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 مقدمات في منهج 

 أهل السنة والجماعة
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  ٣    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 

  منهج في مقدمات

 والجماعة السنة أهل
  

  وترتيب مجع
  الذهيب حممد بن العاطي عبد سيد أمحد أبو
 واملسلامت مسلمنيللو وولده ولزوجه ولوالديه له اهللا غفر



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٤




  
  ٥    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

  

  

  
 أنفسنا رشور من باهللا ونعوذ تغفرهونس ونستعينه نحمده هللا احلمد إن
 ال أن وأشهد, له هادي فال يضلل ومن له مضل فال اهللا هيده من اعاملنا ّوسيئات

 .ورسوله عبده ًحممدا أن وأشهد, له رشيك ال وحده اهللا ال اله
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 : بعد َّأما

 واجلامعة السنة أهل منهج حول مهمة وقفات يديك بني العلم طالب فيا
 ومن ملسو هيلع هللا ىلص األمني رسوله وسنة ۵ اهللا كتاب من لك مجعتها اهلامة املقدمات بمثابة
 .واخللف السلف من العلم أهل كتب ومن بإحسان وتابعيهم ڤ بةالصحا آثار



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٦

 ورفع الزالت ملغفرة ُسببا جيعلها وأن هبا َّوإياك ينفعني ْأن ۵ اهللا أسال
 .عليه والقادر ذلك ُّويل إنه الدرجات
 .املصري وإليك أنبنا وإليك توكلنا عليك ربنا

 
 كتبه

 الذهبي حممد بن العاطي عبد سيد أمحد أبو
 واملسلامت وللمسلمني وولده ولزوجه ولوالديه له هللا غفر
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  ٧    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 : األولى الوقفة
 حياة منهج اإلسالم 

 فهو حياة منهج اإلسالم أن −ويرضاه حيبه ما إىل اهللا أرشدك− أخي اعلم
 هنج وهو, واملرسلني األنبياء رسالة وهو, ِخللقه تعاىل اهللا ارتضاه الذي الدين

 o n ml k j i h ﴿: تعاىل قال, نيوالصاحل األولياء
 _ ~ } | {z y x w v u t s r q p

 c b a `﴾ ]تعاىل وقال, ]١٩ :عمران آل :﴿ n m l k ji 
 ~ } | {z y x w v u t s r q p o
 o n m l k j ih g f e d c ba ` _

 r q p﴾ ]تعاىل وقال, ]١٣: الشور :﴿ z y x w v 
 وقال, ]١٣٢ :البقرة[ ﴾} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿: تعاىل
 Þ Ý Ü﴾ ]تعاىل وقال, ]١١٢: البقرة :﴿ e d c b a ` _ 

 k j i h g f﴾ ]تعاىل وقال, ]٨٥: عمران آل :﴿ l k 
 z y x w vu t s r q p o n m

 b a ` _ ~} | {﴾ ]٣: املائدة[. 
 .)١(انقاد أي واستسلم لماس: يقال ُّوالذل واخلضوع االنقياد هو :لغة واإلسالم

                                                            
) ١٢/٢٩٣(ولسان العرب و) ٣/١٩(ومعجم مقاييس اللغة ) ٥/١٩٥٢(الصحاح ) ١(

 ).١٩٩٨(والقاموس املحيط 



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٨

 : معنيان له ورشعا
 ال وهذا كرها أو طوعا القدري الكوين اهللا ألمر واالستسالم االنقياد :األول

 .فيه ثواب
 « ¼ ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À ﴿: تعاىل قال

 È Ç Æ Å﴾ ]وانقاد خضع أي, ]٨٣: عمران آل. 
 الذي هو اإلسالم وهذا, له رشيك ال وحده ۵ هللا العبادة إخالص :الثاين

  .)١(ويثاب العبد عليه حيمد
 :بقوله $ الوهاب عبد بن حممد َّاألواب اإلمام اإلسالم شيخ َّعرفه وقد

  .)٢(»وأهله الرشك من والرباءة, بالطاعة له واالنقياد, بالتوحيد هللا االستسالم هو«
 : وخاص عام إىل ينقسم الثاين باملعنى واإلسالم

 .له رشيك ال وحده اهللا عبادة وهو مجيعا ألنبياءا به جاء الذي الدين هو :العام
: $ تيمية ابن اإلسالم شيخ قال, ملسو هيلع هللا ىلص حممد نبينا به جاء ما هو: اخلاص

 ذلك إخالص: الثاين, واالستسالم اإلنقياد: أحدمها: معنيني جيمع اإلسالم ولفظ
 ادةعب وهو املشرتك الدين: أحدمها: معنيان وله »اهللا إال إله ال« وعنوانه وإقراره

 دينهم احتاد عىل دل كام األنبياء مجيع به بعثت الذي له رشيك ال وحده اهللا
 والرشعة الدين من ملسو هيلع هللا ىلص حممد به اختص ما: والثاين والسنة الكتاب نصوص

                                                            
ورشح األصول الثالثة ) ٧/٦٣٥( لشيخ اإلسالم من جمموع الفتاو اإليامن الوسط) ١(

 ).٦٤ص  ($للعالمة العثيمني 
 .$مع رشحها للعالمة العثيمني ) ٦٤ص(ثالثة األصول ) ٢(




  
  ٩    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 اخلمسة املباين وهي والعمل القول من الظاهر: أحدمها: مرتبتان وله...واملنهاج
  .)١(للباطن مطابقا الظاهر ذلك يكون أن: والثانية

 l ﴿: تعاىل قال أحكامه وتطبيق اإلسالم تعاليم اتباع يف اخلري كل فاخلري
 x w v u t s r q p o n m﴾ ]٣٣ فصلت[. 

 : منها نذكر كثريه ألسباب حياة منهج فاإلسالم
 : الفطرة دين اإلسالم: اوال −١

 ¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ¬ ® ¯° ± ² ﴿: تعاىل قال
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³﴾ ]٣٠: الروم[ ,

 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V ﴿: تعاىل وقال
 r q p o n m l k j ih gf e dc﴾ ]١٧٢: األعراف[ ,

 من ما« :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: قال ڤ هريرة أيب حديث من الصحيحني ويف
 البهيمة تنتج كام, ويمجسانه وينرصانه هيودانه فأبواه, الفطرة عىل يولد إال مولود
 إن− اقرؤوا ڤ هريرة أبو يقول ثم »جدعاء? من فيها حتسون هل, مجعاء هبيمة
  .)٢(]٣٠ :الروم[ ﴾ © µ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª ﴿ −شئتم

 واألمن السعادة تعاليمه يف النفس تستشعر الذي الفطرة دين فاإلسالم
 .الطيبة واحلياة والطمأنينة والسكينة واألمان

                                                            
)١ ( جمموع الفتاو)١٩/١١٧(و) ١/١٤(, )٧/٦٣٥.( 
 ).٢٦٥٨(البخاري ومسلم برقم ) ٢(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ١٠

 : وتعاىل تبارك اهللا دين اإلسالم: ثانيا −٢
 k ﴿: تعاىل قال .دينا للبرشية تعاىل اهللا ارتضاه لذيا الدين هو فاإلسالم

 vu t s r q p o n m l﴾ ]٣: املائدة[ ,
 t s r q p o n ml k j i h ﴿: تعاىل وقال

 c b a ` _ ~ } | {z y x w v u﴾ 
 .]١٩: عمران آل[

 : البرش سعادة حيقق اإلسالم: ًثالثا −٣
: منها ًعظيمة ٍثمرات ققح ًوسلوكا ًوعمال ًوقوال ًعقيدة اإلسالم اتبع فمن

 B A ﴿: تعاىل اهللا قال: ذلك عىل والدليل والسعادة واهلداية والفرح األمن
 R Q P O N M L K J I H G F ED C﴾ 

 ¯ ° ± µ ´ ³² ¶¸ ¹ ﴿: تعاىل وقال, ]٣٨: البقرة[
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ ]١٢٣: طه[. 

 األليم عذابال مآله وكان ضنكا معيشة عاش اإلسالم عن أعرض من وأما
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿: تعاىل قال, املصري وبئس

Ñ Ð Ï Î Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò  C B A
J I H G FE D  T SR Q P O N M L K

W V U﴾ ]١٢٧−١٢٤طه[. 




  
  ١١    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 : والرقي احلضارة دين اإلسالم: رابعا −٤
 النور إىل الظلامت من البرشية ملسو هيلع هللا ىلص حممد بالنبي اهللا أخرج السنة وبالقرآن

 واالهنيار والتخلف اجلهل ظلامت من العامل اإلسالم حضارة أنقذت وقد, املبني
 استمدت وقد, عقود بعدة اإلسالم قبل العامل سادت التي والقيمي األخالقي
 بانفتاحها ثم املطهرة والسنة الكريم القرآن من وروافدها أصوهلا اإلسالم حضارة

 من فيها وكان, دين أو جنس أو لون بني تفرق ال مجيعا األرض شعوب عىل
 : اخلصائص هذه وأهم العامل يف الريادة مكان حتتل الن أهلها ما املميزة اخلصائص
 : الوحدانية •
 هللا املطلقة الوحدانية أساس عىل قامت أهنا اإلسالم حضارة يميز ما أبرز من

 حضارة عىل جليه بصورة انعكس واضح تأثري الوحدانية هلذه وكان العاملني رب
 اإلنسان مستو رفع يف ساهم مما واإلنسانية سرية يف ماهتموإسها املسلمني

ِّومسريه الكون خالق اهللا إىل األنظار وتوجيه الطغيان من حتريرهو : تعاىل قال ُ
﴿ Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã

 Ú Ù Ø× Ö﴾ ]الوداع خطبة يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أعلنه ما وهذا, ]٣: فاطر 
َأهيا َيا« ُّ َأال, َّالناس َ َّإن َ ْربكم ِ َُ ٌواحد َّ ِ َّوإن, َ ِ ْأباكم َ ُ َ ٌواحد َ ِ َأال, َ َفضل َال َ ْ ٍّلعريب َ ِ َ َ َعىل ِ َ 

ٍّأعجمي ِ َ ْ َوال, َ ٍّلعجمي َ ِ َِ َعىل َ ٍّعريب َ ِ َ َوال, َ َألمحر َ َ ْ َ َعىل ِ َأسود َ َ ْ َوال, َ َأسود َ َ ْ َعىل َ َأمحر َ َ ْ َّإال َ ِ 
َبالتقو ْ َّ ِ«)١(. 

                                                            
 .رواية االمام امحد) ١(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ١٢

 : العاملية •
 f e ﴿: تعاىل قال العاملية ورسالتها افقها عةبس اإلسالم رسالة تتسم

 x w vu t s r q po n m l k j i h g
 z y﴾ ]احلق لقيم وترسخ تؤصل التي هي العاملية وصبغة, ]١٣: احلجرات 
, أجناسهم أو ألواهنم إىل النظر دون مجيعا َّالناس بني واملساواة والعدل واخلري
 ` ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص رسوله خماطبا تعاىل الفق مجيعا للعاملني رمحة ملسو هيلع هللا ىلص رسالته فكانت

 d c b a﴾ ]تعاىل وقال, ]١٠٧: االنبياء :﴿ w v u 
 ¡ � ~ } | { z y x﴾ ]ولذلك, ]٢٨: سبأ 

 .ولون عرق كل حتقيقها يف يشرتك عامليه رسالة اإلسالمية احلضارة رسالة كانت
 : والوسطية التوازن •

 اإلنسان أفكار بني التوازن, املادة ومتطلبات الروح متطلبات من التوازن
, واآلخرة الدنيا بني التوازن, احلياة وعلوم الرشع علوم بني التوازن, وخياالته
 النزعة بني التوازن, والواجبات احلقوق بني التوازن, والواقعية املثالية بني التوازن
: البقرة[ ﴾ § ¨ © ª » ¬® ﴿: تعاىل قال اجلامعية واملصلحة الفردية

 « ¼ ½ ¾ ¿º  Ä Ã Â Á À﴿: تعاىل وقال, ]٢٨٦
 × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç ÆÅ﴾ 

 I H G F E D C B A ﴿: تعاىل وقال, ]٧٧: القصص[
W V U T S R Q PO N M L K J  Z Y X

 f e d c b a ` _ ^ ] \ [﴾ ]٩: اجلمعة−
 .والوسطية بالتوازن اإلسالم حضارة اتسمت وهكذا, ]١٠




  
  ١٣    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 : األخالقية الصبغة •
, االقتصاد ويف, السلم وقي, احلرب ويف, الترشيع ويف, العلم ويف, احلكم ففي

, وتطبيقا ترشيعا اإلسالمية احلضارة يف األخالقية املبادئ روعيت السرية ويف
 تركت ولقد, واحلديث القديم يف حضارة تبلغه مل ساميا شأوا ذلك يف وبلغت
 احلضارات بني وحدها وجتعلها, اإلعجاب تستحق آثارا ذلك يف اإلسالمية احلضارة

