
 

 عقيدة أهل السنة واجلماعة

أحبيت يف اهلل، ازتهصت عكٝد٠ أٌٖ ايط١ٓ ٚاجلُاع١ ع٢ً 
ذنست  اييتٚاييت تط٢ُ أصٍٛ اإلميإ ٚأزنإ اإلميإ ايطت١ 

َيا  فكاٍ: ◘يف حدٜح جربٌٜ عًٝ٘ ايطالّ عٓدَا ضأٍ ايٓيب 
يََمُن؟ ِ ُد، َما اْلإ ِمَن : َقاٍ ُُمَمَّ ًإ ، َوَمََلئَِكتِِه، َوُرُسلِِه، َوُكُتبِِه، َأنإ ُت

ِ
بِاَّللَّ

هِ  ِه َوََشِّ ِ َقَدِر َخرإ ِخِر، َوالإ ِم اْلإ وَوإ  .) َتفل عًٝ٘(   َوالإ
 الركن األول : اإلميان باهلل تعاىل : 

ٝصلدم هللٛجلٛ    فاملطلًِ ٜلنَٔ هلللاهلل ت،لا ،     ، إخٛتٞ يف اهلل
، ٚأْل٘ خلايل نلٌ غل٤ٞ، ٚزب نلٌ غل٤ٞ       جٌ ٚعالايسب 
(، ايسهللٛهللٝل١ )ٖٚرا تٛحٝد  املُٝت احملٝٞ ايساشم أْ٘ٚ  ٝه٘،ًَٚ
) ٖٚرا تٛحٝلد اليٖٛٝل١(،    اي،با ٠ أْٛاع جلُٝع ملطتخلٚأْ٘ ا

ٚأمسا٤ اهلل ٚصفات٘ تٛقٝف١ٝ؛ أٟ: جا٤ت يف ايهتاب أٚ ايط١ٓ 
ٕ : ٖلٛ  (تٛحٝد المسلا٤ ٚايصلفات  )ٚ ايصخٝخ١، مبلا   اإلميلا
 َللٔ زضللٛي٘ هلللل٘ ََٚصللَف٘ أٚ نتاهلللل٘، يف ْفَطلل٘ هلللل٘ اهلل ٚصلل 
قلاٍ  ، جا٤ت نُا ٚإَسازٖا اي،٢ً ٚايصفات احلط٢ٓ المسا٤
َبِ ييُر  }ت،للا :اهلل  ييِموُص الإ َُّ َه َوُ ييَو ال إ ٌَ ِلييِه  ر { (11َلييوإَس َكِملإ

ط١ٓ ٚاجلُاع١ أثبتٛا امل،ٓل٢ ٚفٛولٛا   اي ٚأٌٖ  ، د11ايػٛز٣:
ايطلُٝع  امل،ٓل٢ َ،ًلّٛ ٚايهٝل      فكلايٛا: يف صلف١    ،ايهٝف١ٝ

 .ع٢ً هللاقٞ ايصفات  يودلٍٗٛ ٜٚطسٟ 

 الركن الثاىٌ : اإلميان باملالئكة 

أحبيت يف اهلل، اإلميإ هللاملال٥ه١ ٖٛ ايسنٔ ايجاْٞ َٔ أزنإ 
، اي،با  ♣االعتكا  اجلاشّ هللٛجٛ  َال٥ه١ اهلل   اإلميإ، ٖٚٛ:

َا  ٕٛاملهسَٕٛ ايرٜٔ ال ٜ،صٕٛ اهلل َا أَسِٖ، ٜٚف،ً
َٔ ْٛز ي،با ت٘، يٝطٛا هللٓات  ♣ٜنَسٕٚ، ايرٜٔ خًكِٗ اهلل 

 مإ ييييييييييي ُ  َوَجَعُلوا اَدََلئَِكَة الَِّذينَ }، ٚال أٚالّ ا، قاٍ ت،ا :♣هلل 
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َيُلوَن  ُإ تَُب َشَهاَدُُتُمإ َوُي َِن إَِىاًثا َأَشِهُدوا َخلإَقُهمإ َسُتكإ ْحإ ِعَباُد الرَّ

 ♣ٚاملال٥ه١ خًل عظِٝ، فكاٍ اهلل  ، د٩١رايصخسف:  {(11 
، ٚقد ◘ّ ايرٟ عًِ زضٍٛ اهلل ٚاصًفا جربٌٜ عًٝ٘ ايطال

