُ ما ! واِهللا {:   قال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

   .)٢(  )١(  }  ؛ فَلْينظُر ِبم ترِجع يجعلُ أَحدكُم ِإصبعه هِذِه يف اليم

،   و أَهله بل يردونه ويلتمسون العذر ملن قال بهال يرضون اخلطأ الذي ميس الدين أَ* 
، وشدة مناقشتهم لنفوسهم يف  ، وكثرة سترهم ِإلخوام املسلمني ِإن كان ممن يعتذر له

،  ، ويشتغلون بعِيوم عن عيوب الناس  ، وال حيبون أن تظهر َألحد عورة مقام التورع
وال يبلغون أَحدا ما يسمعونه يف ،  ، ويكتمون األسرار وجيتهدون يف ستر عيوب اآلخرين

؛ فهم ال  ، وعدم مقابلة أَحد بسوء ، ويتركون معاداة الناس ويكثرون من مدارام  حقه
  .   يعادون أَحدا

                                                
، أمحد  )٤١٠٨(، ابن ماجه الزهد  )٢٣٢٣(، الترمذي الزهد  )٢٨٥٨(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) 1(

)٤/٢٢٩(   .  
  .  رواه مسلم) 2(
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 ويف )٢( )١( } الَ يدخلُ اجلنة قتات {:  قال النِبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

  .   "  منَّام " :  ة مسلمرواي
؛ لئال يصبح جملسهم جملس  ، وحيفظون ألسنتهم منها  سد باب الغيبة يف جمالسهم* 

   {:  قال تعاىل.   ِإمث                    

         { )٣(  .  

، وقلَة   ، وقلَة الكالم ، والوقار ، والسكينة  ، والتودد  ، واألدب كثرة احلياء* 
، وعدم الفرح بشيء  ، والنطق باحلكمة تسهيال على الطالب ، وكثرة الصمت الضحك
  .  ، وذلك لكمال عقوهلم  من الدنيا

من كانَ يؤِمن باهللا واليوِم اآلِخِر فَلْيقُلْ  {:  ى اهللا عليه وعلى آله وسلمقال النيب صل

   .)٧(  )٦(  } من صمت نجا {:   وقال)٥( )٤( }  ، أَو ِليصمت خيرا

،  ، أَو أَخذ مال أَو وقوع يف عرض  كثرة العفو والصفح عن كل من آذاهم بضرب* 
  {:   قال تعاىل.  أَو حنو ذلك                  

     { )٨(.   

، وعدم   ، واالجتهاد ملعرفة مكايده ومصايده عدم الغفلة عن حماربة ِإبليس* 

                                                
، أبو داود األدب  )٢٠٢٦(لصلة ، الترمذي الرب وا )١٠٥(، مسلم اإلميان  )٥٧٠٩(البخاري األدب ) 1(

  .   )٥/٣٨٩(، أمحد  )٤٨٧١(
  .   رواه البخاري) 2(
  .  ١٢:   سورة احلجرات آية) 3(
  .  )٢/٤٣٣(، أمحد  )٤٧(، مسلم اإلميان  )٥٦٧٢(البخاري األدب ) 4(
  .   متفق عليه) 5(
  .   )٢٧١٣(لرقاق ، الدارمي ا )٢/١٥٩(، أمحد  )٢٥٠١(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) 6(
  .   لأللباين:  صحيح سنن الترمذي) 7(
  .  ١٣٤:  سورة آل عمران آية) 8(
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  .  ، َألنَّ كل ذلك من الشيطان  وسوستهم يف الوضوء والصالة وغري ذلك من العبادات
كثرة ، و ، وسرا وجهارا  كثرة الصدقة بكل ما فضل عن حاجتهم ليال وارا* 

،  ، وذلك َألجل أَن يواسوهم مبا حيتاجون ِإليه من الطعام سؤاهلم عن أَحوال أصحام
  .   ، وعدم ِإسرافهم يف احلالل ِإذا وجدوه والثياب واملال

، ومواساة اِإلخوان يف حال  ، وبذل املال ، واجلود  ، وكثرة السخاء ذم البخل* 
التعاضد يف نصرة الدين الذي هو ؛ فِإنه بذلك يقع   ، ويف حال ِإقامتهم  سفرهم

، وإدخال بعضهم السرور على  ، وشدة حمبتهم الصطناع املعروف ِإىل اِإلخوان مقصودهم
  .  ، وتقدمي ِإخوام يف ذلك على أَنفسهم بعض

، مث ال يرون أَنهم كافؤوه بِإطعامه   ِإكرام الضيف وخدمته بأنفسهم ِإال بعذٍر شرعي* 
، وإجابتهم لدعوة ِإخوام ِإلَّا من كان طَعامه  دهم وإحسام الظن بهوخدمته باِإلقامة عن

، أَو كان يف مكان الوليمة شيء من   ، أَو ِإذا خص اَألغنياء بالدعوة دون الفقراء  حراما
  .   املعاصي
، ومع  ، ومع البعيد فضال عن القريب حسن أَدم مع الصغري فضال عن الكبري* 

  .   لعاملاجلاهل فضال عن ا
، وَألنَّ ِإصالح   ، وقمة املعروف ؛ ألنه من أَجود أَبواب اخلري ِإصالح ذات البني* 

،  ذات البني يفسد خطط الشيطان وغاياته من إيقاع العداوة والبغضاء بني املسلمني
  .  وإفساد ذات بينهم

، وحب  ن، وضعف اإلميا ؛ َألن احلسد يوِرثُ العداوة والبغضاء النهي عن احلسد* 
  .   الدنيا وما فيها على غري قصد شرعي

  {:   قال اهللا تعاىل.   ، واإلحسان ِإليهما األمر برب الوالدين*      

    { )١(  .  

                                                
  .  ٨:  سورة العنكبوت آية) 1(
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، ورمحة  ، وإفشاء السالم  ، وصلة الرحم ، والرفق مع العباد سن اجلواراَألمر حب* 
  .  الفقراء واملساكني واَأليتام وأَبناء السبيل

، واالستطالة على اخللق بغري  ، والبغي ، والعجِب  ، واخليالء  النهي عن الفخر* 
  .  ، ويأمرون بلزوم العدل يف كل شيء حق

قال النيب صلى اهللا .  اليت رغبنا الشرع يف فعلهاعدم التهاون بشيء من الفضائل * 
، ولَو أَنْ تلْقى أَخاك بوجه   الَ تحِقرن ِمن املَعروف شيئا {:  عليه وعلى آله وسلم

   .)٢( )١( }  طَلْق

؛ ألنَّ ذلك يفسد   ، واتباع عورات املسلمني  سس، والتج النهي عن سوء الظن* 
؛   ، وال يغضبون َألنفسهم ، ويزرع الفساد ، ويفرق بني اإلخوان العالقات االجتماعية

  {:  قال اهللا تعاىل.  ألنهم يفقهون فقه الغضب                

         {  )٣(.   

   .)٤( ِإىل غري ذلك من أَخالق النبوة
  فصل 

  وصايا وأقوال أئمة أهل السنة 
                                                

  .  )١٨٣٣(، الترمذي األطعمة  )٢٦٢٦(مسلم الرب والصلة واآلداب ) 1(
  .  رواه مسلم) 2(
  .  ١٣٤:  سورة آل عمران آية) 3(
-  -؛ دف ِإىل بناء جيل موافق للجيل األول الذي ترىب على يد رسول اهللالدعوة ِإىل منهج السلف الصاحل) 4(

 وإن كانت -وِإنك لَعلى خلٍُق عِظيٍم وليس املقصود جمرد املوافقة يف العقائد:   وقد مدح اهللا رسوله بقوله
، ألن منهج  عظيم ولكن املقصود أن نوافقهم يف كل أمر من أمرر ديننا ال-العقائد هي األصل األول واألهم

السلف الذي ندعو الناس ِإليه ليس علما يف الذهن ارد وإمنا يشمل منهجهم يف العقيدة والتصور والسلوك 
 أن هذا األمر املهم من منهِج السلف مل يأخذ حقه من - يف عصرنا احلاضر-، ومع األسف أننا جند  واألخالق

 -فالسلف اقتدوا برسول اهللا) إمنا بعثت ألتمم مكاِرم األخالق: ( - -وقد قال النيب.   االهتمام والعناية والتربية
كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس وإذا أردنا النجاة :  ، وكانوا كما قال تعاىل   وختلقوا بأخالقه وامتثلوا أوامره-

  .   اهللا عليهم أمجعني فعلينا مبا كان عليه سلفنا الصاحل رضوان
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  يف 
  االتباع والنهي عن االبتداع 

     قال معاذ بن جبل- ١
، وإياكُم والِبدع  ، أَال وِإن رفْعه ذهاب أَهِله  بالِعلْم قَبلَ أَنْ يرفَعأَيها الناس عليكُم(

   .)١( )، وعليكُم بأَمِركُم العتيق والتبدع والتنطع
     قال حذيفة بن اليمان- ٢
بدوا  فالَ تتع- صلى اهللا عليه وآله وسلم-كلّ عبادة مل يتعبد ا أَصحاب رسوِل اِهللا(
، خذوا طَريق من كان  ؛ فاتقوا اَهللا يا معشر القراء ؛ فِإن اَألولَ لَم يدع لآلِخر مقاال ا

   .)٢( )قَبلكُم
     قال عبد اهللا بن مسعود- ٣
 كانوا خري هذه  من كان مستنا فَلْيسنت مبن قَد مات أولئك أَصحاب محمد(
  ، قَوم اختارهم اُهللا ِلصحبة نبيه  ، وأَقَلّها تكلفا ، وأَعمقَها ِعلْما برها قُلوبا، وأَ األمة

   .)٣( )؛ فَهم كانوا علَى اهلَدي املُستِقيم  ونقِل دينه فَتشبهوا بأَخالِقِهم وطَراِئِقهم
  :   وقال رضي اهللا تعاىل عنه

)كُفيت دعوا فَقَدتببعوا وال تتيق ماتكُم باَألمِر العلَي٤( )؛ ع(.   
  :   قال عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما- ٤
؛ وِإنْ  كل ِبدعة ضاللَة(  :   وقال)٥( )؛ ما اتبعوا اَألثَر  الَ يزالُ الناس علَى الطَّريِق(

