
حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  1 فهد بن ا 

 العقيدة اإلسالميت  

            

 العقٌدة اإلسالمٌة               

 فهد بن أحمد النمري / د           

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فٌصل     

 كلٌة الدراسات التطبٌقٌة        

  وخدمة المجتمع            
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  2 فهد بن ا 

 الخمهيد

 التمهٌد 

 :  وٌشتمل على ثالث مسائل

 وتعرٌفها, بٌان بعض المصطلحات العقدٌة: المسألة األولى . 

 .  ونبدأ هذه المصطلحات بذكر تعرٌف العقٌدة نفسها 

وهأأأو الشأأأد والأأأرابط , مأأأذةوذة مأأأد العقأأأد: فالعقٌددددة فدددً الل دددة  -1
 .  واإلٌثاق والثبوت واإلحكام 

وبمأأا ٌزأأ  لأأ  مأأد , اإلٌمأأاد الزأأاام بأأاى تعأأالى : وفددً اطصددطال  

, والٌأأوم ارةأأر, ورسأأل  , واإلٌمأأاد بمالئكتأأ  وكتبأأ  , التوحٌأأد 

وبما ٌتفرع عد هذه األصول وٌلحق بها ممأا , والقدر ةٌره وشره

 .  هو مد أصول الدٌد 
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خالق
 
حمد النمري / د العقيدة وال  فهد بن ا 

   بيان ببعض المصطلحاث المخعلقت بالعقيدة

أول مددا بدددأ تدددوٌن العقٌدددة اإلسددالمٌة فددً القددرن ال ددانً للهجددرة 

 (الفقه األكبر)تحت مصطلح  

 (.اإلٌمان والسنة)للهجرة ظهر مصطلح ( ال الث)فً القرن 

التوحٌدددددد )للهجدددددرة ظهدددددر مصدددددطلح ( الرابدددددع)وفدددددً القدددددرن

 (.والشرٌعة

 العقٌددة وأصدول )للهجرة ظهر مصطلح ( الخامس)وفً القرن

 (.الدٌن

 

 

 

 



خالق
 
حمد النمري / د العقيدة وال  فهد بن ا 

 بيان ببعض المصطلحاث المخعلقت بالعقيدة

 , وسمً بذلك  هو علم العقٌدة/ الفقه األكبر  

 طن جمٌدددع األعمدددال واألردددوال ترجدددع ولدددى العقٌددددة وط
 .تصح اط بصحتها

 

ممن آلف تحت هذا المصطلح 

 لإلمام أبً حنٌفة المتوفى سنة  –كتاب الفقه األكبر

 (.هـ150)

  (.هـ204)لإلمام الشافعً المتوفى سنة  –كتاب الفقه األكبر 

 

 

 



خالق
 
حمد النمري / د العقيدة وال  فهد بن ا 

   بيان ببعض المصطلحاث المخعلقت بالعقيدة

 

 

 

 :تعرٌف السنة

 الطرٌقة محمودة أو مذمومة: ل ة 

  طرٌقة النبً وأصحاب  فً اإلٌماد والعمل/ اصطالحا 

 ممن ألف تحت هذا المصطلح

 (.هـ235)لإلمام أبن أبً شٌبة المتوفى سنة  –كتاب السنة 

 (.هـ241)لإلمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة  –كتاب السنة 

 

 

 



خالق
 
حمد النمري / د العقيدة وال  فهد بن ا 

 اإليمان  
 

 .رول وعمل : اصطالحاً 
(بالقل  واللساد: )ٌكود القول 
(بالقل  والزوارح:)وٌكود العمل 

 
 
 

 

 :ممن ألف تحت هذا المصطلح
 ألبأأً عبٌأأد القاسأأم ابأأد سأأالم  المتأأوفى سأأنة    -كتأأا  اإلٌمأأاد

 (.هـ224)
  لإلمأأأأام أحمأأأأد بأأأأد حنبأأأأل المتأأأأوفى سأأأأنة  -كتأأأأا  اإلٌمأأأأاد

