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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 

  نستعين وبو 
 العالمين رب هلل الحمد

  

 : اهلل رحمو بمصر الطحاوي الوراق جعفر أبو اإلسالم حجة العالمة قال

 حنيفة أبي : الممة فقياء مذىب عمى ، والجماعة السنة أىل عقيدة بيان ذكر ىذا

 اهلل عبد وأبي ، األنصاري إبراىيم بن يعقوب يوسف وأبي ، الكوفي ثابت بن النعمان

 أصول من يعتقدون وما ؛ أجمعين عمييم اهلل رضوان الشيباني الحسن بن محمد

 .العالمين رب بو ويدينون ، الدين
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  تعالى باهلل اإليمان
 

 شيء وال لو ، شريك ال واحد اهلل إن : اهلل بتوفيق معتقدين اهلل توحيد في نقول

 ال ، انتياء بال دائم ، ابتداء بال قديم. غيره  إلو وال ، يعجزه شيء وال ، مثمو
 وال ، األفيام تدركو وال ، األوىام تبمغو ال. يريد ما إال يكون وال ، يبيد وال يفنى

 . ينام  ال قيوم ، يموت ال حي ، األنام يشبو

 . مشقة بال باعث ، مخافة بال مميت ، مؤنة بال رازق ، حاجة بال خالق

 صفاتو، من قبميم يكن لم شيئا بكونيم يزدد لم ، خمقو قبل قديما بصفاتو زال ما

 اسم استفاد الخمق خمق بعد ليس ،أبديا عمييا يزال ال كذلك أزليا بصفاتو كان وكما

 ومعنى مربوب، وال الربوبية معنى لو ،الباري اسم استفاد البرية بإحداث وال ، الخالق

 . مخموق وال الخالقية

 استحق كذلك ، إحيائيم قبل االسم ىذا استحق أحيا بعدما الموتى محيي أنو وكما

 . إنشائيم قبل الخالق اسم

 ال ، يسير عميو أمر وكل ، فقير وإلي شيء وكل ، قدير شيء كل عمى بأنو ذلك
 }.  انبصري انسًيع ًىٌ ، شيء كًثهو نيس {، شيء إلى يحتاج

 . آجاال ليم وضرب ، أقدارا ليم وقدر ، بعممو الخمق خمق

 ، يخمقيم أن قبل عاممون ىم ما وعمم ، يخمقيم أن قبل شيء عميو يخف   لم
 . معصيتو عن ونياىم ، بطاعتو وأمرىم

 ليم شاء ما إال اد  ب  ع  م  ل   ة  مشيئ   ال تنفذ ومشيئتو ، ومشيئتو بتقديره يجري شيء وكل

 . يكن  لم يشأ لم وما ، كان ليم شاء فما ،
 عدال، ويبتمي ويخذل ، يشاء من ويضل ، فضال ويعافي ويعصم ، يشاء من ييدي

 . وعدلو فضمو بين مشيئتو في يتقمبون وكميم

 غالب وال ، لحكمو معقب وال ، لقضائو راد   ال ، واألنداد األضداد عن متعال وىو

 . ألمره

 . عنده من كال أن وأيقنا ، كمو بذلك آمنا
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  وسمم عميو اهلل صمى محمد النبي بنبوة اإليمان

 
 خاتم وأنو ، المرتضى ورسولو ، المجتبى ونبيو ، المصطفى عبده محمدا وأن

مام ، األنبياء  دعوى وكل ، العالمين رب وحبيب ، المرسمين وسيد ، األتقياء وا 

 بالحق ، الورى وكافة ، الجن عامة إلى المبعوث وىو  ،  وىوى فغ ي   بعده النبوة

 . والضياء وبالنور ، واليدى

 

  الكريم بالقرآن اإليمان

 
ن  وصدقو ، ياً ح  و   رسولو عمى وأنزلو ، قوال كيفية بال اد  ب   منو ، اهلل كالم القرآن وا 

