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 مجمل اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
 

 :-تعالى–قال الله 
َذا }َوَأن   ُبلَ  َتت ِبُعوا َوَل  َفات ِبُعوهُ  ُمْسَتِقيًما ِصَراِطي هََٰ ََ َتفَ فَ  السُّ َسِبيِلهِ  َعن مْ ِبكُ  ر   

اُكم    األنعام[ {](٣٥١َتت ُقوَن) َلَعل ُكمْ  هِ بِ  ذلكم َوص 
وهذا الصراط المستقيم الذى : )-رحمه الله -قيم الجوزيةاإلمام ابن قال 

انا باتباعه هو الصراط الذى كان عليه رسول الله  و وأصحابه، وه ملسو هيلع هللا ىلصوص 
 . (قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، وإن قاله من قاله

 [222] إغاثة اللهفان ص 
 الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ نِ مَ 

 ما كان عليه والصراط المستقيم، وه سلكت الِفْرَقة الناجية هي الِفْرَقة التي
.-رضي الله عنهم- وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص رسول الله  
َقْت َعَلى ِثْنَتْيِن َوَسْبِعيَن ِمل ًة، َوتَ :"  ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي َُ َوِإن  بني إسرائيل َتَفر  ْفَتِر

 ُأم ِتي َعَلى َثاَلٍث َوَسْبِعيَن ِمل ًة، ُكلُُّهْم ِفي الن اِر ِإل  ِمل ًة َواِحَدًة، َقاُلوا: َوَمنْ 
 ] أخرجه الترمذيِهَي َيا َرُسوَل اللِه؟ َقاَل: َما َأَنا َعَلْيِه َوَأْصَحاِبي" 

  [ وحسنه األلباني (246٣)
ُأم ِتي  َل َيَزاُل َطاِئَفٌة ِمنْ ":  ملسو هيلع هللا ىلصوهي الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي 

( 2١٣٣)  ". ]أخرجه البخاري ْمُر الل ِه َوُهْم َظاِهُرونَ َظاِهِريَن، َحت ى َيْأِتَيُهْم أَ 
 : " ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -الله عنهرضي –وفي حديث ثوبان  ( [٣22٣ومسلم )



2 
 

ول تزال طائفة من أمتي على الحق منصورًة حتى يأتي أمر الله". ] أخرجه 
  ([٣221( وأصله في مسلم)42٣6ابن حبان بهذا اللفظ )

 وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصى الِفرَ اإلسالمية بالعتقاد والدين الذي كان عليه النبي لَ وْ وأَ 
عظِ م النصوص والجماعة، فهي التي تُ ، ِفْرَقة أهل السنة -رضي الله عنه-

، -رضي الله عنهم- ن والسنة، وتفهمها بفهم الصحابةالشرعية من القرآ
ول ترتضي عقيدًة ومنهجًا مخالفًا لذلك، فهم المتمسكون باإلسالم المحض 

وب.  الخالص من الش 
          تسميتها بأهل السنة والجماعة: ببس  

، ملسو هيلع هللا ىلص سنَة النبي تباعهموالجماعة؛ ل  السنة سميت الفرقة الناجية، بأهل
يعتقدون أن الدين ل ُيفهم بغير على هدي غيره، و  ملسو هيلع هللا ىلص فيقدمون هدي محمد

، وُسمُّوا بالجماعة؛ لجتماعهم على الحق من القرآن والسنة ملسو هيلع هللا ىلص سنة النبي
وإجماع السلف، فهذا هو الميزان عندهم في تقييم ما عليه الناس من 

المنسوبة للدين، فما وافق ذلك قِبلوه، وإل رفضوه، األقوال واألعمال 
 وأنكروه.