 (.هـ241)
  (.هـ395)لإلمام أبد مندة المتوفى سنة  –كتا   اإلٌماد 

 

 

 

 



خالق
 
حمد النمري / د العقيدة وال  فهد بن ا 

 حعريف الخوحيد

 (.أي زعل  واحدا  )مصدر وحد ٌوحد توحٌدا :  لغة 

   اعتقأأأاد أد ب تبأأأارل وتعأأأالى واحأأأد فأأأً ملكأأأ  : اصأأأطالحا

وأفعال  ألشرٌل ل  وواحد فً ذاتأ  وصأفات  ن نرٌأر لأ  وواحأد 

 (توحٌد المرسل)فً ألوهٌت  وعبادت  ن ند ل  

 (توحٌد المرَسل)مع أفراد الرسول بالطاعة واإلتباع 

 

 

 

 



خالق
 
حمد النمري / د العقيدة وال  فهد بن ا 

 ممه ألف ححج مصطلح الخوحيد

1-  كتأأأا  التوحٌأأأد وصثبأأأات صأأأفات الأأأر  نبأأأد ةاٌمأأأة المتأأأوفى سأأأنة
 (.هـ311)

2-   نبأد منأدة المتأوفى سأنة  –كتا  التوحٌد ومعرفة اسماء ب وصفات

 (.هـ395)

3-  للشٌخ محمد بد عبد الوهأا   –كتا  التوحٌد فً حق ب على العبٌد

 (.هـ1206)المتوفى سنة 

 

 

 

 



خالق
 
حمد النمري / د العقيدة وال  فهد بن ا 

 حعريف الشريعت

 

  ما شرع  ب ورسول  مد العقائد:  اصطالحا 

 

 

 

 -:ممد ألف تحت هذا المصطلح
   (.هـ360)المتوفى سنة  ارزريلإلمام  –كتا  الشرٌعة 
   كتأأا  اإلبانأأة عأأد شأأأرٌعة الفرةأأة النازٌأأة ومزانبأأة الفأأأرق

 (.هـ387)لإلمام ابد بطة المتوفى سنة  –المذمومة 
  

 

 



خالق
 
حمد النمري / د العقيدة وال  فهد بن ا 

 العقيدة  

    

 :ممن ألف تحت هذا المصطلح 
1-  كتأأا  شأأرح صعتقأأاد أصأأول أهأأل السأأنة والزماعأأة لإلمأأام

 (هـ418)الاللكائً المتوفى سنة 
2-  كتأأا  عقٌأأدة السأألف أصأأحا  الحأأدٌث لإلمأأام أبأأً عثمأأاد

 (هـ419)الصابونً المتوفى سنة 
 

 

 



خالق
 
حمد النمري / د العقيدة وال  فهد بن ا 

 حعرف أصول الديه

 ًهً المبادئ العامة والقواعد الكلٌة الكبأر  التأً  :اصطالحا

 .تتحقق بها طاعة ب ورسول  واإلمتثال ألمره ونهٌ  

 
 

 :ممن ألف تحت هذا المصطلح 
 لإلمام أبً حسأد األشأعري  –كتا  اإلبانة عد أصول الدٌانة

 (.هـ329)المتوفى سنة 
 ألبأً منصأور البغأدادي المتأوفى سأنة  –كتأا  أصأول الأدٌد
 (.هـ429)
 لعلً بد محمد بد علً الزوٌنً المتأوفى  –كتا  أصول الدٌد

 (.هـ504)سنة 
  

 
 
 



حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  12 فهد بن ا 

 الخمهيد

 : أهل السنة والجماعة  -2

ومأأد تأأبعهم بنحسأأاد صلأأى  "صأألً ب علٌأأ  وسأألم " هأأم أصأأحا  رسأأول ب •

المتمسكود بالعقٌأدة الصأحٌحة الةالٌأة مأد : وهم . ٌوم القٌامة

شوائ  البدع والةرافات وهً العقٌدة التً كاد علٌهأا رسأول 
 .واتفق علٌها أصحاب  رضً ب عنهم " صلً ب علٌ  وسلم " ب 

