
 

 خمترص

 دم أصول العقائد الدينوة 

 

 

 تيلوف

 الشوخ العالمة / عبدالرمحن بن ىارص عبداهلل السعدي

 هـ 6731ت 

 

 



    

 

  ادلينية خمترص يف أصول العقائد

2 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

 

 مؼدمة افـؿمفػ

 

 احلؿد هلل رب افعادغ وصذ اهلل ظذ حمؿد وآفف وصحبف وأتباظف إػ يقم افديـ؛

 

 أما بعد:

 

 .ئد افديـقة واألصقل افؽبرة ادفؿةؾفذا خمترص جدًا ذم أصقل افعؼا

 

اؿترصكا ؾقفا ظذ جمرد اإلصارة وافتـبقف مـ ؽر بسط فؾؽالم وال ذـر أدفتفا أؿرب ما 

يؽقن هلا أهنا مـ كقع افػفرشت فؾؿسائؾ فتعرف أصقهلا ومؼامفا وحمؾفا مـ افـديـ 

هلل وؾسح ذم ثؿ مـ فـف رؽبة ذم افعؾؿ يطؾب بسطفا وبراهقـفا مـ أماــفا، وإن يرس ا

 األجؾ بسطت هذه ادطافب ووضحتفا بلدفتفا.
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 األصل األول :

 التوحوـــد

 

اظتؼاد افعبد وإيامكف بتػرد اهلل بصػات افؽامل : حد افتقحقد اجلامع ألكقاظف هق 

 وإؾراده بلكقاع افعبادة.

 

ؾدخؾ ذم هذا تقحقد افربقبقة افذي هق اظتؼاد اكػراد افرب شبحاكف باخلؾؼ وافرزق 

   أكقاع افتدبر.و

 

وتقحقد األشامء وافصػات وهق إثبات ما أثبتف فـػسف وأثبتف فـف رشقفف مـ األشامء 

احلسـك وافصػات افؽامؾة افعؾقا مـ ؽر تشبقف وال متثقؾ ومـ ؽر حتريػ وال 

 تعطقؾ

 

وتقحقد األفقهقة وافعبادة وهق إؾراده وحده بلجـاس افعبادة وأكقاظفا وإؾرادها مـ 

 اك بف ذم يشء مـفا مع اظتؼاد ـامل أفقهقتفؽر إرش
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ما صاء اهلل ـان وما مل يشل مل  فؾدخؾ ذم تقحقد افربقبقة إثبات افؼضاء وافؼدر وأك

 يؽـ وأكف ظذ ـؾ يشء ؿدير وأكف افغـل احلؿقد وما شقاه ؾؼر إفقف مـ ـؾ وجف.

 

هلل تعاػ ودخؾ ذم تقحقد األشامء وافصػات إثبات مجقع معاين األشامء احلسـك 

افقاردة ذم افؽتاب وافُسـة واإليامن هبا ثالث درجات إيـامن باألشامء وإيـامن 

بافصػات وإيـامن بنحؽام صػاتف ـافعؾؿ بلكف ظؾقؿ ذو ظؾؿ ويعؾؿ ـؾ يشء ؿدير ذو 

 ؿدرة ويؼدر ظذ ـؾ يشء إػ آخر ما فف مـ األشامء ادؼدشة

 

ذ ظرصف وكزوفف ـؾ فقؾة إػ شامء ودخؾ ذم ذفؽ إثبات ظؾقه ظذ خؾؼف واشتقائف ظ

 افدكقا ظذ افقجف افالئؼ بجالفف وظظؿتف.

 

ودخؾ ذم ذفؽ إثبات افصػات افذاتقة افتل ال يـػؽ ظـفا ـافسؿع وافبرص وافعؾؿ 

ادتعؾؼة بؿشقئتف وؿدرتف ـافؽالم  وهل افصػات  وافعؾق وكحقها وافصػات افػعؾقة

سامء افدكقا ـام يشاء افعرش وافـزول إػ واخلؾؼ وافرزق وافرمحة واالشتقاء ظذ اف

مـ مـ ؽر متثقؾ وال تعطقؾ وأهنا ـؾفا ؿائؿة بذاتف وهق هلل  وأن مجقعفا تثبت 

 مقصقف هبا.
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وأكف تعاػ مل يزل وال يزال يؼقل ويػعؾ وأكف ؾعال فـام يريد ويتؽؾؿ بـام صاء إذا صاء 

 معروؾاً  ـقػ صاء فـؿ يزل بافؽالم مقصقؾًا وبافرمحة واإلحسان

 

ودخؾ ذم ذفؽ اإليامن بلن افؼرآن ـالم اهلل مــزل ؽر خمؾقق مـف بدأ وإفقف يعقد وأكف 

 ادتؽؾؿ بف حؼًا وأن ـالمف ال يـػد وال يبقد.

