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   املقدمة

 .بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني، احلمد هللا رب العاملني
    : قال العالمة حجة اإلسالم أبو جعفر الوراق الطحاوي مبصر رمحه اهللا
أيب حنيفة النعمان بن ثابت   : هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة، على مذهب فقهاء امللة

الكويف، وأيب يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري، وأيب عبد اهللا حممد بن احلسن الشيباين رضوان اهللا 
    . عليهم أمجعني؛ وما يعتقدون من أصول الدين، ويدينون به رب العاملني

    : ن باهللا تعاىلاإلميا
، وال شيء مثله، وال شيء  إن اهللا واحد ال شريك له  : نقول يف توحيد اهللا معتقدين بتوفيق اهللا

    . يعجزه، وال إله غريه
    . قدمي بال ابتداء، دائم بال انتهاء، ال يفىن وال يبيد، وال يكون إال ما يريد

    . ألنام، حي ال ميوت، قيوم ال ينامال تبلغه األوهام، وال تدركه األفهام، وال يشبه ا
    . خالق بال حاجة، رازق بال مؤنة، مميت بال خمافة، باعث بال مشقة

ما زال بصفاته قدميا قبل خلقه، مل يزدد بكوم شيئا مل يكن قبلهم من صفاته، وكما كان 
    . بصفاته أزليا كذلك ال يزال عليها أبديا

    . الق، وال بإحداث الربية استفاد اسم الباريليس بعد خلق اخللق استفاد اسم اخل
    . له معىن الربوبية وال مربوب، ومعىن اخلالقية وال خملوق

وكما أنه حميي املوتى بعدما أحياهم استحق هذا االسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم اخلالق 
    . قبل إنشائهم

  عليه يسري، ال حيتاج إىل شيء، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقري، وكل أمر 
  .11الشورى}لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السِميُع الَبِصيرُ {

    . خلق اخللق بعلمه، وقدر هلم أقدارا، وضرب هلم آجاال
مل خيَف عليه شيء قبل أن خيلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن خيلقهم، وأمرهم بطاعته، 

    . واهم عن معصيته
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جيري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ ال مشيئة للعباد إال ما شاء هلم، فما شاء هلم   وكل شيء
    . كان، وما مل يشأ مل يكن

يهدي من يشاء، ويعصم ويعايف فضال، ويضل من يشاء، وخيذل ويبتلي عدال، وكلهم يتقلبون 
    . يف مشيئته بني فضله وعدله

 لقضائه، وال معقب حلكمه، وال غالب ألمرهوهو متعال عن األضداد واألنداد، ال راد .    
    . آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كال من عنده

    : اإلميان بنبوة النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم
وأن حممدا عبده املصطفى، ونبيه اتىب، ورسوله املرتضى، وأنه خامت األنبياء، وإمام األتقياء، 

وحبيب رب العاملني، وكل دعوى النبوة بعده فَغي وهوى، وهو املبعوث إىل عامة   وسيد املرسلني، 
    . اجلن، وكافة الورى، باحلق واهلدى، وبالنور والضياء

    : اإلميان بالقرآن الكرمي
وإن القرآن كالم اهللا، منه بدا بال كيفية قوال، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه املؤمنون على ذلك 
حقا، وأيقنوا أنه كالم اهللا تعاىل باحلقيقة، ليس مبخلوق ككالم الربية، فمن مسعه فزعم أنه كالم البشر 

، فلما 26املدثر}ْصِليِه َسَقرَ َسأُ {: فقد كفر، وقد ذمه اهللا وعابه، وأوعده بسقر، حيث قال تعاىل
علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، وال ،  25املدثر}ِإْن َهَذا ِإال قـَْوُل اْلَبَشرِ {  : أوعد اهللا بسقر ملن قال

    . يشبه قول البشر
    : كفر من قال بالتشبيه

ول الكفار فمن أبصر هذا اعترب، وعن مثل ق، ومن وصف اهللا مبعىن من معاين البشر فقد كفر
    . انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر

    : رؤية اهللا حق
ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ ناِضَرٌة {   : والرؤية حق ألهل اجلنة بغري إحاطة وال كيفية، كما نطق به كتاب ربنا