ظٗس هللصٛزت٘ احلكٝك١ٝ يًسضٍٛ عٓد ْصٚي٘ عًٝ٘ يف غاز حسا٤، 
ٍة 5َعلََّمُه َشِديُد الُقَوى  }ٚيف زح١ً اإلضسا٤ ٚامل،ساج: ( ُذو ِمرَّ

َتَوى    }ٚقاٍ ت،ا  عٔ املال٥ه١: د٤ -٣رايٓجِ:  {(6َفاسإ
ِض َج  ََمَواِت َواألَرإ َُّ  َفاصِِر ال

ِ
ُد هلل اِعِل اَدََلئَِكِة ُرُسًَل ُأوِِل احلَمإ

َُ إِنَّ اهلَل َعَذ ُكلِّ  لإنَى َوُثََلَث َوُرَباَع َيِزيُد ِِف اخلَلإِق َما َيَشا نَِحٍة مَّ َأجإ

 َقِديره 
ٍ
َ إ ٚتتأذ٣ املال٥ه١ مما ٜتأذ٣ َٓ٘ هللٓٛ  ، د٩رفاطس:  {(1ٌَ

، فال ♣آ ّ، ٚتتأذ٣ َٔ الَانٔ اييت ٜ،ص٢ فٝٗا اهلل 
الَ  :◘فكد جا٤ يف صخٝذ ايبدازٟ عٔ ايٓيب تدخًٗا، 

ُخُل اَدََلئَِكُة َبوإًتا فِوِه َكلإبه َوالَ ُصوَرةه  ، نُا إٔ املال٥ه١ ال  َتدإ
وإَل  }َُُّٜٕٛ، ٚال ٜت،بٕٛ َٔ اي،با ٠، قاٍ ت،ا : بُِّحوَن اللَّ َُ ُي

وَن   ُُتُ ِٖٚ َٔ أعظِ د ٠٢رالْبٝا٤:  {(02َوالنََّهاَر اَل َيفإ
بُِّح }ات خٛفا َٔ اهلل، قاٍ اهلل ت،ا  عِٓٗ:املدًٛق َُ َوُي

ِدِه َواَدََلئَِكُة ِمنإ ِخوَفتِهِ  ُد بَِحمإ عإ  .  د٩١رايسعد:  {الرَّ
ِٔ ِٔ اهلِل َعِبِد ََٚع َّ ☺ ََِطُ،ٍٛ  هلِل َّّدا َأ ٌَ َزَأ٣ ◘ ََُخ ُ٘ ِجِبِسٜ  َي
َٚ) أخسج٘ ايبدازٟ( َجَٓاٍح َِا١ِ٥َ ِضتُّ  ،ِٔ ِٔ، ☺ َجاهللٍس َع  َع
ٍَ ◘ ايَّيبِّ َث َعْن َمَلٍك ِمْن َماَلئَِكِة اهلِل ِمْن  :َقا ُأِذَن ِِل َأْن ُأَحدِّ

َلِة الَعْرِش، إِنَّ َما َبْْيَ َشْحَمِة ُأُذنِِه إََِل َعاتِِقهِ   -نتف٘ أٟ: -ََحَ
 ) أخسج٘ أهللٛ  اٚ  ٚصخخ٘ اليباْٞ(  َمِسرَيُة َسْبِع ِماَئِة َعامٍ 

هللاحلٛاع اإلْطا١ْٝ، ال تدزى ١ٝ، ٚاملال٥ه١ رلًٛقات ْٛزاْ
يٝطٛا نايبػس، فال ٜأنًٕٛ، ٚال ٜػسهللٕٛ، ٚال ٜٓإَٛ، ٚال 
َُطٗسٕٚ َٔ ايػٗٛات احلٝٛا١ْٝ، َٚٓصٖٕٛ عٔ  ٜتصٚجٕٛ، 

ايكدز٠ ع٢ً إٔ ٜتُجًٛا هللصٛز ايبػس  اآلثاّ ٚاخلطاٜا، ٚهلِ
 ◘ايٓيب  الّ إ لللجربٌٜ عًٝ٘ ايط هللإذٕ اهلل ت،ا  ، نُا جا٤
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 ...يٝطاي٘ عٔ أزنإ اإلضالّ ٚاإلميإ ٚاإلحطإ 
 الركن الثالث : اإلميان بالكتب الصناوية 

