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 : والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد، احلمد هلل

 : فلقد يسر اهلل أن كتبت كتابًا بعنوان

 _ خصائصها _ عقيدة أهل السنة واجلماعة مفهومها= 

  +خصائص أهلها

ة الشيخ وقد حظي ذلك الكتاب بتقريظ مساح

 . ×عبدالعزيز بن عبداهلل ابن باز 

، وطبع عدة مرات، وقد جاء ذلك الكتاب يف جملد

 . ولقي قبواًل وهلل احلمد

؛ وهلذا رأت بعض اجلهات اخلريية اختصار ذلك الكتاب

فكان أن اختصر ؛ وتوزيعه على نطاق أكرب، ليتسنى طبعه

 : يف هذه الرسالة اليت جاءت حاملة العنوان التالي

 املقدمة
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املفهوم : خمتصر عقيدة أهل السنة واجلماعة= 

  +واخلصائص

، وقد حذف من هذه الرسالة أكثر احلواشي واهلوامش

واهلل ، فمن أراد االستزادة فلرياجع األصل؛ والتفصيالت

 . املستعان وعليه التكالن

 . وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد

 حممد بن إبراهيم احلمد

 064: ب.ص: الزلفي

www.toislam.net 
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده 

 : أما بعد نبينا حممد وآله وصحبه

فقد اطلعت على ما كتبه أخونا الكريم صاحب الفضيلة 

الشيخ حممد بن إبراهيم احلمد يف بيان عقيدة أهل السنة 

وما خصهم اهلل به من العلم النافع والعمل ، واجلماعة

: وقد مساه، واألخالق الكرمية، ال احلميدةالصاحل واخلص

 _خصائصها_عقيدة أهل السنة واجلماعة مفهومها=

فألفيته كتابًا قيمًا ومفيدًا وموضحًا لعقيدة + خصائص أهلها

فجزاه اهلل خريًا وضاعف ؛ أهل السنة واجلماعة وأخالقهم

 . مثوبته وزادنا وإياه من العلم النافع والعمل الصاحل

من اطلع عليه بقراءته واالستفادة منه  وإني أنصح كل

 . لعظم فائدته وشرحه ألحوال أهل السنة

 مقدمة مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ألصل الكتاب
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واهلل املسؤول أن يوفقنا ومجيع املسلمني للعمل النافع 

ومينحهم ، والعمل الصاحل وأن يصلح والة أمر املسلمني

إنه ؛ وأن يعيذ اجلميع من مضالت الفنت، الفقه يف الدين

 . نبينا حممد وآله وصحبهمسع قريب وصلى اهلل وسلم على 

 ـه1011 /11 /9حرر يف 

 

 عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز

 مفيت عام اململكة العربية السعودية

 ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
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هي اإلميان : تعريف العقيدة يف االصطالح العام_ 1

وهي ما ، كواحلكم القاطع الذي ال يتطرق إليه ش، اجلازم

ويتخذه مذهبًا ، ويعقد عليه ضمريه، يؤمن به اإلنسان

 . بغِض النظر عن صحته من عدمها، ودينًا

، هي اإلميان اجلازم باهلل: العقيدة اإلسالمية_ 2

والقدر خريه ، واليوم اآلخر، ورسله، وكتبه، ومالئكته

والسنة الصحيحة ، وبكل ما جاء يف القرآن الكريم، وشره

وما أمجع عليه ، وأخباره، وأموره، دينمن أصول ال

، واألمر، يف احلكم_تعاىل_والتسليم هلل، السلف الصاحل

 . بالطاعة والتحكيم واالتباع"ولرسوله، والشرع، والقدر

مبفهوم أهل السنة _العقيدة: موضوعات علم العقيدة_ 3

اسم َعَلم على الِعْلم الذي ُيدرس وَيَتناول _واجلماعة

 مفهوم العقيدة اإلسالمية
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، وأمور الغيب، واإلسالم، اإلميانو، جوانب التوحيد

، وأصول األحكام القطعية، واألخبار، والقدر، والنبوات

كالوالء ، وما أمجع عليه السلف الصاحل من أمور العقيدة

رضوان _وأمهات املؤمنني، والواجب جتاه الصحابة، والرباء

 . _اهلل عليهم أمجعني

وأهل ، واملبتدعة، ويدخل يف ذلك الرد على الكفار

والفرق ، واملذاهب اهلدامة، وسائر امللل والنحل، ألهواءا

 . إىل غري ذلك من مباحث العقيدة، واملوقف منهم، الضالة

 : أمساء علم العقيدة عند أهل السنة واجلماعة_ 0

 .العقيدة واالعتقاد، والعقائد_ 1

 .الشريعة_ 0 . السنة_ 3  .التوحيد_ 2

 .الديانةأصول الدين، أو أصول _ 6  .اإلميان_ 1

هم من كان على مثل ما كان : أهل السنة واجلماعة_ 1

 "وهم املتمسكون بسنة النيب، وأصحابه"عليه النيب
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، وأئمة اهلدى املتبعون هلم، والتابعون، وهم الصحابة