يف ذلك من  ، وتفسريه على ما أراده اهللا تعاىل وَعِلَمه، وكل ما جاء23-22القيامة}ِإَلى رَبـَها نَاِظَرةٌ 
احلديث الصحيح عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد ال ندخل يف 
ذلك متأولني بآرائنا، وال متومهني بأهوائنا، فإنه ما سلم يف دينه إال من سلم هللا عز وجل ولرسوله 

    . صلى اهللا عليه وسلم، وَرد ِعْلم ما اشتبه عليه إىل عامله
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يثبت قدم اإلسالم إال على ظهر التسليم واالستسالم، فمن رام ِعْلَم ما ُحِظر عنه علمه، ومل  وال
يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد، وصايف املعرفة، وصحيح اإلميان، فيتذبذب 

، ال مؤمنا بني الكفر واإلميان، والتصديق والتكذيب، واإلقرار واإلنكار، موسوسا تائها، زائغا شاكا
    . مصدقا، وال جاحدا مكذبا

وال يصح اإلميان بالرؤية ألهل دار السالم ملن اعتربها منهم بوهم، أو تأوهلا بفهم، إذا كان تأويل 
    . كل معىن يضاف إىل الربوبية برتك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين املسلمني الرؤية وتأويل 

ومل يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعال موصوف بصفات ومن مل يتَوق النفي والتشبيه زل 
    . الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس يف معناه أحد من الربية

وتعاىل عن احلدود والغايات، واألركان واألعضاء واألدوات، ال حتويه اجلهات الست كسائر 
    . املبتدعات

    : اإلميان باإلسراء واملعراج
رى بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، وعرج بشخصه يف اليقظة إىل السماء، مث واملعراج حق، وقد أس

َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما {إىل حيث شاء اهللا من العال، وأكرمه اهللا مبا شاء، وأوحى إليه ما أوحى، 
    . فصلى اهللا عليه وسلم يف اآلخرة واألوىل، 11النجم}رََأى

    : اإلميان باحلوض والشفاعة وامليثاق
    . احلوض الذي أكرمه اهللا تعاىل به غياثا ألمته حقو 

    . والشفاعة اليت ادخرها هلم حق، كما روي يف األخبار
      . وامليثاق الذي أخذه اهللا تعاىل من آدم وذريته حق

    : اإلميان بعلم اهللا
، فال وقد علم اهللا تعاىل فيما مل يزل عدد من يدخل اجلنة، وعدد من يدخل النار مجلة واحدة

    . يزاد يف ذلك العدد وال ينقص منه، وكذلك أفعاهلم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر ملا خلق له
    : األعمال باخلواتيم

    . اهللا، والشقي من شقي بقضاء اهللا   واألعمال باخلواتيم، والسعيد من سعد بقضاء 
    : اإلميان بالقضاء والقدر
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يف خلقه، مل يطلع على ذلك ملك مقرب وال نيب مرسل، والتعمق وأصل القدر سر اهللا تعاىل 
والنظر يف ذلك ذريعة اخلذالن، وسلم احلرمان، ودرجة الطغيان، فاحلذر كل احلذر من ذلك نظرا 
وفكرا ووسوسة، فإن اهللا تعاىل طوى علم القدر عن أنامه، واهم عن مرامه، كما قال اهللا تعاىل يف  

فقد رد حكم   ؟ ِملَ فعل   : فمن سأل، 23األنبياء}َعما يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلونَ  َال ُيْسَألُ {  : كتابه
    . الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين

فهذا مجلة ما حيتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء اهللا تعاىل، وهي درجة الراسخني يف العلم؛ 
علم يف اخللق موجود، وعلم يف اخللق مفقود، فإنكار العلم املوجود كفر، وادعاء   : ألن العلم علمان

    . م املفقودالعلم املفقود كفر، وال يثبت اإلميان إال بقبول العلم املوجود وترك طلب العل
فلو اجتمع اخللق كلهم على شيء كتبه اهللا تعاىل   ونؤمن باللوح والقلم، وجبميع ما فيه قد رقم، 