" صألً ب علٌأ  وسألم " لعملهأم بمقتضأى سأنة النبأً( أهل السنة )وةد سموا •

ألنهأم ازتمعأوا علأى اتبأاع ( الزماعأة)وسموا , المبٌنة للقرآد 
 . وما أزمع علٌ  سلف هذه األمة " صل ب علٌ  وسلم "سنة النبً 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  13 فهد بن ا 

 الخمهيد

 :السلف  -3
سأألف ٌسأألف أي : ٌقأأال : الزماعأأة المتقأأدمود : السأألف فأأً اللغأأة •

 .آباؤه المتقدمود : وسلف اإلنساد , مضى 
ومد تأبعهم وسأار " صلً ب علٌ  وسألم" هم أصحا  النبً : وفً انصطالح •

 .على طرٌقتهم مد أئمة الدٌد مد أهل القرود الثالثة المفضلة 

 : الخلف  -4
 .وكل مد ٌزًء بعد مد مضى , المتذةر  :الةلف فً اللغة •

وأصأحاب  فأً " صألً ب علٌأ  وسألم"مد ةالف طرٌقة النبأً  :وفً انصطالح•

وكذهل الكالم الأذٌد ةأدموا العقأل البشأري , با  العقائد كالةوارج

كالزهمٌأأة والمعتالأأة   واألشأأاعرة :  علأأى النصأأوش الشأأرعٌة 

 .  والقدرٌة والمرزئة وغٌرهم 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  14 فهد بن ا 

 الخمهيد

 خصائص العقٌدة اإلسالمٌة : المسألة ال انٌة . 

 . زمع ةصٌصة  :الةصائش •

هأً الصأفة الحسأنة التأً ٌتمٌأا بهأا الشأًء ون : والةصٌصة•

 . ٌشارك  فٌها غٌره 

 نكتفً بذكر ا نتٌن منها  , وخصائص العقٌدة اإلسالمٌة ك ٌرة 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  15 فهد بن ا 

 الخمهيد

 : أنها عقٌدة غٌبٌة  -1

فأال ٌأدرل بشأًء مأد الحأوا  , ما غا  عد الحأ   :الغٌ  •
 . السمع والبصر واللم  والشم والذوق : الةم  

وعلٌ  فند زمٌع أمأور ومسأائل العقٌأدة اإلسأالمٌة التأً ٌزأ  •
, كاإلٌمأأاد بأأاى , علأأى العبأأد أد ٌأأؤمد بهأأا و ٌعتقأأدها غٌبأأً

وعأأذا  , والقأأدر, والٌأأوم ارةأأر , ورسأأل , وكتبأأ , ومالئكتأأ 
وغٌأأر ذلأأل مأأد أمأأور الغٌأأ  التأأً ٌعتمأأد فأأً , القبأأر ونعٌمأأ  

 "   صلً ب علٌ  وسلم "اإلٌماد بها على مازاء فً كتا  ب وسنة رسول  

فقأال سأبحان  , وةد أثنى ب تعالى على الذٌد ٌؤمنود بالغٌأ  •
أَ  فٌِأِ  (1)الأم}: وتعالى فً صدر سورة البقرة  ٌك َذلِأَل الكِكَتأا ال ن َر

قٌِدَ  تَّ د   لِلكمال ِ  (2)هال ٌك ِمنالوَد ِبالكَغ اٌلؤك  انٌ  }الَِّذٌَد 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  16 فهد بن ا 

 الخمهيد

  : تورٌفٌة عقٌدة أنها -2

ومأأا صأأح مأأد سأأنة , فعقٌأأدة اإلسأأالم موةوفأأة علأأى كتأأا  ب •

ألد , فلٌست محال  لالزتهاد " صل ب علٌ  وسلم " رسول  محمد بد عبدب 

وذلل أد العقٌدة الصحٌحة ن بد فٌهأا مأد , مصادرها توةٌفٌة 

, فال بد أد تكود مصادرها مزاومأا  بصأحتها, الٌقٌد الزاام 

صأل ب "وهذا ن ٌوزد صن فً كتا  ب وما صح مد سأنة رسأول  

 ."    علٌ  وسلم
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  17 فهد بن ا 