، ملسو هيلع هللا ىلصوتسمى هذه الفرقة الناجية بأهل الحديث؛ لتباعهم لحديث النبي 
ى السلف طَ ؛ ألنهم يسيرون على خُ  وُيسمون بأتباع السلف الصالح

ومن سار على نهجهم.، ملسو هيلع هللا ىلصالصالح وهم صحابة النبي   
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معتقد أهل السنة والجماعة:     
:معتقد أهل السنة والجماعة على وجه الختصار هذا  
، فهو الخالق،  -عز وجل- بربوبية الله د أهل السنة والجماعةيعتق :أولً 

ويعتقدون بأن الله له األسماء الحسنى، ، والمدبر لشؤون العباد ،والمالك
 الصفاِت على الَوْجِه الالئق باللهاألسماء و  والصفاُت العال، فيؤمنون بهذه

من غير تحريف لمعانيها، ، كما جاء في النصوص الشرعية -وجلعز -
َلْيَس َكِمْثِلِه : }-تعالى- قال الله ول تعطيل لها، ول تكييف ول تمثيل،

ِميُع اْلَبِصيرُ  .[٣٣{ ] الشورى: َشْيٌء َوُهَو الس  ويؤمنون بأن الله مستٍو  
ْحَمُن عَ } :-تعالى- على عرشه، كما قال  [(] طه٥اْلَعْرِش اْسَتَوى)َلى الر 

استوى{ عال ى السماء{: ارتفع. وقال مجاهد: }استوى إلقال أبو العالية: }
في كتاب  بصيغة الجزم البخاري هذين األثرين علق  ] على العرش.

 التوحيد باب "وكان عرشه على الماء"[
، بل هو في العلو، بذاته في األرض خلقه أن يكون َمعَ  عن وينزهون الله

فال شيء أعلى منه، ول يساويه، وِعلُمه محيط بجميع مخلوقاته، ول تخفى 
 عنه خافية.

فأهل السنة والجماعة يعرفون الله بما أخبر الله به عن نفسه، وبما أخبر 
في سنته. ملسو هيلع هللا ىلصبه نبيه محمد   

أن الله هو المعبود الحق، وما سواه من المعبودات ة بويؤمن أهل السن
ذي جاءت به الرسل وهذا هو توحيد األلوهية ال، فهي معبودات باطلة
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[ ٥1]هود:  {َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرهُ اْعُبُدوا الل َه } :-تعالى- ألقوامهم، قال
وهذا معنى " ل إله إل الله" فمن أجل توحيد األلوهية خلق الله اإلنس 

ْنَس :} -تعالى -والجن، قال { ] (٥4ِإل  ِلَيْعُبُدوِن )َوَما َخَلْقُت اْلِجن  َواإلِْ
 الذاريات [

عظيمة تسمى  ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن لله مخلوقاتٍ  :ثانياً 
، وهم عباد مكرمون ل يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما "المالئكةبــ"

فهم الله آلدم تكريمًا له، وكل   يؤمرون، خلقهم الله من نور، وأسجدهم اللهُ 
  بأعمال عظيمة.

 بًا سماوية على رسلهتُ ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله أنزل كُ  :ثالثاً 
، منها ما نعرفه، ومنها ما ل نعرفه، فيجب اإليمان بأنها -عليهم السالم–

كتب من الله جاءت لهداية البشرية، ومما نعرفه من هذه الكتب: القرآن، 
.-السالمعليه – التوراة، اإلنجيل، الزبور، صحف إبراهيم  

الذي هو كالم الله حقيقة، تكلم الله به،  وأعظم هذه الكتب هو القرآن
 -عليه السالم–من الله، وأنزله جبريل  -عليه السالم–وسمعه جبريل 

.ملسو هيلع هللا ىلصعلى قلب النبي محمد   
الكتب السماوية، وناسخا لها، قال تعالى:}  خاتمَ  هذا القرآنَ  الله جعل 

ًقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَليْ َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك  { هِ اْلِكَتاَب ِباْلَحقِ  ُمَصدِ 
[64] المائدة:  
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ْكَر َوِإن ا َلُه َلَحاِفُظوَن :}  -تعالى -وتكفل الله بحفظه، قال ْلَنا الذِ  ِإن ا َنْحُن َنز 
َل َيْأِتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوَل ِمْن : } -تعالى -{] الحجر[ وقال(2)