  ليس ، بالحقيقة تعالى اهلل كالم أنو وأيقنوا ، حقا ذلك عمى المؤمنون
 اهلل ذمو وقد ، كفر فقد البشر كالم أنو فزعم سمعو فمن ، البرية ككالم خموقبم

 اهلل أوعد فمما ،} سقس سأصهيو : {تعالى قال حيث ، بسقر أوعده و ، وعابو

 ، البشر خالق قول أنو ان  ق  وأي   عممنا} انبشس قٌل إال ىرا إٌ  : {قال لمن بسقر
  . البشر  قول يشبو وال
 

  بالتشبيو قال من كفر

 
 وعن ، اعتبر ىذا أبصر فمن ، كفر فقد البشر معاني من بمعنى اهلل وصف ومن

 . كالبشر ليس بصفاتو أنو وعمم ، انزجر الكفار قول مثل

 

  :حق اهلل رؤية

 
 ًجٌه: {ربنا كتاب بو نطق كما ، كيفية وال إحاطة بغير الجنة ألىل حق والرؤية

م م و تعالى اهلل أراده ما عمى وتفسيره ،} َبظسة زهبب إىل َبضسة يٌيئر  ما وكل ، وع 
 قال، كما فيو وسمم عميو اهلل صمى الرسول عن الصحيح الحديث من ذلك في جاء
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 فإنو ، بأىوائنا متوىمين وال ، بآرائنا متأولين ذلك في ندخل ال أراد ما عمى ومعناه

 ور د   ، وسمم عميو اهلل صمى ولرسولو وجل عز هلل سم م من إال دينو في سمم ما

م م  . عالمو إلى عميو اشتبو ما ع 

م م   رام فمن ، واالستسالم التسميم ظير عمى إال اإلسالم قدم يثبت وال ر ما ع   ُحظ 

 وصافي ، التوحيد خالص عن وُ مرامُ  حجبو ، فيمو بالتسميم يقنع ولم ، عممو عنو

 ، والتكذيب والتصديق ، واإليمان الكفر بين فيتذبذب ، اإليمان وصحيح ، المعرفة
 جاحدا وال ، مصدقا مؤمنا ال ، شاكا زائغا ، تائيا موسوسا ، واإلنكار واإلقرار

 . مكذبا

 بفيم تأوليا أو ، بوىم منيم اعتبرىا لمن السالم دار ألىل بالرؤية اإليمان يصح وال

 ولزوم التأويل بترك الربوبية إلى يضاف معنى كل وتأويل  الرؤية تأويل كان إذا ،

 . المسممين دين وعميو ، التسميم

ق   لم ومن  موصوف وعال جل ربنا فإن ، التنزيو يصب ولم زل والتشبيو النفي يتو 

 . البرية من أحد معناه في ليس ، الفردانية بنعوت منعوت ، الوحدانية بصفات

 الست الجيات تحويو ال ، واألدوات واألعضاء واألركان ، والغايات الحدود عن وتعالى

 . المبتدعات  كسائر

  
  :والمعراج باإلسراء اإليمان

 
 في بشخصو وعرج ، وسمم عميو اهلل صمى بالنبي ي  ر  س  أُ  وقد ، حق والمعراج 

 ، شاء بما اهلل وأكرمو ، العال من اهلل شاء حيث إلى ثم ، السماء إلى اليقظة
 اآلخرة في وسمم عميو اهلل فصمى ، رأى ما الفؤاد كذب ما ، أوحى ما إليو وأوحى

  .واألولى 

  
  :والميثاق والشفاعة بالحوض اإليمان

  
 . حق ألمتو غياثا بو تعالى اهلل أكرمو الذي والحوض
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 . األخبار في روي كما ، حق ليم ادخرىا التي والشفاعة

 . حق  وذريتو آدم من تعالى اهلل أخذه الذي والميثاق

 
  :اهلل بعمم اإليمان

  

 النار يدخل من وعدد ، الجنة يدخل من عدد يزل لم فيما تعالى اهلل عمم وقد

 عمم فيما أفعاليم وكذلك ، منو ينقص وال العدد ذلك في يزاد فال ، واحدة جممة

 . لو خمق لما ميسر وكل   ، يفعموه أن منيم

  