 

ودخؾ ذم ذفؽ اإليـامن بلكف ؿريب جمقب وأكف مع ذفؽ ظع أظال وأكف ال مـاؾاة بغ 

 قع كعقتف وصػاتف.ـامل ظؾقه وـامل ؿربف ألكف فقس ـؿثؾف يشء ذم مج

 

وال يتؿ تقحقد األشامء وافصػات حتك يممـ بؽؾ ما جاء بف افؽتاب وافسـة مـ 

األشامء وافصػات واألؾعال وأحؽامفا ظذ وجف يؾقؼ بعظؿة افباري ويعؾؿ أكف ـام 

 ؾف أحد ذم ذاتف ؾال يامثؾف أحد ذم صػاتف.ثأكف ال يام

 

عض افصػات ظذ ؽر معـاها ومـ طـ أن ذم بعض افعؼؾقات ما يقجب تلويؾ ب

 ادعروف ؾؼد ضؾ ضالالً مبقـًا.



    

 

  ادلينية خمترص يف أصول العقائد

6 

 

 

وال يتؿ تقحقد افربقبقة حتك يعتؼد افعبد أن أؾعال افعباد خمؾقؿة هلل وأن مشقئتفؿ 

 تابعة دشقئة اهلل.

 

وأن هلؿ أؾعاالً وإرادة تؼع هبا أؾعاهلؿ وهل متعؾؼ األمر وافـفل وأكف ال يتـارم 

افعامة افشامؾة فؾذوات واألؾعال وافصػات وإثبات ؿدرة األمران إثبات مشقئة اهلل 

 افعبد ظذ أؾعافف وأؿقافف.

 

وال يتؿ تقحقد افعبد حتك خيؾص افعبد هلل تعاػ ذم إرادتف وأؿقافف وأؾعافف وحتك 

يدع افؼك األـز ادـاذم فؾتقحقد ـؾ ادـاؾاة وهق أن يرصف كقظًا مـ أكقاع افعبادة 

 فغر اهلل تعاػ.

 

ل ذفؽ أن يدع افؼك األصغر وهق ـؾ وشقؾة ؿريبة يتقصؾ هبا إػ افؼك وـام

 األـز ـاحلؾػ بغر اهلل ويسر افرياء وكحق ذفؽ.
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وافـاس ذم افتقحقد ظذ درجات متػاوتة بحسب ما ؿامقا بف مـ معرؾة اهلل وافؼقام 

 .بعبقديتف

 

وأؾعافف وآالئف ؾلـؿؾفؿ ذم هذا افباب مـ ظرف مـ تػاصقؾ أشامء اهلل وصػاتف  

ومعاكقفا افثابتة ذم افؽتاب وافُسـة وؾفؿفا ؾفاًم صحقحًا ؾامتأل ؿؾبف مـ معرؾة اهلل 

وتعظقؿف وإجالفف وحمبتف واإلكابة إفقف واكجذاب مجقع دواظل ؿؾبف إػ اهلل تعاػ 

 متقجفًا إفقف وحده ال رشيؽ فف.

 

 يشقبفتام افذي ال ووؿعت مجقع حرـاتف وشؽـاتف ذم ـامل اإليامن واإلخالص اف

يشء مـ األؽراض افػاشدة ؾاضؿلن إػ اهلل معرؾة وإكابة وؾعاًل وترـًا وتؽؿقاًل 

فـػسف وتؽؿقاًل فغره بافدظقة إػ هذا األصؾ افعظقؿ ؾـسلل اهلل مـ ؾضؾف وـرمف أن 

 يتػضؾ ظؾقـا بذفؽ.
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 :األصل الثاين

هلل علوه وسلم اإليـامن بنبوة مجوع األىبواء عمومًا وىبوة حممد صىل ا

 خصوصًا.