وجانبوا االبتداع يف أي ، وهم الذين استقاموا على االتباع

 . وهم باقون منصورون إىل يوم القيامة، مكان وزمان

واجتماعهم على "ومسوا بذلك النتسابهم لسنة النيب

 . واالعتقاد، والعمل، يف القول، األخذ بها ظاهرًا وباطنًا

ألهل السنة : أمساء أخرى ألهل السنة واجلماعة_ 6

 : عة أمساء أخرى يعرفون بها، منهاواجلما

 . أهل السنة_ 2  .أهل السنة واجلماعة_ 1

 . اجلماعة_ 0  .أهل اجلماعة_ 3

 . أهل األثر_ 6  .السلف الصاحل_ 1

 . الفرقة الناجية_ 8  .أهل احلديث_ 7

 .أهل االتباع_ 14  .الطائفة املنصورة_ 9
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 _عقيدة أهل السنة واجلماعة_للعقيدة اإلسالمية

وال غرو ، ال توجد يف أي عقيدة أخرى، خصائص عديدة

ال يأتيه إذ إن تلك العقيدة ُتسَتمد من الوحي الذي ؛ يف ذلك

 . الباطل من بني يديه وال من خلفه

 : ومن تلك اخلصائص مايلي

وذلك باعتمادها على الكتاب : سالمة مصدر التلقي_ 1

فهي مستقاة من ذلك ، وإمجاع السلف الصاحل، والسنة

 . بعيدًا عن كدر األهواء والشبهات، النبع الصايف

وهذه اخلصيصة ال توجد يف شتى املذاهب وامللل 

عقيدة أهل السنة _ل غري العقيدة اإلسالميةوالنح

 . _واجلماعة

قيدة أهل السنة ع خصائص العقيدة اإلسالمية

 واجلماعة
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: "ولرسوله_تعاىل_أنها تقوم على التسليم هلل_ 2

 . والغيب يقوم على التسليم، وذلك ألنها غيب

فالتسليم بالغيب من أعظم صفات املؤمنني اليت مدحهم 

َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه : ]_تعاىل_كما يف قوله، اهلل بها

، 2: البقرة )[ اَلِذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب (2)ى ِلْلُمَتِقنَي ُهًد

3 .) 

وال تستقل مبعرفة ، ذلك أن العقول ال تدرك الغيب

فكما أن مسع اإلنسان ؛ لعجزها وقصورها؛ الشرائع

َفَتَعَين ، فكذلك عقله_وقوَته حمدودة، وبصره كليل، قاصر

 . _عز وجل_اإلميان بالغيب والتسليم هلل

فعقيدة : للفطرة القومية، والعقل السليم موافقتها_ 3

موافقة للعقل ، أهل السنة واجلماعة مالئمة للفطرة السليمة

 . اخلالي من الشهوات والشبهات، الصريح
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والتابعني وأئمة الدين "اتصال سندها بالرسول_ 0

وهذه اخلصيصة قد اعرتف بها : واعتقادًا، وعماًل، قواًل

أصل من أصول _حبمد اهلل_فال يوجد؛ كثري من خصومها

ليس له أصل أو مستند من _اعتقاد أهل السنة واجلماعة

خبالف العقائد ، أو عن السلف الصاحل، الكتاب والسنة

 . األخرى املبتدعة

فهي عقيدة سهلة : البيانالوضوح والسهولة و_ 1

، فال لبس فيها، واضحة وضوح الشمس يف رابعة النهار

، ومعانيها بينة، فألفاظها واضحة؛ قيدوال تع، وال غموض

فهي تستمد من ، والصغري والكبري، يفهمها العامل والعامي

وأدلة الكتاب والسنة كالغذاء ينتفع به كل ، الكتاب والسنة

، والصيب، بل كاملاء الذي ينتفع به الرضيع، إنسان

 . والضعيف، والقوي
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ال ف: السالمة من االضطراب والتناقض واللبس_ 6

كيف ال وهي وحي ال ن فيها لشيء من ذلك مطلقًا، مكا

 يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ؟ 

 . فاحلق ال يضطرب، وال يتناقض، وال يلتبس

َوَلْو َكاَن ] ويصدق بعضه بعضًابل يشبه بعضه بعضًا، 

 (. 82: النساء[ )ِمْن ِعْنِد َغْيِر الَلِه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفًا َكِثريًا

ففي : ولكن ال تأتي باحملال، أنها قد تأتي باحملار_ 7

، وما قد حتار فيه األفهام، العقيدة اإلسالمية ما يبهر العقول

، والصراط، من عذاب القرب ونعيمه؛ كسائر أمور الغيب

 . _عز وجل_وكيفية صفات اهلل، واجلنة والنار، واحلوض

، وكيفياتها، فالعقول حتار يف فهم حقيقة هذه األمور

ألن ؛ وتذعن، وتنقاد، ولكنها ال حتيلها بل تسِلم لذلك

 . الذي ال ينطق عن اهلوى، ذلك صدر عن الوحي املنزل
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، شاملة، فهي عامة: العموم والشمول والصالح_ 8

 . وأمةصاحلة لكل زمان ومكان، وحال، 

 . بل إن احلياة ال تستقيم إال بها

، ابتةفهي عقيدة ث :الثبات واالستقرار واخللود_ 9

فلقد ثبتت أمام الضربات املتوالية اليت يقوم ، مستقرة خالدة

، واجملوس، والنصارى، من اليهود؛ بها أعداء اإلسالم

 . وغريهم

وأن جذوتها ، فما إن يعتقد هؤالء أن عظمها قد وهن

حتى تعود جذعة ناصعة ، ونارها قد انطفأت، قد خبت

 فظحبحمفوظة ، فهي ثابتة إىل قيام الساعة؛ نقية

ورعياًل بعد ؛ تتناقلها األجيال جياًل بعد جيل_تعاىل_اهلل

، أو النقصان، أو الزيادة، مل يتطرق إليها التحريف، رعيل

 . أو التبديل
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وبقائها ، هو الذي تكفل حبفظها_عز وجل_كيف ال واهلل