 هبا تنفرد التي اخلصائص وهذه, شقاء يشوهبا ال ًخالصة البرشية سعادة كفلت التي
 الدين مبادئ من واالستقرار اإلستمرارية طابع تكتسب اإلسالمية احلضارة
 النفيس اجلوهر بمنزلة بذلك وهي, هبا ولصيقة منها نابعة ألهنا, احلنيف اإلسالمي

 .املستجدات وجدت األحوال تبدلت وان, يتغري وال يتبدل ال الذي
 : الراشدة احلياة مقومات حيمل اإلسالمي املنهج: خامسا −٥

: تعاىل قال الكريمة الراشدة احلياة مقومات كل تعاليمه يف حيمل فاإلسالم
﴿M L K J I  T S R Q P O N﴾ ]قريش :
 K J I H G F E D C B A ﴿: تعاىل وقال, ]٤−٣

 R Q P O N M L﴾ ]تعاىل وقال, ]٩٦ :األعراف :﴿ N 
 ^] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O

 g f e d c ba  ̀  نبيه عن حاكيا تعاىل وقال, ]٦٦: املائدة[ ﴾_
 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î  E D C B A﴿: ڠ نوح

 N M L K J I H G F﴾ ]شأنه جل وقال, ]١٢−١٠: نوح :﴿ 
 Y X W V U T S﴾ ]تعاىل وقال, ]١٦: اجلن :﴿ Ã 

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ð Ï Î Í 



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ١٤

 Ó Ò Ñ﴾ ]أن الوضعية املذاهب كل عنها تغفل احلقيقة وهذه, ]٥٢: هود 
 واقع عن منعزلة مسألة ليست الدين مسائل وتطبيق وتقواه, اهللا يف اإليامنية العقيدة
 ?حديثا اهللا من اصدق ومن ۵ اهللا وعد هذا واحلياة
 : فريضة اإلسالمي املنهج: سادسا −٦

 ´ µ ¶ ¸  ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴿: تعاىل قال
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ ]تعاىل وقال, ]٦٥: النساء :

﴿ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð﴾ ]تعاىل وقال, ]٥٠ املائدة :
﴿ R QP O N M L K J I H G F E D C B A 

 Y X W V U T S﴾ ]انه ادعاء عىل جيرؤ الذي ومن, ]٣٦: األحزاب 
 يملك حجه وأية ?فيهم وحيكم هلم اهللا يرشع مما خريا فيهم وحيكم للناس يرشع
 .العريض? االدعاء هذا يدي بني يسوقها أن

 يف وحاسمة واضحة تكون أن بد ال فريضة اإلسالمي املنهج أن قضية إن
 يف املسلم ضمري حيسم مل وما, َّالناس واقع عىل تطبيقها يف يرتدد أال واملسلم ضمري
 واحدة طوةخ خيطو ولن, منهج له يتضح ولن, ميزان له يستقيم فلن, القضية هذه
 .الصحيح الطريق يف
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  ١٥    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 الثانية الوقفة
 اإلسالم أهداف بيان

: وأمهها لغايات اإلنسان خلق تعاىل اهللا أن −وإياك اهللا رمحني− أخي اعلم
 f e d c ﴿: تعاىل قال به الرشك وعدم له رشيك ال وحده اهللا عبادة

 h g﴾ ]الرسل وأرسل الكتب اهللا أنزل اهلدف هذا ولتحقيق, ]٥٦: الذاريات 
 : ييل ما ولتحقيق عباده هلداية
 من غريه عبودية من وحتريرهم وحده اهللا عبادة إىل َّالناس دعوة  )١

 H G F E D C B A  ﴿:تعاىل قال وطبيعة طواغيت
 O N M L K J I﴾ ]٢٥: األنبياء[. 

 ومعامالت وأخالق وعبادة عقيدة من فيه بام السامء منهج َّالناس تعليم )٢
 وجوب ثم وتعليمية وجهادية وتربوية واقتصادية واجتامعية سياسيه ونظم
 .احلياة طرائق مجيع يف كامال تطبيقا ذلك وتطبيق َّتعلموه بام العمل

 N ﴿: تعاىل قال مجيعا للناس وإصالح وتزكية تأديب التعليم ذلك ويف )٣
 Z Y X W V U T S R Q P O

 b a ` _ ^ ] \ [﴾ ]دين اإلسالم فدين, ]٢: اجلمعة 
 وعمل, وإحسان معاملة ودين, وشفقة تعاطف ودين, وتراحم تكافل
, الدنيا هلم فدانت ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أصحاب .العزائم أولو ذلك عىل

 وملكوا, وأكارسة أقارصة من اجلبابرة تيجان أقدامهم حتت وحتطمت
 E DC B A ﴿: بقوله كتابه يف العزة رب ووصفهم, األمور أزمة



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ١٦

P O N M LK J I H G F UT S R Q 
 d c b a` _ ^ ] \[ Z Y X W V
 p o n m l k j i h g f e

 | { z y x w v u t s rq﴾ 
 والشفقة الرمحة وكانت, الكفار عىل منهم الشدة فكانت .]٢٩: الفتح[

 .ٍواملتأسني للعادلني ًمثال, بينهم
 تألف العر حمكمة األطراف متامسكة وحدة جمموعه يف اإلسالمي والدين

 .منه بد ال أمر جمموعها يف هبا األخذ, احلقوق من مجلة بني
 العبودية بكامل وإفراده وتأليهه, وأفعاله وصفاته بأسامئه ۵ اهللا فتوحيد •

 يعنى ان جيب ما طليعة ومن املسلم عقيدة من جزء ذلك كل, والتقديس
 u t s r q p o n m l ﴿: تعاىل قال به

 v﴾  ]١٢: البقرة[. 
 ومربيه ومدبره الكون خلالق بالنسبة األول حلقوا األول األمر هو وهذا •

 .وأفضاله بنعمه
 وتنظيم وحدهتا وتكوين املسلمة اجلامعة بصالح ويتعلق: الثاين احلق •

 اإليامنية األخوة لتحقيق جهودها وتضافر العام الصالح وتكفلها أهدافها
 ¬ ® ¯ ° ± ³² ﴿: بقوله تعاىل اهللا عليها نص التي

 ¸ ¶ µ ´﴾ ]١٠: احلجرات[. 
 احلق وهذا اإلخاء هذا مدلول املطهرة النبوية السنة أوضحت وقد •

 األحاديث من مجلة يف, الدين مبادئ من كمبدأ به األخذ ومد وأهدافه




  
  ١٧    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 : خمتلفة صور ويف
, الغري عىل التعدي وعدم, الظلم عن بالرتفع إليه التوجيه يكون فمرة −١

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن ذلك صح كام اإلرضار عن والنهي, الشح من والتحذير
ُاتقوا«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: قال ڤ جابر عن َالظلم َّ ْ َّفإن, ُّ ِ َالظلم َ ْ ٌظلامت ُّ َ ُ ُ 
َيوم ِالقيامة َْ َِ َ ُواتقوا, ْ َّ َّالشح َ َّفإن, ُّ ِ َّالشح َ َأهلك ُّ َ ْ ْمن َ َكان َ ْقبلكم َ ُ َ ْ ْمحلهم, َ ُ َ َ َعىل َ ْأن َ َ 

ُيسفكوا ِ ْ ْدماءهم َ َُ َ ُّويستحلوا, ِ ِ َ ْ َ ِحمار َ َ ْمهمَ  بن مالك بن سعد سعيد أيب وعن, )١(»َُ
 .)٢(»رضار وال رضر ال«: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أن ڤ اخلدري سنان

 اإليامين الرتابط مد عن والتنويه احلق هذا إىل التوجيه يكون وتارة −٢
 ال«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: قال ڤ هريرة أيب فعن احلقوق يف والتكافل
 عىل بعضكم يبع وال, تدابروا وال ,تباغضوا وال, تناجشوا وال, حتاسدوا

 وال, يظلمه ال, املسلم أخو املسلم, إخوانا اهللا عباد وكونوا, بعض بيع
 ثالث صدره إىل ويشري − هاهنا التقو, حيقره وال, يكذبه وال, خيذله
 عىل املسلم كل, املسلم أخاه حيقر أن الرش من امرئ بحسب − مرات
 قال: قال ڤ هريرة أيب وعن ,)٣(»وعرضه وماله دمه: حرام املسلم
 عنه اهللا َّنفس, الدنيا كرب من كربة مؤمن عن َّنفس من« :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول

                                                            
والبخاري يف ) ١٤٥١٥(برقم ) ٣/٣٢٣(وامحد ) ٦٦٦٨(برقم ) ٨/١٨(أخرجه مسلم ) ١(

 ).٤٨٣(األدب املفرد 
ومالك يف املوطأ ) ٤/٢٢٨(والدارقطني ) ٢٣٩١(حديث حسن رواه ابن ماجه ) ٢(

)٢/٧٤٦.( 
 ).٢٥٦٤( برقم  مسلمأخرجه) ٣(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ١٨

 الدنيا يف عليه اهللا َّيرس, معرس عىل َّيرس ومن, القيامة يوم كرب من كربة
 عون يف واهللا, واآلخرة الدنيا يف اهللا سرته, مسلام سرت ومن, واآلخرة
, علام فيه يلتمس طريقا سلك ومن, أخيه عون يف العبد كان ما, العبد
 يتلون, اهللا بيوت من بيت يف قوم جلس وما, اجلنة إىل طريقا به له اهللا َّسهل
 وغشيتهم, السكينة عليهم نزلت إال, بينهم ويتدارسونه, اهللا كتاب
 مل, عمله به َّبطأ ومن, عنده فيمن اهللا وذكرهم, املالئكة وحفتهم, الرمحة
 .)١(»نسبه به يرسع

, اإليامن واألخوة واقع بتصوير احلق هذا إىل التوجيه يكون وتارة −٣
 موسى أيب حديث من ذلك يتضح كام, مسالكها من بطرف والتعريف
 للمؤمن املؤمن«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال ڤ قال الصحيحني يف األشعري
 البخاري أخرجه وفيام, )٢(»أصابعه بني َّوشبك, بعضا بعضه يشد كالبنيان
 مثل«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: قال ڤ بشري بن النعامن ثحدي من ومسلم
 منه اشتكى إذا الواحد اجلسد مثل وتعاطفهم وترامحهم توادهم يف املؤمنني
 الصحيحني يف جاء وما, )٣(»واحلمى بالسهر اجلسد سائر له تداعى عضو
 أحدكم يؤمن ال«: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ڤ هريرة أيب حديث من أيضا
 كامل نفي احلديث يف الوارد والنفي, )٤(»نفسهل حيب ما ألخيه حيب حتى

                                                            
 ).٢٢٥(وابن ماجه ) ٢٩٤٥(والرتمذي ) ٢/٢٥٢(واإلمام امحد ) ٢٦٩٩(أخرجه مسلم ) ١(
 ).٢٥٨٥(ومسلم يف صحيحة برقم ) ٢٤٤٦(, )٦٠٢٦(البخاري برقم ) ٢(
 .واللفظ له) ٢٥٨٦(ومسلم برقم ) ٦٠١١(البخاري برقم ) ٣(
 ).٧١(, )٤٥(ومسلم كتاب اإليامن برقم ) ١٣(البخاري كتاب اإليامن برقم ) ٤(




  
  ١٩    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 فيكون النصيحة باب من العمل هذا ألن اإليامن صحة نفي ال اإليامن
 يف الوارد واحلب, ألصله نفيا ال ومتامه اإليامن لكامل نفيا هنا النفي

 حتى أحدكم يؤمن ال«: احلديث هلذا رواية ففي »باخلري« مقيد احلديث
 يبلغ ال« بلفظ حبان ابن عند جاء كام »اخلري من هلنفس حيب ما ألخيه حيب
 .)١(»اخلري من لنفسه حيب ما للناس حيب حتى اإليامن حقيقة عبد

 عىل واحلث والرمحة العطف باستدرار احلق هذا إىل التوجيه يكون وتارة −٤
 بن اهللا عبد حديث من صحيح بسند الرتمذي أخرج, والشفقة الرفق
 يرمحهم الرامحون« :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ولرس قال: قال ڤ العاص بن عمرو
 من ِشجنة الرحم, السامء يف من يرمحكم األرض يف من ارمحوا الرمحن
  .)٢(»اهللا قطعه قطعها ومن اهللا وصله وصلها فمن الرمحن

 وتصامت, الضامئر وحتجرت, العقول والتاثت, القلوب قست فإذا −٥
 رهيبات عندئذ العالج يكون الرشيدة التوجيهات هذه أمثال عن اآلذان
 منه ويعلم, الغاية به تتحدد وزجرا وتوعدا, النفس مجاح يكبح وختويفا
 من ومسلم البخاري عند جاء فيام ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قول عنه يفصح, املصري
 يرحم ال من«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: قال ڤ اهللا عبد بن جرير حديث
, )٣(له يغفر ال يغفر ال ومن فيه وزاد امحد رواه »۵ اهللا يرمحه ال َّالناس
 اهللا رسول أن علمت أما: عمرو بن لسعد قال أنه, حبيب بن عمرو وعن