 

وهذا األصؾ مبـاه ظذ أن يعتؼد ويممـ بلن مجقع األكبقاء ؿد اختصفؿ اهلل بقحقف 

 وإرشافف وجعؾفؿ وشائط بقـف وبغ خؾؼف ذم تبؾقغ رشظف وديـف.

 

وأن اهلل أيدهؿ بافزاهغ افدافة ظذ صدؿفؿ وصحة ما جاءوا بف وأهنؿ أـؿؾ اخلؾؼ 

 وأـؿؾفؿ أخالؿًا وأظامالً.  رهؿظؾاًم وظؿاًل وأصدؿفؿ وأب

 

فا أحد وأن اهلل برأهؿ مـ ـؾ ؾقوأن اهلل خصفؿ بخصائص وؾضائؾ ال يؾحؼفؿ 

 خؾؼ رذيؾ.

 

إال  وتبؾقغفؿ  وأهنؿ معصقمقن ؾقام يبؾغقن ظـ اهلل تعاػ وأكف ال يستؼر ذم خزهؿ

 احلؼ وافصقاب.
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عظقؿفؿ وأن هذه األمقر وأكف جيب اإليامن هبؿ وبؽؾ ما أوتقه مـ اهلل وحمبتفؿ وت

 ثابتة فـبقـا حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظذ أـؿؾ افقجقه.

 

وأكف جيب معرؾة مجقع ما جاء بف مـ افؼع مجؾة وتػصقاًل واإليامن بذفؽ وافتزام 

 ضاظتف ذم ـؾ يشء بتصديؼ خزه وامتثال أمره واجتـاب هنقف.

 

ائع وأن كبقتف ورشيعتف ومـ ذفؽ أكف خاتؿ افـبقغ ؿد كسخت رشيعتف مجقع افؼ

 باؿقة إػ ؿقام افساظة ؾال كبل بعده وال رشيعة ؽر رشيعتف ذم أصقل افديـ وؾروظف.

 

اإليامن بؿحؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾويدخؾ ذم اإليامن بافرشؾ اإليامن بافؽتب، 

 يؼتيض اإليامن بؽؾ ما جاء بف مـ افؽتاب وافسـة أفػاطفا ومعاكقفا ؾال يتؿ اإليامن بف

 إال بذفؽ.

 

 وـؾ مـ ـان أظظؿ ظؾاًم بذفؽ وتصديؼًا واظساؾًا وظؿاًل ـان أـؿؾ إيامكًا.
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 واإليامن بادالئؽة وافؼدر داخؾ ذم هذا األصؾ افعظقؿ.

 

ومـ متام اإليامن بف أن يعؾؿ أن ما جاء بف حؼ ال يؿؽـ أن يؼقم دفقؾ ظؼع أو حيس 

ظذ خالؾف ـام ال يؼقم دفقؾ كؼع ظذ خالؾف ؾاألمقر افعؼؾقة أو احلسقة افـاؾعة دمد 

دالفة افؽتاب وافُسـة مثبتة هلا حاثة ظذ تعؾؿفا وظؿؾفا وؽر افـاؾع مـ ادذـقرات 

دها وإن ـان افدفقؾ افؼظل يـفك ويذم األمقر افضارة ل وجقػفقس ؾقفا ما يـ

 مـفا.

 

 ويدخؾ ذم اإليامن بام جاء بف افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بؾ وشائر افرشؾ.
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 األصل الثالث:

 اإليامن بالووم اآلخر

  
   

 ؾؽؾ ما جاء بف افؽتاب وافسـة مما يؽقن بعد ادقت ؾنكف مـ اإليامن بافققم اآلخر

 

زخ وأحقال يقم افؼقامـة ومـا ؾقفـا مــ احلسـاب وافثـقاب وافعؼـاب ـلحقال افز

وافشػاظة وادقزان وافصحػ ادلخقذة بافقؿغ و افشامل وافرصـاط وأحـقال اجلــة 

 وافـار وأحقال أهؾفا

 

وأكقاع ما أظد اهلل ؾقفا ألهؾفا إمجاالً وتػصقاًل ؾؽؾ ذفـؽ داخـؾ ذم اإليـامن بـافققم 

 اآلخر.
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 األصل الرابع:

 لة اإليـامنمسي 

 

ما جاء بف افؽتاب وافُسـة مـ أن اإليـامن هق تصديؼ افؼؾب   ؾلهؾ افُسـة يعتؼدون 

ادتضؿـ ألظامل اجلقارح ؾقؼقفقن اإليـامن اظتؼادات افؼؾقب وأظامهلا وأظامل 

 اجلقارح وأؿقال افؾسان وأهنا ـؾفا مـ اإليـامن.