فيه أنه كائن ليجعلوه غري كائن مل يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء مل يكتبه اهللا تعاىل فيه 
م القيامة، وما أخطأ العبد مل يكن ليجعلوه كائنا مل يقدروا عليه، جف القلم مبا هو كائن إىل يو 

    . ليصيبه، وما أصابه مل يكن ليخطئه
وعلى العبد أن يعلم أن اهللا قد سبق علمه يف كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا حمكما 
مربما، ليس فيه ناقض وال معقب، وال مزيل وال مغري، وال ناقص وال زائد من خلقه يف مساواته وأرضه، 

  : إلميان وأصول املعرفة، واالعرتاف بتوحيد اهللا تعاىل وربوبيته، كما قال تعاىل يف كتابهوذلك من عقد ا
وََكاَن َأْمُر اللِه َقَدراً {  : ، وقال تعاىل2الفرقان}َوَخَلَق ُكل َشْيٍء فـََقدرَُه تـَْقِديراً { 

قلبا سقيما،   ر للنظر فيه فويل ملن صار هللا تعاىل يف القدر خصيما، وأحض  ،38األحزاب}مْقُدوراً 
    . لقد التمس بومهه يف حمض الغيب سرا  كتيما، وعاد مبا قال فيه أفاكا أثيما

    : اإلميان بالعرش والكرسي
، حميط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز  والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه،

    . عن اإلحاطة خلقه
    : والكتب السماويةاإلميان باملالئكة والنبيني 

    . ونقول إن اهللا اختذ إبراهيم خليال، وكلم اهللا موسى تكليما، إميانا وتصديقا وتسليما
    . ونؤمن باملالئكة والنبيني والكتب املنزلة على املرسلني، ونشهد أم كانوا على احلق املبني
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اهللا عليه وسلم معرتفني، وله  ونسمي أهل قبلتنا مسلمني مؤمنني، ما داموا مبا جاء به النيب صلى
    . بكل ما قاله وأخرب مصدقني

    : حرمة اخلوض يف ذات اهللا، واجلدال يف دين اهللا وقرآنه
  وال خنوض يف اهللا، وال مناري يف دين اهللا، وال جنادل يف القرآن، ونشهد أنه كالم رب العاملني، 

اهللا عليه وسلم، وهو كالم اهللا تعاىل ال نزل به الروح األمني، فعلمه سيد املرسلني، حممدا صلى 
    . يساويه شيء من كالم املخلوقني، وال نقول خبلقه، وال خنالف مجاعة املسلمني

    : الرد على املرجئة
ال يضر مع اإلميان ذنب ملن عمله، نرجو للمحسنني من املؤمنني أن يعفو عنهم،   : وال نقول

وال نشهد هلم باجلنة، ونستغفر ملسيئهم، وخناف عليهم وال  ويدخلهم اجلنة برمحته، وال نأمن عليهم،
    . نقنطهم

    . واألمن واإلياس ينقالن عن ملة اإلسالم، وسبيل احلق بينهما ألهل القبلة
    . وال خيرج العبد من اإلميان إال جبحود ما أدخله فيه

    : تعريف اإلميان
    . نانهو اإلقرار باللسان، والتصديق باجل  : واإلميان

  حق   . ومجيع ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الشرع والبيان كله
بينهم باخلشية والتقى، وخمالفة اهلوى، ومالزمة  واإلميان واحد، وأهله يف أصله سواء، والتفاضل 

    . األوىل
    . واملؤمنون كلهم أولياء الرمحن، وأكرمهم عند اهللا أطوعهم وأتبعهم للقرآن

هو اإلميان باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه وشره، وحلوه   : إلميانوا
    . ومره من اهللا تعاىل

    . وحنن مؤمنون بذلك كله، ال نفرق بني أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به
    : أهل الكبائر من املؤمنني ال خيلدون يف النار

أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف النارال خيلدون، إذا ماتوا وهم موحدون، وإن وأهل الكبائر من 
    . مل يكونوا تائبني، بعد أن لقوا اهللا عارفني مؤمنني
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   : إن شاء غفر هلم وعفا عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل يف كتابه  : وهم يف مشيئته وحكمه
  48اءالنس}َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاءُ {

وإن شاء عذم يف النار بعدله، مث خيرجهم منها برمحته، وشفاعة الشافعني من أهل طاعته، مث 
يبعثهم إىل جنته، وذلك بأن اهللا تعاىل توىل أهل معرفته، ومل جيعلهم يف الدارين كأهل نكرته؛ الذين 

    . على اإلسالم حىت نلقاك به خابوا من هدايته، ومل ينالوا من واليته، اللهم يا ويل اإلسالم وأهله ثبتنا
    . ونرى الصالة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، ونصلي على من مات منهم

وال ننزل أحدا منهم جنة وال نارا، وال نشهد عليهم بكفر وال بشرك وال بنفاق، ما مل يظهر منهم 
    . شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إىل اهللا تعاىل

    . وال نرى السيف على أحد من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم إال من وجب عليه السيف
    : وجوب طاعة األئمة والوالة

وال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة أمورنا وإن جاروا، وال ندعوا عليهم وال ننزع يدا من طاعتهم، 
    . ونرى طاعتهم من طاعة اهللا عز وجل فريضة، ما مل يأمروا مبعصية، وندعوا هلم بالصالح واملعافاة

    : اتباع أهل السنة واجلماعة
    . والفرقةونتبع السنة واجلماعة، وجنتنب الشذوذ واخلالف 

    . وحنب أهل العدل واألمانة، ونبغض أهل اجلور واخليانة
    . اهللا أعلم فيما اشتبه علينا علمه  : ونقول

    . ونرى املسح على اخلفني يف السفر واحلضر، كما جاء يف األثر
    : وجوب احلج واجلهاد إىل يوم القيامة

برهم وفاجرهم إىل قيام الساعة، ال يبطلهما  واحلج واجلهاد ماضيان مع أويل األمر من املسلمني،
    . شيء وال ينقضهما

    : اإلميان باملالئكة والربزخ
    . ونؤمن بالكرام الكاتبني، فإن اهللا قد جعلهم علينا حافظني

ونؤمن مبلك املوت املوكل بقبض أرواح العاملني، وبعذاب القرب ملن كان له أهال، وسؤال منكر 
ه ودينه ونبيه، على ما جاءت به األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ونكري يف قربه عن رب

    . وعن الصحابة رضوان اهللا عليهم
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      . والقرب روضة من رياض اجلنة، أو حفرة من حفر النريان
    : اإلميان بيوم القيامة وما فيه من املشاهد

اب، وقراءة الكتاب، والثواب ونؤمن بالبعث وجزاء األعمال يوم القيامة، والعرض واحلس
    . والعقاب، والصراط وامليزان

    : اإلميان باجلنة والنار
واجلنة والنار خملوقتان، ال تفنيان أبدا وال تبيدان، وإن اهللا تعاىل خلق اجلنة والنار قبل اخللق، 

ه، وكل يعمل وخلق هلما أهال، فمن شاء منهم إىل اجلنة فضال منه، ومن شاء منهم إىل النار عدال من
    . ملا قد فرغ له، وصائر إىل ما خلق له

    : أفعال العباد خلق اهللا وكسب من العباد
    . واخلري والشر مقدران على العباد

واالستطاعة اليت جيب ا الفعل من حنو التوفيق الذي ال جيوز أن يوصف املخلوق به، فهي مع 
فهي قبل الفعل، وا  لتمكن وسالمة اآلالت الفعل، وأما االستطاعة من جهة الصحة والوسع وا

  .286البقرة}الَ ُيَكلُف الّلُه نـَْفساً ِإال ُوْسَعَها{   : يتعلق اخلطاب، وهو كما قال تعاىل
    . وأفعال العباد خلق اهللا، وكسب من العباد

    : التكليف مبا يطاق
فهم، وهو تفسري ال حول وال قوة إال ومل يكلفهم اهللا تعاىل إال ما يطيقون، وال يطيقون إال ما كل

ال حيلة ألحد، وال حركة ألحد، وال حتول ألحد عن معصية اهللا إال مبعونة اهللا، وال قوة   : باهللا، نقول
    . ألحد على إقامة طاعة اهللا والثبات عليها إال بتوفيق اهللا