  :بالخواتيم األعمال

 

 . اهلل بقضاء شقي من والشقي اهلل، بقضاء سعد من والسعيد ، بالخواتيم واألعمال 

  
  :والقدر بالقضاء اإليمان

 

 نبي وال مقرب ممك ذلك عمى يطمع لم ، خمقو في تعالى اهلل سر القدر وأصل 

 الطغيان ودرجة ، الحرمان وسمم ، الخذالن ذريعة ذلك في والنظر والتعمق ، مرسل

 القدر عمم طوى تعالى اهلل فإن ، ووسوسة وفكرا نظرا ذلك من الحذر كل فالحذر ،

 يفعم عًب يسأل ال { كتابو في تعالى اهلل قال كما ، مرامو عن ونياىم ، أنامو عن

 حكم رد ومن ، الكتاب حكم رد فقد ؟  فعل ل م   : سأل فمن }  يسأنٌٌ ًىى

  . الكافرين  من كان الكتاب

 درجة وىي ، تعالى اهلل أولياء من قمبو منور ىو من إليو يحتاج ما جممة فيذا

 الخمق في وعمم ، موجود الخمق في عمم : عممان العمم ألن ؛ العمم في الراسخين

 اإليمان يثبت وال ، كفر المفقود العمم وادعاء ، كفر الموجود العمم فإنكار ، مفقود

 . المفقود العمم طمب وترك الموجود العمم بقبول إال
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 شيء عمى كميم الخمق اجتمع فمو ، مق  رُ  د  ق   فيو ما وبجميع ، والقمم بالموح ونؤمن

 اجتمعوا ولو ، عميو يقدروا لم كائن غير ليجعموه كائن أنو فيو تعالى اهلل كتبو

 القمم جف ، عميو يقدروا لم كائنا ليجعموه فيو تعالى اهلل يكتبو لم شيء عمى كميم

 لم أصابو وما ، ليصيبو يكن لم العبد أخطأ وما ، القيامة يوم إلى كائن ىو بما

 . ليخطئو يكن

 ذلك فقدر ، خمقو من كائن كل في عممو سبق قد اهلل أن يعمم أن العبد وعمى

 ناقص وال ، مغير وال مزيل وال ، معقب وال ناقض فيو ليس ، مبرما محكما تقديرا

 ، المعرفة وأصول اإليمان عقد من وذلك ، وأرضو سماواتو في خمقو من زائد وال
ًخهق  كم  شيء  )  كتابو في تعالى قال كما ، وربوبيتو تعالى اهلل بتوحيد واالعتراف

 هلل صار لمن فويل } يقدًزا قدزا اهلل أيس ًكبٌ : {تعالى وقال ، (فقدزه   تقديسا 
 في بوىمو التمس لقد ، سقيما فيو قمبا لمنظر وأحضر ، خصيما ر  د  الق   في تعالى

 .أثيما أفاكا فيو قال بما وعاد ، كتيما سرا الغيب محض

 
  :والكرسي بالعرش اإليمان

 

 وفوقو شيء بكل محيط ، دونو وما العرش عن مستغن وىو ، حق والكرسي والعرش

 . خمقو  اإلحاطة عن أعجز وقد ،

 
  :السماوية والكتب والنبيين بالمالئكة اإليمان

 

 وتصديقا إيمانا ، تكميما موسى اهلل وكمم ، خميال إبراىيم اتخذ اهلل إن ونقول 

 . وتسميما

 عمى كانوا أنيم ونشيد ، المرسمين عمى المنزلة والكتب والنبيين بالمالئكة ونؤمن

 . المبين الحق

 عميو اهلل صمى النبي بو جاء بما داموا ما ، مؤمنين مسممين قبمتنا أىل ونسمي

 . مصدقين وأخبر قالو ما بكل ولو ، معترفين وسمم
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  :وقرآنو اهلل دين في والجدال ، اهلل ذات في الخوض حرمة

 