 

ومـ اكتؼص صقئًا مـفا ؾؼد اكتؼص وأن مـ أـؿؾفا طاهرًا وباضـًا ؾؼد أـؿؾ اإليـامن 

 مـ إيـامكف.

ؿقل ال إفف إال اهلل وأدكاها إماضة األذى   وهذه األمقر بضع وشبعقن صعبة أظالها

 ظـ افطريؼ واحلقاء صعبة مـ اإليـامن.

 

ويرتبقن ظذ هذا األصؾ أن افـاس ذم اإليـامن درجات مؼربقن وأصحاب يؿغ 

 .افديـ واإليامن وطادقن ألكػسفؿ بحسب مؼاماهتؿ مـ
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وأكف يزيد ويـؼص ؾؿـ ؾعؾ حمرمًا أو ترك واجبًا كؼص إيامكف افقاجب ما مل يتب إػ 

 اهلل.

 

ويرتبقن ظذ هذا األصؾ أن افـاس ثالثة أؿسام مـفؿ مـ ؿام بحؼقق اإليامن ـؾفا 

ر ؾفق ادممـ حؼًا ومـفؿ مـ ترـفا ـؾفا ؾفذا ـاؾر باهلل تعاػ ومـفؿ مـ ؾقف إيامن وـػ

إيامن وكػاق أو خر ورش ؾػقف مـ والية اهلل واشتحؼاؿف فؽرامتف بحسب ما معف  وأ

مـ اإليامن، وؾقف مـ ظداوة اهلل واشتحؼاؿف فعؼقبة اهلل بحسب ما ضقعف مـ 

 اإليـامن.

 

ويرتبقن ظذ هذا األصؾ افعظقؿ أن ـبائر افذكقب وصغائرها افتل ال تصؾ 

د مـ ؽر أن خترجف مـ دائرة اإلشالم وال خيؾد بصاحبفا إػ افؽػر تـؼص إيامن افعب

 ذم كار جفـؿ.

 

اإليـامن ـام تؼقفف ادعتزفة،   وال يطؾؼقن ظؾقف افؽػر ـام تؼقل اخلقارج أو يـػقن ظـف

ـامن وأما اإليـامن بؾ يؼقفقن هق مممـ بنيامكف ؾاشؼ بؽبرتف ؾؿعف مطؾؼ اإلي

 ظـف. كافـؿطؾؼ ؾقـػ
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 ن بجؿقع كصقص افؽتاب وافُسـة.وهبذه األصقل حيصؾ اإليام

ويستب ظذ هذا األصؾ أن اإلشالم جيُب ما ؿبؾف وأن افتقبة دمُب ما ؿبؾفا وأن مـ 

 ارتد ومات ظذ ذفؽ ؾؼد حبط ظؿؾف، ومـ تاب تاب اهلل ظؾقف.

 

ـٌ  ويرتبقن أيضًا ظذ هذا األصؾ صحة االشتثـاء ذم اإليامن ؾقصح أن يؼقل أكا ممم

يرجق مـ اهلل تعاػ تؽؿقؾ إيامكف ؾقستثـك فذفؽ ويرجق افثبات ظذ  إن صاء اهلل ألكف

 ذفؽ إػ ادامت ؾقستثـل مـ ؽر صؽ مـف بحصقل أصؾ اإليامن.

 

ويرتبقن أيضًا ظذ هذا األصؾ أن احلب وافبغض أصؾف ومؼداره تابع فإليامن 

ـ اإليامن وجقدًا وظدمًا وتؽؿقاًل وكؼصًا ثؿ يتبع ذفؽ افقالية وافعداوة، وهلذا م

 احلب ذم اهلل وافبغض هلل وافقالية هلل وافعداوة هلل.

 

ويستب ظذ اإليامن وال يتؿ إال بلن حيب ألخقف ما حيب فـػسف، ويستب ظذ ذفؽ 

 ظذ افتآفػ وافتحابب وظدم افتؼاضع. احلثأيضًا حمبة اجتامع ادممـغ و
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ؽض ويرون أن هذه افؼاظدة ويزأ أهؾ افُسـة واجلامظة مـ افتعصبات وافتػرق وافتبا

مـ أهؿ ؿقاظد اإليامن وال يرون االختالف ذم ادسائؾ افتل ال تصؾ إػ ـػر أو بدظة 

 مقجبة فؾتػرق.