 . ومل يكل ذلك إىل أحد من خلقه ؟

 [ِإَنا َلُه َلَحاِفُظوَنِإَنا َنْحُن َنَزْلَنا الِذْكَر َو: ]_تعاىل_قال

 (. 9: احلجر)

فذلك ال  :أنها سبب للنصر والظهور والتمكني_ 14

وهم ، فهم الظاهرون، يكون إال ألهل العقيدة الصحيحة

تزال طائفة من  ال= :"وهم املنصورون كما قال، الناجون

أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم حتى يأتي 

 .(1)+كذلكأمر اهلل وهم 

 . ومن تركها خذله اهلل، من أخذ بتلك العقيدة أعزه اهللف

فمتى حاد املسلمون ، وقد َعِلم ذلك كُل من قرأ التاريخ

كما حدث هلم يف األندلس ، حاق بهم ما حاق_عن دينهم

 . وغريها
                                                           

 .3/1120أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة  (1)
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وزاد علمًا ، فمن اعتقدها :أنها ترفع قدر أهلها_ 11

، اهلل قدره أعال_ودعوة للناس إليها، وعماًل مبقتضاها، بها

فردًا كان أو ، ونشر بني الناس فضله، ورفع له ذكره

ذلك أن العقيدة الصحيحة هي أفضل ما اكتسبته ؛ مجاعة

فهي تثمر املعارف ؛ وخري ما أدركته العقول، القلوب

 . واألخالق العالية، النافعة

فمن متسك ، فالسنة سفينة النجاة :السالمة والنجاة_ 12

 . كها غرق وهلكومن تر، بها سلم وجنا

فما : العقيدة اإلسالمية عقيدة األلفة واالجتماع_ 13

وما اجتمعت كلمتهم يف خمتلف األعصار ، احتد املسلمون

وما ، وأخذهم بها، إال بتمسكهم بعقيدتهم_واألمصار

 . تفرقوا واختلفوا إال لبعدهم عنها

، وأهلها متميزون، فهي عقيدة متميزة :التميز_ 10

 . وأهدافهم حمددة، مةفطريقتهم مستقي
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أنها حتمي معتنقيها من التخبط والفوضى _ 11

، واملبدأ واضح ثابت ال يتغري، فاملنهج واحد :والضياع

ويسلم من التخبط يف ، فيسلم معتنقها من اتباع اهلوى

بل تعطيه معيارًا ، واحملبة والبغضاء، توزيع الوالء والرباء

، ت والتشرد والضياعفيسلم من التشت، دقيقًا ال خيطىء أبدًا

ويعرف ما له وما ، ويعرف من يعادي، فيعرف من يوالي

 . عليه

فال : أنها متنح معتنقيها الراحة النفسية والفكرية_ 16

ألن هذه العقيدة ؛ وال اضطراب يف الفكر، قلق يف النفس

وحاكمًا ، فريضى به ربًا مدبرًا_عز وجل_تصل املؤمن خبالقه

، وينشرح صدره حلكمه، هفيطمئن قلبه بقدر، مشرعًا

 . ويستنري فكره مبعرفته
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حبيث َيْسَلُم معتنقها من  :سالمة القصد والعمل_ 17

وال ، فال يعبد غري اهلل_عز وجل_االحنراف يف عبادة اهلل

 . يرجو سواه

فهي تأمر  :تؤثر يف السلوك واألخالق واملعاملة_ 18

فتأمرهم بالعدل ، وتنهاهم عن كل شر، أهلها بكل خري

 . وتنهاهم عن الظلم واالحنراف، االعتدالو

 . تدفع معتنقيها إىل احلزم واجلد يف األمور_ 19

ألنه  :تبعث يف نفس املؤمن تعظيم الكتاب والسنة_ 24

؛ وهدى ورمحة، يعلم أن الكتاب والسنة حق وصواب

 . واألخذ بهما، فينبعث بذلك إىل تعظيمهما

ففي ظل العقيدة  :َتْكُفل ملعتنقيها احلياة الكرمية_ 21

ذلك أنها تقوم ؛ اإلسالمية يتحقق األمن واحلياة الكرمية

، ووجوب إفراده بالعبادة دون من سواه، على اإلميان باهلل

؛ سبب األمن واخلري والسعادة يف الدارين_بال شك_وذلك
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، وإذا فقد اإلميان فقد األمن، فاألمن قرين اإلميان

ْم َيْلِبُسوا ِإمَياَنُهْم ِبُظْلٍم ُأْوَلِئَك اَلِذيَن آَمُنوا َوَل: ]_تعاىل_قال

 (. 82: األنعام[ )(28) َلُهْم اأَلْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن

واالهتداء التام ، فأهل التقوى واإلميان هلم األمن التام

وأهل الشرك واملعصية هم أهل ، يف العاجل واآلجل

فهم مهددون بالعقوبات والنقمات ، اخلوف وأوىل الناس به

 .  سائر األوقاتيف

 . واجلسد، والقلب، جتمع بني مطالب الروح_ 22

فالعقيدة اإلسالمية : تعرتف بالعقل وحتدد جماله_ 23

وال ، وال حتجر عليه، وترفع من شأنه، حترتم العقل السوي

واإلسالم ال يرضى من املسلم أن يطفىء نور ، تنكر نشاطه

عتقاد ويركن إىل التقليد األعمى يف مسائل اال، عقله

 . وغريها
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تعرتف بالعواطف اإلنسانية، وتوجهها الوجهة _ 20