                                                            
 ).١٧٨٠( يف صحيح الرتغيب $صححه الشيخ األلباين ) ١(
 ).١٩٢٤( العالمة األلباين يف صحيح الرتمذي برقم اخرج الرتمذي وصححه) ٢(
 ).٢٢٥٢(برقم ) ٢/٢٧٢(صحيح الرتغيب والرتهيب ) ٣(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٢٠

, )١(»للبرش رمحة قلبه يف تعاىل اهللا جيعل مل, وخرس عبد خاب«: قال ملسو هيلع هللا ىلص
: قال ڤ هريرة أيب حديث من حسن حديث وقال الرتمذي وعند

: يقول ملسو هيلع هللا ىلص القاسم أبا احلجرة هذه صاحب املصدوق والصادق سمعت
 أيب حديث من َّوحسنه الرتمذي وعند, )٢(»شقي من الإ الرمحة تنزع ال«

 ومن, اهللا َّضاره مسلام َّضار من« :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: قال ڤ ِرصمة
 جنس من اجلزاء− املقابلة باب يف وهذا, )٣(»عليه اهللا شق مسلام شاق
 عامله عرضه او ماله أو نفسه يف مرضة مسلم عىل أدخل فمن, −العمل
   وناهيكم يرضه ما االبتالءات من عليه أدخلف عمله جنس من ۵ اهللا
, العادل القصاص إهنا− شانه جل−  ومشاقته اهللا بمضار −اهللا عباد−

, ]٤٩ :الكهف[ ﴾ j i h g ﴿ وفاقا ًجزاء العاملني رب قصاص
 أخذه وشديد اهللا نقمة إهنا, ]١٤: الفجر[ ﴾ _ ` a ﴿: تعاىل وقال

  { ~ _ ` f ed c b a﴿ وأخذه نقمته فاحذروا
 i h g﴾ ]حقه هللا واعرفوا اهللا عباد اهللا فاتقوا, ]١٠٢: هود ,

, حقوقها للجامعة واعرفوا, وبصرية هد عىل واعبدوه.به فأفردوه
 وأوليائه اهللا حزب من ولتكونوا الدين لكم ليكمل رعايتها حق فارعوها
 ê é èç æ å äã â á à ﴿ :تعاىل قال املفلحني

 ì ë﴾ ]٤٦: فصلت[. 
                                                            

 ).٤٥٦(برقم ) ١/٨١٨(السلسلة الصحيحة ) ١(
رواه الرتمذي وقال حديث حسن ويف بض النسخ قال صحيح انظر صحيح الرتغيب ) ٢(

 .حبان يف صحيحهورواه ابو داود واللفظ له وابن ) ٢٢٦١(والرتهيب برقم 
 ).١٤٣٩(أخرجه أبو داود والرتمذي وحسنه وراجع بلوغ املرام برقم ) ٣(




  
  ٢١    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 لثةالثا الوقفة
 السنة أهل على المنهج أثر

 اتباع هو خالفه ألحد جيوز ال الذي املنهج ًأن − وإياك اهللا رمحني− أخي اعلم
 هي الثالثة األصول وهذه, اإلسالم ًأمة وإمجاع ملسو هيلع هللا ىلص نبيه وسنة ۵ اهللا كتاب
 .مطلقا خلل إليها يتطرق ال التي فقط املعصومة الدين أصول

 : املنهج تعريف: ًأوال
 .ڤ الصالح السلف عليه كان الذي والسبيل الطريق املنهجب املقصود
 واستبان وضح: الطريق أهنج, كاملنهج واملنهاج الواضح الطريق: واملنهاج

ًبينا ًواضحا ًهنجا وصار : املائدة[ ﴾ on m l k j ﴿ :تعاىل قال, )١(ِّ
 الرشعة: قتيبة قال, الواضح الطريق واملنهاج, السنة الرشعة: جماهد قال, ]٤٨
  .الواضح الطريق: واملنهاج واحد الرشيعةو

 .ِّاملربد ابن قاله.املستمر الطريق: واملنهاج الطريق ابتداء الرشعة: وقيل
, واضح غري كان وربام ًواضحا كان ربام الذي الطريق الرشعة إن: وقيل
 .)٢(األنباري ابن ذكره واضحا إال يكون ال الذي الطريق: واملنهاج
 الطريق هلا وأوضح وامللل األمم سائر عىل ملسو هيلع هللا ىلص حممد أمة ىلتعا اهللا اختار وقد

 h g f e d c b a ﴿ :تعاىل قال ...السبيل هلا وأبان
                                                            

 ).٦/٤٥٥٤(لسان العرب ) ١(
 ).٢/٢٨٤(زاد املسري ) ٢(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٢٢

 vu t s r q p o n m l k ji﴾ 
 .]٣: املائدة[

 أيب فعن النهار رابعة يف كالشمس ًوأنه الطريق وضوح ملسو هيلع هللا ىلص النبي بني وقد
ُوأيم«: فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي علينا خرج: قال ڤ الدرداء ِمثل عىل تركتكم لقد اهللا ْ ْ ِ 
 واهللا تركنا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول صدق: الدرداء أبو قال, »سواء وهنارها ليلها البيضاء

 .)١(سواء هنارها وليلها البيضاء مثل عىل
 وهي, للناس أخرجت أمة خري وكانت واصطفيت الكتاب أوتيت األمة فهذه
O N ﴿: تعاىل قال ملسو هيلع هللا ىلص رسوهلا عليها يشهد حيث القيامة يوم َّالناس عىل شهيدة

 ZY X W V U T S R Q P﴾ ]آل 
̀  a ﴿: تعاىل وقال, ]١١٠: عمران _  ̂ ] \ [ Z 

 fe d c b﴾ ]من واختار اختص وتعاىل تبارك واهللا, ]١٤٣: البقرة 
 أهل بني اإلسالم كأمة األمة هذه يف وهي, بعينها طائفة املختارة املصطفاة األمة هذه

 .واجلامعة السنة أهل هي والطائفة ئةالف وهذه, امللل وسائر األديان
 ألهل العظمى واخلاصية املنهج يتميز هبا وففيها مدلوهلا التسمية وهلذه ...
 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول إن أال: قال أنه ڤ سفيان أيب بن معاوية عن«, واجلامعة السنة
, ِملة وسبعني ثنتني عن افرتقوا الكتاب أهل من قبلكم من إن أال: فقال فينا قام
 يف واحدة والنار يف وسبعون ثنتان, وسبعني ثالث عىل ستفرتق امللة ذهه وإن
 .)٢(»اجلامعة وهي اجلنة

                                                            
 ).٥(حديث حسن رواه ابن ماجه ) ١(
 ).١٦٤٩٠(وامحد ) ٣٩٨١(أبو داود ) ٢(




  
  ٢٣    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

, الدين حقيقة يف اختلفوا قد اإلسالم إىل انتسبوا ممن ًكثريا ًأن ومعلوم
 واتبعوا ڤ الصحابة إمجاع عن وخرجوا ملسو هيلع هللا ىلص نبيه وسنة ۵اهللا كتاب وخالفوا
 عن هبا وافرتقوا حوهلا وحتزبوا ًواعتقادا ًأقواال األهواء هذه وجعلوا أهواءهم

ًوالسنة بالكتاب ًمتامسكا بقي ممن األمة سائر ُ  أهنا شك ال األهواء وهذه, واإلمجاع ُ
 داعيا −اهللا بحمد− أحد الصحابة من يكن فلم الصحابة عرص بعد ًمجيعا نشأت

 وإنام, والسنة للكتاب خمالفة طريقه صاحب وال هو صاحب وال بدعة إىل
 البدع هذه لبيان ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أصحاب وتصد, بعدهم فيمن البدع شأتن

 .أهلها وضالل ضالهلا وبينوا وحاربوها
 الكتاب وافق فام األصول هذه إىل خالف وكل, قول كل يردون السنة وأهل

 أحد ال فإنه كان من كائنا قائله من رفضوه خالفها وما قبلوه واإلمجاع والسنة
 .واإلمجاع والسنة الكتاب أي ذلك سو معصوم قول وال معصوم

, وتدوينها السنة عىل حرصا األمة طوائف أكثر, واجلامعة السنة وأهل
 او, نفسه يف هو خلدمة فهو هبا هيتم من غريهم من وجد وإن, وعمال وحفظا
 .بباطل ًحقا ليخلط
 وهيتمون, وتالوة حفظا ۵ اهللا بكتاب فيهتمون واجلامعة السنة أهل أما
 .وتضعيفا تصحيحا وكذلك وفهام حفظا ملسو هيلع هللا ىلص نبيال بسنة

 أهنم الطوائف من غريهم دون به وخيتصون واجلامعة السنة أهل يميز ومما
 .مجيعا واملنهج والعقيدة اإليامن أمور يف تتجىل الوسطية وهذه, وسط أمة



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٢٤

 : العبادة عىل املنهج أثر ًثانيا
 سري صحة وعىل ,العبادة صحة عىل األثر أعظم له وبيانه املنهج فوضوح

 فلام, الطاعة وأظهروا العبادة يف اجتهدوا قد أقوام من فكم, ومواله ربه اىل العبد
 g f e d c b ﴿: تعاىل قال, ًمنثورا ًهباء عبادهتم كانت الطريق اخطئوا

 j i h﴾ ]٢٣: الفرقان[.  
 املنهج ولكن لالستقامة مدعيا أو, العبادة من عنده العبد يكون فربام
 ولذلك, فهلك البدع أهل شعاب من شعبة يف فوقع, واضح غري والطريق
 من احلذر مع, منهجهم ومالزمة السنة أهل عقيدة عىل باالستقامة يكون فاملنهاج
 .الطريق آخر إىل له مالزما ذلك ويكون, اهللكة أهل طرق

 من درب يف يسري أن أو األبواب من بابا يطرق أن العبد حاول فمهام
 .ٍاحلق إىل يصل فلن منهج بال, الدروب

 عن وحادوا املنهج جهلوا ملا, وصيامهم صالهتم كثرة رغم اخلوارج فهؤالء
 قال: قال ڤ اخلدري سعيد أيب عن, الضاللة أهل كانوا السنة أهل سبيل
 يمرقون صيامهم مع وصيامه صالهتم مع صالته أحدكم حيقر«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول
ِّالرمية من السهم كمروق الدين من  إىل ينظر ثم يشء فيه يوجد فال نصله إىل ينظر َِّ

 قذذه إىل ينظر ثم يشء فيه يوجد فال ِّنضيه إىل ينظر ثم يشء فيه يوجد فال رصافه
 مثل عضديه إحد أسود رجل آيتهم والدم الفرث سبق قد يشء فيه يوجد فال
 أبو قال »َّالناس من فرقة حني عىل وخيرجون تدردر البضعة مثل أو املرأة ثدي
 أيب بن َّعيل أن وأشهد ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول من احلديث هذا سمعت أين فأشهد دسعي

 إليه نظرت حتى به ُفأيت فالتمس الرجل بذلك فأمر معه وأنا قاتلهم ڤ طالب




  
  ٢٥    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 .)١(نعته الذي ملسو هيلع هللا ىلص النبي نعت عىل
 اجتهادهم لشدة َّبالقراء يسمون كانوا واستقامة وجهد عبادة أهل فهؤالء
 »تراقيهم جياوز ال القرآن يقرءون« :ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وليق ذلك ورغم, له ومالزمتهم

 يمرق كام الدين من يمرقون« أهنم إال الصيام والصالة من فيه ُّجدوا ما ورغم
 .»الرمية من السهم

 كان«: عيينة بن سفيان قال املدينة َّعباد أشهر من كان عبيد بن عمرو وهذا
َالعتمة بوضوء الصبح يصىل عبيد بن عمرو َ  .)٢(»بمكة َ

 .)٣(ًوقدريا ًمعتزليا كان فقد الطريق عن منحرفا كان ذلك ورغم
 اهللكة طريق يف بأنفسهم يلقون واألكثرون, متفرقة ِّوالشعاب, كثرية فالطرق

 النجاة? طوق عن وتبحث األمر? خطورة من تتحقق حتى عليك جيب فامذا
 يقطر يف تسري, فرقه وسبعني ثالث إىل ستفرتق األمة إن ملسو هيلع هللا ىلص النبي بني وقد
 فلن الطريق ببداية هيتم مل ومن سابقا ّبينا كام واحدة إىل منها ينجوا ولن اهللكة
 .النهاية إىل يصل

 أذوق ال لنفسك تقول وأن احلق معرفة وجوب وضوح بجالء يتبني فبهذا
 .إليه أصل حتى غمضا

                                                            
 ).١٠٦٤(ومسلم ) ٣٦١٠(البخاري ) ١(
 ).٤٦٧(أخبار مكة ) ٢(
 .املعتزيل القدري مع زهده وتأهله) ٦٤١٠(ل الذهبي يف ترمجة امليزان قا) ٣(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٢٦

