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  منهج السلف

  ال  

  حزب السلفيني 

  

  فضيلة الشيخبقلم 

   ىيأيب حي

  سامح بن حممد بن أمحد
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 لَه إِنَّ الْحمد للَّه نستعينه ونستغفره ونعوذُ بِاللَّه من شرورِ أَنفُسنا من يهد اللَّه فَلَا مضلَّ

  .لَا هادي لَه وأَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُهومن يضللْ فَ

  ١٠٢:ال عمران﴿يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته والَ تموتن إِالَّ وأَنتم مسلمونَ﴾ 

اسا النها أَياالً  ﴿يا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مي خالَّذ كُمبقُواْ رات

   ١:النساءكَثريا ونِساًء واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقيبا﴾  

ها أَيا﴿ييددالً سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينن *ا الَّذمو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصي

         ٧١-٧٠: األحزابيطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما﴾

دعا بأَم: تك يثدالْح قدفَإِنَّ أَصهلَيلَّى اُهللا عص دمحم يديِ هدالْه ريخاِهللا، و اب  هلَى آلعو

    .الناروسلَّم، وشر الْأُمورِ محدثَاتها، وكُلَّ محدثَة بِدعةٌ، وكُلَّ بِدعة ضالَلَةٌ، وكُلَّ ضالَلَة في 

دعا بأَم  

  

  

قطع قلبه كمداً وحزناً على رسالة إىل كل داعية يت

  .غياب املنهج السلفي 

    

  )اقلب الصفحة.. يتبع (....................................................
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                                              عند شرحه حلديث :١شيخ الْإِسلَامِ قَالَ

» ودعيسا، وغَرِيب لَامأَ الْإِسدابأَ غَرِيبدا بكَم
٢

وكَما أَنَّ اللَّه نهى نبِيه أَنْ يصيبه حزنٌ  "

 رِهي آخف كرِ فَكَذَللِ الْأَمي أَولَامِ في الْإِسلْ فخدي لَم نمم يقض أَو . هِينم نمؤفَالْم

قٍ ميي ضكُونَ في أَو هِملَينَ عزحأَنْ ي مكْرِهم ن . أَو كَرنأَى الْماسِ إذَا رالن نم ريكَثو

 هِينم وهبِ وائصلُ الْمأَه وحنا يكَم احنكَلَّ وو زِعلَامِ جالِ الْإِسوأَح نم ريكَث ريغت

الثَّبكُّلِ ووالترِ وببِالص ورأْمم ولْ هذَا ؛ به نع عم بِاَللَّه نمؤأَنْ يلَامِ وينِ الْإِسلَى دع ات

وأَنَّ ما يصيبه فَهو بِذُنوبِه . الَّذين اتقَوا واَلَّذين هم محِسنونَ وأَنَّ الْعاقبةَ للتقْوى 

و بِهذَنل رفغتسلْيو قح اللَّه دعإنَّ و بِرصكَارِ فَلْيالْإِبو يشبِالْع هبر دمبِح حبس٣."لْي                                   

  

  )اقلب الصفحة.. يتبع (  .........................................................................

                                                           

هو شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن تيمية احلراين، الفقيه اتهد املفسر، كان يتوقد  -  ١

ذكاًء وكان رأساً يف الزهد والعلم والكرم والشجاعة، له تصانيف كثرية سارت ا الركبان، وكان سيفاً على املبتدعة، عرف أقوال 

: له مؤلفات كثرية منها) هـ ٧٢٨(حمبوساً بقلعة دمشق سنة : لمني وبرع يف ذلك مث رد عليهم، وقد امتحن وأوذي مرات، تويفاملتك

العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية حملمد بن عبد اهلادي، : ينظر. درء التعارض، ومنهاج السنة، واقتضاء الصراط املستقيم

ما رأيت أحداً أسرع "شيخ اإلسالم ابن تيمية  عن: قال احلافظ الذهيب ).٨٣/ ٦(، وشذرات الذهب )١٤٩٦/ ٤(وتذكرة احلفاظ 

 انتزاعاً لآليات الدالة على املسألة اليت يوردها منه، وال أشد استحضاراً ملتون األحاديث، وعزوها إىل الصحيح أو إىل املسند، أو إىل

ذيل تاريخ  :انظر" ، وعلى طرف لسانه، بعبارة رشيقة، وعني مفتوحة، وإفحام للمخالف ب والسنن نصب عينيه السنن منه، كأن الكتا

 .٢٠٦اإلسالم للذهيب، نقالً عن اجلامع لسرية شيخ اٍإلسالم ابن تيمية ص 
ي ورواه الترمذ) .. ١/٣٩٨(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ١٤٥(كتاب اإلميان، حديث رقم ) ١/١٣٠(ورواه مسلم يف صحيحه  -  ٢

، ٢/١٣١٩(ورواه ابن ماجه يف سننه . حديث حسن غريب صحيح: ، وقال) ٢٧٦٤(أبواب اإلميان، حديث رقم ) ٤/١٢٩(يف سننه 

   ) .٣٩٨٦(كتاب الفنت، حديث رقم ) ١٣٢٠

    ١٨/٢٩٥جمموع الفتاوى  -  ٣
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  مقدمة

  :وبعد .وسلم  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .فإن املنهج السلفي هو اإلسالم الذى بعث به حممداًصلى اهللا عليه وسلم 

هذا وقد دخل ىف هذا املنهج ما ليس منه وخرج منه ما هو منه على أيدى علماء 

وإمنا وقع هذا لغياب العلم الشرعي الرصني الذى يقوم على الكتاب والسنة ،الضاللة

ذين يدعون إليه ويصربون عليه إال من رحم رىب وغياب ال،بفهم السلف الصاحل

هذا وقد وقع العبث من اخللف ىف كثري من أصول منهج .وإىل اهللا املشتكى ،وعصم

فأردت حبول اهللا وقوته أن أنبه .السلف حىت كادت أو إن شئت قل صارت نسياً منسيا

فسد الناس من صلحون ما أوأسأل اهللا أن جيعلنا من الذين ي،بيان من هى السلفيةعلى  

  .سنته صلى اهللا عليه وسلم

اقْضوا كَما كُنتم تقْضونَ، «: عن علي رضي اللَّه عنه، قَالَ ، البخاري صحيحوىف 

     ٤٠»فَإِني أَكْره الاختالَف، حتى يكُونَ للناسِ جماعةٌ، أَو أَموت كَما مات أَصحابِي

)هأَكْر الَفتاخأي خمالفة األئمة من قبلي أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما )ال .     

. إىل أن أموت) أَو أَموت(. حىت تبقى كلمة األمة جمتمعة )حتى يكُونَ للناسِ جماعةٌ(

. أي على احلق واهلداية واملراد من سبقه من اخللفاء الراشدين )كَما مات أَصحابِي(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠"هم اجعلنا ممن يقال هلم يوم القيامة أما هذا فقد أدى ما عليهفالل"

                                                           

  ٣٧٠٧:البخاري برقم -  ٤
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  "املبحث األول"

  "الواجب على مجيع املسلمني أن يكون مذهبهم مذهب السلف"

   ال االنتماء إىل حزب معني يسمى السلفيني 

  :من عامل رباين غالية نصيحة

 :٥لعثيمنيا للعالمة بن شرح األربعني النووية

كثرت األحزاب يف األمة فال تنتمى إىل حزب، فقد ظهرت طوائف من قدمي  أنه إذا"

الزمان مثل اخلوارج واملعتزلة واجلهمية والرافضة، مث ظهرت أخرياً إخوانيون وسلفيون 

وتبليغيون وما أشبه ذلك، فكل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك باألمام وهو ما 

علَيكُم بِسنيت وسنّة اخلُلَفَاء ": يف قوله أرشد إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم

وال شك أن الواجب على مجيع املسلمني أن يكون مذهبهم مذهب ٦٠"الراشدين

السلف ال االنتماء إىل حزب معني يسمى السلفيني، والواجب أن تكون األمة 

ناك فه )السلفيون(االسالمية مذهبها مذهب السلف الصاحل ال التحزب إىل من يسمى 

واملطلوب اتباع السلف، إال أن اإلخوة  )السلفيون(طريق السلف وهناك حزب يسمى 

                                                           

هـ، ونشأ يف طلب العلم من صغره،  ١٣٤٧بو عبد اهللا، ولد سنة هو حممد بن صاحل بن عثيمني الوهييب التميمي، الشيخ العالمة أ -  ٥

قبيل مغرب يوم األربعاء : القول املفيد على كتاب التوحيد، شرح الواسطية وغريها؛ تويف: فحفظ القرآن، مث اجته لطلب العلم، من آثاره

، جملة انظر)٩/ ١( العثيمني رمحه اهللا  مقدمة جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل: ينظر. هـ جبدة ١٠/١٤٢١/ ١٥

  )١٩ص (العدد الثاين  -  احلكمة
، وابن ) ٤٦٠٧(وأبو داود . هذا حديث حسن صحيح: وقال) ٢٦٧٦(، والترمذي ) ١٢٧، ١٢٦/  ٤(رواه أمحد ) صحيح( -  ٦

: صحيح، وقال ابن عبد الربحديث ثابت : وقال البزار) ٥٤، ٣١(، وابن أيب عاصم ) ٩٧، ٩٦، ٩٥/  ١(، واحلاكم ) ٤٢(ماجه 

   .ووافقه الذهيب وصححه الضياء املقدسي، وقد صححه األلباين يف صحيح ابن ماجه. صحيح ليس له علة: حديث ثابت، وقال احلاكم
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السلفيني هم أقرب الفرق إىل الصواب ولكن مشكلتهم كغريهم أن بعض هذه الفرق 

يضلل بعضاً ويبدعه ويفسقه، وحنن ال ننكر هذا إذا كانوا مستحقني، لكننا ننكر 

: اجب أن جيتمع رؤساء هذه الفرق، ويقولونمعاجلة هذه البدع ذه الطريقة، والو

بيننا كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله فلنتحاكم إليهما ال إىل األهواء واآلراء، وال إىل 

فالن أو فالن، فكلٌّ خيطئ ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة ولكن العصمة يف دين 

 .اإلسالم

 سلوك طريق مستقيم يسلم فيه فهذا احلديث أرشد فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل

ينتمي إىل أي فرقة إال إىل طريق السلف الصاحل سنة النيب صلى اهللا عليه اإلنسان، وال

  "٧.ه كالمه رمحه اهللا.أ."وسلم واخللفاء الراشدين املهديني

  

  

  

  

  

  

  

  

  )اقلب الصفحة.. يتبع ( ....................................................

                                                           

  )٢٨٢/  ١(شرح األربعني النووية للعالمة بن العثيمني -  ٧
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  الثاىن املبحث

  السلف لغة واصطالحاً

  :السلف لغة

  : ٨بن منظوراقال 

بائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك يف السن والفضل آوالسلف أيضا من تقدمك من 

  .٩ "السلف الصاحل " وهلذا مسي الصدر األول من التابعني 

 نها البنته فاطمة رضي اهللا عسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ومنه قول ر : ابوحيىي قلت

 )ا لَكأَن لَفالس منِع ه١٠)  فَإِن "  

الْحقي بِسلَفنا الصالحِ عثْمانَ ( :البنته زينب عندما توفيتوقال صلي اهللا عليه وسلم 

ونظْعنِ م١١) ب "  

   :اصطالحا  :ثانيا 

فهو وصف الزم خمتص عند اإلطالق بالصحابة رضي اهللا عنهم ويشاركهم فيه غريهم 

  .لتبعية با

                                                           

اإلمام اللغوي احلجة ولد مبصر وخدم يف ديوان اإلنشاء  حممد بن مكرم بن على مجال الدين بن منظور صاحب لسان العرب: هو -  ٨

: ، قال الذهيب)هـ ٧١١(بالقاهرة طول عمره وويل قضاء طرابلس، وكان عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة، وتوىف مبصر سنة 

مجع فيه بني التهذيب واحملكم والصحاح كان عنده تشيع بال رفض، ومن مؤلفاته خمتصر األغاين، ومجع يف اللغة كتابا مساه لسان العرب 

، بغية الوعاة )١٥/ ٦(الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البن حجر : ينظر. واجلمهرة جوده ما شاء ورتبه ترتيب الصحاح وهو كبري

  ).١٠/ ٣(، أجبد العلوم للقنوجي )٥/ ١(، تاج العروس للزبيدي )٢٤٨/ ١(للسيوطي 

  ) ١٥٩/  ٩( لسان العرب  -  ٩
   .من حديث فاطمة) ٢٨٢/  ٦(، وأمحد ) ٩٩، ٩٨، ٢٤٥٠(، ومسلم ) ٦٢٨٦، ٦٢٨٥(أخرجه البخاري  -  ١٠

 رمحه اهللا.وصححه العالمة امحد شاكر "  ٢٣٨، ٢٣٧/  ١رواه امحد  -  ١١
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انِيحترير املقالة يف شرح الرسالة  :١٢قَالَ الْقَلْش:   

السلف الصاحل وهو الصدر األول الراسخون يف العلم املهتدون دي النيب صلي اهللا " 

عليه وسلم احلافظون لسنته اختارهم اهللا تعايل لصحبة نبيه وانتخبهم إلقامة دينه 

  حق جهاده وافرغوا يف نصحها ونفعهاورضيهم أئمة لألمة وجاهدوا يف سبيل اهللا

  .١٣" هـ .ا" وبذلوا يف مرضاة اهللا أنفسهم  وسعهم

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى {  :د اثين اهللا عليهم يف كتابه بقولهوق

 مهنياُء بمح١٤}الْكُفَّارِ ر   

ومن يشاققِ الرسولَ من بعد { سبحانه من خالف سبيلهم فقال  وتوعد بالعذاب على

م اَءتسو منهج هلصنلَّى ووا تم لِّهون نِنيمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تا مريص

{١٥   

ن الْمهاجِرِين والسابِقُونَ الْأَولُونَ م{ من يتبعهم فقال سبحانه  ورضي عنهم وعن

 اتنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ وصالْأَنو

يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتحرِي تج١٦} ت  .  

                                                           

األنكحة ا الفقيه العالمة وبيته معروف بالعلم والفضل قاضي : هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا القلشاين الباجي مث التونسي -  ١٢

أخذ عن ابن عرفة وأيب العباس بن حيدرة وغريمها وعنه مجاعة منهم أبناه أمحد وعمر وأبو زيد الثعاليب الزمه . اِإلمام املتفنن الفهامة

/ ٢فسرين معجم امل: مصادر ترمجته ]م ١٤٣٢[هـ ٨٣٦هـ وتويف يف ربيع الثاين سنة  ٧٥٣مولده يف ذي القعدة سنة . وانتفع به

  ..٢٥٩/ ١، شجرة النور ٦٧٢/ ١، احللل السندسية ٣٢٣، نيل االبتهاج ٢٥٧/ ٨، الضوء الالمع ٥٩٨
 ٣٦حترير املقالة يف شرح الرسالة صـ -  ١٣

 ]٢٩: سورة الفتح آية[ -  ١٤
  ]١١٥ :آيةسورة النساء [ -  ١٥

  ]١٠٠:آيةالتوبة سورة [ -  ١٦
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ون املفضلة هذا املصطلح للداللة علي عصر الصحابة وقد تناقل أهل العلم يف القر

  .ومنهجهم 

                                                    :الفتحيف  -١٧قال البخاري - ١

             "  ١٩ وأَجسر كَانَ السلَف يستحبونَ الفُحولَةَ، لأَنها أَجرى: " ١٨راشد بن سعدقَالَ 

 ٢٠" أي من الصحابة ومن بعدهم :كلمة السلف  احلافظ مفسراً قال

  : حالفتيف قال البخاري  - ٢

        "  باب ما كانَ السلَف يدخرونَ يف بيوم وأسفارِهم من الطَّعامِ واللَّحمِ وغريِه

    ٢١ .واملراد م الصحابة 

من                                             :يف مقدمة صحيحة ٢٢اخرج مسلم - ٣

سمعت عبد اُهللا بن : سمعت علي بن شقيقٍ، يقُولُ: " طريق حممد بن عبداهللا قال 

                                                           

ونشأ يتيماً يف حجر أمه، وقد رزق رمحه ) هـ ١٩٤(البخاري، أبو عبد اهللا، ولد سنة حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي : هو -  ١٧

اجلامع "صحيح البخاري: ، ومن مؤلفاته)هـ ٢٥٦(حافظة قوية، وذكاًء حاداً، وذهناً متوقداً، واطالعاً واسعاً، تويف سنة  - اهللا 

وما بعدها، سري أعالم ) ٦/ ٢(تاريخ بغداد : ينظر. لقراءة خلف اإلمام، والتاريخ الكبري، واألدب املفرد، خلق أفعال العباد، وا"الصحيح

  ).٤٦١/ ٢٤(وما بعدها، ذيب الكمال ) ٤٠٧/ ١٢(النبالء 

رضي اهللا - احلرياين احلمصي، تابعي ثقة، كان من أثبت أهل الشام، شهد صفني مع معاوية : راشد بن سعد املقرائي، ويقال: هو -  ١٨

صفوان بن عمرو، ومعاوية بن : وسعد بن أيب وقاص، وأيب الدرداء، وعمرو بن العاص وغريهم، وروى عنه ثوبان،: ، روى عن عنه

/ ١" الكاشف"، ٤٨٣/ ٣" اجلرح والتعديل: "انظر. هـ ١١٣سنة  - رمحه اهللا- صاحل، وعلي بن أيب طلحة، وغريهم كثري، تويف 

  .١٩٥/ ٣" ذيب التهذيب"، ٣٥/ ٢" ميزان االعتدال"، ٢٩٩
  ]أقدم على املسالك الوعرة) أجسر. (أكثر جريا) أجرى. (مجع فحل وهو الذكر من احليوان) الفحولة( -  ١٩

  ٦٦/  ٦  الفتح -  ٢٠

  ٢٠٦٨/  ٥ الفتح -  ٢١
مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورد القشريي النيسابوري، أبو احلسني، ولد على الصحيح سنة ست ومائتني، تويف سنة : هو -  ٢٢

   = املسند الصحيح املعروف بصحيح مسلم: له تصانيف أغلبها إن مل يكن كلها يف احلديث وعلومه، منها. ئتنيإحدى وستني وما
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دعوا حديثَ عمرِو بنِ ثَابِت فَإِنه كَانَ يسب «: الْمبارك، يقُولُ علَى رُءوسِ الناسِ

لَفم الصح"  ٢٣»الس ابة واملراد.                        

الْأَوزاعي قَالَ - ٤
 ٢٤:                                                               

اصبِر نفْسك علَى السنة وقف حيثُ وقَف الْقَوم وقُلْ فيما قَالُوا وكُف عما كَفُّوا 

الص كلَفبِيلَ سس لُكاسومهعسا يم كعسي هحِ فَإِن٢٥"  ال. 

  :أبوحيي:قلت 

  .وقد اقر أهل الكالم قدميهم وحديثهم ذا االصطالح 

  " إجلام العوام عن علم الكالم ىف"  ٢٦ الْغزالي قَالَ - ٥

  .٢٧" اعين مذهب الصحابة والتابعني " معرفا كلمة السلف قال 

                                                                                                                                                                                                   

، )٥٩٠/ ٢(، تذكرة احلفاظ للذهيب )٥٧٩/ ١٢(سري أعالم النبالء : ينظر. األمساء والكىن، التمييز، الطبقات، املنفردات والوحدان =

  .ها وما بعد) ٢٣٣/ ١(ح ملشهور آل سلمان اإلمام مسلم بن احلجاج ومنهجه يف الصحي

  ١٦/  ١مقدمة صحيح مسلم  -  ٢٣

وعنه . روى عن عطاء، ومكحول، وقتادة، وغريهم. هو عبد الرمحن بن عمرو بن يحمد، أبو عمرو األوزاعي، عامل أهل الشام -  ٢٤

وكان إماماً يف العلم، والزهد، والرواية، بل كان . ولد سنة مثان ومثانني يتيماً يف حجر أمه. الزهري، وشعبة، والثوري وغريهم كثري

/ ٧(سري أعالم النبالء : انظر. هـ ١٥٧كانت وفاته سنة . وأمجع املسلمون على عدالته وإمامته: قال ابن كثري. أعلم أهل زمانه

 )١٨/ ١٠(، والبداية والنهاية )١٠٧
 ٥٨لآلجري ص الشريعة  -  ١٥٤/ ١الاللكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة  -  ٢٥

ألن والده ، فيلسوف متصوف لقب بالغزايل) هـ٥٠٥ -  ٤٥٠(أبو حامد، حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي الغزايل  هو -  ٢٦

) ١٣ -  ١٠/ ٤(وشذرات الذهب ) ٣٠٦ -  ٢٩١ص(تبيني كذب املفتري : كان يغزل الصوف ويبيعه يف مكانه بطوس خبراسان انظر

  .عبد الرمحن دمشقيةوكتاب أبو حامد والتصوف، ل
 ٦٢صـ " إجلام العوام عن علم الكالم  -  ٢٧
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  "  رة التوحيدشرح جوه يف "٢٨ الْبيجورِي قَالَو

  .وهو كتاب يف عقيدة األشاعرة وقد مجع فيه من الضالل ما اهللا به عليم 

  .٢٩" واملراد مبن سلف من تقدم من األنبياء والصحابة والتابعني وتابعيهم "  :قال

  : الزمان : ثالثا 

  أما من حيث الزمن فهي تستعمل للداللة علي خري القرون و أوالها باالقتداء 

هي القرون الثالثة األويل املشهود هلا باخلريية علي لسان خري الربية حممد واإلتباع و

 خير الناسِ قَرنِي، ثُم الَّذين يلُونهم، ثُم الَّذين يلُونهم: " صلي اهللا عليه وسلم بقوله 
  .وهذه األحاديث املتواترة " ٣٠

  :أبوحيي:قلت 

حلصر مفهوم السلف حيث نري كثريا من الفرق  ولكن التحديد الزمين غري دقيق

الضالة والبدع قد أطلت برؤسها يف تلك الفترة الزمنية ، لذلك فوجود اإلنسان يف 

ذلك العصر ال يكفي يف احلكم عليه بأنه علي منهج السلف ما مل يكن موافقا للصحابة 

  " ف الصاحل بالسل "يف فهمهم الكتاب والسنة ، ولذلك يقيد العلماء هذا املصطلح 

                                                           

حتفة املريد شرح : له عدة مؤلفات منها. هو إبراهيم بن حممد بن أمحد البيجوري؛ شيخ اجلامع األزهر يف وقته، اشعري العقيدة -  ٢٨

  ) .١/٨٤ومعجم املؤلفني . ١/٧١األعالم : انظر) (١٢٧٧(تويف سنة . جوهرة التوحيد

 ١١١صـ " يف شرح جوهرة التوحيد  -  ٢٩

األحكام : وابن ماجه، ) ٣٨٥٩(املناقب : والترمذي، ) ٢٥٣٣(فضائل الصحابة : ومسلم، ) ٣٦٥١(املناقب : البخاري -  ٣٠

  ) ٤/٢٧٧، ٤/٢٧٦، ٤/٢٦٧، ١/٤٤٢، ١/٤٣٨، ١/٤٣٤، ١/٤١٧، ١/٣٧٨(وأمحد ، ) ٢٣٦٢(
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حني يطلق ال يصرف إيل الزمن فقط بل إيل " السلف " وذا يظهر أن مصطلح 

  .أصحاب النيب صلي اهللا عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان 

فهو يطلق علي من حافظ علي " السلف " إذن وعلي هذا االعتبار استقر مصطلح 

عليه وسلم وأصحابه قبل سالمة العقيدة واملنهج علي ما كان عليه رسول اهللا صلي اهللا 

  .االختالف واالفتراق 

نسبة إيل السلف وهو انتساب حممود إيل منهج سديد وليس ابتداع "  فالسلفية"  إذاً

  .مذهب جديد 

  :قال شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا يف الفتاوى

وال عيب علي من اظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزي إليه بل جيب قبول " 

  .٣١" االتفاق فان مذهب السلف ال يكون إال حقا ذلك منه ب

  أبوحيي :قلت 

والسلفية هي اإلسالم احملض الذى مل يشب وهي اإلسالم كيوم نزل ولذلك هم 

يريدون إرجاع الناس إيل ما كان عليه اإلسالم يف الصدر األول إذ هو مكمن العز 

  .والتمكني 

   ٤٥٧/ ١٦يف سري أعالم النبالء رحمه اُهللا٣٢ ياإلمام احلَافظُ الذَّهبِوهذا مؤرخ اإلسالم 

مل يدخل الرجل آبدا يف علم الكالم وال اجلدال "  ٣٣ الدارقُطْنِي الْحافظ :يقول عن

  .٣٤" وال خاض يف ذلك بل كان سلفيا 
                                                           

  ١٤٩/  ٤الفتاوى  -  ٣١
هـ، بدمشق، له رحالت يف طلب ٦٧٣بن أمحد بن عثمان الذهيب، اإلمام، احلافظ، املؤرخ، ولد سنة  هو أبو عبد اهللا حممد -  ٣٢

 ٢/١١٠، والبدر الطالع ص ٩/١٠٠طبقات الشافعية : انظر. هـ٧٤٨العلم، وصاحب مؤلفات كثرية، تويف بدمشق سنة 

ع جاللته يف احلديث من أئمة فقهاء الشافعية، وله كان م) ٣٨٥ -  ٣٠٦(هو اإلمام احلافظ أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين  -  ٣٣

  = وجاء من بغداد إىل مصر ليساعد ابن خنزابة وزير كافور على تأليف مسنده. تقدم يف األدب ورواية الشعر
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  :  األنساب "ىف  ٣٥السمعانِي وقال

هبهم اىل السلف وانتحال مذ هذه النسبةخرها الفاء بفتح السني والالم وىف آ- السلفي

  .٣٦"على ما مسعت منهم

ما  "املسلمحق "ىف حماضرة القيت ىف الطائف بعنوان :٣٧رمحه اهللا ابن بازٍ العالمةوسئل 

  تقول ىف من تسمى بالسلفي واألثري هل هى تزكية؟

                                                                                                                                                                                                   

: ثالثة أحسن الناس كالما على حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم((قال احلافظ عبد الغين بن سعيد . فبالغ الوزير يف إجالله =

 )) والدارقطين يف وقته. علي بن املديين يف وقته، وموسى بن هارون القيسي يف وقته

 ٤٥٧/ ١٦سري أعالم النبالء -  ٣٤

اإلمام احلافظ احملدث أبو سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين، مصنف األنساب وغريه، رحل ومسع الكثري حىت -  ٣٥

وذكر له ابن خلكان مصنفات عديدة منها كتابه الذي مجع فيه ألف حديث عن مائة شيخ : ال ابن كثريكتب عن أربعة آالف شيخ، ق

  ١٢/١٧٥: ، البداية والنهاية٣/٢٠٩: وفيات األعيان) (هـ٥٦٢(وتكلم عليها إسناداً ومتناً وهو مفيد جداً، تويف سنة 
  ٣/٢٧٣  :األنساب  -  ٣٦
بن عبد اهللا آل باز، وآل باز أسرة عريقة يف العلم والتجارة والزراعة  حممد عبد الرمحن بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن اإلمامهو  -  ٣٧

هـ ١٣٣٠معروفة بالفضل واألخالق أصلهم من املدينة النبوية، ولد يف الرياض عاصمة جند يوم الثاين عشر من شهر ذي احلجة سنة 

 أول حياته، وشاء اهللا حلكمة بالغة أرادها أن يضعف بصره يف عام مبصرا يف - رمحه اهللا  - كان مساحة الشيخ عبد العزيز  .م١٩١٢

هـ، وعمره قريب من العشرين عاما؛ ولكن ذلك مل يثنه  ١٣٥٠هـ إثر مرض أصيب به يف عينيه مث ذهب مجيع بصره يف عام  ١٣٤٦

لعلماء الربانيني والفقهاء الصاحلني، عن طلب العلم، أو يقلل من مهته وعزميته بل استمر يف طلب العلم مالزما لصفوة فاضلة من ا

أة فاستفاد منهم أشد االستفادة، وأثّروا عليه يف بداية حياته العلمية، بالرأي السديد، والعلم النافع، واحلرص على معايل األمور، والنش

 - رمحه اهللا  - وكان الشيخ عبد العزيز  .الفاضلة، واألخالق الكرمية، والتربية احلميدة، مما كان له أعظم األثر، وأكرب النفع فياستمراره

ومما يؤكد على فراسته أنه يعرف . وأخذ العلم على يديه =صاحب بصرية نافذة، وفراسة حادة، يعرف ذلك جيدا من عاشره وخالطه،

م على من سواهم، الرجال وينزهلم منازهلم، فيعرف اجلاد منهم يف هدفه ومقصده من الدعاة وطلبة العلم فيكرمهم أشد اإلكرام، ويقدمه

وخيصهم مبزيد من التقدير ويسأل عنهم وعن أحواهلم دائما، وله فراسة يف معرفة رؤساء القبائل والتفريق بني صاحلهم وطاحلهم، وله 

يفك فراسة أيضا يف ما يعرض عليه من املسائل العويصة، واملشكالت العلمية؛ فتجده فيها متأمال متمعنا هلا، تقرأ عليه عدة مرات، حىت 

عقدا، وحيل مشكلها، وله فراسة أيضا يف ما يتعلق باإلجابة عن أسئلة املستفتني، فهو دائما يرى اإلجياز ووضوح العبارة ووصول 

املقصد إن كان املستفيت عاميا من أهل البادية، وإن كان املستفيت طالب علم حريص على الترجيح يف املسألة، أطال النفس يف جوابه مع 

املكتبة  - رمحه اهللا  - لقد أثرى الشيخ  .وذكر أقوال أهل العلم، وتقدمي األرجح منها، وبيان الصواب بعبارات جامعة مانعةالتعليالت 

  =اإلسالمية مبؤلفات عديدة تنوعت بني كتب يف العقيدة اإلسالمية بأنواعها وأقسامها املختلفة، 
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ذا كان صادقاً أنه سلفي أو أثري فال بأس مثل ما كان السلف إ:فأجاب رمحه اهللا

  .فالن أثري وسلفي تزكية البد منها تزكية واجبة يقولون 

         " احلد الفاصل"ىف : ٣٨وقال العالمة عبيد اهللا اجلابرى

                                                                                                                                                                                                   

ده، ويف العبادات واملعامالت والبيوع احملرمة، وكتب يف احلديث وأصوله ونبه إىل البدع واملنكرات، وألف يف الفقه وأصوله وقواع= 

  سفسار الرجوع ملوقع الشيخ بن باز لال   .ومصطلحاته، ويف األذكار وفوائدها وغريها
" الفقري" كانت والدته يف قرية. عبيد بن عبد اهللا بن سليمان احلَمداين اجلابري، وبنو جابر من قبائل حرب احلجاز العالمة هو -  ٣٨

، وهناك تلقى "مهد الذهب"انتقل مع والده إىل   هـ  ١٣٦٥ويف عام . هـ  ١٣٥٧مبنطقة املدينة النبوية وذلك عام " الفرع"بوادي 

  .هـ، استوطن باملدينة، ولظروف عائلية انقطع عن الدراسة لفترة من الزمن ١٣٧٤ويف عام . مراحل التعليم األوىل

الدراسة بدًء بدار احلديث املدنية، فاملعهد العلمي، فكلية الشريعة باجلامعة اإلسالمية وخترج منها عام استأنف   هـ  ١٣٨١مثّ يف سنة 

عز - أما مشائخه، فكل مشائخه هلم الفضل بعد اهللا : مشائخه.-  حفظه اهللا - بتقدير امتياز، وكان األول على دفعته  هـ  ١٣٩٢

  :يف دار احلديث: ومن أبرز هؤالء املشائخ.- عز وجلّ- يف دين اهللا  يف التربية والسلوك احلسن والتفقه - وجلّ

الشيخ عبد العزيز عبد اهللا بن عبد العزيز ) ١: يف املعهد العلمي. الشيخ عمار بن عبد اهللا) ٢. الشيخ سيف الرمحن بن أمحد) ١

. الشيخ عبد الرمحن بن عبد اهللا العجالن) ٤. خلليطيالشيخ دخيل اهللا بن خليفة ا) ٣. الشيخ عودة بن طلقة األمحدي) ٢. اخلضريي

الشيخ العالّمة ) ٢. الشيخ العالّمة احملدث محاد بن حممد األنصاري) ١: يف اجلامعة اإلسالمية. الشيخ حممد بن عبد اهللا العجالن) ٥

باملدينة النبوية من عام " السبت"يف مسجد  كان إماماً/ ١: أعماله- الشيخ أبو بكر اجلزائري) ٣ .احملدث عبد احملسن العباد

/ ٣. هـ  ١٣٩٦إىل عام   هـ  ١٣٩٢جبدة من عام " عمر بن عبد العزيز"مدرساً يف متوسطة / ٢. هـ  ١٣٩٢إىل عام   هـ  ١٣٨٧

إىل   هـ١٣٩٦ر عام داعية يف مركز الدعوة و اإلرشاد باملدينة النبوية مع مساعدة مدير املركز يف حضوره والنيابة عنه يف غيابه من آخ

و عند ذلك أُحيل . هـ  ١٤١٧إىل أول رجب من عام   هـ  ١٤٠٤مدرساً يف اجلامعة اإلسالمية من آخر عام / ٤. هـ  ١٤٠٤عام 

للشيخ عدة : مؤلفاته. وخالل فترة وجود الشيخ يف اجلامعة حتصل على شهادة املاجستري يف التفسري. على التقاعد مبوجب النظام

  ) مطبوع(تيسري اإلله بشرح أدلة شروط ال إله إالّ اهللا / ١: نهامؤلفات نذكر م

إمداد القاري بشرح كتاب التفسري / ٣) نشر دار البخاري(تنبيه ذوي العقول السليمة إىل فوائد مستنبطة من الستة األصول العظيمة / ٢

  .مفرغة من مادة صوتيةهذه الترمجة ). يسر اهللا إمتامه(شرح منتقى ابن اجلارود / ٤. من صحيح البخاري

الشيخ ربيع بن هادي املدخلي والشيخ عبد احملسن العبيكان وغريهم من أهل   من أهل العلم منهم  مجع  أثىن عليه: ثناء أهل العلم عليه 

آله وصحبه والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى   احلمد هللا :  ربيع بن هادي املدخلي  ونذكر ههنا ثناء الشيخ العالمة .العلم والفضل

من أعالم اهل السنة وهلما جهود عظيمة يف نصرة املنهج السلفي ونشره ويف مواجهة . . . و   عبيد  فالشيخان: ومن تبع هداه أما بعد 

الفنت، ومها علمان مشهوران يف الدنيا كلها، و الذي يقول عنهما أما جمهوالن فهذا يعود العيب فيه إىل هذا اجلاهل الذي جيهل 

، وعلى كل حال الشيخ عبيد مدرس كان يف املعهد العلمي باجلامعة اإلسالمية، واآلن يدرس يف فرع جامعة اإلمام يف املدينة العلماء

وقد قام بشرح كتاب التوحيد أو كتاب التفسري لإلمام   ، ومن السنة"من علوم التوحيد   "  وهو رجل متمكن من التوحيد  النبوية،

  =وله جهود عظيمة يف مناصرة السنة   عقيدة وغريهاشرحاً موسعا شامال لل   البخاري
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فلم يؤسسها الشيخ حممد بن ،السلفية هى عقيدة ومنهج ومل يؤسسها أحد من البشر"

ومل يؤسسها قبلهما شيخ ، سعود مام األمري حممد بنعبد الوهاب حني ناصره اإل

بل ومل ، مامة ىف الدينن بينه وبينهما من أهل العلم واإلوال م، بن تيميةسالم اإل

بل ومل يؤسسها أصحاب حممد ،بل ومل يؤسسها أئمة التابعني ، يؤسسها أتباع التابعني

هى  فالسلفية .بل مل يؤسسها حممد صلى اهللا عليه وسلم،وسلم= =صلى اهللا عليه

ومن .الشرك هذه السلفية عقيدة ومنهجب البدعة وائسالم اخلالص اخلايل من شواإل

فالسلفية  .جاء بعد النبيني واملرسلني دعاة إصالح وتبصري الناس بفقه هذه السلفية

بالنسبة إلمة حممد صلى اهللا عليه وسلم هى فقه الكتاب والسنة على وفق فهم السلف 

تبعاً ألن السلفية وصف لكل من مضى بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م.الصاحل 

  .٣٩"أثره

  املبحث الثالث

  شبهات والرد عليها

  : الشبهة األويل 

ن الصحابة يف عصر رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم مل قالوا التسمية بالسلفية بدعة أل

                                                                             يتسموا ا ؟

ة السلفية تطلق علي عصر الرسول صلي اهللا عليه وسلم مل تكن كلم: الرد علي ذلك 
                                                                                                                                                                                                   

منقول من ملف مفرغ من بداية شريط  .ويعترب من كبار الرجال وعقالئهم وميتاز مبيزات ال توجد عند كثريا من الرجال بارك اهللا فيه= 

  حفظه اهللا بعنوان يوم امليعاد –للشيخ 
  "٤٣ص"احلد الفاصل -  ٣٩
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وأصحابه ألنه مل يكن هناك حاجة فاملسلمون األولون كانوا علي اإلسالم الصحيح فلم 

يكن حاجة لكلمة السلفية ألم كانوا علي سليقة وفطرة كما كانوا يتكلمون العربية 

الغة حاجة حىت ظهر الفصيحة دون حلن أو خطأ فلم يكن لعلم النحو والصرف والب

اللحن فظهر هذا العلم الذي يضبط عوج اللسان ، وكذلك مل يكن لعلم مصطلح 

وشاع الكذب  يكن الكذب فيهم فلما وقعت الفتنة احلديث حاجة ألم صادقون ومل

وضع العلماء قواعد لعلم احلديث وكذلك ملا ظهر الشذوذ واالحنراف عن صراط اهللا 

هرت كلمة السلفية علي اعة املسلمني األوائل ومنهجهم ظاملستقيم واالحنراف عن مج

ن كان الرسول صلي اهللا عليه وسلم قد نبه علي معناها يف حديث االفتراق الواقع وإ

وستفْترِق أُمتي علَى ثَلَاث وسبعني فرقَةً كُلُّها في النارِ، إلَّا  :بقوله صلي اهللا عليه وسلم 

وملا كثرت الفرق  ٤٠ »ما أَنا علَيه وأَصحابِي: من هم يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: لَقي. واحدةً

زها فقالوا أهل احلديث يوادعت كلها السري علي الكتاب والسنة قام علماء األمة بتمي

  .والسلف 

 خري بانتساا إيل أمر ضمنية عن مجيع الطوائف اإلسالمية األولذلك متيزت السلف

هلم السري علي اإلسالم الصحيح أال وهو التمسك مبا كان عليه أصحاب رسول اهللا 

صلي اهللا عليه وسلم واملهاجرون واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهم أهل القرون 

  .املشهود هلا باخلري 

  ............ لذلك شعارهم كتاب وسنة بفهم السلف الصاحل
                                                           

من حديث عبد اهللا بن عمرو، قال ) ١٢٩، ١٢٨/  ١(، واحلاكم ) ٢٦٤١(رواه الترمذي ) إسناده حسن وهو صحيح لغريه( -  ٤٠

، ) ٤٥٩٦(وقد حسنه األلباين ورواه أبو داود . هذا حديث مفسر غريب ال نعرفه مثل هذا إال من هذا الوجه: اإلمام الترمذي

حديث أيب هريرة حديث حسن : وقال الترمذي) فرقة(من حديث أيب هريرة حىت قوله ) ٣٩٩١(، وابن ماجه ) ٢٦٤٠(والترمذي 

  )٢٠٤٢رقم(صحيح اجلامع . صحيحوحسن : صحيح، وسكت عنه أبو داود، وقال األلباين
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  : الشبهة الثانية 

  ؟ ٤١} هو سماكُم الْمسلمني {تنسبوا أنفسكم إيل السلفية واهللا يقول ملاذا  :قالوا 

   ؟:بني نسوق للقارئ الكرمي تلك احملاورة اللطيفة :الرد علي ذلك 

حترير املرأة يف " واألستاذ عبداحلليم ابوشقة مؤلف كتاب :٤٢العلَّامةُ اَأللْبانِي رحمه اُهللا

  " .عصر الرسالة 

  إن قيل لك ما مذهبك فما أنت قائل ؟:  لشيخ رمحه اهللاقال ا

  .مسلم  :قال األستاذ 

  .هذا ال يكفي  :قال الشيخ رمحه اهللا 

   ٤٣} هو سماكُم الْمسلمني{ لقد مسانا اهللا املسلمني وتال اآلية  :قال األستاذ 

انتشار الفرق هذا جواب صحيح لو كنا يف العهد األول قبل  :قال الشيخ رمحه اهللا 

فلو سألنا اآلن أي مسلم من هذه الفرق اليت خنتلف معها جذريا يف العقيدة ملا اختلف 

العلوي  . النصريي .الدرزي  .الرافضي  . الشيعي :جوابه عن هذه الكلمة فكلهم يقول 

  .أنا مسلم إذن هذا ال يكفي يف هذه األيام " 

  .والسنة إذن أقول أنا مسلم علي الكتاب  :قال األستاذ 

                                                           

 ]٧٨: سورة احلج آية[ -  ٤١
عه التوسل أنوا: حممد بن ناصر الدين بن نوح جنايت بن آدم األلباين، أحد علماء احملدثني املعاصرين، من مؤلفاته العالمة :هو -   ٤٢

والذي أحسبه من اددين يف هذا الزمان ويف هذا القرن هو . هـ ١٤٢٠وأحكامه، سلسلة األحاديث الصحيحة، وغريها، تويف سنة 

شيخنا العالمة األلباين، وكذلك شيخنا العالمة ابن باز، وغريمها من أهل العلم ممن هو باق على قيد احلياة، نسأل اهللا أ ن يطيل 

فالسلفية هلا . عماهلم، وأن حيسن خواتيمنا وإياهم مجيعاً، ومنهم من مات وال يقل يف الفضل والعلم عمن ذكرناهأعمارهم، وأن حيسن أ

  .حياة األلباين وآثاره، حملمد بن الوليد الطرطوشي: ينظر معىن قدمي متعلق بالقرون اخلريية الثالثة
 ]٧٨: سورة احلج آية[ -  ٤٣
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  .هذا ال يكفي  أيضاً : قال الشيخ رمحه اهللا

قال                                                                  ملاذا ؟  :قال األستاذ 

هل جتد واحداً من هؤالء الذين ضربناهم مثال يقول أنا مسلم لست  :الشيخ رمحه اهللا 

لست علي الكتاب والسنة ، مث أخذ الشيخ علي الكتاب والسنة فمن الذي يقول أنا 

  .رمحه اهللا يبني له أمهية الضميمة الثالثة الكتاب والسنة بفهم السلف الصاحل 

  .إذن أنا مسلم علي الكتاب والسنة بفهم السلف الصاحل  :قال األستاذ 

  .لك سائل عن مذهبك فهل تقول له ذلك إذا سأ :قال الشيخ رمحه اهللا 

                                                                   . نعم :قال األستاذ 

ما رأيك خنتصرها لغة ألن خري الكالم ما قل ودل فنقول سلفي  :قال الشيخ رمحه اهللا 

 مالك وأقول لك نعم لكن اعتقادي ما سبق ألن أول ما ينصرفاقد أج :قال األستاذ 

أشياء كثرية من ممارسات فيها شدة تصل  فكر اإلنسان عندما يسمع انك سلفي إيل

  .إيل الغلظة قد تقع من السلفيني 

لت مسلم أال ينصرف إيل شيعي أو هب صحة كالمك فإذا ق :قال الشيخ رمحه اهللا 

اخل ............ رزي أو امساعيلي د.  

} لمنيهو سماكُم الْمس {من املمكن لكن أكون قد اتبعت اآلية الكرمية: قال األستاذ
٤٤   

ال يا أخي انك مل تتبع اآلية ألن هذه اآلية تعين اإلسالم  :قال الشيخ رمحه اهللا 

الصحيح ، ينبغي أن خياطب الناس علي قدر عقوهلم فهل يفهم أحد منك أنك مسلم 

باملعين املراد يف اآلية ؟واحملاذير اليت ذكرا آنفا قد تكون صحيحة أو غري ذلك ألن 

                                                           

  ]٧٨: سورة احلج آية[ -  ٤٤
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ن هذا يف بعض األفراد وليس كمنهج عقدي علمي ، فدعك من قولك شدة قد يكو

األفراد ألننا نتكلم عن املنهج ألننا إذا قلنا شيعي أو درزي أو خارجي أو صويف أو 

معتزيل ترد احملاذير اليت ذكرا إذن فليس هذا موضوعنا فنحن نبحث عن إسم يدل 

  علي مذهب اإلنسان الذي يدين هللا به 

  .أليس الصحابة كلهم مسلمني  :ة اهللامث قال الشيخ رمح

  .طبعاً  :قال األستاذ 

لكن فيهم من سرق وزين وهذا ال يسوغ ألحدهم أن يقول أنا  :قال الشيخ رمحه اهللا 

بل هو مسلم ومؤمن باهللا ورسوله كمنهج لكنه قد خالف منهجه أحياناً ، لست مسلماً

كلمة تدل علي عقيدتنا  ولذلك فنحن بارك اهللا فيك نتكلم عن،ألنه غري معصوم 

ون ديننا الذي نعبد اهللا به و أما فالن منطلقنا يف حياتنا فيما يتعلق بشؤوفكرنا و

  .متشدد أو متساهل فأمر آخر 

أريد أن تفكر يف هذه الكلمة املوجزة حيت ال تبقي مصراً  :مث قال الشيخ رمحه اهللا 

خاطب  فإذاً تريده أبداً أحد يفهم منك ما علي كلمة مسلم وأنت تعلم أنه ال يوجد

  .الناس علي قدر عقوهلم وبارك اهللا لك يف تلبيتك 

  الشبهة الثالثة

  .إن النسبة إىل  السلفية تزكية للنفس وال تزكوا أنفسكم

 .نسبة متييز وليس نسبة تزكية ةأن النسبة إىل السلفي:الرد على ذلك
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  املبحث الثالث

  "ورة السلفية الفرقة الناجية والطائفة املنص" 

  .الفرقة الناجية والطائفة املنصورة والكالم عليها من وجوه 

  : األحاديث النبوية يف النهي عن افتراق األمة اإلسالمية  :أوال 

افْترقَت : "صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، قَالَ رسولُ اللَّه: عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ

ودهنِ  الْييتى أَوِ اثْندلَى إِحى عارصالن رِقفْتتقَةً، ورف نيعبسنِ ويتى أَوِ اثْندلَى إِحع

"وسبعني فرقَةً، وتفْترِق أُمتي علَى ثَلَاث وسبعني فرقَةً
٤٥.  