فالعواطف أمر غريزي، وال يتجرد منه أي إنسان  :الصحيحة

سوي، والعقيدة اإلسالمية ليست عقيدة هامدة جامدة، بل 

هي عقيدة حَية، تعرتف بالعواطف اإلنسانية، وتقدرها حق 

ا، بل ُتقِومها، قدرها، ويف الوقت نفسه ال تطلق العنان هل

وتسمو بها، وتوجهها الوجهة الصحيحة، اليت جتعل منها 

 . أداة خري وتعمري، بداًل من أن تكون معوَل هدٍم وتدمري

 :العقيدة اإلسالمية كفيلة حبل مجيع املشكالت_ 21

سواء مشكالت الفرقة والشتات، أو مشكالت السياسة 

أو غري واالقتصاد، أو مشكالت اجلهل واملرض والفقر، 

 . ذلك

فلقد مجع اهلل بها القلوب املشتتة، واألهواء املتفرقة، 

وأغنى بها املسلمني بعد الَعْيَلة، وعّلمهم بها بعد اجلهل، 

وبّصرهم بعد العمى، وأطعمهم من جوع، وآمنهم من 

 . خوف
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كما أن لعقيدة أهل السنة واجلماعة ميزات متتاز بها عن 

هل السنة خصائص وميزات فكذلك أل_غريها من العقائد

وجيدر بكل ، ميتازون بها عن غريهم من أهل امللل والنحل

حتى ، ويأطر نفسه عليها، من انتسب إليهم أن يأخذ بها

 . ينال ما نالوه من خري وفضل

فمن تلك اخلصائص اليت متيز بها أهل السنة واجلماعة 

 : ما يلي

فهم  :االقتصار يف التلقي على الكتاب والسنة_ 1

، وعباداتهم، نهلون من هذا املنهل العذب عقائَدهمي

فكل ما وافق ، وأخالقهم، وسلوَكهم، ومعامالتهم

وكل ما خالفهما ردوه على ، الكتاب والسنة قبلوه وأثبتوه

 . قائله كائنًا من كان

 خصائص أهل السنة واجلماعة
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وفهمها على مقتضى ، التسليم لنصوص الشرع_ 2

سواء فهموا ، فهم يسِلمون لنصوص الشرع :منهج السلف

، وال يعرضون النصوص على عقوهلم، احلكمة منها أم ال

ويفهمونها كما ، بل يعرضون عقوهلم على النصوص

 . فهمها السلف الصاحل

فهم ال يقدمون بني يدي اهلل  :االتباع وترك االبتداع_ 3

وال "وال يرفعون أصواتهم فوق صوت النيب، ورسوله

 يرضون ألحد كائنًا من كان أن يرفع صوته فوق صوت

 ". النيب

، الذين ابتدعوا يف الدين، خبالف املبتدعة الضالني

 . أال ساء ما يعملون، مستدركني على وحي رب العاملني

فهم يهتمون بالقرآن  :االهتمام بالكتاب والسنة_ 0

 . وباحلديث دراية ورواية، وتفسريًا، حفظًا وتالوة
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خبالف غريهم من املبتدعة الذي يهتمون بكالم 

 . من اهتمامهم بالكتاب والسنة شيوخهم أكثر

احتجاجهم بالسنة الصحيحة وترك التفريق بني _ 1

فهم يرون ، سواء يف األحكام أو العقائد: املتواتر واآلحاد

 . ولو كان آحادًا"حجية احلديث إذا صح عن رسول اهلل

ويدعون ، ليس هلم إمام معظم يأخذون كالمه كله_ 6

فإنهم "رسولأما غري ال :"ما خالفه إال الرسول

، فما وافقهما ُقِبل، يعرضون كالمه على الكتاب والسنة

فهم يعتقدون أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد ، وما ال فال

 ". إال الرسول

 _ومن متعصبة املذاهب، أما غريهم من الفرق األخرى

 . فإنهم يأخذون كالم أئمتهم كله حتى ولو خالف الدليل
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، يعلمون هديه فهم :"هم أعلم الناس بالرسول_ 7

لذلك فهم أشد الناس حبًا ؛ وتقريراته، وأقواله، وأعماله

 . واتباعًا لسنته، له

خبالف غريهم من أهل البدع الذي يعرفون عن أئمتهم 

 ". ما ال يعرفونه عن رسول اهلل

، فهم يدخلون يف الدين كله: الدخول يف الدين كله_ 8

َيا َأُيَها : ]_تعاىل_امتثااًل لقوله؛ ويؤمنون بالكتاب كله

 (. 248: البقرة[ )اَلِذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي الِسْلِم َكاَفًة

وكانوا شيعًا كل حزب مبا ، خبالف الذين فرقوا دينهم

 . لديهم فرحون

والذين جعلوا ، وخبالف الذين نسوا حظًا مما ذكروا به

 . وكفروا ببعض، فآمنوا ببعض الكتاب؛ القرآن عضني
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فأهل السنة يعظمون السلف  :لف الصاحلتعظيم الس_ 9