   .)٦(  )رآها الناس حسنة

                                                
  .  البن وضاح"  البدع والنهي عنها"   (1)

  .  " اإلبانة"  : رواه ابن بطة يف) 2(
  .  "  شرح السنة"   : أخرجه البغوي يف) 3(
  .  " سننه"   : أخرجه الدارمي يف) 4(
  .  " شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"   : روامها الاللكائي يف) 5(
  .  " أهل السنة واجلماعةشرح أصول اعتقاد "   : روامها الاللكائي يف) 6(
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     قال الصحايب اجلليل أَبو الدرداء- ٥
)تضل م باَألثَرلَن ذْت١( )ا أَخ(.   
     قال أَمري املؤمنني علي بن أيب طالب- ٦
، لَكانَ باطن اخلُفني أَحق باملَسِح من ظاِهرِهما ولَِكن رأَيت   لَو كانَ الدين بالرأْي(

   .)٢( ) يمسح علَى ظاِهرِهما رسولَ اِهللا
  :    عنهما قال عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا- ٧
   .)٣( )؛ ِإلَّا ازدادت هربا ، والَ نِزعت سنةٌ  ؛ ِإال ازدادت مضيا ما ابتِدعت بدعةٌ(
 -  يقبلُ احلجر  رأَيت عمر بن اخلطاب:   ، قال   وعن عابس بن ربيعة- ٨

الَ أَني رأَيت ، ولو  ِإني َألعلَم أَنك حجر الَ تضر وال تنفع(  :   ويقول-يعين األسود
   .)٤(  ) يقبلك ما قبلتك  رسولَ اِهللا

  :  قال اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز- ٩
، وهم علَى   ، وببصر نافذ كفوا ، فَِإنهم عن ِعلْم وقَفوا ِقف حيثُ وقَف القوم(

؛ فما   حدثَ بعدهم:  قُلتم، فلِئن  ، وبالفضِل لَو كان فيها أَحرى كَشِفها كانوا أقْوى
، وتكلَّموا  ، ولَقَد وصفوا منه ما يشفي ، ورِغب عن سنِتهم أَحدثه ِإال من خالف هديهم

، لقد قصر عنهم قَوم فَجفَوا   ، فما فوقهم محسر وما دوُم مقصر  منه مبا يكْفي
   .)٥( )ما بني ذلك لَعلى هدى مستقَيم، وإم في وجتَاوزهم آخرون فَغلَوا

  :   قال اِإلمام اَألوزاعي رمحه اهللا تعاىل- ١٠
، وِإياك وآراَء الرجال وِإنْ زخرفُوها لك  علَيك بآثاِر من سلف وِإنْ رفَضك الناس(

                                                
  .  " اإلبانة"  : رواه ابن بطة يف) 1(
  .  " املصنف"  :  أخرجه ابن أيب شيبة يف) 2(
  .  " اإلبانة"  : رواه ابن بطة يف) 3(
  .  رواه البخاري ومسلم) 4(
  .   " لُمعة االعِتقَاد اهلادي ِإىل سبيل الرشاد"  :  أورده ابن قدامة يف) 5(
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   .)١( )؛ فِإنَ األمر ينجلي وأَنت على طريٍق مستقيم بالقَول
  :   يوب السختياين رمحه اهللا تعاىل قال أَ- ١١

   .)٢( )ما ازداد صاِحب ِبدعة اجِتهادا ِإال ازداد ِمن اِهللا بعدا(
  :   قال حسان بن عطية رمحه اهللا تعاىل- ١٢

   .)٣( )ما ابتدع قوم ِبدعةَ يف دينهم ِإال نِزع ِمن سنِتِهم مثلُها(
  :    اهللا تعاىل قال حممد بن سريين رمحه- ١٣

   .)٤( )؛ فَهو علَى الطَريِق ما دام علَى اَألثَر:   كانوا يقولون(
،  الِبدعةُ أَحب ِإىل ِإبليس ِمن املعصية(:    قال سفيان الثوري رمحه اهللا تعاىل-  ١٤

   .)٥( )، والِبدعةُ ال يتاب منها املعصيةُ يتاب منها
، وخذْ  ِليكُِن الذي تعتمد عليه اَألثَر(  :  ارك رمحه اهللا تعاىل قال عبد اهللا بن املب- ١٥

   .)٦(  )ِمن الرأِْي ما يفسر لك احلديث
  :   قال اِإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل- ١٦

   .)٧( )؛ يف حيايت وبعد ممايت ؛ فَأنا راجع عنها كلُّ مسأَلَة تكلّمت فيها خبالِف السنة(
أتأخذ :  ، فقال له رجلٌ  روى الشافعي يوما حديثا:  ، قال  ن الربيع بن سليمانوع

صلى اهللا عليه وعلى آله -مىت ما رويت عن رسوِل اِهللا (  : ؛ فقال ذا يا أبا عبد اهللا
   .)٨(  )؛ فأشهدكُم أَن عقلي قَد ذهب ؛ فَلم آخذْ بِه   حديثا صحيحا-وسلم

ما تقول فيما أَحدث :  قلت أليب حنيفة رمحه اهللا:   قال،  عن نوح اجلامع- ١٧
                                                

  .  " شرف أصحاب احلديث"  : ب يفأخرجه اخلطي) 1(
  .  البن وضاح"  البدع والنهي عنها"   (2)

  .  " شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"   : روامها الاللكائي يف) 3(
  .  " شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"   : روامها الاللكائي يف) 4(
  .  "  شرح السنة"   : أخرجه البغوي يف) 5(
  .   " السنن الكربى"   لبيهقي يفأخرجه ا) 6(
  .  "  الفقيه واملتفقه"  أخرجهما اخلطيب يف) 7(
  .  " اإلبانة"  رواه ابن بطة يف) 8(
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، عليك باَألثِر   مقاالت الفَالسفة( : ؛ فقال  الناس من الكالم يف األعراض واألجسام
   .)١( )؛ فِإا بدعة ، وِإياك وكل حمدثة وطريقِة السلِف

نوح من ركبها جنَا السنة سفينةُ ( :   قال اِإلمام مالك بن أَنس رمحه اهللا تعاىل- ١٨
ها غَِرقعن لّفخن ت٢(  )وم(.   

لو كان الكَالم علما لَتكلّم فيه الصحابةُ والتابعون كما تكلموا يف  " : وقال
   .)٣(  )؛ ولكنه باطل يدل علَى باِطل اَألحكاِم

عة يراها من ابتدع يف اِإلسالم بد(  :  مسعت مالكا يقول:  ، قال وعن ابن املاجشون
؛ َألن اَهللا   خانَ الرسالةَ-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-؛ فَقَد زعم أَن محمدا  حسنة
  {:  يقولُ         { )فما لَم )٤  موئذ دينا فَال يكُونُ اليموي كُني

   .)٥( )دينا
:   أصولُ السنة عندنا( : ؛ ِإمام أَهل السنة رمحه اهللا   قال اِإلمام أَمحد بن حنبل- ١٩

 واالقْتداُء -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-التمسك مبا كان عليه أَصحاب رسول اهللا 
   .)٦( )ة فهي ضاللة، وكل بدع ، وترك البدع م

لو أَن رجال أَدرك السلف (  :   قال- رمحه اهللا تعاىل- وعن احلسن البصري - ٢٠
 -:   ووضع يده على خده مث قال:   قال-اَألولَ مث بعثَ اليوم ما عرف من اِإلسالم شيئا

ومل يدرك هذا  أَما واهللا ما ذلك ملن عاش يف هذه النكراء -:    مث قال-ِإلّا هذه الصالة
؛   ، ورأى صاحب دنيا يدعو ِإىل دنياه  ؛ فرأى مبتدعا يدعو ِإىل بدعته السلف الصاحلَ

اهللا من ذلك أَلُ عن سبيلهم فعصمهسلف الصاحل يِإىل ذلك الس حين وجعلَ قلبه ،   ،
                                                

  .  "  الفقيه واملتفقه"  أخرجهما اخلطيب يف) 1(
  .  للسيوطي"  مفتاح اجلنة يف االعتصام بالسنة"   (2)

  .  " شرح السنة"   البغوي يف) 3(
  .  ٣:  سورة املائدة آية) 4(

  .  لِإلمام الشاطيب"   االعتصام"   (5)
  .  " شرح أصول أهل السنة"   : رواه الاللكائي يف) 6(
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   .)١(  )؛ فكذلك فكونوا ِإن شاء اهللا  ، ليعوض أَجرا عظيما ، ويتبع سبيلهم ويقتص آثارهم
 حيث - رمحه اهللا تعاىل- وما أَمجل قول العامل العامل الفضيل بن عياض - ٢١

، وال تغتر بكثرة  ، وِإياك وطُرق الضاللة اتبع طُرق اهلُدى وال يضرك قلَّةُ السالكني(  :  قال
   .)٢( )اهلالكني
ِإن :   وقال له،  ملن سأله عن مسألٍة- رضي اهللا عنهما- قال عبد اهللا بن عمر - ٢٢

، أَو أَمر   أَحق أَنْ يتبع-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-أأَمر رسول اهللا (  :  أَباك ى عنها
   .)٣( !)؟  أَيب

،  ؛ فقد مسع رجال عطس ، واتباعا للسنة ؛ ِإنكارا للبدع   من أَشد الصحابة فكان
ما هكذا (  :  ال له ابن عمر، فق  ، والصالة والسالم على رسول اهللا احلمد للّه:   فقال

؛  ِإذا عطَس أَحدكُم  {:   بل قال-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-علمنا رسولُ اِهللا 

   .)٥( )وليصل علَى رسوِل اِهللا:   ومل يقلْ)٤(  } فَلْيحمد اَهللا

؛ بقول أَيب بكر وعمر   ملن عارض السنة- عنهما رضي اهللا- وقال ابن عباس - ٢٣
قالَ رسولُ :   ؛ أَقولُ لَكُم يوشك أَنْ ترتلَ عليكُم ِحجارة من السماِء( : رضي اهللا عنهما