اإلميلإ هلللإٔ    ٜ،ل   هللايهتل  ايطلُا١ٜٚ  ، اإلميإ إخٛتٞ يف اهلل
، ْصهلا ع٢ً زضً٘ إ  عبا ٙ هللاحلل املبني، ♣نًٗا َٔ عٓد اهلل 
بػس َٔ هلل  آ ّ إٔ ٜهًُ٘ اهلل َٚا ٜٓبػٞ ي، ♣ٚأْٗا نالّ اهلل 

، أٚ ٜهًُ٘ َٔ ٚزا٤ حجاب، نُلا  يف املٓاّ أٚ هللإهلاّ إال ٚحّٝا
نَِّ ضبخاْ٘ َٛض٢ عًٝ٘ ايطالّ، أٚ ٜسضٌ زضٛال نُا ٜٓلصٍ  
جربٌٜ عًٝ٘ ايطلالّ إ  املسضلٌ إيٝل٘، فٝلٛحٞ َلا ٜػلا٤ اهلل       

َميُه اهللُ }قاٍ ت،لا : إحيا٤ٙ،  ي َأن ُيَكلِّ ٍ ٍَ ًويا َأوإ  َوَميا َكياَن لَِب إاِلَّ َوحإ

يُه َعيِ    َُ إِىَّ ىِيِه َميا َيَشيا ذإ
ٌِ ِسَل َرُسواًل َفُويوِحَي بِ ِمن َوَراَ ِحَجاٍب َأوإ ُيرإ

َٚٔ ٖرٙ ايهت  َا خطَّل٘ اهلل  ، د٣٩رايػٛز٣:  {(51َحِكومه  
نَيا َليُه ِِف }، نُا نإ َٔ أيلٛاح َٛضل٢، قلاٍ ت،لا :    ♣ َوَكَتبإ

 مَّ 
ٍ
َ إ ٌَ ِح ِمن ُكلِّ  ِ وًَل االلَوا ِعَظًة َوَتفإ إٔ ٚ ،د٩٢٣رالعساف:  {وإ

مجٝع ايهت  املٓصي١ ٜصدم هلل،ضلٗا هلل،ضلا، ٚإٔ ايكلسإٓ جلا٤     
 ٚ َبِّّٓلا مللا فٝٗلا َلٔ ،سٜل ،      َصدقا ملا تكدَ٘ َٔ ايهتل ، 

نَيا إَِلوإيَ  الِكَتياَب }قلاٍ ت،لا :  ْاضّدا يب،ض غلسا٥،ٗا،   َوَأنَزلإ

يهِ  َ َيَديإ َإ يا َبي َ ًقا ِّلِّ راملا٥لد٠:   {ِميَن الِكَتياِب َوُمَهوإِمنًيا َعَلوإيهِ  بِاحلَقِّ ُمَ دِّ
ٕ ايهت  ْطذ هلل،ضٗا هلل،ضلا، ٚايكلسإٓ ْطلذ هلللاقٞ     ، ٚأد٢٤

َبيَل ِمنإيُه }ايهت ، قاٍ ت،ا : ََلِم ِدينًا َفَلن ُيقإ َ اِْلسإ َتِغ َغرإ َوَمن َيبإ

يَن   أْ٘ ئ ٚ د٤٣رآٍ عُسإ:  {(55َوُ َو ِِف اْلِخيَرِة ِميَن اخلَياِيِ
ايكسإٓ نتاب ٜٓطد٘، فٗٛ آخس ايهتل  ٚتهفلٌ اهلل   ٜأتٞ هلل،د 

ييا َلييُه حَلَيياِفُظوَن }عفظلل٘، قللاٍ ت،للا :  َر َوإِىَّ كإ نَييا الييذِّ لإ ييُن َىزَّ ييا َىحإ إِىَّ

نالّ اهلل ت،لا   يٝظ مبدًٛم ٖٚٛ ايكسإٓ ٚ ،د١راحلجس:{(1 
 .تهًِ هلل٘ قًٛيا، ٚأْصي٘ ع٢ً ْبٝ٘ ٚحّٝا، ٚآَٔ هلل٘ املنَٕٓٛ حكِّا

 اإلميان بالرشل الكراوالركن الرابع :  