ويرون أن ، ويهتدون بهديهم، ويقتدون بهم، الصاحل

 . واألحكم، واألعلم، طريقتهم هي األسلم

ورد ، اجلمع بني النصوص يف املسألة الواحدة_ 14

فهم جيمعون بني النصوص الشرعية يف  :املتشابه إىل احملكم

حتى يصلوا ؛ حملكمويردون املتشابه إىل ا، املسألة الواحدة

 . إىل احلق يف املسألة

فإما أن ، خبالف غريهم: اجلمع بني العلم والعبادة_ 11

أما أهل ، أو بالعلم عن العبادة، يشتغل بالعبادة عن العلم

 . السنة واجلماعة فيجمعون بني األمرين

فهم : اجلمع بني التوكل على اهلل واألخذ باألسباب_ 12

، تأثريها إذا ثبتت شرعًا أو قدرًاوال ، ال ينكرون األسباب

ويف الوقت نفسه ال يلتفتون ، وال َيَدُعون األخذ باألسباب

 . إليها
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وال يرون أن هناك تنافيًا بني التوكل على اهلل واألخذ 

ألن نصوص الشرع حافلة باألمر بالتوكل على ؛ باألسباب

واألخذ باألسباب املشروعة أو املباحة يف خمتلف شؤون ، اهلل

، والسعي يف طلب الرزق، فقد أمرت بالعمل، احلياة

 . واختاذ العدد يف مواجهة العدو، والتزود لألسفار

ِإَذا ُقِضَيْت الَصالُة َفانَتِشُروا ِفي : ]_تعاىل_قال

 ُهَو اَلِذي َجَعَل َلُكْم: ]وقال(. 14: اجلمعة[ )اأَلْرِض

: وقال(. 11: امللك[ )اأَلْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها

: البقرة) [َوَتَزَوُدوا َفِإَن َخْيَر الَزاِد الَتْقَوى: ]_تعاىل

َوَأِعُدوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقَوٍة ] :_تعاىل_وقال(. 197

 (. 64: األنفال[ )َلِهَوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدَو ال

احرص على ما ينفعك واستعن باهلل ": =وقال النيب

لو أني فعلت كان : وإن أصابك شيء فال تقل، وال تعجز
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قدر اهلل وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح : ولكن قل، كذا وكذا

 (1)+ .عمل الشيطان

فأهل السنة  :اجلمع بني التوسع يف الدنيا والزهد بها_ 13

ويسعى يف ، كرون على من يتوسع يف الدنياواجلماعة ال ين

بل يرون أنه ينبغي لإلنسان أن يكفي نفسه ، كسب الرزق

ويقطع الطمع مما يف ، ويستغين عن الناس، ومن يعول

، وال مبلغ علمه، على أال تكون الدنيا أكرب همه، أيديهم

كما ال يعيبون على ، وعلى أال يكتسب املال من غري حله

ألنهم ، ضي بالقليل من متاع الدنياور، من آثر الكفاف

وهو أن يرتك اإلنسان ، يرون أن الزهد إمنا هو زهد القلب

 . ما ال ينفع يف اآلخرة

، وجعلها يف يده ال يف قلبه، أما إذا توسع العبد يف الدنيا

ويعني ، ويتصدق على الفقراء واملساكني، يرفد بها اإلخوان
                                                           

 (.2660)رواه مسلم ( 1)
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لذي يؤتيه من فذلك من فضل اهلل ا_بها على نوائب احلق

 . يشاء

، وعلي، وعثمان، وعمر، كما هو حال الصديق

وغريهم من أثرياء الصحابة من ، وعبدالرمحن بن عوف

 . _رضي اهلل عنهم_املهاجرين واألنصار

، فلقد كان من أغنى أهل زمانه×وكحال ابن املبارك 

 . وهو يف الوقت نفسه من أزهدهم إن مل يكن أزهدهم

فأهل السنة  :والرجاء واحلباجلمع بني اخلوف _ 10

ويرون أنه ال تنايف وال ، واجلماعة جيمعون بني هذه األمور

 . تعارض بينها

: يف وصف عباده األنبياء واملرسلني_سبحانه وتعاىل_قال

ِإَنُهْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغبًا َوَرَهبًا ]

 (. 94: األنبياء)[ َوَكاُنوا َلَنا َخاِشِعنَي
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: وقال يف معرض الثناء على سائر عباده املؤمنني

َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعْن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َرَبُهْم َخْوفًا ]

 (. 16: السجدة[ )َوَطَمعًا َوِمَما َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن

من : =وهي قوهلم، وهناك مقولة مشهورة عند السلف

ومن عبده باخلوف فهو ، فهو زنديق عبد اهلل باحلب وحده

ومن ، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء، (1)حروري

 + . والرجاء فهو مؤمن موِحد، واحلب، عبده باخلوف

خبالف  :اجلمع بني الرمحة واللني والشدة والغلظة_ 11

غريهم ممن يأخذ جانبًا من هدي السلف ويدع اجلانب 

واهلم أو باللني يف فيأخذون بالشدة يف مجيع أح، اآلخر

 . مجيع أحواهلم

وكل يف ، أما أهل السنة فيجمعون بني هذا وهذا

 . ومقتضيات األحوال، حسب ما تقتضيه املصلحة، موضعه
                                                           

 .نسبة إىل حروراء مدينة يف العراق وهي موطن اخلوارج األوائل( 1)
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، فعقوهلم راجحة :اجلمع بني العقل والعاطفة_ 16

فلم يغِلبوا جانب ، ومعايريهم منضبطة، وعواطفهم صادقة

وإمنا ، فة على العقلوال جانب العاط، العقل على العاطفة

فمع أن عواطفهم ، مجعوا بينهما على أكمل وجه وأمته

وذلك ، قوية مشبوبة إال أن تلك العواطف تضبط بالعقل

 . العقل يضبط بالشرع

: النور[ )ُنوٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدي الَلُه ِلُنوِرِه َمْن َيَشاُء] 

31 .) 