 فإين سقمه من العمل صحة تعلموا: أسباط بن يوسف يل قال: َّبشار قال«
 .)١(»سنة وعرشين ثننيا يف تعلمته

 بام وقل, القوم وقف حيث وقف السنة عىل نفسك اصرب«: األوزاعي وقال
 وسعهم ما يسعك فإنه, الصالح سلفك سبيل وأسلك, عنه كفوا عام َّوكف, قالوا
 اإليامن يستقيم وال بالعمل إال القول يستقيم وال, بالقول إال اإليامن يستقيم وال

 بني يفرقون ال سلفنا من مىض من وكان ّللسنة موافقة ةٍّبالني إال والعمل والقول
 اسم اإليامن وإنام العمل من واإليامن, اإليامن من العمل وإنام والعمل اإليامن
 بقلبه وعرف بلسانه آمن فمن, العمل ويصدقه اسمها األديان هذه جيمع كام جامع

 ومل بلسانه قال ومن, هلا انفصام ال التي الوثقى العروة فتلك بعمله ذلك وصدق
 .)٢(»اخلارسين من اآلخرة يف وكان منه يقبل مل بعمله يصدق ومل بقلبه يعرف

 حتى الطريق هلم فبني إيثارهم من رأ ملا األنصار عىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي خيش وقد
  .غموض أو لبس بال وضحا يكون

 األنصار فقال البحرين من يقطع أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي أراد: قال ڤ أنس فعن
 ًأثرة بعدي سرتون«: قال لنا ُيقطع الذي مثل املهاجرين من ناإلخوان تقطع حتى

 .)٣(»تلقوين حتى فاصربوا

                                                            
 ).٦/١٤٤(حلية األولياء أليب نعيم ) ١(
 ).٦/١٤٤(حلية األولياء أليب نعيم ) ٢(
 ).١٣٧٧(أخرجه البخاري ) ٣(




  
  ٢٧    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 من إلخواهنم األنصار حمبة ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأ ملا احلديث هذا معي تأمل
 من إلخواهنم مثله وطلبوا إال ًشيئا يأخذون ال أهنم حتى هبم وتعلقهم, املهاجرين
 الطريق عن فيرصفهم احلق بعض واحيرم أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي عليهم فخاف املهاجرين

 يوم ملسو هيلع هللا ىلص النبي يلقوا حتى اإليثار أمر يف َّالناس به يعاملون الذي املنهج هلم فحدد
 .الطريق عىل وهم القيامة

 : الطريق عىل الثبات عىل املنهج أثر: ثالثا
 فإن, اجلامعة السنة أهل هي ثابتة احلق عىل الباقية الطائفة أن ۵ اهللا نعم فمن

 فإهنم السنة أهل أما, وتنقطع وتذوب وتتقلص تنترش وختبوا تظهر تيال الفرق
 فإذا, أعالمه وبانت الطريق هلم وضح قد, سائرين ملسو هيلع هللا ىلص ٍنبيهم خلف الطريق عىل

  .الكفر من العبد إىل أحب النار يف القذف كان الطريق وضح
ٌثالث«: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ڤ مالك بن أنس عن  ْمن َ َّكن َ ِفيه ُ َوجد ِ َ َوةَحال َ َ 
ِاإليامن َ ْأن: ِ َيكون َ ُ ُورسوله اهللاَُّ َ َُ ُ َّأحب َ َ ِإليه َ ْ َ َّمما ِ َسوامها ِ ُ َ ْوأن, ِ َ َّحيب َ ِ ُحيبه ال َاملرء ُ ُّ ِ , هللاَِِّ ِإال ُ
ْوأن َ َيكره َ َ ْأن َْ ِالكفر ِيف يعود َ ْ ُ َكام ْ ُيكره َ َ ْأن َْ َيلقى َ ْ ِالنار ِيف ُ َّ«)١(. 

 ذكر ألن اإليامن من بالدين الشح نأ اخلرب هبذا ملسو هيلع هللا ىلص فأبان :$ البيهقي قال
 أن فكام احللو باليشء كاملتطعم بدينه الشحيح أن وأراد, اإليامن مثل احلالوة
 شح إذا فإنه, به شحيحا يكون وأن إال منه مقصوده له يسلم ال اإليامن يف الراغب
 يبطلها بام يأت مل احللو حالوة وجد من أن كام, عليه يفسده بام يأت مل باإليامن
 .)٢(اعلم واهللا عليه

                                                            
 ).٤٣(ومسلم ) ١٦(البخاري ) ١(
 ).٢/١٣٦(البيهقي شعب اإليامن ) ٢(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٢٨

 وال خطوة العبد خيطو أن قبل الطريق وبيان املنهج حتديد الواجب فمن
 .بالعلم إال ذلك يكون

, ًمنكسه البدع ورايات عالية السنة وراية متوافرين األمة علامء كان وحينام
 خطورة عن ينبئك وهذا, واجلامعة السنة أهل هم األمة من األعظم السواد كان
 .العلامء وغياب العلم فقد

: تعاىل لقوله والعمل القول قبل العلم باب $ البخاري اإلمام وقال
﴿ á à ß Þ Ý Ü﴾ العلم ًورثوا األنبياء ورثة هم العلامء وأن بالعلم فبدأ 
 إيل طريقا له اهللا سهل علام به يطلب طريقا سلك ومن وافر بحظ اخذ أخذه من
 y x ﴿: الوق ﴾ ¯ ° ± µ´ ³ ² ﴿: ذكره جل وقال اجلنة

 { z﴾ وقال :﴿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ﴾ وقال :﴿ Æ 
 ÍÌ Ë Ê É È Ç﴾ يف يفقه خريا به اهللا يرد من«: ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقال 

 .»بالتعلم العلم وإنام« ,»الدين
 أين ظننت ثم قفاه إىل وأشار هذه عىل َّالصمصامة وضعتم لو ذر أبو وقال

 .النفذهتا ًعيل جتيزوا أن قبل ملسو هيلع هللا ىلص النبي من سمعتها كلمة أنفذ
 يريب الذي الرباين ويقال فقهاء حلامء ربانيني كونوا: ڤ عباس ابن وقال

 .كباره قبل العلم بصغار َّالناس
: قال ?َّالناس هالك عالمة ما: جبري بن لسعيد قلت: خباب بن هالل قال 
 .)١(علامؤهم ذهب إذا

                                                            
 .)٤/٣٢٦(سري أعالم النبالء ) ١(




  
  ٢٩    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 فاته احلدث تصدر وإذا, منه َّفرت الرياسة طلب من: $ الشافعي قال
 .)١(كثري علم

, اخليوط تتداخل ال حتى املصطلحات هذه بيان من بد ال كان ذلك أجل من
 .الغموض ويزيد, اللبس وحيدث, الطرق وتتفرع

 : واجلامعة السنة أهل  −أ 
 إىل الصحيح الدين عىل الباقية املنصورة والطائفة, واجلامعة السنة أهل إن

: هي األصول وهذه, املعصومة ماإلسال بأصول اعتصموا الذين هم: الساعة قيام
 هي األصول وهذه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أصحاب عليه أمجع وما والسنة الكتاب
 .شك أو, خلل إليها يتطرق ال التي املعصومة األصول
 وهذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول بسنة متسكوا ألهنم السنة بأهل الطائفة هذه سميت وقد

 .االتباع واجب أصل
 يف مبتدعة وأعامال أقواال اخرتعوا الذين البدعة أهل املقابل يف وكذلك

 .اإلسالم أهل عن به ويفرتقون به ويتسمون عليه جيتمعون أصال جعلوها الدين
 اللتزامهم »اجلامعة« االسم هبذا تسموا فإهنم واجلامعة السنة أهل وأما
 باإلسالم وحكمهم, واخلالف الفرقة ونبذهم اإلسالم أهل مجاعة وهي باجلامعة
 ووالؤهم ظاهر بكفر عنها خيرج ومل اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال: قال من لكل
 أو تبعية أو مكاين والء إىل ال األصول هبذه متسكهم حسب عىل املسلمني جلميع
 .َّالناس عليه جيتمع مما غريها

                                                            
 ).٢/٣٢٦(صفة الصفوة ) ١(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٣٠

 اإلسالم فيهم قام الذين هم احلقة الطائفة هذه أهل كان ذلك أجل ومن
 الذين السنة أهل فهم والتعهد واحلفظ لتزامواإل االتباع حيث من جليا واضحا
, نحوهم نحا ومن املتقدمني واألثر احلديث علامء وهم, إليها ويدعون هبا يعملون
 من املسلمني وسادة املتبوعني الدين وأئمة, املشهورين اإلسالم فقهاء ومجيع

 .والتابعني الصحابة
  ملسو هيلع هللا ىلصحممد رسوله وسنة, تعاىل اهللا كتاب عىل االجتامع الطائفة هذه وشأن

 وعامة اإلسالم أهل سواد هم اهللا بحمد كانوا ولذلك, واخلالف الفرقة ونبذ
 وخيتفي بعضها يظهر ضالالت وأهل, ورشاذم, ففرق غريهم أما و,املسلمني
 أخر أحيانا وتبور, ختتفي ثم حينا ضاللتهم وتنترش, العصور مد عىل بعضها
 .ودونيع بدأوا كام خيرجون ما رسعان دخالء فهم

 والقوة, األعظم والسواد لإلسالم احلقيقية األمة هم واجلامعة السنة وأهل
 قوال باقية القائمة املنصورة الظاهرة والطائفة, جيل بعد ًجيال املتصلة اإلسالمية
 وعملت املعصومة اإلسالم أصول عىل حافظت والتي, السنني مدار عىل وعمال

 اهللا وألن الصحابة وإمجاع والسنة ابالكت هي األصول وهذه باجلملة بمقتضاها
 h g ﴿: تعاىل فقال كتابه يف عليهم وأثنى والفضل باإليامن هلم شهد تعاىل

 x w v u t s r q p on m l k j i
 ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ } |{ z y﴾ ]٢٨٥: البقرة[ ,

 J I H G F E DC B A ﴿: تعاىل قال كام بالفضل هلم وشهد
 Z Y X W V UT S R Q P O N M LK \[

 k j i h g f e d c b a` _ ^ ]




  
  ٣١    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 z y x w v u t s rq p o n m l
 .]٢٩: الفتح[ ﴾} | 
 ~_ ` b a ﴿: وعال جل قال كام عنهم ريض أنه سبحانه وشهد

 p o n m l k j i h g f e d c
 q﴾ ]١٨: الفتح[. 

 © ª » ¬ ® ﴿: وعال جل قال كام عليهم تاب قد سبحانه أنه وأخرب
¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯ º 

 Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾ ]١١٧: التوبة[. 
 \ [ ^ _ ` ﴿: وعال جل قال كام والتمكني بالنرص اهللا ووعدهم

 k j i h g f e d c b a
 |{ z y x w vu t s r q p o n m l

 c b a ` _ ~ }﴾ ]وتعاىل سبحانه فعل وقد ]٥٥: النور. 
 كانوا ولكنهم ارهمأست وهتك أخبارهم اهللا َّبني منافقون فيهم كان قد نعم

 .حمصورة معلومة قلة
 ولذلك املتقني املخلصني املؤمنني من فكانوا وسوادهم الصحابة عامة أما

 V U T S R Q P O N ﴿: هلم اهللا قال
 ZY X W﴾ ]١١٠: عمران آل[. 

 v u t s ﴿: ۵ فقال لإليامن ًوميزانا ًمقياسا إيامهنم سبحانه وجعل
 f ed c ba ` _ ~ } | {z y x w g

h﴾ ]١٣٧: البقرة[. 