 الخمهيد

 وسددطٌة أهددل السددنة والجماعددة بددٌن فددر  : المسددألة ال ال ددة
 الضالل 

والتأأأً هأأأً عقٌأأأدة اإلسأأأالم  -عقٌأأأدة أهأأأل السأأأنة والزماعأأأة •
وسط بٌد عقائد فأرق الضأالل المنتسأبة صلأى دٌأد  -الصحٌحة 
فهأأً فأأً كأأل بأأا  مأأد أبأأوا  العقٌأأدة وسأأط بأأٌد , اإلسأأالم 

أحدهما غال فً هذا البأا  وارةأر , فرٌقٌد آراؤهما متضادة 
فهأأأً حأأأق بأأأٌد , أحأأأدهما أفأأأرط والثأأأانً فأأأرط , ةصأأأر فٌأأأ  

بأأٌد طأأرفٌد  –أي عأأدول ةٌأأار –فذهأأل السأأنة وسأأط : بأاطلٌد
 .فً زمٌع أمورهم , منحرفٌد

وسأأذذكر أربعأأة أصأأول عقدٌأأة كأأاد أهأأل السأأنة والزماعأأة  •
 .وسطا  فٌها بٌد فرق األمة 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  18 فهد بن ا 

 الخمهيد

األصل األول باب أسماء هللا وصفاته 

وبأأٌد , توسأأط أهأأل السأأنة والزماعأأة فأأً هأأذا البأأا  بأأٌد المعطلأأة •
 .  الممثلة 

كالزهمٌة ومأنهم مأد , منهم مد ٌنكر األسماء والصفات  فالمعطلة   
 .ٌثبت األسماء وٌنكر الصفات كالمعتالة 

ومأأنهم ٌثبأأت األسأأماء وسأأبعا مأأد الصأأفات وٌأأؤول بأأاةً الصأأفات •
 ,   كاألشاعرة 

وٌأأأدعود أد صأأأفات ب تعأأأالى  , ٌضأأأربود ى األمثأأأال  والممثلأأأة•
سأمع "و"ٌأد ب كٌأدي :"كقول بعضأهم , تماثل صفات المةلوةٌد 

 .  تعالى ب عما ٌقولود علوا  كبٌرا  " ب كسمعً 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  19 فهد بن ا 

 الخمهيد

, فأً هأذا البأا  فهد  ب أهل السنة والزماعة للقأول الوسأط •

فأأأومنوا , " صأأألً ب علٌأأ  وسأأألم"والأأأذي دل علٌأأأ  كتأأأا  ب وسأأأنة رسأأأول  

, بزمٌأأع أسأأماء ب وصأأفات  الثابتأأة فأأً النصأأوش الشأأرعٌة 

وبمأأا وصأأف  بأأ  , فٌصأأفود ب تعأأالى بمأأا وصأأف بأأ  نفسأأ 

مأد غٌأر "صأل ب علٌأ  وسألم "أعرف الةلق بأ  رسأول  محمأد بأد عبأدب 

وٌؤمنأأود , تعطٌأأل ون تذوٌأأل ومأأد غٌأأر تمثٌأأل ون تكٌٌأأف 

ون تماثأأأل , تلٌأأأق بزأأأالل ب تعأأأالى , بذنهأأأا صأأأفات حقٌقأأأة 

أَو } : عمال  بقول  تعالى , صفات المةلوةٌد َء َوهال ًك لِأِ  َشأ َ  َكِمثك ٌك لَأ

ِمٌعال الكَبِصٌرال   . ]11:الشور [ }السَّ
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  20 فهد بن ا 

 الخمهيد

 األصل ال انً باب القضاء والقدر : 