{ ]فصلت [وهو اآلية الكبرى لصدَ ( 62َخْلِفِه َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد )
َوَقاُلوا َلْوَل ُأْنِزَل َعَلْيِه آَياٌت ِمْن َربِ ِه ُقْل  :}-تعالى -، قال ملسو هيلع هللا ىلص رسالة محمد

( َأَوَلْم َيْكِفِهْم َأن ا َأْنَزْلَنا َعَلْيَك ٥1َوِإن َما َأَنا َنِذيٌر ُمِبيٌن ) ِإن َما اآْلَياُت ِعْنَد الل هِ 
{ ]  (٥٣اْلِكَتاَب ُيْتَلى َعَلْيِهْم ِإن  ِفي َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْكَرى ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن )

 العنكبوت [
ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله خلق الخلق، ولم يتركهم َهَمال،  :رابعاً 

ِريَن  :}-تعالى -بل أرسل إليهم رساًل مبشرين ومنذرين، قال ُرُساًل ُمَبشِ 
ُسِل َوَكاَن الل ُه َعِزيًزا  ٌة َبْعَد الرُّ َوُمْنِذِريَن ِلَئال  َيُكوَن ِللن اِس َعَلى الل ِه ُحج 

{ ]النساء[ وظيفتهم تبليغ رسالة الله للناس، من آمن بهم  (٣4٥َحِكيًما )
نجا، ومن خالف طريقهم ضل وخِسر، وهم بشر اصطفاهم الله من بين 

لبشر؛ ليقوموا بهذه المهمة الربانية، وهم ل يعلمون الغيب، وهم ا
معصومون من معصية الله، ويؤمن أهل السنة والجماعة أن الله ختم 

ه الله من بين الرسل أن الله ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد  -عليهم السالم-الرسل  الذي خص 
 بعثه للناس كافة، فمن مات ولم يؤمن به فهو من أهل النار.

َوال ِذي َنْفُس ُمَحم ٍد ِبَيِدِه، َل َيْسَمُع ِبي َأَحٌد ِمْن َهِذِه اأْلُم ِة  ملسو هيلع هللا ىلص :"قال النبي 
، ُثم  َيُموُت َوَلْم ُيْؤِمْن ِبال ِذي ُأْرِسْلُت ِبِه، ِإل  َكاَن ِمْن  ، َوَل َنْصَراِنيٌّ َيُهوِديٌّ

( [٣٥١َأْصَحاِب الن اِر" ] أخرجه مسلم)   
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وهو يوم البعث  ،روالجماعة باليوم اآلخِ  ويؤمن أهل السنة: خامساً 
 اللهُ  فُيحاسبويعتبرون اإليمان به ركنًا من أركان اإليمان، والحساب، 

 لهم في الدنيا، ومعاملة الله لهمفي ذلك اليوم على حسب أعما الناَس 
، وُيدِخل منه دائرة بين الفضل والعدل، فُيدِخل الجَنة أهَل اإليمان بفضلٍ 

ن ِة َوَفِريٌق ِفي َفِريٌق ِفي اْلجَ : } -تعالى-الكفاَر الناَر بَعْدٍل منه، قال 
ِعيرِ  .[2{ ]الشورى:الس   

نفخ النصوص من  فيهيامة مما صحت يؤمنون بكل ما يحدث يوم القو 
فمنهم من آخذ بكتابه بيمينه، ومنهم -والمحشر وتطاير الصحف  الصور

والميزاِن والحوِض والمروِر على  -آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره
 الصرط، والشفاعات الواردة في النصوص.