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٣٢

 من أول كان »باجلامعة عليكم« احلديث يف جاء كام »اجلامعة« اسم أطلق فإذا
 عبد عن احلديث يف جاء كام ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أصحاب هم اجلامعة مسمى يف يدخل
 حممد أمة قال أو أمتي جيمع ال اهللا إن«: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أن ڤ عمر بن اهللا
 .»...امعةاجل مع اهللا ويد ضاللة عىل ملسو هيلع هللا ىلص

 والعلم الفقه أهل هم العلم أهل عند اجلامعة وتفسري: عيسى أبو قال
: يقول احلسن بن عيل سمعت: يقول معاذ بن اجلارود وسمعت قال واحلديث
 أبو مات قد له قيل وعمر بكر أبو: فقال اجلامعة? َمن املبارك بن اهللا عبد سألت
 بن اهللا عبد فقال وفالن فالن مات قد: له قيل وفالن فالن: قال وعمر بكر

 ميمون بن حممد هو محزة وأبو: عيسى أبو قال مجاعة َّالسكري محزة أبو: املبارك
 .)١(عندنا حياته يف هذا قال وإنام صاحلا شيخا وكان

 له تبع َّالناس ألن, األعظم السواد وهو اجلامعة هو زمانه يف عامل فكل
 ....ذلك املبارك بن اهللا عبد عن قيل ولذلك
 َّالناس أثبت وكان, به يقتد إماما املبارك ابن كان: قال سامل بن أسود عنف

 .)٢(اإلسالم عىل فاهتمه بيشء املبارك ابن يغمز رجال رأيت إذا السنة يف
 قلب فوجد العباد قلوب يف نظر اهللا إن«: قال ڤ مسعود بن اهللا عبد وعن

 قلوب يف نظر ثم هبرسالت فابتعثه لنفسه فاصطفاه العباد قلوب خري ملسو هيلع هللا ىلص حممد
 وزراء فجعلهم العباد قلوب خري أصحابه قلوب فوجد ملسو هيلع هللا ىلص حممد قلب بعد العباد

                                                            
 ).١٨٤٨(صحيح اجلامع ) ١/١١٦(واحلاكم ) ٢/٦٧(أخرجه الرتمذي ) ١(
 ).١٦٨(تاريخ بغداد ) ٢(




  
  ٣٣    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 رأوا وما حسن اهللا عند فهو ًحسنا املسلمون رأ فام دينه عىل يقاتلون ملسو هيلع هللا ىلص نبيه
 .)١(»سيئ اهللا عند فهو ًسيئا

 ما أمر عىل الصحابة إمجاع جيعلون واجلامعة السنة أهل فإن ذلك أجل من
 واجتهاد فقه كل عىل واجتهادهم فقههم ويقدمون, الدين يف قاطعة حجة

 أصحاب أعني −  فهم, طبقوه الذي النحو عىل السنة ويفهمون القرآن ويفرسون
 أجل ومن, به والعمل اإلسالم فهم يف واجلامعة السنة أهل قدوة هم ملسو هيلع هللا ىلص النبي
  .ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب وإمجاع والسنة القران خالف ما هي البدعة كانت ذلك

َالسلف  −ب  َّ : 
َسلف« َ  ذلك من وسبق تقدم عىل يدل أصل والفاء الالم ووالسني مىض: »َ
 .تقدم: ًوسلوفا ًسلفا وفالن, مضوا الذين: السلف

 .الصالح السلف التابعني من األول الصدر سمي املعنى هذا ومن
 وذلك وأتباعهم والتابعون الصحابة أهنم يعني »السلف« كلمة ومدلول

 ثم قرين َّالناس خري«: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ڤ عمر بن اهللا عبد عن جاء ملا استنادا
َأيامهنم شهادهتم تسبق قوم بعدهم من ُجييء ثم يلوهنم الذين ثم يلوهنم الذين ْ 

ُوأيامهنم َ  .)٢(»شهادهتم ْ
 ولو, الزمان هذا يف نشأوا الذين البدع أهل فيهم لدخل اإلمجاع عىل كان فلو

 هبذا الطوائف كل أيضا لدخل والسنة الكتاب عىل يعتمدون الذين أهنم قلنا
                                                            

 ).٣٥٨٩(رواه أمحد ) ١(
 ).٦٤٢٩(البخاري ) ٢(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٣٤

 هذه عىل اإلجابة ولعل, والسنة الكتاب عىل أنه يدعي الكل ألن املفهوم
 ملسو هيلع هللا ىلص النبي سئل: قال أنهڤ هريرة أيب عن احلديث هذا يف تتلخص اإلشكاالت

 ثم األثر عىل الذين ثم األثر عىل الذين ثم معي والذين أنا«: فقال خري? َّالناس أي
 .)١(»بقي من رفض أنهك

 أصحاب ذكرهم عند العلامء يقرن لذا, األثر اتباع هو باألثر املقصود فإن
 املفضلة القرون هي األوىل فالقرون »واألثر احلديث أصحاب«: فيقولون احلديث

 الكالم عن تغني هذا يف واآلثار, واخلريية بالسبق مفضلة فهي اإلمجال سبيل عىل
 .الدوام عىل بإحسان نحوهم ونحا تبعهم من ثم

 : واألثر احلديث أهل −ج 
 َّالناس رؤوس ألهنم إليهم ويرمز ڤ السلف وهم واجلامعة السنة أهل هم
 أخص ولعل, معهم وهو منهم كان نحوهم ونحا تبعهم ومن خري كل يف وسلفهم
 بإحسان هلم والتابعون الصحابة, األمة سلف بفهم حيتجون أهنم احلديث أهل أوصاف
̂  _̀  g f e d c b a ﴿: تعاىل قوله إىل لكذ يف يستندون

 r q po n m l k j i h﴾ ]١١٥ النساء[. 
 ممن −نحوهم نحا ومن الصحابة −  املؤمنني سبيل غري اتباع سبحانه ّعد فقد

 الصحابة هم باملؤمنني واملقصود, ًمصريا وساءت جهنم ومأواه توىل ما اهللا تواله
 أهل من هبذا أوىل ومن الساعة قيام إىل وتبعهم هدهيم عىل سار ومن ڤ

 !واألثر?? احلديث
                                                            

 .وصححه) ٨٤٦٤(ويف طبعة الشيخ امحد شاكر ) ٨٥٠٤(امحد يف املسند ) ١(




  
  ٣٥    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 ظاهرين أمتي من طائفة تزال ال« :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: قال ڤ ثوبان عن
 .)١(»كذلك وهم اهللا أمر يأيت حتى خذهلم من يرضهم ال احلق عىل

, احلديث أصحاب يكونوا مل إن« احلديث شارحا $ هارون بن يزيد قال
 $ املدين بن وعيل, أيضا $ أمحد اإلمام بمثله وقال »?هم من أدري فال

 .$ البخاري ورواه
 من رجال رأيت فكأين احلديث أهل من رجال رأيت إذا«: $ الشافعي قال
 علينا فلهم, األصل لنا حفظوا هم, خريا اهللا جزاهم ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أصحاب
 وعن, )٣(»ًصوابا َّالناس أكثر فإهنم احلديث بأصحاب عليكم«: وقال, )٢(»الفضل
 القرآن? يف احلديث أصحاب اهللا ذكر هل: زيد بن حلامد قلت: قال هارون بن يزيد
 ¸Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ﴿: يقول اهللا بىل: قال

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾ 
 .)٤(]١٢٢ التوبة[

 املسلمني;الذين من األعظم السواد هم الناجية الفرقة أن هذا من فتبني
 العلامء من القيامة يوم إىل بإحسان تبعهم ومن ڤ الصحابة منهج عىل ساروا
 عىل سار فمن, طبقاهتم خمتلف عىل َّالناس وعوام واملجاهدين والدعاة َّوالعباد
 .وتعاىل تبارك اهللا شاء إن منهم فهو ;يشذ ومل املنهج هذا

                                                            
 ).١٥٢٠(أخرجه مسلم ) ١(
 ).١٠/٦٠(لنبالء سرية إعالم ا) ٢(
 .)١٠/٧٠(سرية إعالم النبالء ) ٣(
)٤ ( ذم الكالم«اهلرو «)٤/٩٩٦.( 



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٣٦

, ُّردوه قد ٍضال ومن, ّعلموه ٍجاهل من فكم, الرش مغاليق اخلري مفاتيح فهم
 .يقتد ويستضاء هبم الذي والنور الدجى صابيحوم اهلد أئمة هم

 : اجلامعة السنة أهل منهج خصائص: ًرابعا
 : واجلامعة السنة أهل منهج خصائص من
 وذلك االنحراف أو والزيادة النقص عن ًبعيدا التلقي مصدر سالمة −١

 .ڤ الصحابة وإمجاع والسنة الكتاب عىل العتامدها
 .شبهة أو هو بال ورسوله هللا التام التسليم −٢
 .السليمة للفطرة واملالءمة املوافقة −٣
 فيه وهلم إال قول من فام بإحسان تبعهم ومن والصحابة ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي اتصاله −٤

 .أثر
 كالشمس واضحة فهي ُواألمي ِالعامل عىل ميرسة فهي والسهولة الوضوح −٥

 .النهار رابعة يف
 أما تزول أو تنشطر ما رسعان ثم تظهر مبتورة املناهج فكل االستمرارية −٦

 .الساعة قيام إىل باقية فهي هي
 :االعتقاد يف السنة أهل منهج: ًخامسا
 والقدر األخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهللا نؤمن اإلمجال سبيل فعىل

 األسامء له, يشء لكل املدبر املالك اخلالق الرب هو اهللا بأن ونؤمن, ورشه خريه
 فهو معبود من دونه وما احلق اإلله أنه ونؤمن, العليا الكاملة والصفات احلسنى




  
  ٣٧    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

, وألوهيته وصفاته وأسامئه ربوبيته يف له رشيك ال واحد −سبحانه− وأنه باطل
 ﴾ M L K J IH G F E D C B A ﴿: تعاىل قال

 .]٦٥ مريم[
 zy x w v u t s } | { ~ �¡ ¢ £ ¤ ﴿: تعاىل وقال

 º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥
 ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ÌË Ê É ÈÇ Æ Å Ä

 Ï Î Í﴾ ]٢٥٥: البقرة[.  
 لفظا ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وسنة تعاىل اهللا كتاب يف غيب من ذكر ما بكل ونؤمن

 E DC B A ﴿: وتعاىل سبحانه اهللا إىل فنكله الكيف أما ومعنى
 U TS R Q PO N ML K J I H G F

X W V  d cb a ` _ ^ ]\ [ Z Y
 g f e﴾ ]١٢−١١ الشور[. 
 وأمور الدين أصول من الصحيحة النصوص به جاءت ما بكل ونؤمن

 احلكم يف تعاىل هللا ًتاما ًتسليام ونسلم ڤ السلف عليه أمجع وما وأخباره الغيب
 .واالتباع والتحكيم بالطاعة ملسو هيلع هللا ىلص حممد ولرسوله, والرشع والقدر واألمر

 w ﴿: كتابه يف القائل املدبر املالك اخلالق فهو ربوبيته يف تعاىل اهللا فنوحد
 y x g f e d c b a ` _ ~ } | { z

r q p o n m lk j ih  | {z y x w v u t s
 ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~ }﴾ ]٢٧−٢٦: عمران آل[. 



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٣٨

 هللا الكيف ونفوض واملعنى باللفظ علمنا مع وصفاته أسامئه يف ونوحده 
 y xw v u ts r q p o n m ﴿: كتابه يف القائل وتعاىل سبحانه

| { z  ¤ £ ¢ ¡ � ~ } ¨ § ¦ ¥
³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª ©  µ ´

 Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º¹ ¸ ¶
 È﴾ ]٢٤−٢٢ احلرش[. 

 باطل املعبودات من سواه وما ّبحق املعبود فهو ألوهيته يف سبحانه ونوحده
® ¯ °±  £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴿: تعاىل قال

 ¶ µ ´ ³ ²﴾ ]أنواع أهم األلوهية وتوحيد, ]١٦٣−١٦٢: اإلنعام 
ِّوفرق الكتب وأنزلت الرسل أرسلت حتقيقه أجل فمن التوحيد  املؤمنني بني ُ

 .والكافرين
 املحبوبة الغاية هي هللا العبادة أن وذلك«: $ تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول

g f e d c  ﴿: تعاىل قال كام هلا اخللق خلق التي, له واملرضية, له
 h﴾ ]بذكره إال يطمئن فال ومواله بربه إال للعبد صالح فال, ]٥٦: الذاريات 

 .)١(»بعبادته إال يسرتيح وال
 واجلامعة السنة أهل عند ًضمنيا اعتقادا كان للتوحيد التقسيم هذا كان وإن
 كل يف اخللل ووقع البدع كثرت فلام, الثالثة األنواع هذه عن خيرج ال بحيث
 .والتفصيل بالبيان العلم أهل افرده األصول هذه من أصل

                                                            
 .انظر كتاب العبادة واجتهاد السلف للشيخ صالح الدين عيل عبد املوجود ميزة) ١(




  
  ٣٩    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 فكل, مجاعة دون مجاعة أو فئة دون بفئة خاصا ليس املنهج أن نعلم أن ينبغي
 عليه كان وما والسنة الكتاب عىل ومىض منه واستقى األصل من أخذ من

 يف يدخل − اهللا شاء إن−السنة أهل من فهو بإحسان تبعهم ومن الكرام الصحابة
 .واألثر احلديث أهل عداد

 تغفر قد, اجلزئياتو املسائل بعض يف املنهج يف خمالفة حتدث قد نعم
 فإن باملنهج إلصاقها وحياول املخالفة هذه إىل يدعو مل ما وفضله لسبقه لصاحبها

 من كثري كحال − نفسقه وال نبدعه وال فيها السلف قول نبني هلا وانترص إليها دعا
 .احلكم وإطالق الرد يف املترسع الشباب
 ما بخطئه ِعامل كل وفسقنا بدعنا ولو واملخالفة اخلطأ من أحد يسلم ال إذ
 .به يقتد عامل السنة ألهل سلم