ام تتجارى بِهِم الْأَهواُء كَما وإِنه سيخرج من أُمتي أَقْو«ويف حديث معاوية زيادة 

لَهخلٌ إِلَّا دفْصلَا مو قرع هنقَى مبفَلَا ي ،بِهاحبِص ى الْكَلْبارجت٤٦" »ي.  

  .٤٧"  »كُلُّها في النارِ إِلَّا واحدةً، وهي الْجماعةُ«ويف رواية أنس بن مالك زيادة 

                                                           

كتاب اإلميان، باب ما جاء يف افتراق هذه ) ٢٦٤٠(، باب شرح السنة، والترمذي )٤٥٩٦(السنة : أبو داود كتاب: أخرجه -  ٤٥

كتاب الفنت، باب افتراق األمم، وقال عنه األلباين يف صحيح سنن ابن ) ٣٩٩١(وابن ماجه ). حديث حسن صحيح: (األمة، وقال

/ ٢" املسند"وأخرجه أمحد يف . ، وصححه ووافقه الذهيب١٢٨/ ١، ٦/ ١ "املستدرك"واحلاكم يف ). حسن صحيح( ٣٦٤/ ٢: ماجه

  .١٥: ، واآلجري يف الشريعة)٦٢٤٧(رقم  ١٤٠/ ١٤" اإلحسان"، وابن حبان يف صحيحه ٣٣٢

   ).٢٠٣(رقم احلديث " سلسلة األحاديث الصحيحة"، وذكره األلباين يف )١٩٠" (املقاصد احلسنة"وأورده السخاوي يف 

هذه : قال احلاكم، ) ٣٧٦/ ١٩((والطرباين ، ) ٢١٨/ ١(واحلاكم ، ) ١٦٩٧٩) (١٠٢/ ٤(وأمحد ، ) ٤٥٩٧(و داود رواه أب -  ٤٦

حمفوظ من حديث صفوان ): ١٣٧/ ١)) (اقتضاء الصراط املستقيم((وقال ابن تيمية يف ، أسانيد تقام به احلجة يف تصحيح هذا احلديث

  .صحيح لغريه): ٢( ))كتاب السنة((وقال األلباين يف ، بن عمرو

) ١٠٢/  ٤(وأمحد ) ١٥٠" (شرح االعتقاد"والاللكائي يف ) ٦٥و  ٢" (السنة "وابن أيب عاصم يف ) ٤٥٩٧(رواه أبو داود  -  ٤٧

عن ) ١٦ص (واآلجري ) ٣٩٩٣(عن معاوية رضي اهللا عنه ورواه ابن ماجه ) ١٨ص " (الشريعة "واآلجري يف ) ١٢٨/  ١(واحلاكم 

 ١٧ص (عن عوف بن مالك األشجعي ورواه اآلجري ) ١٤٩(والاللكائي ) ٦٣(وابن أيب عاصم ) ٣٩٩٢(اجه أيضا أنس ورواه ابن م

) ١٢٨/  ١(واحلاكم ) مواردالظمآن١٨٣٤(وابن حبان ) ١٥ص (واآلجري ) ٢٧٧٨(ورواه الترمذي . عن سعد بن أيب وقاص) ١٨- 

  =) ٢٤١/  ٢(كذا رواه الدارمي و" وهي اجلماعة "عن أيب هريرة احلديث ولكن مل يذكروا فيه 
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  . ٤٨" »ما أَنا علَيه الْيوم وأَصحابِي«بن العاص وفيه زيادة وعمرويف رواية عبداهللا بن 

  .٤٩"  الناجِية "ويف رواية 

ألا جنت من اخلالف والشقاق يف الدنيا وستنجو بإذن اهللا يف اآلخرة  :أبوحيي:قلت 

 .فهو وعد الصادق املصدوق صلي اهللا عليه وسلم 

  )اقلب الصفحة.. يتبع ( 

قال                                                                            :فائدة

  :شيخ اإلسالم رمحه اهللا ىف جمموع الفتاوى
                                                                                                                                                                                                   

واحلديث صحيح ال شك يف صحته وقد صححه مجع من احلفاظ . عن معاوية رضي اهللا عنه) ٦٧و  ٦٦" (السنة"وابن أيب عاصم يف = 

  )٢٠٣". (السلسلة الصحيحة"انظر 

سيأْتي علَى أُمتي ما أَتى علَى بنِي إِسرائيلَ مثْلًا بِمثْلٍ حذْو «: ه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَي: عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو، قَالَ -  ٤٨

سو لَى ثَلَاثي عتأُم رِقفْتتسلَّةً وم نيعبسنِ ويتنلَى ثقُوا عفَرت مهإِنلِ، وعلِ بِالنعي النف ملَّةً كُلُّهم نيعةًبداحو رارِ غَيولَ : ، قَالُوا» النسا ري

من حديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما، ). ٢٦٤١(رواه الترمذي  »هو ما أَنا علَيه الْيوم وأَصحابِي«: اللَّه وما تلْك الْواحدةُ؟ قَالَ

أخرجه الترمذي من ): ٢٨٤/ ٣" (املغين"قال احلافظ العراقي يف . الوجههذا حديث مفسر غريب ال نعرفه مثل هذا إال من هذا : وقال

وأليب داود من حديث معاوية وابن ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك وهي اجلماعة ... حديث عبد اهللا بن عمرو وحسنه 

  . ث األلباينللمحد" ٢٠٤ح"انظر السلسلة الصحيحة "صحيح سنن الترمذي"حسنه األلباين يف  و. وأسانيدها جياد
عن قَوله صلَّى اللَّه علَيه  - :قَدس اللَّه روحه - وسئلَ شيخ الْإِسلَامِ أَحمد ابن تيمية   (:أبوحيي :قلت  )٣٤٥/ ٣(جمموع الفتاوى  -  ٤٩

 لَّمسقَةً " ورف نيعبسي ثَلَاثَةً وتأُم رِقفْتت ."قرا الْف؟موفنالص هذه نم قَةركُلِّ ف قَدتعا مم؟ و.  ابفَأَج:  يححيثُ صدالْح ،لَّهل دمالْح

 لَفْظُهو مرِهغَيو يائسالني وذمرالتد واونِ أَبِي دن؛ كَسانِدسالْمنِ وني السف ورهشلَى{مع ودهالْي قَتري  افْتا فقَةً كُلُّهرف نيعبسى ودإح

داحارِ إلَّا وي النا فقَةً كُلُّهرف نيعبسنِ ويتلَى اثْنى عارصالن قَترافْتةً وداحارِ إلَّا وا النقَةً كُلُّهرف نيعبسو لَى ثَلَاثةُ عالْأُم هذه رِقفْتتسةً و

ي النةًفداحارِ إلَّا و { ي لَفْظفو}ًلَّةم نيعبسو لَى ثَلَاثع { ةايي رِوفو}ةُ؟ قَالَ: قَالُوااجِيقَةُ النرالْف نم ولَ اللَّهسا رثْلِ  :يلَى مكَانَ ع نم

ولهذَا وصف الْفرقَةَ الناجِيةَ بِأَنها أَهلُ السنة . } اعةُ يد اللَّه علَى الْجماعةهي الْجم{وفي رِواية قَالَ } ما أَنا علَيه الْيوم وأَصحابِي

ظَمالْأَع ادوالسو رالْأَكْب ورهمالْج مهو ةاعمالْجا حتت يده ومعلوم أن كثريا من. " وذه اللفظة مما يؤكد أ املتون  فجزم شيخ اإلسالم

والعالمة ابن باز جزم ذه الرواية اتباعا لشيخ اإلسالم وال أستطيع أن أخطئ شيخ ، احلديثية مازالت خمطوطة مل خترج إىل النور بعد 

ورد بروايات أخرى صحيحه كما يف أيب داود، كتاب السنة   .اإلسالم إال ببينة واضحة وشيخ اإلسالم ثقة ثبت وقد نقل إلينا خربا

وأمحد يف . ٥/١٣٢١)) ٣٩٩١((وابن ماجه يف كتاب الفنت، باب افتراق األمم ح . ٥- ٥/٤)) ٤٥٩٧- ٤٥٩٦((السنة ح  باب شرح

   )) .٢٠٤، ٢٠٣((وتتبع األلباين طرقه يف سلسلة األحاديث الصحيحة رقم . ١/١٢٨، واحلاكم يف املستدرك ٤/١٠٢املسند 
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ولَو دعا الناس  -الْمقْصود هنا أَنه لَا يجعلُ أَحد بِمجرد ذَنبٍ يذنبه ولَا بِبِدعة ابتدعها 

فَأَما من كَانَ في قَلْبِه الْإِميانُ بِالرسولِ وما . كَافرا في الْباطنِ إلَّا إذَا كَانَ منافقًا -إلَيها 

جاَء بِه وقَد غَلطَ في بعضِ ما تأَولَه من الْبِدعِ فَهذَا لَيس بِكَافرِ أَصلًا والْخوارِج كَانوا 

ناسِ بِدعةً وقتالًا للْأُمة وتكْفريا لَها ولَم يكُن في الصحابة من يكَفِّرهم لَا من أَظْهرِ ال

فيهِم بِحكْمهِم في الْمسلمني الظَّالمني علي بن أَبِي طَالبٍ ولَا غَيره بلْ حكَموا 

وكَذَلك سائر الثِّنتينِ . ثَار عنهم بِذَلك في غَيرِ هذَا الْموضعِالْمعتدين كَما ذَكَرت الْآ

 والسبعني فرقَةً من كَانَ منهم منافقًا فَهو كَافر في الْباطنِ ومن لَم يكُن منافقًا بلْ كَانَ

طنِ لَم يكُن كَافرا في الْباطنِ وإِنْ أَخطَأَ في التأْوِيلِ كَائنا ما مؤمنا بِاَللَّه ورسوله في الْبا

كَانَ خطَؤه؛ وقَد يكُونُ في بعضهِم شعبةٌ من شعبِ النفَاقِ ولَا يكُونُ فيه النفَاق الَّذي 

الن نفَلِ مالْأَس كري الدف هباحكُونُ صارِي .  

إنَّ الثِّنتينِ والسبعني فرقَةً كُلُّ واحد منهم يكْفُر كُفْرا ينقُلُ عن الْملَّة فَقَد : ومن قَالَ

 اعمإِجلْ وب نيعمأَج هِملَيع انُ اللَّهورِض ةابحالص اعمإِجةَ ونالسو ابتالْك الَفخ

ةً ئمة الْأَربعة وغَيرِ الْأَربعة فَلَيس فيهِم من كَفَّر كُلَّ واحد من الثِّنتينِ وسبعني فرقَالْأَ

وإِنما يكَفِّر بعضهم بعضا بِبعضِ الْمقَالَات كَما قَد بِسطَ الْكَلَام علَيهِم في غَيرِ هذَا 

وعِالْم٥٠"ض.   

  

  )اقلب الصفحة.. يتبع (

                                                           

  )٢١٧/  ٧(جمموع الفتاوى  -  ٥٠
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  :ىف شرحه للعقيدة الوسطية: ٥١قال العالمة صاحل أل الشيخ حفظه اهللا وسلمه

أن حديث اإلفتراق املراد به أمة اإلجابة ال أمة الدعوة فهذه الفرق اإلثنني والسبعني "

نها وأخرج أهل السنة م،وهم الفرق الىت خالفت اجلماعة األوىل ،من أمة اإلجابة

ألن اجلمهية الغالة أتباع اجلهم بن صفوان هؤالء ليسوا من الثنتني ،باإلمجاع اجلهمية

                                                           

 ن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشادصاحل ب العالمة هو -  ٥١

أحدالعلماء  - رمحه اهللا تعاىل- م، ونشأ يف بيت علم وصالح، فوالده الشيخ عبد العزيز ١٩٥٩هـ، ١٣٧٨ولد يف مدينة الرياض سنة  

. من أبرز علماء العصر ومفيت اململكة العربية السعودية يف زمانه - رمحه اهللا تعاىل- املعروفني، وجده مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم 

كلية اهلندسة، مث انتقل إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود / أكمل مراحل تعليمه يف الرياض، والتحق جبامعة امللك سعود  - سريته العلمية 

والده الشيخ عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم، : همكما درس على عدد من العلماء من - . كلية أصول الدين وخترج ا/ اإلسالمية 

والشيخ عبد العزيز بن مرشد، والشيخ عبد اهللا بن عقيل، والشيخ عبد اهللا بن غديان، والشيخ صاحل األطرم، والشيخ محاد األنصاري، 

ماء، مع اهتمامه بالبحث واالطالع وقد نبغ يف العلوم الشرعية منذ صغره، والتزم األخذ من أكابر العل - . والشيخ إمساعيل األنصاري

تعليمه . منح إجازات علمية عالية من عدد من علماء اململكة العربية السعودية، وتونس، واملغرب، وباكستان، واهلند - . والتأليف

ناقش  - . هـ١٤١٦كلية أصول الدين، حىت سنة / عمل بالسلك األكادميي يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  - وتدريسه 

وأضاف إىل ذلك تدريسه املستمر يف املساجد ألنواع العلوم الشرعية، وقد متيزت  - . العديد من الرسائل العلمية، وأشرف على بعضها

له العديد من احملاضرات العلمية املتخصصة،  - . دروسه باملنهجية، وقوة املادة العلمية، مع حرصه على مراعاة اجلوانب التربوية

شارك يف مؤمترات وندوات متعددة املوضوعات، داخل  - . ملنهجية، واللقاءات اليت يناقش فيها املسائل الشرعية والدعويةوالتربوية، وا

التكميل ملا فات  - : التألـــيف له العديد من املؤلفات واألعمال العلمية، طُبع بعضها، منها. اململكة العربية السعودية وخارجها

( خطاب إىل الغرب رؤية من السعودية / كتاب  - . التمهيد يف شرح كتاب التوحيد. موسوعة الكتب الستة - . خترجيه من إرواء الغليل

صدر األمر امللكي الكرمي بتعيينه نائبا لوزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  - املناصب اليت توالها ). إشراف ومراجعة 

 - . هـ بتعيينه وزيرا للشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد١٤٢٠يف عام صدر األمر امللكي الكرمي  - . هـ١٤١٦عام 

املشرف العام على جممع امللك فهد لطباعة  - . املشرف العام على مؤسسة الدعوة اخلريية - . عضو الس األعلى للشؤون اإلسالمية

رئيس الس األعلى للجمعيات اخلريية  - . رشادرئيس جملس الدعوة واإل - . جملس األوقاف األعلى - رئيس  املصحف الشريف

 - . رئيس الس التنفيذي لوزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية - . رئيس الندوة العاملية للشباب اإلسالمي - . لتحفيظ القرآن الكرمي

عضو عامل . نة وقف األطفال املعوقنيرئيس جل - . عضو اللجنة العليا لسياسة التعليم - . عضو الس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة

     )   صاحل أل الشيخ الرجوع ملوقع الشيخ ؛املصد ر( ؟؟؟؟؟ .يف اجلمعية الفقهية السعودية
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وأخرج طائفة من أهل العلم من املتقدمني ومن املتأخرين الرافضة ،والسبعني فرقة أصالً

وهذه الفرق اإلثنني والسبعني ليست بكافرة ،الغالة أيضاً من اإلثنني والسبعني فرقة

  .خارجة من امللة

  .٥٢" كُلُّها في النار "صلي اهللا عليه وسلموقوله 

  .يعىن متوعدة بالنار وليس حمكوماًعليها باخللود ىف النار 

قال شيخ اإلسالم من ظن أن هذه الفرق خالدة خملدة ىف النار كافرة فقد خالف إمجاع 

ن رق بأم كفار خارجون عوالسلف الصاحل مل حيكموا على هذه الف،السلف الصاحل

ويصف الفرق فيقول هذه الفرق  - الكالم للشيخ صاحل -وهلذا يغلَط بعضهم.امللة 

لكن كلمة النارية حتتمل أن تكون " كُلُّها في النار "صحيح ،وهذه تسمية حمدثة،النارية

وهلذا اليصلح ،فقد يكون ظاهر اللفظ أم خملدون ىف النار،خملدة ىف النار أوغري خملدة

 وخارجة عن طريق أهل السنة،بل يقال هذه الفرق متوعدة بالنار،كلمةأن تقال هذه ال

    ٥٣ . ه كالمه حفظه اهللا.أ " خمتلفة متفاوتة ، ومبتدعة ، وضالة ،

  )اقلب الصفحة.. يتبع (

                                                           

، وابن حبان يف كتاب التاريخ، ذكر افتراق اليهود )٣٩٩٢(أحرجه ابن ماجة يف سننه يف كتاب الفنت باب افتراق األمم برقم  -  ٥٢

  ،)٣٩٩٢(، وصححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن ابن ماجة برقم )٦٢٤٧(برقم والنصارى فرقا خمتلفة 

ستفترق أميت على ثالث : "وروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ).١٤٢٩(ويف سلسلة األحاديث الصحيحة برقم 

رواه مجاعة من األئمة رواه الترمذي ". ليه وأصحايبما أنا ع: "قيل فمن الناجية؟ قال: ويف رواية". وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة

ت أخرى صحيحه كما يف  ولكنه ورد بروايا. ٥/٢٦)) ٢٦٤١((بسند ضعيف يف كتاب اإلميان، باب ما جاء يف افتراق هذه األمة ح 

مم ح وابن ماجه يف كتاب الفنت، باب افتراق األ. ٥- ٥/٤)) ٤٥٩٧- ٤٥٩٦((أيب داود، كتاب السنة باب شرح السنة ح 

وتتبع األلباين طرقه يف سلسلة األحاديث الصحيحة . ١/١٢٨، واحلاكم يف املستدرك ٤/١٠٢وأمحد يف املسند . ٥/١٣٢١)) ٣٩٩١((

   )٢٠٤، ٢٠٣(رقم 

  )٢/٥٤٨(شرحه للعقيدة الوسطية  -  ٥٣
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                                                           :هم الطائفة املنصورة  :ثانيا 

ر بن أَبِي مزاحمٍ، حدثَنا يحيى بن حمزةَ، عن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ حدثَنا منصو

سمعت : سمعت معاوِيةَ، علَى الْمنبرِ يقُولُ: جابِرٍ،أَنَّ عمير بن هانِئ، حدثَه، قَالَ

لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي قَائمةً بِأَمرِ اِهللا، لَا « :م يقُولُاُهللا علَيه وسلَّرسولَ اِهللا صلَّى 

٥٤»يضرهم من خذَلَهم أَو خالَفَهم، حتى يأْتي أَمر اِهللا وهم ظَاهرونَ علَى الناسِ
  

  :ويف رواية  

، ثنا أَبو عبد اِهللا محمد بن يعقُوب ، محمد الْفَقيه أَخبرنا أَبو نصرٍ محمد بن علي بنِ 

 نع ،وبأَي نع ،ديز نب ادمورٍ، ثنا حصنم نب يدعثنا س ،يشررٍو الْحمع نب دمحثنا م

اُهللا ع يضانَ ربثَو ناَء، عمأَبِي أَس نةَ، علَابقَالَأَبِي ق هن : هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ ر

لَّمسو:  " يأْتى يتح مذَلَهخ نم مهرضلَا ي قلَى الْحع رِيني ظَاهتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ي

ككَذَل مهاِهللا و ر٥٥ " أَم   

  : رة أوصاف الفرقة الناجية والطائفة املنصو: ثالثا 

صاف الفرقة وردت األخبار الصحيحة عن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم بتعيني أو

  :أما املنهج فقد وردت ثالثة ألفاظ بتحديد منهجه :  الناجية ومنهجها وحاهلا

                                                           

وسلم آية فأراهم انشقاق  باب سؤال املشركني أن يريهم النيب صلى اهللا عليه - كتاب املناقب- أخرجه البخاري يف صحيحه  -  ٥٤

كتاب  - مسلم يف صحيحه و،) ٨/١٨٩( - } إِنما قَولُنا لشيٍء إِذَا أَردناه{: باب قوله تعاىل- ويف كتاب التوحيد، ) ٤/١٨٧( - القمر

من حديث ) ٣/١٥٢٤" (ال يضرهم من خالفهم، ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق: "باب قوله صلى اهللا عليه وسلم- اإلمارة

ال تزال طائفة من : " باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم- كتاب االعتصام بالكتاب والسنة  - وأخرجه البخاري يف صحيحه . معاوية

ال تزال : " باب قوله صلى اهللا عليه وسلم - كتاب اإلمارة- ومسلم يف صحيحه، ) ٨/١٤٩( - وهم أهل العلم، "أميت ظاهرين على احلق

   .من حديث املغرية بن شعبة ١٩٢٣ح ) ٣/١٤٢٥....." (ميتطائفة من أ

   .عن عدد كبري من الصحابة، فهو متواتر - تقرييا - وهذا احلديث مروى يف مجيع كتب السنة
  .من حديث ثوبان رضي اهللا عنه). ١٩٢٠(رواه مسلم  -  ٥٥
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 ٥٦.بن العاص  ورواية عبداهللا بن عمر) ما أَنا علَيه الْيوم وأَصحابِي( - ١

 ٥٧.ة انس رواي)  وهي الْجماعةُ( - ٢

                                           .٥٨رواية أيب امامة ) السواد الْأَعظَمِ( - ٣

   .تلفة وليست مبختلفةوهذه األلفاظ النبوية مؤ

                                                           

  ٢٢ص.سبق خترجيه -  ٥٦
  ٢٢ص.سبق خترجيه -  ٥٧

كنت بالشام، فبعث املهلَّب سبعني رأساً من اخلوارج، فنصبوا على «: - حزور: وامسه- الب يريد حديث أيب أمامة، قال أبو غ -  ٥٨

ما يصنع ! سبحان اهللا: درج دمشق، وكنت على ظهر بيت يل، فمر أبو أمامة، فنزلت فاتبعته، فلما وقف عليهم، دمعت عيناه، وقال

، خري قتلى من قتلوه، - ثالث مرات- ... نم، شر قتلى حتت ظل السماء ، كالب جهنم، كالب جه- قاهلا ثالثاً- الشيطان ببين آدم 

  .إنك بأرض هم ا كثري، فأعاذك اهللا منهم! يا أبا غالب: مث التفت إيلَّ، فقال. طوىب ملن قتلهم أو قتلوه

  مران؟هل تقرأ سورة آل ع! بكيت رمحة حني رأيتهم كانوا من أهل اإلسالم: رأيتك بكيت حني رأيتهم؟قال: قلت

آل [} وما يعلَم تأْوِيلَه إِالَّ اللَّه{: حىت بلغ} ... هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ {: فقرأ. نعم: قلت

} ... الَّذين تفَرقُواْ واختلَفُواْ من بعد ما جاَءهم الْبينات والَ تكُونواْ كَ{: مث قرأ. ، وإن هؤالء كان يف قلوم زيغٌ، فزيغ م] ٧: عمران

  هم هؤالء يا أبا أمامة؟: قلت] ١٠٧- ١٠٥: آل عمران[} فَفي رحمة اللَّه هم فيها خالدونَ{: إىل قوله

إين إذن جلريء، بل مسعته من رسول اهللا : ؟قال- اهللا عليه وسلم صلى  - من قبلك تقول أو شيٌء مسعته من النيب : قلت. نعم: قال... 

إنَّ بين إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعني فرقة، وإن هذه : مث قال. حىت عد سبعاً... ، ال مرة، وال مرتني - صلى اهللا عليه وسلم  - 

علَيه ما حملَ وعلَيكُم ما {: قال أال ترى ما يفعلون؟! مةيا أبا أما: قلت. األمة تزيد عليها فرقة، كلها يف النار؛ إال السواد األعظم

ملْتموذلك يف أول خالفة عبد امللك والقتل يومئذ - أال ترى ما فيه السواد األعظم : قال«: ويف رواية قال» ] ٥٤: النور[اآلية } ح

، وعبد ) ٣٠٨- ١٥/٣٠٧(» املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف » ] ٥٤: النور[} علَيه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم{: ؟ قال- ظاهر

» املسند«، وأمحد يف ) ١١٣٦رقم (» املسند«، والطيالسي يف ) ٩٠٨(» املسند«، واحلميدي يف ) ١٨٦٦٣(» املصنف«الرزاق يف 

» الكبري«، والطرباين يف ) ١٧٦رقم (» السنن«، وابن ماجه يف ) ٣٠٠٠رقم (» اجلامع«، والترمذي يف ) ٢٥٦، ٥/٢٥٣(

، والطحاوي يف ) ٢/١١٧(» الصغري«، و » األوسط«، و ) ٨٠٥٦، ٨٠٤٩، ٨٠٣٦- ٨٠٣٣رقم  ٣٢٨، ٣٢٨- ١٥/٣٢٧(

، ) ١٧- ١٦ص (» السنة«، وابن نصر يف ) ٦٨رقم (» السنة«، وابن أيب عاصم يف ) ٢٥١٩رقم  ٣٣٩- ٦/٣٣٨(» مشكل اآلثار«

، ١٥١(» السنة«، والاللكائي يف ) ٨/١٨٨(» السنن الكربى«، والبيهقي يف ) ٨١٥٠رقم  ٥/١٤٢٩(» التفسري«وابن أيب حامت يف 

- » التفسري«، وابن املنذر يف ) ٢٦٢رقم  ١/١٦٣(» الواهيات«، وابن اجلوزي يف ) ٣٦، ٣٥ص (» الشريعة«، واآلجري يف ) ١٥٢

هذا حديث «: قال الترمذي. ربة، وبعضهم اختصرهمن طرق عن أيب غالب به، بألفاظ متقا - ) ٢/٢٩١(» الدر املنثور«كما يف 

  =أبو غالب البصري حزور البصري، صاحب أيب أمامة، ضعيف، يعترب به يف الشواهد واملتابعات،: قلت. » حسن
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يرالْآج امقَالَ الْإِم
  ":الشريعة " يف كتاب :٥٩ 

هللا عليه وسلم يف حديث ؟ فقال صلي ا)منِ الناجِيةُ(نه صلي اهللا عليه وسلم سئل مث إ" 

  ويف حديث ) السواد الْأَعظَمِ(ويف حديث ) ما أَنا علَيه الْيوم وأَصحابِي(

هـ رمحه اهللا . أ " ومعانيها واحدة إن شاء اهللا ) واحدةٌ في الْجنة، وهي الْجماعةُ(

.٦٠.  

  .٦١" افق طَاعة اهللا تعالَىوأَن الْجماعة ما و " وقَالَ ابن مسعود

زِيواملَر ادمح نب ميع٦٢ قَالَ ن:  

يعنِي إِذا فَسدت الْجماعة فَعلَيك بِما كَانت  :"بعد روايته أثر بن مسعود السابق قال

ذئينة حاعمت الْجك أَنحدك فَإنأَن كنت وة قبل أَن تفْسد واعمالْج هلَي٦٣" ع.                                                               

                                                                                                                                                                                                   

، وسنده ) ١٥٤٦رقم (» السنة«، وابنه عبد اهللا يف ) ٥/٢٦٩(» املسند«، عند أمحد يف - وهو ثقة- صفوان بن سلَيم  :وقد تابعه =

» صدوق«: » التقريب«، ويف ) أتباع التابعني(يف ) ٦/٤٢٣! (وأعاده) يف التابعني) (٤/٣٣٥(وثقه ابن حبان - سيار األموي * صحيح

 )٥/٢٥٠(» املسند«عند أمحد يف - مقبول : ، ومن منهجه يف مثله قوله- 
ي البغدادي، كان عاملاً عابداً صاحب سنة واتباع، اإلمام احملدث الفقيه الشافعي أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلجر: هو -  ٥٩

  .كتاب الشريعة: ، وله عدة تصانيف أشهرها)هـ ٣٦٠(سنة  - رمحه اهللا  - انتقل إىل مكة وجاور ا، وا تويف 

   ).٣٥/ ٣(، وشذرات الذهب )٩٣٦/ ٣(، تذكرة احلفاظ )١١٣/ ٤(، وفيات األعيان )٢٣٩/ ٢(تاريخ بغداد : ينظر

  ٢٨ص.سبق خترجيه وقد- ١٥، ١٤صـ " ة الشريع" -  ٦٠

/ ١لباين يف مشكاة املصابيح وصححه العالمة األ ١٦٠أخرج األثر الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة صـ  -  ٦١

١٦   

أعلم الناس  أبو عبد اهللا أول من مجع املسند يف احلديث، كان من ،نعيم بن محاد بن معاوية بن احلارث اخلزاعي املروزي هو -  ٦٢

مات سنة مثان . صدوق خيطئ كثريا": التقريب"قال احلافظ يف . بالفرائض، أقام مدة يف العراق واحلجاز يطلب احلديث مث سكن مصر

   )٣٠٦/ ١٣: األعالم للزركلي، تاريخ بغداد(هـ  ٢٢٨ت . وعشرين ومائتني
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  : اَألحكَامِيف  :٦٤بنِ حزمٍ  أَبو محمد قَالَ اِإلمام

فإن ما ذكر فيه من اجلماعة إمنا هي بال شك مجاعة احلق ولو مل يكونوا إال ثالثة من 

ائر الناس كفار فكانت على الناس وقد أسلمت خدجية رضي اهللا عنها أم املؤمنني وس

احلق وسائر أهل األرض على ضالل مث أسلم زيد بن حارثة وأبو بكر رضي اهللا عنهم 

  . فكانوا بال شك هم اجلماعة ومجيع أهل األرض على الباطل

وقد نىبء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحده فكان على احلق واحدا ومجيع أهل  

د صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن زيد بن عمر األرض على الباطل والضالل وق

   .٦٥" يبعثُ يوم الْقيامة أُمةً وحده" بن نفيل 

  وذلك ألن زيدا آمن باهللا تعاىل وحده ومجيع أهل األرض على ضاللة  :قال أبو حممد 

مي مثْواه عسى أَنْ ينفَعنا أَو نتخذَه ولَدا وقَالَ الَّذي اشتراه من مصر لامرأَته أَكْرِ{وقال تعاىل 

كن وكَذَلك مكَّنا ليوسف في اَألرضِ ولنعلِّمه من تأْوِيلِ اَألحاديث واللَّه غَالب علَى أَمرِه ولَ

                                                                                                                                                                                                   

، وذا اللفظ نقله ابن أيب ١٠٩، ١٠٨/ ١ ":العتقادشرح أصول ا"الاللكائي يف : وأخرجه بنحوه ٢٢/٢٤٦ذيب الكمال  -  ٦٣

. ١٧٩/ ١٣": جمموع فتاوى شيخ اإلسالم"، ٢٠، ١٩البن أيب شامة ص" الباعث: "، انظر"كتاب املدخل"شامة من رواية البيهقي يف 

   ، وعزاه إىل البيهقي٧٠/ ١ذكره اإلمام ابن القيم يف إغاثة اللهفان،
كان إماما حافظًا فقيها ظاهري املذهب، فاق  ن سعيد بن حزم الفارسي األصل، مث األندلس القرطيبهو أبو حممد علي بن أمحد ب -  ٦٤

فقيه حمدث . أهل زمانه، ، وكان يف بيت وزارة ورئاسة ووجاهة ومال وثروة، وكان مصاحبا للشيخ أيب عمر بن عبد الرب النمري

الفصل يف امللل واألهواء والنحل، والدرة فيما جيب اعتقاده، واحمللى، و اماإلحكام يف أصول األحك: متكلم، له مؤلفات كثرية، منها

) ٩٨/ ١٢(وأطال يف ترمجته والبداية والنهاية ) ٢١٢ -  ١٨٣/ ١٨(انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء للذهيب ). هـ ٤٥٦(تويف سنة 

  .وغريها كثري) ٢٠٢ -  ١٩٨/ ٤(ولسان امليزان ) ٣٠٠ -  ٢٩٩/ ٣(وشذرات الذهب 

، ومسند اإلمام أمحد، بشرح أمحد حممد شاكر ) ٢٣٤رقن (انظر مسند الطيالسي -  ٩٤: صححه األلباين يف صحيح السرية ص -  ٦٥

" زيد بن عمرو بن نفيل " يف حديث عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، وترمجة ) ٥٣٦٩رقم (يف حديث سعيد بن زيد، و ) ١٦٤٨رقم (

  )٣٢ -  ٣١: ٣(يف اإلصابة 
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تطع أَكْثَر من في الْأَرضِ يضلُّوك  وإِنْ{ وقال تعاىل  ؟........٦٦ }أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ

   ٦٧} عن سبِيلِ اللَّه إِنْ يتبِعونَ إِالَّ الظَّن وإِنْ هم إِالَّ يخرصونَ

وكالم اهللا تعاىل حق وكالم  ٦٨} وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمنِين{ وقال تعاىل 

فاألقل يف الدين هم أهل احلق .... سلم حق واحلق ال يتعارض رسوله صلى اهللا عليه و

وأن أكثر الناس على ضالل وعلى جهل وأن الواحد قد يكون هو املصيب ومجيع 

وبرهان كاف .... الناس هم على باطل ال حتتمل هذه النصوص شيئا غري هذا البتة

باجلماعة املذكورة قاطع لكل من له أقل فهم يف أنه صلى اهللا عليه و سلم مل يرد قط 

كثرة العدد ال يشك يف ذلك ألن النصارى مجاعة واليهود مجاعة واوس وعباد النار 

مجاعة أفترونه صلى اهللا عليه و سلم أراد هذه اجلماعات حاشا هللا من هذا فإن قالوا 

إمنا أراد مجيع املسلمني قلنا فإن املنتمني إىل اإلسالم فرق فاخلوارج مجاعة والروافض 

اعة واملرجئة مجاعة واملعتزلة مجاعة أفترونه عليه السالم أراد شيئا من هذه اجلماعات مج

  حاشا له من ذلك 

إمنا أراد أهل السنة قلنا أهل السنة فرق فاحلنفية مجاعة واملالكية مجاعة :فإن قالوا  

 والشافعية مجاعة واحلنبلية مجاعة وأصحاب احلديث الذين ال يتعدونه مجاعة فأي هذه

اجلماعات أراد صلى اهللا عليه و سلم وليس بعضها أوىل بصحة الدعوى من بعض 

فصح يقينا قطعا كما أن الشمس طالعة من مشرقها أنه عليه السالم مل يرد قط إال 

مجاعة أهل احلق وهم املتبعون للقرآن وملا صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من بيانه 

ريق مجيع الصحابة رضي اهللا عنهم وخيار التابعني وهذه هي ط ؟. للقرآن بقوله وفعله

                                                           

 ]٢١: ة يوسف آيةسور[ -  ٦٦

 ]١١٦: سورة األنعام آية[ -  ٦٧
  ]١٠٣: سورة يوسف آية[ -  ٦٨
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من بعدهم حىت حدث التقليد املهلك فإذا ال شك يف كل هذا وقد بينا أن أمره عليه 

اجلماعة إمنا أراد يقينا أهل احلق وإن كانوا أقل من أهل الباطل بال شك  السالم بلزوم

  .٦٩"مل يرد كثرة العدد قط

امةَأَبو ش"  العلَّامةُ وقَالَ
  "  الباعث إيل إنكار البدع واحلوادث" يف كتاب " ٧٠ 

وحيث جاء األمر بلزوم اجلماعة فاملراد به لزوم احلق واتباعه وإن كان املتمسك به  

قليال واملخالف كثريا ألن احلق الذي كانت عليه اجلماعة األويل من النيب صلي اهللا 

  .٧١" بعدهم  عليه وسلم وأصحابه وال نظر إيل كثرة أهل الباطل

العلَّامةُ ابن القَيمِ رحمه اُهللا :وقد استحسن هذا الكالم 
إغاثة اللهفان من يف  : ٧٢ 

  .مصائد الشيطان 

ما أحسن ما قال أبو حممد بن إمساعيل املعروف بأيب شامة يف كتابه احلوادث " فقال 

     .٧٣"والبدع 

  .فاجلماعة هي ما وافق احلق ولو كنت وحدك  إذاً

   :صحيحه في:رحمه اُهللا ٧٤قَالَ ابن حبانَ 

                                                           

  )٥٧٨/  ٤(اإلحكام  -  ٦٩

عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي أبو القاسم شهاب الدين املعروف بأيب شامة، حمدث حافظ  العالمة هو -  ٧٠

هـ، وا منشأه وهو صاحب التصانيف املشهورة، قتل يف منزله ٥٩٩ة مؤرخ مفسر فقيه أصويل متكلم مقرئ حنوي، ولد بدمشق سن

: انظر. وغريمها» الباعث على إنكار البدع واحلوادث«، و » الروضتني يف أخبار الدولتني«كتاب : هـ، ومن آثاره٦٦٥ووفاته سنة  - 

 ) .٤/٧٠: (» ماألعال«، ) ٥/٣١٨: (» شذرات الذهب«، »  -  ٢٥٠/ ١٣- ا البداية والنهاية «: ابن كثري
  " ٢٢صـ " الباعث إيل إنكار البدع واحلوادث  -  ٧١

أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي مث الدمشقي، الفقيه اتهد املفسر النحوي األصويل، الشهري بابن : هو -  ٧٢

، وله مصنفات )هـ ٧٥١(سنة : أوذي مرات، تويفالقيم، الزم شيخ اإلسالم ابن تيمية وأحذ عنه واستفاد منه كثرياً، وقد امتحن و

، )٥٦/ ٦(، واألعالم )١٦٨/ ٦(شذرات الذهب : ينظر. زاد املعاد، ومفتاح دار السعادة، والصواعق املرسلة وغريها: عديدة منها

 ).١٦٤/ ٣(ومعجم املؤلفني لعمر رضا كحالة 
  ٦٩/ ١صـ " إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  -  ٧٣
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اخلاص ألن اجلماعة هي إمجاع أصحاب  باجلماعة بلفظ العموم واملراد بهاألمر " 

عليه وشذ عمن بعدهم مل يكن  رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فمن لزم ما كانوا

شاقاً للجماعة ، مكان  هلا ومن شذ عنهم وتبع من بعدهم اًللجماعة وال مفارق مشاقاً

واجلماعة بعد الصحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم ولزموا ترك اهلوى 

  .  ٧٥"اجلماعة  ال أوباش الناس ورعاعهم فَهمفيما هم وإن قلت أعدادهم 

                                                              :٧٦إِسحاق بن راهوِيه اِإلمام قَالَ

ال يعلمون أن اجلماعة عامل ، لو سالت اجلُهال عن السواد األعظم لقالوا مجاعة الناس "

" متمسك بأثر النيب صلي اهللا عليه وسلم وطريقه فمن كان معه وتابعه فهو اجلماعة 
٧٧.  

   :.الاعتصامِ :رحمه اُهللا في كتابِه٧٨اِإلمام الشاطبِي  قَالَ

                                                                                                                                                                                                   

ن بن أمحد بن حبان التميمي الدارمي أبو حامت البسيت صاحب الصحيح والكتب املشهورة، مسع من أيب خليفة  ن حباهو حممد ب -  ٧٤

كان من أوعية العلم يف الفقه واللغة : قال احلاكم. الفضل اجلمحي وزكريا الساجي، وحدث عنه ابن منده واحلاكم صاحب املستدرك

 ٣٥٤تويف ابن حبان سنة . كتاب الصحيح، وكتاب الثقات واروحني: أعظم مؤلفاتهواحلديث والوعظ، ومن عقالء الرجال، ومن 

  ).٢٥٩/ ١١(، والبداية والنهاية )٩٢/ ١٦(، وسري أعالم النبالء )١٣١/ ٣(طبقات الشافعية للسبكي : انظر - .هـ

  )٤٤/ ٨( صحيحه -  ٧٥
، شيخ املشرق وسيد )ابن راهويه: (لي، املروزي، املعروف بـهو إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم التميمي مث احلنظ - ٧٦

ال : (قال عنه اإلمام أمحد) ٢٣٣تذكرة احلفاظ ص (انظر  - .هـ ٢٣٨ومسع ابن املبارك وتويف سنة  - .هـ ١٦٦ولد سنة  - احلفاظ

التاريخ الكبري للبخاري : نظرا) ما أعلم على وجه األرض مثل إسحاق: (، وقال عنه سعيد بن ذؤيب)أعرف إلسحاق يف الدنيا نظرياً

، )٢٧١/ ٤( ، وخمتصر تاريخ دمشق البن منظور )١٠٩/ ١(، وطبقات احلنابلة )٣٧٩ص (، والفهرست البن الندمي )٣٧٩/ ١(

  ).١/ ٥٩(، والكاشف للذهيب )٨٥/ ٢(وطبقات علماء احلديث 

 ٢٣٩/ ٩األثر أخرجه أبو النعيم يف احللية  -  ٧٧

أخذ عن . أصويل مفسر وفقيه حمدث، وحنوي لغوي.. هـ٧٩٠يف سنة  - غرناطي األندلسي تويف رمحه اهللاهو اإلمام الشاطيب ال -  ٧٨

ابن الفخار األلبريي، وأيب القاسم السبيت، والشريف التلمساين، وأيب عبد اهللا املقري، وأيب سعيد بن لب، وابن مرزوق اجلد، ومنصور 

. باحث القباب وابن عرفة. شقوري، وأيب العباس القباب، وأيب عبد اهللا احلفار، وغريهمالزواوي، وأيب عبد اهللا البلنسي، وأيب جعفر ال
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غلط من ظن أن اجلماعة هي مجاعة الناس وإن مل يكن فيهم  لك فانظر حكايته يتبني" 

عامل وهو فهم العوام الفهم العلماء فليثبت املوفًق يف هذه املزلة قدمه لئال يضل عن 

  .٧٩" سواء السبيل وال توفيق إال باهللا 

 ياللَّالكَائ امقَالَ اِإلماُهللا٨٠و همحر: ابِهتيف ك ةنلِ السأَه قَادتيف وصف الطائفة  : اع

  :املنصورة 

واغتاظ م اجلاحدون فإم السواد األعظم فيهم العلم واحلكمة والعقل واحللم " 

وهم باذلوا املعروف للصادر والوارد ومحاة ..... واخلالفة والسيادة وامللك والسياسة 

                                              . ٨١"ده الثغور والقناطر الذين جاهدوا يف اهللا حق جها

وذا                                                                       :أبوحيي:قلت 

تتضح معامل منهج الفرقة الناجية والطائفة املنصورة الكتاب والسنة بفهم سلف األمة 

ن تبعهم بإحسان إيل يوم الدين ، ودعوة إيل حممد صلى اهللا عليه وسلم والذين معه وم

ألن هذا هو االعتصام حببل اهللا عزوجل ،وهذا الفهم هو ، توحيد األمة علي هذا الفهم

                                                                                                                                                                                                   

 املوافقات، واالعتصام، واالس يف شرح كتا: له املصنفات النفيسة منها. وعنه أبو حيىي بن عاصم، وأخوه أبو بكر، وأبو عبد اهللا البياين

وأصل النحو، واإلفادات . وعنوان االتفاق يف علم االشتقاق. رح خالصة الكافيةب البيوع يف صحيح البخاري، واملقاصد الشافية يف ش

، ١٣٤/ ١: فهرس الفهارس. ٥٠ -  ٤٦: نيل االبتهاج على هامش الديباج البن فرحون. التنبكيت: ( انظر. واإلنشادات وفتاوى كثرية

  ).٢٤: مقدمة حتقيق فتاوى الشاطىب - ن ، أبو األجفا٧٥/ ١: األعالم - الزركلي
  ٢٦٧/ ٢ .الاعتصامِ -  ٧٩

من  من أهل طربستان، استوطن بغداد،هو هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي الرازي الاللكائي، أبو القاسم، سلفي شافعي،  -  ٨٠

سري : انظر                         هجرية،  ٤١٨مؤلفاته أمساء رجال الصحيحني، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، تويف سنة 

  .٨/٧١، األعالم ٣/٢١١، شذرات الذهب ١٧/٤١٩أعالم النبالء 
٨١  - ةنلِ السأَه قَادت٢٥/ ١صـ  اع  
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املؤهل إلعادة جمد هذه األمة وال متكني إال بالرجوع إليه ومن أراد متكيناً بدون 

                     !!!  يديهالرجوع إىل هذا الفهم ،كمن يريد إمساك اهلواء بيده فلينظر ما يف

ما هو                   :ل الشيخ ىف شرح مسائل اجلاهلية سئل العالمة الشيخ صاحل آ

  الفرق بني الفرقة الناجية والطائفة املنصورة؟

   :أجاب حفظه اهللا

ن أهل السنة واجلماعة ال يفرقون بني الطائفة املنصورة والفرقة الناجية؛ بل الفرقة إ"

جية عندهم هي الطائفة املنصورة والطائفة املنصورة عندهم هي الفرقة الناجية، النا

الَ تزالُ من «وذلك أن األحاديث اليت جاءت فيها أوصاف الطائفة املنصورة من مثل 

 ٨٢» وهم كَذَلكأُمتي طَائفَةٌ علَى الْحق الَ يضرهم من خذَلَهم حتى يأْتي أَمر اهللا 

 ٨٣» الَ تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي ظَاهرِين علَى الْحق« ومن مثل قوله عليه الصالة والسالم

                                                           

النيب باب قول  - اإلمارة(ومسلم ىف ) ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق: باب قول النيب - االعتصام(أخرجه البخاري ىف  -  ٨٢

  .من حديث املغرية) طائفة من أميت ظاهرين على احلقال تزال : صلى اهللا عليه وسلّم
، وابن )٢٢٢٩(، والترمذي رقم )٤٢٥٢(، وأبو داود رقم  - رضي اهللا عنه- من حديث ثوبان  )١٩٢٠(أخرجه مسلم رقم  -  ٨٣

تي ظَاهرِين علَى لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُم«). ٤٤٩،٤٥٠/ ٤(، واحلاكم، )٢٧٩، ٢٧٨/ ٥(، وأمحد )٤٠١٦(رقم ) ٤٦٤/ ٢(ماجه 

ككَذَل مهاِهللا و رأَم يأْتى يتح ،مذَلَهخ نم مهرضلَا ي ،قمنصورة ال تزال طائفة من أميت على احلق : "وقوله صلي اهللا عليه وسلم »الْح

باب سؤال املشركني أن : يف املناقب) ٣٦٤٠(البخاري رقم " ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك

ال تزال : " باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: يف االعتصام بالكتاب والسنة) ٧٣١١(ورقم ، يريهم النيب صلى اهللا عليه وسلم آية 

يف ) ١٩٢١(سلم رقم وم، ) إمنا قولنا لشيء إذا أردناه: (باب قول اهللا تعاىل: يف التوحيد) ٧٤٥٩(ورقم " طائقة من أميت ظاهربن

رضي اهللا عنه ويف الباب عن ثوبان ومعاوية  - املغرية بن شعبة  من حديث...." التزال طائقة: " باب قوله صلى اهللا عليه وسلم: اإلمارة

 جامع األصول احلديث: انظر ٠وجابر وعقبة بن عامر وعمران بن حصني وعمر بن اخلطاب وأبو هريرة وقرة بن إياس رضي اهللا عنهم 

األحاديث ٠) ٨٨٧٩(و ) ٧٩١٧(و ) ٧٨٣٢(و ) ٧٤٩٦(و ) ٦٧٧٩(و ) ٦٧٧٨(و ) ٦٧٧٧(و ) ٦٧٧٦(و ) ١٠٤٨(رقم 

  ) ١٩٦٢ -  ١٩٥٢(الصحيحة رقم 
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وحنو ذلك، هذه كلها أوصاف للطائفة ٨٤»  يقَاتلُونهم «ويف الرواية األخرى 

  .ملنصورة عندهم هي الفرقة الناجيةاملنصورة، وهذه الطائفة ا

يف  اجلماعة، والفرقة الناجية مل تأتن أهل السنة ووحكي اإلمجاع على ذلك م 

حديث ذا االسم خبالف الطائفة املنصورة، فإن الطائفة املنصورة ذكرت هذه اللفظة 

وستفْترِق  «أو ما يدل عليها أما الفرقة الناجية فإمنا فهمت فهما من حديث االفتراق 

من هي يا رسولَ : قَالُوا، » .لُّها في النارِ، إلَّا واحدةًأُمتي علَى ثَلَاث وسبعني فرقَةً، كُ

»هي الْجماعةُ« :اللَّه؟ قَالَ
فعلى هذا مسوا الفرقة هذه اليت هي األوىل يعين اليت مل . ٨٥

خترج مسوها الفرقة الناجية، وبيان ذلك أن الطائفة املنصورة والفرقة الناجية كلٌّ من 

نعت ليس يف األخرى، الطائفة املنصورة يعين أا منصورة يف الدنيا والفرقة  اللفظني فيه

الناجية يعين أا ناجية يف اآلخرة، فأحد الوصفني ليس معارضا لآلخر،فأحد الطائفتني 

ولَقَد سبقَت كَلمتنا لعبادنا { وصف دنيوي وهو أا منصورة يف الدنيا كما قال تعاىل

لسرالْم١٧١( ني(  َونورصنالْم ملَه مهإِن)ونَ )١٧٢بالالْغ ما لَهندنإِنَّ جو{
٨٦........... 