مما  والسنة الصحيحة به النصوص من القرآن بكل ما جاءتون يؤمنو 
 لدجال، ونزول عيسىالساعة كظهور المهدي، وخروج ا يحدث من أشراط

وطلوع الشمس   ،وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج، ، -عليه السالم-
وغير ذلك مما صح فيه النقل، ويؤمنون بعذاب القبر وَنعيِمه،  من مغربها،

.ن الحياة الدنيا، وحياة اآلِخرةوما فيه من فتنة، وأن القبر هو منزلة ما بي  
ول يتكلفون اعتقاد شيء لم يرد له ذكر في فال يتجاوزون القرآن والسنة، 

، فالقرآن والسنة هما المصدران اللذان يتلقون منهما القرآن والسنة
.-رضي الله عنهم–عقيدتهم، ويفهمونهما بفهم الصحابة   
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 -، قالتانموجودتان مخلوق والنار ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن الجنة
ْت ِلْلُمت ِقينَ :}عن الجنة -تعالى  -تعالى -قالو [  ٣١١{ ] آل عمران: ُأِعد 

ْت ِلْلَكاِفِريَن{] البقرة:: "عن النار وهما باقيتان إلى األبد، ول  [26}ُأِعد 
ا ِإذَ قال:"  ملسو هيلع هللا ىلص : إن رسول الله-رضي الله عنهما -قال ابن عمر، يانفنَ تَ 

ت ى ُيْجَعَل اِر ِإَلى الن اِر، ِجيَء ِباْلَمْوِت حَ َصاَر َأْهُل الَجن ِة ِإَلى الَجن ِة، َوَأْهُل الن  
ْهَل َبْيَن الَجن ِة َوالن اِر، ُثم  ُيْذَبُح، ُثم  ُيَناِدي ُمَناٍد: َيا َأْهَل الَجن ِة َل َمْوَت، َوَيا أَ 

 َأْهُل الن اِر ُحْزًنا دُ الن اِر َل َمْوَت، َفَيْزَداُد َأْهُل الَجن ِة َفَرًحا ِإَلى َفَرِحِهْم، َوَيْزَدا
 ( [24٥1( ومسلم) 4٥64ِإَلى ُحْزِنِهْم" ] أخرجه البخاري) 

الله قد قضاه  ه وشره بأنويؤمن أهل السنة والجماعة بالقدر خيرِ  :سادساً 
وخلقه، والله حكيم فيما  ،وشاءه ،، وكتبهعِلم اللُه وقوَعه في األزل وقدره،

ر وجود ويكره الكفر والعصيان ، ولكن الله قد   ،ر، والله يحب اإليمانيقد ِ 
الكفر، وشاءه قدرًا، ول يرضاه شرعًا، واإلنسان له اختيار وإرادة، فهو الذي 

الكفر والعصيان، فأرسل  طريقِ  وكَ لُ سُ  ره اللهُ اختار الكفر، بعد أن حذ  
 -ر الناس مخالفة طريق الرسل، وأنزل الكتب، تحذ ِ -عليهم السالم -الرسل

ر الله له ، وتوجب اتباعهم، فلما عاند الكافر، واستكبر ،يس  -يهم السالمعل
، وقدراً  طريق الَغواية، واستحق عذاب الله. والعمل الصالح أراده الله شرعاً 

َوَما  }:  -تعالى -قال، له لهمن أراد العمل الصالح، وسه   ووفق اللهُ 
 { ] اإلنسان[(١1الل َه َكاَن َعِليًما َحِكيًما )َتَشاُءوَن ِإل  َأْن َيَشاَء الل ُه ِإن  

ٌر ِلَما ُخِلَق َلُه، َأم ا َمْن َكاَن ِمْن َأْهِل "  ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي اْعَمُلوا َفُكلٌّ ُمَيس 



8 
 

ُر  َقاِء َفُيَيس  َعاَدِة، َوَأم ا َمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الش  ُر ِلَعَمِل َأْهِل الس  َعاَدِة َفُيَيس  الس 
َقاَوةِ ِلَعمَ  فأهل  ( [ 2462( ومسلم) 6262] أخرجه البخاري)  "ِل َأْهِل الش 

وُيعذب  ،مع  السنة والجماعة، يؤمنون بأن اإلنسان له إرادة واختيار، فهو ُينَ 
على ما اختاره في هذه الدنيا، والتكليف مرفوع عمن ل اختيار له، ول  بناءً 
.إرادة  