توسأأأط أهأأأل السأأأنة والزماعأأأة فأأأً هأأأذا البأأأا  بأأأٌد القدرٌأأأة •

 .والزبرٌة 

صد أفعأأال العبأأاد وطاعأأا تهأأم : فقأأالوا, نفأأوا القأأدر فالقدرٌأأة  •

 , ومعاصٌهم لم تدةل تحت ةضاء ب وةدره

صد العبأأد مزبأأور : فقأأالوا , غلأأوا فأأً صثبأأات القأأدر  والزبرٌأأة•

فهأو كالرٌشأة فأً الهأواء ن فعأل لأ  ون ةأدرة ون , على فعل 
 .مشٌئة
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  21 فهد بن ا 

 الخمهيد

فأً هأذا فهد  ب أهل السأنة والزماعأة للقأول الحأق والوسأط •

وأد أفعأالهم تنسأ  , فأذثبتوا أد العبأاد فأاعلود حقٌقأة , البا  

وأد فعأأل العبأأد واةأأع بتقأأدٌر ب , صلأأٌهم علأأى زهأأة الحقٌقأأة 

كمأا , فاى تعالى ةالق العباد وةالق أفعالهم , ومشٌئت  وةلق  

َملالأودَ }: ةال سبحان  مك َوَما َتعك كمأا أد للعبأاد [  96: الصأافات  } [ َواللّـَ ال َةلََقكال

َشأأاَء  }: كمأأا ةأأال تعأأالى , مشأأٌئة تحأأت ب  ٌَ َوَمأأا َتَشأأاءالوَد صِنَّ أَد 

 . ] 29: التكوٌر [ {  اللّـَ ال َر ُّ الكَعالَِمٌدَ 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  22 فهد بن ا 

 الخمهيد

الثابتأأة فأأً بمراتأأ  القضأأاء والقأأدر األربأأع فذهأأل السأأنة ٌؤمنأأود •
 :  وهً , الكتا  والسنة 

وأنأأ  تعأأالى عأأالم بمأأا كأأاد ومأأا , علأأم  ب المحأأٌط بكأأل شأأًء  -1
 .  وبما سٌعمل  الةلق ةبل أد ٌةلقهم , سٌكود 

كتابة ب تعالى لكل ما هو كائد فً اللوح المحفور ةبل اد ٌةلأق  -2
 .  السموات واألرض بةمسٌد ألف سنة

ومأا لأم , فمأا شأاء ب كأاد , وةدرتأ  الشأاملة , مشٌئة ب النافأذة  -3
وأد كأأل مأأا ٌقأأع فأأً هأأذا الوزأأود ةأأد أراده ب ةبأأل , ٌشأأذ لأأم ٌكأأد 

 .  وةوع 

وكأأل , فهأأو ةأأالق كأأل عامأأل وعملأأ , أد ب ةأأالق كأأل شأأًء  -4
 .  وكل ساكد وسكون , متحرل وحركت 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  23 فهد بن ا 

 الخمهيد

 :أهمها, هذا ولإلٌماد بالقضاء والقدر ثمرات وفوائد

فاإلٌماد ب  , فالقدر ةدر ب , تكمٌل اإلٌماد باى تعالى : أون  
 .مد تمام اإلٌماد باى تعالى 

ذكره ضمد  "صلً ب علٌ  وسلم" استكمال أر كاد اإلٌماد ؛ألد النبً :ثانٌا  
 . أركاد اإلٌماد فً حدٌث زبرٌل المشهور
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  24 فهد بن ا 

 الخمهيد

فال ٌتكأدر عٌشأ  ون ٌذكأل , أد اإلنساد ٌعٌش حٌاة سعٌدة : ثالثا  

ون ٌحأاد صذا فاتأ  أمأر , نفس  بالحسأرات صذا أصأاب  مكأروه 

ٌحب ؛ ألن  صذا علم أن  مأد ب رضأً واطمأذد وعأرف أد مأا 

ةأأال ب . أصأأاب  لأأم ٌكأأد لٌةطئأأ  ومأأا أةطأأذه لأأم ٌكأأد لٌصأأٌب 

مك صِنَّ فِأً } : تعالى  ِض َوَن فِأً أَنفالِسأكال َرك ِصأٌَبةي فِأً األك َمأا أََصأاَ  ِمأد مُّ