   .)٦( )قالَ أَبو بكر وعمر:   وتقُولونَ-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-اهللا 
النظر ( : ، حيث قال  السنة يف وصفه َألهل - رضي اهللا عنهما-وصدق ابن عباس 
   .)٧( )، وينهى عن البدعِة  ؛ يدعو ِإىل السنة ِإىل الرجِل من أَهل السنة

  :    قال سفيان الثوري رمحه اهللا تعاىل- ٢٤
                                                

  .  البن وضاح"  البدع والنهي عنها"   (1)
  .  لِإلمام الشاطيب"   االعتصام"   (2)
  .  البن القيم"  زاد املعاد"   (3)

  .  )٢/٣٥٣(د ، أمح )٥٠٣٣(، أبو داود األدب  )٥٨٧٠(البخاري األدب ) 4(
  .  ، بسند حسن "  سننه"  :  أخرجه الترمذي يف) 5(
  .  بسند صحيح"  املصنف"  : رواه عبد الرزاق يف) 6(
  .  " شرح أصول اعتقاد أهل السنة"  :  رواها الاللكائي يف) 7(
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؛ فقد قل أَهل   ؛ أَنه صاحب سنة فابعثْ ِإليه بالسالم ِإذا بلغك عن رجٍل باملشرق(
   .)١( )السنة

  :   يوب السختياين رمحه اهللا تعاىل قال أَ- ٢٥
   .)٢(  )؛ فكأني أَفقد بعض أَعضائي  ِإني ألخبر مبوِت الرجِل من أَهِل السنة(

ِإذا رأَيت الرجلَ ( :  يقول- رمحه اهللا-، مسعت قتيبة    قال جعفر بن حممد- ٢٦
،  أَمحد بن حنبل، و ؛ مثل حيىي بن سعيد وعبد الرمحن بن مهدي يحب أَهلَ احلديِث
، ومن خالف هؤالء فاعلَم   ؛ فِإنه على السنة وذكر قوما آخرين.   . . وِإسحاق بن راهويه

   .)٣(  )أَنه مبتدع
  :   قال ِإبراهيم النخعي رمحه اهللا تعاىل- ٢٧

 )٤( )؛ التماس الفضل يف اتباعهم لو أَن أَصحاب محمٍد مسحوا علَى ظُفٍر ملا غَسلته(
.  

  :    قال- رمحه اهللا- عن عبد اهللا بن املبارك - ٢٨
)لَملى السنة- أي أَخي-اعاَهللا ع كرامة لكلِّ مسلم لقي اليوم ا   أَن املوتفإنا للّه وِإن ،

، وظهور  ، وقلةَ األعواِن ، وذهاب اِإلخوان ؛ فِإلَى اِهللا نشكو وحشتنا ِإليه راجعون
،  ، وأَهل السنة  نشكو عظيم ما حل ذِه األمِة من ذهاب العلماء، وِإىل اهللا  البدع

   .)٥( )وظُهور البدع
  :   قال الفضيلُ بن عياض رمحه اهللا تعاىل- ٢٩

)م البالد يحالسنة ِإنَ للّه عبادا ي حابم أَص٦( )؛ وه(.   

                                                
  .  " شرح أصول اعتقاد أهل السنة"  :  رواها الاللكائي يف) 1(
  .  " صول اعتقاد أهل السنةشرح أ"  :  رواها الاللكائي يف) 2(
  .  " شرح أصول اعتقاد أهل السنة"  :  رواها الاللكائي يف) 3(
  .  " سننه"   : رواه أبو داود يف) 4(

  .  البن وضاح"  البدع والنهي عنها"   (5)
  .  "  شرح أصول اعتقاد أهل السنة"   : رواه الاللكائي يف) 6(
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، وهو   السنة َألهل- رمحه اهللا تعاىل- وما أَصدق قول اإلمام الشافعي ووصفه- ٣٠
ِإذا رأَيت رجال من أَصحاب احلديث فكأَني رأَيت رجال من أَصحاب رسوِل اهللا ( : يقول

   .)١( )صلَّى اهللا عليه وعلى آله سلم
؛ تلخص مجيع ما ذكرناه من   قاعدة عظيمة- رمحه اهللا- ووضع اِإلمام مالك - ٣١

؛ فَما لَم يكُن  لُح آخر هذِه األمِة ِإالَّ مبا صلُح بِه أَوهلالَن يص( : ، وهي قوله  أَقوال اَألئمة
   .)٢( )يومئذ دينا الَ يكُونُ اليوم ِدينا

، وهم أَنصح  هذه هي أَقوال بعض أَئمة السلف الصاحل من أَهل السنة واجلماعة
، يوصون باالعتصام بكتاب  ، وأَعلمهم مبا فيه صالحهم وهدايتهم ، وأَبرهم بأُمتهم  اخللق

 ويحذِّرون من محدثات -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-، وسنة رسوله  اهللا تعاىل
؛ هو   بأَنَّ طريق اخلالص وسبيل النجاة  كما علمهم النيب-، وخيربون اُألمور والبدع

  .  التمسك بسنة النيب وهديه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

                                                
  .  " شرف أصحاب احلديث"  : أخرجه اخلطيب يف) 1(
  .  ٨٨، ص  ٢، ج  للقاضي عياض"  الشفا"  : انظر) 2(
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  شروط وضوابط 
  ة الدعو

  ِإىل عقيدة السلف الصاحل 
   " أهل السنة واجلماعة " 

  :  أَن الدعوة ِإىل عقيدة السلف الصاحل ال تكون ِإال بثالثة شروط:  اعلم أَخي املسلم
  :   سالمة املُعتقَد-أوال

، وتوحيد  ؛ يف توحيد الربوبية أَنْ يكون اعتقادنا موافقا العتقاد سلف اُألمة
  .   ، وأَبواب اإلميان ، ويف سائر مسائل االعتقاد  َألمساء والصفات، وتوحيد ا اُأللوهية
  :    سالمة املنهج-ثانيا
  .  ، وما قعدوه من قواعد فهم الكتاب والسنة على ضوء ما أَصلوه من أُصول:   أَي
  :   سالمة العمل-ثالثا
العمل ، موافقا لشرعه سواء كان  ، بل يكون خالصا لوجه اهللا  ال نبتدع فيه:   أَي
  .  ، أَم قوليا ، أَم فعليا اعتقاديا

، وهي أَخص   ، وأَرفع العبادات  ومبا أَن الدعوة ِإىل اهللا تعاىل من أَشرف اَألعمال
،    وأَبرز مهام اَألولياء واَألصفياء من عباده الصاحلني- عليهم السالم-خصائص الرسِل
   {:   قال تعاىل عنهم                         

      {  )١(.   

، ويف سريته   ، وكيف نبلِّغها  كيف حنملُ الدعوة ِإىل الناس وعلمنا رسول اهللا
  .   ملن أَراد ذلكدروس كثرية 

، وال شك   يف الدعوة فيجب على الدعاة ِإىل عقيدة السلف أَن يتبعوا منهج النيب
؛ يغنيهم عما أَحدثه الناس من   بيانا صحيحا ُألسلوب الدعوة ِإىل اهللا أَنَّ يف منهجه

                                                
  .  ٣٣،   اآلية:  سورة فصلت) 1(
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  .   ، خمالفة ملنهجه وسريته صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  مناهج مبتدعة
جيب على الدعاة أَن يدعوا إىل اهللا تعاىل كما كان يدعو سلفنا الصاحل مع ومن هنا 

  .   مـراعاة فارق الزمان واملكان
،  وانطالقا من هذا الفهم الصحيح اجتهدت بذكر بعض ضوابط أَو منطلقات للدعاة

  .  لعلها تكون نافعة يف اإلصالح الذي ننشده
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  ضوابط ومنطلقات الدعاة 
؛ فـ   سبيل من سبل النجاة يف الدنيا واآلخرة- سبحانه وتعاىل- اهللا الدعوة ِإىل- ١

 )١( }  ، خري لك من أَن يكون لك حمر النعم َألن يهدي اهللا بك رجال واحدا  {
، والداعية ليس مطالبا بتحقيق   على االستجابة، وال يتوقف  واَألجر يقع مبجرد الدعوة

؛ لكن الداعية مطالب ببذل جهده يف هذا  ، فهذا أَمر اهللا وبيده سبحانه نصٍر لِإلسالم
  .  السبيل فحسب

،  ، والدعوةُ صورة من صور اجلهاد ، والنصر من اهللا وعد واإلعداد للداعية شرط
  .  تشترك مع القتال يف املقصد والنتيجة

،  تأْكيد منهج سلِف هذه اُألمة املتمثل يف منهج أَهل السنة واجلماعة وتعميقه - ٢
  .  ، واعتداله وبعده عن اِإلفراط والتفريط ، ومشوله  واملعروف بوسطيته

هو احلافظ :  واالنطالق من منطلِق العلم الشرعي امللتزم بالكتاب والسنة الصحيحة
  .   ملن عزم على املسري يف طريق اَألنبياء عليهم السالم، والنور بفضل اهللا تعاىل من السقوط

؛ أَخذا باملنهج  ، ووحدة كلمتهم على احلق  احلرص على ِإجياد مجاعة املسلمني- ٣
مع االبتعاِد عما يمزق اجلماعات اِإلسالمية ) كلمةُ التوحيِد أَساس توحيد الكلمة(  :  القائل

  .  ، وباعد بني قلوم   املسلمنياليوم من التحزب املذموم الذي فرق
  :  والفهم الصحيح لكلِّ جتمع يف الدعوة ِإىل اهللا تعاىل

  .  مجاعة من املسلمني ال مجاعة املسلمني
،  ؛ فاحلق باق واَألشخاص زائلون  جيب أَنْ يكون الوالُء للدين ال لألشخاص- ٤

  .  واعرِف احلق تعرف أَهلَه
، والبعد عن مواطن اخلالف وكل ما   كلِّ ما يوصل ِإليه الدعوة ِإىل التعاون وإىل- ٥

، مما يسع فيه  ، وينصح بعضنا لبعض فيما خنتلف فيه  ، وأَن يعني بعضنا بعضا يؤدي ِإليه