يئات كلها، وغلب وكل شيء جيري مبشيئة اهللا تعاىل وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئة املش
قضاؤه احليل كلها، يفعل ما يشاء وهو غري ظامل أبدا، تقدس عن كل سوء وحني، وتنزه عن كل عيب 

      . وشني، ال يسأل عما يفعل وهم يسألون
    . ويف دعاء األحياء وصدقام منفعة لألموات، واهللا تعاىل يستجيب الدعوات ويقضي احلاجات

    : إليهاهللا هو الغين وحنن الفقراء 
وميلك كل شيء وال ميلكه شيء، وال غىن عن اهللا تعاىل طرفة عني، ومن استغىن عن اهللا طرفة 

      . عني فقد كفر، وصار من أهل احلني
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    . واهللا يغضب ويرضى ال كأحد من الورى
    : حب أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

وحنب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال نفرط يف حب أحد منهم، وال نتربأ من 
أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغري اخلري يذكرهم، وال نذكرهم إال خبري، وحبهم دين وإميان 

    . وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان
بكر الصديق رضي اهللا عنه تفضيال  ونثبت اخلالفة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوال أليب

له وتقدميا على مجيع األمة، مث لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، مث لعثمان رضي اهللا عنه، مث لعلي بن 
  .أيب طالب رضي اهللا عنه، وهم اخللفاء الراشدون واألئمة املهتدون

هد هلم باجلنة، على وأن العشرة الذين مساهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبشرهم باجلنة نش
أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي،   : ما شهد هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقوله احلق، وهم

وطلحة، والزبري، وسعد، وسعيد، وعبد الرمحن بن عوف، وأبو عبيدة بن اجلراح؛ وهو أمني هذه األمة 
    . رضي اهللا عنهم أمجعني

صلى اهللا عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس  ومن أحسن القول يف أصحاب رسول اهللا
    . وذرياته املقدسني من كل رجس؛ فقد برئ من النفاق

وعلماء السلف من السابقني، ومن بعدهم من التابعني أهل اخلري واألثر، وأهل الفقه والنظر، ال 
    . يذكرون إال باجلميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غري السبيل

    : من األولياء األنبياء أفضل
نيب واحد أفضل من   : وال نفضل أحدا من األولياء على أحد من األنبياء عليهم السالم، ونقول

    . مجيع األولياء
    . ونؤمن مبا جاء من كرامام، وصح عن الثقات من روايام

    : اإلميان بأشراط الساعة
ابن مرمي عليه السالم من السماء، خروج الدجال، ونزول عيسى   : ونؤمن بأشراط الساعة منها

    . ونؤمن بطلوع الشمس من مغرا، وخروج دابة األرض من موضعها
    : ال جيوز تصديق الكهنة والعرافني

    . وال نصدق كاهنا وال عرافا، وال من يدعي شيئا خيالف الكتاب والسنة وإمجاع األمة
    . ونرى اجلماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا
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    : إن الدين عند اهللا اإلسالم
يَن ِعنَد الّلِه {  : ودين اهللا يف األرض والسماء واحد، وهو دين اإلسالم، قال اهللا تعاىل الد ِإن

وهو بني الغلو   .  3املائدة}َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِديناً {  : ، وقال تعاىل 19آل عمران}اِإلْسَالمُ 
    . تعطيل، وبني اجلرب والقدر، وبني األمن واإلياسوالتقصري، وبني التشبيه وال

    : اخلامتة
فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، وحنن براء إىل اهللا من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، 
ونسأل اهللا تعاىل أن يثبتنا على اإلميان، وخيتم لنا به، ويعصمنا من األهواء املختلفة، واآلراء املتفرقة، 

هب الردية، مثل املشبهة واملعتزلة واجلهمية واجلربية والقدرية وغريهم؛ من الذين خالفوا السنة واملذا
   . واجلماعة، وحالفوا الضاللة، وحنن منهم براء، وهم عندنا ضالل وأردياء، وباهللا العصمة

  