 فالعدل من أعظم املميزات ألهل السنة :العدل_ 17

عز _وأوالهم بامتثال قول اهلل، فهم أعدل الناس، واجلماعة

َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقَواِمنَي ِباْلِقْسِط ُشَهَداَء ] :_وجل

 . (131: النساء)[ ِلَلِه

[ َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى: ]وقوله

 (. 112: األنعام)
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ألخرى إذا تنازعت احتكمت إىل حتى إن الطوائف ا

 . أهل السنة

وروحه الذي ، فاألمانة زينة العلم :األمانة العلمية_ 18

وأهل السنة هلم الِقدُح ، لذيذ املطعم، جيعله زاكي الثمر

 . املعلى يف ذلك الشأن

، األمانة يف النقل_ومن مظاهر األمانة العلمية عندهم

، النصوص وبرت، وقلب احلقائق، والبعد عن التزوير

فال ، فإذا نقلوا عن خمالف هلم نقلوا كالمه تاّمًا، وحتريفها

؛ ويدعون ما سواه، يأخذون منه ما يوافق ما يذهبون إليه

فإن كان ، وإمنا ينقلون كالمه تاّمًا، كي يدينوا املنقول عنه

قبلوا ، وإن كان فيه وفيه، وإن كان باطاًل رّدوه، حقًا أقّروه

والربهان ، كل ذلك بالدليل القاطع، احلق ورّدوا الباطل

 . الساطع



 

 

 خمتصر عقيدة اهل السنة واجلماعة 33

ومن مظاهر األمانة العلمية عندهم أنهم ال حيّملون 

، وأنهم يذكرون ما هلم وما عليهم، الكالم ما ال حيتمل

وال يفتون وال يقضون إال ، وأنهم يرجعون للحق إذا تبّين

 . مبا يعلمون

، كما أنهم أحرص الناس على نسبة الكالم إىل قائله

 . عدهم من نسبته إىل غري قائلهوأب

َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأَمًة ] :_تعاىل_قال :الوسطية_ 19

 (. 103: البقرة[ )َوَسطًا

 . فالوسطية من أعظم ما يتميز به أهل السنة واجلماعة

فكما أن أمة اإلسالم وسط بني األمم اليت جتنح إىل 

فكذلك _هلكواألمم اليت متيل إىل التفريط امل، الغلو الضار

فهم متوسطون بني فرق األمة املبتدعة ؛ أهل السنة واجلماعة

 . اليت احنرفت عن الصراط املستقيم
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؛ وتتجلى وسطية أهل السنة واجلماعة يف شتى األمور

أو ، أو السلوك، أو األحكام، سواء يف باب العقيدة

 . أو غري ذلك، األخالق

 فالسلف :عدم االختالف يف أصول االعتقاد_ 24

، يف أصل من أصول الدين_حبمد اهلل_الصاحل ال خيتلفون

فقوهلم يف أمساء اهلل وصفاته وأفعاله ؛ وقواعد االعتقاد

وقوهلم ، وقوهلم يف اإلميان وتعريفه ومسائله واحد، واحد

 . وهكذا يف باقي األصول، يف القدر واحد

وجمانبة أهل ، ترك اخلصومات يف الدين_ 21

وجملبٌة ، مدعاٌة للفرقة والفتنة ألن اخلصومات :اخلصومات

والتشفي ، ومطيٌة لالنتصار للنفس، للتعصب واتباع اهلوى

 . وذريعة للقول على اهلل بغري علم، من اآلخرين
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: أخرج اآلجري بسنده عن مسلم بن يسار أنه قال

وبها يبتغي الشيطان ، فإنه ساعة جهل العامل؛ إياكم واملراَء=

 + . زلته

من جعل دينه : =×بدالعزيز وأخرج أن عمر بن ع

 + . غرضًا للخصومات أكثر التنقل

فإنه ؛ إياكم واخلصومات: =×وقال جعفر بن حممد 

 + . تشغل القلب وتورث النفاق

فهم : احلرص على مجع كلمة املسلمني على احلق_ 22

، ومِل شعثهم، حريصون كل احلرص على وحدة املسلمني

النزاع والفرقة  وإزالة أسباب، ومجع كلمتهم على احلق

؛ وأن الفرقة عذاب، لعلمهم أن االجتماع رمحة؛ بينهم

ونهى عن االختالف ، أمر باالئتالف_عز وجل_وألن اهلل

َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا اَتُقوا الَلَه َحَق : ]_تعاىل_كما يف قوله
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َتِصُموا َواْع (142)ُتَقاِتِه َوال َتُموُتَن ِإاَل َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن 

 (. 143، 142:آل عمران[ )ِبَحْبِل الَلِه َجِميعًا َوال َتَفَرُقوا

ويبذرون ، خبالف الذين يسعون للفرقة بني املسلمني

، فيفرقونهم عند أدنى نازلة، بذور الشقاق يف صفوفهم

وُيغرون بعضهم ، وحيزبونهم ويؤلبون بعضهم على بعض

 . ببعض

وأبعدهم ، فقًافهم أوسع الناس أ :سعة األفق_ 23

وأكثرهم للمعاذير ، وأرحبهم باخلالف صدرًا، نظرًا

 . التماسًا

وال حترج صدورهم ، وهم ال يأنفون من مساع احلق

 . واألخذ به، وال يستنكفون من الرجوع إليه، من قبوله

وال يضللون ، ثم إنهم ال ُيلزمون الناس باجتهاداتهم

 وال تضيق أعطانهم يف األمور، كل من خالفهم

 . اليت ختتلف فيها أفهام الناس، االجتهادية
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ومن مظاهر سعة األفق عندهم بعدهم عن التعصب 