 بيان فيجب معتقدهم وخالف واجلامعة السنة أهل منهج عن حاد من وأما
 عىل الشدة من بد فال املسلمني عامة عىل أمره يلتبس ال حتى فكره وتوضيح أمره
 .)١(املوفق واهللا .رشهم من والتحذير هلا الداعني البدع أهل

 
 

JJ......LL 
 

                                                            
 .من مقال لفضيلة الشيخ صالح الدين عيل عبد املوجود مرية) ١(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٤٠

 : الرابعة الوقفة
 والجماعة السنة أهل عقيدة أصول

 النبي بعثة قبل البرشية أن −ويرضاه جيبه ملا تعاىل اهللا أرشدك− أخي اعلم
 الرساالت آثار اندثرت قد, عمياء وضاللة, جهالء جاهلية يف كانت ملسو هيلع هللا ىلص حممد

 ال متناحرين متشتتني متفرقني َّالناس وصار, اجلاهلية أمر فاستحكم, السابقة
 يستنريون اهللا من كتاب لدهيم وليس, حتتها ينضوون عقيدة وال, جتمعهم رابطة

 أكثرها وانقرض وغريت حرفت السابقة الكتب ألن, بضوئه ويستضيئون, به
 .النواحي مجيع من دامس ظالم يف البرشية فبقيت

 ما يف َّالناس هلداية الرسل يرسل أنه تكفل برمحته وتعاىل سبحانه اهللا َّولكن
 اقتضت−وتعاىل سبحانه إنه بل, وجهالتهم ضاللتهم يف يرتكهم وال, فيه ختلفواا

 قبل احلاجة اشتدت وقد, إليهم احلاجة تشتد عندما الرسل يرسل أنه بعباده رمحته
 هلم وييضء, املستقيم الرصاط وهيدهيم هلم يبني رسول إىل ملسو هيلع هللا ىلص حممد النبي بعثة

 e ﴿: تعاىل قال الفرتة هذه يف  ملسو هيلع هللا ىلصًحممدا اهللا فبعث عليه يسريون الذي املنهج
 v u t s r q p o n m l k j i h g f

 b a ` _ ~ }| { z y xw﴾ ]ًممتثال ملسو هيلع هللا ىلص فقام, ]١٩: املائدة 
 | { ~� ¡ ¢£ ¤ ¥¦ § ¨© ﴿: تعاىل قوله يف اهللا أمر

 ² ±° ¯ ® ¬« ª﴾ ]العامل يف ًوحيدا ملسو هيلع هللا ىلص فقام, ]٧−١: ّاملدثر 
 ٍخوف عىل قليلون َّالناس من ٌأفراد إال يتبعه ومل −وتعاىل سبحانه− اهللا إىل يدعو
 ضد كلهم والعجم والعرب, الواحد بعد الواحد يسلمون وصاروا, الكفار من
 .املباركة الدعوة هذه




  
  ٤١    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 السابقني املسلمني من اجتمع من حوله فاجتمع, الدعوة واصل ملسو هيلع هللا ىلص إنه ثم
 يزال ال كنول, كثروا حتى وتزايدوا تزايدوا إهنم ثم, أعدائهم من خفية عىل

ًمضيقا اخلناق , الشديد والضغط, الكثري األذ الكفار من وقابلوا, مكة يف عليهم ُ
, وثباتا قوة إال ذلك يزيدهم وما ملسو هيلع هللا ىلص الرسول هذا إتباع عن يرجعوا أن يريدوهنم

 من االنتقال وهي, باهلجرة واملسلمني ملسو هيلع هللا ىلص لرسوله −وتعاىل سبحانه −  اهللا أذن ثم
: له يقال ملك عند احلبشة إىل فهاجروا, دينهم فيه نيظهرو ٍبلد إىل احلرب بلد

 أذ من منجى يف هناك فصاروا, أحد عنه يظلم ال, النصار من النجايش
َّمن اهللا إن ثم, يفلحوا فلم اسرتدادهم الكفار وحاول, الكفار  امللك هذا عىل َ

 قد الكفار ضغط أن املسلمني بلغ ثم ۵ اهللا دين يف فدخل, فأسلم النجايش
 مما َّأشد األمر فوجدوا, مكة إىل فعادوا, معارضتهم عن تراجعوا أهنم أو, َّخف
 .احلبشة إىل الثانية اهلجرة وهي احلبشة إىل عادوا ثم, كان

 أهلها من ناس جاء بعدما املدينة إىل باهلجرة لرسوله −سبحانه − اهللا أذن ثم
, القرآن هموأسمع, قلوهبم يف فدخلت, دعوته ملسو هيلع هللا ىلص النبي عليهم وعرض احلج يف

 من طوائف فيها كان املدينة ألن, اليهود به هتددكم الذي النبي هلو هذا إن: وقالوا
, اهلجرة بعد إال باألنصار ّيسموا مل واخلزرج واألوس, األنصار هيددون اليهود
 J ﴿: عنهم تعاىل قال معه فنجاهدكم نبي سيبعث بأنه هيددوهنم اليهود وكان

 WV U T S R Q P O N M L K Y X
 [ Z﴾ ]٨٩: البقرة[. 

 التالية السنة يف ثم, وبايعوه به فأمنوا, هيود إليه يسبقكم فال األنصار فقال
 وبني بينهم اإلتفاقية ومتت الثانية البيعة وهي األول الوفد من أكثر وفد قدم
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, وأوالدهم أنفسهم منه حيمون مما حيموه وأن, إليهم هياجر أن عىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول
, اهلجرة دار وتكونت, هبم حلق ّثم املدينة إىل باهلجرة صحابهأل ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأذن

 .ملسو هيلع هللا ىلص رسوله أمر اهللا ّفقو هناك واألنصار املهاجرون وتكون
 يف املسلمون وانترص, املرشكني هبا اهللا هزم بدر يف حصلت وقعة أول وكانت

 I H G F E DC B A ﴿: تعاىل قوله يصورها وهذه, الكرب بدر
T S R Q P O N M LK J Z Y X W V U

 i h g f e d c b a` _ ^ ] \[
 x w v u t s rq p o n m l k j

 | { z y﴾ ]٢٩: الفتح[. 
 يف باجلهاد ملسو هيلع هللا ىلص لرسوله اهللا وأذن, قو حتى ًفشيئا ًشيئا اإلسالم نشأة هذه

 إخوة وصاروا ولغاهتم ألواهنم اختالف عىل املسلمون وتآخى ۵ اهللا سبيل
 يف كانوا الذين واخلزرج األوس اجتمع, متقاطعني متعادين كانوا أن بدل متحابني
 حاول كذلك هم وبينام, إخوة وصاروا اجتمعوا طاحنة بينهم حروب عىل اجلاهلية
 واخلزرج األوس من ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول وصحابة هيودي ّمر فلام, تفريقهم اليهود

 كان بام ّذكرهم إليهم وجلس فجاء ذلك ساءه, متآخني متحابني مكان يف جمتمعني
 ثائرة ثارت فحينئذ املهيجة واألشعار والثارات احلروب من اجلاهلية يف ينهمب

 بينهم وأصلح ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول فجاءهم, اليهودي هبذا تأثرا القتال وتواعدوا ّاحليني
j i h gf e d c b a  ﴿: قوله تعاىل اهللا وأنزل

 y x w v u t s r q p o n m l k
 d c b a ` _ ~ }| { z﴾ ]فعند, ]١٠٣: عمران آل 

ّويسلم, يتعانقون قاموا ذلك  .اليهودي هذا مكيدة اهللا وأبطل بعض عىل بعضهم ُ
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 P O N M L ﴿: عنهم اهللا ذكر كام فقالوا, ثانية مرة حاولوا ثم
\ [ Z Y X W V U T S R Q ﴾ ]عمران آل :

 اقتدوا َّالناس رآهم إذا حتى الواحد اليوم يف يرتدوا ثم يسلموا أن فحاولوا, ]٧٢
: فيقولون كتاب أهل ألهنم ملسو هيلع هللا ىلص حممد دين عن وارتدوا, الدين من وخرجوا, مهب
 اهللا لكن يصلح ال الدين هذا أن ويعرفون كتاب أهل ألهنم إال الدين هذا تركوا ما
 .أيضا احليلة هذه أبطل ۵

 من باإلسالم تظاهر ًهيوديا ًرجال املسلمني عىل فدسوا ثالثة ًمرة حاولوا ثم 
 فجاء »سبأ بن اهللا عبد« هو اليمن هيود من» السوداء ابن« له يقال اليمن أهل

 وحيرضهم, عليه َّالناس ّهييج صار ڤ عثامن خالفة يف اإلسالم ًمظهرا اخلبيث
 بقتل الفتنة فحصلت, العقول وضعيفي النظر قارصي من اتبعه من فاتبعه, عليه
 حصل ام ورغم − ولكن, اإلسالم عىل قضوا هبذا أهنم اليهود وظن  ڤعثامن
 .كيدهم من دينه حيفظ −وتعاىل سبحانه− الزال − املسلمني بني وقتل ٍفتنة من

 ~ _ ` c b a ﴿: يزالون ما اإلسالم أعداء أن واحلاصل
 gf e d﴾ ]عنهم تعاىل وقال, ]٢١٧: البقرة :﴿  C B A

 O N M L K J I H G F E D﴾ ]٣٢: التوبة[. 
 ظهور عند ملسو هيلع هللا ىلص النبي إليه ارشد بام إال للمسلمني منجاة وال مستمر فالكيد

 موعظة اهللا رسول وعظنا :قال ڤ سارية بن العرباض حديث يف والفتن الفرق
 ٍمودع موعظة كأهنا اهللا رسول يا :فقلنا, العيون منها وذرفت القلوب منها وجلت
, عبد عليك تأمر وإن والطاعة والسمع, ۵ اهللا بتقو أوصيكم« :قال, فأوصنا

 الراشدين اخللفاء وسنة بسنتي فعليكم .ًكثريا ًاختالفا ريفس منكم يعش من فإنه
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 .)١(»ضاللة بدعة كل فإن األمور وحمدثات وإياكم, بالنواجذ عليها عضوا املهديني
 : أمور بثالثة ذلك عند وأمر بعده من االختالفات حدوث عن ملسو هيلع هللا ىلص فاخرب

 : وتعاىل سبحانه اهللا تقو: ًأوال −١
 k j ﴿: تعاىل قال وبحبله بدينه كوالتمس نواهيه وترك أوامره بفعل

 y x wv u t s r q p on m l
 | { z﴾ ]١٥٣: األنعام[. 

 : املسلمني أمر لويل والطاعة السمع: ثانيا −٢
 يكون, املسلمني أمر ّويل الن, واالختالف التفرق وعدم الكلمة واجتامع

, ةالكلم عليه جتتمع املسلمني فإمام, يرضهم ما ضد املسلمون به يترتس ترسا
 إىل احلقوق ويرد, الظامل من املظلوم ينصف الذي وهو, احلدود يقيم الذي وهو

 إليه املسلمون يرجع الذي وهو, اهللا سبيل يف اجلهاد يقيم الذي وهو, مستحقيها
, عظيمة آثار وله اإلسالم يف عظيمة مكانة له املسلمني أمر فويل, االختالف عند
 مل ملسو هيلع هللا ىلص النبي تويف ملا وهلذا, واحدة ظةللح ولو إمام بدون املسلمون يصلح وال

 يدل مما  ڤالصديق بكر أبو وهو خيلفه ًإماما ّنصبوا حتى ملسو هيلع هللا ىلص بجنازته يشتغلوا
, باجلامعة أمرنا واهللا, اجلامعة يقود الذي هو ألنه رضورة; اإلمام وجود أن عىل
 :بقوله ملسو هيلع هللا ىلص النبي أوىص فلذلك, وطاعة بسمع إال إمام وال, بإمام إال مجاعة وال

 .)والطاعة السمعو(
                                                            

والرتمذي ) ٤٦٠٧(برقم ) ٤/٢٠٠(ود وأبو دا) ١٧١٨٤(برقم ) ٤/١٢٦(أخرجه امحد ) ١(
 ).٢٦٧٦(برقم ) ٥/٤٤(
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 È Ç ﴿: يقول وعال جل واهللا )عبد عليكم ّتأمر وان( األمر لويل يعني
 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É

 ä ã â á àß Þ Ý Ü﴾ ]٥٩: النساء[. 
 : بالسنة التمسك: ًثالثا −٣

 فعند )بعدي من املهدين الراشدين اخللفاء وسنة بسنتي فعليكم( :ملسو هيلع هللا ىلص فقال
 .والسنة الكتاب بإتباع الإ منجاة ال الفتن