  ؟

                                                           

: لَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا ع: عن علي رضي اللَّه عنه قَالَ) ١٠٦٦(ومسلم ) ٥٩/  ١" (مسنده " رواه اإلمام أمحد يف  - ٨٤

»بوا لَأَنطَربلَا أَنْ تلَوو دالْي جدخم أَو دونُ الْيثْدم أَو دنُ الْيودلٌ مجر يهِمف مقَو جرخيينالَّذ اللَّه دعا وبِم كُمأْت =  

 = هبِين انسلَى لع مهلُونقَاتةُ] ٦١٩:ص[» يديبقَالَ ع :يلعل قَالَ: قُلْت لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولِ اللَّهسر نم هتعمس تأَن : برإِي و

ةبالْكَع برإِي و ةبالْكَع برإِي و ةبالْكَع 

وابن أيب . الفنت، باب افتراق األمموابن ماجه يف سننه، كتاب . احلديث أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب السنة، باب شرح السنة -  ٨٥

واحلديث صحيح قطعا؛ ألن له ست : "وقال األلباين يف تعليقه على احلديث. ٦٥، ٦٤، ٦٣، حتت األرقام ٣٣- ٣٢/ ١عاصم يف السنة 

  )٢٠٤٢رقم(صحيح اجلامع ". ٤٢/ ١" "طرق أخرى عن أنس، وشواهد عن مجع من الصحابة
  ]١٨٢-  ١٧١اآليات : سورة الصافات[ -  ٨٦
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الطائفة املنصورة يف الدنيا، والفرقة الناجية فهي اليت تنجو من عذاب اهللا يف اآلخرة، 

وهي  تنجو من عذاب النار يف اآلخرة فالفرقة الناجية يف اآلخرة هي اجلماعة احلق

  .٨٧"الطائفة املنصورة يف الدنيا، هكذا نعلم من فهم أئمة أهل السنة واجلماعة يف ذلك

  .نصفات الطائفة املنصورة أم غالبون ظاهروومن 

  :موضحا هذا :في كتابِه فَيض القَديرِ :رحمه اُهللا٨٨املُناوِي يقول  

اآلن، فمن حني ظهرت البدع على فإن أهل السنة مل يزالوا ظاهرين يف كل عصر إىل "

اختالف صنوفها من اخلوارج واملعتزلة والرافضة وغريهم،مل يقم ألحد منهم دولة ومل 

للحرب أطفأها اهللا بنور الكتاب والسنة فلله  تستمر هلم شوكة ،بل كلما أوقدوا ناراً

كلما لذلك يغتاظ أهل الكفر وأهل البدع من هذه الطائفة املنصورة و" احلمد واملنة

ولذلك ترى "قل موتوا بغيظكم"وقعت عليهم أبصار هؤالء امتألت قلوم غيظا وكمداً

  "٨٩.أهل البدع يعادون أهل السنة يف كل عصر ومصر

                                                           

  ٦٤شرح مسائل اجلاهلية ص -  ٨٧
العالمة حممد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري، من كبار العلماء ومن سليل أسرة علمية : هو -  ٨٨

نة ، وتويف س)٩٥٢(عريقة، انزوى للبحث والتصنيف، وقد مرض وضعفت أطرافه، فجعل ولده حممد يستملي منه تأليفه، ولد سنة 

  .فيض القدير، وشرح الشمائل للترمذي، التوقيف على مهمات التعاريف: ، له مصنفات عديدة منها)هـ ١٠٣١(

، واملسائل العقدية يف فيض القدير )١٤٣/ ٢(، ومعجم املؤلفني لعمر رضا كحالة )٢٠٤/ ٦(، واألعالم )٣٥٧/ ١(البدر الطالع : ينظر

 .وما بعدها) ٦٦ص (عبد اهللا التركي للمناوى عرض ونقد للدكتور عبد الرمحن بن 

  ٦/٣٩٥ :فَيض القَديرِ -  ٨٩
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ونِيابنِ الصمحالر دبع نيلُ باعمانَ إِسثْمو علَامِ أَبالْإِس خيقَالَ ش
عقيدة "يف كتابه  :٩٠ 

وعالمات أهل                                           " : السلف أصحاب احلديث

البدع على أهلها ظاهرة وأظهر آيام وعالمام شدة معادام حلملة أخبار النيب صلي 

اهللا عليه وسلم وأحتقارهم هلم واستخفافهم م وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة 

   .٩١"وظاهرية

الْقَو اننس نب دمشرف أصحاب احلديث"كتابه  يف  :٩٢طَّانُقَالَ أَح :  

لَيس يف الدنيا مبتدع؛ إِال وهو يبغض أَهلَ احلَديث، فإِذا ابتدع الرجلُ نزِعت حالوةُ " 

  .٩٣" احلَديث من قَلْبِه

  :٩٤الفقيهنصرِ بنِ سالم أَبو قَالَ :ويف نفس املصدر 

  "ض إليهم من مساع احلديثليس شيئا أثقل على أهل اإلحلاد أبغ"

   : يف عقيدة السلف:وقال الصابوين 

                                                           

هو أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن بن أمحد بن إمساعيل الصابوين النيسابوري، احلافظ املفسر احملدث الفقيه الواعظ، امللقب  -  ٩٠

قاً، وأهل عصره مذعنون لعلّو شأنه يف الدين، وحسن هـ، كان إمام املسلمني حقا، وشيخ اإلسالم صد ٣٧٣بشيخ اإلسالم، ولد سنة 

 ٤٤٩تويف سنة  عقيدة السلف وأصحاب احلديث، االنتصار، الدعوات: من مؤلفاته االعتقاد، وكثرة العلم، ولزوم طريقة السلف،

/ ٧(، ومعجم األدباء )٢٢٣/ ١(.....، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )٢٧١/ ٤(طبقات الشافعية الكربى للسبكي : انظر - .هـ

، والوايف )١٠٩/ ١(، وطبقات املفسرين للداودي )٨٨ص (، والعقد املذهب البن امللقن )٣٦٠/ ٤(، وخمتصر تاريخ دمشق )١٦

   ).٤٠/ ١٨(، وسري أعالم النبالء )١٤٣/ ٩(بالوفيات 
  ١٠٢- ١٠١ص" عقيدة السلف أصحاب احلديث -  ٩١

، أبو جعفر الواسطي القطان، ولد بعد السبعني، مسع من أيب معاوية الضرير، ووكيع بن هو أمحد بن سنان بن أسد بن حبان -  ٩٢

ثقة صدوق، مات سنة : هو إمام أهل زمانه، وقال أبوه: قال ابن أيب حامت. اجلراح، وحدث عنه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وغريهم

  ).٦٥/ ١(، وذيب التهذيب )٢٤٤/ ١٢(، وسري أعالم النبالء )٥٣/ ٢(اجلرح والتعديل : انظر - .هـ ٢٥٦
  .١٦/٣٧٢سري أعالم النبالء  - .التذكرة لإلمام النووي - ٧٣شرف أصحاب احلديث ص"أخرج األثر اخلطيب البغدادي يف -  ٩٣
تويف وقد جيمع بني كنيته وامسه،  نصر بن سالم،أبو : هو أبو نصر حممد بن سالم البلخي، الفقيه احلنفي، قد يذكر بكنيته فيقال -  ٩٤

  ).١٦٧ص (، والفوائد البهية يف تراجم احلنفية )٢٦٨/ ٢(اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية : انظر - .هـ ٣٠٥سنة 
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شيء منها فضال لقبوا ا أهل السنة وال يلحقهم رأيت أهل البدع يف هذه األمساء اليت "

مع رسول اهللا صلي اهللا عليه  - لعنهم اهللا–من اهللا ومنة،سلكوا معهم مسلك املشركني 

سامراً وبعضهم شاعراً وبعضهم جمنوناً  وسلم فإم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم

وبعضهم مفترياً خمتلقاً كذاباً وكان النيب صلي اهللا عليه وسلم من تلك املعائب بعيداً 

  بريئاً ومل يكن إال رسول اهللا مصطفى نبيا، 

   ٩٥}انظُر كَيف ضربوا لَك الْأَمثَالَ فَضلُّوا فَلَا يستطيعونَ سبِيلًا{ قال تعاىل

حاب احلديث من وكذلك املبتدعة خذهلم اهللا اقتسموا القول يف حملة أخباره،وأص

  .٩٦"هذه املعائب برآء

  :هم الغرباء: ثالثاً

نعنه ع اللَّه يضةَ رريرقَالَ أَبِي ه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النا « " عغَرِيب لَامأَ الْإِسدب

الَّذين : ومنِ الْغرباُء يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: قيلَ. رِيبا، كَما بدأَ فَطُوبى للْغرباِءوسيعود غَ

أُناس صالحونَ في أُناسِ سوٍء  "ويف رواية  " ٩٧»من سنتي   يصلحونَ عند فَساد الناسِ

نمم أَكْثَر يهِمصعي نريٍ مكَث  مهيعط٩٨" ي.  

                                                           

   ]٩سورة الفرقان آية [ -  ٩٥

 ١٠٧- ١٠٥ص:عقيدة السلف  -  ٩٦
 .ذا املعىن" اإلميان " رواه مسلم يف  -  ٩٧

انظر صحيح  - حكم األلباين )٨٩٨٦، رقم ٩/١٤(اىن ىف األوسط الطرب: وأخرجه أيضا) . ٦٦٥٠، رقم ٢/١٧٧(خرجه أمحد ا -  ٩٨

: " قَالَ رسولُ اللَّه  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذَات يومٍ ونحن عنده: عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ -  ١٦١٩: والصحيحة،  ٣٩٢١: الْجامع

 ".» أُناس صالحونَ في أُناسٍ سوٍء، كَثري من يعصيهِم أَكْثَر ممن يطيعهم: " منِ الْغرباُء يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: فَقيلَ". طُوبى للْغرباِء «
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  : يف كتابه صفة غرباء املؤمنني:٩٩ الْآجري اِإلمام قَالَ

معناه واهللا أعلم أن األهواء املضلة تكثر فيضل ا كثري من ١٠٠وقوله سيعود غريبا " 

 -الناس ويبقى أهل احلق غرباء يف الناس ، أمل تسمع قول النيب صلي اهللا عليه وسلم

تأُم رِقفْتتسةًوداحارِ، إلَّا وي النا فقَةً، كُلُّهرف نيعبسو لَى ثَلَاثاجِية،  ي عفَقيل من الن 

  .١٠١ه .أ.وأَصحابِي علَيه الْيوم قَالَ ما أَنا؟ 

   :أبوحيي:قلت 

  . فها أنت ترى اآلجري فسر الغرباء بالفرقة الناجية

نبليبن رجبٍ الْح وقَالَ الْحافظُ
يف كتابه كشف الكربة يف وصف حال  :رمحه اهللا١٠٢ 

  :أهل الغربة 

سببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعاً وكفّر بوأما فتنة الشبهات واألهواء املضلة ف" 

قلوم على قلب  بعضهم بعضا وأصبحوا أعداءاً وفرقاً وأحزاباً بعد أن كانوا إخوناً

ن يف قول رقة الواحدة الناجية وهم املذكوروالف رجل واحد فلم ينج من هذه الفرق إال

لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي ظَاهرِين علَى الْحق، لَا يضرهم «:  نيب صلي اهللا عليه وسلم ال

                                                           

ب سنة واتباع، اإلمام احملدث الفقيه الشافعي أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلجري البغدادي، كان عاملاً عابداً صاح: هو -  ٩٩

  .كتاب الشريعة: ، وله عدة تصانيف أشهرها)هـ ٣٦٠(سنة  - رمحه اهللا  - انتقل إىل مكة وجاور ا، وا تويف 

  )٣٥/ ٣(، شذرات الذهب )١١٣/ ٤(، وفيات األعيان البن خلكان )٢٣٩/ ٢(تاريخ بغداد : ينظر

   )٤٢٧ص /  ٦ج ( - حتفة األحوذي . لصبرِهم علَى الْأَذَى، له وآخرِه الْمسلمني الَّذين في أَو: أَي) الْغرباِء( -  ١٠٠

   ٢٧صفة غرباء املؤمنني ص -  ١٠١
شرح سنن : من تصانيفه. فقيه. حمدث) هـ ٧٩٥توىف سنة  - هـ  ٧٢٦(هو أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي  -  ١٠٢

  .٢٩٥/  ٣- األعالم . انظر. ذيل طبقات احلنابلة وغريها. كمله، جامع العلوم واحلكمالترمذي، فتح الباري شرح صحيح البخاري مل ي
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كلَى ذَلع مهاِهللا، و رأَم يأْتى يتم حالَفَهخ أَو ،مذَلَهخ ن١٠٣ »م                                    

صلحون إذا الذين ي :وهم يف آخر الزمان هم الغرباء املذكورون يف هذه األحاديث

صلحون ما أفسد الناس من السنة وهم الذين يفرون من الفنت فسد الناس وهم الذين ي

  .١٠٤.بدينهم

ياعز١٠٥قَالَ الْأَو:   

هب اإلسالم ولكن يذهب أما إنه ال يذ :١٠٦وسيعود غريبا كما بدغريباًبدأ اإلسالم 

  ............واحد ما يبقى يف البلد منهم إال رجلٌ أهل السنة حىت

رِيصنِ البقَالَ احلَساسِ «:١٠٧وأَقَلِّ الن نم كُمفَإِن اللَّه كُممحفَّقُوا ررت ةنلَ السا أَه١٠٨»ي  

                                                           

حدثَنا شهاب بن ]: ٤٤٢/ ١٣: فتح -  ١٩٢١: مسلم -  ٣٦٤٠[ )١٥٢٤(، ومسلم )٧٣١١(البخاري  واحلديث أخرجه -  ١٠٣

نيلَ، عاعمإِس نع ،ديمح نب يماهرا إِبثَندح ،ادبةَ قَالَ عبعنِ شب ةرينِ املُغسٍ، عقَي : بِيالن تعمقُولُ - صلى اهللا عليه وسلم  - سالَ «: ي

مٍ، حدثَنا ابن جابِرٍ، حدثَنِي حدثَنا احلُميدي، حدثَنا الوليد بن مسل - . »يزالُ من أُمتي قَوم ظَاهرِين علَى الناسِ، حتى يأْتيهم أَمر اِهللا

الَ يزالُ من أُمتي أُمةٌ قَائمةٌ بِأَمرِ اِهللا، ما يضرهم «: يقُولُ - صلى اهللا عليه وسلم  - سمعت النبِي : عمير بن هانِئ أَنه سمع معاوِيةَ قَالَ

خ نالَ مو ،مهكَذَّب نمكلَى ذَلع مهاِهللا و رأَم يأْتى يتح ،مالَفَه«.رامخي نب كالقُولُ: فَقَالَ ماذًا يعم تعمأْمِ: "سبِالش مهفَقَالَ ". و

  ]٤٤٢/ ١٣: فتح - ١٠٣٧: لممس - ٧١: انظر[". وهم بِالشأْمِ: "هذَا مالك يزعم أَنه سمع معاذًا يقُولُ: معاوِيةُ
  ٢٧- ٢٢ص:كشف الكربة يف وصف حال أهل الغربة  -  ١٠٤

إمام الديار الشامية يف الفقه والزهد، وأحد الكتاب املترسلني، كان : هو أبو عمرو، عبد الرمحن بن عمرو بن حممد األوزاعي -  ١٠٥

، يف حياة الصحابة، ونشأ يف البقاع، وسكن بريوت وتويف ا مأمونا صدوقا فاضال خريا كثري احلديث والعلم والفقه، ولد يف بعلبك

، "١٧٨/ ١"تذكرة احلفاظ " ١٠٧/ ٧"سري أعالم النبالء . ٩٣، وطبقات احلفاظ ١٢٧/ ٢وفيات األعيان : انظر. هـ١٥٧سنة 

  ".٢٣٨/ ٦"ذيب التهذيب 

بن عباد، وابن أَبِي عمر، جميعا عن مروانَ الْفَزارِي، قَالَ  حدثَنا محمد.١٤٥رقم احلديث " كتاب اإلميان" "أخرجه مسلم يف  -  ١٠٦

ادبع نةَ، قَالَ: ابريرأَبِي ه نازِمٍ، عأَبِي ح نانَ، عسكَي ننِي ابعي زِيدي نانُ، عورا مثَندح :سو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ رأَ «: لَّمدب

 »الْإِسلَام غَرِيبا، وسيعود كَما بدأَ غَرِيبا، فَطُوبى للْغرباِء

أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن يسار البصري، كان من سادات التابعني وكربائهم، مجع كل فن من علم وزهد وورع : هو -  ١٠٧

، وأمه امسها خرية موالة ألم سلمة أم املؤمنني رضي اهللا عنها، ولد احلسن - رضي اهللا عنه  - وعبادة، وكان أبوه موىل زيد بن ثابت 

، نشأ باملدينة، وحفظ القرآن يف خالفة عثمان، ومسعه خيطب مرات، وروى - رضي اهللا عنه  - لسنتني بقيتا من خالفة عمر بن اخلطاب 
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قَالَو رِيانَ الثَّوفْيس 
  ١١٠» فَإِنهم غُرباُء، هلِ السنة خيرا استوصوا بِأَ « : ١٠٩

قَالَو يلببٍ احلَنجر ناب
ومراد هؤالء األئمة بالسنة طريقة النيب صلى اهللا  « :  ١١١ 

  .١١٢» عليه وسلم اليت كان عليها هو وأصحابه، الساملة من الشبهات والشهوات

  :أبوحيي:قلت 

   .باء هم الفرقة الناجيةفتأمل كيف عد احلافظ بن رجب الغر 

  .وهم أهل احلديث:رابعاً

ياللَّالكَائ امقَالَ اِإلم
  :يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة :١١٣ 

                                                                                                                                                                                                   

وفيات : ينظر. هـ، وله مثان ومثانون سنة ١١٠سنة عن عمران بن حصني واملغرية بن شعبة ومجع من الصحابة رضي اهللا عنهم مات 

  ).١٣٦/ ١(، شذرات الذهب )٥٦٣/ ٤(، السري )٧١/ ١(، تذكرة احلفاظ )٥٦/ ٢(األعيان 
   .١٩/ ذكره احلافظ ابن رجب يف كشف الكربة و - ١٩/٥٧/١ :الاللكائي -  ١٠٨
سفيان : ام احلفاظ، قال ابن عيينة وابن معني وغريهمهو أبو عبد اهللا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، شيخ اإلسالم، وإم -  ١٠٩

وقد ساد الناس بالورع والعلم، وكان رأساً يف الزهد والتأله واخلوف، رأساً يف الفقه، ال خياف يف اهللا . الثوري أمري املؤمنني يف احلديث

/ ٦(، طبقات ابن سعد )٢٢٩/ ٧(نبالء سري أعالم ال: انظر - .رمحه اهللا، هـ) ١٦١. (تويف سنة إحدى وستني ومائة. لومة الئم

   )٣٥٦/ ٦(، حلية األولياء )٣٧١

  )٣١٦.ص(وصيانة اإلنسان ) ١٨(والتلبيس ) ٧١/٤٩/ ١(أصول االعتقاد ). ٤٩(أحرجه الاللكائي يف شرح السنة برقم  -  ١١٠
جامع : سلفي حنبلي، من مؤلفاته هو عبد الرمحن بن أمحد بن رجب، أبو الفرج، زين الدين، السالمي، البغدادي، مث الدمشقي، -  ١١١

، شذرات )٣٢١/ ٢(الدرر الكامنة : انظر. هـ ٧٩٥العلوم واحلكم، فتح الباري شرح صحيح البخاري، القواعد الفقهية، تويف سنة 

  ).٢٣٠/ ٦(الذهب 

  .١٨، ١٧كشف الكربة يف وصف حال أهل الغربة البن رجب ص -  ١١٢

شرح أصول اعتقاد أهل : الرازي الاللكائي، أبو القاسم، سلفي شافعي، من مؤلفاتههو هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي  ١١٣-

/ ٣(    - .، وشذرات الذهب)٤١٩/ ١٧(سري أعالم النبالء : ينظر. هـ ٤١٨السنة واجلماعة، وكرامات األولياء وغريها، تويف سنة 

٢١١.(   
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مث كل من أعتقد مذهبا فإىل صاحب مقالته اليت أحدثها ينتسب وإىل رأيه يستند إال "

فهم إليه  أصحاب احلديث فإن صاحب مقالتهم رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم

ينتسبون وإىل علمه يستندون وبه يستدلون وإليه يفزعون وبرأيه يقتدون وبذلك 

يفتخرون وعلى أعداء سنته يصولون فمن يوازيهم يف شرف الذكر ويباهيهم يف ساحة 

الفخر وعلو االسم ،إذ امسهم مأخوذ من معاين الكتاب والسنة يشتمل عليها لتحققهم 

ا فهم مترددون يف انتسا م إىل احلديث بني ذكر اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه فقال

  ؟.......... سبحانه

} يثدالْح نسلَ أَحزن اللَّه{
فهو القرآن فهم أهله ، وبني أن ينتموا إىل حديث   .١١٤

رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فهم نقلته ومحلته فال شك أم يستحقون هذا االسم 

  .١١٥"لوجود املعنيني فيهم

  

  :وهم أهل السنة واجلماعة:خامسا

  : بن تيمية يف الفتاوىاقال شيخ اإلسالم 

مث من طريقة أهل السنة واجلماعة إتباع آثار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باطناً "

وظاهراً وإتباع سبيل السابقني األولني من املهاجرين و األنصار وإتباع وصية رسول 

ويعلمون أن أصدق الكالم كالم ...... .قوله عليكم بسنيت اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف

                                                           

 ]٢٣:سورة الزمر آية[ -  ١١٤
  ٢٥- ١/٢٣عةشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلما -  ١١٥



٤٣ 
 

اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم ويؤثرون كالم اهللا على كالم غريه 

من كالم أصناف الناس ويقدمون هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم على هدي كل 

ي االجتماع وضدها أحد وذا سموا أهل السنة ، ومسوا أهل اجلماعة ألن اجلماعة ه

الفرقة، واإلمجاع هو األصل الثالث الذي يعتمد عليه يف العلم والدين وهم يرون ذه 

واإلمجاع الذي ينضبط به هو ما كان عليه السلف ، األصول الثالثة مجيع ما عليه الناس

  .١١٦.أ ه رمحه اهللا" الصاحل إذ بعدهم شذ االختالف وانتشرت األمة

  :لسنة النبويةوقال أيضا يف منهاج ا 

ومذهب أهل السنة قدمي معروف قبل أن يخلق آبا حنيفة ومالك والشافعي وأمحد " 

فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا ، وأمحد بن 

حنبل وإن كان قد أشتهر بإمامة أهل السنة والصرب على احملنة ليس ذلك ألنه انفرد 

ل ألن السنة اليت كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها بقول أوابتدع قوال ب

  .١١٧"وصرب على من امتحنه ليفارقها

  :وقال أيضا يف جمموع الفتاوى

وطريقتهم هي دين اإلسالم الذي بعث اهللا به حممداً صلى اهللا عليه وسلم لكن ملا " 

علَى ثَالث وسبعني فرقَةً؛ كُلُّها في  ستفْترِق «أَنَّ أُمتهأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

النار؛ إالَّ واحدةً، وهي الْجماعةُ
 

هم من كَانَ علَى مثْلِ ما أَنا  «،ويف حديث قال١١٨»

                                                           

  ٣/١٥٧الفتاوى  -  ١١٦

  ٢/٣٦٣منهاج السنة النبوية -  ١١٧
) ١٠٢/  ٤(وأمحد ) ١٥٠" (شرح االعتقاد"والاللكائي يف ) ٦٥و  ٢" (السنة "وابن أيب عاصم يف ) ٤٥٩٧(رواه أبو داود  -  ١١٨

عن ) ١٦ص (واآلجري ) ٣٩٩٣(عن معاوية رضي اهللا عنه ورواه ابن ماجه ) ١٨ص " (الشريعة "واآلجري يف ) ١٢٨/  ١(واحلاكم 



٤٤ 
 

، صار املتمسكون باإلسالم احملض اخلالص عن الشوب هم ١١٩ »علَيه الْيوم وأَصحابِي

فيهم الصديقون والشهداء والصاحلون ومنهم أعالم اهلدى وهم أهل السنة واجلماعة و

الطائفة املنصورة ، فنسأل اهللا العظيم أن جيعلنا منهم وأال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا 

  .١٢٠"ويهب لنا من لدنه رمحه إنه هو الوهاب

  :وقال أيضا يف نفس املصدر

ديث والسنة الذين ليس هلم وذا يتبني أن أحق الناس بأن تكون الفرقة الناجية أهل احل

متبوع يتعصبون له إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله 

وأعظمهم متييزاً  بني صحيحها وسقيمها وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة مبعانيها 

لذين يردون وأتباعا هلا تصديقاَ وعمالً وحباً ومواالةً ملن واالها ومعاداةً ملن عاداها ا

املقاالت إىل ما جاء به من الكتاب واحلكمة فال ينصبون مقالة وجيعلوا من أصول 

دينهم إن مل تكن ثابتة جاء ا الرسول  صلى اهللا عليه وسلم بل وجيعلون ما بعثه به 

  ١٢١"الرسول من الكتاب واحلكمة وهو األصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه

                                                                                                                                                                                                   

 ١٧ص (عن عوف بن مالك األشجعي ورواه اآلجري ) ١٤٩(والاللكائي ) ٦٣(وابن أيب عاصم ) ٣٩٩٢(أنس ورواه ابن ماجه أيضا 

/  ١(واحلاكم ) موارد الظمآن ١٨٣٤(وابن حبان ) ١٥ص (واآلجري ) ٢٧٧٨(ورواه الترمذي . عن سعد بن أيب وقاص) ١٨- 

 ٦٦" (السنة"وابن أيب عاصم يف ) ٢٤١/  ٢(وكذا رواه الدارمي " وهي اجلماعة "ديث ولكن مل يذكروا فيه عن أيب هريرة احل) ١٢٨

". السلسلة الصحيحة"واحلديث صحيح ال شك يف صحته وقد صححه مجع من احلفاظ انظر . عن معاوية رضي اهللا عنه) ٦٧و 

)٢٠٣(  
ص (، واآلجري يف الشريعة ) ٥/٢٦(وأخرجه الترمذي . ع فهي زيادة حسنةروي عن أيب أمامة وأيب الدرداء وواثلة بن األسق -  ١١٩

وأخرجه الترمذي يف كتاب اإلميان، باب ما جاء يف )١٨ص (، واملروزي يف السنة ) ١٠٠/ ١(، والاللكائي يف شرح العتقاد ) ١٦

" ٢٠٤ح"انظر السلسلة الصحيحة  وغريهم،) ٧١١: (، والطرباين يف الصغري، باب من امسه عيسى) ٢٦٤١: (افتراق هذه األمة

 .للمحدث األلباين
  ٣/١٥٩جمموع الفتاوى -  ١٢٠

  ٣/٣٤٧نفس املصدر  -  ١٢١



٤٥ 
 

  :وهم السلفية:سادساً

الضالة إسم أهل السنة واجلماعة ليجتالوا  ل كثري من الطوائف املبتدعة والفرقملا انتح

فضفاضاً  حاًعامة املسلمني عن فطرم وأصبح مصطلح أهل السنة واجلماعة مصطل

  .يدخل فيه من عنده احنراف يف العقيدة

  :بن تيمية يف جمموع الفتاوىاقال شيخ اإلسالم  

فرق حبكم الظن واهلوى فيجعل طائفته واملنتسبة إىل فكثري من الناس يخرب عن هذه ال"

وهذا ضالل ، متبوعه املوالية له هم أهل السنة واجلماعة وجيعل من خالفها أهل البدع

مبني فإن أهل السنة واجلماعة ال يكون متبوعهم إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

"١٢٢  

ومن                                                                        :أبوحيي:قلت 

الذي زعم أن األمة  كحكهؤالء الذين حيكي عنهم شيخ اإلسالم بن تيمية ، 

فقال يف كتابه جوالت يف  يديهاإلسالمية أسلمت قيادها يف العقائد إىل األشاعرة واملاتر

   .الفقهني 

منصور  ي ،وأىباحلسن األشعر أىب:مت األمة يف قضايا االعتقاد إىل اثنني وسل" 

  .١٢٣"يدىاملاتر

  :أبوحيي:قلت 

                                                           

  ٣/٣٤٦جمموع الفتاوى  -  ١٢٢
   ٨١- ٦٦- ٢٢جوالت يف الفقهني ص -  ١٢٣



٤٦ 
 

وقبل هذين االثنني اىل من كانت تسلم األمة ىف قضايا االعتقاد نعوذ باهللا من هذه 

  .اجلهاالت

الزبِيديوكذلك 
   :  يف كتابه إحتاف السادة املتقني ١٢٤ 

  ١٢٥"إذا أطلق أهل السنة واجلماعة فاملراد م األشاعرة واملاتردية" قال

 باملنهج وهذا ضالل مبني كما قال شيخ اإلسالم وكلٌ يدعي وصالً  :أبو حيي:قلت

، فهذا تدليس على الناس أن يطلقوا هذا االسم الشريف على والنهج ال يقر هلم بذاك ،

  . أهل البدع الضالل

ذكر          :وهو يعلق على كالم الصابوين:  قال العالمة بن باز ىف جمموع الفتاوى

الذين يقولون بضالل مذهب األشاعرة نقول : (  العقيدة ضيقة وقال أن اخلالفات يف

هلم ارجعوا إىل فتاوى ابن تيمية واقرأوا ماذا كتب ابن تيمية عن أيب احلسن األشعري 

  .هـ . أ ) حىت نفهم أن هؤالء جهلة 

  : واجلواب أن يقال :قال العالمة ابن باز

رية كاملعتزلة واجلهمية والرافضة ال شك أنه ضل بسبب اخلالف يف العقيدة فرق كث

وأيضا األشاعرة ضلوا فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة وما عليه ، والقدرية وغريهم 

خيار هذه األمة من أئمة اهلدى من الصحابة رضي اهللا عنهم والتابعني هلم بإحسان 

احلسن وأبو ، واألئمة املهتدين فيما تأولوه من أمساء اهللا وصفاته على غري تأويله 

  .ليس من األشاعرة  - رمحه اهللا  -األشعري 

                                                           

ب هو حممد بن الوليد بن عامر الزبيدي، الزاي واملوحدة، مصغراً، أبو اهلذيل احلمصي، القاضي، ثقة ثبت من كبار أصحا -  ١٢٤

  ) ٢١٥/ ٢التقريب : ابن حجر: (انظر. الزهري، مات سنة ست، وقيل سبع، وقيل تسع وأربعني ومائة
  ٢/٦إحتاف السادة املتقني -  ١٢٥



٤٧ 
 

فمدح األئمة له ، وإن انتسبوا إليه لكونه رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السنة  

  .١٢٦.ليس مدحا ملذهب األشاعرة 

  :سئل العالمة الشيخ صاحل أل الشيخ ىف كتاب شرح مسائل اجلاهلية 

جهم ومجع الناس حول ذلك هل هذا لفظ أهل السنة واجلماعة والسري على منه: يقول

أمر صحيح، وهل يدخل يف هذا اللفظ من قريب أو بعيد األشاعرة واملاتريدية وغريهم 

  من أهل البدع؟

أن الواجب على املؤمنني أن يتبعوا الكتاب والسنة وما كان عليه النيب عليه  :اجلواب

لكُلٍّ جعلْنا منكُم { الصالة والسالم، والذين ورثوا املنهاج الذي قال جل وعال فيه

}شرعةً ومنهاجا
ورثه عن الصحابة وصحابته، ( ، أن املنهاج هذا ورثه عن النيب  ١٢٧

التابعون املقربون إليهم، مث ورثه أئمة أهل السنة واجلماعة ودونوه يف كتبهم، فنعلم 

ىل قبل أن قطعا أن الصواب هو ذلك املنهج؛ ألنه هو الذي كانت عليه اجلماعة األو

  .تظهر الفنت ويظهر االختالف يف هذه األمة

أهل السنة واجلماعة يراد م من لزموا طريقة الصحابة رضوان اهللا عليهم يف مجيع 

األبواب؛ يف باب االتباع والعقيدة والعمل وغري ذلك، وهلذا جتد أنه يف عقائد أهل 

إلميان الست مث يذكرون السنة واجلماعة يذكرون مسائل اإلميان الست يعين أركان ا

منها األمر باملعروف والنهي عن ومسائل متيز ا أهل السنة واجلماعة منها األخالق، 

  . ل أخر متيزوا ا عن غريهماملنكر، وسائ

فعقيدم يعين منهاجهم هذا يشمل األمور العقدية ويشمل األمور العملية، تقدمي  إذاً

                                                           

  ٥٣/ ٣  بن باز جمموع الفتاوى -  ١٢٦
  ]٤٨: سورة املائدة آية[-  ١٢٧



٤٨ 
 

ذم الرأي وحنو ذلك هذا من وتجاج به األخذ باحلديث واالحوالكتاب والسنة، 

  . أصوهلم

إذا تبني ذلك فاألشاعرة واملاتريدية ليسوا من أهل السنة واجلماعة ألم خالفوا أهل 

السنة واجلماعة يف مسائل كثرية، ليست خمالفة أهل السنة واجلماعة لألشاعرة 

يف الصفات، واملاتريدية ألهل السنة واجلماعة يف باب الصفات فقط؟ ال، خالفوا 

  .خالفوا يف أصل االتباع؛ إتباع الكتاب والسنةوخالفوا يف القدر، 

فالقاعدة عندهم أن القواطع العقلية مقدمة على األدلة الظنية، وأهل السنة واجلماعة 

جيعلون النصوص مقدمة على العقل، فالقاعدة اليت بىن عليها األشاعرة واملاتريدية 

ها أهل السنة رد قل مقدم على النقل، وهذه القاعدة يمذهبهم تبعا للمتكلمني أن الع

  . سهاواجلماعة من أُ

كذلك خيالفون يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، األشاعرة واملاتريدية وأهل البدع 

خيالفون يف طريقة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وغايته، فيجعلون غايته اخلروج 

جلماعة جيعلون األمر باملعروف والنهي عن املنكر غايته تبعا للمعتزلة، وأهل السنة وا

  .الدينإصالح اخللق وانتظام مشل الناس على 

األشاعرة واملاتريدية ليسوا من أهل السنة واجلماعة قد  وغري ذلك من املسائل، فإذاً

يطلق على األشاعرة يف بعض الكتب أم من أهل السنة، والسبب يف ذلك أنه مقابلة 

يع، فيقال شيعة ورافضة وأهل سنة فيدخلون يف أهل السنة، فيدخلون أهل ألهل التش

خلون السنة واجلماعة يعين أهل احلديث وأتباع السلف الصاحل ويدخلون األشاعرة ويد

  . املاتريدية وحنوهم ممن ليسو من الرافضة

ة قد اإلطالق أهل السنة واجلماعة ال يدخلون فيه لكن أهل السنة دون لفظ اجلماع فإذاً

يدخلون فيه إذا كان على وجه املقابلة، يعين احتجت أن تقابل تقول الرافضة وأهل 



٤٩ 
 

السنة فإنه يعىن بأهل السنة من هم ضد الرافضة، واألشاعرة واملاتريدية وحنوهم كان 

  ١٢٨.هلم ردود على الرافضة ووقفات ضد الرافضة

"                                             :وقال أيضاً حفظه اهللا ىف نفس املصدرص

فَإِنه من يعش منكُم  «جاءت تسميتهم يف بعض نصوص السنة أم أهل اجلماعة 

فمن كان على ذلك فهو من أهل السنة،  .١٢٩» فَسيرى اختلَافًا كَثريا، فَعلَيكُم بِسنتي

كلها في النار إِلَّا  «م كذلك جاء يف حديث االفتراق املشهور قوله عليه الصالة والسال

، فسمي أهل الفرقة ١٣٠»الْجماعةُ « :من هي يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: قَالُوا»  واحدة

بأهل السنة واجلماعة تسمية  ،وتسميتهمالناجية أهل سنة ومجاعة وهم السلف الصاحل، 

ألا هي معىن شرعية، كذلك التسمية بالسلف وأتباع السلف كذلك تسمية شرعية 

توسع الناس يف االنتساب إىل أهل السنة واجلماعة أكثر، بل توسعوا . السنة واجلماعة

دون االنتساب إىل السلف، فصار كثري من الطوائف ينتسبون إىل السنة واجلماعة، 

فاألشاعرة يقولون حنن أهل السنة واجلماعة، واملاتريدية يقولون حنن أهل السنة 

                                                           

  ٦٢ص  شرح مسائل اجلاهلية -  ١٢٨
  .١٧- ١٦- ١/١٥، وابن ماجه ٤٥- ٥/٤٤مذي ، والتر١٥- ١٤- ٥/١٣، وأبو داود ١٢٧- ٤/١٢٦أخرجه أمحد  -  ١٢٩

. وأقره الذهيب على هذا. هذا حديث صحيح ليس له علة: ١/٩٥وقال احلاكم يف املستدرك . حديث حسن صحيح: قال الترمذي

: ١٦٣وقال احلافظ ابن كثري يف ختريج أحاديث خمتصر ابن احلاجب ص " احلث على السنن واجتناب البدع"وصححه ابن قدامة يف 

وصححه . هو أجود حديث يف أهل الشام وأحسنه اهـ: احلافظ أبو نعيم األصفهاين، والدغويل، وقال شيخ اإلسالم األنصاري صححه

   )٢١٥٧:رقم(وصححه العالَّمة األلباين رمحه اهللا يف صحيح سنن الترمذي  .٢/٥٧٩شيخ اإلسالم ابن تيمية يف االقتضاء 

وابن ماجه يف كتاب الفنت، باب افتراق األمم ح . ٥- ٥/٤) ٤٥٩٧- ٤٥٩٦(ح أيب داود، كتاب السنة باب شرح السنة  -  ١٣٠

وتتبع األلباين طرقه يف سلسلة األحاديث الصحيحة . ١/١٢٨، واحلاكم يف املستدرك ٤/١٠٢وأمحد يف املسند . ٥/١٣٢١) ٣٩٩١(

، وقد ١/١٢٨: ستدرك للحاكم، وامل٣/٤٨٠و ٣٦٧- ١/٣٥٦: لأللباين" سلسلة األحاديث الصحيحة: "ينظرو) ٢٠٤، ٢٠٣(رقم 

اإلميان، باب افتراق هذه : الباب األول من كتاب السنة، والترمذي يف: ، وأبو داود يف سننه١٤٥و ٣/١٢٠: رواه أيضاً أمحد يف املسند

   .٩١- ٩٠وغريهم، وانظر احلاشية رقم . الفنت، باب افتراق األمم: األمة، وابن ماجه يف
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ألن (لط منهم؛ ألن اجلماعة هي ما كان عليه صحابة رسول اهللا واجلماعة، وهذا غ

هم «النيب عليه الصالة والسالم فسر الفرقة الناجية بأا اجلماعة، ويف رواية أخرى قال 

»من كَانَ علَى مثْلِ ما أَنا علَيه وأَصحابِي
  . وهذه أحاديث مشهورة ١٣١

يسمون أنفسهم أهل السنة واجلماعة هذا  مهذا غلط منهم يف االنتساب كو إذاً

غلط؛ ألم ليسوا من أهل اجلماعة هم من أهل الفرقة؛ ألم فارقوا طريق اجلماعة 

األوىل يف مسائل الصفات، بل يف أعظم من ذلك، أال وهو تفسري التوحيد يف تفسري 

يف القدر ويف شهادة أن ال إله إال اهللا خالفوا فيها تفسري الصحابة ويف مسائل الصفات 

اإلميان ويف مسائل كثرية إذن فانتسام خطأ، هلذا كان أئمة أهل السنة واجلماعة كثريا 

ما ينتسبون إىل األثر وإىل احلديث إىل السلف ألم خيرجون بذلك عن الدائرة األوسع 

  . بعض أهل البدع أنفسهم فيهااليت أدخل 

راية صحيحة ألن اجلماعة حق لكن راية أهل السنة واجلماعة باألصل رفْعها  فإذاً

املاتريدية واألشاعرة يرضون براية أهل السنة واجلماعة، لكنهم إذا قلت هلم على طريقة 

السلف خالفوا، هلذا نقول يف األصل أن أهل السنة واجلماعة هم أهل السلف، لكن إذا 

ىل أهل كان ثَم التباس يف االنتساب نقول االنتساب إىل السلف أخص من االنتساب إ

  السنة واجلماعة، 

ه أن ينتسب إىل السلف مل فإنه قد يكون الرجل ينتسب إىل السنة واجلماعة وإذا أردت

هلذا كان االنتساب إىل السلف أدق ألجل إخراجه لبعض املنتسبني خطأ إىل . ينتسب

                                                           

ما جاء يف افتراق هذه األمة  - والترمذي يف اإلميان، ٤٥٩٦ -  ٣٨٤٢احلديث  - باب شرح السنة - أخرجه أبو داود يف السنة -  ١٣١

حسن «: قال األلباين. ٣٩٩١ -  ٣٢٢٥وابن ماجه يف الفنت وافتراق األمم احلديث ، » حديث صحيح«: وقال ٢٦٤٠احلديث 

  .»صحيح
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السنة واجلماعة، فمن أطلق لفظ أهل السنة واجلماعة يريد ا املعىن الصحيح وهو أم 