 . واحلزبية الضيقة، والتقليد األعمى، املقيت

، فأهل السنة أحسن الناس خلقًا :حسن اخللق_ 20

وأحرصهم دعوة إىل ، وأكثرهم حلمًا ومساحة وتواضعًا

 . وحماسن األعمال، مكارم األخالق

فهم يدعون إىل دين  :هم أهل الدعوة إىل اهلل_ 21

واجملادلة باليت هي ، باحلكمة واملوعظة احلسنة، اإلسالم

؛ ويسلكون يف ذلك شتى الطرق املشروعة واملباحة، أحسن

 . ويعبدوه حق عبادته، حتى يعرف الناس ربهم

وال أحد ، فال أحد أحرص منهم على هداية اخللق

 . أرحم منهم بالناس

، الذين ُيْصلُحوَن ما أفسد الناس :لغرباءهم ا_ 26

 . وَيصُلحون إذا فسد الناس
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اليت تنجو من البدع  :هم الفرقة الناجية_ 27

وتنجو من عذاب اهلل يوم ، والضالالت يف هذه الدنيا

 . القيامة

وهو ، ألن اهلل معهم :وهم الطائفة املنصورة_ 28

 . مؤيدهم وناصرهم

فال  :على أساس الدين ال يوالون وال يعادون إال_ 29

وال يوالون ِلُعِبَية ، وال يغضبون هلا، ينتصرون ألنفسهم

وإمنا يوالون ، أو راية حزبية، أو عصبية مذهبية، جاهلية

، ومواقفهم ثابتة، وبراؤهم هلل، فوالُؤهم هلل، على الدين

 . ال تتبدل وال تتغري

فأهل السنة  :سالمتهم من تكفري بعضهم لبعض_ 34

، فهم يردون على املخالف منهم، من ذلكساملون 

وال ، وال يكفرون، فهم ُيخِطئون، ويوضحون احلق للناس

 . وال يفسقون إال من استحق ذلك، يبدعون
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خبالف غريهم من الطوائف األخرى كاخلوارج الذي 

وهلذا جتدهم ؛ يكثر فيهم االختالف والتضليل والتكفري

هم من دقائق الفتيا يكفر بعضهم بعضًا عند أقل نازلة تنزل ب

 . وصغارها

 :"سالمة قلوبهم وألسنتهم ألصحاب الرسول_ 31

، وألسنتهم تلهج بالثناء عليهم، فقلوبهم عامرة حببهم

عز _ألن اهلل؛ فأهل السنة يرون أن الصحابة خري القرون

 ". زكاهم وكذلك رسوله_وجل

والتخبط ، سالمتهم من احلرية واالضطراب_ 32

، نة واجلماعة أكثر الناس رضًا ويقينًافأهل الس :والتناقض

، وأبعدهم عن احلرية واالضطراب، وإميانًا، وطمأنينة

 . والتخبط والتناقض

، حتى إنه ليوجد عند عوام أهل السنة من َبْرِد اليقني

ما ال يوجد عند علماء _والبعد عن احلرية، وحسن املعتقد
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 ،وُحَذاقهم من أهل الكالم وغريهم، الطوائف األخرى

وتعبوا ، ممن اضطربوا يف تقرير عقائدهم فحاروا وحريوا

 . وأتعبوا

ومما يدل على حريتهم ما جاء على ألسنة ُحَذاق أهل 

ومل ، الكالم الذي بلغوا الغاية فيه فلم يرجعوا بفائدة

فهذا الرازي أحد أكابر علم الكالم ينوح ، يعودوا بعائدة

 : على نفسه ويبكي عليها قائاًل

 ام العقول ِعقاُلنهايُة إقد

 

 وغاية سعي العاملني ضالل 

 
 وأرواحنا يف وحشة من جسومنا

 

 وغايُة دنيانا أذًى ووبال 

 
 ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا

 

 سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا 

 
 وكم قد رأينا من رجال ودولة

 

 فبادوا مجيعًا مسرعني وزالوا 

 
 وكم من جبال قد علت شرفاتها

 

 زالوا واجلبال جبالرجال ف 

 
 : ومنهم الشهرستاني الذي قال

 كلها لعمري لقد طفت املعاهد

 

 وقَلبت طريف بني تلك املعامل 
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 فلم أر إال واضعًا كَف حائٍر

 

 على َذَقٍن أو قارعًا سَن نادم 

 
: ومن الذين خاضوا يف علم الكالم وندموا على ذلك

 . هموغري، وشاهي واخلسر، والغزالي، اجلويين

 . هذا هو شأن من ضل من أهل الفرق اإلسالمية

أما الكفار الذين تنكبوا الصراط املستقيم من املالحدة 

فال تسل عن بؤسهم وشقائهم فهم يعيشون أدنى _وغريهم

وشاعت فيهم ، فلقد سلبوا األمن، دركات الشقاء والنكد

وانتشر ، وكثر فيهم الرعب، األمراض النفسية والعصبية

 . تحار والرغبة يف التخلص من احلياةفيهم االن

+ فريدريك نيتشه= فها هو الفيلسوف األملاني املشهور

ها هو يعرب عن ، بعد أن ألغى من فكره عقيدة اإلميان باهلل

إنين : =وما يعانيه من عذاب وشقاء فيقول، دخيلة نفسه

أعلم جيد العلم ملاذا كان اإلنسان هو احليوان الوحيد الذي 
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فاضطره ذلك أن ، هو الذي يعاني أشد العناءألنه ؛ يضحك