 التي الضوابط فهذه, غريه ويف احلديث هذا هي ملسو هيلع هللا ىلص النبي به أوىص ما هذا
, منهج من بد وال, إمام من بد فال, الفتن حدوث عند ملسو هيلع هللا ىلص النبي هبا أوىص
 هذه املسلمون امتثل, الراشدين خلفائه وسنة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول سنة هو واملنهج
 .الراشدين اخللفاء عهد ويف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عهد يف دولتهم فقامت الوصايا
 فرقة فأول الفرق وظهرت ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عنها اخرب التي الفتن حدثت ثم
, الراشدين اخللفاء ويف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول صحابة يف يطعنون الذين الشيعة ظهرت

 رسول بعد الويص هو ًعليا وان ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بعد البيت أهل يتبعون أهنم ويزعمون
 كام للخالفة واغتصاب ظلم كلها  ڤوعثامن وعمر بكر أيب خالفة وان ملسو هيلع هللا ىلص اهللا

 .اليهودي» سبأ بن اهللا عبد« األوىل بذرهتم الذين الشيعة هؤالء يقولون
 : فريقني عىل وهم القدرية فرقة ظهرت ثم
 : النفاة القدرية −أ

 خريها وخالقها أفعاله صانع اإلنسان أن يعتقدون الذين أولئك وهم
 أهل من نرصاين القدر يف تكلم من وأول, فيها اهللا لقدرة دخل وال, ورشها
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 عنه أخذ الذي اجلهني معبد قلب إىل ينفذ أن استطاع وقد, تنرص ثم أسلم العراق
 من أول املسرتاب الثالوث هذا فكان, الدمشقي غيالن تلقاها معبد وعن, مقالته
 .)١(فيها اجلدل عن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول هنى التي البدعة هذه أحدث
 : الغالة اجلربية −ب

 خريها اإلنسان أفعال إن: تقول عقيدة برزت النفاة للقدرية فعل وكرد
 جر: كقولنا, املجاز سبيل عىل هي إنام العبد إىل نسبتها وأن, اهللا من ورشها
 مهب يف كالريشة زعمهم يف فاإلنسان, اهللا هو حقيقة أجراه الذي وإنام النهر
  .)٢(التضاد تقابل نمتقابلتا والقدرية اجلربية أن قيل وهلذا, الريح

 أيضا ويعد, )جهمية( عنها فقيل )صفوان بن جهم( إىل الفرقة هذه ونسبت
 القرآن بخلق القول ابتدع من أول فهو هلا األول املؤسس )درهم بن اجلعد(

  .)٣(صفاته عن اهللا وتعطيل
 مبادئهام وامتصت, ورثتهام املعتزلة أن إال واجلهمية القدرية من كل وتالشت

 ًواصال جيعل ڤ الشافعي اإلمام أن حتى, يدهم عىل قوية جديد من لتظهر
 .)٤(واحد صف يف الدمشقي وغيالن ًوعمرا

 : واجلهمية بالقدرية تسميتهم يف السبب هو هذا ولعل

                                                            
 ).١٢٠: (, وأدب املعتزلة)٢/٧٢٢(هدي الساري ) ١(
 ).١/٤٣(ملل الشهرستاين ) ٢(
 ).١/٨٦: (ملل الشهرستاين هامش رقم) ٣(
 ).٨٤: (فضل االعتزال) ٤(
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 : قدرية فهم
 بال العبد إىل كلها األفعال ونسبة, القدر بنفي القول القدرية عن ورثوا ألهنم

 .)١( اهللا من تأثري
 : ميةجه وهم
 اهللا رؤية وإنكار, القرآن وخلق, الصفات بنفي القول عنهم ورثوا ألهنم

 .)٢(القيامة يوم تعاىل
 كل وليس جهمي معتزيل فكل«: $ تيمية ابن اإلسالم شيخ قال وهلذا
 .)٣(»ًمعتزليا جهمي

 يثبت حني يف القدر ينفون إذ اجلرب يف اجلهمية مع خيتلفون املعتزلة أن ذلك
 .)٤(اجلرب اجلهمية

 يسموا بأن أوىل القدر مثبتي أن يرون إذ, التسمية هذه يرتضون ال واملعتزلة
 ًفضال باجلرب يقول ًجهام ألن اجلهمية إىل االنتساب من كذلك وينفرون, قدرية
 .)٥( تقي غري كونه عن

 .)٦(»نرضاهم وال منا هم وال منهم ولسنا عنا ننفيهم«: املعتمر بن برش يقول
                                                            

 ).١٢٢: (آداب املعتزلة) ١(
 ).١٢٣: (أدب املعتزلة) ٢(
 ).٢/٤٨٤: (منهاج السنة) ٣(
 ).٣/٢٨٧: (فجر اإلسالم) ٤(
 ).٢٨٨−٢٨٧: (فجر اإلسالم) ٥(
 ).٩: (املعتزلة) ٦(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٤٨

 وخرجوا والصغرية بالكبرية املسلمني فكفروا )خلوارجا( فرقة ظهرت ثم
 من حصل فإذا بالكبرية املسلمني بتكفري حكمهم عىل ًبناء بالسيف األمر والة عىل
 وهذا ويقاتلونه عليه خيرجون وبالتايل يكفرونه فإهنم خمالفة أو معصية األمر ويل

 فعل انه بحجة نياملسلم أمر ويل عىل اخلروج: األمرين بني جيمع اخلوارج مذهب
 الذين املسلمني دماء ويسفكون عليه خيرجون وبالتايل الرشك دون كبرية

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي عنهم اخرب كام املسلمني من قتلوا فكم الباطل االعتقاد هذا يف خيالفوهنم
 والعياذ اخلوارج صفة فهذه)األوثان أهل ويدعون, األيامن اهل يقتلون( بقوله
 .)١()الرمية من السهم يمرق كام الدين من يمرقون( مارقة فرقة باهللا

, الطاعة عصا ينقضوا أن وحياولون الدماء يسفكون ألهنم كبري فسادهم
 هذا بسبب للمسلمني حتصل التي األخطار أعظم من وهذا اجلامعة ويفرقوا
 فإذا«: وقال قتاهلم عىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي حث وهلذا, الفرقة وهذه اخلبيث املذهب

 .)٢(»القيامة يوم اهللا عند قتلهم ملن ًأجرا قتلهم يف فإن فاقتلوهم لقيتموهم
 جباههم وتوسمت بالنهار ويصومون بالليل ويصلون اهللا يعبدون أهنم مع

 مل ولذلك, السلف منهج وال علم وال فقه عىل ليسوا لكن السجود كثرة من
, صالهتم مع صالته أحدكم حيقر« :ملسو هيلع هللا ىلص قال وصيامهم وصالهتم, عبادهتم تنفعهم
 كام الدين من يمرقون تراقيهم جياوز ال القران يقرءون .صيامهم مع وصيامه
 .)٣(»الرمية من السهم يمرق

                                                            
 ).١٠٦٤(رقم ) ٢/٧٩١(ومسلم ) ٣١٥٦(رقم ) ٣/١٢١٩(أخرجه البخاري ) ١(
 ).١٠٦٤(رقم ) ٢/٧٤١(ومسلم ) ٦٥٣(رقم ) ٥/٢٥٣٩(البخاري ) ٢(
 ).١٠٦٤ (رقم) ٢/٧٤٩(ومسلم ) ٣٤١٤(رقم ) ٣/١٣٢١(أخرجه البخاري ) ٣(
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 أخر فرق عنها انشقت وقد اإلسالم يف وجتذرت ظهرت فرق هذه
 فقال األمة افرتاق عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي أخرب وهلذا, كبريا مبلغا بلغت حتى وتنوعت

, النار يف وسبعون اجلنة يف فواحدة, فرقة وسبعني إحد عىل اليهود افرتقت« :ملسو هيلع هللا ىلص
 يف وواحدة النار يف وسبعني فإحد فرقة وسبعني ثنتني عىل النصار وافرتقت

 اجلنة يف فواحدة فرقة وسبعني ثالث عىل أمتي لتفرتق بيده نفيس والذي اجلنة
 .)١(»اجلامعة«: قال ?هم فمن اهللا رسول يا: قيل »النار يف وسبعني وثنتان

 .)٢(»وأصحايب اليوم ليهع أنا ما« يةارو ويف
 الفرقة إال هالكة الفرق ومجيع ملسو هيلع هللا ىلص النبي أخرب كام الفرق ظهرت هكذا..
 عىل وحافظوا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول سنة اتبعوا الذين واجلامعة السنة أهل وهم الناجية
 هذه املعروف يف له والطاعة والسمع املسلمني أمر ويل عىل واالجتامع اجلامعة
 منهم جيعلنا أن اهللا لعل معرفتها علينا جيب أصول هلا الناجية املنصورة الطائفة
 : واجلامعة السنة أهل مذهب أصول وإليك وكرمه بمنه الضالل فرق جينبنا وأن

 : ۵ باهللا اإليامن: األول األصل
 وعمل وقول اعتقاد هو والذي ۵ باهللا الصحيح اإليامن حيققون فهم
 ويؤمنون وإلوهيته وصفاته امئهوأس ربوبيته يف التوحيد حق تعاىل اهللا فيوحدون

                                                            
هذا إسناد فيه ) ٤/١٧٩(قال البوصريي ) ٣٩٩٢(رقم ) ٢/١٣٢٢(أخرجه ابن ماجة ) ١(

صدوق وعباد بن يوسف مل خيرج له سو ابن ماجة : مقال, راشد بن سعد قال فيه أبو حاتم
 .وليس له عندي سو هذا احلديث

فيه عبد اهللا ) ١/١٨٩٩(قال اهليثمي ) ٤٨٨٦(برقم ) ٥/١٣٧(أخرجه الطرباين يف الوسط ) ٢(
 .ال يتابع عىل حديث هذا وقد ذكره ابن حبان يف الثقات: بن سفيان قال العقييل



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٥٠

 ما بكل ويؤمنون ورشه خريه وبالقدر األخر وباليوم وبالرسل وبالكتب باملالئكة
 .والسنة الكتاب يف جاء ما مقتىض عىل سبق

 : والسنة الكتاب اتباع: الثاين األصل
 بقواعد يستدلون فال املسلمني إمجاع أو ملسو هيلع هللا ىلص رسوله قال, اهللا بقال إال يستدلون ال

 .واإلمجاع والسنة الكتاب دليلهم إنام الضالل أهل عليه وما الكالم وعلم طقاملن
 : ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول صحابة حيبون أهنم: الثالث األصل
 ال البيت أهل وحيبون واألنصار املهاجرين فيحبون بينهم يفرقون وال حيبوهنم

 ال لكن ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول من قرابتهم ّحق البيت ألهل ويعرفون منهم أحد بني يفرقون
A ﴿: تعاىل لقوله غريهم من يقللون وال الشيعة تغلو كام فيهم يغلون

 N M L K J I H G F E D C B
 Z Y X WV U T S R Q P O﴾ ]١٠٠: التوبة[. 

 الصحابة حق يف وجيفون البيت أهل يف يغلون فإهنم الضالل أهل أما
 .باهللا والعياذ والطغيان بالظلم ويصفوهنم ويكفروهنم

 عليهم أثنى تعاىل اهللا الن ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول صحابة حيبون فأهنم ةالسن أهل أما
 .عنهم ٍراض وهو ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول ومات لإليامن مقياسا إيامهنم وجعل عنهم وريض

 أهل أصول ومن(: »الوسطية العقيدة« يف $ تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 .)١( )ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول ألصحاب وألسنتهم قلوهبم سالمة السنة

                                                            
 ).١٢: ص(العقيدة الوسطية ) ١(




  
  ٥١    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 : عليه اخلروج وعدم املسلمني أمر ويل طاعة: بعالرا األصل
 يف أو املنتديات يف َّالناس عىل اخللل من عنده وما نقائصه نرش وعدم
 والة فإهنم أخطاء عندهم كانت وإن املسلمني أمور والة نحرتم إننا بل األرشطة

 واخلروج خمالفتهم عن وهنى بطاعتهم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أوىص وقد املسلمني امور
 حصل إذا هلم املناصحة يمنع ال هذا لكن, وتنقصهم سبهم عن ىوهن, عليهم
 ملخلوق طاعة ال ألنه املعروف يف الطاعة ضابط مع − ًرسا النصيحة وتكون خلل
 .− اخلالق معصية يف

 وال تعبدوه أن لكم فريىض ثالثا لكم يرىض اهللا إن« :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال
 اهللا والة من تناصحوا وأن تفرقوا وال مجيعا اهللا بحبل وتعتصموا ًشيئا به ترشكوا
 هذا ويكون ليرتكوه حيصل أو يقع الذي اخلطأ بيان هلم النصيحة ومن, )١( »أمركم
 لوالة النصيحة ومن, عليك حقهم من وهذا فضيحة ال واملنصوح الناصح بني

 األمر ويل عليه والك الذي بالعمل تقوم بان, بك ينيطوهنا التي باألعامل القيام األمور
 .واالستقامة بالصالح هلم الدعاء هلم النصيحة ومن, تتساهل وال فيه ختن الو