، أما إذا أطلقها ويريد بذلك أنه ملتبعون للسلف كان إطالقه صحيحا وكالمه صواباًا

ليس املطلوب أن يكون على منهج السلف وإمنا على منهج أهل السنة واجلماعة الذي 

فهذا هو تفصيل املقام يف .خطأيشمل الطوائف اليت تنتسب إىل ذلك، قلنا إن ذلك 

ن ينتسب إىل السلف ويقول أن السلف هم أهل هذين اللفظني، وبعض الناس خيطِّئ م

السنة واجلماعة مطلقا، وبعضهم خيطّئ من يقول إنّ السلف وأهل السنة واجلماعة 

كلها واحد، والصواب هو التفصيل فإا مبعىن واحد يف األصل، ولكنها من جهة 

  .١٣٢. التفصيل اختلفت، واهللا أعلم

  : سئل أيضاً حفظه اهللا ىف شرحه لكشف الشبهات

يف أيضا إن األشاعرة كما ضلوا يف باب األمساء والصفات فهم ضالون  : يقال/ س

أكثرهم يعتقد يف القبور ويتوجه إىل األموات بالدعاء واالستغاثة إىل فتوحيد األلوهية 

  آخره، فما مدى صحة هذا القول؟

ا أن قول األشاعرة ضالون يف باب األمساء والصفات فقط دون غريه هذ : اجلوا/ ج

بل يف مسائل  ؛فاألشاعرة ليس خالفهم مع أهل السنة يف باب األمساء والصفات ،غلط

يف و ،كثرية؛ فهم يف معىن الربوبية خيالفون أهل السنة واجلماعة أتباع السلف الصاحل

ويف التطبيق  ،مساء والصفات أيضا خيالفونناويف معىن توحيد األ ،معىن األلوهية خيالفوننا

مساء والصفات وما جيب على املكلَّف وهية واأللملسائل يف الربوبية واألالعملي لكل هذه ا

ألن األشاعرة مرجئة  ؛ويف معىن اإلميان خيالفوننا يف ذلك ،عتقد أيضا خيالفوننافيها وما ي

وهم جربية يف باب القدر ويف مسائل  ،وكذلك يف القدر خيالفوننا ،يف باب اإلميان
                                                           

 ١٠١نفس املصدرص -  ١٣٢
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تكفري عباد القبور  ؛هلذا شاع عدم التكفري .ون أهل السنةتفصيلية وتفريعية كثرية خيالف

لوا أنَّ التوحيد هو اعتقاد وحدانية اهللا جل وعال يف ربوبيته وأمسائه ألن األشاعرة أص

وصفاته، فمن اعتقد أن القادر على االختراع واخللق هو اهللا وحده فهو موحد عندهم 

ومن اعتقد بأن اهللا هو املستغين عما  ،راعألم يفسرون اإلله بأنه القادر على االخت

فتقر إليه كل ما عداه فهو موحد عندهم، فمن اعتقد هذه العقيدة يف الربوبية سواه امل

وهذه شاعت يف الناس ببالء عظيم عندهم  ،وعبد غري اهللا فال يكون ناقضا لتوحيده

س يف مسألة واحدة وهلذا نقول اخلالف مع األشاعرة لي.وعند املاتريدية يف أصناف كثرية

  ١٣٣.يعين يف األصل ويف فروع ذلك األصل واهللا املستعان ؛يف األصول والفروع

  :وسئل أيضاً سلمه اهللا ىف نفس املصدرص

  هل األشاعرة يكفرون ؟  

 ،األشاعرة مبتدعة ضلَال على بدعة عظيمة راجت يف األمة بسببهم ،رونال، ال يكفَّ

على اعتقادام الفاسدة يف صفات اهللا جل وعال رون؛ ولكن يضللون ويبدعون ال يكفَّ

  "١٣٤ .إىل آخره ،ميان ويف القدر ويف بعض مسائل البعثإلويف ربوبيته وإهليته ويف ا

دية وأهل البدع أن يسموا بأهل ياألشاعرة واملاتر وصف بن عثيمنياوقد أنكر العالمة 

  :جمموع الفتاوى ىف .السنة واجلماعة

عما يتعلمه طلبة املدارس يف بعض البالد اإلسالمية من أن  :يخسئل فضيلة الش)  ٥٠(  

، وصفاته، من غري حتريف، وال -تعاىل  -اإلميان بأمساء اهللا " مذهب أهل السنة هو 

مدرسة ابن : وهل تقسيم أهل السنة إىل قسمني ". تعطيل، وال تكييف، وال متثيل 

                                                           

  ٣٥١كشف الشبهات ص  -  ١٣٣

  ٣٥٣نفس املصدرص -  ١٣٤
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م صحيح؟ وما موقف املسلم من تيمية وتالميذه، ومدرسة األشاعرة واملاتريدية تقسي

ال شك أن ما يتعلمه الطلبة يف املدارس من أن مذهب  :فأجاب بقوله العلماء املئولني؟

، وصفاته، من غري حتريف، وال تعطيل، - تعاىل  -اإلميان بأمساء اهللا : ( أهل السنة هو

تشهد  ، هو املطابق للواقع بالنسبة ملذهب أهل السنة، كما)وال تكييف، وال متثيل 

بذلك كتبهم املطولة واملختصرة، وهو احلق املوافق ملا جاء يف الكتاب والسنة، وأقوال 

السلف، وهو مقتضى النظر الصحيح، والعقل الصريح، ولسنا بصدد سرد أفراد األدلة 

يف ذلك، لعدم طلبه يف السؤال، وإمنا جنيب على ما طلب وهو تقسيم أهل السنة إىل 

مدرسة ابن تيمية وتالميذه، املانعني لصرف النصوص  :حدامها إ :طائفتني يف مدرستني

مدرسة األشاعرة واملاتريدية، املوجبني لصرفها عن ظواهرها يف  :الثانية  .عن ظواهرها

 من املعلوم أن بني هاتني املدرستني اختالفا بينا يف املنهاج :فنقول .أمساء اهللا وصفاته

رسة األوىل يقرر معلموها وجوب إبقاء النصوص فيما يتعلق بأمساء اهللا وصفاته، فاملد

، - تعاىل  -على ظواهرها فيما يتعلق بأمساء اهللا وصفاته، مع نفي ما جيب نفيه عن اهللا 

من التمثيل أو التكييف، واملدرسة الثانية يقرر معلموها وجوب صرف النصوص عن 

ان متاما، ويظهر وهذان املنهاجان متغاير .ظواهرها فيما يتعلق بأمساء اهللا وصفاته

وقال  ١٣٥} بلْ يداه مبسوطَتان ينفق كَيف يشاُء{ قال اهللا  تعاىل   :تغايرمها باملثال التايل

ياإِبليس ما منعك أَنْ  { فيما حكاه عن معاتبة إبليس حني أىب أن يسجد آلدم بأمر اهللا

 يدبِي لَقْتا خمل دجسمعلمو املدرستني يف املراد باليدين اللتني  فقد اختلف ١٣٦}ت

  .لنفسه  - تعاىل  -أثبتهما اهللا 

                                                           

 ]٦٤:  اآلية سورة املائدة[ -  ١٣٥
  ]٧٥:  اآليةسورة ص [ -  ١٣٦
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 - جيب إبقاء معنامها على ظاهره، وإثبات يدين حقيقيتني هللا  :فقال أهل املدرسة األوىل

  .، على وجه يليق به-تعاىل 

 جيب صرف معنامها عن ظاهره، وحيرم إثبات يدين حقيقيتني :وقال أهل املدرسة الثانية

  .، مث اختلفوا يف املراد ما هل هو القوة، أو النعمة-تعاىل  -هللا 

وذا املثال يتبني أن منهاجي أهل املدرستني خمتلفان متغايران، وال ميكن بعد هذا 

إذن فال بد أن خيتص وصف ".أهل السنة " التغاير أن جيتمعا يف وصف واحد، هو 

ما بالعدل، ولنعرضهما على ميزان أهل السنة بأحدمها دون اآلخر، فلنحكم بينه

، وسنة رسوله، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وكالم -تعاىل  -القسط وهو كتاب اهللا 

وليس يف هذا امليزان ما يدل . الصحابة، والتابعني هلم بإحسان من سلف األمة وأئمتها

ا أو إشارة على ما بأي وجه من وجوه الداللة، املطابقة، أو التضمن، أو االلتزام صرحي

ذهب إليه أهل املدرسة الثانية، بل يف هذا امليزان ما يدل داللة صرحية، أو ظاهرة، أو 

إشارية على ما ذهب إليه أهل املدرسة األوىل، وعلى هذا فيتعني أن يكون وصف أهل 

السنة خاصا م ال يشاركهم فيه أهل املدرسة الثانية؛ ألن احلكم مبشاركتهم إياهم 

وأما  .ومجع بني الضدين، واجلور ممتنع شرعا، واجلمع بني الضدين ممتنع عقالجور، 

ال مانع من تأويل أمساء اهللا وصفاته إذا مل  ):املئولني (        قول أهل املدرسة الثانية 

  .يتعارض هذا مع نص شرعي

جمرد صرف اللفظ عن ظاهره بال دليل شرعي خمالف للدليل، وقول على اهللا   :فنقول

قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش { : ذلك يف قوله -بال علم، وقد حرم اهللا  تعاىل  -عاىل ت

لْ بِهزني ا لَمم رِكُوا بِاللَّهشأَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبو الْإِثْمو طَنا بما وهنم را ظَهم 
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ولَا تقْف ما لَيس لَك بِه { : ، وقوله ١٣٧}اللَّه ما لَا تعلَمونَ سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى 

وهؤالء املئولون .  ١٣٨}علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُولًا 

ر معقول، وصفاته ليس هلم علم مأثور فيما أولوها إليه، وال نظ - تعاىل  -ألمساء اهللا 

 -سوى شبه حيتجون ا يناقض بعضها بعضا، ويلزم عليها من النقص يف ذات اهللا 

وصفاته، ووحيه أكثر مما زعموه من النقص يف إثباا على ظاهرها، وليس هذا  -تعاىل 

  .موضع البسط يف ذلك

 ال ميكن أن يعطى لطائفتني يتغاير منهاجهما) أهل السنة(وإمنا املقصود بيان أن وصف 

غاية التغاير، وإمنا يستحقه من كان قوله موافقاللسنة فقط، وال ريب أن أهل املدرسة 

، ملن نظر )املئولني(أحق بالوصف املذكور من أهل املدرسة الثانية ) غري املئولني(األوىل 

يف منهاجيهما بعلم وإنصاف فال يصح تقسيم أهل السنة إىل الطائفتني بل هم طائفة 

أقوال أهل العلم : جهم بقول ابن اجلوزي يف هذا الباب فنقولوأما احتجا .واحدة

  .حيتج هلا وال حيتج ا، فليس قول واحد من أهل العلم حبجة على اآلخرين

إِنَّ قُلُوب بنِي آدم بين إِصبعينِ من « : إن اإلمام أمحد أول يف حديث: وأما قوهلم

وقوله    .١٤٠» حجر الْأَسود يمني اللَّه في الْأَرضِالْ« : ، وحديث ١٣٩» أَصابِعِ الرحمنِ

                                                           

  ]٣٣:  سورة األعراف، اآلية[ -  ١٣٧

  ]٣٦سورة اإلسراء اآلية [ -  ١٣٨
عن عبد اهللا بن عمرو بن ، ) ٤/٢٥٤٥، باب كل شيء بقدر، القدر(مسلم يف : و أخرجه) ٢/١٧٣، ٢/١٦٨(أخرجه أمحد  -  ١٣٩

! مصرف القلوب! اللهم: مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. حد يصرفه حيث يشاءكقلب وا: "ومتامه، العاص رضي اهللا عنهما

 ".صرف قلوبنا على طاعتك
الركْن : "عن ابن عباس موقُوفا ٣٩/٥، ٨٩١٩حديث / باب الركْن من الْجنة/ كتاب الْمناسك/ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه -  ١٤٠

عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو مرفُوعا في آخر  ٨٩٢٠حديث : وانظُر أَيضا. إِلَخ ...."مني اللَّه في الْأَرضِ، يصافح ا خلقهي - يعنِي الْحجر- 
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ال : فنقول                                    .١٤١}  وهو معكُم أَين ما كُنتم{ تعاىل

قال شيخ           أنه تأول احلديثني املذكورين،  -رمحه اهللا  - يصح عن اإلمام أمحد 

   :ه اهللا يف الفتاوىرمح  اإلسالم ابن تيمية

احلَجر « وأما ما حكاه أبو حامد الغزايل من أن أمحد مل يتأول إال يف ثالثة أشياء 

  ١٤٢»  اَألسود يمين اِهللا في اَألرضِ

 إِني أَجِد نفَس الرحمنِ من« و.١٤٣» قُلُوب الْعباد بين أُصبعينِ من أَصابِعِ الرحمنِ« و

، فهذه احلكاية كذب على أمحد، مل ينقلها أحد عنه بإسناد، وال  ١٤٤» قبلِ اليمنِ

  "١٤٥ .هـ.ا". يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه 

، فإن اإلمام أمحد مل يتأوهلا  ١٤٦} وهو معكُم أَين ما كُنتم{ : - تعاىل  -وأما قوله 

اجلهمية، الذين فسروها خبالف املراد  وإمنا فسرها ببعض لوازمها، وهو العلم ردا على

                                                                                                                                                                                                   

أخرجه الْبيهقي في الْأَسماء ، و"إِسناده ضعيف، عبد اهللا بن املؤمل ضعيف: "قَالَ الْمحقق" وهو يمني اهللا يصافح ا خلقه: "بِلَفْظ

وأورده شيخ الْإِسلَام ابن تيمية في مجموع . ضعيف: وقَالَ في إِسناد احلَديث" ٣٣٣"ص/ باب ما ذكر في الْيمني والكف/ والصفَات

  =" رضالْحجر الْأسود يمني اهللا في اَأل"وقد سئل عن حديث  ٣٩٧/٦الْفَتاوى 

الْحجر الْأسود يمني اهللا : "والْمشهور إِنما هو عن ابن عباس قَالَ: فَذكر أَنه روِي عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلم بِإِسناد لَا يثبت، قَالَ= 

، ٢٢٣كره األلباين في سلسلة الْأَحاديث الضعيفة واملوضوعة حديث وذ".في اَألرض، فَمن صافحه وقبله فَكَأَنما صافح اهللا وقبل يمينه

  .ضعيف: وقَالَ عنه" الْحجر الْأسود يمني اللَّه في الْأَرضِ يصافح ا عباده: "بِلَفْظ ٢٧٥/١

  ]٤: سورة احلديد آية[ -  ١٤١

 ٥٧ص سبق خترجيه -  ١٤٢

  )١٧/ القدر  (رواه مسلم  -  ١٤٣
١٤٤  - حيحرِ . صي الكَبِيف انِيرالطَّب هجرلًا، ) ٧/ ٥٢(أَخاُهللا أَو همحر انِياَأللْب خيالش فَهعض قَدا، وعفُورم نِيكُولٍ السفَينِ نةَ بلَمس نع

 ةحيحي الصف هححا فَصداهش لَه دجو القواعد املثلى يف صفات : كتاب ىف: بن صاحل بن حممد العثيمنيحممد :قال الشيخ ).٣٣٦٧(ثُم

رواه اإلمام أمحد يف  - ١: معدد األجزاء٢٠٠١/هـ١٤٢١الثالثة، : الطبعة:اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة: الناشر:اهللا وأمسائه احلسىن 

: عن شبيب" التقريب"قلت وكذا قال يف ) . هو ثقةرجاله رجال الصحيح، غري شبيب و(املسند من حديث أيب هريرة رضى اهللا عنه، 

  ) ثقة، من الثالثة، وقد روى البخاري حنوه يف التاريخ الكبري(

 من جمموع ابن القاسم ٥جـ  ٣٩٨الفتاوى ص  -  ١٤٥



٥٧ 
 

تعاىل اهللا عن  - يف كل مكان بذاته  -تعاىل  -ا، حيث زعموا أا تقتضي كون اهللا 

أن املعية هنا مبعىن اإلحاطة باخللق اليت من مجلتها  - رمحه اهللا تعاىل  - فبني  -قوهلم 

كل موضع حبسبه،  وذلك أن املعية ال تقتضياحللول واالختالط بل هي يف. العلم م

  .فالن معه زوجته: ويقال. صليت مع اجلماعة: ويقال. سقاين لبنا معه ماء: وهلذا يقال

  اقتضت املزج واالختالط،  :ففي املثال األول

   اقتضت املشاركة يف املكان والعمل بدون اختالط، :ويف الثاين

   اقتضت املصاحبة وإن مل يكن اشتراك يف مكان أو عمل،:ويف الثالث 

خللقه  -تعاىل  -وإذا تبني أن معىن املعية خيتلف حبسب ما تضاف إليه، فإن معية اهللا 

ختتلف عن معية املخلوقني ملثلهم، وال ميكن أن تقتضي املزج واالختالط أو املشاركة 

. لثبوت مباينته خللقه وعلوه عليهم -عز وجل  - يف املكان؛ ألن ذلك ممتنع على اهللا 

وهو على العرش فوق السماوات، ألنه حميط بنا علما، وقدرة، وعلى هذا يكون معنا 

وسلطانا، ومسعا، وبصرا، وتدبريا، وغري ذلك مما تقتضيه ربوبيته، فإذا فسرها مفسر 

بالعلم مل خيرج ا عن مقتضاها، ومل يكن متأوال إال عند من يفهم من املعية املشاركة 

د سبق أن هذا ليس مبتعني يف كل وق. يف املكان أو املزج واالختالط على كل حال

  ؟.حال

  ؟.هذا بالنسبة ملا نقل عن اإلمام أمحد يف تأويل هذه النصوص الثالثة

أما بالنظر هلا من حيث هي فقد تقدم قريبا أنه ال تأويل يف اآلية الكرمية إذا فسرها 

  ؟.مفسر بالعلم، ألنه تفسري هلا ببعض مقتضياا ال نقل هلا عن املعىن الذي تقتضيه

                                                                                                                                                                                                   

 ]٤: سورة احلديد، اآلية[ -  ١٤٦



٥٨ 
 

إِن قُلُوب بنِي آدم كُلُّها بين أُصبعينِ من أَصابِعِ الرحمنِ كَقَلْبٍ واحد، « : وأما حديث

، وليس فيه تأويل عند أهل السنة واجلماعة حيث يؤمنون .  ١٤٧» يصرفه حيثُ يشاء

لزم من كون مبا دل عليه من إثبات األصابع هللا تعاىل  على الوجه الالئق به، وال ي

قلوبنا بني أصبعني منها أن متاس القلب، فإن السحاب مسخر بني السماء واألرض وال 

ميس السماء وال األرض، فكذلك قلوب بين آدم بني أصبعني من أصابع الرمحن وال 

   .١٤٨»الْحجر الْأَسود يمني اللَّه في الْأَرضِ« : وأما حديث .يستلزم ذلك املماسة

   .١٤٩ :فيه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوىفقد قال 

قد روي عن النيب، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، بإسناد ال يثبت، واملشهور إمنا هو عن ابن 

الْحجر الْأَسود يمني اللَّه في الْأَرضِ فَمن صافَحه وقَبلَه فَكَأَنما صافَح  «: قال. عباس 

اللَّه هينملَ يقَبالَى وعت «
 ١٥٠.   

  : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

              : صريح يف أن احلجر األسود ليس هو صفة اهللا وال نفس ميينه، ألنه قال" 

ميني اهللا، وحكم : فقيده يف األرض ومل يطلق فيقول .١٥١ » يمين اِهللا في اَألرضِ «

                                                           

يق أيب عبد الرمحن احلبلي عن من طر ٢٦٥٤ح ٤/٢٠٤٥أخرجه مسلم كتاب القدر باب تصريف اهللا تعاىل القلوب كيف يشاء  -  ١٤٧

  .عبد اهللا بن عمرو بن العاص
  

  ٥٧ص سبق خترجيه - ١٤٨

  من جمموع ابن قاسم ٦جـ  ٣٩٧ص  -  ١٤٩

١٥٠
  ٥٧ص سبق خترجيه -  

١٥١
  ٥٧ص سبق خترجيه -  



٥٩ 
 

فَمن صافَحه وقَبلَه فَكَأَنما صافَح اللَّه تعالَى وقَبلَ « : قالو. اللفظ املقيد خيالف املطلق

هينم١٥٣.هـ.ا" . ومعلوم أن املشبه غري املشبه به   ١٥٢» ي.  

اليت أولت إىل  -تعاىل  - وعلى هذا فال يكون احلديث من صفات اهللا :أبوحيي:قلت

  .معىن خيالف الظاهر فال تأويل فيه أصال

نسبة هذه املدرسة : إحدامها مدرسة ابن تيمية فيقال: إن هناك مدرستني :ا قوهلموأم

إىل ابن تيمية توهم أنه مل يسبق إليها، وهذا خطأ فإن ما ذهب إليه ابن تيمية هو ما 

كان عليه السلف الصاحل وأئمة األمة، فليس هو الذي أحدث هذه املدرسة كما يومهه 

  ١٥٤ه رمحه اهللا.ا."من شأا، واهللا املستعان قول القائل الذي يريد أن يقلل

  :ويقول شيخ اإلسالم ىف جمموع الفتاوى

الْحياةَوالْعلْم والْقُدرةَ والْإِرادةَ والْكَلَام : إنَّ لَه صفَات سبعا : الْأَشعرِيةُ يقُولُونَ " 

 رصالْبو عمالسو .فا واهدا عفُونَ منيو كإلَى ذَل مضي نم يهِم " دالْي " نم مهنمفَقَطْ و

فَإِنهم " الْمعتزِلَةُ " وأَما . يتوقَّف في نفْيِ ما سواها وغُلَاتهم يقْطَعونَ بِنفْيِ ما سواها 

ها وهكَامونَ أَحثْبِتيطْلَقًا وم فَاتفُونَ الصني يرقَد يملع هإلَى أَن مأَكْثَرِه دنع جِعرت ي

وهم أَقْرب . وأَما كَونه مرِيدا متكَلِّما فَعندهم أَنها صفَات حادثَةٌ أَو إضافيةٌ أَو عدميةٌ 

من سلَك سبِيلَهم من الْعربِ والْفُرسِ من الرومِ و" الصابِئني الْفَلَاسفَة " الناسِ إلَى 

                                                           

١٥٢
  ٥٧ص سبق خترجيه -  

  من اموع املذكور ٣جـ  ٤٤يف ص  -  ١٥٣
  .١/١١٥جمموع الفتاوى ابن عثيمني  -  ١٥٤



٦٠ 
 

أَنَّ الصفَات كُلَّها ترجِع إلَى سلْبٍ أَو إضافَة ؛ أَو مركَّبٍ من سلْبٍ : حيثُ زعموا 

  .وإِضافَة ؛ فَهؤلَاِء كُلُّهم ضلَّالٌ مكَذِّبونَ للرسلِ 

 م اللَّه قَهزر نمو مللَاِء عؤه ذأْخيقَةَ مقح فرعذًا وافا نرصبلُ وسالر بِه اَءتا جرِفَةَ مع

ه قَطْعا أَنهم يلْحدونَ في أَسمائه وآياته وأَنهم كَذَّبوا بِالرسلِ وبِالْكتابِ وبِما أُرسلَ بِ

إنَّ : إنَّ الْبِدع مشتقَّةٌ من الْكُفْرِ وآيِلَةٌ إلَيه ويقُولُونَ : ا يقُولُونَ رسلُه ؛ ولهذَا كَانو

 زِلَةتعانِيثُ الْمخةُ مرِيعالْأَش؛ و فَةانِيثُ الْفَلَاسخزِلَةَ متعقُولُ . الْمارٍ يمع نى بيحكَانَ يو

ومرادهم الْأَشعرِيةُ الَّذين . الذُّكُور والْأَشعرِيةُ الْجهمية الْإِناثُ  الْمعتزِلَةُ الْجهمية: 

الَّذي صنفَه الْأَشعرِي في " الْإِبانة " ينفُونَ الصفَات الْخبرِيةَ وأَما من قَالَ منهم بِكتابِ 

ر مقَالَةً تناقض ذَلك فَهذَا يعد من أَهلِ السنة ؛ لَكن مجرد آخرِ عمرِه ولَم يظْهِ

لَا سيما وأَنه بِذَلك يوهم حسنا بِكُلِّ من انتسب هذه .الانتسابِ إلَى الْأَشعرِي بِدعةٌ

ش ابوأَب كبِذَل حفَتنيةَ وبسالن١٥٥."ٍر.  

  :وقال شيخ اإلسالم ىف جمموع الفتاوى

 " هلي قَوف رِيشولِ الْبسإلَى الر افَهأَضونَ { : ورصبا تبِم ١٥٦}فَلَا أُقِْسم  

وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليلًا {  ١٥٨}إنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ {  ١٥٧}وما لَا تبصرونَ {  

   ١٦٠}ولَا بِقَولِ كَاهنٍ قَليلًا ما تذَكَّرونَ {  ١٥٩}نَ ما تؤمنو

                                                           

  ٦/٣٥٩جمموع الفتاوى -  ١٥٥
  ]٣٨: سورة احلاقة آية[ -  ١٥٦

   ]٣٩: سورة احلاقة آية[ -  ١٥٧
  ]٤٠: سورة احلاقة آية[-  ١٥٨

  ]٤١: سورة احلاقة آية[-  ١٥٩
  ]٤٢: سورة احلاقة آية[-  ١٦٠



٦١ 
 

 } نيالَمالْع بر نزِيلٌ من١٦١}ت  نا ممهنٍ وكَاه رٍ أَواعلَ شكُونَ قَوأَنْ ي هنفَى عفَن

كَالْكَهنة . كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ أَنَّ الشياطني تنزلُ علَى : كَما ذَكَر في آخرِ الشعراِء . الْبشرِ 

فَهذَان الصنفَان اللَّذَان قَد . الَّذين يلْقُونَ إلَيهِم السمع وأَنَّ الشعراَء يتبِعهم الْغاوونَ 

هو الْمصطَفَى من : كَرِمي علم أَنَّ الرسولَ الْ: يشتبِهان بِالرسولِ من الْبشرِ لَما نفَاهما 

لَما : الْبشرِ فَإِنَّ اللَّه يصطَفي من الْملَائكَة رسلًا ومن الناسِ كَما أَنه في سورة التكْوِيرِ 

 لَكبِالْم هبشي طَانُ قَديجِيمٍ  -كَانَ الشر طَانيلَ شكُونَ قَوفَى أَنْ يأَنَّ  -فَن ملع

 كَةلَائالْم نطَفَى مصالْم وه ذْكُورولَ الْمسإِلَى . الرةً وارولِ تسذَا الرإلَى ه هافَتي إضفو

دليلٌ علَى أَنه إضافَةُ بلَاغٍ وأَداٍء لَا إضافَةُ إحداث لشيِء منه أَو إنشاٍء كَما : هذَا تارةً 

 قُولُهي"ةرِيعالْأَش ةعدتبالْم ضعب " مهناةً ماهضم دمحم اًء جربائيل أَودتاب وفَهرأَنَّ ح نم

  ١٦٢"إنه قَولُ الْبشرِ من مشرِكي الْعربِ: في نِصف قَولهِم لمن قَالَ 

أبوحيي:قلت :                                                                        

  .بس فيه احلق بالباطلإلننا ىف زمان الت حكم أهل السنة ىف منهج األشاعرة وإمنا ذكرت

والشيخ ،وحيد عبد السالم باىل،من حممد حسان زهرفقد ذهب بعض الدعاة إىل األ

هر واتفقوا على وثيقة والتقوا بشيخ األز ،والشيخ عبداهللا شاكر وغريهم،مجال املراكىب 

وكانت أول بنود هذه الوثيقة الىت قاهلا .تسمى بوثيقة األزهر واملذهب اجلامع 

  :املتحدث عن شيخ األزهر حبضور اجلميع هى قوله

  :وقد اتفق اجلميع على ما يلى

                                                           

  ]٤٣: سورة احلاقة آية[-  ١٦١

  ٢/٥٠جمموع الفتاوى -  ١٦٢



٦٢ 
 

الدعوة الوسطية اإلسالمية على األصول اجلامعة ألهل السنة واجلماعة مبا يشمل  :أوهلا

  .ه وإىل اهللا املشتكى.ا.واألشاعرة واملاتريدية أهل احلديث

عن تميمٍ الدارِي أَنَّ النبِي صلَّى اُهللا علَيه  : النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمقول  وأين هم من

ه ولرسوله ولأَئمة للَّه ولكتابِ«: لمن؟ قَالَ: قُلْنا» الدين النصيحةُ«: وسلَّم، قَالَ

هِمتامعو نيملس١٦٣»الْم  

 وماذا أنتم قائلون لربكم غداً؟،هكذا تكون النصيحة أو  

  :تلبيس إبليس وصدق بن اجلوزي حني قال ىف

الْبِدعة فما السنة وما الْبِدعة فانا  السنة وذممت فَإِن قَالَ قائل قد مدحت :عندما قال

  .....مبتدع في زعمنا يزعم أنه من أهل السنة نرى أن كل

 ة هم املظهرون شيئا مل يكن قبل وال مستند لَهعأهل السنة هم املتبعون وأن أهل الْبِد

وهلذا استتروا ببدعتهم ومل يكتم أهل السنة مذهبهم فكلمتهم ظاهرة ومذهبهم مشهور 

  "١٦٤.والعاقبة هلم

أبوحيي:قلت :                                                                        

لذلك ينبغي استعمال كلمة السلفية للداللة على الفرقة الناجية والطائفة املنصورة 

  .والغرباء وأهل احلديث

  .ال جيرؤ أحد من أهل البدع أن ينتحله" السلفي"لذلك هذا املصطلح
                                                           

: وذكره البخاري يف الترمجة. )٧٤/  ١( و برقم - ٥٥أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم  -  ١٦٣

ما جاء يف النصيحة  - الرب والصلة : ، والترمذي)٤١٢٦(النصيحة لإلمام  - البيعة : الدين النصيحة، كما رواه النسائي - اإلميان 

   .عن متيم الداري رضي اهللا عنه) ١٨٤٩(

  )١٨/  ١(تلبيس إبليس  -  ١٦٤
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   :قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى 

   ١٦٥"ن انتحال السلف من شعار أهل البدع فهذا باطل فإن ذلك غري ممكنأما أن يكو"

  :ىف الفتاوى اجللية  :رحمه اهللا١٦٦ الشّيخِ العلَّامة أَحمد بنِ يحيى النّجميسئل 

  ما هى السلفية ومن زعيمهم؟

يه صلى اهللا علوالسلف هم أصحاب الرسول  .السلفية هى نسبة اىل السلف : اجلواب

  .وسلم والتابعون هلم بإحسان من أهل القرون املفضلة فمن بعدهم هذه هى السلفية 

                                                           

  ٤/١٥٥جمموع الفتاوى  -  ١٦٥

العالمة ، احملدث، املسند، الفقيه، مفىت منطقة جازان وحامل راية السنة واحلديث فيها الشيخ أمحد بن حيىي بن هو شيخنا الفاضل  - ١٦٦

ولد الشيخ بقرية النجامية يف الثاين والعشرين من  .حممد بن شبري النجمي آل شبري من بين محد إحدى القبائل املشهورة مبنطقة جازان

  =هـ ٢٢/١٠/١٣٤٦ائه وألف للهجرة النبوية ، شهر شوال عام ستة وأربعني وثالمث

وملا بلغ سن  فكانا حمافظني عليه حمافظة تامة، حىت إما اليتركانه يلعب بني األوالد،  .ونشأ يف حجر أبوين صاحلني ليس هلما سواه= 

 - رمحه اهللا- يء الشيخ عبداهللا القرعاوي التمييز أدخاله كتاتيب القرية فتعلم القراءة والكتابة وقرأ القرآن يف الكتاتيب األهلية قبل جم

حيث قرأ القرآن أوالً على الشيخ عبده بن حممد عقيل النجمي  .هـ الذي قدم فيه الشيخ القرعاوي١٣٥٨ثالث مرات آخرها يف العام 

ا ودرس عليه شيخنا حيىي فقيه عبسي وهو من أهل اليمن وكان قد قدم على النجامية وبقي : هـ مث قرأ أيضاً على الشيخ ١٣٥٥عام 

املوافق  هـ ١٤٢٩ وملا قدم الشيخ عبداهللا القرعاوي، تويف العالمة النجمي يف الواحد والعشرين من رجب عام.هـ١٣٥٨يف عام 

لشيخنا آثار   : آثاره العلمية: .ودفن فيهامبنطقة جازان حمافظة صامطة ة يفيف قرية النجامي ٢٠٠٨اخلامس والعشرين من أغسطس عام

أوضح اإلشارة يف الرد  - ١:علمية كثرية بعضها طبع وبعضها مل يطبع، نسأل اهللا تعاىل أن ييسر طبعه حىت حيصل االنتفاع به ومن ذلك

رسالة  - ٤ .تنزيه الشريعة عن إباحة األغاين اخلليعة - ٣ .متأسيس األحكام شرح عمدة األحكا - ٢ .على من أباح املمنوع من الزيارة

املورد  - ٧ .فتح الرب الودود يف الفتاوى والردود - ٦ .رسالة يف حكم اجلهر بالبسملة - ٥ .اإلرشاد إىل بيان احلق يف حكم اجلهاد

ؤلفات النافعة اليت قدمها للمسلمني جزاه اهللا وغري ذلك من امل .العذب الزالل فيما انتقد على بعض املناهج الدعوية من العقائد واألعمال

احملاضر بكلية احلديث باجلامعة اإلسالمية  .حممد بن هادي بن علي املدخلي  :كتبه تلميذه .خري اجلزاء ونفع به اإلسالم واملسلمني

  .باملدينة النبوية
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واالنتماء إليها معناه االنتماء إىل ما كان عليه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وإىل طريق أهل احلديث وأهل احلديث هم أصحاب املنهج السلفي الذين يسريون 

، عقيدة ىف الصحابة ،عقيدة ىف القدر،اء اهللا وصفاته فالسلفية عقيدة ىف أمس، عليه

وهكذا فالسلف يؤمنون باهللا عز وجل وبأمسائه احلسىن وصفاته العلى الىت وصف اهللا 

ا نفسه ووصفه ا رسوله صلى اهللا عليه وسلم يؤمنون ا على الوجه الالئق جبالل 

أويل ويؤمنون بالقدرخريه وشره اهللا من غري حتريف والمتثيل وال تشبيه وال تعطيل وال ت

وأنه اليتم إميان عبد حىت يؤمن بالقدر الذى قدره اهللا عزوجل على عباده واهللا جل 

  ١٦٧}إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ { وعال يقول

أما ىف الصحابة فمعىن ذلك هو اإلميان بأن أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم جيب 

عدالتهم وأم خري القرون واألمم واعتقاد أم عدول كلهم  الترضى عنهم واعتقاد

خبالف ما تعتقده الشيعة واخلوارج الذين يكفرون أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم وال يعرفون هلم حقهم

وليس للسلفية زعيم إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرسول اهللا هو إمام السلفية 

  .من بعدهقدوم  وقدوم وأصحاب الرسول

افْترقَت الْيهود علَى « واألساس ىف ذلك واألصل فيه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وستفْترِق هذه األمة  إِحدى وسبعني فرقَةً، وافْترقَت النصارى علَى اثْنتينِ وسبعني فرقَةً

 هم يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ من قَالُوا . إِالّ واحدةً، كُلّها في النارِ. علَى ثالث وسبعني فرقَةً

 ينالَّذ مابِيهحأَصو موالْي هلَيا عا أَنثْلِ ملَى موقوله صلى اهللا عليه وسلم.١٦٨" »ع" 
                                                           

 ]٤٩:سورة القمر اآلية [ -  ١٦٧
) ٢/١٣٢١(وابن ماجة ) . ٢٦٤١، ٢٦٤٠(رقم ) ٢٦- ٥/٢٥(الترمذي و) . ٤٥٩٧، ٤٥٩٦(رقم ) ٥/٤(أخرجه أبو داود  -  ١٦٨

صحيح : (وقال) ١/١٢٨(واحلاكم يف املستدرك ) . ٤/١٢٠(، ) ١٤٥، ٣/١٢٠(، ) ٢/٣٣٢(واإلمام أمحد ) . ٣٩٩٣- ٣٩٩١(رقم 
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مث أمر باتباع السنة " عبدا حبشيا أُوصيكُم بِتقْوى اللَّه، والسمعِ والطَّاعة ، وإِنْ كَانَ

وإِياكُم ومحدثَات ، عضوا علَيها بِالنواجِذ «  وسنة اخللفاء الراشدين املهديني وقال

  .١٦٩"»الْأُمورِ، فَإِنَّ كُلَّ محدثَة بِدعةٌ، وكُلَّ بِدعة ضلَالَةٌ

                                                                            :وسئل أيضاً

  هل هناك سلفية قدمية وسلفية جديدة أم أا سلفية واحدة ؟

ومن يزعم أن هناك سلفية قدمية وسلفية جديدة فقد ،السلفية هى واحدة  : اجلواب

كذب اذا تأملنا عقيدة السلف من عصر الصحابة إىل يومنا هذا جندها عقيدة واحدة 

وإن اختلفوا ىف األحكام الفرعية الىت ليست من األصول والعقائد ،تلفون فيها أبداًالخي

فام خيتلفون ىف هذا وال يعيب أحد على أحد وهذه هى طريقة الصحابة رضوان اهللا 

  " ١٧٠ .عليهم أما العقائد فمنهجهم واحد من عصر الصحابة إىل األن

  :وسئل أيضاً

  فما توجيهكم ملثل هذا؟ "أنا سلفى"بعض الشباب يتحرج من أن يقول 

                                                                                                                                                                                                   

، ٨/٣٢١(والطرباين يف الكبري ) . ٢٥٢١(رقم ) ٢/١٥٨(والدارمي . صحيح اإلسناد: وقال) ٢/٤٨٠(على شرط مسلم، و 

) . ١/٢٢٤(، ويف الصغري ) ٢١٢، ٢١١، رقم٢٧٢- ١٠/٢٧١(، ) ٧٦٥٩، رقم٨/١٧٨(، ) ٨٠٥١، رقم٨/٣٢٧(، ) ٨٠٣٥رقم

والاللكائي يف شرح أصول االعتقاد ) . ٣٥- ١/٣٢(وابن أيب عاصم يف السنة ) . ٢٩- ٢١، رقم ٣١٥- ١/٣٠٤(واآلجري يف الشريعة 

وأبو يعلى يف مسنده ) . ٢٧٥- ٢٦٣، رقم٣٧٥- ١/٣٦٧(ابن بطة يف اإلبانة ورواه ) . ٢٧/٢٣٩(والطربي ) . ١٠٢- ١/١٠٠(

) ١٩٧٣٨، رقم١٥/٣٠٨(وابن أيب شيبة يف املصنف ) . ٦٢١٤، رقم٨/٤٨(وابن حبان يف صحيحه ) . ٣٦٦٨، رقم٣٤٢- ٦/٣٤٠(

  ) . ١٩، ١٨ص(واملروزي يف السنة . 

واعتىن به الشاطيب ) . ٣/٣٤٥(، والفتاوى ) ٢/٨٣(نظر املسائل ا) . هو حديث صحيح مشهور: (وقال عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية

   ) .٣/٤٨٠(وأورده الشيخ األلباين يف السلسة الصحيحة ) . ١/٣٩٠(وأورده ابن كثري يف تفسريه . يف االعتصام

واحلاكم " ٥٤رقم "، وابن أيب عاصم يف السنة "٢٦٧٦رقم "والترمذي " ٤٦٠٧رقم "، وأبو داود ١٢٧، ١٢٦/ ٤أخرجه أمحد  -  ١٦٩

وصححه األلباين . حديث حسن صحيح: وقال الترمذي. وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ١٠٢وابن حبان كما يف املوارد رقم  ٩٧/ ١

  .يف ظالل اجلنة
  ١/١٦الفتاوى اجللية  -  ١٧٠
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  ملاذا يتحرج؟أيرى االنتماء اىل السلفية منقصة ؟ : اجلواب

أليس هو االنتماء إىل أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم والتابعني هلم من العلماء 

والفقهاء واحملدثني واملفسرين أصحاب العقيدة الصحيحة ىف كل زمان وىف كل مكان 

من كتاب اهللا ومن صحيح سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  الذين يتبعون احلق

أيكون االنتماء اىل هؤالء منقصة حىت يتحرجوا منها إنا هللا ،وعلى فهم السلف الصاحل 

أما اذا كان الواحد يتوخى منهج السلف ويتابعه ويقول أنا سلفي .وإنا اليه راجعون

يتحرج من هذا فرمبا عوقب على هذا أما اذا كان ،هذا إن شاء اهللا نرجوا له اخلري 

  .١٧١"التحرج

ىف حتفة ايب على أسئلة احلاضر  :١٧٢املُحدث مقْبِلِ بنِ هادي الوادعيوسئل العالمة 

إن  : اجلواب                                       ما هو االجتاه السلفي؟:والغريب

                                                           

   ٢٤/ ١الفتاوى اجللية  -  ١٧١

دة الوادعي اهلمداين، عالمة اليمن، نشأ يتيما، ونشا يف بيئة أبو عبدالرمحن مقبل بن هادي بن مقبل بن قاي املُحدثالعالمة  هو -  ١٧٢

مليئة باجلهل والشرك، وقد من اهللا عليه باهلداية فكان يأمر باملعروف وينهى عن املنكر وقد أوذي بسبب ذلك كثريا، مث عين بطلب 

لى اتباع السنة والرد على أصحاب األهواء العلم وخاصة احلديث حىت برع فيه وأجاد، وكذا يف الفقه والنحو، وكان مشهورا حبرصه ع

والبدع، مع زهد وعزوف عن الدنيا وتواضع وكرم وسخاء، ومؤلفاته تبني مدى براعته يف علم احلديث، ومنها الصحيح املسند مما ليس 

على كتب العلل يف الصحيحني والصحيح املسند من أسباب النزول والصحيح املسند من دالئل النبوة وغارة الفصل على املعتدين 

وأحاديث معلة ظاهرها الصحة وأدلة اجلمع بني الصالتني يف السفر وغريها، كان الشيخ قد أصيب مبرض يف الكبد اضطره للسفر 

للخارج لعمل زراعة للكبد، مث بعد عدة سفرات رجع إىل جدة وبقي يف مشفى امللك فيصل فيها بني غيبوبة ويقظة حىت كان بعد 

ومل يبلغ السبعني  ٢٠٠١: ربيع الثانيالعام امليالدي: اهللا الشهر القمريرمحه  هـ تويف١٤٢٢د أول مجادى األوىل غروب يوم ليلة األح

من عمره، مث غسل وكفن وصلي عليه مبكة املكرمة يف املسجد احلرام ودفن يف مقربة العدل رمحه اهللا تعاىل وجزاه عن اإلسالم 

دار اآلثار  - الطبعة الرابعة  - أيب عبد الرمحن مقبل بن هادي الوادعي بقلم صاحب الترمجة  ترمجة : انظر ترمجته يف .واملسلمني خريا

اإلاج بترمجة العالمة احملدث أيب عبد  - صنعاء –الشيخ مقبل ودار احلديث بدماج معمر بن عبد اجلليل القدسي، دار اآلثار  - صنعاء

إعالم األجيال  - م أيب إبراهيم محيد بن قائد بن علي العتمي، دار شرقني صنعاءالرمحن مقبل بن هادي الوادعي ودار احلديث بدماج، بقل

نبذة يسرية من حياة أحد أعالم اجلزيرة، أبومهام  - صنعاء –بكالم اإلمام الوادعي يف الفرق والكتب والرجال، جمموعة، دار اآلثار 
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رسوله صلى اهللا عليه وسلم على فهم السلف االجتاه السلفى اجتاه إىل كتاب اهللا وسنة 

القرون املفضلة الىت جاء ذكرها ىف حديث عمران  مواملراد بالسلف الصاحل ه،الصاحل

  بن حصني وعبداهللا بن مسعود واملعىن متقارب

" مهنلُوي نيالَّذ ثُم ،مهنلُوي نيالَّذ نِي، ثُماسِ قَرالن ري١٧٣" خ.  

} نملَّىووا تم لِّهون نِنيمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي 

 }ونصله جهنم وساَءت مصريا
١٧٤.  

  .فالصحابة هم روؤس املؤمنني فاتباع سبيلهم هو النجاة 

  :عزوجل الذى يقول فيه ربنا اهللا عليه وسلموقبل هذا كله اتباع سنة الرسول صلى 

}وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا{
١٧٥.   

»فَمن رغب عن سنتي فَلَيس مني«  وىف الصحيحني
الصحيح لالسالم هو  فالطريق١٧٦ 

الشيعة  ملعتزلة وال غلوس فيه جدل االسلف الذين يعبدون اهللا على بصرية لي طريق

اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولَا تتبِعوا من دونِه أَولياَء { والصوفية بل كتاب وسنة

}قَليلًا ما تذَكَّرونَ
١٧٧

 -
١٧٨.  