وعمل  ،بالقلباعتقاد اإليمان  : يؤمن أهل السنة والجماعة أنسابعاً 
.وينقص بالمعصية ،يزيد بالطاعة ونطق باللسان، ،بالجوارح  

يخرج به عن  فراً السنة والجماعة أن المسلم ل يكفر ك : ويعتقد أهلثامناً 
عذب عليها في غفر له، وقد يُ ، فقد يُ امات عليه ن، وإالملة بفعل كبيرة

: النار من قال :" يخرج منملسو هيلع هللا ىلص النبياآلخرة، ثم يخرجه الله من النار، قال 
( 66) أخرجه البخاري وزن شعيرة من خير" ]، وفي قلبه ل إله إل الله

.األكبر ول يخلد في النار أبد اآلبدين إل المشركون الشركَ  [(٣2١ومسلم)  
، ملسو هيلع هللا ىلص صحابة النبي جميع وأهل السنة والجماعة يترضون عن :تاسعاً 

لونهم،، ويوالونهمويحبونهم ويبغضون من  أحد منهم، ول يتبرأون من ، وُيعدِ 
ويرون أبغضهم، فحبهم إيمان وبغضهم نفاَ، ويمسكون عما شر بينهم، 

أنهم أفضل الناس بعد األنبياء والرسل، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي، ويعتقدون أنهم َبَشٌر يصيبون ويخطئون، ويكتفون 

بالنصوص الشرعية الواردِة في فضلهم ، ولكلِ  واحٍد منهم من األعمال 
 ، ولهذا -إن صدرت -الصالحة ما ُيوِجب مغفرة ما صدر منه من السيئات
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اِبُقونَ : } -تعالى -استحقوا أن يترضى الله عنهم، وُيثني عليهم، قال  َوالس 
ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر َوال ِذيَن ات َبُعوُهْم ِبِإْحَساٍن َرِضَي الل ُه َعْنُهْم  اأْلَو 

ًدا َذِلَك ُر َخاِلِديَن ِفيَها َأبَ َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعد  َلُهْم َجن اٍت َتْجِري َتْحَتَها اأْلَْنَها
{ ] التوبة[ (٣11اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )   

 ملسو هيلع هللا ىلص فأهل السنة يكتفون بهذا الثناء من الله عليهم، وبما جاء عن النبي
بُّوا َل َتسُ :" ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي، فال يجوز سبهم وانتقاصهم، من الثناء عليهم

َحِدِهْم، َوَل أَ  ِمْثَل ُأُحٍد، َذَهًبا َما َبَلَغ ُمد  َأْصَحاِبي، َفَلْو َأن  َأَحَدُكْم َأْنَفَق 
  "( [2٥6٣( ومسلم)  ١42١أخرجه البخاري)ِصيَفُه" ]نَ 

، ويرون ملسو هيلع هللا ىلص جميع أزواج النبي عنون أهل السنة والجماعة يترض :ثامناً 
، ملسو هيلع هللا ىلص الله بزواجِهن  من النبي نله، بل فض  كغيرهن من النساء أنهن َلْسنَ 

 [ ١2{ ]األحزاب:  َياِنَساَء الن ِبيِ  َلْسُتن  َكَأَحٍد ِمَن النِ َساءِ :} -تعالى -قال
َوَأْزَواُجُه ُأم َهاُتُهْم{  : }-تعالى–قال ويعتقدون أنهن أمهات المؤمنين، 

ألحد بعده. ِلْلنحْ فال يَ  [4]األحزاب :  
ويعتقدون أنهن  من أطهر نساء العالمين، فمن رمى إحداهن بالزنا فقد 

خاصًة ، ملسو هيلع هللا ىلصوخرج عن دائرة اإلسالم؛ لما في ذلك من الطعن بالنبي كفر،
التي نزل فيها آياٌت بيناٌت تدل على طهارتها  -رضي الله عنها -عائشةَ 