                                                
  .  )٥/٣٣٣(، أمحد  )٣٦٦١(، أبو داود العلم  )٢٤٠٦(، مسلم فضائل الصحابة  )٣٤٩٨(البخاري املناقب ) 1(
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  .  ، مع نبذ التباغض اخلالف
؛ فِإنْ تعذر ذلك   التعامل والوحدة:  واَألصل بني اجلماعات اإلسالمية املعتدلة

  .  ، وإال فالرابعة اهلالك   تعذر ذلك فالتعايش، فِإنْ فالتعاون
، والترحيب بأَي جهد حممود   عدم التعصب للجماعة اليت ينتسب ِإليها الفرد- ٦

  .  ، وبعيدا عن اإلفراط والتفريط ، ما دام موافقا للشرع يقدمه اآلخرون
  .  تال، ال التخاصم والِق   االختالف يف فروع الشريعة يوجب النصح واحلوار- ٧
  .  ، والتقومي املستمر  ، واملراجعة الدائمة  النقد الذايت- ٨
، وضرورة   ، واِإلقرار بأمهيتهما ، وتعميق أصول احلوار  تعلم أَدب اخلالف- ٩

  .  امتالك أَدواما
، والعدل يف احلكم على   ، واحلذر من آفاته  البعد عن التعميم يف احلكم- ١٠

  .  كم على املعاين دون املباين، ومن اإلنصاف احل اَألشخاص
؛ لكن احلركة واجلماعة  الدعوة مقصد:  ، فمثال  التمييز بني الغاية والوسيلة- ١١

  .  واملركز وغريها هي من الوسائل
  .  ، واملرونة يف الوسائل حبسب ما يسمح به الشرع   الثبات يف املقاصد- ١٢
، وإذا كان ال بد من  سب أَمهيتها، وترتيب اُألمور ح  مراعاة قضية اَألولويات- ١٣

  .  ، وظرفها املناسب ، وزماا ؛ فينبغي أَن تأيت يف مكاا قضية فرعية أَو جزئية
، والداعية ال   ، والبناُء على جتارِب من سبق   تبادل اخلربات بني الدعاة أَمر مهم- ١٤

،   كون آخر املتصدين، وليس هو أَول من تصدى خلدمة هذا الدين وال ي يبدأ من فراغ
، أَو من حيتكر الصواب كله   وَألنه مل يوجد ولن يوجد من هو فوق النصح واإلرشاد

  .  وبالعكس
، وأَخذ العلم   احترام علماء األمة املعروفني بتمسكهم بالسنة وحسن املعتقد- ١٥
 ، وعدم التشكيك يف ، والكف عن أَعراضهم ، وتوقريهم وعدم التطاول عليهم عنهم
،   ؛ ِإذ كلُّ عامل خيطئ ويصيب ، دون التعصب هلم أَيضا ، وإلصاق التهم م نيام
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  .   واخلطأُ مردود على صاحبه مع بقاء فضله وقدره ما دام جمتهدا
، مع   ، ومحل كالمهم على أَحسن حمامله وستر عيوم  ِإحسان الظن باملسلمني- ١٦

  .  عدم الغفلة عن بياا لصاحبها
غلبت حماسن الرجل مل تذكر مساوئه ِإال ملصلحة وإذا غلبت مساِوئ  ِإذا - ١٧

  .   ؛ خشية أَن يلتبس اَألمر على العوام الرجل مل تذكر حماسنه
، وجتنب اَأللفاظ الدخيلة   استعمال اَأللفاظ الشرعية لدقتها وانضباطها- ١٨
  .  الشورى ال الدميقراطية:   ، مثال وامللتوية
، علينا أَن  هي ثروة فقهية عظيمة:  من املذاهب الفقهية املوقف الصحيح - ١٩
، ونتجنب  ، وال نردها على وجه اِإلمجال  ، وال نتعصب هلا  ، ونستفيد منها  ندرسها
  .  ، وبفهم سلف اُألمة ، ونأْخذ منها احلق والصواب على ضوء الكتاب والسنة  ضعفها
 نستفيد من علومهم ، حبيث  حتديد املوقف الصحيح من الغرب وحضارته- ٢٠

  .   التجريبية بضوابط ديننا العظيم وقواعده
  .  ، وضرورة تعلم الداعية فقه االستشارة  اِإلقرار بأمهية الشورى يف الدعوة- ٢١
  .   ، فالداعية مرآةُ دعوته والنموذج املعرب عنها  القدوة احلسنة- ٢٢
  {:    تعاىل، وجعل قول اهللا  اتباع سبيل احلكمة واملوعظة احلسنة- ٢٣     

                          { )ميزانا للدعوة )١ 

  .  وحكمة للسري عليها
  .  ، ومدار جناح دعوم ؛ ألنه من صفة اَألنبياء واملرسلني  التحلِّي بالصرب- ٢٤
، والعمل بالتيسري  ، واحلذر من آفاته ونتائجه السلبية  البعد عن التشدد- ٢٥
  .  ؛ يف حدود ما يسمح به الشرع  والرفق
، وإن   ، والشجاعة يف احلق مطلب ضروري يف الدعوِة  املسلم طالب حق- ٢٦

                                                
  .   ١٢٥:  سورة النحل آية) 1(
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؛ فال تقل الباطل  عاجزا عن قوِل احلقكنت   .  
، وطرق   ، وعدم الغفلة عن دراسة أَسبابه ، ونتائجه السلبية  احلذر من الفتور- ٢٧
  .  عالجه
، وما يترتب عليها من آثار سيئة يف اتمع    احلذر من اِإلشاعة وتروجيها- ٢٨
  .  اِإلسالمي
؛   وحتاشي كلِّ العصبيات اجلاهلية،   مقياس التفاضل هو التقوى والعمل الصاحل-٢٩

  .  ، أَو اجلماعة ، أَو الطائفة  ، أَو العشرية من التعصب لِإلقليم
، وليس   املنهج اَألفضل يف الدعوة هو تقدمي حقائق اِإلسالم ومناهجه ابتداء-٣٠

،   ن، ودعوم ِإىل أُصول الدي ، مثَ ِإعطاء الناس ميزان احلق  ِإيراد الشبهات والرد عليها
  .  ، والتعرف على مداخل نفوسهم وسيلة يف هدايتهم  وخماطبتهم على قدر عقوهلم

، وتقدمي اجلهد    متسك الدعاة واجلماعات اِإلسالمية بدوام االعتصام باهللا تعاىل-٣١
، ويوجه مسرية  ، واليقني بأَن اهللا هو الذي يقود البشري وطلب العون من اهللا تعاىل

  .   ، وأَن الدين واَألمر كله للّه سبحانه وتعاىل عاة، ويسدد الد الدعوة
، ولنعلم   هذه الضوابط والفوائد هي مثرة جتارب كثري من العلماء والدعاة ِإىل اهللا تعاىل

؛ لكان يف ذلك خري كثري   ، وعملوا ا يقينا أَنَّ الدعاة ِإىل اهللا لو فقهوا هذه الضوابط
  .   ملسرية الدعوة

،   ، وال جناح لدعوم ِإال باالعتصام باهللا ، أَنه ال صالح هلم  وليعلم مجيع الدعاة
، وجعل  ، والتجرد من اهلوى  ، وإخالص النية ، وسؤاله التوفيق والتوكل عليه يف كلِّ أَمٍر

  .   اَألمِر كلّه للّه تعاىل
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  مؤلفات يف اعتقاد السلف الصاحل 
،    مؤلفات كثرية يف اعتقاد السلفقد دون أَفذاذُ العلماِء من أَهل السنة واجلماعة

، وردوا على أَهل البدع  ، واستدلوا عليها من الكتاب والسنة وعنوا بتقعيد أُصوهلا
، وجردوا  ، والبدعة بالسنة ، واجلهل بالعلم ، وواجهوا الباطل باحلق وكشفوا عوارهم

  .  ال صيانة للدين، وما ذاك ِإ ، وأَظهروا احلق وأَبطلوا الباطل أَهل البدع من سالحهم
ومن املفيد أَن أَذكر هنا بعض هذه املؤلفات اليت كانت مرجعي يف ِإعداد أَصل 

، وتعلم أَن    على بصرية وعلم من عقيدتك- أَخي املسلم-حىت تكون " الوجيز " هذا
، وما طرأَ عليها من التحريفات يف   هي اَألصل- عقيدة السلف الصاحل-هذِه العقيدة
 الصحابة والتابعون ومن -تأخرة فهو دخيل على العقيدة اليت تلقاها سلفنا الصاحلالقرون امل

، ورسول هذا الدين العظيم صلى اهللا عليه وعلى    من صاحب الشريعة-تبعهم بِإحسان
  .  وآله وسلم

، منها على  وقد قرر عقيدة السلف الصاحل مجع كبري من علماء اُألمة يف مؤلفام
  :  القول فيهاسبيل املثال بسط 

  .   هـ٢٤١ -اإلمام أَمحد بن حنبل رمحه اهللا:  " كتاب السنة " *
  .   هـ٢٩٠ -عبد اهللا ابن اإلمام أمحد :  " كتاب السنة " *
  .   هـ٢١١ -أَبو بكر أَمحد بن يزيد اخلالل :  "  كتاب السنة* 
  .   هـ٢٨٧ -احلافظ أَبو بكر بن أيب عاصم :  " كتاب السنة " *
  .  هـ٢٩٤ -حممد بن نصر املروزي :  " كتاب السنة " *
  .   هـ٣٢٩ -اإلمام حسن بن علي الرباري :  " شرح السنة " *
  .   هـ٤٣٦ -اإلمام احلسني بن مسعود البغوي :  " شرح السنة " *
  .  هـ٣٦٠ -اإلمام أَبو بكر حممد بن احلسني اآلجري :  " الشريعة " *
  .  هـ٣٢٧ -اإلمام أَبو حامت الرازي :  " قاد الدينكتاب أَصل السنة واعت " *
  .    هـ٣١٠ -اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير الطربي :  " صريح السنة " *
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أَبو :  "  شرح مذاهب أَهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن " *
 اإلمام : " أصول السنة " . *  هـ٢٧٩ -حفص عمر بن أمحد بن عثمان بن شاهني 