                                                                                                                                                                                                   

العالمة مقبل بن هادي الوادعي وسريته العطرة، أم عبد اهللا  نبذة خمتصرة من حياة نصائح والدي - اجلزائر –الصومعي، جمالس اهلدى 

  ....صنعاء –بنت الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، دار اآلثار 
األحكام : وابن ماجه، ) ٣٨٥٩(املناقب : والترمذي، ) ٢٥٣٣(فضائل الصحابة : ومسلم، ) ٣٦٥١(املناقب : البخاري -  ١٧٣

   ) .٤/٢٧٧، ٤/٢٧٦، ٤/٢٦٧، ١/٤٤٢، ١/٤٣٨، ١/٤٣٤، ١/٤١٧، ١/٣٧٨(وأمحد ، ) ٢٣٦٢(
  ]١١٥: سورة النساء آية[ -  ١٧٤

 ]٧: سورة احلشر آية[ -  ١٧٥

، ومسلم يف كتاب النكاح باب استحباب النكاح ملن )٥٠٦٣(أخرجه البخاري يف كتاب النكاح باب الترغيب يف النكاح برقم  -  ١٧٦

  ).١٤٠١(برقم ... تاقت نفسه إليه 

  ]٣: سورة األعراف آية[ -  ١٧٧
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  ٢١٢حتفة ايب على أسئلة احلاضر والغريب -  ١٧٨
هو بكر بن عبد اهللا أبو زيد بن حممد بن عبد اهللا بن بكر بن عثمان بن حيىي بن غيهب بن حممد، ينتهي نسبه إىل بين زيد  -  ١٧٩

القضاعية املشهورة يف حاضرة  وهو زيد بن سويد بن زيد بن سويد بن زيد بن حرام بن سويد بن زيد القضاعي، من قبيلة بين زيد

  =درس يف الكُتاب حىت السنة الثانية االبتدائية،   .هـ١٣٦٥الوشم، وعالية جند، وفيها ولد عام 

/ هـ ٨٧هـ، وفيه واصل دراسته االبتدائية، مث املعهد العلمي، مث كلية الشريعة، حىت خترج عام ١٣٧٥مث انتقل إىل الرياض عام  = 

هـ انتقل إىل املدينة املنورة فعمل أمينا للمكتبة العامة باجلامعة ١٣٨٤ويف عام   ة بالرياض منتسباً،هـ يف كلية الشريع٨٨

ففي الرياض أخذ علم    .وكان جبانب دراسته النظامية يالزم حلَق عدد من املشايخ يف الرياض ومكة املكرمة واملدينة املنورة  اإلسالمية،

حيفظها، ويف  –رمحه اهللا  –مطلق، وقرأ عليه مخساً وعشرين مقامة من مقامات احلريري، وكان  امليقات من الشيخ القاضي صاحل بن

ويف مكة قرأ على مساحة شيخه، الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز كتاب احلج، . زاد املستقنع للحجاوي، كتاب البيوع فقط: الفقه

سليمان بن عبد : واستجاز املدرس باملسجد احلرام الشيخ. ملسجد احلرامهـ با١٣٨٥للمجد ابن تيمية، يف حج عام ] املنتقى[من 

ويف املدينة قرأ على مساحة شيخه الشيخ ابن . الرمحن بن محدان، فأجازه إجازة مكتوبة خبطه جلميع كتب السنة، وإجازة يف املُد النبوي

والزم مساحة . لتوحيد واحلديث يف بيته، إذ الزمه حنو سنتني وأجازه، وعددا من الرسائل يف الفقه وا]بلوغ املرام[و] فتح الباري[باز يف 

رمحه اهللا  - هـ١٣٩٣شيخه الشيخ حممد األمني الشنقيطي حنو عشر سنني، منذ انتقل إىل املدينة املنورة، حىت تويف الشيخ يف حج عام 

] القصد واألمم[، وانفرد بأخذ علم النسب عنه، فقرأ عليه ]آداب البحث واملناظرة[ورسالته ] أضواء البيان[فقرأ عليه يف تفسريه  - تعاىل

وقرأ عليه بعض الرسائل، وله معه مباحثات واستفادات، ولديه حنو عشرين إجازة . البن عبد البر أيضا] اإلنباه[البن عبد الرب، وبعض 

ودرس يف املعهد العايل للقضاء    .ثبت مستقلمن علماء احلرمني والرياض واملغرب والشام واهلند وإفريقيا وغريها، وقد مجعها يف 

وقد اختري للقضاء يف مدينة ). الدكتوراه(هـ، حتصل على شهادة العاملية العالية ١٤٠٣، ويف عام )املاجستري(منتسبا، فنال شهادة العاملية 

د النبوي الشريف، فاستقر حىت عام هـ، كما عين مدرسا يف املسج١٤٠٠، واستمر يف قضائها حىت عام - صلى اهللا عليه وسلم- النيب 

هـ، اختري ١٤٠٠هـ، ويف عام ١٣٩٦كما عني إماما وخطيبا يف املسجد النبوي الشريف، فاستمر حىت مطلع عام    .هـ١٤٠٠

بية هـ صدر أمر ملكي بتعيينه ممثالً للمملكة العر ١٤٠٥ويف عام . هـ١٤١٢وكيالً عامّا لوزارة العدل، واستمرّ حىت اية عام 

هـ عني عضوا يف ١٤٠٦وعام . السعودية يف جممع الفقه اإلسالمي الدويل، املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي، واختري رئيسا للمجمع

امع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي، وكانت له يف أثناء ذلك مشاركةٌ يف عدد من اللجان واملؤمترات داخل اململكة وخارجها، ودرس 

علي القَره داغي، نائب رئيس / عدد الشيخ الدكتور. هـ.ا". عهد العايل للقضاء، ويف الدراسات العليا يف كلية الشريعة بالرياضيف امل

عرفت الفقيد طوال عدة : "مجعية البالغ واخلبري مبجمع الفقه اإلسالمي الدويل، مناقب الفقيد وجهوده يف خدمة اإلسالم، وقال

العلم والصدق والصفاء واإلخالص، ملست فيه اجلدية واخلوف من اهللا سبحانه وتعاىل، ووجدت فيه مثالً حقيقيّا سنوات، ووجدت فيه 

وقد كان الشيخ يعدّ قرارات جممع الفقه اإلسالمي توقيعا عن رب العاملني، حبكم أن امع يضم صفوةَ علماء ".للعامل العامل القدوة

حنن مسؤولون أمام اهللا عن كل حرف : انات والقرارات والفتاوى اليت يصدرها امع، ويقول لزمالئهاألمة، فقد كان يدقق يف البي

قائمة بعناوين مؤلفاته وحتقيقاته، واملتأمل يف هذه العناوين يرى تبحره يف التأليف خباصة،  - أخي القارئ–وإليك  ...وكلمة نقوهلا لألمة

أما لغته يف التأليف فهي لغة الفقيه العالم، واللغويِّ املتمكن، واألديبِ املتضلّع، . كيزه على املعاصر منهاومتيزه يف الدقيق من املسائل، وتر
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وقد مجعت هذه العناوين من مصادر متفرقة، أمهها فهارس مكتبة امللك فهد الوطنية   فهو ميزج فيها بني كل ذلك بنفَسٍ خاص مجيل،

يكون بينها ما هو مكرر نظراً لتعدد الطبعات وتغري التسميات، مث أضفت بعض امللحوظات مما حملته يف  وقد  بالرياض، وترمجةُ ابنه له،

املواضعة يف االصطالح على  - ٢. التقنني واإللزام - ١   :أثناء البحث، وأشرت إىل بعض أرقام الكتب يف القائمة؛ ألمهية مراجعتها

خطاب الضمان  - ٥. طفل األنابيب - ٤. حقيقة الوفاة بني الفقهاء واألطباءأجهزة اإلنعاش و - ٣. خالف الشريعة وأفصح اللغى

  =.البوصلة - ٧. احلساب الفلكي - ٦. البنكي

بطاقة االئتمان حقيقتها البنكية التجارية وأحكامها  - ١١. تغريب األلقاب العلمية - ١٠. التشريع وزراعة األعضاء - ٩ .التأمني - ٨ =

 –املثامنة يف العقار  - ١٤. عيد اليوبيل بدعة يف اإلسالم - ١٣. يقتها التجارية وأحكامها الشرعيةبطاقة التخفيض حق - ١٢ .الشرعية

  .التقريب لفقه ابن قيم اجلوزية - ١٦. حقيقته، تارخيه، حكمه: التمثيل - ١٥. نزع ملكيته للمصلحة العامة

وقد طبعت . هـ من املعهد العايل للقضاء١٤٠٠تري عام وهي رسالته للماجس. [دراسة ومقارنة:احلدود والتعزيرات عند ابن القيم - ١٧

وهي رسالته ). [جملد واحد(دراسة وموازنة : أحكام اجلناية على النفس وما دوا عند ابن قيم اجلوزية - ١٨]. مج١. يف دار العاصمة

  ].هـ من املعهد العايل للقضاء، وقد طبعت عند مؤسسة الرسالة١٤٠٢للدكتوراة عام 

  .حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلماعات اإلسالمية - ٢٠. ابن تيمية للربهان ابن القيم، حتقيق اختيارات - ١٩

كتب األصل بكر بن عبد اهللا أبو / مهذّب حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلماعات اإلسالمية: صدر أيضاً كتاب: ملحوظة*[

  .لفظ ٨٠٠خيتص باملنهي عنها شرعا يف حنو : جم املناهي اللفظيةمع - ٢١]. زيد؛ ذيب عبد اهللا عبد الرمحن التميمي

نظرات يف  - ب. سليمان بن صاحل اخلراشي/ املستدرك على معجم املناهي اللفظية - أ":معجم املناهي اللفظية"صدر حول : ملحوظة* [

بزيادة عدم مشروعية ضم العقبني يف  ال جديد يف أحكام الصالة، - ٢٢ ].علي رضا بن عبد اهللا علي رضا/ معجم املناهي اللفظية

). ٨٥راجع رقم . (حلية طالب العلم - ٢٥. التعامل وأثره على الفكر والكتاب - ٢٤ .تصنيف الناس بني الظن واليقني - ٢٣. السجود

ب حد الثو - ٣٠. أدب اهلاتف - ٢٩. تسمية املولود - ٢٨. الرقابة على التراث - ٢٧ ].كتيب جيب. [أذكار طريف النهار  - ٢٦

املدخل املفصل إىل فقه  - ٣٢). انتقائي" (اجلامع للخطيب"آداب طالب احلديث من  - ٣١ .واألزرة وحترمي اإلسبال ولباس الشهرة

البلغة يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل للفخر ابن تيمية؛  - ٣٣. اإلمام أمحد بن حنبل وخترجيات األصحاب، تقدمي حممد احلبيب ابن اخلوجة

معرفة النسخ والصحف  - ٣٦. التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل - ٣٥. لسن، عن مهمات املسائلفتوى ا - ٣٤ .حتقيق

تأليف أمحد بن عبد الكرمي العامري / اجلد احلثيث يف بيان ما ليس حبديث - ٣٨. ال يصح فيه حديث: التحديث مبا قيل - ٣٧. احلديثية

 - ٤١. جزء –نصوص احلوالة  - ٤٠. الكرمي، وحكمه داخل الصالة وخارجها جزء مرويات دعاء ختم القرآن - ٣٩). حتقيق(الغزي 

جزء يف كيفية النهوض يف الصالة، وضعف  - ٤٣. مسح الوجه باليدين بعد رفعهما بالدعاء جزء - ٤٢   .جزء يف زيارة النساء للقبور

. التراجم الذاتية - ٤٦ - ).٨٨(راجع رقم . يبالتحول املذه - ٤٥). ٨٧راجع رقم . (العزاب من العلماء وغريهم - ٤٤. حديث العجن

الرد على  - ٥٠ .حياته وآثاره: ابن قيم اجلوزية - ٤٩ ...طبقات النسابني - ٤٨. لطائف الكلم يف العلم - ٤٧ - ).٨٦راجع رقم (

). دودالر: ضمن. (حتريف النصوص من مآخذ أهل األهواء يف االستدالل - ٥١ ).الردود: ضمن كتاب. (شروطه وآدابه: املخالف

وهو رد على جمموعة من أقوال حممد زاهد الكوثري، قدم له  –) الردود: ضمن. (براءة أهل السنة من الوقيعة يف علماء األمة - ٥٢

التحذير من خمتصرات  - ٥٤). الردود: ضمن. (عقيدة ابن أيب زيد القريواين وعبث بعض املعاصرين ا - ٥٣. الشيخ عبد العزيز ابن باز

السحب  - ٥٧. خصائص جزيرة العرب - ٥٦. رسالة –بدع القراء القدمية واملعاصرة  - ٥٥ ).الردود: ضمن. (تفسريالصابوين يف ال

تأليف حممد بن عبد اهللا بن محيد؛ حققه وقدم له وعلق علية بكر بن عبد اهللا أبو زيد، عبد الرمحن بن / الوابلة على ضرائح احلنابلة
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 ).حتقيق يف جملدين( معرفة علماء احلنابلة للشيخ صاحل بن عبد العزيز بن علي آل عثيمني، تسهيل السابلة إىل - ٥٨ .سليمان العثيمني

). ٨٢راجع رقم . (األعالم للزركلي: علماء احلنابلة من اإلمام أمحد إىل وفيات القرن اخلامس عشر اهلجري، جملد على طريقة - ٥٩

اإلبطال  - ٦٢ ).حتقيق(للشيخ حامد بن حممد الشارقي؛ / ب التوحيدفتح اهللا احلميد ايد يف شرح كتا - ٦١. دعاء القنوت - ٦٠

  =. تقريب آداب البحث واملناظرة - ٦٣. لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه من األديان

قبة الصخرة،  - ٦٦. رأي العني - صلى اهللا عليه وسلم- مدينة النيب  - ٦٥. جبل إالل بعرفات، حتقيقات تارخيية وشرعية - ٦٤= 

تارخيها : السبحة: ، وطبع جزء من هذا الكتاب مستقل باسم)جملد(تصحيح الدعاء  - ٦٧. قات يف تاريخ عمارا وترميمهاحتقي

  ).٧٧راجع رقم . (وحكمها

  .حراسة الفضيلة - ٧١. العالَمةُ الشرعية لبداية الطواف وايته - ٧٠. اموعة العلمية - ٦٩. موارد ابن قيم اجلوزية - ٦٨

 –املدارس العاملية األجنبية  - ٧٤. فتوى جامعة يف العقار - ٧٣. تقدمي الشيخ عبد العزيز ابن باز –نة عن أهل السنة درء الفت - ٧٢

هجر  - ٧٦. فتوى جامعة يف التنبيه على بعض العادات واألعراف القبلية املخالفة للشرع املطهر - ٧٥. تارخيها وخماطرها.. االستعمارية

لسليمان بن عبد الرمحن بن / هداية األريب األجمد ملعرفة أصحاب الرواية عن أمحد - ٧٨. ها وحكمهاتارخي: السبحة - ٧٧. املبتدع

تأليف فخر الدين أيب عبداهللا حممد بن أيب القاسم حممد بن اخلضر ابن تيمية، / بلْغة الساغب وبغية الراغب - ٧٩). حتقيق( محدان؛ 

شوقي / العرض واملناقشة: التكتالت اإلقليمية وآثارها: ظام العاملي اجلديد والعوملةالن - ٨٠). حتقيق(تقدمي حممد احلبيب ابن اخلوجة؛ 

علماء  - ٨٢). حتقيق(تراجم ملتأخري احلنابلة، مجع وتأليف الشيخ سليمان بن محدان؛  - ٨١. دنيا، بكر بن عبد اهللا أبو زيد، وآخرون

أضواء البيان يف إيضاح القرآن  - ٨٣. هـ رمحهم اهللا تعاىل ١٤٢٠هـ إىل وفيات عام ٢٤١من اإلمام أمحد املتوىف سنة : احلنابلة

بإشراف العالمة بكر بن عبد اهللا  –حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي، نشره جممع الفقه اإلسالمي جبدة : بالقرآن، املؤلف

  .دار عامل الفوائد –أبو زيد 

شرح الشيخ / شرح كتاب حلية طالب العلم لبكر بن عبد اهللا أبو زيد - ٨٥. حكم إثبات أول الشهر القمري وتوحيد الرؤية - ٨٤

  .دار البصرية: حممد بن صاحل بن عثيمني؛ حتقيق أيب مالك حممد بن حامد بن عبد الوهاب؛ اعتنت به ترتيبا ومجعا

عت يف أشرطة صوتية، وكان الشيخ حممد ابن عثيمني يف عدة دروس، وقد سجلت ووز“ حلية طالب العلم”شرح : ملحوظة* [

السرية "العلماء الذين ترمجوا ألنفسهم  - ٨٦]. مث صدرت تلكم الدروس مطبوعة. الشيخ يثين على الكتاب ويشري إىل أمهيتة لطاليب العلم

  .الذين مل يتزوجوا من العلماء وغريهم وأسباب ذلك والنقض على من وحد السبب - ٨٧".الذاتية

املراحبة يف املصارف ): (بيع املواعدة(املراحبة لألمر بالشراء  - ٨٩. من مذهب إىل آخر وأسباب التحولالعلماء الذين حتولوا  - ٨٨

    .طرق اإلجناب يف الطب احلديث وحكمها الشرعي - ٩٠). ال تبع ما ليس عندك(وحديث ) اإلسالمية

): ".. حراسةُ الْفَضيلَة: (من كتابه القيم ..:ني من كتبهبكر أبو زيد وطريقته يف الكتابة؛ ننقل لكم أُمنوذجني من كتاب. وملعرفة أسلوب د

فهذه رسالة نخرجها للناس لتثْبيت نساء املؤمنني على الفضيلة، وكشف دعاوى املستغربني إىل الرذيلة، إذ حياة املسلمني املتمسكني 

ف، واحلياء، والغرية، حياةٌ حمفوفة باألخطار من كل جانب، جبلب بدينهم اليوم، املبنية على إقامة العبودية هللا تعاىل، وعلى الطهر والعفا

أمراض الشبهات يف االعتقادات والعبادات، وأمراض الشهوات يف السلوك واالجتماعيات، وتعميقها يف حياة املسلمني يف أسوأ خمطط 

وهي املسماة يف  –يف إطار نظرية اخللط )) اجلديدالنظام العاملي : ((مسخر حلرب اإلسالم، وأسوأ مؤامرة على األمة اإلسالمية، تبناها

بني احلق والباطل، واملعروف واملنكر، والصاحل والطاحل، والسنة والبدعة، والسين والبدعي،  –العوملة، أو الشوملة، أو الكوكبة : عصرنا

، ووحدة األديان، ونظرية اخللط هذه أنكى والقرآن والكتب املنسوخة احملرفة كالتوراة واإلجنيل، واملسجد والكنيسة، واملسلم والكافر

 مكيدة، لتذويب الدّين يف نفوس املؤمنني، وحتويل مجاعة املسلمني إىل سائمة تسام، وقطيع مهزوزٍ اعتقاده، غارق يف شهواته، مستغرق
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السلف الصاحل من الصحابة ومن بعدهم ممن قفا أثرهم  دة طريقكن سلفياً على اجلا"

صلى ىف مجيع أبواب الدين من التوحيد والعبادات وحنوها متميزاً بالتزام أثار رسول اهللا 

اء واخلوض ىف الكالم اهللا عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك اجلدال واملر

١٨٠"ثام ويصد عن الشرعوما جيلب اآل
  

  

  )اقلب الصفحة.. يتبع (........................................................................
                                                                                                                                                                                                   

الشقاوة على عقبيه خاسراً، ويرتد يف ملذّاته، متبلد يف إحساسه، ال يعرف معروفاً وال ينكر منكراً، حىت ينقلب منهم من غلبت عليه 

كل هذا جيري باقتحام الوالء والرباء، وتسريب احلب والبغض يف اهللا، وإجلام األقالم، وكف األلسنة . منهم من يرتد عن دينه بالتدريج

  =عن قول كلمة احلق، وصناعة االامات 

غلو والرجعية، إىل آخر ألقاب الذين كفروا للذين أسلموا، والذين اإلرهاب والتطرف وال: ملن بقيت عنده بقية من خري، ورميه بلباس= 

    .".…استغربوا للذين آمنوا وثبتوا، والذين غلبوا على أمرهم للذين استضعفوا

لسّجع يف الدعاء، ويجتنب قَصد ا: التنبيه الرابع): * تنبيهات يف بيان ما يجتنب يف القنوت: (الفصل األول   ):دعاء القنوت: (ومن كتابه

عن عكرمة عن ابن عباس  - رمحه اهللا تعاىل- وقد ثبت يف صحيح البخاري . والبحث عن غرائب اَألدعية املسجوعة على حرف واحد

وأَصحابه ال يفعلونَ  - صلى اهللا عليه وسلم- فانظر السجع يف الدعاء، فاجتنبه، فإين عهدت رسول اهللا : (أنه قال له - رضي اهللا عنهما- 

وال يرِد ). اللهم ارمحنا فوق األرض، وارمحنا حتت األرض، وارمحنا يوم العرض: (ومن اَألدعية املخترعة املسجوعة   ).ذلك االجتنابإال 

التنبيه . * على ذلك ما جاَء يف بعض األدعية النبوية من أَلْفَاظ متوالية، فهي غري مقصودة وال متكلفة، وهلذا فهي يف غاية االنسجام

ويجتنب اختراع أَدعية فيها تفصيل أَو تشقيق يف العبارة، لما تحدثُه من حتريك العواطف، وإِزعاج اَألعضاء، والبكاء، : اخلامس

: ومنه. عفاً، وضوالشهيق، والضجيج، والصّعق، إِىل غري ذلك ممّا يحدثُ لبعضِ النّاسِ حسب أَحواهلم، وقُدراتهِم، وطاقام، قُوّةً

تضمني االستعاذة باهللا من عذاب القرب، ومن أَهوال يوم القيامة، أَوصافاً وتفصيالت، ورصّ كلمات مترادفات، يخرج عن مقصود 

وكل هذا خروج عن حدّ املشروع، واعتداء على الدعاء املشروع، وهجر له، . االستعاذة والدّعاء، إِىل الوعظ والتخويف والترهيب

روى ..".…راك عليه، وأَخشى أَن تكون ظاهرة ملل، ورمبا كان له حكم الكالم املتعمد غري املشروع يف الصالة فيبطلُهاواستد

إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، : "أنه قال - صلى اهللا عليه وسلم- الشيخان عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن النيب 

 –توفّي   ".ض العلماء، حىت إذا مل يبق عاملاً اتخذ الناس رؤوساً جهاالً، فسئلوا، فأفتوا بغري علمٍ، فضلُّوا وأضلُّواولكن يقبض العلم بقب

وقد أديت صالةُ امليت عليه عقب صالة العشاء يوم الثالثاء .عاما ٦٤هـ، بعد أن عمّر ما ناهز ٢٧/١/١٤٢٩يوم الثالثاء   –رمحه اهللا 

ر مسكنه يف حي العقيق مبدينة الرياض، وقد أمّ املصلني زوج ابنته الشيخ أمحد الريس، تنفيذاً لوصيتة، وتقدم املصلني مفيت مبسجده جبوا

موقع الشيخ بكر بن : انظر .وقد حضر للصالة عليه ولدفنه مجوع غفرية  اململكة، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مث دفن مبقربة الدرعية، 

  زيد  رمحه اهللا عبد اهللا أبو

  " ٨ص"حلية طالب العلم"-  ١٨٠
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   :االجوبة املفيدة يف :١٨١صالحِ بنِ فَوزان بنِ عبد اِهللا الفَوزان الدكتورِ العلَّامةوسئل 

  ما هى السلفية؟ وهل جيب سلوك منهجها والتمسك ا؟

السري على منهج الصحابة والتابعني والقرون املفضلة ىف  السلفية هى:فقال حفظه اهللا

  .١٨٢"العقيدة والفهم والسلوك وجيب على املسلم سلوك هذا املنهج

                                                           

هـ، وتويف والده وهو صغري، فترىب يف أسرته، ١٣٥٤ولد عام  .الدكتور صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزانلعلَّامة هو الشيخ  -  ١٨١

محود بن سليمان : و فضيلة الشيخوتعلم القرآن الكرمي، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلد، وكان قارئا متقنا وه

 ١٣٦٩مث التحق مبدرسة احلكومة حني افتتاحها يف الشماسية عام  . التالل، الذي توىل القضاء أخريا يف بلدة ضرية يف منطقة القصيم

عهد العلمي بربيدة هـ، وتعني مدرسا يف االبتدائي، مث التحق بامل ١٣٧١هـ، وأكمل دراسته االبتدائية يف املدرسة الفيصلية بربيدة عام 

هـ، مث نال  ١٣٨١هـ، والتحق بكلية الشريعة بالرياض، وخترج فيها عام  ١٣٧٧هـ، وخترج فيه عام  ١٣٧٣عند افتتاحه عام 

عني مدرسا  كلية الشريعة بعد خترجه من. الدكتوراه من هذه الكلية يف ختصص الفقه أيضا درجة املاجستري يف الفقه، مث درجة

، مث نقل للتدريس يف كلية الشريعة، مث نقل للتدريس يف الدراسات العليا بكلية أصول الدين، مث يف املعهد املعهد العلمي بالرياض يف

عضوا يف اللجنة الدائمة لإلفتاء العايل للقضاء، مث عني مديرا للمعهد العايل للقضاء، مث عاد للتدريس فيه بعد انتهاء مدة اإلدارة، مث نقل 

، وعضو يف امع هيئة كبار العلماء عضو يف .والبحوث العلمية، وال يزال على رأس العمل وعضو يف امع الفقهي مبكة املكرمة

، إىل جانب عمله عضوا يف اللجنة الدائمة للبحوث  احلج ، وعضو يف جلنة اإلشراف على الدعاة يف للرابطة التابع مبكة املكرمة الفقهي

نور  )آل سعود يف امللز، ويشارك يف اإلجابة يف برنامج متعب بن عبد العزيز العلمية واإلفتاء، وإمام وخطيب ومدرس يف جامع األمري

ت العلمية على هيئة حبوث ودراسات ورسائل وفتاوى، مجع وطبع يف اإلذاعة، كما أن له مشاركات منتظمة يف اال( على الدرب

بعضها، كما أنه يشرف على الكثري من الرسائل العلمية يف درجيت املاجستري والدكتوراه، وتتلمذ على يديه العديد من طلبة العلم الذين 

علم العلماء املعروفني حيث شهد له الشيخ ابن باز من ا - حفظه اهللا  - ويعترب الشيخ صاحل . يرتادون جمالسه ودروسه العلمية املستمرة

تتلمذ الشيخ على أيدي عدد من العلماء والفقهاء =  ....بكثرة العلم والفقه يف دين اهللا  - رمحهم اهللا  - وابن عثيمني وابن غديان 

ومساحة الشيخ  رمحه اهللا - يز بن باز ومساحة الشيخ عبدالعز - رمحه اهللا - مساحة الشيخ حممد األمني الشنقيطي  :البارزين، ومن أشهرهم

التحقيقات  - امللخص الفقهي :من مؤلفات الشيخ صاحلو -  رمحه اهللا - وفضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي  - رمحه اهللا - عبداهللا بن محيد 

وغريها كثري  - .حيدالتو عقيدة - الواسطية العقيدة شرح - اإلرشاد إىل صحيح اإلعتقاد -  يف املواريت، املرضية يف املباحث الفرضية 

موقع معايل الشيخ  :انظر  .ومنها ماهو يف طريقه للطبع، عالوة على العديد من الكتب و البحوث و الرسائل العلمية منها ماهو مطبوع 

  .صاحل بن فوزان الفوزان

 ١٠٣ص "االجوبة املفيدة  -  ١٨٢
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  :سلسلة اهلدى والنور ىف:سئل األلباين رمحه اهللاو

  ملاذااليترك السلفيون هذه التسمية ؟ 

واخنلعوا من  اخنلعوا أنتم من اإلنتساب إىل احلزب الفالىن واحلزب الفالىن:قال

أما هذه األسامى متثل تفرقاً ىف ،اإلنتساب للمذهب الفالىن حينئذ نقول حنن مسلمون 

ا حنن إذا قلنا جنمع اإلنتساب كله ىف لفظة فما علين، األمة فكراً وواقعاً وتعصباً مذهبياً

أن دعوة السلف  ىف من أولئك إذا كان عاملاً باحلق أن ميارىواحدة ال يستطيع أحد 

ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه {دعوة احلق وحنن نستدل بقوله تعاىل هى 

}الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصريا
١٨٤-  ١٨٣  

...............................................................................  

  املبحث الرابع

  البدعةمبايناً ألهل السنة داخالً ىف  عنيامل كونمىت ي

من أصول السنة مل يكن من أهل واحداً إعلم رمحىن اهللا وإياك أن من خالف أصالً 

ال يكون العبد مبتدعاً حىت يوافق أهل البدع ىف ،وليس كما يقول أهل البدع ،السنة 

وهذا كالم من أبطل الباطل وإليك الربهان ىف نسف هذا الكالم ،ب أصوهلمغال

  .الباطل

                                                           

  ]١١٥: سورة النساء آية[ -  ١٨٣
  سلسلة اهلدى والنور ٨٤٨شريط -  ١٨٤
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صلَّى اُهللا : فَقَالَ اعدلْ يا محمد "الرجل الذى قال للنيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  : أوالً

 لَّمسو هلَيع»ئئْضض نم جرخي هلُونَ  ١٨٥إِنتي مذَا قَوه اوِزجا، الَ يطْبر اللَّه ابتك

ةيمالر نم مهالس قرما يينِ كَمالد نقُونَ مرمي ،مهاجِرنهذا الكالم قيل له ملا  ١٨٦»ح

  .خرج على النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وهذا أصل واحد

  :ث قال الصابوين ىف عقيدة السلف أصحاب احلدي:  ثانياً

ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إىل مثل : وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل

هي ما رواه حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب، أن صبيغا التميمي أتى : ما فعل به

يا أمري : أمري املؤمنني، عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فقال

}ت ذَرواالذَّارِيا{أخربين عن  ؟................!املؤمنني
١٨٧
هي الرياح، ولوال : قال . 

الْحاملَات {فأخربين عن : قال. أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوله ما قلته

}وِقْرا
هي السحاب، ولوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله : قال .١٨٨

}الْمقَسمات أَمرا{فأخربين عن : قال. ما قلته
ملالئكة، ولوال أين مسعت ا: قال.١٨٩

}الْجارِيات يسرا{ فأخربين عن: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوله ما قلته، قال
١٩٠ 

                                                           

مشارق األنوار . نسله: أصل الشيء ومعدنه، وقيل: من أصله، والضئضئ: ن املعجمتني، ومهزة ساكنة بينهما، أيبكسر الضادي -  ١٨٥

)٥٥/ ٢(  
ب بعث على بن أيب طالب، وخالد بن الوليد رضي اهللا عنهما إىل اليمن، برقم  أخرجه البخاري  البخاري، كتاب املغازي، با -  ١٨٦

  .١٠٦٤كر اخلوارج وصفام، برقم ، ومسلم، يف كتاب الزكاة، باب ذ٣١٦٦
  ).١١٠٢١، رقم ٣/٤(أمحد و ،

  ]١: سورة الذاريات آية[ -  ١٨٧
 ]٢: سورة الذاريات آية[ -  ١٨٨

  ]٤: سورة الذاريات آية[ -  ١٨٩

  ]٣: سورة الذاريات آية[ -  ١٩٠
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: قال. هي السفن، ولوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوله ما قلته: قال

مائة سوط مث أمر به فضرب مائة سوط، مث جعله يف بيت حىت إذا برأ دعا به، مث ضربه 

أن حرم عليه جمالسة : (أخرى، مث محله على قتب، وكتب إىل أيب موسى األشعري

فم يزل كذلك حىت أتى أبا موسى األشعري، فحلف باألميان املغلظة ما جيد يف ) الناس

ما إخاله إال قد صدق، خل بينه وبني : نفسه مما كان جيده شيئا، فكتب عمر إليه

  .جمالسة الناس

 - فالن: مسعت رجال من بين عجل يقال له: زيد عن قطن بن كعبوروى محاد بن 

رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعري أجرب، : حيدث عن أبيه قال -خلته ابن زرعة

عزمة أمري : جييء إىل احللق فكلما جلس إىل قوم ال يعرفونه ناداهم أهل احللقة األخرى

  "١٩١ .املؤمنني

 فيها صبيغ منهج السنة حىت يفعل فيه عمر ما أُترى كم مسألة خالف  :أبوحيي:قلت

  .فعل من ضرب وهجر وإهانة 

  :ىف أصول السنة :١٩٢قَالَ اِإلمام أَحمد رحمه اُهللا : ثالثا

ومن السنة اللَّازِمة الَّتي من ترك منها خصلَة مل يقبلها ويؤمن ا مل يكن من "

  "١٩٣.أَهلها

                                                           

  )١٩: ص(عقيدة السلف أصحاب احلديث  -  ١٩١
خرجت من بغداد : هـ وقال عنه الشافعي ١٦٤شيخ اإلسالم، ولد سنة هو اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين املروزي البغدادي،  -  ١٩٢

انظر                                                . هـ ٢٤١فما خلفت رجلًا أعلم وال أفضل من أمحد بن حنبل، تويف رمحه اهللا سنة 

   )٣٥٧ -  ١٧٧/  ١١": (سري أعالم النبالء " و ).٤٣١: ٢- تذكرة احلفاظ الذهيب (

 )١٧/  ١(أصول السنة  -  ١٩٣
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عبد اللَّه الْحافظُ، أَخبرنِي أَحمد بن محمد بنِ إِسماعيلَ بنِ مهرانَ، أَخبرنا أَبو  : رابعاً

سمعت عبد اللَّه بن وهبٍ، : ثنا أَبِي، حدثَنا أَبو الربِيعِ ابن أَخي رِشدينِ بنِ سعد قَالَ

الرحمن علَى { يا أَبا عبد اللَّه،: فَدخلَ رجلٌ، فَقَالَ كُنا عند مالك بنِ أَنسٍ: يقُولُ

ثُم رفَع  " ١٩٤لرحضاُءا" فَأَطْرق مالك وأَخذَته : كَيف استواؤه؟ قَالَ }الْعرشِ استوى

كَيف، : فْسه، ولَا يقَالُكَما وصف ن  }الرحمن علَى الْعرشِ استوى{ :رأْسه فَقَالَ

وهرِجأَخ ،ةعبِد باحوٍء صلُ سجر تأَنو ،فُوعرم هنع فكَيقَالَ. و : رِجفَأُخ

  ١٩٥"الرجلُ

  . ١٩٦" وما أَراك إِلَّا مبتدعا، فَأَمر بِه أَنْ يخرج"  وىف رواية

ومل ،االبتداع ملخلفته ىف أصل من أصول السنةفحكم عليه اإلمام مالك ب :أبوحيي:قلت

   ؟.......من أمثال هذا الكالم املبتدع،يسأله اإلمام مالك هل غالب أصوله سنية أم ال

   :في شرحِ السنة :١٩٧رحمه اللَّه تعالَى الْبربهارِي قَالَ اِإلمام: خامساً
علم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال فالن صاحب سنة حىت ي: وال حيل لرجل أن يقول

  .١٩٨.صاحب سنة حىت جتتمع فيه السنة كلها: السنة، ال يقال له
                                                           

بضم الراء وفتح احلاء والضاد، وقد جاء يف كتب اللسان أنه العرق الكثري الذي يغسل اجللد لكثرته وال يكون إال . يعين العرق -  ١٩٤

  )٢٠٨/ ٢(النهاية  ٤٣ص  ١عمدة القاري جـ  ).١٥٤/ ٧(لسان العرب : ينظر. من شكوى
 ١٠٣خمتصر العلو للعلي الغفار ص .. لغفار وصححه فقد قال روى البيهقي بإسناد صحيح وأورده الذهيب يف العلو للعلي ا -  ١٩٥

   .٤٠٧/ ١٣وجود إسناده احلافظ يف الفتح 

قال ) ١٤١:ص(خمتصر العلو . و) ٢/٣٠٥،٣٠٦(وألمساء والصفات للبيهقي  - ) ١١٩ص(رواه البيهقي يف كتابه االعتقاد  -  ١٩٦

: وانظر شرح العقيدة الطحاوية. » ة بن أيب عبد الرمحن أستاذ مالك بن أنس رضي اهللا عنهماوروى ذلك أيضا عن ربيع«: البيهقي

وعزاه شيخ اإلسالم ابن ) ٤٥ص(والصابوين يف اعتقاد أهل احلديث ) ٣١١ص(وابن املقرئ يف معجمه . ٤٧٤/ ٣: ، والدر املنثور٧٦

  ).٤٠/ ٥(تيمية أليب الشيخ األصبهاين يف جمموع الفتاوى 
من املنكرين على  كان إلمام القدوة، احلافظ الفقيه، شيخ احلنابلة يف عصرهاحلسن بن على بن خلف أبو حممد الربارى : هو -  ١٩٧

، سري ٢/١٨طبقات احلنابلة أليب يعلى : انظر يف ترمجتههـ،  ٣٢٩أهل البدع، صحب مجاعة من أصحاب اإلمام أمحد، تويف سنة 

  ٩٠/١٥ أعالم النبالء للذهيب 
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ىف شرحه على : ١٩٩ربِيع بن هادي حفظَه اُهللا الْعالمة الدكتورِفَضيلَة الشيخ  و قَالَ

  :السنة للرباري معلقاً على كالم الرباري 

                                                                                                                                                                                                   

١٩٨  - ةنحِ السري ش٢/٩٢٤ :ف  

 اململكة جبنوب جازان منطقة يف املشهورة املداخلة قبيلة من . املدخلي عمري حممد بن هادي بن ربيع احملدث العالمة الشيخ هو -  ١٩٩

 وكان ، اآلن ا لتاتص وقد كيلومترات ثالثة بقرابة صامطة مدينة غريب صغرية قرية وهي اجلرادية بقرية ولد :مولده . السعودية العربية

 فأشرفت تعاىل اهللا رمحها ، أمه حجر يف وترعرع فنشأ تقريباً ونصف بسنة والدته بعد والده تويف وقد آخره يف هـ ١٣٥١ عام مولده

 عمه إشراف مع ، عليها تتعاهده و الصالة على وحثه واألمانة الصدق من احلميدة األخالق وعلمته ، قيام خري بتربيته وقامت عليه

 شيبان الشيخ اخلط عليه تعلم وممن والقراءة اخلط وتعلم القرية يف التعليم حبلق التحق الثامنة سن إىل الشيخ وصل ملا :العلمية نشأته .عليه

 وقرأ . صبياء مدينة من مكي حسني بن حممد يدعى ثالث شخص يد وعلى ، املدخلي جابر حممد بن أمحد القاضي وكذلك العريشي

 وممن . ذلك بعد صامطه مبدينة السلفية باملدرسة وقرأ والتجويد التوحيد عليه قرأ كما املدخلي جابر حممد بن حممد خالشي على القرآن

 رمحه ـ القرعاوي الشيخ طلبة كبار من مشهور عامل ـ اهللا رمحه ـ مباركي طياش خلوفة ناصر : الفقيه العامل الشيخ  : ا عليهم قرأ

 ودرس بصامطة العلمي باملعهد ذلك بعد التحق مث . ـ تعاىل اهللا رمحه ـ حجر ابن للحافظ النظر ونزهة ماملرا بلوغ عليه ودرس ـ اهللا

 وعلى ، تعاىل اهللا رمحه املشهور العالمة احلكمي أمحد بن حافظ الشيخ اإلطالق على أشهرهم ومن األجالء املشايخ من عدد على به

 حفظه_ النجمي حيي بن أمحد احملدث العالمة الشيخ يد على أيضاً به درس وكما ، احلكمي أمحد بن حممد الشيخ الفضيلة صاحب أخيه

 على أيضاً درس وكذلك .العقيدة يف ـ اهللا رمحه ـ اجلامي علي بن أمان حممد الدكتور العالمة الشيخ على أيضاً فيه ودرس _ اهللا

 والبالغة واألدب العربية يف الشيخ عليهم درس ممن كثري وغريهم ، _ املستقنع زاد _ الفقة يف مخيسي صغري حممد الفقيه الشيخ

 بكلية التحق هـ ١٣٨١ العام مطلع ويف صامطة مبدينة العلمي املعهد من خترج بالتحديد ايته ويف هـ ١٣٨٠ عام ويف ، والعروض

 املدينة إىل فانتقل ، النبوية دينةبامل اإلسالمية اجلامعة فتحت مث ، شهرين أو ونصف شهر أو شهر مدة ا واستمر بالرياض الشريعة

 عليهم درس وممن . ممتاز بتقدير هـ١٣٨٤ عام منها وخترج سنوات أربع مدة ا ودرس الشريعة بكلية اإلسالمية باجلامعة والتحق

 تعاىل اهللا رمحه ـ باز بن عبداهللا بن عبدالعزيز : السعودية العربية للملكة العام املفيت العالمة الشيخ مساحة  O:اإلسالمية باجلامعة الشيخ

 يف _ اهللا رمحه _ األلباين الدين ناصر حممد الشيخ احملدث العالمة الفضيلة صاحب o. الطحاوية العقيدة عليه دراسته وكانت ـ

 بصاح o.اتهد بداية يف سنوات ثالث الفقه عليه ودرس العباد احملسن عبد العالمة الشيخ الفضيلة صاحب o.واألسانيد احلديث

 _ البيان أضواء صاحب _ الشنقيطي األمني حممد البارع الفقيه اللغوي النحوي األصويل احملدث املفسر احلافظ العالمة الشيخ الفضيلة

 يف اهلندي حسن الغفار عبد احملدث الشيخ o. العقيدة يف العراقي صاحل الشيخ o. سنوات أربع مدة الفقه وأصول التفسري يف عليه درس

 وواصل العليا بالدراسات ذلك بعد التحق مث ، مدةً اإلسالمية باجلامعة باملعهد مدرساً عمل خترجه وبعد .واملصطلح احلديث علم

 بني " املشهورة برسالته هـ ١٣٩٧ عام مكة فرع عبدالعزبز امللك جامعة من احلديث يف " املاجستري " درجة على وحصل دراسته

 لكتاب بتحقيقه ممتاز بتقدير أيضاً عبدالعزيز امللك جامعة من الدكتوراه على حصل هـ ١٤٠٠ عام ويف ،" قطين والدار مسلم اإلمامني

 الشريف احلديث بكلية مدرساً ا يعمل للجامعة ذلك بعد عاد مث تعاىل اهللا رمحه حجر ابن للحافظ " الصالح ابن كتاب على النكت "

 والعافية بالصحة اهللا متعه " كرسي أستاذ " برتبة اآلن وهو مرارا العليا راساتبالد السنة قسم وترأس بأنواعها وعلومه احلديث يدرس ،
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 يف متواضع وهو وزواره وقاصديه وطالبه إخوانه مع اجلم بالتواضع تعاىل اهللا حفظه الشيخ ميتاز :وأخالقه صفاته .العمل حسن يف

 عامرة جمالسه ، حديثه من جليسه ميل ال ، احمليا طلق ، البِشر دائم أيضاً وهو ، كله ذلك يف الترفه حيب ال ، ومركبه وملبسه مسكنه

  = ، كثرياً وأهلها البدع من والتحذير ، والسنة احلديث بقراءة

 قضاء يف ويسعى إليهم وحيسن ويكرمهم السلفيني العلم طلبة حيب ، هذا إال له الشغل أنه وخيالطه يعرفه ومل يراه ملن خييل حىت =

 أو غداءه أو فطوره يتناول األيام من يوم يف اليكاد إنه حىت دائماً العلم لطلبة مفتوح وبيته ، وماله بنفسه طيعيست ما بقدر حوائجهم

 السنة على وحرقة غرية ميتلئ السلف وعقيدة والسنة الكتاب على الغيورين الدعاة من وهو . ويواسيهم طلبته ويتفقد مبفرده عشاءه

 أن غري من وجهاراً وسراً واراً ليالً الصاحل السلف ج عن هذا زماننا يف املدافعني من وهو العصر هذا يف نظريه قل السلفية والعقيدة

 الرد يف خصوصاً احلاجة إليها دعت طاملا أبواباً _ اهللا حفظه _ الشيخ طرق وقد احلمد وهللا كثرية هي :مؤلفاته .الئم لومة اهللا يف تأخذه

 قطين والدار مسلم اإلمامني بني .١ :هي ومؤلفاته ، املصلحون فيه وقل املفسدون فيه كثر الذي زمانال هذا يف واألهواء البدع أهل على

 كتاب حتقيق  .٣ . الدكتوراه رسالة وهو جزئني يف مطبوع " الصالح ابن كتاب على النكت   .٢ .املاجستري رسالة وهو كبري جملد "

 يف األنبياء منهج  .٥ .جملد -  تيمية ابن لإلمام " والوسيلة التوسل كتاب حتقيق  .٤ .منه األول اجلزء طبع للحاكم " الصحيح إىل املدخل

 وحسن صحيح إىل احلديث تقسيم" .٧ . الطوائف و الكتب و الرجال نقد يف السنة أهل منهج .٦ . والعقل احلكمة فيه اهللا إىل الدعوة

 السنة من الغزايل موقف كشف .٨ .عوامه وحممد غدة أبو احالفت عبد على رد " املتعصبني ومغالطات احملدثني واقع بني وضعيف

 ترتيب يف مسلم اإلمام منهج .١١ . احلديث أهل مكانة .١٠ .املسلمني بغري االستعانة وحكم امللحدين عدوان صد  .٩ .وأهلها

 . النبوي احلديث يف مذكرة     .١٣ ـ العودة سلمـــان مع حوار ـ الناجية املنصورة الطائفة هم احلديث أهل   .١٢ . صحيحه

 العواصم  .١٦ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب يف قطب سيد مطاعن  .١٥ .وفكره قطب سيد عقيدة على إسالمية أضواء  .١٤

 . احلداد جمازفات  .١٨ . زيد أبو بكر مع حوار " والباطل احلق بني الفاصل احلد " .١٧ . القواصم من قطب سيد كتب يف مما

 عبد الرمحن عبد مع حوار " عشرات ال واحد صراط و مجاعات ال واحدة مجاعة  " .٢٠ . الغراء السنة محاية يف بيضاءال احملجة  .١٩

 مع حوار ، املعيار فساد بيان .٢٣ . العجمي سامل به عين . وآثاره الذميم التعصب .٢٢ الوجيز الرد على العزيز النصر .٢١ . اخلالق

 أباطيل إزهاق .٢٦ . الدويش موسى أباطيل دحض .٢٥ . األباطيل من املليباري توضيح يف مبا التنكيل .٢٤ . متستر حزيب

 العمل يف املشتركة املسؤولية هي النصيحة .٢٨ . اخللفية عدنان أوكار على السلفية الشهب انقضاض   .٢٧ . بامشيل عبداللطيف

 . مدارسنا يف التعليم إقامة يف إليهما والضرورة ومكانتهما أثرمها والسنة الكتاب .٢٩ . ) اإلسالمية التوعية جملة ضمن طبع ( . الدعوي

 مقال ( . رسالته مشول يف طعن أو اهللا رسول سب من يف اإلسالم حكم   .٣٠ . ) عشر السادس العدد اإلسالمية اجلامعة جملة ضمن (

 أمساءها مجع وقد هنا ذكر ما سوى أخرى كتب وللشيخ ). ١٩٩٧ /٩/٥ ( بتاريخ ) ٨٥٧٦ ( العدد ) الكويتية القبس جريدة يف نشر

 نسأل  .ربيع الشيخ موقع  يف وجتده "املدخلي هادي بن ربيع الشيخ مؤلفات ثبت" كتابه يف الظفريي ضحوي بن خالد األخ عنها ونبذة

 , املوقع :انظر                           .عليه والقادر ذلك ويل إنه يرضاه و حيبه ملا يوفقه وأن اخلري مسرية إمتام على يعينه أن تعاىل اهللا

  ....لفَضيلَة الشيخ الدكتورِ الْعالمة ربِيع بن هادي حفظَه اُهللا الرمسي



٧٩ 
 

أهل السنة إال إذا عرفت أنه من أهل السنة وأنه استوىف  يعىن ال تشهد إلنسان أنه من"

       .٢٠٠.ويريد أنه من أخل بأصل من أصول السنة فليس منهم،أصول أهل السنة 

  

  : ىف شرح اعتقاد أهل السنةلاللكائي  اِإلمام قال: سادساً

فَمن كُن فيه فَقَد ، السنةُ عشرةٌ : " سفْيانَ بن عيينةَ يقُولُ :وقد ساق بسنده إىل

    ٢٠١.فَقَد ترك السنةَومن ترك منها شيئًا ، استكْملَ السنةَ 

  :وىف مقدمة صحيح مسلم :  سابعاً

كُنا : حدثَنا عاصم، قَالَ: حدثَنا أَبو كَاملٍ الْجحدرِي، حدثَنا حماد وهو ابن زيد، قَالَ

لَا تجالسوا «: نأْتي أَبا عبد الرحمنِ السلَمي ونحن غلْمةٌ أَيفَاع، فَكَانَ يقُولُ لَنا

وكَانَ شقيق هذَا يرى رأْي «: ، قَالَ»الْقُصاص غَير أَبِي الْأَحوصِ، وإِياكُم وشقيقًا

  "٢٠٢.الْخوارِجِ

  :سئل شيخ اإلسالم ىف جمموع الفتاوى : ثامناً

  ما حد الْبِدعة الَّتي يعد بِها الرجلُ من أَهلِ الْأَهواِء؟

الَّتي يعد بِها الرجلُ من أَهلِ الْأَهواِء ما اشتهر عند أَهلِ " الْبِدعةُ "  :فأجاب رمحه اهللا

ةنلْمِ بِالسالْع ةنالسابِ وتلْكا لهالَفَتخ٢٠٣.م"  

                                                           

  املدخلي عمري حممد بن هادي بن ربيع احملدث لعالمةل ٢/٩٢٤شرحه على السنة للرباري معلقاً على كالم الرباري  -  ٢٠٠

   ).١٧٥/٣١٦/ ١(أصول االعتقاد  )١٥٥/  ١(لسنة شرح اعتقاد أهل ا -  ٢٠١
   )٢٠/  ١(مقدمة صحيح مسلم  -  ٢٠٢

  )٤١٣/  ٣٥(جمموع الفتاوى  -  ٢٠٣
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ومل يقل يكون الرجل من أهل األهواء إذا وافق املبتدعة ىف غالب  :أبوحيي:قلت

  .أصوهلم

كَلَامِ "                                           :وقال أيضاً ىف جمموع الفتاوى :تاسعاً

مز ةمكَلَامِ أَئو دمامِ أَحالْإِمابِهحرِ أَصائسو انِه :لُوقخم آني بِالْقُرقَالَ لَفْظ نأَنَّ م : وفَه

وهذَا هو الَّذي نقَلَه الْأَشعرِي في : قُلْت. فَهو مبتدع: جهمي ومن قَالَ غَير مخلُوقٍ

  "٢٠٤.حديثكتابِ الْمقَالَات عن أَهلِ السنة وأَصحابِ الْ

رى ىف كم أصل حكم أئمة اإلسالم على الرجل أنه جهمياً  :أبوحيي:قلتم ،فيا تإ

بل من قال باللفظ فقط ،حكموا عليه بأنه جهمي من وافقهم فقط ىف خلق القرآن 

  . يوافق اجلهمية ىف غالب أصوهلمبدعوه ومل يقولوا ال يكون الرجل جهمياً حىت

  :ىف صحيح مسلم: عاشراً 

 قَالَع رمعنِ يى بيحي ن : طَلَقْتفَان ،نِياجلُه دبعم ةرصرِ بِالبي القَدقَالَ ف نلَ مكَانَ أَو

لَو لَقينا أَحدا من : أَنا وحميد بن عبد الرحمنِ احلميرِي حاجينِ أَو معتمرينِ، فَقُلْنا

رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَسأَلْناه عما يقُولُ هؤلَاِء في القَدرِ، فَوفِّق لَنا أَصحابِ 

أَحدنا عن يمينِه  - عبد اِهللا بن عمر بنِ اخلَطَّابِ داخلًا املَسجِد، فَاكْتنفْته أَنا وصاحبِي 

ش نع راآلخو هالم- فَقُلْت إِلَي لُ الكَلَامكيبِي ساحأَنَّ ص تننِ؛ : فَظَنمحالر دبا عأَب

 لْمنَ العوقَفَّرتيآنَ ونَ القُرُءوقْري اسا نلَنبق رظَه قَد هإِن-  أْنِهِمش نم ذَكَرو-  مهأَنو

 رنَ أَنْ لَا قَدومعزيفأُن رأَنَّ اَألمقَالَ. و : مهنٌء مرِيي بأَن مهبِرفَأَخ كلَئأُو تيفَإِذَا لَق

                                                           

  )١٧١/  ٣(جمموع الفتاوى  -  ٢٠٤
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والَّذي يحلف بِه عبد اِهللا بن عمر لَو أَنَّ َألحدهم مثْلَ أُحد ذَهبا . وأَنهم برآُء مني

ا قَبِلَ اُهللا م؛ مفَقَهرِفَأَنبِالقَد نمؤى يتح هن،
٢٠٥"  

فهل سأل ابن عمر السائل هل خيالفون ىف أصول أخرى أم ىف هذا  :أبوحيي:قلت

  .األصل فقط

  )اقلب الصفحة.. يتبع (........................................................................