 + . خيرتع الضحك

 وهذا الفيلسوف الفرنسي امللحد الوجودي اليهودي

واليوم اآلخر أصبح ، عندما كفر باهلل+ جان بول سارتر=

فال يرى الوجود كله ، ينظر إىل احلياة من منظوره الوجودي

 . واآلالم، والغثيان، واملتاعب، إال من دوائر القلق

وكتب يف ذلك مجلة قصص ومسرحيات ضمنها آراءه 

 . الفلسفية الوجودية

ُترى إىل أين : وحني حضره املوت سأله من كان عنده

إىل : =قادك مذهبك ؟ فأجاب يف أسًى عميٍق ملؤه الندم

 . + هزمية كاملة

رمحه اهلل _أين هؤالء من أمري املؤمنني عمر بن عبدالعزيز

سرور إال يف مواضع  أصبحت ومالي: =إذ يقول_تعاىل

 . + القضاء والقدر
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رمحه اهلل _وأين هم من شيخ اإلسالم ابن تيمية

ما = عندما اقتيد إىل السجن فقال كلمته املشهورة_تعاىل

أين ، يصنع أعدائي بي ؟ أنا جنيت وبستاني يف صدري

وقتلي ، أنا حبسي خلوة؛ رحت فهي معي ال تفارقين

 . + وإخراجي من بلدي سياحة، شهادة

وعدم التسرع يف إطالق ، التثبت يف األخبار_ 33

، خبالف الذين يسارعون يف إطالق األحكام :األحكام

، َفُيَفِسُقون، ويتهافتون على إلصاق التهم باألبرياء

من غري ما برهان أو ، ويكفرون بالتهمة والظنة، ويبدعون

 . بينة

، وذلك إلميانهم باهلل :حصول البشرى عند املمات_ 30

ِإَن اَلِذيَن َقاُلوا َرُبَنا : ]_تعاىل_قال، قامتهم على أمرهواست

الَلُه ُثَم اْسَتَقاُموا َتَتَنَزُل َعَلْيِهْم اْلَمالِئَكُة َأاَل َتَخاُفوا َوال 
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: فصلت[ )َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجَنِة اَلِتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن

34 .) 

فمن  :درجاتورفعة ال، مضاعفة احلسنات_ 31

بل هو _ورفعة الدرجات، أسباب مضاعفة احلسنات

 . وقوة اإلميان، صحُة العقيدة_أساسها وأصلها

وأقواهم ، وأهل السنة واجلماعة أصح الناس عقيدًة

، ولذلك فأعماهلم تضاعف مضاعفة كبرية؛ إميانًا

وال يشاركهم ، ودرجاتهم ترفع وتعلو ُعلوًا ال يدانيه أحد

 . لى مثل ما هم عليه من العقيدة واإلميانفيه إال من كان ع

أهل السنة واجلماعة إن : =وهلذا كان السلف يقولون

وأهل البدع إن ، قامت بهم عقائدهم_قعدت بهم أعماهلم

 + . كثرت أعماهلم قعدت بهم عقائدهم

وهذه بعض خصائصهم ، هذه مآثر أهل السنة واجلماعة

ل اليت طبقها وتلك هي اخلصا، اليت متيزوا بها على غريهم
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، فنالوا اخلريات_رمحهم اهلل ورضي عنهم_سلفنا الصاحل

 . وحصلوا على الربكات

بل إن ، وليس معنى ذلك أن أهل السنة معصومون ؟ ال

 . ومجاعتهم هي املعصومة، منهجهم هو املعصوم

، والعدوان، أما آحادهم فقد يقع منه الظلم والبغي

 . وارتكاب املخالفات

وال ُيَقُر من فعل ، لنسبة إىل غريهمولكن ذلك قليل با

 . بل يبتعد عن السنة بقدر خمالفته، ذلك منهم

ثم إن ما عند أهل السنة من خمالفات وأخطاء فعند 

وما عند غريهم من فضل وعلم ، غريهم أكثر مما عندهم

 . وكمال فعند أهل السنة أكمله وأمته

، ةأن نأخذ مبنهج أهل السن_معاشر املسلمني_فما أجدرنا

أن _حنن أهل السنة_وما أحرانا، وأن نوطن أنفسنا على ذلك

وأن نقتدي بسلفنا الصاحل يف كل ، نقوم بالسنة حق القيام



 

 

 خمتصر عقيدة اهل السنة واجلماعة 46

ولنعطي صورة مشرقة عن _جل وعال_لنرضي ربنا؛ أمورنا

وحيرصوا على ، ليقبل الناس عليه؛ اإلسالم الصحيح النقي

، ملبتدعةولئال نصبح فتنة لغرينا من الكفار وا، الدخول فيه

: قالوا_فإذا رأوا ما عليه بعض أهل السنة من بعد عن املنهج

، إذا كان خاصة املؤمنني بهذه املثابة فال لوم علينا وال تثريب

 . وتنطمس أنوار اهلدى، وبذلك تندرس معامل احلق

ونسأله أن ، حنمد اهلل أن جعلنا من أهل السنة: وأخريًا

والعمل ، ا لزوم السنةوأن يرزقن، يتم علينا النعمة واملنة

 . وأن يتوفانا على السنة، بالسنة

وسالم على ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

وصلى اهلل على نبينا حممد وآله ، واهلل أعلم، املرسلني

 .وصحبه أمجعني
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