  .  هـ٣٩٩ -ابن أَيب زمنني األندلسي 
   "  كتاب الرتول " *
  .  " كتاب الصفات " *
  .  هـ٣٨٥ -اإلمام احلافظ علي بن عمر الدارقطين :  "  كتاب الرؤية " *
اإلمام أبو بكر حممد بن ِإسحاق :  "  كتاب التوحيد وِإثبات صفات الرب " *

  .   هـ٣١١ -بن خزمية 
 -عبد اهللا بن أيب زيد القريواين :  "  أَيب زيد القريواين يف العقيدةمقدمة ابن  " *
  .   ص٣٨٦
اإلمام أبو عبد اهللا :   " اِإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة " *

  .    هـ٣٨٧ -بن بطة العكربي احلنبلي 
  .   هـ٣٧١ -اإلمام أبو بكر اإلمساعيلي :  " اعتقاد أَئمة احلديث " *
  .  " اٍإلبانة عن أصول الديانة " *
  .  "  رسالة إىل أَهل الثغر " *
  .   هـ٣٢٠ -مجيعها لإلمام أَيب احلسن األشعري :  " مقاالت اِإلسالميني " *
اإلمام أَبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن :   " عقيدة السلف أَصحاب احلديث " *

  .    هـ٤٤٩ -الصابوين 
اإلمام أبو علي احلسن بن أَمحد بن البنا احلنبلي :   "  سنةاملختار يف أصول ال " *

  .  هـ٤٧١ -البغدادي 
اإلمام أبو القاسم هبة اهللا بن :  " شرح أصول اعتقاد أَهل السنة واجلماعة " *

  .   هـ٤١٨ -احلسن بن منصور الطربي الاللكائي 
  .   هـ٤٨١ -ي أَبو ِإمساعيل اهلرو:  " كتاب اَألربعني يف دالئل التوحيد " *
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  .  هـ٣٦٩ -أَبو الشيخ اَألصفهاين :   " كتاب العظمة " *
  .  هـ٤٥٨-أَبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي :  " االعتقاد واهلداية " *
أَبو القاسم ِإمساعيل بن حممد :  " احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أَهل السنة " *

  .   هـ٥٣٥التميمي األصفهاين 
اإلمام أَمحد بن حممد بن سالمة أَبو جعفر الطحاوي :  " لطحاويةالعقيدة ا " *

  .    هـ٣٢١ -األزدي احلنفي 
اإلمام موفق الدين أَبو حممد عبد اهللا :  " ملُعة االعتقاد اهلادي ِإىل سبيل الرشاد " *

  .   هـ٦٢٠ -بن قدامة املقدسي 
 اهللا بن يوسف اإلمام أَبو حممد عبد:  " النصيحة يف صفات الرب جل وعال " *

  .    هـ٤٣٨ -اجلويين 
  .   هـ٢٥٦ -اإلمام أَبو عبد اهللا حممد بن ِإمساعيل البخاري :   "  كتاب التوحيد " *
 -اإلمام حممد بن إسحاق بن منده .   "  كتاب التوحيد ومعرفة أَمساء اهللا وصفاته " *
  .   هـ٣٩٥
  .  هـ٢٢٤ - اإلمام أَبو عبيد القاسم بن سالم :  ، كتاب اِإلميان " *
  .   هـ٢٤٣ -احلافظ حممد بن حيىي بن عمر العدين :   " كتاب اِإلميان " *
  .  هـ٢٣٥ -احلافظ أَبو بكر بن حممد بن أَيب شيبة :   " كتاب اِإلميان " *
  .   هـ٣٩٥ -احلافظ حممد بن ِإسحاق بن منده :   " كتاب اِإلميان " *
  .   هـ٤٠٣ -ليمي البخاري احلافظ أَبو عبد اهللا احل:  " شعب اِإلميان " *
  .  هـ٤٥٨ -القاضي أبو يعلى :   "  مسائل اِإلميان " *
  .    هـ٣٥٩ -اِإلمام احلافظ ابن منده :  " الرد على اجلهمية " *
  .    هـ٢٨٠ -اِإلمام عثمان بن سعيد الدارمي :  " الرد على اجلهمية " *
  .   ص٢٤١ -بل اإلمام أَمحد بن حن:  " الرد على اجلهمية والزنادقة " *
اإلمام احلافظ أَبو نصر عبيد اهللا بن :  " الرد على من أَنكر احلرف والصوت " *
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  .   ص٤٤٤ -سعد السجزي 
اإلمام أَبو حممد عبد اهللا :  " االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة " *

  .  هـ٢٧٦ -بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
 -اإلمام البخاري :  "  ى اجلهمية وأصحاب التعطيلخلق أفعال العباد والرد عل " *
  .   ص٢٥٦
احلافظ أَبو الفضل حممد بن طاهر املقدسي :  " مسألة العلو والرتول يف احلديث " *

  .    هـ٥٠٧ - " ابن القيسراين " املعروف بـ
  :  " العلو للعلي العظيم وِإيضاح صحيح اَألخبار من سقيمها " *
  .  هـ٧٤٨ -لإلمام الذهيب :  " ب العاملنياَألربعني يف صفات ر " *
 -احلافظ حممد بن عثمان بن أَيب شيبة العبسي :  " كتاب العرش وما روي فيه " *
  .   هـ٢٩٧
  .   هـ٦٢٠ -اإلمام موفق الدين ابن قدامة املقدسي :  "  ِإثبات صفة العلو " *
 الدين مرعي بن اإلمام زين:  " أَقاويل الثقات يف تأويل اَألمساء والصفات " *

  .   هـ١٠٣٣ -يوسف الكرمي املقدسي احلنبلي 
  .   " كتاب اَألمساء والصفات " *
  .   "  البعث والنشور " *
  .   هـ٤٥٨ -اِإلمام البيهقي :  " ِإثبات عذاب القرب " *
 ٣٦٠ -اإلمام أَبو بكر اآلجري :  "  التصديق بالنظر ِإىل اهللا تعاىل يف اآلخرة " *
  .  هـ

 - اإلمام عالء الدين ابن العطار :   "  عتقاد اخلالص من الشك واالنتقاداال " *
  .  هـ٧٢٤
 -اإلمام عبد الباقي املواهلي احلنبلي :  " العيون واَألثر يف عقائد أَهل اَألثر " *
  .   هـ١٠٧١
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  .  " قطف الثمر يف بيان عقيدة أَهل اَألثر " *
  .  هـ١٣٠٧ -حممد صديق خان القنوجي :  "  الدين اخلالص " *
  .  "  لوامع اَألنوار البهية وسواطع اَألسرار اَألثرية " *
لوائح اَألنوار السنية ولواِقح اَألفكار السنية شرح قصيدة ابن أَيب داود  " *
  .   هـ١١٨٨ -العالمة حممد بن أَمحد السفاريين :  " احلائية
  .   ٨٤٥ -ريزي اإلمام أَمحد بن عدي املق:  " جتريد التوحيد املفيد " *

 شيخ - الذي ال خيتلف فيه اثنان من أَهل السنة-وفارس التأليف يف علم االعتقاد* 
، ومؤلفاته  فِإنه رتب هذا العلم وقعد أُصوله ومناهجه)  هـ٧٢٨( اإلسالم ابن تيمية

  :   كثرية يف هذا الباب منها
  .  "  منهاج السنة النبوية " *
  .  "  درء تعارض العقل والنقل " *
  .  " بغية املرتاد يف الرد على املتفلسفة وأَهل اِإلحلاد " *
  .  " اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أَصحاب اجلحيم " *
  .   " الصارم املسلول على شامت الرسول " *
  .  " الرسالة التدمرية " . *  " كتاب اِإلميان " *
  .  " قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة " *
  .  " العقيدة الواسطية " . *  "  على املنطقينيالرد  " *
  .  " الرسالة التسعينية " . *  "  العقيدة احلموية " *
  .  "  النبوات  " . * " بيان تلبيس اجلهمية " *
  .   " شرح العقيدة األصفهانية " *
  .   " شرح حديث الرتول " *

، وبلغ اموع  اتهالذي مجع فيه كثري من مؤلف  "  جمموع الفتاوى " ِإضافة إىل هذا* 
  .  سبعة وثالثني جملدا
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 - هـ٧٥٢ -العامل الرباين ابن قيم اجلوزية :   والفارس الثاين يف التأليف تلميذه* 
الصواعق املرسلة على  " : * ، منها صاحب اجلهود املشكورة يف الرد على الفرق الضالة

  .  " اجلهمية واملعطلة
  .  " زو املعطلة واجلهميةاجتماع اجليوش اِإلسالمية على غ " *
  .  " القصيدة النونية " *
  .  " شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل " *
  .  " طريق اهلجرتني وباب السعادتني " *

  .  وغريها من كتبه القيمة
 ومثةَ كتب - وللّه احلمد واملنة-، فهي مطبوعةٌ  وكل ما ذكرناه من املؤلفات والكتب

  .  ، ومنها ما هو يف عامل املخطوطات ؛ منها ما هو مطبوع  ة مل نذكرهاكثري
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  مسك اخلتـام 
، وطريقة   ، وهي عقيدة صافية سليمة هذه هي عقيدةُ الرعيِل اَألول من هذه اُألمة

، وهي الطريق اليت   صحيحة مستقيمة على ج الكتاب والسنة وأَقوال سلف اُألمة وأَئمتها
  .  وائل من هذه األمةأَحيت قلوب اَأل

،  ، والطائفة املنصورة وأَهل احلديث  ، والفرقة الناجية فهي عقيدةُ السلف الصاحل
، وعقيدةُ  ؛ وهي عقيدة اَألئمة اَألربعة أَصحاب املذاهب املتبعة وأَهل السنة واجلماعة

،  ىل يومنا هذا، ومن سار على جهم ِإ ، والعلماء العاملني ، واحملَدثني مجهوِر الفقهاِء
  .  واألمر باق ِإىل يوم الدين