  : اإلعتصام ىف:قال اإلمام الشاطىب . احلادى عشر

وذلك أن هذه الفرق إمنا تصري فرقاً خبالفها للفرقة الناجية ىف معىن كلى من الدين " 

وقاعدة من قواعد الشريعة ال ىف جزئية من اجلزئيات إذ اجلزء والفرع الشاذ ال ينشأ 

عنه خمالفة يقع بسببها التفرق والتشيع وإمنا ينشأ التفرق عند وقوع خمالفة ىف األمور 

جمرى القاعدة الكلية كثرة اجلزئيات فإن املبتدع إذا أكثر من إنشاء  وجيرى..الكلية 

الفروع   املخترعة عاد ذلك على كثري من الشريعة باملعارضة كما تصري القاعدة الكلية 

  .٢٠٦.معارضة أيضاً 

ومل يقل تصري فرقة ملخالفتها " قاعدة من قواعد الشريعة:"انتبه إىل قوله  :أبوحيي:قلت

  .والقاعدة يقصد ا لشاطيب األصل.تة ىف غالب قواعدهاللفرقة الناج

  :آداب الطلب " ىف  :قال الشوكاىن: الثاىن عشر

                                                           

، يف اإلميان، باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهللا سبحانه وتعاىل" ٨ح/ ٣٨- ٣٦/ ١"مسلم  -  ٢٠٥

: قَولُه): (١/ ١٣٠) (كَشف املُشكلِ من حديث الصحيحينِ(قَالَ ابن اجلَوزِي رحمه اُهللا في كتابِه . يف كتاب اإلميان" ١رقم "

)لْمنَ العوقَفَّرتي :(قَالُ: أَيي ،هنَ أَثَروبِعتيو هنوطْلُبَء إِ: ييالش قَفَّرتفُلَانٌ يهنع ثحي البف دهتاجو هذَا طَلَب . لُهقَوو  

)رنَ أَنْ لَا قَدومعزي :(ا: أَيهريقْدت بِقسي اَء لَميأَنَّ اَألش . لُهقَوو)فأُن رأَنَّ اَألم :(قَالُ: أَيئَةٌ، ييشلَا مو رقَد هيف مقَدتي ؛ لَمفأْنتسم :

رقَدي لَم لُهمعا ننَ أَنَّ مونعيٌء، ويا شهنم عري ةَ الكَلَإِ لَميافو تإِذَا كَان فةٌ أُنضور(   

  " ٢٠٠/ ٢" اإلعتصام "  -  ٢٠٦
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فإن أهل البدع مل ينكروا مجيع السنة وال عادوا كتبها املوضوعة جلمعها بل حق " 

  . ٢٠٧"عليهم إسم البدعة عند سائر املسلمني مبخالفة بعض مسائل الشرع 

   :األجوبة املفيدة " ىف:الفوزان  قال العالمة:الثالث عشر

كل من خالف أهل السنة واجلماعة ممن ينتسب إىل اإلسالم  ىف الدعوة أوىف العقيدة " 

أو ىف شىء من أصول اإلميان فإنه يدخل ىف اإلثنني والسبعني فرقة ويشمله الوعيد 

  ٢٠٨" ويكون له من الذم والعقوبة بقدر خمالفته

عند رده  على رسالة  الفتاوى اجللية ىف: محد النجمىأ" وقال العالمة  :الرابع عشر

  "رفقا أهل السنة بأهل السنة للعالمة عبد احملسن العباد"

وإىن أنصحك يا شيخ وأنصح نفسى باتباع آثار السلف الصاحل والسري على منهجهم  " 

وعلى طريقتهم وأنت تعلم يا شيخ أن اخلطأ  الذى حيصل من أحد الشيوخ ىف 

رعية الىت يسوغ فيها االجتهاد فهذا الذى يعذر فيه قائله وال يبدع وال األحكام الف

يهجر واخلطأ الذى يبدع صاحبه ويهجر  هو الذى ىف العقيدة وال نعلم أن السلف 

     .٢٠٩.هـ .أ" عذروا أحداً ابتدع ىف العقيدة  بدعة وعزروه 

ألكابر فيما أُهدر من فتاوى العلماء ا ىف"قال العالمة األلباىن رمحه اهللا :اخلامس عشر

  :دماء اجلزائر 

                                                           

  "١٢٤ص " آداب الطلب "  -  ٢٠٧

  "٣٥ص " األجوبة املفيدة "  -  ٢٠٨
  ١/٢٢٠الفتاوى اجللية  -  ٢٠٩
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من ادعى السلفية والىت هى الكتاب والسنة فعليه أن يسري سرية السلف وإال اإلسم " 

قد ذكرت آنفاً بأن من دعوة العلماء قاطبة أنه ال جيوز ، ال يغىن عن حقيقة املسمى

  ٢١٠"اخلروج وال جيوز التكفري فمن خرج عن دعوة  هؤالء ال نسميه بأنه سلفى 

وهو أصل ،مبجرد اخلروج على احلكام نزع منه األلباين إسم السلفي :أبوحيي:قلت

  .واحد

 : ١٠أسئلة وجهت له يف املنهج س ضمن:سئل الشيخ عبيد اجلابري :السادس عشر

  مىت خيرج الرجل من املنهج السلفي وحيكم عليه بأنه ليس سلفيا؟

هم ونصائحهم وهو ضمن منهجهم وضمنوه كتب، هذا بينه أهل العلم( :فأجاب الشيخ 

خالف أصال من أصول أهل السنة وقامت  إذا وذلك أن الرجل خيرج من السلفية

  ٢١١.من السلفية  احلجة عليه بذلك وأىب الرجوع ،هذا خيرج

  :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  :السابع عشر

خصلة مل يقلها أو  السنة الالزمة اليت من ترك منها"قال :وىف عقيدة علي بن املديين

  .٢١٢.مث ذكر مسائل االعتقاد.." اإلميان بالقدر خريه وشره: يؤمن ا مل يكن من أهلها

  :  شرح السنة للرباريىف  :الثامن عشر

فاتق اهللا، وعليك باألمر األول العتيق، وهو ما وصفت لك يف هذا الكتاب، فرحم اهللا 

به ودعا إليه، واحتج به، فإنه دين اهللا  عبدا، ورحم والديه قرأ هذا الكتاب، وبثه وعمل

ودين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإنه من انتحل شيئا خالف ما يف هذا الكتاب، 

                                                           

   ١٠٥ألكابر فيما أُهدر من دماء اجلزائر ص فتاوى العلماء ا -  ٢١٠

  شريط امسه جناية التميـع على املنهج السلفي -  ٢١١
  ١٦٥/ ١شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  -  ٢١٢



٨٤ 
 

فإنه ليس يدين هللا بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن جبميع ما قال اهللا تبارك 

كافر، كما أن  وتعاىل، إال أنه شك يف حرف فقد رد مجيع ما قال اهللا تعاىل، وهو

شهادة أن ال إله إال اهللا ال تقبل من صاحبها إال بصدق النية وخالص اليقني، كذلك ال 

  .يقبل اهللا شيئا من السنة يف ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها

فعليك بالقبول، ودع عنك احملك واللجاجة، فإنه ليس من دين اهللا يف شيء، وزمانك  

  .٢١٣ .ن سوء، فاتق اهللاخاصة زما

سئل                                      :الاللكائي  - اعتقاد أهل السنة : التاسع عشر

قال له رجل يا أبا بكر من السين قال الذي إذا : اإلمام املُقرئ أبو بكر بن عياش

  . ٢١٤.ذكرت األهواء مل يتعصب لشيء منها

كان ال يذكر أصالً حىت ،وصى ا شعيبوىف عقيدة سفيان الثوري الىت أ : العشرون

  .خذ مثاالً من عقيدته.يا شعيب الينفعك حىت تعتقد كذا وكذا : يقول له

  .ومنها

بيعا شا  : يمهدعب نلَى ما عيلعانَ وثْمع مقَدى تتح تبا كَتم كفَعنلَا ي ،           

 بيعا شبٍ لَا : يرح نارٍ إِلَّا بلَا نو ةنبِج دأَحل دهشى لَا تتح لَك تبا كَتم كفَعني

   ،للْعشرة الَّذين شهِد لَهم رسولُ اللَّه وكُلُّهم من قُريشٍ 

  .٢١٥ .ى الْخفَّينِلَا ينفَعك ما كَتبت لَك حتى ترى الْمسح علَ :  يا شعيب بن حربٍ

                                                           

   )١٠٣: ص(شرح السنة للرباري  -  ٢١٣

  )٦٥ /  ١: (الاللكائي  - اعتقاد أهل السنة  -  ٢١٤

اعتقَاد أَبِي                )١٥٤/ ١) (١٥٣/ ١) (١٥٢/ ١) (١٥١/ ١( " نةأصول اعتقاد أهل الس- أخرجه الاللكائي يف  -  ٢١٥

 هنع اللَّه يضر رِيالثَّو يدعنِ سانَ بفْيس اللَّه دباسِ  - عبنِ الْعنِ بمحالر دبع نب دمحا منربقَالَ، أَخ :ب بيعلِ شو الْفَضا أَبثَندح دمحم ن

: سمعت شعيب بن حربٍ يقُولُ: حدثَنا علي بن حربٍ الْموصلي بِسر من رأَى سنةَ سبعٍ وخمِسني ومائَتينِ قَالَ: بنِ الراجِيان قَالَ
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   :٢١٦ العنكربيكتاب اإلبانة على أصول السنة والديانة البن بطة  :احلادى والعشرون

                                                                                                                                                                                                   

»قُلْت «رِيالثَّو يدعنِ سانَ بفْيس اللَّه دبأَبِي عل " : لَّ بِهجو زع نِي اللَّهفَعني ةنالس نم يثدثْنِي بِحدح ، كاربت يِ اللَّهدي نيب قَفْتفَإِذَا و

هنأَلَنِي عسالَى وعتي. وذَا؟«: فَقَالَ له ذْتأَخ نأَي نم «قُلْت :» يثدذَا الْحثَنِي بِهدح با ري رِيانُ الثَّوفْيا ، سو أَنجفَأَن هنع هذَتأَخو

تذُ أَناخؤتفَقَالَ. » و " : يدكوت أَيو يدكوذَا ته بيعا شي ،بلُوقٍ : اكْتخم رغَي اللَّه آنُ كَلَاميمِ الْقُرحنِ الرمحالر مِ اللَّهأَ ، بِسدب هنم

ولَا ، بِالْمعصية ] ١٧١:ص[يزِيد بِالطَّاعة وينقُص ، يزِيد وينقُص ، والْإِميانُ قَولٌ وعملٌ ونِيةٌ ، من قَالَ غَير هذَا فَهو كَافر ، يه يعود وإِلَ

: " فَقُلْت لَه: قَالَ شعيب. ولَا يجوز الْقَولُ والْعملُ والنيةُ إِلَّا بِموافَقَة السنة، إِلَّا بِالنية  ولَا يجوز الْقَولُ والْعملُ، يجوز الْقَولُ إِلَّا بِالْعملِ 

يا شعيب لَا ينفَعك ما كَتبت حتى تقَدم ، اللَّه عنهما  تقْدمةُ الشيخينِ أَبِي بكْرٍ وعمر رضي: " يا أَبا عبد اللَّه وما موافَقَةُ السنة؟ قَالَ

ذين شهِد ة الَّيا شعيب بن حربٍ لَا ينفَعك ما كَتبت لَك حتى لَا تشهد لأَحد بِجنة ولَا نارٍ إِلَّا للْعشر، عثْمانَ وعليا علَى من بعدهما 

 يا شعيب بن حربٍ لَا ينفَعك ما كَتبت لَك حتى ترى الْمسح علَى الْخفَّينِ دونَ خلْعهِما أَعدلَ، لَهم رسولُ اللَّه وكُلُّهم من قُريشٍ 

 كيملِ قَدغَس نم كدنلَ، عبٍ ورح نب بيعا شي كدنلَ عأَفْض لَاةي الصيمِ فحنِ الرمحالر مِ اللَّهفَاُء بِسكُونَ إِخى يتح تبا كَتم كفَعنا ي

كُلٌّ من عند اللَّه عز وجلَّ ، حلْوه ومره يا شعيب بن حربٍ لَا ينفَعك الَّذي كَتبت حتى تؤمن بِالْقَدرِ خيرِه وشره و، من أَنْ تجهر بِهِما 

ولَا ما قَالَ أَهلُ ، ولَا ما قَالَ النبِيونَ ، ولَا ما قَالَت الْملَائكَةُ ، يا شعيب بن حربٍ واللَّه ما قَالَت الْقَدرِيةُ ما قَالَ اللَّه ] ١٧٢:ص[، 

 ةنارِ  ،الْجلُ النا قَالَ أَهلَا مو ، اللَّه هنلَع يسلإِب موها قَالَ أَخلَا ملَّ، وجو زع لَى {: قَالَ اللَّهع اللَّه لَّهأَضو اهوه هذَ إِلَهخنِ اتم تأَيأَفَر

 رِهصلَى بلَ ععجو قَلْبِهو هعملَى سع متخلْمٍ وونَعذَكَّرأَفَلَا ت اللَّه دعب نم يهدهي نةً فَماوشغ {]الَى، ] ٢٣: اجلاثيةعقَالَ تو :} امو

اَء اللَّهشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشت ، {ُكَةلَائالْم قَالَتو :}يملالْع تأَن كا إِننتلَّما عا إِلَّا ملَن لْملَا ع كانحبس يمكقَالَ ، ] ٣٢: البقرة[} الْحو

لَامالس هلَيى عوساُء{: مشت ني مدهتاُء وشت نا ملُّ بِهضت كتنتإِلَّا ف ي١٥٥: األعراف[} إِنْ ه [ ،لَامالس هلَيع وحقَالَ نو:=  

= } حصأَنْ أَن تدي إِنْ أَرحصن كُمفَعنلَا يونَوعجرت هإِلَيو كُمبر وه كُموِيغأَنْ ي رِيدي إِنْ كَانَ اللَّه ٣٤: هود[} لَكُم [ ، بيعقَالَ شو

لَامالس هلَيا{: علْمٍء عيا كُلَّ شنبر عسا ونبر اَء اللَّهشا إِلَّا أَنْ ييهف ودعا أَنْ نكُونُ لَنا يملُ ، ] ١٧٣:ص] [٨٩: األعراف[ }وقَالَ أَهو

ةنالْج :}ا اللَّهاندلَا أَنْ هلَو يدتهنا لا كُنمذَا وها لاندي هالَّذ لَّهل دمالْح {]ارِ، ] ٤٣: األعرافلُ النقَالَ أَهو :} اكُنا ونتقْوا شنلَيع تغَلَب

الِّنيا ضمقَو {]١٠٦: ملؤمنونا [ ،اللَّه هنلَع يسلإِب موهقَالَ أَخو :}نِيتيا أَغْوبِم ب٣٩: احلجر[} ر . [ تبا كَتم كفَعنلَا ي بيعا شي

: قَالَ شعيب". بر تحت لواِء السلْطَان جار أَم عدلَ والص، والْجِهاد ماضيا إِلَى يومِ الْقيامة ، حتى ترى الصلَاةَ خلْف كُلِّ بر وفَاجِرٍ 

 انَ" فَقُلْتفْيسل :اللَّه دبا عا أَبا؟«: يلَاةُ كُلُّهنِ ، لَا : " قَالَ» الصييدالْعو ةعملَاةُ الْجص نلَكو ، كْترأَد نم لْفلِّ خص ،ذَل رائا سأَمو ك

 ريخم تفَأَن ، بِه قثت نم لْفلِّ إِلَّا خصلَا ت ، ةاعمالْجو ةنلِ السأَه نم هأَن لَمعتلَّ ، وجو زع يِ اللَّهدي نيب قَفْتبٍ إِذَا ورح نب بيعا شي

وقال الذهيب »ثُم خلِّ بينِي وبين ربي عز وجلَّ، «حدثَنِي بِهذَا الْحديث سفْيانُ بن سعيد الثَّورِي يا رب : فَسأَلَك عن هذَا الْحديث فَقُلْ

عن ) ٤٦٣(» الطيوريات«وأخرجه ابن الطيوري يف   - .هذا ثابت عن سفيان، وشيخ املخلص ثقة) : ٢٠٧/ ١(» تذكرة احلفاظ«يف 

   .اق آخرشعيب بن حرب بسي
اإلمام القدوة العابد الفقيه احملدث شيخ العراق أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد بن حممد بن حممد بن محدان العكربي احلنبلي، ابن  -  ٢١٦

  ) .٣٨٩(ترمجة رقم ) ١٦/٥٢٩(سري أعالم النبالء  :انظر .هـ٣٨٧بطة، تويف سنة 
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وما اَلَّذي إِذَا تمسك ، ونحن اَلْآنَ  ذَاكرونَ شرح اَلسنة  ووصفها وما هي في نفِْسها

مس بِه انَ اَللَّهدو دبالْع ئًا بِهيش أَو الَفَها إِنْ خما وهلأَه لَةمي جولَ فخاَلد قحتاسا وبِه ي

عما أَجمغِ  ميالزعِ ولِ اَلْبِدأَه نم هنم ذَرحو اهنذَكَرو اهنيع نم لَةمي جلَ فخد هنم 

ئر اُألمة مذ بعث اهللا نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم علَى شرحنا لَه أَهلُ اإلسالم وسا

   "٢١٧.إىل وقتناهذا

       :كتاب اإلبانة على أصول السنة والديانة البن بطة العنكربي  ىف:وقال أيضاً

مما ذَكَرناه وهجرانه  - يعىن من البدع -ومن اَلسنة مجانبةُ كُلَّ من اعتقَد شيئًا"

ولَه قْتالْم ، كذَللُ لإنْ كَانَ اَلْفَاعو هباحصو هنع ذَبو هرصنو الَاهو نانُ مرجوه

  ...............................................................٢١٨"يظْهِر اَلسنةَ

وقال                                          :وىف سري أعالم النبالء  :الثاىن والعشرون

: أردت احلج، فقال يل احلسن بن صاحل: العالء بن عمرو احلنفي، عن زافر بن سليمان

أنا على األمر : إن لقيت أبا عبد اهللا سفيان الثوري مبكة، فأقره مين السالم، وقل

  فلقيت سفيان يف الطواف،  .األول

  .أنا على األمر األول : ويقولم، إن أخاك احلسن بن صاحل يقرأ عليك السال:  فقلت

  فما بال اجلمعة ؟ : قال

  ٢١٩.كان يترك اجلمعة، وال يراها خلف أئمة اجلور، بزعمه -أى الذهيب  : قلت 

  .منكراً على أصحاب األحزاب :قال العالمة األلباين رمحه اهللا  :الثالث والعشرون 
                                                           

  )١٧٤/  ١: (عنكربي أصول السنة والديانة البن بطة ال اإلبانة على -  ٢١٧

  )٢٦٢/  ١( - اإلبانة على أصول السنة والديانة البن بطة العنكربي  -  ٢١٨
   )٣٦٣/  ٧( - سري أعالم النبالء -  ٢١٩
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ضعفاً وهذا ما هو منصوص عليه هذا مما يزيد ىف فرقة املسلمني فرقة وتكتالً وحتزباً و"

وال تكونوا من املشركني من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كـل  "ىف القرآن الكرمي

ما يستطيع أحد مع األسف الشديد أن يقول ليس كل حزب "حزب مبا لديهم فرحون

لذلك فقوهلم حنـن  ......هم فرحون بتحزم ليسوا فرحني بعقيدم ،مبا لدمي فرحون

ة يكذبه ابتداًء أن مثل هذا التكتل ال يعرفـه السـلف الصـاحل اليعرفـه     على السن

  ...الصحابة

هو األمر الذى وضحتموه وحسمتم اخلالف فيه أن من دعا إىل تكتل  : قال سائل

وإىل حزبية وأصبح من الذين يفرحون بتحزم ويواىل ويعادى على إثر هذا الذى 

ل السنة واجلماعة بل وبتعبري أدق من اختذه لنفسه فهذا يكون خارجاً عن دعوة أه

  الفرقة الناجية 

  .٢٢٠.أحسنت:قال األلباين له

فانظر كيف أخرجهم األلباين من الفرقة الناجية مبجرد خمالفتهم ألصل  : أبوحيي : قلت

  .من األصول وهو لزوم اجلماعة ونبذ الفرقة

  .ر أصول السنة قال اإلمام ابن حرب صاحب اإلمام أمحد وهو يذك :الرابع والعشرون

هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب األثر وأهل السنة املتمسكني ا املقتدى م فيها من 

هذا وأدركت من أدركت مـن   .لدن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل يومنا 

من هذه املذاهب أو طعن فمن خالف شيئا علماء أهل احلجاز والشام وغريهم عليها 

هو خمالف مبتدع خارج عن اجلماعة زائل عن منهج السنة وسبيل فيها أو عاب قائلها ف

                                                           

  ٨٤٨شريط رقم  -  ٢٢٠
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احلق قال وهو مذهب امحد وإسحاق بن إبراهيم وعبد اهللا بن خملد وعبد اهللا بن الزبري 

  "٢٢١.احلميدي وسعيد بن منصور وغريهم كمن جالسنا وأخذنا عنهم العلم

فمن خالف شيئا " انتبه لقوله : أبوحيي : قلت"  

وراجعه العالمة ،ىف شرح العقيدة الواسطية للعالمة خليل هراس :ناخلامس والعشرو

  :عبد الرزاق عفيفى

  : قال شيخ األسالم

جاروالْخ لُهفْعا يرِ؛ كَمائالْكَبي واصعطْلَقِ الْمبِم لَةبلَ الْقونَ أَهكَفِّرال ي كذَل عم مهو.  

  :علق العالمة خليل هراس قائالً

   ...ن هناك مسات من اتسم ا أو ببعضها فهو خارجيإعلم أ

  تكفري صاحب الكبرية - ١

  .تكفري من وقع يف معصية وأصر عليها - ٢

  .القول بأن اإلميان شيء واحد ال ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله - ٣

٤ - بواح منه كفر رجواز اخلروج على احلاكم املسلم جلوره وظلمه، وإن مل ي .

خارجية، أنه قد استقر رأي أهل السنة واجلماعة على عدم جواز ذلك، كونه  ووجه (

  )وخالفت اخلوارج

  .٢٢٢.عدم العذر باجلهل مطلقاً - ٥

                                                           

٢٢١
 ) ٣٣١ -  ٣٢٦ص (ساقها ابن القیم في حادي األرواح  - 

  )٢٣٣/  ١(عفيفى وراجعه العالمة عبد الرزاق ،شرح العقيدة الواسطية للعالمة خليل هراس -  ٢٢٢
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ا أو ببعضها فهو " انتبه لقوله :أبوحيي : قلت من اتسم إعلم أن هناك مسات

ومل يقل كما يقول أهل البدع ال يكون خارجياً حىت يوافق اخلوارج ىف  ...خارجي

  .يع مذهبهم أو ىف جل مذهبهم مج

قال اإلمام الصابوينُ رمحه اهللا ىف عقيدة السلف أصحاب احلديث  : السادس والعشرون

:  

وأنا بفضل اهللا عز وجل متبع آلثارهم مستضيء بأنوارهم، ناصح إلخواين وأصحايب "

البدع اليت أال يزلقوا عن منارهم، وال يتبعوا غري أقواهلم، وال يشتغلوا ذه احملدثات من 

اشتهرت فيما بني املسلمني وظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان 

واحد يف عصر أولئك األئمة هلجروه وبدعوه، ولكذبوه وأصابوه بكل سوء 

  .٢٢٣"ومكروه

  :قال ابن حجرىف فتح الباري  :السابع والعشرون

"الخا يمئًا ميش قَدتنِ اعم أَي عدتبالْموةاعمالْجو ةنلَ السأَه ٢٢٤"ف  

قال العالمة صاحل آل الشيخ ىف حماضرة بعنوان لقاء مفتوح مع فضيلة :الثامن والعشرون

  ٦٣الشيخ الدقيقة 

  :املخالفة على قسمني "قال

                                                           

 ٩٨عقيدة السلف أصحاب احلديث ص -  ٢٢٣
  )١٨٨/  ٢(ابن حجرىف فتح الباري  -  ٢٢٤
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رجاً عن منهج أهل السنة من خالف أصالً من األصول يكون خا:القسم األول 

  ...واجلماعة

افق ىف األصل ولكن ىف بعض أفراد األصل يتأولُها مع إقراره القسم الثاىن من يو

باألصل فنقول هذا خمالف ألهل السنة واجلماعة هذا خمطأ هذا مباين لطرقتهم ولكن ال 

يقال ببدعته وال بفسقه ألنه أقر باألصل ولكنه خالف ىف فرع حتت ذلك األصل لشبهة 

خلق " حديث الصورة املعروف عنده مثل ما حصل الإلمام ابن خزمية حينما خالف ىف

هو مسلم ىف أن باب ،ونازع ىف ذلك خالف أهل السنة ىف ذلك"اهللا أدم على صورته

الصفات مداره على التسليم وأننا نمر الصفات كما جأت وابن خزمية له كتاب 

وهو من ائمة أهل السنة واجلماعة ولكن ىف هذه املسألة غلط ،التوحيد شاهد بذلك 

   "٢٢٥..... أبطله أهل العلموتأول تأوالً

بدعة أو خطأ من علماء السلف أهل  فيجب أن نفرق بني من وقع يف :أبوحيي : قلت

أهل األهواء والبدع السائرين على منهج  وبني من وقع يف بدعة من - السنة واجلماعة

  .أصوهلم غري منهج أهل السنة و اجلماعة يف

 : قسمنيعلى  فأقول و باهللا أستعني؛ إن خمالفة من خالف

األصول ، األصول العامة ؛ مثل تقرير أن أصول االستدالل  خمالفة يف:  القسم األول

على فهم السلف واعتقاد أن طريقة السلف هي األسلم و األحكم  هي الكتاب و السنة

تقدمي النقل على العقل و أن األصل يف الغيبيات اإلثبات، األصل يف  و األعلم، و

إلثبات ، األصل يف اإلميان هو أنه قول وعمل ، قول اللسان عزوجل ا صفات اهللا

 اجلنان وعمل اجلوارح واألركان وأنه يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، و الطاعة واعتقاد

                                                           

  ٦٣حماضرة بعنوان لقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الدقيقة  -  ٢٢٥
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القدر  لوالة األمور و ترك اخلروج عليهم بالسيف أبرارا كانوا أو فجارا، يف مسائل

يف كتبهم، و  و السنة و قررها السلفإثبات القدر على املراتب اليت جاءت يف الكتاب 

الدين و حفظ  كذا من األصول ترك البدع و عدم جمالسة أهلها و ترك اخلصومة يف

السنة و حب  كرامة أهل السنة و حبهم، و إن شئت فقل الوالء و الرباء على

ال جيوز اختاذ  الصحابة كلهم و سالمة قلوبنا و ألسنتنا هلم، كذلك من االصول أنه

إليه يف عصرنا  طائفة أو حزب يعقد عليه الوالء و الرباء وهو ما يشار شخص أو

  .اخل... باحلزبية او التعصب املقيت

فمن كان من أهل السنة واجلماعة . املتفق و امع عليها هذه هي األصول العامة 

اعتقادهم يف األبواب اليت خالفهم غريهم فيها من أهل البدع،  ملتزماً بأصول

الروافض واملعتزلة و األشعرية واملاتريدية وغريهم، ولكنه وافق إحدى  كاخلوارج و

الضالة يف أصل من أصوهلم، وخالف بذلك أصال من أصول السنة؛ و كان ال  الطوائف

حىت  مبا قاله أهل السنة، فيقال يف قوله ذلك أنه بدعة وأما هو فال يقال له مبتدع يعلم

 .د خالف أهل السنة فيما ذهب إليهتقام عليه احلجة و يتم إشعاره بأنه ق

أهل السنة بعد قيام احلجة عليه عد من أهل الضالل  أما من خالف أصال من أصول

منهم من خروجه يكون خروجا عن امللة بعد إقامة -السنة  واألهواء وخرج عن دائرة

ما هو مكفر، ومنهم من يكون خروجه عن السنة مع بقاء  احلجة ألن من البدع

إنه مبتدع مبجرد املخالفة ألصل واحد، وال يقال له إنه من  و قيل فيه -سالممسمى اإل

بإطالق وال بقيد، إذ لو صح ذلك لصح تسمية مجيع أهل البدع بأم  أهل السنة ال

ملوافقتهم السنة يف كثري من األصول، بل ولصح تسمية غري املسلمني  أهل السنة

أو األصول، فهذا اللفظ واإلصطالح وهو  ملوافقتهم اإلسالم يف بعض الوجوه مسلمني
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يف أصل  السنة، ال يقال وال يطلق إال على أهل السنة احملضة الذين مل خيالفوا السنة أهل

 .واحد اتباعا للهوى

اإلسالم يف إطالق مصطلح أهل السنة على فرق اإلسالم املقابلة  أما ما ذهب إليه شيخ

واإلصطالحات . كثري من أهل العلم بعدهفهذا اصطالح له وتبعه عليه  لفرق الشيعة،

 جيمع عليها بل انفرد ا بعض أهل العلم ليست ملزمة للبعض اآلخر ولكنها أمر اليت مل

 .اجتهادي، وإذا علم املراد فال مشاحة يف االصطالحات واهللا أعلم

املعاند يف أصل من األصول إنه من أهل السنة يف كذا وليس  وأما أن يقال يف املخالف

كذا، فهذا ذهب إليه بعض أهل العلم يف تعاملهم مع األشاعرة لكثرة  من أهل السنة يف

أهل السنة يف أصوهلم، ولكن احلق واهللا أعلم عدم استعمال هذا األسلوب  موافقتهم

ال  اطراده مع املعتزلة واجلهمية واخلوارج والشيعة وغالة املرجئة والقدرية، إذ لعدم

القرون املفضلة مل  يما وافقوا فيه السنة، و ألن املتقدمني منيقال إنه من أهل السنة ف

  ؟....................هذا األسلوب،يستخدموا 

       .٢٢٦" هـ ٢٤١اإلمام أمحد املتوىف سنة "بينهم  فهديهم أقوم و منهجهم أعدل ومن

نها خصلَة ومن السنة اللَّازِمة الَّتي من ترك م ( كما يف كتاب أصول السنة- عند قوله 

و . مث شرع يف تعديد خصال أهل السنة .٢٢٧) مل يقبلها ويؤمن ا مل يكن من أَهلها

                                                           

  ) ٣٥٧ – ١٧٧/  ١١": (سري أعالم النبالء "  -  ٢٢٦
  )١٧/ ١(أصول السنة  -  ٢٢٧
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للهجرة و الذي نقل يف كتابه  ٣٢٩أبو احلسن الرباري املتوىف سنة  منهم أيضا اإلمام

 السنة عقيدة السلف ونقل منهجهم يف التعامل مع البدع و أهلها وهو من أئمة شرح

فالن صاحب : وال حيل لرجل أن يقول : (ضلة و مما قاله يف شرح السنةالقرون املف

صاحب سنة حىت : سنة حىت يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، ال يقال له

 ٢٢٨.) جتتمع فيه السنة كلها

العقيدة خارجي يف املنهج أو حركي املنهج ال يصح إطالقه  إذن قولنا مثال فالن سلفي

او التأديب لفالن كما فعل الذهيب يف السري، أما عند مقام احلكم  ةإال يف مقام الترمج

أو نقد فالن فإنه ال يصح استخدام هذا األسلوب يف حق املعاند الذي  على فالن

 .عليه احلجة أقيمت

أنه خالف السنة مع موافقته أهل السنة يف باقي أصول  و من خالف يف أصل دون علمه

احلجة عليه فإنه يطلق عليه السين أو السلفي حكما و ال إقامة  اعتقادهم العامة و دون

السنة كما سبق ذكره و ال نعلقه بني السنة و البدعة كما تفعل  خنرجه من دائرة

 .أصحاب الكبائر من املسلمني تعلقهم بني الكفر و اإلميان يف الدنيا املعتزلة مع

. ة ال بإطالق وال بقيداملصطلح على غري أهل السنة احملض فاحلق إذن عدم إطالق هذا

عند اإلطالق اصطالح علمائه وفرقته، وعند مناصحته وإرشاده ال  وأما العامي فيشمله

املسلمني غري  و أشري إىل أن عوام .الداعي العارف ألصول مذهبه يعامل معاملة

يف عموم أهل السنة، ألن  املتأثرين مبذاهب فرق البدعة و غري احملسنني ألصوهلا يدخلون

العقيدة الصحيحة وإىل أهلها، لذلك  ري األمة اإلسالمية جتذم الفطرة السليمة إىلمجاه

                                                           

  )١٢٨ص( للرباريشرح السنة - ٢٢٨
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كما يف ٢٣٠) لسواد الْأَعظَمِاب ( ٢٢٩)الناجِية( وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم الفرقة

من أحاديث االفتراق، و هو حديث  حديث أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه، وهو

      . حسن

و                                          : سالم كما يف جمموع الفتاوىقال شيخ اإل

اجلمهور األكرب و السواد  هلذا وصف الفرقة الناجية بأا أهل السنة واجلماعة، وهم

أن املراد باجلماعة هو  و ال أريد أن يفهم من كالمي .و اهللا تعاىل أعلم)) األعظم 

لو سألت اجلهال عن )) : قال إسحاق بن راهويهمجاعة الناس، و لكن األمر كما 

اجلماعة عامل متمسك بأثر النيب  مجاعة الناس، ال يعلمون أن: السواد األعظم لقالوا 

  .٢٣١.وتبعه فهو اجلماعة صلى اهللا عليه و سلم و طريقه، فمن كان معه

ن يف األصول لكن خيالف يف بعض التفصيالت ، كمن يؤم أن يتفق معه :القسم الثاين 

فيها القرآن واحلديث لكن يظهر له يف صفة أا غري مثبتة  بأن الصفات ال نتجاوز

                                                           

) ٢/١٣٢١(وابن ماجة ) . ٢٦٤١، ٢٦٤٠(رقم ) ٢٦- ٥/٢٥(والترمذي ) . ٤٥٩٧، ٤٥٩٦(رقم ) ٥/٤(أخرجه أبو داود  -  ٢٢٩

صحيح : (وقال) ١/١٢٨(واحلاكم يف املستدرك ) . ٤/١٢٠(، ) ١٤٥، ٣/١٢٠(، ) ٢/٣٣٢(واإلمام أمحد ) . ٣٩٩٣- ٣٩٩١(رقم 

، ٨/٣٢١(والطرباين يف الكبري ) . ٢٥٢١(رقم ) ٢/١٥٨(والدارمي . صحيح اإلسناد: وقال) ٢/٤٨٠(على شرط مسلم، و 

) . ١/٢٢٤(، ويف الصغري ) ٢١٢، ٢١١، رقم٢٧٢- ١٠/٢٧١(، ) ٧٦٥٩، رقم٨/١٧٨(، ) ٨٠٥١، رقم٨/٣٢٧(، ) ٨٠٣٥رقم

والاللكائي يف شرح أصول االعتقاد ) . ٣٥- ١/٣٢(وابن أيب عاصم يف السنة ) . ٢٩- ٢١، رقم ٣١٥- ١/٣٠٤(واآلجري يف الشريعة 

وأبو يعلى يف مسنده ) . ٢٧٥- ٢٦٣، رقم٣٧٥- ١/٣٦٧(ورواه ابن بطة يف اإلبانة ) . ٢٧/٢٣٩(والطربي  ) .١٠٢- ١/١٠٠(

) ١٩٧٣٨، رقم١٥/٣٠٨(وابن أيب شيبة يف املصنف ) . ٦٢١٤، رقم٨/٤٨(وابن حبان يف صحيحه ) . ٣٦٦٨، رقم٣٤٢- ٦/٣٤٠(

، ) ٢/٨٣(انظر املسائل ) . هو حديث صحيح مشهور( :وقال عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية) . ١٩، ١٨ص(واملروزي يف السنة . 

وأورده الشيخ األلباين يف السلسة ) . ١/٣٩٠(وأورده ابن كثري يف تفسريه . واعتىن به الشاطيب يف االعتصام) . ٣/٣٤٥(والفتاوى 

  ) .٣/٤٨٠(الصحيحة 
٢٣٠
  ٢٧ص.سبق خترجيه - 

  )٣/٣٤٥( جمموع الفتاوى -  ٢٣١
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ملا نفى  :٢٣٢مثل ابن قتيبةفاسدا ظنا منه أن هذا هو مذهب السلف،  فيؤوهلا تأويال

وفسره بنزول األمر أو نزول الرمحة فهذا خطأ، لكنه رمحه اهللا موافق يف  حقيقة النزول

ل مافعل الشوكاين يف بعض املسائل ،جتده يثبت مذهب ألهل السنة ، أو مث األصل

يف األمساء و الصفات لكنه يتأول يف صفة أو صفتني، ألنه مل يعرف حقيقة  السلف

 .السلف فيها و ظن أن تأويلها هو املوافق لقول السلف كالم

قول بعض السلف بفناء النار و تفضيل بعضهم لعلي  وحتت هذا القسم يدخل أيضا

بأن أعمال اجلوارح شرط  -رمحه اهللا- وقول األلباين  رضي اهللا عنهما،على عثمان 

الصواب أا كمال ألصل اإلميان و داخلة يف مسماه و ليست  كمال يف اإلميان، و

. شرط كمال و ال شرط صحة ألن الشرط خارج من املشروط شرطا فيه، ال يقال

 .األخطاء يسلَموا من الوقوع يف جنس هذه وكثري من أئمة الدين مل

                                                                                             

                                                :الْمسأَلَةُ الْخامسةُ :قال الشاطيب رمحه اهللا يف االعتصام 

كذَلو ا تمإِن قرالْف هذينِ أَنَّ هي الدف ى كُلِّينعي مف ةاجِيالن قَةرلْفا لهلَافقًا بِخرف ريص

وقَاعدة من قَواعد الشرِيعة، لَا في جزئي من الْجزئيات، إِذ الْجزئي والْفَرع الشاذُّ لَا 

ها التفَرق شيعا، وإِنما ينشأُ التفَرق عند وقُوعِ الْمخالَفَة في ينشأُ عنه مخالَفَةٌ يقَع بِسببِ

ي الْغا فاذُّهشيلٍ، وقَل رغَي اتيئزالْج نا مددي عضقْتت اتأَنَّ الْكُلِّيل ،ةورِ الْكُلِّيبِ الْأُمال

 انتهى"  .نَ محلٍّ ولَا بِبابٍ دونَ بابٍأَنْ لَا يختص بِمحلٍّ دو
                                                           

  ،خطيب أهل السنة وأحد أئمة السلف -  مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي هو أبو حممد، عبد اهللا بن -  ٢٣٢

: من مؤلفاته. توىل قضاء الدينور مدة فنسب إليها، حدث عن إسحاق بن راهوية، وأيب حامت السختياين وطائفة) هـ ٢٧٦ -  ٢١٣( 

 -  ٢٩٦/ ١٣(انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء . االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة، وكتاب تأويل خمتلف احلديث

  ).٤٣، ٣٢/ ٣(ووفيات األعيان ) ٥٧ -  ٤٨/ ١١(والبداية والنهاية ) ٣٠٢
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فخالصة القول يف هذه املسألة إذن :أبوحيي : قلت:  

بدعناه وأهناه ونبذناه، بل ينظر إىل الرجل إن كان متحرياً  ليس كل من وقع يف بدعة

عنه وسائراً على طريقة السلف الصاحل لكنه زل يف مسألة عن اجتهاد  للحق وباحثاً

ربنا لَا {: يبين خطأه وال يبدع وتحفظ كرامته و يدخل يف قول اهللا جل وعال فهذا

}تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا
٢٣٣. 