ِتها.  وِعف 
ويرى أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولة أمر المسلمين : عاشراً 

مون الخروج عليهم بالقول والفعل ظلموا وإن جاروا و -بالمعروف، ويحرِ 
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؛لما يترتب على الخروج عليهم من الفساد العظيم، قال شيخ -وعصوا
ولعله ل يكاد يعرف طائفة خرجت على :)-رحمه الله -اإلسالم ابن تيمية

هو أعظم من الفساد ذي سلطان، إل وكان في خروجها من الفساد ما 
ويرون أن كل مسلم صارت له  ([١2٣| ١منهاج السنة) الذي أزالته(]

على الناس فهو ولي أمر، تجب طاعته بالمعروف، سواٌء  ية العامةالول
بالختيار أو القهر.  ِوليةتولى هذه ال  

ويعتقد أهل السنة والجماعة أنه يجب عليهم أن يأمروا : الحادي عشر
بالمعروف، وينهوا عن المنكر، لُيخرجوا الناس من ظلمات الكفر 

ُكْنُتْم َخْيَر ُأم ٍة  :} -تعالى -لوالمعصية، إلى نور اإليمان والطاعة، قا
] آل {ُأْخِرَجْت ِللن اِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالل هِ 

فأهل السنة والجماعة خيُر الناس للناس، فهم يحِملون في  [٣٣1عمران: 
قلوبهم محبَة الخير للناس أجمعين، ولهذا هم يرون أن وظيفة الدعوة إلى 

َوَمْن َأْحَسُن َقْوًل ِمم ْن :} -تعالى -الله أعظم وظيفة يقوم بها اإلنسان، قال
{ ] فصلت [ (١١َقاَل ِإن ِني ِمَن اْلُمْسِلِميَن )َدَعا ِإَلى الل ِه َوَعِمَل َصاِلًحا وَ   

وهم يسيرون على نهج األنبياء والرسل في الدعوة إلى الله، من الحرص 
على تخليص الناس من الشرك والمعاصي، ويدعون إلى الله بالحكمة 

اْدُع ِإَلى :} -تعالى -والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن، قال
]  { ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبال ِتي ِهَي َأْحَسنُ  َسِبيِل َربِ كَ 

[ ٣2٥النحل:   
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دين أهل السنة والجماعة بالنصيحة لألمة، ويعتقدون معنى الثاني عشر: يَ 
[ ومعنى  ٣1{ ] الحجرات:   ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنونَ  :} ِإن َما-تعالى –قول الله 

ِهْم، َوَتَراُحِمِهْم، َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجسَ َمثَ : "ملسو هيلع هللا ىلص قوله ِد ِإَذا ُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي َتَوادِ 
َهِر َواْلُحم ى" أخرجه ] اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اْلَجَسِد ِبالس 

 نِ اْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنَيا:"  ملسو هيلع هللا ىلص وقوله ([2٥44( ومسلم )41٣٣البخاري) 
( في رواية 2٥4٥(  و مسلم)  64٣َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا" ] أخرجه البخاري)

  [ "أصابعه ملسو هيلع هللا ىلص وشبك"البخاري زيادة 
دين أهل السنة والجماعة بمكارم األخالَ، ويعتقدون أن ويَ  :الثالث عشر

صلة : ك، ويأمرون بمحاسن األعمالاً أحسنهم أخالقإيمانًا أكمل المؤمنين 
هون عن مساوئ الوالدين، وحسن الجوار، وحسن المعاملة. وينالرحم، وبر 

 .والعتداء على خلق الله بغير حق الفخر والخيالء،ك :األعمال
علي . فنسأل الله الملسو هيلع هللا ىلص بكتاب الله وسنة النبي مستنيرون وهم في كل ذلك  

وأن يميتنا على وأن يثبتنا على طريقتهم، القدير أن يجعلنا منهم، 
 الدين الذي ارتضاه الله للبشرية. عقيدتهم، فهم على

 والحمد لله رب العالمين
بن محمد الحميديخالد بن إبراهيم  إعداد:  
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