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الواحد القهار، الذي حفـظ دينـه       الحمد هللا   

ر، والـصالة  بأمره ومن شاء من عباده األخيـا  
  .والسالم على سيدنا محمد الرسول المختار

فقد كتب الشيخ اإلمام طـارق بـن        : وبعد
محمد السعدي رضي اهللا عنه في رمضان مـن         
السنة التاسعة والعشرين بعد األلف وأربعمائـة       
للهجرة كتاباً في العقيدة اإلسـالمية الـصحيحة        

الصحيفة السعدية في بيـان األركـان       " أسماه  
 موقعنا علـى    تشرفنا بإنزالها في  ، و "ة  اإليماني

فورد على الشيخ اإلمام سؤاالً     ،  شبكة االنترنت 
 بتوضيحاتعنها، وأجاب عليه رضي اهللا عنه       



 ٤

 الكتاب فضالً وعلماً، ورأينا سـعيا منـا         تزاد
لخدمة الدين ونفع المسلمين أن نجعل المـسألة        

تيـسيراً  بنصه المتضمنة لنص الصحيفة كتابـاً   
  .ا على البر والتقوىللفائدة وعون
بينما نزل األصلي قنا نص الصحيفة وقد حد
بفعل الشيخ اإلمـام    [ ]  بين معقوفتين    التوضيح

رضي اهللا عنه، ووضـعنا عنـاوين لـبعض         
  .المواضيع والفصول

  .ونسأل اهللا تعالى التوفيق والقبول
  

  دار الجنيد

daroljunaid.com 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

أرسل أسلم السالم وأزكى التحيـات إلـى        
  الـذي  �شمس الزمان اإلمام طارق السعدي      

شرفني إدراك بعض أنواره الزكية بما طالعتـه        
  .من علومه وكلماته النورانية

الصحيفة السعدية  " فقد قرأت مؤخراً    : وبعد
و يكون للـسيد اإلمـام      ـوتمنيت ل " انية  ـاإليم

 على  ناً تكون لنا عو   ،مختصرة عليها  توضيحات
  ؟الفهم واإلفهام لما فيها من عزيز الكالم

  :وفي الختام
ــالم ــِدس ــةً  عب ــادي تحي    اله

  

   محمدِ  طارق بنِ   الزمانِ إلى شمسِ 
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ــكِم ــين ــرةً اِهللا ول ــو نظ    أرج
  

ـ  لِّ في كُ  قِّ الح رو نُ عِشعشَتُ شْ مِده  
  

ــيدي ــي ألتَ!س ــ إن ــنَجي ِبِج   كاِب
  

ـ ه تَ  الناس ك بِ ، اهللاِ  نور فأنتَ   يِدتَ
  

ــَأ عاُهللااد ــ ع ــيلَ ــكَرن ب ِم   كاِت
  

َأووري بِ ي فِ ِندرـ  خَ ك يـ  ر م ِدِرو  
  

  

  مصر.. / عبد الهادي 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

حمد هللا الحميد المجيد، والصالة والسالم      ال
محمـد وآلـه وصـحِبه      رسول اهللا   على سيدنا   

  . العبيدوخُلفائه وورثته خير
، السالم عليكم ورحمة    الهاديعبد  عزيزي  

  .اهللا تعالى وبركاته وطيباته
نفعك اهللا تعالى بمحاسنك، وبارك لك فـي        
هداك، وسلمك من الدناءة واألغيار، وحفظـك       

  .من المساوئ واألضرار
الـصحيفة  " فإن حفظ مقاصد كتابي     : وبعد
إنما يحفظ بتوضيحها بالكلية، فأعنون      " اإليمانية

ـ   ابيجو التوضـيحات الكليـة علـى      "  هذا بـ



 ٨

ناقالً فيه نص الـصحيفة     ،  "الصحيفة اإليمانية   
 [ ]عليه التوضيحات بـين معقـوفتين       مضيفاً  

وأقول مستعينا باهللا تعالى استعانة من ال حـول         
  :له وال قوة إال به
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  مقدمة الصحيفة
  

      ِإال ه ِهللا الِذي ال ِإلَه دمـالح   اءاَألسم لَه و
لَـى       الحع المالسالةُ والصن، والِميالع بنَى رس

سيِدنَا رسوِل اِهللا محمٍد المبعوِث رحمةً ِللنَّاِس       
ن، وعلَى آِلـِه المطَهـِرين، وصـحِبِه        ـَأجمِعي

ـ   اِئِه الراِشـِدين، وورثَِتـِه     ـالمفَضِلين، وخُلَفَ
  .العالِمين

دعبقِّ:والى ِللْحاُهللا تَع اكُمدا هولَماع !  
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  بيان ا�يمان
  