فعلينا أَن نعود بالعقيدة ِإىل منبعها الصايف الذي ل منه اَألخيار من سلفنا الصاحل 
، ونلتزم  ، ونؤدي العبادة كما أَدوها ، ونسكُت عما سكتوا عنه  ونأخذ مبا أَخذوا به

، وبالقياس الصحيح يف األمور املتجددة  ئمتها، وإمجاع سلِف اُألمِة وأَ  بالكتاب والسنة
  .  وعلى ضوء فهمهم

    قال أَمري املؤمنني عمر بن اخلطاب
؛ استعصى   ِإذا جاَء الفقه من قبِل الصغِري! قَد علمت مىت صالح الناس ومىت فَسادهم(

عليه الكبري الصغري من قبِل الكبري تابعه ١( )هتديا؛ فا ، وِإذا جاَء الفقه(.   
    وقال أَمري املؤمنني علي بن أيب طالب

   .)٢( )؛ فإمنا هو الدين انظُروا عمن تأخذونَ هذا العلم(
    وقال الصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسعود

؛ فِإذا أَخذوه من أَصاِغِرهم  ال يزالُ الناس خبٍري ما أَخذوا العلم عن أَكاِبرِهم(
   .)٣( )وشرارهم هلكوا

                                                
  .   ٢٤٧:   ص" جامع بيان العلم: ( ، يف رواه ابن عبد الرب) 1(
  .  ١٩٦:  ص"  الكفاية يف علم الرواية"  : ، يف رواه اخلطيب) 2(
  .  ٢٤٨:  ص"  جامع بيان العلم"  : ، يف رواه ابن عبد الرب) 3(
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؛ أنَّ من طلب اهلدى من غري الكتاِب  هدانا اهللا وإياك للحق:  واعلم أَخي املسلم
؛ فهو بال شك منغمس   ، أَو أَتى بأمٍر زائد على ما شرعه اهللا والسنِة وفهم السلف الصاحل

  .   ، ومتبع لغري سبيل املؤمنني ، متباعد عن الصراط املستقيم يف الضالل املبني
؛ فلماذا البدعة  بأننا سنموت قبل أَنْ نويف السنن كلها على أكمِل وجههافِإننا نوقن 

  .  يف الدين
  :   ؛ فقد كان كثريا ما ينشد ورحم اهللا اِإلمام مالكا

ريـنة          وخـا كَـانَ سأمور الـديِن م   روش      ـداِئعالب ثاتـد١(  األمـور املُح(   
 فكل -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-وأَفضل املتعبدين باالتفاق هو رسول اهللا 

، قال  ؛ فهي بدعة ال تقرب صاحبها ِإىل اهللا بل ال تزيده منه ِإلَّا بعدا  عبادة خالفت عبادته
   {:  اهللا تعاىل                         

 { )وقال)١   :}                { )وقال)٢    :

}                               { )٣(.   

،  ، العقيدة الصافية لمني هو يف وحدة العقيدةومما ال شك فيه أَنَّ سبيل وحدة املس
  .  ، وا حكموا الدنيا بالقصد والعدل  اليت اعتقدها الرعيل اَألول من سلف هذِه اُألمِة

                                                
  .  ١٨،   اآلية:   سورة اجلاثية) 1(
  .  ١٣٠،  اآلية:   سورة البقرة) 2(
  .  ١٢٥،   اآلية:  سورة النساء) 3(
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  صفوة القول 
، وذلك بأَن ننطلق  ، وال جناح لدعوتنا ِإال ِإذا بدأنا باَألهم قبل املهم ِإنه ال صالح لنا

،  ، وآدابنا ، وأخالقنا ، وأحكامنا  ؛ نبين عليها سياستنا يديف دعوتنا من عقيدِة التوح
  .  ومعاملتنا

، ذلكم هو  وننطلق يف كلِّ ذلك من هدي الكتاب والسنة وعلى فهم سلف اُألمة
  :  ، فقال تعاىل الصراط املستقيم واملنهج القومي الذي أَمرنا اهللا به

}                                  

           {  )١(.   

نسأل اهللا تعاىل كما .   لح به حال اُألمةوعقيدة السلف هي السبيل الوحيد الذي يص
، وحيشرنا معهم حتت لواء سيد اخللق  ؛ أَن جيعلنا منهم دلنا على منهج السلف الصاحل

،   وأَن ال يزيغ قلوبنا بعد ِإذ هدانا-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-الشافع املشفع حممد 
،  ؛ ِإنه على ذلك لقادر لعاملني يف سبيلهونسأَله أَن جيعلنا من عبادِه املوحدين الصاحلني ا

  .   وهو مسيع جميب
  .  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممٍد وعلى آله وصحبه أَمجعني

                                                
  .  ١٥٣:   سورة األنعام آية) 1(
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  فهرس اآليات
  ٣٧...................................أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور

  ١٤١، ١٢١.............. وجادهلم باليت هي أحسنادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة
  ٥٤..................................................................أفتمارونه على ما يرى

  ٩٤...........................................أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون
  ٧٤......................إال أن يشاء اهللا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديين ريب ألقرب

  ١٢٥، ٣٤......................أال هللا الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال
  ٣٧......................................................خلق وهو اللطيف اخلبريأال يعلم من 

  ٣١...................................................................احلمد هللا رب العاملني
  ٦٥...................الذي له ملك السماوات واألرض ومل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف

  ٧٤..........................الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش إال اللمم إن ربك واسع املغفرة
  ١٢٩، ١٢٧...............الذين ينفقون يف السراء والضراء والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس
  ٤٦........................الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رم

  ٤١، ٣٧..........................................................الرمحن على العرش استوى
  ٦٥.............................................اهللا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل

  ٣٩...........................................................اهللا ال إله إال هو احلي القيوم
  ٣٨.................................اهللا ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف

  ٦٦......................ا كسبت ال ظلم اليوم إن اهللا سريع احلساباليوم جتزى كل نفس مب
  ٣٧........................أم أمنتم من يف السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير

  ٣٦..................أم تقولون إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا هودا
  ٤٦، ٤٢......................آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته

  ٧٠............................وا وعملوا الصاحلات كانت هلم جنات الفردوس نزالإن الذين آمن
  ٧٠..................................إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا تترتل عليهم املالئكة أال

  ٨٤، ٨١..................إن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني يف نار جهنم خالدين فيها
  ٥٠.............................إن الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله

  ٥٦........................عنده علم الساعة ويرتل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدريإن اهللا 
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  ٦٧......................إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا
  ٨٦، ٨٢، ٧٧، ٧٥.........إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك

  ٣٧، ٣٢.....................................................إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني
  ٨٣.................................................................يف جنات ورإن املتقني 

  ٨٤...................................إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار ولن جتد هلم نصريا
  ٦٦...........................إن تكفروا فإن اهللا غين عنكم وال يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا

  ٣١......................إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على
  ٦٣...............................................................إنا كل شيء خلقناه بقدر
  ٦٤........................ ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه يفإنا حنن حنيي املوتى ونكتب

  ٤٨.......................................................إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون
  ٦٦...................................................إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا

  ٧١، ٧٠..........................إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوم وإذا تليت عليهم
  ٢٨.................................إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا

  ٩٦......................................ا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركونإمن
  ٨٩............................إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون

  ٤٨.........................................................................إنه لقرآن كرمي
  ٩٦....................................إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رم يتوكلون

  ٣٣.............................................إم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهللا يستكربون
  ٧٠.......................... حقا هلم درجات عند رم ومغفرة ورزق كرميأولئك هم املؤمنون

  ٣٣.................................................................إياك نعبد وإياك نستعني
  ٦٨.............أينما تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة

  ٤٧..........................بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم
  ٤٧..........................حد بآياتنا إالبل هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم وما جي

  ١٥٠............................مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال
  ١٣٣، ١١٣................حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به واملنخنقة

  ١٢٥........................................ذلك ومن يعظم شعائر اهللا فإا من تقوى القلوب
  ٦٦، ٥٠................ة بعد الرسل وكانرسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حج

  ٥٣........................سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى
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  ٦٨، ٦٧...................سيقول الذين أشركوا لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا
  ٣٥، ٣..............فاطر السماوات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا

  ٩٩...........................ا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبعفإن مل يستجيبوا لك فاعلم أمن
  ١٦...........................................................فجعلناهم سلفا ومثال لآلخرين

  ٣٦......................................فال تضربوا هللا األمثال إن اهللا يعلم وأنتم ال تعلمون
  ٥٢، ١٨..............فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم

  ٣٩، ١٦...........................................فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أمجعني
  ٩٥.............................معه السعي قال يابين إين أرى يف املنام أين أذحبك فانظرفلما بلغ 

  ٩٥.......................................فلما جاء السحرة قال هلم موسى ألقوا ما أنتم ملقون
  ٦٢..............................................................فما تنفعهم شفاعة الشافعني

  ٤٨.......................................................................يف كتاب مكنون
  ٩٥..........................قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعني الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر

  ٣٩...............هلم جنات جتري من حتتها األارقال اهللا هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم 
  ٣٩....................................................قال ال ختافا إنين معكما أمسع وأرى

  ٣٨.....................قال ياإبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي أأستكربت أم كنت من
  ١٢٣......................................................................قد أفلح املؤمنون

  ٣٩.........................قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم واهللا موالكم وهو العليم احلكيم
  ٨٨..........................واألرض وهو يطعم وال يطعمقل أغري اهللا أختذ وليا فاطر السماوات 

  ٣٤........................................قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني
  ٨٩.....قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموها

  ١٩، ٧.......................قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا
  ٣٢..............................................علمونقل ملن األرض ومن فيها إن كنتم ت

  ٦٥...............................قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا هو موالنا وعلى اهللا فليتوكل
  ٧............................قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهللا
  ٨٥، ٧٧.......................قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن

  ١٢٣........................... هذه الدنياقل ياعبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا يف
  ٤٠.........................................................كال إذا دكت األرض دكا دكا