ِسأأٌرَ  ٌَ َرأََهأأا صِدَّ َذلِأأَل َعلَأأى اللَّأأـِ   بك أأِل أَد نَّ أأد َةبك ا  ﴾22﴿ ِكَتأأا ي م  اَل َتذكَسأأوك ٌك ل َكأأ

َتأأأالي  أأألَّ مالةك اٌلِحأأأ ُّ كال مك َواللَّأأأـ ال َن  أأأوا ِبَمأأأا آَتأأأاكال َرحال مك َوَن َتفك َعلَأأأى َمأأأا َفأأأاَتكال
وري   [ 23, 22: الحدٌد }  [(23﴿ َفةال
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  25 فهد بن ا 

 الخمهيد

أد المؤمد الذي ٌزعل اإلٌماد بالقضاء والقدر أمام عٌنٌ   :رابعا  
ٌحملأ  ذلأل علأى أد , وٌتذكره عند كل عمل ٌرٌد أد ٌقوم ب  

ٌقتصر عند فعل  لألسبا  للحصول علأى مأا ٌرٌأده مأد زلأ  
مرغو  أو للتةلش مد مكروه على األسبا  التً أباحها ب 

 .  تعالى

فأأال , المسأألم ن ٌعزأأ  بنفسأأ  عنأأد حصأأول مأأراده د أ :ةامسأأا  
ألنأ  ٌعلأم أد , ٌقول حصل هذا الشًء بسب  مهارتً وذكائً

حصول  نعمة وتفضل مد ب تعالى وأد ب ةد ةأدر وشأاء أد 
ٌحصل ل  هذا الشًء فً هذا الوةت وكتب  تعالى ل  وهأو فأً 

 .  وةدر ل  تعالى أسبابا  لحصول , بطد أم  
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  26 فهد بن ا 

 الخمهيد

أد المسلم ن ٌةاف مد ةطع راة  ون مأد المأوت عنأد  : سادسا  

ةٌام  بما أوزب  ب تعالى علٌ  مأد األمأر بأالمعروف والنهأً 

ألن  ٌعلأم أنأ  لأد ٌصأٌب  صن , عد المنكر ومد الزهاد بالنف  
 .ما كت  ب 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  27 فهد بن ا 

 الخمهيد

 األصل ال الث باب الوعد والوعٌد : 

 الوعٌدٌأأأة و توسأأأط أهأأأل السأأأنة والزماعأأأة فأأأً هأأأذا البأأأا  بأأأٌد   
 .  المرزئة

ومأنهم , ٌغلبأود نصأوش الوعٌأد علأى نصأوش الوعأد فالوعٌدٌة•
الةأأوارج الأأذٌد ٌأأرود أد فاعأأل الكبٌأأرة مأأد المسأألمٌد كأأالاانً 

 .  وشار  الةمر كافر مةلد فً النار

: فقأالوا,  غلبوا نصوش الرزاء علأى نصأوش الوعٌأدوالمرزئة •
, وأد األعمال لٌست مد اإلٌمأاد, صد اإلٌماد هو التصدٌق القلبً 
فالعاصً كأالاانً وشأار  الةمأر , فال ٌضر مع األٌماد معصٌة

وصٌمان  كنٌماد أبً بكأر وعمأر رضأً ب , ن ٌستحق دةول النا 
 .عنهما
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  28 فهد بن ا 

 الخمهيد

فٌرود أد المسلم صذا ارتك  معصأٌة أما أهل السنة والزماعة •

بأأأل هأأأو مسأأألم نأأأاةش , مأأأد الكبأأأائر ن ٌةأأأرج مأأأد اإلسأأأالم 

فهأو مأؤمد  ,ما دام لأم ٌرتكأ  شأٌئا  مأد المكفأرات , اإلٌماد 

صد , وهو فأً ارةأرة تحأت مشأٌئة ب , بنٌمان  فاسق بكبٌرت 

وصد شأأاء عذبأأ  حتأأى ٌطهأأره مأأد ذنوبأأ  ثأأم , شأأاء عفأأا عنأأ  
 . ون ٌةلد فً النار صن مد كفر أو أشرل, ٌدةل  الزنة 