 اِإليم عاً ـَأنشَر ِتقَ : اناالع وـه اءَأشْيب اد  
 ]ِقيِقيٍة  ـح [ٍةدوجوم ]     ـاقَِتهِقيا بحتهوقَّقَ ثُبتح

] تُـدِركُها اَألبـصار      [ حاِضـرةٍ ] بِة  ـالمنَاِس
ِإما ِللْخَفَـاِء فـي     : ال تُدِركُها اَألبصار   [ وغَاِئبٍة

عن طَِريـِق   ] الكَاِئنَاِت، َأو ِللْعجِز في اِإللِهياِت      
  ].علَى الِْعلِْم َأو العاِلِم  [ الحجِة والبرهاِن

  

ْؤِمنا      : فَالملَى ماِء عاَألشْي ِبِتلْك تَِقدعالم وه
  ].فال تُلبس ِبباِطٍل  [ حقاً] في الِْعلِْم [  ِهي علَيِه

  

 تَنِْزيه االعِتقَادِ : اِنـاِإليم] ِصحِة   [ وشَرطُ
 واِإللحاِد] كَالتَّحِريِف   [ عِن الِبدعةِ ] ِباَألشْياِء  [ 
  ].كَالتَّعِطيِل [ 
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  ا�يمانأركان بيان 
  

  : تَعالى ِستَّةٌوَأركَان اِإليماِن في ِديِن اِهللا
  

  :ا�يمان با� تعالى
اِإليمان ِباِهللا تَعالى؛ ِباعِتقَـاِد     : الركْن اَألولُ 

   دوجوالى ماَهللا تَع ـ     [ َأن  ]يٍة  علَى حِقيقَـٍة قُدِس
  :ويرِجع ذَِلك ِإلى ثَالثَِة ُأصوٍل

 ِإلَـه ِإال    ِباعِتقَاِد َأنَّه ال  : ِإثْباتُ اِإللِهيةِ  •
اُهللا تَعالى؛ ِإذْ الكَاِئنَـاتُ ال تُوجـد ِإال         

: ] وذَِلك علَى التَّحِقيـقِ    [ بمؤثٍِّر َأحٍد، 
  هو اُهللا تَعالى

 ]نَاهعفَم :      ـَؤثِّرالم هدحالى واَهللا تَع َأن
ِه فـي الوجـوِد، فَـال تُـْؤثَر         ـِلذَاِت
ٍر ِلِسواه  ـِه، وكُلُّ َأثَ  ـاتُ ِإال بِ  ـالْكَاِئنَ
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     ِمنْـه التَـْأِثير تَِمدسُل كَاِئٍن يوفْعم وفَه
 انَهبحس.[  

ِباعِتقَــاِد َأن اَهللا : مخَالَفَــةُ الكَاِئنَــاِت •
نَ ـتَعقَاِئِق الكَاِئنَ   ـالى مح نع هاِتـز 
اً ِإلـى مـا يعـرفُ       ـالعاِئدِة تحِقيق [ 

؛ َألنَّها  ]ِم والعرِض   ـ والِجس ِبالجوهِر
وِمن ثـم    [ وٍنـوم ِإال في مكَ   ـال تَقُ 

ِد اِهللا تَعوجلَى ولَّت عالىـد.  
َأن ِقيامها في الـشَّيِء سـلْب       : فَثَبتَ

نْهِة عِلِإللهي.  
م ـرةُ ِبالمعنى فَال يخْتَِلفُ الحكْ    ـوالِعب
، فَمهمـا اخْتَلَفَـت     بنىالِف الم ـِباخِْت

اِم ـاِهر تَبقَــى فــي اَألحكَـــالمظَــ
تَسةًـماِوي .  
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اِت االخِْتالف؛ َألن   ـَوال ِإشْكَاَل في ِإثْب   
ا تَِرد ِمن ِجهـِة     ـبهاِت علَيِه ِإنم  ـالشُّ

  .ِه علَى ما ِسواهـِقياس اِإللَ
اِئِق ـنَفْي ِتلْك الحقَ  : ع اللبسِ ـوموِض

      مـدالع مهتَوفَي ،انَهحبس نْهكَِة عردالم
  ! اء علَى انِحصاِر اِإلدراِك ِبهاـِبنَ

َأن المتَرتِّب علَى ذَِلك النَّفْـِي      : والحقُّ
ـِإنم  التَّنِْزي وـا ه  ال الع ـه   َألنَّـه ،مد

وجقَاِئِق ال ِلواثُِل الحِلتَم نَفْياِده.  
 ِعلْمـه َأن مـا      :فَيكِْفي العاِقَل الموفَّقَ  

