
اھل السنة والجماعة 

منھجھم في تلقي عقیدتھم  

١- التسلیم التام لما جاء في القران والسنة
٢-االحتجاج بما صح عن النبي صل هللا علیھ وسلم 
٣الصحابة اعلم الناس بعد النبي صل هللا علیھ وسلم

٤-االتباع وترك االبتداع في الدین
٥-تقدیم ادلة النصوص على األدلة العقلیھ (لماذا) 
أ)القران والسنة ال تتعارض مع األدلة العقلیة
ب) النصوص ثابتھ واألدلة العقلیة غیر ثابتھ 

ج ) النصوص صحیحة ال تخطئ واألدلة العقلیة قد تصیب وتخطئ

خصائص عقیدتھم 

مصادرھا 

١- موافقة القران والسنة 
٢-ال نسخ في األخبار وال أصول الدین 

٣-رد التنازع إلى القران والسنة 

١-اتباع السنة ظاھراً وباطناً متابعة نبیھم 
٢- اتباع سبیل السابقین األولین 

من المھاجرین واالنصار 
٣-سالمة قلوبھم والسنتھم 

ألصحاب النبي 
صلى هللا علیھ وسلم 

الدلیل 
قال صل هللا علیھ وسلم :( التسول أصحابي
فوالذي نفسي بیده لو ان احدكم انفق مثل
أحٍد ذھباً ما ادرك مداحدھم وال نصفھ )

فیما بینھم 

١- یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر 
٢- إقامة الحج والمناسبات الدینیة مع األمیر 

٣- ترك الخصام والجدال في مسائل الحالل والحرام 
٤-ھم اعظم الناس صبراً على عقیدتھم 
٥- عصمة هللا لھم من تكفیر بعضھم بعض

وسطیتھم في االعتقاد 
في توحید االسماء والصفات 

١- إثبات ما ورد في القران والسنة 
من اسماء هللا وصفاتھ الذاتیھ

٢-ال ینفون وال یشبھون 
وال یحرفون وال یكیفون أي 

اسم أو صفھ k تعالى 
٣-ان ادلة اسماء هللا وصفاتھ ادلھ توقیفیة

الدلیل  قال تعالى :( لیس كمثلھ شئ 
وھو السمیع البصیر )

في اسماء هللا وصفاتھ الذاتیة 

المعطلة 

نفو وعطلو عن هللا الصفات الذاتیة 

المشبھة 

شبھو صفات هللا الذاتیة 
بصفات البشر 

اھل السنة والجماعة 

١-اثبتو k صفات الكمال 
٢-نفو صفات النقص عن هللا 
٣- ال یكیفون وال یعطلون وال 

یشبھون شيء من اسماء هللا وصفاتھ 

الفرق في عقیدة الفرق المختلفة 

في االسم والحكم واالسم 
على مرتكب الكبیرة 

االسم

اسماء الدین التي تطلق على
المكلف (مؤمن -كافر -فاسق )

الحكم 

مایترتب على ھذا االسم
والوصف من ثواب وعقاب

المعتزلة : بین االیمان
والكفر وھو في النار

الخوارج : كافر وھو مخلد في النار 

المرجئة ال یضر مع
إیمانھ وھو في الجنة

اھل السنة والجماعة : مؤمن بإیمانھ 
فاسق بكبیرتھ وھو تحت مسیئة هللا 

تعریف السنة والجماعة  السنھ

السنة لغة الطریقة والسیرة 

شرعاً :

عند المحدثین : ھي كل
أقوال وأفعال وتقریر 

وصفة خلقیة أو ُخلقیة لنبي صل هللا علیھ وسلم 

عند األصولیین (الفقھا) :ھي مایثاب
فاعلھ وال یعاقب تاركھ

علماء العقیدة :موافقة االلكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي هللا عنھم 
سواء في األمور االعتقادیة أو العبادات أو المعامالت واألخالق 

الجماعة

 الجماعة شرعاً : ھم  الذین اتبعوالقران والسنة وسارو على ماكان علیھ 
النبي صل هللا علیھ وسلم واصحابھ ظاھراً وباطناً 

في اللغة : ھم
المجتمعون على امر ما

أ/تركیة الغامدي 
ث / ١٠٢