 ونشيد ، القرآن في نجادل وال ، اهلل دين في نماري وال ، اهلل في نخوض وال 

 صمى محمدا ، المرسمين سيد فعممو ، األمين الروح بو نزل العالمين رب كالم أنو

 وال ، المخموقين كالم من شيء يساويو ال تعالى اهلل كالم وىو ، وسمم عميو اهلل

 . المسممين  جماعة نخالف وال ، بخمقو نقول

 

  :المرجئة عمى الرد

 

 المؤمنين من لممحسنين نرجو ، عممو لمن ذنب اإليمان مع يضر ال : نقول وال 

 بالجنة ليم نشيد وال ، عمييم نأمن وال ، برحمتو الجنة ويدخميم ، عنيم يعفو أن

 ممة عن ينقالن واإلياس واألمن. نقنِّطيم  وال عمييم ونخاف ، لمسيئيم ونستغفر ،

 . القبمة ألىل بينيما الحق وسبيل ، اإلسالم

 . فيو أدخمو ما بجحود إال اإليمان من العبد يخرج وال

 

  :اإليمان تعريف

 

 . بالجنان  والتصديق ، بالمسان اإلقرار ىو : واإليمان 

 . حق كمو والبيان الشرع من وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول عن صح ما وجميع

 ، والتقى بالخشية بينيم والتفاضل  ، سواء أصمو في وأىمو ، واحد واإليمان
 . األولى ومالزمة ، اليوى ومخالفة

 . لمقرآن وأتبعيم أطوعيم اهلل عند وأكرميم ، الرحمن أولياء كميم والمؤمنون

 والقدر ، اآلخر واليوم ، ورسمو ، وكتبو ، ومالئكتو ، باهلل اإليمان ىو : واإليمان

 . تعالى اهلل من ومره وحموه ، وشره خيره

 ما عمى كميم ونصدقيم ، رسمو من أحد بين نفرق ال ، كمو بذلك مؤمنون ونحن
 . بو  جاؤوا
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  :النار في يخمدون ال المؤمنين من الكبائر أىل

 
 ماتوا إذا ، يخمدون ال النار في وسمم عميو اهلل صمى محمد أمة من الكبائر وأىل

ن ، موحدون وىم  . مؤمنين عارفين اهلل لقوا أن بعد ، تائبين يكونوا لم وا 

 عز ذكر كما ، بفضمو عنيم وعفا ليم غفر شاء إن : وحكمو مشيئتو في وىم

 }.  يشبء ملٍ ذنك دًٌ يب ًيغفس : {كتببو في وجل

ن  من الشافعين وشفاعة ، برحمتو منيا يخرجيم ثم ، بعدلو النار في عذبيم شاء وا 
 ولم ، معرفتو أىل تولى تعالى اهلل بأن وذلك ، جنتو إلى يبعثيم ثم ، طاعتو أىل

 ، واليتو من ينالوا ولم ، ىدايتو من خابوا الذين ؛ نكرتو كأىل الدارين في يجعميم
 .بو  نمقاك حتى اإلسالم عمى ثبتنا وأىمو اإلسالم ولي يا الميم

 
 
 
  .منيم مات من عمى و ، القبمة أىل من وفاجر بر كل خمف الصالة ونرى 

 ما ، بنفاق وال بشرك وال بكفر عمييم نشيد وال ، نارا وال جنة منيم أحدا ننزل وال
 . تعالى اهلل إلى سرائرىم رُ ذ  ون   ، ذلك من شيء منيم يظير لم

 عميو وجب من إال وسمم عميو اهلل صمى محمد أمة من أحد عمى السيف نرى وال

 . السيف 

 

  :والوالة األئمة طاعة وجوب

 
ن أمورنا ووالة أئمتنا عمى الخروج نرى وال  يدا ننزع وال عمييم ندعوا وال ، جاروا وا 
 يأمروا لم ما ، فريضة وجل عز اهلل طاعة من طاعتيم ، ونرى طاعتيم من