       ـِة خَـاصِنيقَاِئِق الكَوالح ِمن ِركُهدي
ـ  ـاِت، وال يلْ  ـِبالْكَاِئنَ ه نَفْـي   ـزم ِمنْ
جِد مخَ ـوـو كَـاٍم    ـاِلٍف لهلَى َأحا ع
  ].بٍة ـمنَاِس
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 ِباعِتقَـاِد َأن اهللاَ : اِتـحـسن الـصفَ   •
تَعالى متَّـِصفٌ ِبالـصفَاِت الحـسنَى       

ِبالحسِن  [ وحكْماً ] )١(ِبالْكَماِل [ وجوداً
كِْميالح : م وهـالى      ـواُهللا تَع ـنا س

         ـنـا سُل مفْعِن، فَال يالكَو في نَهسح
  .؛ ِإذْ هو اِإللَه الحقُّ]سوءه كَالظُّلِْم 

  

  :كة الكرامبالم�ئا�يمان 
اِإليمان ِبالمالِئكَِة؛ ِباعِتقَـاِد    : الركْن الثَّّاني 

ــا ــٍة، ِمنْه ــاٍت لَِطيفَ ــوِد كَاِئنَ جــةُ : و المالِئكَ
ـــادِة  ــى الِعب ــورون علَ ــون، المفْطُ اِنيرالنُّو

ا ُأسِند ِإلَيِهم ِمن الِعباداِت   ـوِهي م  [ الشَّخْـِصيةِ 
وِهي السير في شُـُؤوِن      [ ِةـوالكَوِني] كِْر  كَالذِّ

                                                 
 .كالقدرة وا�رادة والعلم )١(
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 الىـِهللا تَع ] الكَاِئنَاِت كَالوحِي والِحفِْظ والنُّصرِة     
 ]   اَهللا م نوصعـفَال ي   و مهـرـا    ا َأمم نلُـوفْعي

نورْؤمي.  
الِجن المكَلَّفُون فَِمـنْهم الـصاِلحون      : وِمنْها

و ذَِلك ونم دِمنْه.[  
  

  :بالكتب المقدسةا�يمان 
اِإليمان ِبالكُتُِب؛ ِباعِتقَاِد َأن    : الركْن الثَّاِلثُ 

مكْتُوبـاٍت  ] ِإنْساً وِجنّاً    [ اَهللا تَعالى بعثَ ِللنَّاسِ   
الشَّرِعيةَ  [ والحقُوقَ] الوجوِديةَ  [ تُبين الحقَاِئقَ   

  ].كِْليِفيةَ التَّ
  

  :بالرسل ا�شرافا�يمان 
 اِبعالر كْنالر :ِتقَـاِد    ـاِإليمِل؛ ِباعسِبالر ان

  اَهللا تَع َل ِللنَّاسِ  ـَأنسِجنّـاً      [ الى َأرِإنْـساً و [
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االًـِرج ]  ـال ِنس  اء [شَ ـِمالب ِرـن ]    ال ِمـن
  الِجن [  الحقَاِئقَ والح ننُويبقَيقُو ]   عاً، َأوتَشِْري

  ].تَنِْبيئاً، َأو تَوِليةً 
  

  :با$خرة الباقيةا�يمان 
 الخَاِمس كْنالر :ِتقَاِد ـاِإليمِة؛ ِباعِباآلِخر ان

      ه َأ الخَلْقَ فيدالى باَهللا تَع ـَأن     اِر، ثـمِذِه الـد
بـاد علَـى    يِعيده في الداِر اآلِخرِة ِليجـِزي العِ      

  .َأعمالِهم ِبالجنَِّة َأو النَّاِر
  

  :َبالقَدر المكتوبا�يمان 
 اِدسالس كْنِبالقَ : الر انرـاِإليمد ]   ـوهو

ـقَض  اِهللا تَع ـ     ـاء ذُ فـي   ـالى فـي اَألزِل النَّاِف
ِل  ـاَألج[  ِتقَ؛كَـامِ  ـِباعاِد اِإلح ]     التَّـأِثيِر فـي
اِد المكْتَـسبِة   ـاِل الِعب ـ والِسيما َأفْع  اِتـِبالكَاِئنَ
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ـ ] اراً  ـاخِْتي الِحكْمِةـو ]     اِلِح فـيصقُِّق المِبتَح
ِة   ـاَألحِنياِث الكَوـاِن       ] ديرج ـالى فـيِهللا تَع

  ].العاِدي والعاِرِض والخَاِرِق  [ التَّكِْويِن
  

نْداِن مِم اِإليملُوكَاِنفَكُلُّ عِذِه اَألره ةٌ فيِرج  
  والحمد ِهللا الرحمنِِ

  
  خادم الحق

  طارق بن محمد السعِدي