وعمأل , ةول باللساد واعتقأاد بالقلأ : فاإلٌماد عند أهل السنة•
 .  وٌنقش بالمعصٌة, ٌاٌد بالطاعة , بالزوارح 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  29 فهد بن ا 

 الخمهيد

ٌعتقدود أن  ٌز  على المسألمٌد كما أد أهل السنة والزماعة •

, السمع والطاعة فً المعروف لمد تولى أمرهم مد المسلمٌد

أو عأد طرٌأق القأوة , سواء تولى الحكم عد طرٌق الشأور  

أو  , أو عأأأد طرٌأأأق تولٌأأأة الحأأأاكم الأأأذي ةبلأأأ  لأأأ , والغلبأأأة

 . استةالف  ل  

 .ٌعتقدود أن  ٌحرم الةروج علٌ  سواء كاد تقٌا  أو عاصٌا  •
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  30 فهد بن ا 

 الخمهيد

ًهللا علٌه وسلم ًصل"  األصل الرابع باب أصحاب النب”  : 

توسط أهأل السأنة والزماعأة فأً هأذا البأا  بأٌد مأد غأال فأً •

حأأق الصأأحابة أو فأأً حأأق  بعضأأهم وبأأٌد مأأد زفأأا فأأً حأأق 

 .  الصحابة أو فً حق بعضهم

-فالغالة غلوا فً حق آل البٌأت كعلأً بأد أبأً طالأ  وأونده•
 –رضأأأً ب عنأأأ   -فأأأادعوا اد علٌأأأا   –رضأأأً ب عأأأنهم 

, وأن  أفضل مد أبأً بكأر وعمأر, وأن  ٌعلم الغٌ  , معصوم
 .  ومد غال تهم مد ٌدعً ألوهٌت 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  31 فهد بن ا 

 الخمهيد

وكفروا , فكفروه  "رضأً ب عنأ "زفوا فً حق علً والزفاة كالةوارج   

معاوٌأأة بأأد أبأأً سأأفٌاد رضأأً ب عنهمأأا وكفأأروا كأأل مأأد لأأم 

كما أد الغالة فً حق آل البٌت زفوا فأً . ٌكد على طرٌقتهم 

وأنهأأأم , صنهأأأم كفأأأار : وةأأأالوا, فسأأأبوهم, حأأأق أكثأأأر الصأأأحابة

حتأى أبأو بكأر وعمأر عنأد بعضأهم  ”ب علٌأ  وسألم  ًصأل"ارتدوا بعد النبً 

ون ٌسأتثنود مأد الصأحابة صن آل البٌأت ونفأرا  , كانا كأافرٌد 
 .ةلٌال  
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية  32 فهد بن ا 

 الخمهيد

ب علٌأ   ًصأل"فٌحبود زمٌأع أصأحا  النبأً أما أهل السنة والزماعة    

وٌأأرود أنهأأم أفضأأل هأأذه األمأأة بعأأد , وٌترضأأود عأأنهم .  ”وسأألم 

وٌمسأكود عمأا , وأد ب اةتارهم لصحبة نبٌ  ,  ”صل ب علٌ  وسلم"نبٌها 

, وٌرود أنهم مزتهدود مذزورود , حصل بٌنهم مد التنااع 

, وللمةطًء أزر واحأد علأى ازتهأاده , للمصٌ  منهم أزراد

ثأم علأً , ثأم عثمأاد , ثأم عمأر , وٌرود أد أفضلهم أبأو بكأر

,  ”ب علٌأ  وسألم ًصأل"وٌحبأود آل بٌأت النبأً , -رضً ب عنهم أزمعٌد

وحأق القرابأة مأد رسأول , حق اإلسالم, وٌرود أد لهم حقٌد

 . وٌترضود عنهم, فٌوالونهم" ب علٌ  وسلم  ًصل"ب 
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