 اشّ هللإٔ اهللللل اجلللأحبيت يف اهلل، اإلميإ هللايسضٌ أٟ ايتصدٜ
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ََ  :◘يكٍٛ ايٓيب  الْبٝا٤  . ) َتفل عًٝ٘( َوَأنَا َخاتُِم النَّبِوِّ
  الركن اخلامض : اإلميان بالًىو اآلخر  

اإلميإ هللايّٝٛ اآلخس إميإ إمجايٞ فُٝا اإلخ٠ٛ ايفضال٤، 
ٌَ َٔ أَٛز اآلخس٠، ٚتفصًٝٞ: فُٝا ُفصٌِّ َٔ ضناٍ  ُِ ُأِج

، ٚصف١ أزض احملػس، ٚصف١ ايصٛز ايرٟ ايكرب، ٚفت١ٓ ايكرب
 ♣  ُٜٓفذ فٝ٘، ٚنٝف١ٝ حػس ايٓاع ّٜٛ ايكٝا١َ، َٚا فصٌَّ اهلل

 َٔ ◘ ايٓيبيٓا َٔ أحٛاٍ ايكٝا١َ ٚأٖٛاهلا، َٚا َثَبَت عٔ 
ٓتٓاٍٚ ٚضحٝا٠ الهللساز يف اجل١ٓ، ٚحٝا٠ الغكٝا٤ يف ايٓاز، 

 خس٠. َػاٖد َٔ ايداز اآلَط١ٜٛ إٕ غا٤ اهلل ت،ا  يف  ذيو
  الركن الصادط : اإلميان بالقدر خريه وظره 

: ◘ يكٍٛ ايٓيب  ؛يف اهلل، اإلميإ هللايكدز خريٙ ٚغسٙ إخٛتٞ
 َما َقبَِلُه اهلُل ِمنإَ  َحتَّى 

ِ
َت ِملإَل ُأُحٍد َذَ ًبا ِِف َسبِوِل اهلل َوَلوإ َأنإَفقإ

َلَم َأنَّ َما َأَصاَبَ  ََلإ َيكُ  ِمَن بِالَقَدِر، َوَتعإ ًإ طِئََ ، َوَأنَّ َما ُت نإ لِوُخإ

ِ َ َذا َلَدَخلإَت النَّارَ  َطيََك ََلإ َيُكنإ لِوُِ وبََ ، َوَلوإ ُمتَّ َعَذ َغرإ )   َأخإ
هللايكدز ع٢ً  ٚاإلميإ ،أخسج٘ أهللٛ  اٚ  ٚصخخ٘ اليباْٞ(

اإلميإ هلل،ًِ اهلل احملٝط هللهٌ غ٤ٞ قبٌ  أزهللع َسات ، ٖٚٞ:
  :◘يكٍٛ ايٓيب  تاب،اهلل نت  نٌ غ٤ٞ يف ن ٚإٔ ،خًك٘

َل َما َخَلَق اهلُل الَقَلَم، َقاَل: َربِّ َوَماَذا  ،َفَقاَل َلُه: اْكُتْب  إِنَّ َأوَّ

ٍء َأْكُتُب؟ َقاَل: ا اَعُة،ْكُتْب َمَقاِديَر ُكلِّ ََشْ ) أخسج٘ َحتَّى َتُقوَم السَّ
اإلميإ مبػ١٦ٝ اهلل ايٓافر٠ ٚ ،أهللٛ  اٚ  ٚصخخ٘ اليباْٞ(

١ً فُا غا٤ اهلل فٗٛ نا٥ٔ هللكدزت٘ ال ذلاي١، َٚامل ٚقدزت٘ ايػاَ
ٚخايل  غ٤ٞاإلميإ هللإٔ اهلل ت،ا  خايل نٌ ٜٚػأ مل ٜهٔ، 

َمُلونَ }قاٍ ت،ا  : حسنات٘ ٚضهٓات٘،  ُ َخَلَقُكمإ َوَما َتعإ  { َواَّللَّ
   . د69ر ايصافات :

 للنسيد ارجع لكتاب : زاد املصله الًىمٌ من العله العرعٌ

 املتعال()ألمحد عبد 
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ت،ا  هلل،ح يف نٌ أ١َ زضٛال ٜدعِٖٛ إ  عبا ٠ اهلل ٚحلدٙ ال  
ُبُدواإ }:غسٜو ي٘، قاٍ ت،ا  ُسواًل َأِن اعإ ٍة رَّ َوَلَقدإ َبَعلإنَا ِِف ُكلِّ ُأمَّ