 .والمعافاة بالصالح ليم ووندع ، بمعصية
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  :والجماعة السنة أىل اتباع

 

 . والفرقة والخالف الشذوذ ونجتنب ، والجماعة السنة ونتبع

 . والخيانة  الجور أىل ونبغض ، واألمانة العدل أىل ونحب
 . عممو عمينا اشتبو فيما أعمم اهلل : ونقول

 . األثر في جاء كما ، والحضر السفر في الخفين عمى المسح ونرى

 

  :القيامة يوم إلى والجياد الحج وجوب

 

 قيام إلى وفاجرىم م  ى  رِّ ب   ، المسممين من األمر أولي مع ماضيان والجياد والحج

 . ينقضيما  وال شيء يبطميما ال ، الساعة

 

  :والبرزخ بالمالئكة اإليمان
 

 . حافظين عمينا جعميم قد اهلل فإن ، الكاتبين بالكرام ونؤمن

 لو كان لمن القبر وبعذاب ، العالمين أرواح بقبض الموكل الموت بممك ونؤمن

 بو جاءت ما عمى ، ونبيو ودينو ربو عن قبره في ونكير منكر وسؤال ، أىال 

  .عمييم اهلل رضوان الصحابة وعن ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول عن األخبار

 . النيران  حفر من حفرة أو ، الجنة رياض من روضة والقبر

 
  :المشاىد من فيو وما القيامة بيوم اإليمان

 
 ، الكتاب وقراءة ، والحساب والعرض ، القيامة يوم األعمال وجزاء بالبعث ونؤمن
 . والميزان والصراط ، والعقاب والثواب
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  :والنار بالجنة اإليمان

 

ن ، تبيدان وال أبدا تفنيان ال ، مخموقتان والنار والجنة  الجنة خمق تعالى اهلل وا 

 ، منو فضال الجنة إلى منيم شاء فمن ، أىال ليما وخمق ، الخمق قبل والنار
 ما إلى وصائر ، لو فرغ قد لما يعمل وكل ، منو عدال النار إلى منيم شاء ومن
 . لو خمق

 

  :العباد من وكسب اهلل خمق العباد أفعال

 

 . العباد عمى مقدران والشر والخير

 يوصف أن يجوز ال الذي التوفيق نحو من الفعل بيا يجب التي واالستطاعة

 والتمكن والوسع الصحة جية من االستطاعة وأما ، الفعل مع فيي ، بو المخموق

 ال :( تعالى قال كما وىو ، الخطاب يتعمق وبيا ، الفعل قبل اآلالت فيي وسالمة

 .  (  بًسعي إال َفسب اهلل يكهف

 . العباد  من وكسب ، اهلل خمق العباد وأفعال
 

  :يطاق بما التكميف

 

 ال تفسير وىو ، كمفيم ما إال يطيقون وال ، يطيقون ما إال تعالى اهلل يكمفيم ولم
 ألحد تحول وال ، ألحد حركة وال ، ألحد حيمة ال : نقول ، باهلل إال قوة وال حول

 عمييا والثبات اهلل طاعة إقامة عمى ألحد قوة وال ، اهلل بمعونة إال اهلل معصية عن

 . اهلل  بتوفيق إال
 المشيئات تومشيئ غمبت ، وقدره وقضائو وعممو تعالى اهلل بمشيئة يجري شيء وكل

 عن تقدس ، أبدا ظالم غير وىو يشاء ما يفعل ، كميا الحيل قضاؤه وغمب ، كميا
 . يسألون  وىم يفعل عما يسأل ال ، وشين عيب كل عن وتنزه ، وحين سوء كل

 ويقضي الدعوات يستجيب تعالى واهلل ، لألموات منفعة وصدقاتيم األحياء دعاء وفي

 . الحاجات
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  :إليو الفقراء ونحن الغني ىو اهلل

 

 ومن ، عين طرفة تعالى اهلل عن غنى وال ، شيء يممكو وال شيء كل ويممك

 . الحين  أىل من وصار ، كفر فقد عين طرفة اهلل عن استغنى

 . الورى من كأحد ال ويرضى يغضب واهلل

 
  :وسمم عميو اهلل صمى النبي أصحاب حب

 