موافقة األصول يكون ا املرء من أهل السنة و إذا أخطأ  و املقصود أيضا من هذا أن

يكون منهم، فيقال أخطا يف  يف التطبيق على الفروع ال ينفي أن يف مسألة أو مسألتني

إخراج له من دائرة السنة، أما من يقرر أصول أهل البدع من اجلهمية  هذا و ال

 واألشاعرة واملعتزلة وغريهم والًء وبراًء عليها، فهذا ال تفصيل فيه، وحكمه والشيعة

 .حكم الفرق الضالة اهلالكة

                                                : رمحه اهللا تعاىل يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

: مع وجود الاختلَاف في قَولِ كُلٍّ منهما - وسبب الْفَرقِ بين أَهلِ الْعلْمِ وأَهلِ الْأَهواِء 

- ،ادهتاجالو دنِ الْقَصسح نم بِه را أُملَ مفَع قَد مالأَنَّ الْع م وهرِ وي الظَّاهف ورأْم

ؤا يكَم ،ينِيقبِي سا لَيقَادتاع نطَابِقًا، لَكم كُني إِنْ لَمو ،يلُهلد هدنع ا قَامم قَادتبِاع رم

 طَآ أَوأَخ نِ قَداطي الْبا فإِنْ كَانلِ، ودنِ ذَوِي الْعيداهيقِ الشدصبِت ماكا الْحكَما، وكَذَب

هلَيلَّ عا دم دقتعرِ، فَياعِ الظَّاهببِات أَو ،ابِطلِ الضدبِرِ الْعخيقِ الْمدصي بِتفْتالْم رمؤي 

ع بلغي يالَّذ وه طْلُوبالْم قَادتاعطَابِقًا، فَالم قَادتاعال كذَل كُني إِنْ لَمو ،كلَىذَل 

وإِنْ لَم يكُونوا مأْمورِين في  الظَّن مما يؤمر بِه الْعباد، وإِنْ كَانَ قَد يكُونُ غَير مطَابِقٍ،

  .الْباطنِ بِاعتقَاد غَيرِ مطَابِقٍ قَطُّ

                                                           

 ]٢٨٦: سورة البقرة اآلية[ -  ٢٣٣
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أَو ةيي قَضنِ فيضاقنتنِ ميقَادتاع مالالْع قَدتا  فَإِذَا اعمل هاعباتو قلْحل هدقَص عنِ ميتيقَض

ةكْمالْحابِ وتالْك نم هاعببِات را، : أُمنع فُوعرطَأُ الْمالْخ وهو هلَمعي ا لَمبِم رذع

 مهاِء، فَإِنوابِ الْأَهحأَص لَافبِخ}ونَ إِلَّا الظَّنبِعتإِنْ ي فُسى الْأَنوها تم٢٣٤}و.         

 ،همزلْمِ بِجمِ الْعدع عم ،يضقلُ النقْبا لَا يمزى جوالْهو بِالظَّن هقُولُونا يونَ بِمزِمجيو

ما لَم يؤمروا بِقَصده،  فَيعتقدونَ ما لَم يؤمروا بِاعتقَاده، لَا باطنا ولَا ظَاهرا، ويقْصدونَ

ويجتهِدونَ اجتهادا لَم يؤمروا بِه، فَلَم يصدر عنهم من الاجتهاد والْقَصد ما يقْتضي 

لاهج أَو ،هِملَيوبِ عضغا بِالْمبِيهش ،نيموا ظَالفَكَان ،وهلَمعي ا لَمةَ مرفغا مبِيهش ،ني

الِّنيبِالض.  

 ،طَرِيقَه لَكس قَدو ،قى الْحوس ضغَر لَه سلَي ضحالْم يلْمالْع ادهتاجال هِدتجفَالْم

  .٢٣٥.فَهو من يعلَم الْحق ويعانِد عنه: وأَما متبِع الْهوى الْمحضِ

أو يف عدة فروع - تبديع من خالف يف فرع من الفروع  و ذهب بعض أهل العلم إىل

 . أقيمت عليه احلجة وأصبح يوايل و يعادي يف ذلك إذا ما -كما ذكره الشاطيب

 ١٠س                  : أسئلة وجهت له يف املنهج ضمن: سئل الشيخ عبيد اجلابري

  مىت خيرج الرجل من املنهج السلفي وحيكم عليه بأنه ليس سلفيا؟:

وضمنوه كتبهم ونصائحهم وهو ضمن منهجهم ، هذا بينه أهل العلم :أجاب الشيخ ف

؟ ......خالف أصال من أصول أهل السنة  إذا وذلك أن الرجل خيرج من السلفية

كذلك قالوا حىت يف .من السلفية  وقامت احلجة عليه بذلك وأىب الرجوع ،هذا خيرج

وايل ويعادي يف ذلك فإنه خيرج من ي الفروع إذا خالف فرعا من فروع الدين فأصبح

                                                           

 ]٢٣ : اآلية النجم سورة [-  ٢٣٤
  )١٥٢ -  ١٥١(القواعد النورانية  -  ٢٣٥
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 ٢٣٦.السلفية

  

  :قال شيخ اإلسالم

ومما ينبغي أَيضا أَنْ يعرف أَنَّ الطَّوائف الْمنتِسبةَ إلَى متبوعني في أُصولِ الدينِ 

أُصولٍ عظيمة ومنهم من علَى درجات منهم من يكُونُ قَد خالَف السنةَ في : والْكَلَامِ

يقَةقورٍ دي أُمةَ فنالس الَفا خمكُونُ إنا : إىل أن قال.. .يلُوا معجي لَاِء إذَا لَمؤثْلُ همو

ونَ؛ كَانَ مادعيو هلَيالُونَ عو؛ ينيملسةَ الْماعمج فَارِقُونَ بِهلًا يقَو وهعدتعِ ابون ن

طَأالْخ .كثْلِ ذَلي مف مطَأَهخ نِنيمؤلْمل رفغالَى يعتو هانحبس اَللَّهإىل أن قال.. .و :

 قفَسو كَفَّرو نيملسالْم ةاعمج نيب قفَرو فَهالخى مادعو قَهافوالَى مو نم لَافبِخ

د فَهالخم هقافوونَ مد هفالخالَ متلَّ قحتاس؛ واتادهتاجالاِء ولِ الْآرائسي مف هقافوونَ م

لَافَاتتاخالقِ وفَرلِ التأَه نلَاِء مؤذَا. فَههللد الثالث صفحة  ٢٣٧.و٣٤٨ا. 

  

  

  

  )اقلب الصفحة.. يتبع (

  اخلامساملبحث 

                                                           

  يخ عبيد اجلابريللش - من شريط امسه جناية التميـع على املنهج السلفي -  ٢٣٦
 ٣٤٩ .٣٤٨الد الثالث صفحة  جمموع الفتاوى، -  ٢٣٧



٩٩ 
 

   :بلوغ احلجة

 .والبد من بلوغه احلجة فإن أعرض وصدف عنها حيكم عليه أنه مبتدع

  يقول شيخ اإلسالم جمموع الفتاوى

أَني من أَعظَمِ الناسِ نهيا عن أَنْ : هذَا مع أَني دائما ومن جالَسنِي يعلَم ذَلك مني 

قٍ ومعصية ، إلَّا إذَا علم أَنه قَد قَامت علَيه الْحجةُ ينسب معين إلَى تكْفريٍ وتفِْسي

  .٢٣٨"الرسالية الَّتي من خالَفَها كَانَ كَافرا تارةً وفَاسقًا أُخرى وعاصيا أُخرى

  "تلخيص احلموية لشيخ االسالم بن تيمية"قال العالمة بن العثيمني يف كتاب 

  باعتبار اجلنس وقسم باعتبارقسم : تكفري والتفسيق هي يف احلقيقة قسمانالتضليل وال"

سب ما فباعتبار اجلنس يصح أن نقول كل مبتدع ضال أو فاسق أو كافر ح، الشخص

  تقتضيه

  لكن ال نصفه بالفسق والكفر حىت نقول بدعته ضاللة، وباعتبار الشخص والتعيني ال ،بدعته 

  ولكن ما ذهب إليه من البدعة نقول إنه كفر أو فسق أ، عه توجد شروط التكفري وتنتفي موان

فَذَلكُم اللَّه ربكُم  {ضالل حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية والنبايل ذا ألن اهللا يقول

  ٢٤٠- ٢٣٩}.....الْحق فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضاللُ فَأَنى تصرفُونَ

  

  :ىف جمموعة رسائل دعوية ومنهجية ويقول العالمة صاحل الفوازان 

                                                           

  ٣/٢٢٩جمموع الفتاوى  -  ٢٣٨

 ].٣١: سورة يونس آية[ -  ٢٣٩
 ٥١ص"تلخيص احلموية لشيخ االسالم بن تيمية -  ٢٤٠
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  ى بشئ ىف الدين ليس عليه دليل منوال ميكن أن حتكم على شخص بأنه مبتدع إال إذا أت"

  أنت ال،أو ال تعرفه،شئ جتهله أنتوال حتكم على الناس بالبدعة إال إذا أتوا ب،الكتاب والسنة

  .ليه وسلموال تعرف كل ما جاء عن اهللا ورسوله صلى اهللا ع،تعرف كل الدين

ن مل يوجد عليه دليل من كتاب ال جيوز احلكم على الناس بالبدعة إال إذا أتوا بشئ من الدي

  وال

          يثبت لديك بأن هذا الذى ال حتكم على الناس بأم مبتدعة إال بعد أن ،فعليك بالتثبت .سنة   

تناقش هذا الشخص فحينئذ .....أو حكم أهل العلم بأنه بدعة،ليس عليه دليل جاءوا به

لعل له ،لعله قلد أحداً يظنه حقاً،وتبني له لعله فعله عن جهل،االمر بدعةهذا  له أن وتبني

س من ألنه أصر على شئ لي،بعد البيان فإنك حتكم أنه مبتدعفإن أصر،تبني له،عذر

  ٢٤١.وعدم تسرع ،حيتاج إىل تثبت حيتاج إىل رويةفاألمر،فيكون مبتدعاً،الدين

  :ة صاحل أل الشيخ ىف شرحه للعقيدة الوسطيةويقول العالم

إعلم أن ال مالزمة بني كون الرجل يأتى بالبدعة وكونه :العالقة بني البدع والتبديع"

ألن هذه الثنائية التالزم بينها فال ،مبتدعاً فإنه قد يعمل ببدعة وال يطلق عليه لفظ املبتدع

والتالزم بني الفسق ،لتكفريتالزم بني البدعة واملبتدع وال تالزم بني الكفر وا

وقد يعمل بالبدعة واليسمى ،قد يعمل الرجل بالفسق واليسمى فاسقاً،والتفسيق

وقد يعمل بالكفر واليطلق عليه كافراً وذلك ألن من شرط هذه األمساء أن تقام ،مبتدعاً

إذا قامت احلجة على من عمل  .احلجة على من قام به أحد تلك األعمال

                                                           

  ٥٧جمموعة رسائل دعوية ومنهجية ص -  ٢٤١
  



١٠١ 
 

فإنه ،العلم وأعلمه إياها أهل العلم لىت قال ا أهلمل يتبع احلجة اوصدف عنها و،ببدعة

  ٢٤٢" غري ما موضع وهذه قاعدة مهمة بينها األئمة ىف........يصبح مبتدعاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )اقلب الصفحة.. يتبع (

                                                           

  شرحه للعقيدة الوسطية -  ٢٤٢



١٠٢ 
 

  املبحث السادس 

ل إعلم رمحىن اهللا وإياك أن من خالف أصالً واحداً من أصول السنة مل يكن من أه

ال يكون العبد مبتدعاً حىت يوافق أهل البدع ىف ،وليس كما يقول أهل البدع ،السنة 

وهذا كالم من أبطل الباطل وإليك الربهان ىف نسف هذا الكالم ،غالب أصوهلم

  .الباطل

ه صلَّى اُهللا علَي: إعدل يا حممد فَقَالَ"الرجل الذى قال للنيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم :أوالً

 لَّمسو»ئئْضض نم جرخي ه٢٤٣.إِن.  اوِزجا، الَ يطْبر اللَّه ابتلُونَ كتي مذَا قَوه

ةيمالر نم مهالس قرما يينِ كَمالد نقُونَ مرمي ،مهاجِرن٢٤٤»ح.                    

  .ى اُهللا علَيه وسلَّم وهذا أصل واحدهذا الكالم قيل له ملا خرج على النيب صلَّ

  :قال الصابوين ىف عقيدة السلف أصحاب احلديث : ثانياً

ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إىل مثل : وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل

هي ما رواه حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب، أن صبيغا التميمي أتى : ما فعل به

أخربين عن ! يا أمري املؤمنني: عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فقالاملؤمنني، أمري 

هي الرياح، ولوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال  .٢٤٥}الذَّارِيات ذَروا{

هي السحاب، : قال. ٢٤٦}الْحامالت وِقْرا{فأخربين عن : قال. وسلم يقوله ما قلته
                                                           

مشارق األنوار . نسله: أصل الشيء ومعدنه، وقيل: من أصله، والضئضئ: بينهما، أي بكسر الضادين املعجمتني، ومهزة ساكنة -  ٢٤٣

)٥٥/ ٢.(   
  .اللَّفْظُ لمسلمِ و).١٤٤/ ١٠٦٤رقم  ٧٤٢/ ٢(، ومسلم )٤٣٥١رقم  ٦٦٦ -  ٦٦٥/ ٧(البخاري  -  ٢٤٤

 ]١:سورة الذاريات اية[ -  ٢٤٥
 ]٢:سورة الذاريات اية[ - ٢٤٦



١٠٣ 
 

فأخربين عن : قال. ليه وسلم بقوله ما قلتهولوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع

املالئكة، ولوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال  ٢٤٧}الْمقَسمات أَمرا{

هي السفن، : قال  .٢٤٨}الْجارِيات يسرا{فأخربين عن : وسلم يقوله ما قلته، قال

مث أمر به فضرب : قال. همسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوله ما قلت ولوال أين

مائة سوط، مث جعله يف بيت حىت إذا برأ دعا به، مث ضربه مائة سوط أخرى، مث محله 

فم يزل ) أن حرم عليه جمالسة الناس: (على قتب، وكتب إىل أيب موسى األشعري

كذلك حىت أتى أبا موسى األشعري، فحلف باألميان املغلظة ما جيد يف نفسه مما كان 

  .ما إخاله إال قد صدق، خل بينه وبني جمالسة الناس: فكتب عمر إليهجيده شيئا، 

 - فالن: مسعت رجال من بين عجل يقال له: وروى محاد بن زيد عن قطن بن كعب

رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعري أجرب، : حيدث عن أبيه قال -خلته ابن زرعة

عزمة أمري : أهل احللقة األخرىجييء إىل احللق فكلما جلس إىل قوم ال يعرفونه ناداهم 

  "٢٤٩.املؤمنني

أُترى كم مسألة خالف فيها صبيغ منهج السنة حىت يفعل فيه عمر ما  :أبوحيي : قلت

  .فعل من ضرب وهجر وإهانة 

ومن "                                          :وقال اإلمام أمحد ىف أصول السنة:ثالثا

  "٢٥٠.ترك منها خصلَة مل يقبلها ويؤمن ا مل يكن من أَهلها السنة اللَّازِمة الَّتي من

                                                           

  ]٤:سورة الذاريات اية[ - ٢٤٧
  ]٣:سورة الذاريات اية [-  ٢٤٨

  )١٩: ص(عقيدة السلف أصحاب احلديث  -  ٢٤٩

 )١٧/  ١(أصول السنة  -  ٢٥٠



١٠٤ 
 

سمعت عبد اللَّه بن وهبٍ، : حدثَنا أَبو الربِيعِ ابن أَخي رِشدينِ بنِ سعد قَالَ :رابعاً

،عبد اللَّهيا أَبا : كُنا عند مالك بنِ أَنسٍ فَدخلَ رجلٌ، فَقَالَ: يقُولُ
الرحمن علَى { ٢٥١ 

ثُم رفَع  .٢٥٣الرحضاُءمالك وأَخذَته  فَأَطْرق: كَيف استواؤه؟ قَالَ .٢٥٢}العرشِ استوى

كَيف، : كَما وصف نفْسه، ولَا يقَالُ}  الرحمن علَى الْعرشِ استوى{: رأْسه فَقَالَ

كَيوفُوعرم هنع ف  ،وهرِجأَخ ،ةعبِد باحوٍء صلُ سجر تأَنلُ: قَالَ وجالر رِجفَأُخ..                

  .٢٥٤ .فَأَمر بِه أَنْ يخرج. وما أَراك إِلَّا مبتدعا .....وىف رواية

أصل من أصول فحكم عليه اإلمام مالك باالبتداع ملخلفته ىف :أبوحيي : قلت 

من أمثال هذا الكالم ،ومل يسأله اإلمام مالك هل غالب أصوله سنية أم ال،السنة

  .املبتدع

  :وىف شرح السنة لإلمام للرباري: خامساً

                                                           

إمام دار اهلجرة أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث، وتأهل للفتيا وجلس لإلفادة له : هو -  ٢٥١

  . كتاب املوطأ: أمهها ، وله مؤلفات ورسائل من)هـ ١٧٩(إحدى وعشرون سنة، مات سنة 

   ).٢٨٨/ ١(، شذرات الذهب )٤٨/ ٨(، سري أعالم النبالء )٢٠٧/ ١(، وتذكرة احلفاظ )٣/ ٤(وفيات األعيان : ينظر

  ]٥:سورة طه اية[ -  ٢٥٢

رق بضم الراء وفتح احلاء والضاد، وقد جاء يف كتب اللسان أنه الع ) .٢/٢٠٨(عرق يغسل اجللد لكثرته، النهاية : الرحضاء -  ٢٥٣

  ).١٥٤/ ٧(لسان العرب : ينظر. الكثري الذي يغسل اجللد لكثرته وال يكون إال من شكوى
شرح «، والاللَكَائي يف )٦٦ص (» الرد على اجلمهية«هذا األثر مشهور وثابت عن اإلمام مالك رمحه اهللا، فقد رواه الدارمي يف  -  ٢٥٤

» احلجة يف بيان احملجة«، واألصبهاين يف )٣٢٥/ ٦(» حلية األولياء«يف ، وأبو نعيم )٦٦٤رقم  ٤٤١/ ٣(» أصول اعتقاد أهل السنة

/ ١(» شرح السنة«، والبغوي يف )٨٦٧و  ٨٦٦رقم  ٣٦٠ -  ٣٠٤/ ٢(» األمساء والصفات«، والبيهقي يف )٢٥٧و  ١٠٦/ ٢(

واإلميان به واجب، : م مالك، وتتمة كالم اإلما) ١٥١، ١٥٠/ ٢: (أخرجه البيهقي يف األمساء والصفات. ، وغريهم كثري)١٧١

وروى ذلك أيضا عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أستاذ مالك «: قال البيهقي. فأمر به أن خيرج. والسؤال عنه بدعة، وما أراك إال مبتدعا

  .٤٧٤/ ٣: ، والدر املنثور٧٦: وانظر شرح العقيدة الطحاوية. » بن أنس رضي اهللا عنهما



١٠٥ 
 

فالن صاحب سنة حىت يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال : وال حيل لرجل أن يقول

  .٢٥٥.كلهاصاحب سنة حىت جتتمع فيه السنة : السنة، ال يقال له

وقال العالمة ربيع بن هادى ىف شرحه على السنة للرباري معلقاً على كالم الرباري 

:  

يعىن ال تشهد إلنسان أنه من أهل السنة إال إذا عرفت أنه من أهل السنة وأنه استوىف "

  ٢٥٦.ويريد أنه من أخل بأصل من أصول السنة فليس منهم،أصول أهل السنة 

  : أهل السنة لاللكائيوىف شرح اعتقاد :سادساً

سفيان بن عيينه يقول السنة عشرة فمن كن فيه فقد استكمل  :وقد ساق بسنده إىل

   ٢٥٧. السنة ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة

  :وىف مقدمة صحيح مسلم : سابعاً

كُنا : دثَنا عاصم، قَالَح: حدثَنا أَبو كَاملٍ الْجحدرِي، حدثَنا حماد وهو ابن زيد، قَالَ

لَا تجالسوا «: نأْتي أَبا عبد الرحمنِ السلَمي ونحن غلْمةٌ أَيفَاع، فَكَانَ يقُولُ لَنا

وكَانَ شقيق هذَا يرى رأْي «: ، قَالَ»الْقُصاص غَير أَبِي الْأَحوصِ، وإِياكُم وشقيقًا

  .٢٥٨.خوارِجِالْ

  :سئل شيخ اإلسالم ىف جمموع الفتاوى : ثامناً

                                                           

٢٥٥  - ٢/٩٢٤اريشرح السنة لإلمام للرب  

  ٢/٩٢٤العالمة ربيع بن هادى ىف شرحه على السنة للرباري معلقاً على كالم الرباري  -  ٢٥٦

 )١٥٥/  ١(شرح اعتقاد أهل السنة لاللكائي  -  ٢٥٧
  )٢٠/  ١(مقدمة صحيح مسلم  -  ٢٥٨



١٠٦ 
 

  ما حد الْبِدعة الَّتي يعد بِها الرجلُ من أَهلِ الْأَهواِء؟

  :فأجاب رمحه اهللا

الْعلْمِ بِالسنة الَّتي يعد بِها الرجلُ من أَهلِ الْأَهواِء ما اشتهر عند أَهلِ " الْبِدعةُ " 

ةنالسابِ وتلْكا لهالَفَتخ٢٥٩.م.  

ومل يقل يكون الرجل من أهل األهواء إذا وافق املبتدعة ىف غالب  :أبوحيي : قلت

  .أصوهلم

  :وقال أيضاً ىف جمموع الفتاوى :تاسعاً

أَنَّ من قَالَ لَفْظي بِالْقُرآن : صحابِهكَلَامِ الْإِمامِ أَحمد وكَلَامِ أَئمة زمانِه وسائرِ أَ"

لُوقخلُوقٍ: مخم رقَالَ غَي نمجهمي و وفَه :عدتبم وقُلْت. فَه : قَلَهي نالَّذ وذَا ههو

يثدابِ الْححأَصو ةنلِ السأَه نع قَالَاتابِ الْمتي كف رِيع٢٦٠.الْأَش.  

رى ىف كم أصل حكم أئمة اإلسالم على الرجل أنه جهمياً  :أبوحيي : قلتم ،فيا تإ

بل من قال باللفظ فقط ،حكموا عليه بأنه جهمي من وافقهم فقط ىف خلق القرآن 

  .بدعوه ومل يقولوا ال يكون الرجل جهمياً حىت يوافق اجلهمية ىف غالب أصوهلم

  :ىف صحيح مسلم : عاشراً

كَانَ أَولَ من قَالَ في القَدرِ بِالبصرة معبد اجلُهنِي، فَانطَلَقْت : يعمر قَالَعن يحيى بنِ 

لَو لَقينا أَحدا من : أَنا وحميد بن عبد الرحمنِ احلميرِي حاجينِ أَو معتمرينِ، فَقُلْنا

                                                           

  )٤١٣/  ٣٥(جمموع الفتاوى  -  ٢٥٩
  )١٧١/  ٣(جمموع الفتاوى  -  ٢٦٠



١٠٧ 
 

لِ اِهللا صوسابِ رحا أَصلَن فِّقرِ، فَوي القَدلَاِء فؤلُ هقُوا يمع اهأَلْنفَس لَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع

أَحدنا عن يمينِه  - عبد اِهللا بن عمر بنِ اخلَطَّابِ داخلًا املَسجِد، فَاكْتنفْته أَنا وصاحبِي 

 هالمش نع راآلخو- فَظَنفَقُلْت إِلَي لُ الكَلَامكيبِي ساحأَنَّ ص ت٣٧:ص[ :ن:[  دبا عأَب

 لْمنَ العوقَفَّرتيآنَ ونَ القُرُءوقْري اسا نلَنبق رظَه قَد هنِ؛ إِنمحالر -  أْنِهِمش نم ذَكَرو- 

فَإِذَا لَقيت أُولَئك فَأَخبِرهم أَني برِيٌء : قَالَ. َألمر أُنفوأَنهم يزعمونَ أَنْ لَا قَدر وأَنَّ ا

والَّذي يحلف بِه عبد اِهللا بن عمر لَو أَنَّ َألحدهم مثْلَ أُحد . منهم وأَنهم برآُء مني

تح هنا قَبِلَ اُهللا م؛ مفَقَها فَأَنبرِ،ذَهبِالقَد نمؤ٢٦١ى ي .  
فهل سأل ابن عمر السائل هل خيالفون ىف أصول أخرى أم ىف هذا  :أبوحيي : قلت

  .األصل فقط

   :اإلعتصام " قال اإلمام الشاطىب . احلادى عشر

وذلك أن هذه الفرق إمنا تصري فرقاً خبالفها للفرقة الناجية ىف معىن كلى من الدين " 

عة ال ىف جزئية من اجلزئيات إذ اجلزء والفرع الشاذ ال ينشأ وقاعدة من قواعد الشري

عنه خمالفة يقع بسببها التفرق والتشيع وإمنا ينشأ التفرق عند وقوع خمالفة ىف األمور 

وجيرى جمرى القاعدة الكلية كثرة اجلزئيات فإن املبتدع إذا أكثر من إنشاء ..الكلية 

                                                           

: قَولُه): (١/ ١٣٠) (كَشف املُشكلِ من حديث الصحيحينِ(ن اجلَوزِي رحمه اُهللا في كتابِه قَالَ اب ) ٣٦/  ١(صحيح مسلم  - ٢٦١

)لْمنَ العوقَفَّرتي :(قَالُ: أَيي ،هنَ أَثَروبِعتيو هنوطْلُبي : دهتاجو هَء إِذَا طَلَبيالش قَفَّرتفُلَانٌ يهنع ثحي البف.  

 لُهقَوو)رنَ أَنْ لَا قَدومعزي :(ا: أَيهريقْدت بِقسي اَء لَميأَنَّ اَألش.  

 لُهقَوو)فأُن رأَنَّ اَألم :(قَالُ: أَيئَةٌ، ييشلَا مو رقَد هيف مقَدتي ؛ لَمفأْنتسإِذَا كَا: م فةٌ أُنضونَ رونعيٌء، ويا شهنم عري ةَ الكَلَإِ لَميافو تن

رقَدي لَم لُهمعا نأَنَّ م.(  



١٠٨ 
 

لشريعة باملعارضة كما تصري القاعدة الكلية الفروع   املخترعة عاد ذلك على كثري من ا

  .٢٦٢.معارضة أيضاً 

ومل يقل تصري فرقة ملخالفتها للفرقة الناجتة " قاعدة من قواعد الشريعة:"انتبه إىل قوله 

  .والقاعدة يقصد ا لشاطيب األصل.ىف غالب قواعدها

   :" آداب الطلب " قال الشوكاىن ىف : الثاىن عشر

نكروا مجيع السنة وال عادوا كتبها املوضوعة جلمعها بل حق فإن أهل البدع مل ي" 

  . ٢٦٣ "عليهم إسم البدعة عند سائر املسلمني مبخالفة بعض مسائل الشرع 

   :" األجوبة املفيدة " ىفقال العالمة الفوزان :الثالث عشر

كل من خالف أهل السنة واجلماعة ممن ينتسب إىل اإلسالم  ىف الدعوة أوىف العقيدة " 

ىف شىء من أصول اإلميان فإنه يدخل ىف اإلثنني والسبعني فرقة ويشمله الوعيد  أو

  .٢٦٤" ويكون له من الذم والعقوبة بقدر خمالفته

رفقا "أمحد النجمى الفتاوى اجللية  عند رده  على رسالة " وقال العالمة :الرابع عشر

  :"أهل السنة بأهل السنة للعالمة عبد احملسن العباد

يا شيخ وأنصح نفسى باتباع آثار السلف الصاحل والسري على منهجهم   وإىن أنصحك" 

وعلى طريقتهم وأنت تعلم يا شيخ أن اخلطأ  الذى حيصل من أحد الشيوخ ىف 

                                                           

  " ٢٠٠/ ٢" لشاطىب لاإلعتصام " -  ٢٦٢

   ١٢٤ص " آداب الطلب " الشوكاىن  -  ٢٦٣

 ٣٥ص " األجوبة املفيدة " العالمة الفوزان  -  ٢٦٤



١٠٩ 
 

األحكام الفرعية الىت يسوغ فيها االجتهاد فهذا الذى يعذر فيه قائله وال يبدع وال 

عقيدة وال نعلم أن السلف يهجر واخلطأ الذى يبدع صاحبه ويهجر  هو الذى ىف ال

  .٢٦٥.هـ  .أ" عذروا أحداً ابتدع ىف العقيدة  بدعة وعزروه 

فتاوى العلماء األكابر فيما أُهدر من دماء " قال العالمة األلباىن رمحه اهللا :اخلامس عشر

  :اجلزائر 

من ادعى السلفية والىت هى الكتاب والسنة فعليه أن يسري سرية السلف وإال اإلسم ال 

قد ذكرت آنفاً بأن من دعوة العلماء قاطبة أنه ال جيوز ، عن حقيقة املسمىيغىن 

  .٢٦٦"اخلروج وال جيوز التكفري فمن خرج عن دعوة  هؤالء ال نسميه بأنه سلفى 

وهو أصل ،مبجرد اخلروج على احلكام نزع منه األلباين إسم السلفي :أبوحيي : قلت

  .واحد

  :سئل الشيخ عبيد اجلابري :السادس عشر

  مىت خيرج الرجل من املنهج السلفي وحيكم عليه بأنه ليس سلفيا؟: ١٠س

وضمنوه كتبهم ونصائحهم وهو ضمن منهجهم ، هذا بينه أهل العلم( :فأجاب الشيخ 

خالف أصال من أصول أهل السنة وقامت  إذا وذلك أن الرجل خيرج من السلفية

   .٢٦٧.من السلفية  احلجة عليه بذلك وأىب الرجوع ،هذا خيرج

  :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  :السابع عشر

                                                           

 ١/٢٢٠ " يةالفتاوى اجلل" أمحد النجمى " العالمة  -  ٢٦٥

  ١٠٥فتاوى العلماء األكابر فيما أُهدر من دماء اجلزائر ص " العالمة األلباىن رمحه اهللا  -  ٢٦٦
  أسئلة وجهت له يف املنهج من شريط امسه جناية التميـع على املنهج السلفي سئل الشيخ عبيد اجلابري ضمن -  ٢٦٧



١١٠ 
 

السنةُ اللَّازِمةُ الَّتي من ترك منها خصلَةً لَم يقُلْها أَو "قال :وىف عقيدة علي بن املديين

                                  .٢٦٨ .."الْإِميانُ بِالْقَدرِ خيرِه وشره: يؤمن بِها لَم يكُن من أَهلها

  .مث ذكر مسائل االعتقاد

  :ىف شرح السنة للرباري  :الثامن عشر

فاتق اهللا، وعليك باألمر األول العتيق، وهو ما وصفت لك يف هذا الكتاب، فرحم اهللا 

عبدا، ورحم والديه قرأ هذا الكتاب، وبثه وعمل به ودعا إليه، واحتج به، فإنه دين اهللا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإنه من انتحل شيئا خالف ما يف هذا الكتاب،  ودين

فإنه ليس يدين هللا بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن جبميع ما قال اهللا تبارك 

وتعاىل، إال أنه شك يف حرف فقد رد مجيع ما قال اهللا تعاىل، وهو كافر، كما أن 

قبل من صاحبها إال بصدق النية وخالص اليقني، كذلك ال شهادة أن ال إله إال اهللا ال ت

  .يقبل اهللا شيئا من السنة يف ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها

فعليك بالقبول، ودع عنك احملك واللجاجة، فإنه ليس من دين اهللا يف شيء، وزمانك 

  .٢٦٩.خاصة زمان سوء، فاتق اهللا

  :لسنة  الاللكائي اعتقاد أهل ا: التاسع عشر

قال له رجل يا أبا بكر من السين قال الذي إذا : سئل اإلمام املُقرئ أبو بكر بن عياش

  .٢٧٠.ذكرت األهواء مل يتعصب لشيء منها

                                                           

  ١٦٥/ ١شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  -  ٢٦٨

  )١٠٣: ص:(نة للرباري شرح الس -  ٢٦٩
  )٦٥/  ١( :اعتقاد أهل السنة  الاللكائي  -  ٢٧٠



١١١ 
 

كان ال يذكر أصالً حىت ،وىف عقيدة سفيان الثوري الىت أوصى ا شعيب :العشرون

      .ومنها .ثاالً من عقيدتهخذ م.يا شعيب الينفعك حىت تعتقد كذا وكذا : يقول له

بيعا شا  : يمهدعب نلَى ما عيلعانَ وثْمع مقَدى تتح تبا كَتم كفَعنلَا ي،             

 بيعا شارٍ :يلَا نو ةنبِج دأَحل دهشى لَا تتح لَك تبا كَتم كفَعنبٍ لَا يرح نإِلَّا  ب

   ،للْعشرة الَّذين شهِد لَهم رسولُ اللَّه وكُلُّهم من قُريشٍ 

  . ٢٧١.لَا ينفَعك ما كَتبت لَك حتى ترى الْمسح علَى الْخفَّينِ :  يا شعيب بن حربٍ

  :بطة العنكربي  كتاب اإلبانة على أصول السنة والديانة البن :احلادى والعشرون

وما اَلَّذي إِذَا تمسك ، ونحن اَلْآنَ  ذَاكرونَ شرح اَلسنة  ووصفها وما هي في نفِْسها

و شيئًا بِه الْعبد ودانَ اَللَّه بِه سمي بِها واستحق اَلدخولَ في جملَة أَهلها وما إِنْ خالَفَه أَ

عما أَجمغِ  ميالزعِ ولِ اَلْبِدأَه نم هنم ذَرحو اهنذَكَرو اهنيع نم لَةمي جلَ فخد هنلَى  مع

شرحنا لَه أَهلُ اإلسالم وسائر اُألمة مذ بعث اهللا نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل 

   .٢٧٢.وقتنا هذا

   :كتاب اإلبانة على أصول السنة والديانة البن بطة العنكربي  :وقال أيضاً

مما ذَكَرناه وهجرانه  - يعىن من البدع -ومن اَلسنة مجانبةُ كُلَّ من اعتقَد شيئًا"

لَه قْتالْمإنْ ، وو هباحصو هنع ذَبو هرصنو الَاهو نانُ مرجوه كذَللُ لكَانَ اَلْفَاع

  .٢٧٣"يظْهِر اَلسنةَ

                                                           

 )١٥٢/  ١( - الاللكائي  - اعتقاد أهل السنة  -  ٢٧١
  )١٧٤/  ١:(اإلبانة على أصول السنة والديانة البن بطة العنكربي  -  ٢٧٢

   )٢٦٢/  ١: (اإلبانة على أصول السنة والديانة البن بطة العنكربي  -  ٢٧٣



١١٢ 
 

  :وىف سري أعالم النبالء  :الثاىن والعشرون

أردت احلج، فقال يل احلسن بن : وقال العالء بن عمرو احلنفي، عن زافر بن سليمان

أنا على : إن لقيت أبا عبد اهللا سفيان الثوري مبكة، فأقره مين السالم، وقل: صاحل

إن أخاك احلسن بن صاحل يقرأ عليك : فلقيت سفيان يف الطواف، فقلت .األمر األول

  فما بال اجلمعة ؟: قال .أنا على األمر األول :ويقولالسالم، 

  .٢٧٤.كان يترك اجلمعة، وال يراها خلف أئمة اجلور، بزعمه -أى الذهيب :قلت 

لى أصـحاب  ىف شريط منكراً ع :وقال العالمة األلباين رمحه اهللا :الثالث والعشرون 

  .األحزاب

هذا مما يزيد ىف فرقة املسلمني فرقة وتكتالً وحتزباً وضعفاً وهذا ما هو منصوص عليه "

وال تكونوا من املشركني من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كـل  "ىف القرآن الكرمي

ما يستطيع أحد مع األسف الشديد أن يقول ليس كل حزب "حزب مبا لديهم فرحون

لذلك فقوهلم حنـن  ......هم فرحون بتحزم ليسوا فرحني بعقيدم ،ونمبا لدمي فرح

على السنة يكذبه ابتداًء أن مثل هذا التكتل ال يعرفـه السـلف الصـاحل اليعرفـه     

  ...الصحابة

هو األمر الذى وضحتموه وحسمتم اخلالف فيه أن من دعا إىل تكتل وإىل :قال سائل

يواىل ويعادى على إثر هذا الذى اختـذه  حزبية وأصبح من الذين يفرحون بتحزم و

لنفسه فهذا يكون خارجاً عن دعوة أهل السنة واجلماعة بل وبتعبري أدق من الفرقـة  

  الناجية 

                                                           

   )٣٦٣/  ٧(م النبالء سري أعال -  ٢٧٤



١١٣ 
 

  .٢٧٥.أحسنت:قال األلباين له

فانظر كيف أخرجهم األلباين من الفرقة الناجية مبجرد خمالفتهم ألصل  :أبوحيي : قلت

  .الفرقةمن األصول وهو لزوم اجلماعة ونبذ 

  . قال اإلمام ابن حرب صاحب اإلمام أمحد وهو يذكر أصول السنة :الرابع والعشرون

هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب األثر وأهل السنة املتمسكني ا املقتدى م فيها من 

  .لدن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل يومنا 

غريهم عليها فمن خـالف  هذا وأدركت من أدركت من علماء أهل احلجاز والشام و

شيئا من هذه املذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو خمالف مبتدع خـارج عـن   

اجلماعة زائل عن منهج السنة وسبيل احلق قال وهو مذهب امحد وإسحاق بن إبراهيم 

وعبد اهللا بن خملد وعبد اهللا بن الزبري احلميدي وسعيد بن منصـور وغريهـم كمـن    

  .٢٧٦.العلمجالسنا وأخذنا عنهم 

فمن خالف شيئا "انتبه لقوله :أبوحيي : قلت "  

وراجعه العالمة ،ىف شرح العقيدة الواسطية للعالمة خليل هراس :اخلامس والعشرون

  :عبد الرزاق عفيفى

  :قال شيخ األسالم 

  .كَما يفْعلُه الْخوارجوهم مع ذَلك ال يكَفِّرونَ أَهلَ الْقبلَة بِمطْلَقِ الْمعاصي والْكَبائرِ؛ 

                                                           

  منكراً على أصحاب األحزاب" ٨٤٨ "ىف شريط رقم:العالمة األلباين رمحه اهللا  -  ٢٧٥

  )٣٧٧ -  ٣٧٤/ص(ابن القيم يف كتابه حادي األرواح  -  ٢٧٦



١١٤ 
 

  :علق العالمة خليل هراس قائالً

  ... إعلم أن هناك مسات من اتسم ا أو ببعضها فهو خارجي

  تكفري صاحب الكبرية - ١

  .تكفري من وقع يف معصية وأصر عليها - ٢

  .القول بأن اإلميان شيء واحد ال ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله - ٣

. احلاكم املسلم جلوره وظلمه، وإن مل ير منه كفر بواحجواز اخلروج على  - ٤

ووجه كونه خارجية، أنه قد استقر رأي أهل السنة واجلماعة على عدم جواز ذلك، (

  )وخالفت اخلوارج

  .٢٧٧.عدم العذر باجلهل مطلقاً- ٥

ا أو ببعضها فهو " انتبه لقوله :أبوحيي : قلت من اتسم إعلم أن هناك مسات

  ...خارجي

مل يقل كما يقول أهل البدع ال يكون خارجياً حىت يوافق اخلوارج ىف مجيع مذهبهم و

  .أو ىف جل مذهبهم 

قال اإلمام الصابوينُ رمحه اهللا ىف عقيدة السلف أصحاب احلديث  :السادس والعشرون

:  

                                                           

  )٢٣٣/  ١(وراجعه العالمة عبد الرزاق عفيفى ،شرح العقيدة الواسطية للعالمة خليل هراس -  ٢٧٧



١١٥ 
 

وأنا بفضل اهللا عز وجل متبع آلثارهم مستضيء بأنوارهم، ناصح إلخواين وأصحايب 

ن منارهم، وال يتبعوا غري أقواهلم، وال يشتغلوا ذه احملدثات من البدع اليت أال يزلقوا ع

اشتهرت فيما بني املسلمني وظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان 

واحد يف عصر أولئك األئمة هلجروه وبدعوه، ولكذبوه وأصابوه بكل سوء 

  .٢٧٨"ومكروه

  :يقال ابن حجرىف فتح البار :السابع والعشرون

"ةاعمالْجو ةنلَ السأَه فالخا يمئًا ميش قَدتنِ اعم أَي عدتبالْم٢٧٩"و.  

قال العالمة صاحل آل الشيخ ىف حماضرة بعنوان لقاء مفتوح مع فضيلة :الثامن والعشرون

  :الشيخ 

  :املخالفة على قسمني "قال

ارجاً عن منهج أهل السنة من خالف أصالً من األصول يكون خ:القسم األول 

  ...واجلماعة

من يوافق ىف األصل ولكن ىف بعض أفراد األصل يتأولُها مع إقراره  :القسم الثاىن

باألصل فنقول هذا خمالف ألهل السنة واجلماعة هذا خمطأ هذا مباين لطرقتهم ولكن ال 

صل لشبهة يقال ببدعته وال بفسقه ألنه أقر باألصل ولكنه خالف ىف فرع حتت ذلك األ

خلق "عنده مثل ما حصل الإلمام ابن خزمية حينما خالف ىف حديث الصورة املعروف 

هو مسلم ىف أن باب ،ونازع ىف ذلك خالف أهل السنة ىف ذلك"اهللا أدم على صورته

                                                           

  "٩٨حلديث صعقيدة السلف أصحاب ا -  ٢٧٨

  )١٨٨/  ٢(ابن حجرىف فتح الباري  -  ٢٧٩



١١٦ 
 

الصفات مداره على التسليم وأننا نمر الصفات كما جأت وابن خزمية له كتاب 

ة أهل السنة واجلماعة ولكن ىف هذه املسألة غلط وهو من ائم،التوحيد شاهد بذلك 

  . ٢٨٠....."وتأول تأوالً أبطله أهل العلم

  

    

  

  )اقلب الصفحة.. يتبع (

  املبحث السابع

  للتنظيم االسم للتعريف و االسم بنيالفرق 

  ومىت يكون االسم للتعريف ومىت يكون للتنظيم

  وللعالمة صاحل آل الشيخ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

  :جمموع الفتاوىقال شيخ اإلسالم ىف 

ولُهسلَا رو بِه اللَّه رأْمي ا لَما بِمانِهحتامو ةالْأُم نيب فْرِيقالت ككَذَلقَالَ : وثْلَ أَنْ يم

لِلجقرق: لر شكيلي، أَو تأَنلَ اللَّهزا أَنلَةٌ ماطاٌء بمأَس هذندي، فَإِنَّ ه  لْطَانس نا مبِه

نع وفَةرعي الْآثَارِ الْملَا فو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هولسر ةنلَا سو ابِ اللَّهتي كف سلَيو 

                                                           

  ٦٣العالمة صاحل آل الشيخ ىف حماضرة بعنوان لقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الدقيقة  -  ٢٨٠



١١٧ 
 

 لَفلَا قرقسلَا شكيلي و ةمأَنْ . نديالْأَئ كذَل نلَ عئمِ إذَا سلسلَى الْمع اجِبالْوو

  .لَا أَنا شكيلي ولَا قرفندي؛ بلْ أَنا مسلم متبِع لكتابِ اللَّه وسنة رسوله: ولَيقُ

أَنه سأَلَ عبد اللَّه بن عباسٍ رضي اللَّه عنهما : وقَد روينا عن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ 

لَست علَى ملَّة علي ولَا علَى ملَّة : ة علي أَو ملَّة عثْمانَ؟ فَقَالَأَنت علَى ملَّ: فَقَالَ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر لَّةلَى ما علْ أَنانَ بثْمع،  لَفالس نكَانَ كُلٌّ م ككَذَلو

  ٢٨١.في النارِ ذه الْأَهواِءكُلُّ ه: يقُولُونَ

مهدقُولُ أَحينِي : وبنأَنْ ج لَامِ أَولْإِسل انِي اللَّهدلَى أَنْ ه؟ عظَمنِ أَعيتمعالن ي أَيالا أُبم

آني الْقُرا فانمس الَى قَدعت اَللَّهاَء، ووالْأَه هذه : ادبع نِنيمؤالْم نيملسلُ الْمدعفَلَا ن اللَّه

 ما قَوثَهداٍء أَحما إلَى أَسبِه ا اللَّهانمي ساِء الَّتمالْأَس نع-  مهاؤآبو ما ههومسا  -وم

لْطَانس نا مبِه لَ اللَّهزأَن.  

ستثْلُ انا مي بِهمسوغُ التسي ي قَداُء الَّتملْ الْأَسب يفنامٍ كَالْحاسِ إلَى إمابِ الن

والْمالكي والشافعي والْحنبلي أَو إلَى شيخٍ كَالْقَادرِي والعدوي ونحوِهم أَو مثْلُ 

  .الْعراقي والْمصرِيكَالْقَيِسي والْيمانِي وإِلَى الْأَمصارِ كَالشامي و: الانتسابِ إلَى الْقَبائلِ

فَلَا يجوز لأَحد أَنْ يمتحن الناس بِها ولَا يوالي بِهذه الْأَسماِء ولَا يعادي علَيها بلْ  

  ...........أَكْرم الْخلْقِ عند اللَّه أَتقَاهم من أَي طَائفَة كَانَ

ه فيها عباده الْمؤمنِني بعضهم أَولياَء بعضٍ وجعلَهم إخوةً وجعلَهم وقَد جعلَ اللَّ

متناصرِين متراحمني متعاطفني وأَمرهم سبحانه باالئتالف ونهاهم عن الافْتراقِ 
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إنَّ الَّذين {: وقَالَ.  ٢٨٢}لِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُواواعتصموا بِحب{: والاختلَاف فَقَالَ

إلَى اللَّه مهرا أَممٍء إنيي شف مهنم تا لَسعيوا شكَانو مهينقُوا دةَ.٢٨٣} فَرالْآي.  