  ١٢١.................كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون
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  ١٥٤

  ٩٠...........................ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله
  ١٤..........................ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان

  ٨٧...........................ذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلكال يتخ
  ٦٨، ٦٧.....................................................ال يسأل عما يفعل وهم يسألون

  ٦٦.........................ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا
  ٤٨....................................................................ال ميسه إال املطهرون

  ٥.................................لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم
  ١٩......................م يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخرلقد كان لك

  ٦٧................................................................ملن شاء منكم أن يستقيم
  ٦٦................ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك

  ٦٣..........................ما كان على النيب من حرج فيما فرض اهللا له سنة اهللا يف الذين خلوا
  ٥١...................... اهللا وخامت النبيني وكانما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول

  ٦٧...................................................ما يبدل القول لدي وما أنا بظالم للعبيد
  ١٧............................حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم
  ١٩...........................من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى حنبه

  ٣٧..........................العملمن كان يريد العزة فلله العزة مجيعا إليه يصعد الكلم الطيب و
  ١٨.........................من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظا
  ٤٠.........................هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئكة وقضي

  ٣٦....................................هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
  ٧١.............................هو الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني ليزدادوا إميانا مع إميام

  ٣٧....................هو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش يعلم
  ٣٢........................هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا مث استوى إىل السماء فسواهن

  ٩٥.................واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطني
  ٥.............................الشرك لظلموإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يابين ال تشرك باهللا إن 

  ٧١........................وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إميانا فأما الذين
  ٩٦................واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خبيلك ورجلك وشاركهم

  ٣٥.........................واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب
  ٢٨، ٢٢........................عمة اهللا عليكم إذواعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا ن
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  ١٥٥

  ٨٦......................والذين آمنوا وعملوا الصاحلات سندخلهم جنات جتري من حتتها األار
  ٨٤..........................والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

  ٥٦........................والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون
  ١٠٧........................ألنصار والذين اتبعوهم بإحسانوالسابقون األولون من املهاجرين وا

  ٧٠................................................................................والعصر
  ٨٧.......................واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن

  ٨١...........................وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها
  ١٥١، ٧................وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

  ٤٧..................................................................يل رب العاملنيوإنه لترت
  ٨٣.....................وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم جنات جتري من حتتها األار

  ٧٠................................................وتلك اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعملون
  ٤٠.....................................................................وجوه يومئذ ناضرة

  ٣٩........ورسال قد قصصناهم عليك من قبل ورسال مل نقصصهم عليك وكلم اهللا موسى
  ٩............................رمي مثواه عسى أن ينفعنا أووقال الذي اشتراه من مصر المرأته أك

  ٣٨.............................وقالت اليهود يد اهللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه
  ٤٣..........................................وقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون

  ٣٢...........ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض وسخر الشمس والقمر ليقولن اهللا
  ٩٦، ٩٤..................فسق وإن الشياطني ليوحونوال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه ل

  ٥.........................وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها وادعوه خوفا وطمعا إن رمحة اهللا
  ٧٤......................................................وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا

  ٢٢.......................وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك
  ٥١................قصصولقد أرسلنا رسال من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من مل ن

  ٨١.................ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن
  ٨٨، ٥١................ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهم

  ٤٥...................................................................ولقد رآه باألفق املبني
  ٤٥....................................................................ولقد رآه نزلة أخرى

  ١٠٠.........................وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
  ٣٣.......................وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون
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  ٥٢...........................................................وما أرسلناك إال رمحة للعاملني
  ٥٣........................وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا ولكن أكثر الناس ال يعلمون

  ١٢٤..............................وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري
  ٦٧، ٦٥............................................. رب العاملنيوما تشاءون إال أن يشاء اهللا

  ٧٣، ٧١، ٤٥...............وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة وما جعلنا عدم إال فتنة للذين
  ٣٤، ٣.................................................وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

  ٤٥...................................................................وما صاحبكم مبجنون
  ٦٤............................وما كان اهللا ليضل قوما بعد إذ هداهم حىت يبني هلم ما يتقون إن

  ٩٧............................ ورسوله أمرا أن يكون هلموما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا
  ٦٥....................وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن اهللا وجيعل الرجس على الذين ال يعقلون
  ٨٦......................وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال ومن يرد ثواب الدنيا

  ٩٤............................وما هلم أال يعذم اهللا وهم يصدون عن املسجد احلرام وما كانوا
  ٥٢، ٣٦...............................................................وما ينطق عن اهلوى

  ١٥٠....................ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو حمسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا
  ١٣٧......................ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمني

  ٨٩..............................ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون
  ٣٣............................ ربه إنهومن يدع مع اهللا إهلا آخر ال برهان له به فإمنا حسابه عند

  ١٥٠.....................ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه ولقد اصطفيناه يف الدنيا
  ٢٧، ٢٠، ١٦.............ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني
  ١٧...........................ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني

  ١٨.......................دخله نارا خالدا فيها وله عذابومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده ي
  ١٢٩......................ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك يب ما ليس لك به
  ٦٧...........................ووضع الكتاب فترى ارمني مشفقني مما فيه ويقولون ياويلتنا مال

  ٣٩..................................................ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام
  ٣٩........................هللاويعذب املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات الظانني با

  ٤٧................ويوم نبعث يف كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على
  ١٠............................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون

  ١٠..............................................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا
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  ١٢٧............................ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث وال
  ١٠٢، ٩٨، ١٩.................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم

  ١٨............................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكم
  ٤٢.........................ياأيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله

  ٨٥.....................ن يتبع خطوات الشيطانياأيها الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان وم
  ٨٩................ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة

  ٩٨..............................ياأيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله واتقوا اهللا
  ٣٩..................ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم

  ٤٩.......................رض حالال طيبا وال تتبعوا خطوات الشيطانياأيها الناس كلوا مما يف األ
  ٩٠.............................ياأيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم ومأواهم جهنم

  ١٢٢......................يابين أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك
  ١١٠....................يانساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت فال ختضعن بالقول فيطمع

  ١٩.................... لكم لريضوكم واهللا ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمننيحيلفون باهللا
  ٢٦...............يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرمت بعد إميانكم

  ٣٩.............................يوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود فال يستطيعون
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  فهرس األحاديث
  ٨٤...................نة، وطلحةأبو بكر يف اجلنة، وعمر يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة، وعلي يف اجل

  ٧٥....................أتاين جربيل عليه السالم فبشرين أنه من مات من أمتك ال يشرك باهللا شيئا
  ٨٢...........................اثنتان يف الناس مها م كفر؛ الطعن يف النسب والنياحة على امليت
  ٦٢...........................إذا صار أهل اجلنة إىل اجلنة، وصار أهل النار إىل النار، أيت باملوت

  ١٣٤.........................................................إذا عطس أحدكم؛ فليحمد اهللا
  ٧٨.......................................ال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء به أحدمهاإذا ق

  ١١٠.......................................أذكركم اهللا يف أهل بييت، أذكركم اهللا يف أهل بييت
  ١٠٢..........................امسعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة

  ١٢٥.....................................................أكمل املؤمنني إميانا؛ أحسنهم خلقا
  ٦.......................ا حنلتهأال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم، مما علمين يومي هذا كل م

  ٣٨......................................................أال تأمنوين وأنا أمني من يف السماء؟
  ٧١........................اإلميان بضع وسبعون شعبة؛ فأفضلها قول ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة

  ١٠٩...........................................اخلالفة يف أميت ثالثون سنة؛ مث ملك بعد ذلك
  ١٢٢........................................................................الدين النصيحة
  ٩٦..........................................................................الرؤيا الصاحلة

  ٧٤......................... شاء اهللا بكمالسالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن
  ١٠٥.....................السمع والطاعة على املرء املسلم، فيما أحب وكره، ما مل يؤمر مبعصية،

  ٦٢..................................................الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة
  ١٠٨..............اهللا اهللا يف أصحايب ال تتخذوهم غرضا بعدي؛ فمن أحبهم فبحيب أحبهم، ومن

  ١١٦.....................................................................املرء مع من أحب
  ٨٣.................. ما يكون بينه وبينها إال ذراع؛ فيسبقإن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت

  ٤٤..............................................إن البيت الذي فيه الصور؛ ال تدخله املالئكة
  ٨٣...................إن الرجل ليعمل عمل أهل اجلنة؛ فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار، وإن

  ١١٠.............إن اهللا اصطفى بين إمساعيل، واصطفى من بين إمساعيل كنانة واصطفى من كنانة
  ٩٤...............................ول من عادى يل وليا فقد آذنته باحلربإن اهللا تبارك وتعاىل يق

  ١٠٩......................................إن اهللا ال جيمع أميت على ضاللة ويد اهللا مع اجلماعة
  ٩٩..................إن اهللا ال جيمع أميت على ضاللة، ويد اهللا مع اجلماعة، ومن شذ شذ يف النار



  الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة 

  ١٥٩

  ٦٤...................إن أول ما خلق اهللا القلم فقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب القدر، ما
  ٢٩............مالئكته، وكتبه، ورسوله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه وشرهأن تؤمن باهللا، و

  ١٢٣..................إن عظم اجلزاء مع عظم البالء، وإن اهللا إذا أحب قوما ابتالهم؛ فمن رضي
  ٦٥.......إن قلوب بين آدم كلها بني إصبعني من أصابع الرمحن، كقلب واحد؛ يصرفه حيث يشاء

  ١٢٥.........................امة؛ أحسنكم أخالقاإن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملسا يوم القي
  ١٢٣.........................أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم كان يقوم من الليل؛ حىت

  ١٢٤...................انظروا إىل من هو أسفل منكم، وال تنظروا إىل من هو فوقكم؛ فإنه أجدر
  ٤٠.........................إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر، ال تضامون يف رؤيته

  ١٠٤.................وتنكرون؛ فمن كره فقد برئ، ومن أنكرإنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
  ٦١..............إين فرطكم على احلوض، من مر علي شرب ومن شرب مل يظمأ أبدا لريدن علي