 ، منيم أحد حب في نفرط وال ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أصحاب ونحب
 نذكرىم وال ، يذكرىم الخير وبغير ، يبغضيم من ونبغض ، منيم أحد من نتبرأ وال

يمان دين وحبيم ، بخير إال حسان وا   . وطغيان ونفاق كفر وبغضيم ، وا 

 اهلل رضي الصديق بكر ألبي أوال وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول بعد الخالفة ونثبت
 ، عنو اهلل رضي الخطاب بن لعمر ثم ، األمة جميع عمى وتقديما لو تفضيال عنو
 الخمفاء وىم ، عنو اهلل رضي طالب أبي بن لعمي ثم ، عنو اهلل رضي لعثمان ثم

 عميو اهلل صمى اهلل رسول سماىم الذين العشرة وأن. الميتدون  واألئمة الراشدون

 اهلل صمى اهلل رسول ليم شيد ما عمى ، بالجنة ليم نشيد بالجنة وبشرىم وسمم

 وطمحة ، وعمي ، وعثمان ، وعمر ، بكر أبو : وىم ، الحق وقولو ، وسمم عميو

 ؛ الجراح بنا عبيدة وأبو ، عوف بن الرحمن وعبد ، وسعيد ، وسعد ، والزبير ،
 . أجمعين عنيم اهلل رضي األمة ىذه أمين وىو

 الطاىرات وأزواجو وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أصحاب في القول ن  س  ح  أ   ومن

 . النفاق من برئ فقد ؛ رجس كل من المقدسين وذرياتو دنس كل من

 وأىل ، واألثر الخير أىل التابعين من بعدىم ومن ، السابقين من السمف وعمماء

  . السبيل غير عمى فيو بسوء ذكرىم ومن ، بالجميل إال ون  رُ ك  ذ  يُ  ال ، والنظر الفقو
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  :األولياء من أفضل األنبياء

 

 نبي : ونقول ، السالم عمييم األنبياء من أحد عمى األولياء من أحدا نفضل وال

 . األولياء  جميع من أفضل واحد
 . رواياتيم من الثقات عن وصح ، كراماتيم من جاء بما ونؤمن

 
  :الساعة بأشراط اإليمان

 

 السالم عميو مريم ابن عيسى ونزول ، الدجال خروج : منيا الساعة بأشراط ونؤمن

 . موضعيا من األرض دابة وخروج ، مغربيا من الشمس بطموع ونؤمن ، السماء من
 
  :والعرافين الكينة تصديق يجوز ال

 
جماع والسنة الكتاب يخالف شيئا يدعي من وال ، عرافا وال كاىنا نصدق وال  األمة وا 

. 

 . وعذابا زيغا والفرقة ، وصوابا حقا الجماعة ونرى

 
  :اإلسالم اهلل عند الدين إن

 

 إن : (تعالى اهلل قال ، اإلسالم دين وىو ، واحد والسماء األرض في اهلل ودين

 بين وىو} دينب اإلسالو نكى ًزضيت : {تعالى وقال ،)  اإلسالم اهلل عند الدين

 . واإلياس األمن وبين والقدر، الجبر وبين ، والتعطيل التشبيو وبين والتقصير، الغمو
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  :الخاتمة

 

 الذي خالف من كل من اهلل إلى براء ونحن ، وباطنا ظاىرا واعتقادنا ديننا فيذا

 ويعصمنا ، بو لنا ويختم ، اإليمان عمى يثبتنا أن تعالى اهلل ونسأل ، وبيناه ذكرناه

 والمعتزلة المشبية مثل ، الردية والمذاىب ، المتفرقة واآلراء ، المختمفة األىواء من

وحالفوا  ، والجماعة السنة خالفوا الذين من ؛ وغيرىم والقدرية والجبرية والجيمية
 .العصمة وباهلل ، وأردياء ضالل عندنا وىم ، براء منيم ونحن ، الضاللة