حتى يوالي  م أَنْ تفْترِق وتختلففَكَيف يجوز مع هذَا لأُمة محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ 

  . الرجلُ طَائفَةً ويعادي طَائفَةً أُخرى بِالظَّن والْهوى؛ بِلَا برهان من اللَّه تعالَى

هذَا فعلُ أَهلِ الْبِدعِ؛ فَ. وقَد برأَ اللَّه نبِيه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ممن كَانَ هكَذَا

مالَفَهخ ناَء مملُّوا دحتاسو نيملسةَ الْماعمقُوا جفَار ينارِجِ الَّذوكَالْخ.  

وأَما أَهلُ السنة والْجماعة فَهم معتصمونَ بِحبلِ اللَّه وأَقَلُّ ما في ذَلك أَنْ يفَضلَ  

الرهنم لَّهقَى لأَت هرإِنْ كَانَ غَيو اهولَى هع قُهافوي نلُ مج . نم مقَدأَنْ ي اجِبا الْومإِنو

 ،ولُهسرو اللَّه هبا أَحم بحيو ،ولُهسرو اللَّه هرأَخ نم رخؤيو ،ولُهسرو اللَّه همقَد

بيو يضا رى بِمضرأَنْ يو ولُهسرو هنع ى اللَّهها نمى عهني؛ وولُهسرو اللَّه هضغا أَبم ضغ

  .اللَّه بِه ورسولُه؛ وأَنْ يكُونَ الْمسلمونَ يدا واحدة

لَ غَيره ويكَفِّره وقَد يكُونُ الصواب معه فَكَيف إذَا بلَغَ الْأَمر بِبعضِ الناسِ إلَى أَنْ يضلِّ

وهو الْموافق للْكتابِ والسنة؛ ولَو كَانَ أَخوه الْمسلم قَد أَخطَأَ في شيٍء من أُمورِ 

لْ قَدقًا بلَا فَاسا وركُونُ كَافطَأَ يأَخ نكُلُّ م سينِ فَلَيالد  طَأالْخ نع ةالْأُم هذهل فَا اللَّهع

 انيسالنو}نِنيمؤالْمو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولِ صساِء الرعي دف ابِهتي كالَى فعقَالَ ت قَدو :

قَد  " :يحِ أَنَّ اللَّه قَالَوثَبت في الصح .٢٨٤}ربنا لَا تؤاخذْنا إنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا{
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لَا سيما وقَد يكُونُ من يوافقُكُم في أَخص من الْإِسلَامِ مثْلَ أَنْ يكُونَ .  ٢٨٥"فَعلْت

ثْلَكُمم  يعافبِ الشذْهلَى مع " يدخِ عيا إلَى الشِسبتنم أَو "الخي ذَا قَده دعب ي ثُمف ف

 اللَّه ذَكَر ا قَدم ع؟ مالُهم أَو همدو هضرلُّ عحتسي ففَكَي هعم ابوا كَانَ الصمبرٍء ويش

  .تعالَى من حقُوقِ الْمسلمِ والْمؤمنِ

ا أَصلَ لَها في كتابِ اللَّه ولَا سنة وكَيف يجوز التفْرِيق بين الْأُمة بِأَسماِء مبتدعة لَ 

 رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؟ وهذَا التفْرِيق الَّذي حصلَ من الْأُمة علَمائها ومشايِخها؛

لَياِء عدلُّطَ الْأَعست بجي أَوالَّذ وا ههائركُبا وهائرأُماوه . ةلَ بِطَاعمالْع هِمكربِت كذَلو

ومن الَّذين قَالُوا إنا نصارى أَخذْنا ميثَاقَهم فَنسوا حظا {: اللَّه ورسوله كَما قَالَ تعالَى

ترك الناس بعض ما أَمرهم  فَمتى.  ٢٨٦}مما ذُكِّروا بِه فَأَغْرينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاَء

عمتإِذَا اجلَكُوا وهوا ودفَس مالْقَو قفَرإِذَا تاُء وضغالْبةُ واودالْع مهنيب تقَعو بِه وا اللَّه

ذَابقَةَ عالْفُرةٌ ومحةَ راعملَكُوا؛ فَإِنَّ الْجموا ولَحص.  

 ذَل اعجِمالَىوعا قَالَ تكَرِ كَمنالْم نيِ عهالنو وفرعرِ بِالْمي الْأَمف ك :} ينا الَّذها أَيي

واعتصموا بِحبلِ اللَّه { .٢٨٧}آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن إلَّا وأَنتم مسلمونَ

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إلَى الْخيرِ ويأْمرونَ {: إلَى قَوله .٢٨٨}جميعا ولَا تفَرقُوا

: فَمن الْأَمرِ بِالْمعروف .٢٨٩}بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ
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يهالناعِ؛ ومتاجالباالئتالف و رالْأَم ال نعقَةالْفُرو لَافتاخ ....... نا مدلَ أَحفَض نمو

فَإِنْ تاب وإِلَّا ضرِبت . اُستتيب...علَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم " الْمشايِخِ " 

قُهن٢٩٠.ع.  

  ):١٥/  ٢٨(شيخ اإلسالم طيب اهللا ثراه ىف جمموع الفتاوى  أيضاً يقولو

 ولَيس للْمعلِّمني أَنْ حيزبوا الناس ويفْعلُوا ما يلْقي بينهم الْعداوةَ والْبغضاَء بلْ يكُونونَ"

ى وتعاونوا علَى الْبِر والتقْو{: مثْلَ الْإِخوة الْمتعاوِنِني علَى الْبِر والتقْوى كَما قَالَ تعالَى

انودالْعلَى الْإِثْمِ ووا عناوعلَا تا  . ٢٩١}ودهع دلَى أَحذَ عأْخأَنْ ي مهنم دأَحل سلَيو

بِموافَقَته علَى كُلِّ ما يرِيده؛ وموالَاة من يواليه؛ ومعاداة من يعاديه بلْ من فَعلَ هذَا 

جِن نكَانَ م نما ويالويقًا مدص مافَقَهو نلُونَ معجي ينالَّذ هثَالأَمسِ جنكيزخان و

 وا اللَّهيعطبِأَنْ ي هولسرو اللَّه دهع هِماعبلَى أَتعو هِملَيلْ عا؛ بياغا بودع مالَفَهخ

ه بِه ورسولُه؛ ويحرموا ما حرم اللَّه ورسولُه؛ ويرعوا ورسولَه؛ ويفْعلُوا ما أَمر اللَّ

ولُهسرو اللَّه را أَمكَم نيلِّمعالْم قُوقح.  

 عنملْ يلَى الظُّلْمِ بع هاوِنعي ا لَممإِنْ كَانَ ظَالو هرصا نظْلُومم داذُ أَحتفَإِنْ كَانَ أُس ه

اُنصر أَخاك {: " منه؛ كَما ثَبت في الصحيحِ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ

تمنعه من : يا رسولَ اللَّه أَنصره مظْلُوما فَكَيف أَنصره ظَالما قَالَ: ظَالما أَو مظْلُوما قيلَ

  . ٢٩٢}مِ فَذَلك نصرك إياهالظُّلْ
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 ةٌ لَمراجشمةٌ وومصخ يذلْمتلِّمٍ وعم أَو يذلْمتو يذلْمت لِّمٍ أَوعملِّمٍ وعم نيب قَعإِذَا وو زجي 

لِ وهبِج هاوِنعفَلَا ي قالْح لَمعى يتا حمهدأَح نيعأَنْ ي دأَحرِ لي الْأَمف ظُرنلْ يى بولَا بِه

أَو ابِهحأَص نم قحاٌء كَانَ الْمولِ سطبلَى الْما عمهنم قحانَ الْمأَع قالْح لَه نيبفَإِذَا ت 

يكُونُ الْمقْصود أَصحابِ غَيرِه؛ وسواٌء كَانَ الْمبطلُ من أَصحابِه أَو أَصحابِ غَيرِه فَ

يا أَيها {: عبادةَ اللَّه وحده وطَاعةَ رسوله؛ واتباع الْحق والْقيام بِالْقسط قَالَ اللَّه تعالَى

ينأَوِ الْ الَّذ فُِسكُملَى أَنع لَوو لَّهاَء لدهش طسبِالْق نياموا قَووا كُوننآم بِنيالْأَقْرنِ ويدالو

ت وا أَولْوإِنْ تلُوا ودعى أَنْ تووا الْهبِعتا فَلَا تلَى بِهِمأَو ا فَاللَّهريفَق ا أَوغَنِي كُنوا إنْ يرِضع

. بِر بِالْكَذبِفَيخ: لَوى يلْوِي لسانه: يقَالُ .٢٩٣}فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا

اضرالْإِعو :سرطَانٌ أَخيش قالْح نع تاك؛ فَإِنَّ السقالْح مكْتأَنْ ي . عالَ مم نمو

 هلَيع أَو لَه قاٌء كَانَ الْحوس  بِهاحكْمِ  -صح نع جرخو ةيلاهكْمِ الْجبِح كَمح فَقَد

رو لِ اللَّهطبلَى الْمع قحالْم عةً مداحا ودوا يكُونأَنْ ي هِميعملَى جع اجِبالْوو هولس

لُه فَيكُونَ الْمعظَّم عندهم من عظَّمه اللَّه ورسولُه والْمقَدم عندهم من قَدمه اللَّه ورسو

هدنع وببحالْمو ولُهسرو اللَّه هانأَه نم مهدنانُ عهالْمو ولُهسرو اللَّه هبأَح نم م

 فَقَد ولَهسرو اللَّه عطي نم هاِء؛ فَإِنوبِ الْأَهسلَا بِح ولَهسرو ي اللَّهضرا يبِ مسبِح

ولَهسرو صِ اللَّهعي نم؛ ودشر هفْسإلَّا ن رضلَا ي هفَإِن .  

هادمتاع هِملَيي علُ الَّذالْأَص وذَا هفَه . ؛ فَإِنَّ اللَّههِمعيشتو هِمقفَرةَ إلَى تاجفَلَا ح ذئينحو

وقَالَ . ٢٩٤} هم في شيٍءإنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعا لَست من{: تعالَى يقُولُ

                                                           

  ]١٣٥:سورة النساء اآلية[ -  ٢٩٣

 ]١٥٩: سورة األنعام اآلية[ -  ٢٩٤



١٢٢ 
 

وإِذَا  .٢٩٥}ولَا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا من بعد ما جاَءهم الْبينات{: تعالَى

هكَرشو هإلَي انِهسإح رقَد فراذٌ عتأُس هلَّمع لُ قَدجلَ. كَانَ الر طَهسو دشلَا يو هلِّمعما ل

معينٍ وانتسابه إلَيه من بِدعِ الْجاهلية؛ ومن  ولَا لغيرِ معلِّمه؛ فَإِنَّ شد الْوسط لشخصِ

كَانَ  جِنسِ التحالُف الَّذي كَانَ الْمشرِكُونَ يفْعلُونه؛ ومن جِنسِ تفَرقِ قَيسٍ ويمن فَإِنْ

سرو بِه اللَّه رأَم ذَا قَدى فَهقْوالتو لَى الْبِرنَ عاوعاِء التمتانالو دذَا الشبِه ودقْصالْم لَه ولُه

 انودالْعلَى الْإِثْمِ ونَ عاوعالت بِه ودقْصإِنْ كَانَ الْمو دذَا الشه ونبِد رِهيغلو ذَا قَدفَه

ولُهسرو اللَّه همراٌء . حنغتاس وفرعبِكُلِّ م هولسرو رِ اللَّهي أَمرٍ فَفيخ نذَا مبِه دا قُصفَم

ولُهسرو اللَّه همرح فَقَد رش نذَا مبِه دا قُصمو نيلِّمعرِ الْمأَم نع.  

مِ أَنْ يحالف تلَامذَته علَى هذَا ولَا لغيرِ الْمعلِّمِ أَنْ يأْخذَ أَحدا من تلَامذَته فَلَيس لمعلِّ 

يعالْبِد هجلَى الْوع هوا إلَيبسنيل : هلَيلِ عالْأَو قح دحجأَنْ ي لَه سلَيةً ولَا إفَاداًء ودتلَا اب

لَيقُولَولثَّانِي أَنْ يل سلَيو رِهغَي نلُّمِ معالت ةإفَاد نا مدأَح عنملِ أَنْ يلْأَول ي : سل دش

وانتِسب لي دونَ معلِّمك الْأَولِ بلْ إنْ تعلَّم من اثْنينِ فَإِنه يراعي حق كُلٍّ منهما ولَا 

صعتيأَكْثَر قِّهحل هتايرِع تكَان أَكْثَر لِ لَهالْأَو يملعإِذَا كَانَ تلثَّانِي ولَا للِ ولْأَولَا ل ب .  

دأَح عم دأَح كُني ى لَمقْوالتو لَى الْبِروا عناوعتو هولسرو اللَّه ةلَى طَاعوا ععمتإِذَا اجو 

كُلِّ شيٍء؛ بلْ يكُونُ كُلُّ شخصٍ مع كُلِّ شخصٍ في طَاعة اللَّه ورسوله ولَا  في

 انسالْإِحلِ ودالْعقِ ودلَى الصونَ عناوعتلْ يب هولسرو اللَّه ةيصعي مف دأَح عونَ مكُوني

الْمنكَرِ ونصرِ الْمظْلُومِ وكُلِّ ما يحبه اللَّه ورسولُه؛ ولَا  عن والْأَمرِ بِالْمعروف والنهيِ

يتعاونونَ لَا علَى ظُلْمٍ ولَا عصبِية جاهلية ولَا اتباعِ الْهوى بِدون هدى من اللَّه ولَا 
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طسو دلَا ش؛ ولَافتلَا اخقٍ وفَررِ  تلَى غَيع فَهالحلَا يٍء ويي كُلِّ شف هابِعتيصِ لخشل

ولُهسرو بِه اللَّه را أَمم .دي أَحمتنلَا ي؛ ودإلَى أَح دأَح نع دلُ أَحقتنفَلَا ي ذئينحلَا : و

الْجاهلية؛ فَإِنَّ هذه الْأُمور إنما ولَّدها كَونُ  لَقيطًا ولَا ثَقيلًا ولَا غَير ذَلك من أَسماِء

م يهادعي نم يادعيو يهالوي نم يالوفَي رِيدا يلَى مع يذُهلْمت قَهافوأَنْ ي رِيدي اذتطْلَقًاالْأُس .

بِه رأْمأَنْ ي دأَحل س؛ لَيامرذَا حهةُ  ونالس مهعمجلْ تا؛ بدأَح هلَيع جِيبلَا يا؛ ودأَح

ةُ اللَّهيصعم مهنيب قفَرتو ولُهسرو بِه اللَّه را أَملُ معف مهعمجةُ؛ يعالْبِد مقُهفَرتو هولسرو 

اللَّه ةلَ طَاعأَه اسالن ريصى يتح اللَّه ةيصعلَ مأَه أَو.  

 ص هولسرلو هانحبس طْلَقَةُ إلَّا لَهةُ الْملَا الطَّاعلَّ وجو زع لَّهةُ إلَّا لادبكُونُ الْعفَلَا ت لَّى اللَّه

لَّمسو هلَيع .لاهالْج هِمتادلَى عوا عإذَا كَان مهأَن بيلَا رو ةاذٌ كَانَ  -يتأُس هلَّمع نم أَي

 فًا لَهالحثُوقٍ  - موم رغَي هدهعا لضاقا نياغا بملِ إلَى الثَّانِي ظَالالْأَو نلُ عقتنكَانَ الْم

مثْلَ فعله؛ بلْ مثْلُ هذَا  بِعقْده؛ وهذَا أَيضا حرام وإِثْم هذَا أَعظَم من إثْمِ من لَم يفْعلْ

تيزِيرِ الْمنمِ الْخثْلَ لَحكُونُ ما؛ فَيامرلَ حفَع كَانَ قَد الَفَهحو هاذترِ أُسقَلَ إلَى غَيتإذَا ان 

نزِلَة الْمتلَاعبِ الَّذي لَا عهد بِعهد اللَّه ورسوله أَوفَى ولَا بِعهد الْأَولِ؛ بلْ كَانَ بِم فَإِنه لَا

وقَد كَانوا في الْجاهلية يحالف الرجلُ قَبِيلَةً فَإِذَا وجد أَقْوى . لَه ولَا دين لَه ولَا وفَاَء

  :فَأَنزلَ اللَّه تعالَى -ِء وهو شبِيه بِحالِ هؤلَا -منها نقَض عهد الْأُولَى وحالَف الثَّانِيةَ 

ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها وقَد جعلْتم اللَّه علَيكُم كَفيلًا إنَّ اللَّه يعلَم ما { 

  .٢٩٦} تفْعلُونَ
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}تكَاثًا تأَن ةقُو دعب نا ملَهغَز تقَضي نوا كَالَّتكُونلَا تأَنْ و كُمنيلًا بخد كُمانمذُونَ أَيخ

نتم فيه تكُونَ أُمةٌ هي أَربى من أُمة إنما يبلُوكُم اللَّه بِه ولَيبينن لَكُم يوم الْقيامة ما كُ

   .٢٩٧}تختلفُونَ

}ةً وداحةً وأُم لَكُمعلَج اَء اللَّهش لَوو أَلُنسلَتاُء وشي ني مدهياُء وشي نلُّ مضي نلَك

  ٢٩٨} عما كُنتم تعملُونَ

}ع متددا صوَء بِمذُوقُوا الستا وهوتثُب دعب مزِلَّ قَدفَت كُمنيلًا بخد كُمانمذُوا أَيختلَا تو ن

ع لَكُمو بِيلِ اللَّهسيمظع ٣٠٠- ٢٩٩}ذَاب.  

:حلية األولياء وطبقات األصفياء وجاء ىف   

:ثنا مطَرف، قَالَ: عن قَتادةَ، قَالَ  

أَكْرِموا وأَجملُوا فَإِنما وسيلَةُ » يا عباد اِهللا«: كُنا نأْتي زيد بن صوحانَ وكَانَ يقُولُ 

لَتصإِلَى اِهللا بِخ ادبعِالْعالطَّمو فونِ الْخي.  

:فَأَتيته ذَات يومٍ وقَد كَتبوا كتابا فَنسقُوا كَلَاما من هذَا النحوِ"    

إِنَّ اَهللا ربنا   

ومحمدا نبِينا    

                                                           

 ]٩٢: سورة النحل آية[ -  ٢٩٧
 ]٩٣: سورة النحل آية[ -  ٢٩٨

   ]٩٤: سورة النحل آية[ -  ٢٩٩

 )١٥/  ٢٨(جمموع الفتاوى  -  ٣٠٠
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 والْقُرآنَ إِمامنا 

كَانت يدنا علَيه وكُنا وكُنا ومن كَانَ معنا كُنا وكُنا لَه ومن خالَفَنا  

حتى » أَقْررت يا فُلَانُ؟«: فَجعلَ يعرِض الْكتاب علَيهِم رجلًا رجلًا فَيقُولُونَ: قَالَ 

»أَقْررت يا غُلَام؟«: انتهوا إِلَي فَقَالُوا  

 لَا : قُلْت  

» غلَامِ، ما تقُولُ يا غُلَام؟لَا تعجلُوا علَى الْ«: قَالَ  

إِنَّ اَهللا قَد أَخذَ علَي عهدا في كتابِه فَلَن أُحدثَ عهدا سوى الْعهد الَّذي : قُلْت: قَالَ

منهم  فَرجع الْقَوم عند آخرِهم ما أَقَر بِه أَحد: أَخذَه اُهللا عز وجلَّ علَي قَالَ  

.301.زهاَء ثَلَاثني رجلًا: كَم كُنتم؟ قَالَ: قُلْت لمطَرف: قَالَ  

  :وقال العالمة ابن العثيمني ىف شرحه على البخاري  

وال شك أن االجتماع على أوىل األمر وعدم التفرق عليه جيعل اُألمة واحدة فإذا "

.يوجههم تفرقت األمةتفرقوا عليه وصار لكل قبيلة زعيم يدبرهم و  

ما يكون من بعض األخوة حيث يبايعون واحداً منهم على السمع  وذا نعرف خطأ

 والطاعة فيجعلونه كاألمري املطاع فإن هذا بدعة ىف دين اهللا من وجه ونوع من اخلروج

وصحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال فيمن خرجوا ،لى السلطان من وجه آخرع

                                                           

  )٢٠٤/ ٢(حلية األولياء وطبقات األصفياء  -  ٣٠١
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ولكن هذه إمارة خاصة ىف عمل "وا ثالثة فليؤمروا أحدهمإذا كان"ىف سفر

اً كان أم غائباً وأنه يطاع كما رأما أن نبايع شخص على أنه األمري حاض....خاص

"302.يطاع السلطان فهذا ال جيوز هذا بدعة  

 وسئل العالمة ابن العثيمني ىف شرحه على صحيح البخاري 

ف من الشباب هلم أمري معني أو ما يوجد ىف هذه األيام جمموعة من الطوائ:سؤال

يسمونه باملرشد العام فريجعون إليه ىف كل صغرية وكبرية فهل عملهم ذه الصورة 

 مشروع؟

ال غري صحيح اإلمارة الصغرية إمنا تكون ىف السفر إذا مل يكن هلم قائد معني :اجلواب

فهذا ليس ... أما إن رتب ىف داخل البلد إمارة وسلطة لشخص معني يرجع إليه،ضاعوا

فكل إنسان يسلك طريقاً غري مشروع فإنه ،مبشروع ومل يكن معهوداً عند الصحابة

" 303.يأمث  

لشيخ اإلسالم حممد ابن ،قال العالمة صاحل آل الشيخ ىف شرحه على فضل اإلسالم و

والفرق بني النظام ،ىف بيان مسألة األمساء احملدثة للجماعات واألحزاب.عبد الوهاب

  .فقال سلمه اهللا.التفريق بني إسم التعريف والتنظيم والتحزب و،والتنظيم 

يعين ويف ) وفيه(، 304» أَبِدعوى الْجاهلية وأَنا بين أَظْهرِكُم«وفيه :مث قال رمحه اهللا "

ليت يريد رمحه اهللا تعاىل القصة ا ،) أَبِدعوى الْجاهلية وأَنا بين أَظْهرِكُم (الصحيح، 
                                                           

 ١٠/٣٤٥للعالمة ابن العثيمني ىف شرحه على البخاري  -  ٣٠٢

  ١٠/٤٣١للعالمة ابن العثيمني ىف شرحه على البخاري -  ٣٠٣

وأمحد ، ) ٣٣١٥(تفسري القرآن : والترمذي، ) ٢٥٨٤(الرب والصلة واآلداب : ومسلم، ) ٤٩٠٧(تفسري القرآن : البخاري -  ٣٠٤

)٣/٣٨٥، ٣/٣٣٨. (  
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حصلت بني غالم من املهاجرين وبني غالم من األنصار؛ حيث اختلف الغالمان على 

شيء حىت اختصما وتشابكا فأراد املهاجري أن ينتصر باملهاجرين وأراد األنصاري أن 

ينتخي م ويندم ويدعوهم . يا للمهاجرين: ينتصر باألنصار، فقال الغالم املهاجري

يدعوهم لنصرته ويندم لنصرته، فلما مسعها النيب  . نصاريا لأل: لنصرته، وقال اآلخر

يعين أبتسمية اجلاهلية وبسنة اجلاهلية وأنا ) ؟أَبِدعوى الْجاهلية وأَنا بين أَظْهرِكُم(قال 

ال أزال حيا بني أظهركم، وهذا فيه التغليظ واإلنكار الشديد على ذلك، وهذا يدل 

صعفكيف  شرعياً مساًب له فإنه مذموم، حىت ولو كان اإلسم إعلى أن االسم إذا ت

.ما سيأيت بيانهباألمساء احملدثة ك  

يعين به شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم  "قال أبو العباس"

بن تيمية احلراين رمحه اهللا تعاىل من األئمة الصاحلني السابقني الذين نصروا اإلسالم 

ة الدليل عليه رمحة اهللا د على أهل البدع وبنشر السنة ولفت النظر إىل لزوم متابعبالر

كل ما خرج عن دعوى اإلسالم والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو "قال. ورضوانه

مذهب أو طريقة فهو من عزاء اجلاهلية، بل ملا اختصم مهاجري وأنصاري فقال 

أَبِدعوى الْجاهلية «(: قال ! يا لألنصار: يا للمهاجرين، وقال األنصاري: املهاجري

رِكُمأَظْه نيا بأَنب غضباً شديداً»؟وانتهى كالمه رمحه اهللا تعاىل. ، وغض.....  

وهذا الكالم من نفيس كالم أهل العلم الذين تفقهوا يف النصوص وعلموا مدارك  

فإن العلم  (ال على رسوله السلف يف فهم األدلة وعلموا حدود ما أنزل اهللا جل وع

النافع كلما زاد يف حق العبد كلما زاد يف العبد املؤمن زاده بصرية يف دينه وبصرية فيما 
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حوله حىت ال يلتبس عليه احلق بالباطل، واهللا جل وعال قال يف وصف نبيه؛ بل قال 

؟آمرا نبيه عليه الصالة والسالم   

 } ه علَى بصرية أَنا ومنِ اتبعنِيقُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّ{
، وهو عليه السالم 305

)ةريصلَى بيعين على إدراك تام وعلم كامل بأمر الدين وأمر الدعوى اليت يدعو ) ع

إليها، وكذلك من اتبعه يف الدين وكان على هديه علَيه الصالَةُ والسالَم فهو على 

، وشيخ اإلسالم ابن تيمية كغريه من األئمة األعالم الذين بصرية، وأهل البصرية ناجون

ألمة وطاعة هللا جل وعال رفعوا راية السنة، ونصروا مذهب السلف الصاحل نصيحة ل

، هؤالء ال يكتمون نصيحة للعباد؛ بل يؤدوا هلم، وقد القوا ما القوا يف ولرسوله 

من مشكاة الكتاب والسنة زمنهم من أنواع االبتالء لكن بقي كالمهم ينفع؛ ألنه 

وليس فيه هوى وليس فيه خروج عن طريقة اجلماعة األوىل وصراط السلف الصاحل 

.رضي اهللا عنهم  

:غاية الفائدة، قال وهذا الكالم من الكالم اجلزيل املفيد  

وأنَّ إلزام الناس أو دعوم إىل الكتاب والسنة وطريقة السلف الصاحل جيب أن تكون 

نابز باأللقاب ومن القدح ومما جيعل النفوس تثور فيها ثوائر اجلاهلية، متخلِّصة من الت

ويثور فيها الغضب الباطل واحلمية محية اجلاهلية بعد أن أذهب اهللا جل وعال عنا 

ذلك، وإذا رضينا مبا حنن عليه فإننا نرضى بغري احلق، وواجب أن يربئ اإلنسان ذمته 

.ويرضىجتاه ذلك وأال خيوض فيما ال حيب اهللا   

التسميات املباحة، التسميات املباحة هذه كل اسم أحدث وكان : النوع الثالث
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للتعريف، وليس للمواالة واملعاداة فيه أو للتعصب عليه، وأصل اإلباحة يف ذلك من اهللا 

هم، ومسى األنصار جل وعال مسى املهاجرين مهاجرين وصار هذا االسم باقيا علي

نادى قريشا بامسها، ونادى القبائل بامسها؛ بل جعل  وسلم كذلك والنيب صلى اهللا عليه

يف احلروب كل قبيلة هلا جناح من اجليش ليكون ذلك أدعى باجتهادهم وجهادهم 

. ألعداء اهللا جل جالله  

وهذا كله للتعريف فإذا كانت األمساء للتعريف فال حرج يف التعريف، سواء كانت 

{  قبائل للتعريف هذا قال اهللا جل وعالالنسبة هذه أو األمساء لنسب ألمساء ال

 } وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا
.، التعريف ال بأس به بأي صفة كانت306  

وكذلك إذا كانت النسبة ملذهب من املذاهب مما ال يشتمل يف نفسه على باطل؛ يعين 

لنسبة للمذهب أن يكون مؤسسا على باطل، كالنسبة مثال للمذهب احلنبلي، ا

الشافعي، مذهب املالكية، مذهب احلنفية، مذهب الظاهرية وحنو ذلك، فهذه مذاهب 

. للتعريف  

كذلك ما نسب إىل مذهب معني، قال هذا فالن كذا بالنسبة إىل بلد أو إقليم أو حنو 

. ذلك أو جنس، هذا للتعريف األمر فيه واسع  

. ذا كانت للتعريف فال بأس بذلككذلك الطرق املختلفة واجلمعيات أو اجلماعات إ  

وخذ مثال على ذلك مجاعات حتفيظ القرآن الكرمي يف هذه البالد املباركة، موجودة 

باسم اجلماعة وال تشتمل على مواالة ومعاداة على من فيها وعلى من ليس فيها، 

وذلك أن االسم للتعريف ليس إال ولتنظيم العمل، وهذا أمر سائغ؛ ألن اهللا جل وعال 

وهذه األمساء يف نفسها إذا حتولت إىل ،اء خالف اسم املسلمني واملؤمننيذن باألمسأ

                                                           

  ]١٣سورة احلجرات آية [ -  ٣٠٦
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تعصب ومواالة ومعاداة، فإنه جيب إبطال هذا التعصب وهذه املواالة والرجوع إىل 

. األصل يف ذلك  

فإذا مثال أتى أتباع املذهب الشافعي وأتباع املذهب املالكي وتعصبوا ألنفسهم ضد 

. روا ملذهبهم، كان هذا من عزاء اجلاهليةمذهب آخر لينتص  

وكذلك إذا أراد أهل قبيلة ما أن ينتصروا لقبيلتهم ضد قبيلة أخرى كان هذا مبجرد 

. االسم كان هذا من عزاء اجلاهلية  

سم وأن يوالوا املباحة لو أرادوا أن ينتصروا لإلكذلك كل ما يتصل ذه األمساء 

سالم أو أثر اإلسالم واإلميان هذا كله من آثار ويعادوا عليه وأن يضعفوا اسم اإل

.اجلاهلية يف ذلك  

لعل يف ما ذكرنا إشارات إىل أصول هذه املسائل، وقد بين هذه األصول شيخ اإلسالم 

ابن تيمية، وبينها غريه أيضا، وميكن أن يراجع مثال كتاب اقتضاء الصراط املستقيم أو 

.جلاهلية وخمالفة أهل اجلحيمحنوه من الكتب اليت فيها خمالفة أهل ا  

سلك اهللا يب وبكم صراطه املستقيم، وألزمنا طريق السلف الصاحلني، وجعلنا ممن 

. ختلَّص من هواه ولزم احلق يف قوله وعمله، إنه سبحانه جواد كرمي  

.صلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد  

 

:هلية وسئل العالمة صاحل آل الشيخ سلمه اهللا ىف شرح مسائل اجلا  

وهل يصح أن نقول إن ،ما هى األدلة الىت تقوم عليها تكوين اجلماعة اخلاصة

 اجلماعات يكمل بعضهم بعضا؟
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أهل السنة يقرون باجلماعة مبعىن التجمع التجمع للدعوة للخري لألمر والنهى وللهدى ف

والصالح جتمعاً مشروعاً يكون فيه تطاوع وليس فيه طاعة ويكون فيه ائتالف وال 

ون فيه أمر وى يكون فيه نظام وليس فيه تنظيم وهذه هى أصول دعوة كل من يك

.الزمان واحلديث واجلماعة ىف قدمي جتمع من أهل السنة   

شيخ اإلسالم ابن تيمية يتكلم عن اجلماعة ىف كثري من املواضع ويعىن به التجمع 

ىف النص ألن  املشروع أال وهو ما كان أصحابه بينهم يتطاوعون وهذا هو الذى جاء

تطاوعا وال "النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أرسل معاذاً وصاحبه إىل اليمن فقال هلما

فكان هذا أصالً لكل من اجتمع على الدعوة أن يكون بينهم تطاوع أما الطاعة "ختتلفا

ال جيوز ىف دولة اإلسالم ألن  فهذا، املأمور لألمريطاعة .ا ملن فوقأن يكون التابع مطيع

طاعة خاصة مل تأت النصوص ا وإمنا جأت النصوص بالطاعة ىف السفر ألجل هذه 

احلاجة إىل ذلك أما ىف احلضر واإلقامة فإذا كان ويل األمر الشرعي قائما موجودا 

لكن يكون ،طاعة مستقلة ىف احلضر دون طاعته اً والبيعة له منعقدة فال جيوزمسلم

اجلماعات تتجمع على تنظيم  يعىن بعض،هناك تطاوع كذلك من جهة التنظيم

م لشيخ اإلسالم كما رأيت ىف بعض مؤلفام يستدلون بكال-أى اجلماعات-وهؤالء

هم مل يفهموا فإن شيخ اإلسالم رمحه اهللا ذكر نظاماً وما ،هل العلم ابن تيمية وبعض أ

.يعىن به النظام ومل يذكر التنظيم ألن التنظيم هذا حادث  

بلغ هلم األشياء كما حيصل من للحزب يطاع ومن حتته تالتنظيم مبعىن تكوين رأس  

ه كالم شيخ اإلسالم وال على غريهطاعة اإلمام هذا ال شك أنه ال جيوز وال يدل علي  

إذن حتقيق القول ىف هذه املسألة وهى تكوين اجلماعة اخلاصة أنه جيوز أن تكون 

عشرة نتوآصى ونتأخى نقرأ اجلماعة مبعىن التجمع على اخلري واهلدى اثنني ثالثة أربعة 
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ننصح نذهب إىل فالن ندعوا وحنو ذلك لكن بيننا تطاوع وليس بيننا طاعة بيننا نظام 

وليس عندنا تنظيم وهذه هى أصول الدعوة الناجحة وما عداها فهى دعوات تشابه 

307. دعوات اخلارجني عن مسمى اإلسالم  

:جمموع الفتاوى ىف  : شيخ اإلسالم رمحه اهللا قال  

ا جنى شخص فَلَا يجوز أَنْ يعاقَب بِغيرِ الْعقُوبة الشرعية ولَيس لأَحد من الْمتعلِّمني وإِذَ

ر نْ يأْموالْأُستاذَينِ أَنْ يعاقبه بِما يشاُء ولَيس لأَحد أَنْ يعاوِنه ولَا يوافقَه علَى ذَلك مثْلُ أَ

أَقْعدته أَو أَهدرته أَو نحو ذَلك فَإِنَّ : بِهجرِ شخصٍ فَيهجره بِغيرِ ذَنبٍ شرعي أَو يقُولَ

 نمو ودهالْي عى واحلزابون مارصالن عانُ مبهالرالقساقسة و لُهفْعا يسِ مجِن نذَا مه

 لُهفْعا يسِ مجِنهِماعبأَت عم ةايوالْغو لَالَةةُ الضميفَةُ . أَئلخ وي هالَّذ يقدقَالَ الص قَدو

هتي أُمف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسفَلَا : ر ت اللَّهيصفَإِنْ ع ت اللَّها أَطَعونِي ميعأَط

كُملَيي عةَ لطَاع . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن قَدو "} ةيصعي ملُوقِ فخمةَ للَا طَاع

. 308}الْخالقِ  

فَإِذَا كَانَ الْمعلِّم أَو الْأُستاذُ قَد .  309}من أَمركُم بِمعصية اللَّه فَلَا تطيعوه{: " وقَالَ 

خرِ شجبِه رأَمكوِ ذَلحنو هادعإِبو هقَاطإِسو ارِهدبِإِه لَ : صٍ؛ أَوفَع فَإِنْ كَانَ قَد يهف رظن

ذَنبا شرعيا عوقب بِقَدرِ ذَنبِه بِلَا زِيادة وإِنْ لَم يكُن أَذْنب ذَنبا شرعيا لَم يجز أَنْ 
                                                           

 ١٠٤شرح مسائل اجلاهلية ص -  ٣٠٧
من حديث ) ٤٠٩/  ١(من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، ويف ) ١٣١/  ١( لفظ) املسند(رواه أمحد يف ]. صحيح[ -  ٣٠٨

مسند (، ويف ) يف معصية اهللا: (فظمن حديث عمران بن حصني رضي اهللا عنه بل) ٦٦/  ٥(عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه، ويف 

  )٧٥٢٠) (صحيح اجلامع: (وانظر. بلفظ املؤلف) ٥٥/  ٢(للقضاعي ) الشهاب

من حديث أيب ) ٦٧/  ٣)) (املسند((، وأمحد يف ) ٢٨٦٣اجلهاد، باب ال طاعة يف معصية اهللا، (رواه ابن ماجه يف ] . صحيح[-  ٣٠٩

  )٢٣٢٤) (السلسلة الصحيحة( ، و) ٦٠٩٩) (صحيح اجلامع: (وانظر. سعيد اخلدري



١٣٣ 
 

أَجِء ليبِش اقَبعيرِهغَي لِّمِ أَوعضِ الْما . لِ غَرلُوا مفْعيو اسأَنْ حيزبوا الن نيلِّمعلْمل سلَيو

 يلْقي بينهم والْبغضاَء بلْ يكُونونَ مثْلَ الْإِخوة الْمتعاوِنِني علَى الْبِر والتقْوى كَما قَالَ

310}ا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانوتعاونو{    : تعالَى  

 نم الَاةوم؛ وهرِيدا يلَى كُلِّ مع هافَقَتوا بِمدهع دلَى أَحذَ عأْخأَنْ ي مهنم دأَحل سلَيو

علَ هذَا كَانَ من جِنسِ جنكيزخان وأَمثَاله الَّذين يواليه؛ ومعاداة من يعاديه بلْ من فَ

 هِماعبلَى أَتعو هِملَيلْ عا؛ بياغا بودع مالَفَهخ نما ويالويقًا مدص مافَقَهو نلُونَ معجي

ي؛ وولَهسرو وا اللَّهيعطبِأَنْ ي هولسرو اللَّه دها عوا ممرحي؛ وولُهسرو بِه اللَّه را أَملُوا مفْع

ولُهسرو اللَّه را أَمكَم نيلِّمعالْم قُوقا حوعري؛ وولُهسرو اللَّه مرح . داذُ أَحتفَإِنْ كَانَ أُس

ى الظُّلْمِ بلْ يمنعه منه؛ كَما ثَبت في مظْلُوما نصره وإِنْ كَانَ ظَالما لَم يعاوِنه علَ

اُنصر أَخاك ظَالما أَو مظْلُوما {: " الصحيحِ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ

تمنعه من الظُّلْمِ فَذَلك : يا رسولَ اللَّه أَنصره مظْلُوما فَكَيف أَنصره ظَالما قَالَ: قيلَ

اهك إيرصةٌ .  311}نومصخ يذلْمتلِّمٍ وعم أَو يذلْمتو يذلْمت لِّمٍ أَوعملِّمٍ وعم نيب قَعإِذَا وو

يعاوِنه بِجهلِ ولَا بِهوى  ومشاجرةٌ لَم يجز لأَحد أَنْ يعني أَحدهما حتى يعلَم الْحق فَلَا

اٌء كَانَ الْمولِ سطبلَى الْما عمهنم قحانَ الْمأَع قالْح لَه نيبرِ فَإِذَا تي الْأَمف ظُرنلْ يب قح

و أَصحابِ غَيرِه من أَصحابِه أَو أَصحابِ غَيرِه؛ وسواٌء كَانَ الْمبطلُ من أَصحابِه أَ

لَّه فَيكُونُ الْمقْصود عبادةَ اللَّه وحده وطَاعةَ رسوله؛ واتباع الْحق والْقيام بِالْقسط قَالَ ال

ى أَنفُِسكُم أَوِ ياأَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني بِالْقسط شهداَء للَّه ولَو علَ {: تعالَى

                                                           

 ]٢: سورة املائدة اآلية[ -  ٣١٠

 .٩٩/  ٣واإلمام أمحد يف املسند، . ١٦٨/  ٣أعن أخاك ظاملا أو مظلوما : باب. أخرجه البحاري يف كتاب املظامل -  ٣١١
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تعدلُوا الْوالدينِ والْأَقْربِني إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقريا فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ 

312} وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا
-

313           

ذا جيب أتباع املنهج السلفي؟؟؟؟؟؟؟ملا  

  .الفرقة الناجية وهي ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه  ألنه منهج:أوالً

فَإِنْ آمنوا بِمثْلِ ما آمنتم بِه فَقَد اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم في شقَاقٍ { قال تعاىل:ثانياً

{٣١٤.   

  :لة من اآليةووجه الدال

مثل ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم  على أننا مطالبون أن نكون - ١

  .وأصحابه

أن اهللا عز وجل علق اهلداية على أتباعهم وعلق الشقاق والعذاب على التويل  - ٢

  .والبعد عن منهجهم

ضلوا ، وهذا واقع ن مل يؤمنوا مبثل ما آمنتم به فقد فإ:أنه مبفهوم املخالفة لآلية  - ٣

  .تراه العيون من شقاق وفرقة ألننا بعدنا عن املنهج الصايف

والسابِقُونَ الْأَولُونَ من الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذين اتبعوهم  {" قوله تعاىل:ثالثا

رِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسبِإِح يندالخ ارها الْأَنهتح

يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيه٣١٥.}ف.  

                                                           

  ]١٣٥ :سورةالنساء آية[ -  ٣١٢

  )١٥/  ٢٨(جمموع الفتاوى  -  ٣١٣
 ]١٣٧: سورةالبقرة آية[ -  ٣١٤



١٣٥ 
 

  : ووجه الداللة من اآلية 

لم أن اتباعهم فيه النجاة يف الدنيا فع ،تبع خري الربيةأن رب الربية أثىن على من ا

                                                                واآلخرة وليس اإلتباع كلمة تقال، وإمنا هو منهج وجب إتباعه               

  " كتابا وسنة بفهم سلفنا الصاحل"

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ  { :قوله تعاىل :رابعا

ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وناهللا هلم الفضيلة على سائر األمم وذلك يقتضي وقد أثبت . ٣١٦} الْم

  .استقامتهم ،وعلى كل حال فهذه شهادة من اهللا هلم فلذلك جيب إتباعهم

ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ  {قوله تعاىل:خامساً

  . ٣١٧} ى ونصله جهنم وساَءت مصرياالْمؤمنِني نولِّه ما تولَّ

  : وجه الداللة من اآلية 

تباع سبيلهم يف فهم سبيل املؤمنني، فدل ذلك على أن ا أن اهللا توعد من اتبع غري

الشرع واجب وخمالفته ضالل، ولطاملا كان العالمة األلباين رمحه اهللا يستدل ذه اآلية 

  ".لف األمةفهم س"على القيد الثالث وهو

  :وقال شيخ اإلسالم ىف جمموع الفتاوى 

                                                                                                                                                                                                   

  ]١٠٠: اية سورةالتوبة[ -  ٣١٥

  ]١١٠:سورةآل عمران اية[ -  ٣١٦
  ]١١٥: سورةالنساء اية[ -  ٣١٧
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 لُهقَو : }إلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعات٣١٨} و.  اعبات جِبفَي ونَ أَينِيبونَ منمؤالْم لَفالسو

 هِمبِيلس . لُها قَوهنمو : }تهم مها ورأَج أَلُكُمسلَا ي نوا مبِعونَات٣١٩} د.  لَفالسو

 ككَذَل .  

 لُها قَوهنمو : }نِنيمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتي٣٢٠} و. هِماعمإج نع جرخ نمو  عبات فَقَد

هِمبِيلس ر٣٢١ ..غَي  

احلقة خالفاً ملن تدثروا بامسها وهم ليسوا من أهلها فشوهوا املنهج  فهذه هي السلفية

هذا هو منهج السلف الصاحل فكن معهم واحلق بركبهم ،فهم ف، ثلوابامللة السمحةوم

  .سفينة نوح فمن ركبها جني ومن ختلف عنها هلك

  . "ونسأل اهللا تعاىل الذي من علينا باتباعهم يف الدنيا أن جيمعنا م يف اآلخرة"

و "حالالص متت هتمي بِنِعالَّذ لَّهل دمالْح٣٢٢"ات.  

                                                           

  ] ١٥: سورة لقمان، اآلية[  -  ٣١٨
  ]٢١: سورة يس آية[ -  ٣١٩

   ]١١٥: سورة النساء آية[ ٣٢٠

  ٢٠/٢٧١جمموع الفتاوى  -  ٣٢١

رضي  - املؤمنني عائشة  من حديث أم ٩١/ ٤" الشعب"، والبيهقي يف ٤٩٩/ ١، واحلاكم )١٧٦٩" (الدعاء"رواه الطرباين يف  -  ٣٢٢

حدثَنا هشام بن ).٤٦٤٠" (صحيح اجلامع"هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وصححه األلباين يف : ، قال احلاكم- اهللا عنها 

حمد، عن منصورِ بنِ عبد الرحمنِ، عن أُمه صفيةَ بِنت حدثَنا زهير بن م: حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ قَالَ: خالد الْأَزرق أَبو مروانَ قَالَ

ةَ قَالَتشائع نةَ، عبيقَالَ: ش بحا يأَى مإِذَا ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسكَانَ ر" :حالالص متت هتمي بِنِعالَّذ لَّهل دمالْحإِذَا "اتو ،

  "الْحمد للَّه علَى كُلِّ حالٍ: "رأَى ما يكْره قَالَ