 

ويستب ظذ اإليامن حمبة أصحاب افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بحسب مراتبفؿ 

 افػضؾ وافسقابؼ وادـاؿب ما ؾضؾقا ؾقف شائر األمة. وأن هلؿ مـ وظؿؾفؿ 

يـقن بؿحبتفؿ وكؼ ؾضائؾفؿ ويؿسؽقن ظام صجر بقـفؿ وأهنؿ أوػ األمة بؽؾ ويد

 خصؾة محقدة وأشبؼفؿ إػ ـؾ خر وأبعدهؿ مـ ـؾ رش.

 

ويعتؼدون أن األمة ال تستغـل ظـ إمام يؼقؿ هلا ديـفا ودكقاها ويدؾع ظـفا ظادية 

 ؽر معصقة اهلل تعاػ.تف ذم وال تتؿ إمامتف إال بطاظ ادعتديـ.

يرون أكف ال يتؿ اإليامن إال باألمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر بافقد وإال بافؾسان و

 وإال ؾبافؼؾب ظذ حسب مراتبف افؼظقة وضرؿف ادرظقة.

 

وباجلؿؾة ؾرون افؼقام بؽؾ األصقل افؼظقة ظذ افقجف افؼظل مـ متام اإليامن 

 ضريؼفؿ ذم افعؾؿ وافعؿؾ وافديـ ومـ متام هذا األصؾ.
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 األصل اخلامس:

 طريقهم دم العلم والعمل

 

زمقن أن ال ضريؼ إػ اهلل وإػ ـرامتف إال توذفؽ أن أهؾ افسـة واجلامظة يعتؼدون ويؾ

بافعؾؿ افـاؾع وافعؿؾ افصافح، ؾافعؾؿ افـاؾع هق ما جاء بف افرشقل صذ اهلل ظؾقف 

معرؾة معاكقفا تفدون ذم ؾقجوشؾؿ مـ ـتاب اهلل وشـة رشقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

 وافتػؼف ؾقفا أصقالً وؾروظًا.

 

ويسؾؽقن مجقع ضرق افدالالت ؾقفا دالفة ادطابؼة ودالفة افتضؿـ ودالفة االفتزام 

 ويبذفقن ؿقاهؿ ذم إدراك ذفؽ بحسب ما أظطاهؿ اهلل.

 

ويعتؼدون أن هذه هل افعؾقم افـاؾعة هل وما تػرع ظؾقفا مـ أؿقسة صحقحة 

ؾؿ أظان ظذ ذفؽ أو وازره أو ترتب ظؾقف ؾنكف ظؾؿ ومـاشبات حؽقؿة وـؾ ظ

 فق ظؾؿ باضؾ ؾفذا ضريؼفؿ ذم افعؾؿ.ؾرشظل ـام أن ما ضاده وكاؿضف 
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وأما ضريؼفؿ ذم افعؿؾ ؾنهنؿ يتؼربقن إػ اهلل تعاػ بافتصديؼ واالظساف افتام 

 بعؼائد اإليامن افتل هل أصؾ افعبادات وأشاشفا.

 

اهلل ادتعؾؼة بحؼف وحؼقق ظباده مع اإلـثار مـ افـقاؾؾ  بلداء ؾرائضفف ثؿ يتؼربقن 

 وبسك ادحرمات وادـفقات تعبدًا هلل تعاػ.

 

ال يؼبؾ إال ـؾ ظؿؾ خافص فقجفف افؽريؿ مسؾقـًا ؾقف تعاػ ويعؾؿقن أن اهلل 

ذم شؾقك هذه افطرق افـاؾعة افتل هل تعاػ ضريؼ افـبل افؽريؿ ويستعقـقن باهلل 

وافعؿؾ افصافح ادقصؾ إػ ـؾ خر وؾالح وشعادة ظاجؾة وآجؾة افعؾؿ افـاؾع 

 واحلؿد هلل رب افعادغ. 

 

 وصذ اهلل ظذ حمؿد وظذ آفف وصحبف وشؾؿ تسؾقاًم ـثرًا.