إ الطَّاُغوَت  َتنُِبوا ٜٚٓبػٞ اإلميإ هلللأِْٗ   ،د 69رايٓخٌ:  {اهلَل َواجإ
ز٠ أتكٝلا٤ أَٓلا٤ ٖلدا٠    نًِٗ صا قٕٛ هللازٕٚ زاغدٕٚ نساّ هلللس 

َٗتدٕٚ َنٜدٕٚ هللاآلٜات َٔ زهللِٗ، ٚإٔ ايهفس هللٛاحد َلِٓٗ  
ُم }نفس ظُٝ،ِٗ؛ هللٌ نفس هللاإلميإ نً٘، قاٍ ت،ا : َبتإ َقيوإ َكيذَّ

  ََ َسييِل اهلل ٚإمنللا َأِزَضللٌ   ، د1٠١رايػلل،سا٤:  {(125ُىييوٍح ادُرإ
إيِٝٗ ّْٛحا ٚحدٙ، فهإ تهرٜبِٗ ْٛحا عًٝ٘ ايطلالّ تهلرٜبا   

ايسضٌ، ٜٚٓبػٞ االعتكا  هللأِْٗ هللًػٛا مجٝلع َلا أزضلًِٗ     يهٌ
اهلل هلل٘، ٚمل ٜهتُٛا حسفا ٚاحدا، ٚمل ٜػريٚٙ، ٚمل ٜصٜلدٚا فٝل٘   

ُسيِل }قاٍ ت،ا : َٔ أْفطِٗ حسفا، ٚمل ٜٓكصٛٙ، َفَهلإ َعَذ الرُّ

  َُ ُُ ادُبِي ٖنال٤ ايسضٌ ايهلساّ  و ،د6١ر ايٓخٌ:{(55إاِلَّ اليَبَل
ُسيُل }قلاٍ ت،لا :  هلل،لض،   فضٌَّ اهلل هلل،ضلِٗ عًل٢   يَ  الرُّ تِلإ

َضُهمإ َعَذ َبعإضٍ  نَا َبعإ لإ ٜٚٓبػٞ االعتكا  هللإٔ  د٣١6رايبكلس٠:   {َفضَّ
ٚأَلا فلسٚع    ، ع٠ٛ ايسضٌ مجٝ،ا إ  اإلضلالّ؛ أ٣: ايتٛحٝلد  

ايفسا٥ض َٔ احلالٍ ٚاحلساّ قد ختتً  َٔ ْليب آلخلس، قلاٍ    
َعييًة َوِمنإ }ت،للا : نَييا ِميينُكمإ َِشإ  ،د٨٤راملا٥للد٠:  {َهاًجييالُِكييلج َجَعلإ

ٖٚنال٤ ايسضٌ َِٓٗ َٔ ذنسِٖ اهلل يٓا هللأمسا٥ِٗ َِٚٓٗ َلٔ  
نَاُ مإ َعَلوإَ  ِمن }مل ٜرنسٙ اهلل يٓا، قاٍ ت،ا : َوُرُسًَل َقدإ َقَ  إ

ِلوًَم   َم اهلُل ُموَسى َتكإ ُهمإ َعَلوإَ  َوَكلَّ ُ  إ إ َىقإ
 {(161َقبإُل َوُرُسًَل َلَّ
ايرٜٔ قصِٗ اهلل عًٝٓا يف ايكسإٓ مخطل١  ٚعد   ،د19٨رايٓطا٤: 

، ٚايِ،ص١ُ ت،ل  أْٗلِ   تِٗٚعػسٕٚ، ٜٚٓبػٞ االعتكا  هلل،صُ
َّا، ْٚنَٔ هلللإٔ ايسضلٍٛ    َُخس ال ٜرتنٕٛ ٚاجّبا، ٚال ٜف،ًٕٛ 

 جا٤ َتبع لحد ايسضٌ َجٌ َٛض٢ ◘جا٤ هللسضاي١  ٚإٔ ايٓيب 
ٜٚٓبػٞ االعتكا  إٔ أفضلٌ ايسضلٌ    ٖٚازٕٚ عًُٝٗا ايطالّ، 

   امتللخ ◘االعتكا  إٔ ذلُدا ٚ؛ ◘طالم ٖٛ ذلُد ع٢ً اإل
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 عقيدة

 واجلماعة أهل السنة 

 

 

 

◘

 