  ٨٨..............................أوثق عرى اإلميان املواالة يف اهللا واملعاداة يف اهللا، واحلب يف اهللا،
  ٧.....................أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش

 قال ألخيه يا كافر، فقد باء ا أحدمها، إن كان كما قال، وإال رجعت عليهأميا امرئ
......................................................................................٧٨  

  ٨٥.........بينما رجل ميشي بطريق، وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر اهللا له؛ فغفر له
  ٩٧........................تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما متسكتم ما كتاب اهللا وسنة رسوله

  ١٠٢..........................ك؛ فامسع وأطعتسمع وتطيع لألمري، وإن ضرب ظهرك وأخذ مال
  ٢٠...........................تفترق أميت على ثالث وسبعني ملة؛ كلهم يف النار، إال ملة واحدة

  ٨٨..............ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان من كان اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها،
  ٦١..........حوضي مسرية شهر، ماؤه أبيض من اللنب، ورحيه أطيب من املسك، وكيزانه كنجوم

١٠٤..............م وحيبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرارخيار أئمتكم الذين حتبو  
  ٢٠، ١٧........................................خري الناس قرين مث الذين يلوم مث الذين يلوم

  ٨١.........................................................سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر
  ١١٢..سيكون يف آخر أميت أناس حيدثونكم ما مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم، فإياكم وإياهم

  ٢٣...................ن مع الواحد، وهو من االثننيعليكم باجلماعة، وإياكم والفرقة؛ فإن الشيطا
  ٩٨.....................عليكم بسنيت، وسنة اخللفاء املهديني الراشدين؛ متسكوا ا، وعضوا عليها

  ٦١......فأقول إم مين؛ فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا ملن غري بعدي
  ١١٣................فإن خري احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمدثاا،
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  ٢١..................فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا؛ فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء
  ١١١..................................فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام

  ٥٥............................                                             قال أبو جهل هل يعفر حممد وجهه بني أظهركم ؟ قال فقيل نعم
  ٥.............. يف نبأ عظيم، أخلق ويعبد غريي، وأرزق ويشكر غرييقال اهللا وإين واإلنس واجلن
  ٧١.................................................................قل آمنت باهللا؛ مث استقم

  ٦.............................كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه
  ١٢٤............................ال تتمنوا لقاء العدو، واسألوا اهللا العافية؛ فإذا لقيتموهم فاصربوا

  ١٢٩................................وجه طلقال حتقرن من املعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ب
  ٤٤................................................ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال تصاوير

  ٨٢........................................ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
  ١١...................ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق، ال يضرهم من خذهلم؛ حىت يأيت

  ٨.........................ال تزال من أميت أمة قائمة بأمر اهللا، ال يضرهم من خذهلم؛ حىت يأتيهم
  ١٠٩................ تسبوا أصحايب؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفقال تسبوا أصحايب ال

  ٩٠............................................................ال تلعنوه إنه حيب اهللا ورسوله
  ١٠٥............................................ال طاعة يف معصية اهللا إمنا الطاعة يف املعروف

  ٨٩...........................................ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه
  ٦٣...................ال يؤمن عبد حىت يؤمن بالقدر خريه وشره من اهللا، وحىت يعلم أن ما أصابه

  ١٢٧..................................................................دخل اجلنة قتاتال ي
  ١٠٨...................................................ال يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة

  ٧٥...............................ال يدخل النار من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان
  ٧٨...............ال يرمي رجل رجال بالفسوق، وال يرميه بالكفر، إال ارتدت عليه، إن مل

  ١٠٤...................ال، ما أقاموا فيكم الصالة، وإذا رأيتم من والتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا
  ١٠٤..........................................................................ال؛ ما صلوا

  ١٣٩......................ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا، خري لك من أن يكون لك محر النعم
  ٢١.......................................لتتبعن لسنن من كان قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع
  ١٢٢........................................هللا، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني، وعامتهم

  ٩٦............................................................مل يبق من النبوة إال املبشرات
  ٩.......................... وال يترك اهللا بيت مدر وال وبر؛ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار،
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  ٢٠، ٨................................................................ما أنا عليه وأصحايب
  ٨٥......................ما من أحد يدخله عمله اجلنة فقيل وال أنت ؟ يا رسول اهللا قال وال أنا؛

  ١٢٥..........ما من شيء يوضع يف امليزان أثقل من حسن اخللق، وإن صاحب حسن اخللق ليبلغ
  ١٠٥..................لرعيته؛ إال حرمما من عبد يسترعيه اهللا رعية، ميوت يوم ميوت وهو غاش 

  ١١٢...............ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب
  ١١...........................................مثل أميت مثل املطر؛ ال يدرى أوله خري، أم آخره
  ٧١..............................................من أحب هللا، وأبغض هللا فقد استكمل اإلميان

  ٨٨.........................من أحب هللا، وأبغض هللا، وأعطى هللا، ومنع هللا؛ فقد استكمل اإلميان
  ١١٣............................................. يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث

  ١٠٢.................من أطاعين فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عصى اهللا، ومن يطع األمري فقد
  ٨٢....................................................من حلف بغري اهللا فقد أشرك، أو كفر

  ٧٨....................من دعا رجال بالكفر، أو قال عدو اهللا، وليس كذلك إال حار عليه
  ١٢١، ٧٢..............سانه، فإن مل يستطعمن رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبل

  ٢١............من سن يف اإلسالم سنة حسنه فله أجرها وأجر من عمل ا من بعده؛ من غري
  ١٢٧........................................................................من صمت جنا

  ١١٣..................................................من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد
  ٤٩....................من قرأ حرفا من كتاب اهللا؛ فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، وال أقول

  ١٢٧..................................ليقل خريا، أو ليصمتمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر ف
  ١٠٣.............من كره من أمريه شيئا فليصرب عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان

  ٨٣............................................من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهللا، دخل اجلنة
  ١٢٦.......................واهللا ما الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما جيعل أحدكم إصبعه هذه يف اليم؛

  ٨................ني ملة، وتفترق أميت على ثالث وسبعنيوإن بين إسرائيل تفرقت على ثنتني وسبع
  ٢٣...................وإن هذه امللة ستفترق على ثالث وسبعني، ثنتان وسبعون يف النار، وواحدة

  ٧٨.....................................................ومن رمى مؤمنا بكفر، فهو كقتله
  ٥٨........................................................يا مسلم هذا يهودي؛ فتعال فاقتله

  ٤٠.......................يرتل ربنا إىل السماء الدنيا كل ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر؛ فيقول
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  رسالفه
 وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف  معايل الشيخ صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيختقدمي

  ٣....................................................................والدعوة واإلرشاد
  ١٠.............................................................................املقدمة

  ١٤...............................................................تعريفات ضرورية

  ١٤..................................................................تعريف العقيدة

  ١٦.................................................................تعريف السلف

  ٢١......................................................تعريف أهل السنة واجلماعة

  ٢٤..................................................صفات وميزات أهل السنة واجلماعة

  ٢٦...........................................واجلماعةوصفوة القول يف مفهوم أَهل السنة 

  ٢٧..................................................خصائص عقيدة أهل السنة واجلماعة

  ٢٩.........................................................أصول عقيدة السلف الصاحل

  ٢٩...................................................................األصل األول

  ٢٩.................................................................اإلميان وأركانه

  ٣١....................................................الركن األول  اإلميان باهللا

  ٤٢.................................................الركن الثاين اِإلميان باملالئكة

  ٤٦................................................الركن الثالث  اإلميان بالكتب

  ٥٠.................................................الركن الرابع  اإلميان بالرسل

  ٥٦...........................................الركن اخلامس  اإلميان باليوم اآلخر

  ٦٣................................................الركن السادس  اإلميان بالقدر

  ٦٩..............................مسمى اإلميان  عند أهل السنة واجلماعةاألصل الثاين  

  ٦٩..............................................................تعريف اإلميان

  ٧٣..........................................................االستثناء يف اِإلميان

  ٧٧...............................األصل الثالث  موقف أهل السنة  من  مسألة التكفري

ال يكفرون أَحدا بعينه من املسلمني ارتكب مكفِّرا ِإال بعد ِإقامة احلجة اليت يكفر 
  ٧٧....................................................................مبوجبها

  ٧٨............................................فرق بني احلكم على القول واملعني

  ٨٠................................................................أنواع الكفر
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  ٨٢.....................................األصل الرابع  اإلميان بنصوص  الوعد والوعيد

  ٨٧............................. يف  عقيدة أهل السنة()األصل اخلامس  املواالة واملعاداة 

  ٩٣.......................................األصل السادس  التصديق  بكرامات األولياء

  ٩٧...................األصل السابع  منهج  أهل السنة واجلماعة  يف  التلقي واالستدالل

  ١٠٢.........................األصل الثامن  وجوب  طاعة والة أمر  املسلمني باملعروف

  ١٠٦..................األصل التاسع  عقيدة أهل السنة  يف  الصحابة وآل البيت واخلالفة

  ١١١.........................األصل العاشر  موقف أهل السنة  من  أهل األهواء والبدع

  ١١١.................يبِغضون أَهل اَألهواء والبدع الذين أَحدثوا يف الدين ما ليس منه

  ١١٦.............................ِمن وصايا أئمة السلف ِفي التحذير ِمن أهل البدِع

  ١٢٠......................األصل احلادي عشر  منهج أهل السنة  يف  السلوك واألخالق

  ١٢٨...........فصل  وصايا وأقوال أئمة أهل السنة  يف  االتباع والنهي عن االبتداع

  ١٣٦............................شروط وضوابط  الدعوة  ِإىل عقيدة السلف الصاحل

  ١٣٨...................................................ضوابط ومنطلقات الدعاة

  ١٤٢............................................لصاحلمؤلفات يف اعتقاد السلف ا

  ١٤٨....................................................................مسك اخلتـام

  ١٥٠......................................................................صفوة القول

  ١٥١.....................................................................فهرس اآليات

  ١٥٨..................................................................فهرس األحاديث

  ١٦٢...........................................................................الفهرس

  