 جلعلتها مستجابة دعوة يل أن أعلم لو(: $ عياض بن الفضيل قال
 عليهم األلسنة وسن, واملسلمني لإلسالم صالح السلطان صالح ألن )للسلطان
 والة رتمونحي فإهنم السنة أهل طريقة أما, اخلوارج طريقة هذه ضدهم والتهييج
 .والتقو الرب عىل معهم ويتعاونون هلم ويدعون يناصحوهنم وأمورهم

                                                            
 ).١٧١٥(برقم ) ٣/١٣٤٠(أخرجه مسلم ) ١(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٥٢

 ذلك يف واالعتامد املنكر; عن والنهي باملعروف باألمر القيام: اخلامس األصل
 : الرشيعة توجبه ما عىل

 مل فإن فبلسانه يستطع مل فإن بيده فليغريه ًمنكرا منكم رأ من« :ملسو هيلع هللا ىلص قال
 والغلظة بالشدة اإلنكار يكون وال, )١( »اإليامن اضعف وذلك فبقلبه يستطع
 من له بد فال خيف او املنكر هبا يزول التي الرشعية بالطرق يكون بل, والقسوة

 فاللني ملسو هيلع هللا ىلص الرسول طريقة عىل والنهي األمر يكون أن بد فال, ورفق وعدل علم
 .احلكمة هي وهذه موضعها هلا والشدة واحلزم موضعه له

 : مناصحة يكون أن إال مهامه يف األمر ويل يشاركوا أال :السادس األصل
 عىل واجب فاجلهاد اجلهاد مثل, به ينيطوهنا اإلمام هبا خيتص التي فاألعامل

 من اجلهاد لكن املسلمني كرامة وتصان الدين حيفظ وبه, االستطاعة عند املسلمني
 ويتواله, له العدة ويعد, به ويأمر, فيه ينظر الذي وهو املسلمني أمر ويل صالحيات

 أن إما, األمر ويل صالحيات من هذا كل الرسية أو اجليش يقود من يوكل أو بنفسه
 هذا, ال اجلهاد من هذا: ويقول ويرضب يفجر ويذهب سالحا واحد كل يأخذ
 .األمر ويل به يأذن أو يأمر مل ما اجلهاد من هذا ليس, اإلسالم عىل كذب

 اجلهاد واجلامعة السنة أهل أصول من أن يدةالعق كتب يف العلامء يذكر وهلذا
 ويدافعون معه جياهدون األمر ويل فيه فيتبعون, فاجرا أو ًبرا كان سواء األمام مع
 يقرها ال فهذه الفوىض أما اجلامعة مع اهللا ويد اإلسالم وعن املسلمني عن معه

 .اإلسالم
                                                            

 ).٤٩(برقم ) ١/٦٩(أخرجه مسلم ) ١(




  
  ٥٣    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 : للمسلمني النصيحة: السابع األصل
 ولرسوله هللا: قال اهللا? رسول يا ملن: قلنا النصيحة نالدي« :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال
 يف ًغشا كان سواء حمرم والغش مطلوبة فالنصيحة, )١(»وعامتهم املسلمني وألئمة
 .النصيحة خالف فهذا ِّرسه بإفشاء او استشارك إذا الرأي يف أو املعاملة

: ملسو هيلع هللا ىلص قال, )٢(»لنفسه حيبه ما ألخيه حيب حتى أحدكم يؤمن ال«: ملسو هيلع هللا ىلص قال
 مع يكون فاملسلم, األمور من ذلك غري إىل, )٣(»منا فليس السالح علينا محل نم«

 .يرسهم ما ويرسه, يؤملهم ما يؤمله املسلمني
 كمثل وتعاطفهم وترامحهم توادهم يف املؤمنني مثل« :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال
, )٤( »واحلمى بالسهر اجلسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد اجلسد
 ¿ ÌË Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ﴿: يقول عاىلت واهللا

 Ð Ï Î Í﴾ ]٢: املائدة[. 
 .السبيل سواء إىل اهلادي واهللا هذا 

 

JJ......LL 
                                                            

 ).٥٥(برقم ) ١/٧٤(أخرجه مسلم ) ١(
 ).٤٥٠(برقم ) ١/٦٧ (ومسلم) ١٣(برقم ) ١/١٤(البخاري ) ٢(
 .من طريق مالك)٩٨(برقم ) ١/٩٨(ومسلم ) ٦٤٨٠(برقم ) ٦/٢٥٢٠(البخاري ) ٣(
 ).٢٥٨٦(برقم ) ٤/٩٩٩(مسلم ) ١٨٤٠٤(برقم ) ٤/٢٧٠(أخرجه امحد ) ٤(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٥٤

 الخامسة الوقفة
 والصفات األسماء في السنة أهل أصول

 هو يعترب اإليامن موضوع أن − ويرضاه حيبه ما إىل اهللا أرشدك − أخي اعلم
 بأسامئه ۵ باهللا يتعلق ألنه وموضوعاهتا; قيدةالع مباحث وقمة, العقيدة تاج

 إليه والتوجه وعبادته ۵ اهللا معرفة هو التوحيد غاية أن شك وال وأفعاله وصفاته
 وأفعاله وأسامئه بذاته ۵ اهللا توحيد, االعتقادي العلمي التوحيد يسمى وهذا
 الوحي عن يتلقى علم ألنه» العلمي« التوحيد ويسمى سبحانه له جيب وما
 جيب بام خيل أن ملسلم جيوز وال يعتقد ان جيب ألنه االعتقادي ويسمى, ملعصوما
 .التفصيل جهة عىل ًأيضا يبلغه وما اإلمجال جهة عىل ۵ هللا

 وصفاته وأسامئه اهللا بذات يتعلق ما أو االعتقادي العلمي التوحيد وهذا
 .وسلوكه املؤمن قلب يف ثمرات من ذلك عىل يرتتب ما ثم وأفعاله
 يف مسلم كل يستصحبها أن ينبغي التي املفيدة املهمة القواعد بعض اكوهن

 .ومسلامته الدين أمور وجتاه له جيب وما ۵ اهللا حقوق جتاه نظراته ويف قلبه
 : واألفعال والصفات األسامء باب يف القواعد هذه وأهم
 : األوىل القاعدة •
 فاهللا, واجلامل لكاملا بالغة احلسن بالغة حسنى وأفعاله وصفاته اهللا أسامء أن

 أسامئه فجميع, ًوتفصيال مجلة اجلامل وصفات الكامل بصفات موصوف ۵
j i hg f e d c  ﴿: ۵ قال كام حسنى وأفعاله وصفاته

 r q p o nm l k﴾ ]حسنى فكلها, ]١٨٠: األعراف 
 .واجلامل والكامل احلسن معاين كل عىل وتشتمل بإطالق




  
  ٥٥    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 : الثانية القاعدة •
 ثامرها ويف حقائقها ويف ألفاظها ويف معانيها يف..يشء كل يف املالك غاية أهنا

 .غاياهتا ويف
 : الثالثة القاعدة •
 أن يمكن ال وأفعاله وصفاته اهللا أسامء أن: أي بوجه النقص إليها يرد ال أنه

 أن اليمكن, مؤمن قلب يف وال الصايف الذهن يف ال حوهلا وال إليها وال فيها يرد
 .وأفعاله وصفاته اهللا أسامء يف النقص صورت من يشء فيها يرد

 : الرابعة القاعدة •
, احلقيقة عىل هبا اهللا يوصف أنه بمعنى حقائق, وأوصاف وأعالم حقائق أهنا
 ,احلقيقة عىل هبا اهللا يوصف والصفات, احلقيقة عىل ۵ اهللا هبا يسمى فاألسامء

 الن;سبحانه اهللا بجالل يليق ما عىل احلقيقة عىل ۵ اهللا إىل منسوبة أيضا األفعالو
 وهذا الكيفية باحلقيقة املقصود أن َّالناس بعض أذهان إىل يتبادر قد احلقيقة مفهوم

 TS R Q ﴿ :۵ اهللا إال يعلمه ال فالكيف إلدراكه سبيل ال أنه شك ال
 W V U﴾ ]احلق فهو باحلق موصوف سبحانه لكنه, ]١١: الشور 

 عىل تطلق أهنا: أي أعالم فإهنا هذا وعىل حق وأفعاله حق وصفاته حق وأسامئه
 ال ۵ فإنه, املعارف أنواع وبجميع وبنعمه بآياته معروف علم سبحانه وهو اهللا

 ﴿: يقول العقالء جلميع القاعدة هذه ۵ اهللا قرر ولذلك أحد عىل أمره خيفى
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  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٥٦

 E V U T S R QP O N M L K J I H G F
 _ ^ ] \ [Z Y X W﴾ ]١١−١٠ إبراهيم[. 

 هذه كانت وان ذاته عىل أعالم هي بأسامء مسمى فهو كذلك كان فإذا
 أوصاف كذلك فهي, الكامل معني عىل وتدل, وأفعال صفات عىل تدل األسامء

  مضامينها حيث من
 ال حقائق وهي جمازات ال حقائق وصفاته اهللا فأسامء, وحقائقها ومعانيها

 .رموز
 : اخلامسة القاعة •
 ما عىل موقوفة التفصيل جهة عىل وأفعاله وصفاته اهللا فأسامء, توقيفيه أهنا

 هللا الكامالت من ًكثريا تدرك املستقيمة والفطرة السليمة فالعقول, النص به جاء
, الكامل بصفات واتصافه سبحانه وكامله وعظمته اهللا فوجود, اإلمجال وجه عىل

 هللا أكثرها تدرك اإلمجالية واملعاين الصفات وسائر وحكمته علمه إدراك وأيضا
 اهللا بجالل يليق ما إدراك يمكن ال التفصيل جهة عىل أما, اإلمجال جهة عىل ۵
 والسنة الكتاب عىل موقوفة أي توقيفية فهي هذا وعىل النص به جاء بام إال ۵

 .لالجتهاد فيها جمال وال الصحيحة
 : السادسة لقاعدةا •
 جاءنا ولكن, املطلق الكامل له ألن, بعدد حمصورة غري وصفاته اهللا أسامء أن
 يعني وال ومداركنا أحوالنا يناسب بام وصفاته اهللا أسامء عن والسنة القرآن بخرب
 تسعة هللا إن« :قوله يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي ذكره ما وحتى ورد بام حمصورة اهللا أسامء أن ذلك




  
  ٥٧    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 إنام احلرص ذلك يعني ال, )١(»اجلنة دخل أحصاها من ًواحدا إال ةمائ ًاسام وتسعني
 من املذكور العدد هذا وأن َّالناس عقول مدارك إىل يرد أن يمكن ما ذلك يعني

 ال ۵ اهللا أسامء فإن ولذلك اجلنة دخل بمقتضاه وعمل وفهام حفظا أحصاه
 والدليل تهيين ال الذي بالكامل موصوف ألنه وأفعاله صفاته وكذلك هلا حرص
 )٣٧٠٤( برقم أمحد اإلمام رواه ما العدد هذا يف احلسنى اهللا أسامء حرص عدم عىل
َأصاب َما« :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: قال ڤ مسعود بن اهللا عبد عن َ ًأحدا َ َ ُّقط َ ٌّهم َ َ 
ٌحزن َوال َ َفقال َ َ َّاللهم: َ ُ ِّإين َّ َعبدك ِ ُ ْ ُابن َ َعبدك ْ ِ ْ ُابن َ َأمتك ْ ِ َ ِناصيتي, َ َِ َيدكِب َ ِ ٍماض, َ َّيف َ ِ 

َحكمك ُ ْ ٌعدل, ُ ْ َّيف َ َقضاؤك ِ ُ َ َأسألك, َ ُ َ ْ ِّبكل َ ُ ٍاسم ِ َهو ْ َلك ُ َسميت, َ ْ َّ ِبه َ َنفسك ِ َ ْ ْأو َ ُعلمته َ ََ ْ َّ 
ًأحدا َ ْمن َ َخلقك ِ ِ ْ ْأو, َ ُأنزلته َ َ َْ ْ َكتابك ِيف َ ِ َ ِأو ِ َاستأثرت َ َْ َْ ِبه ْ ِعلم ِيف ِ ْ ِالغيب ِ ْ َ َعندك ْ َ ْ ْأن, ِ َ 
َجتعل َ ْ َالقرآن َ ْ ُ َربيع ْ ِ ِقلبي َ ْ َونور َ ُ ِصدري َ ْ َوجالء, َ ِ ِحزين َ ْ َوذهاب ُ َ ِّمهي ََ َأذهب ِإال .َ َ ْ  اهللاَُّ َ
ُمهه َّ ُوحزنه َ ُ ََ ُوأبدله ْ ْ ََ َ ُمكانه َ َ َ ًفرحا َ َ َقال .»َ َفقيل: َ ِ َرسول َيا: َ ُ َأفال, اهللاَِّ َ َنتعلمها َ َُ َّ َ َقال ?َ َ :
َفقال َ َبىل«: َ ِينبغي, َ َ ْ ْملن َ َمعهاَس َِ َ ْأن ِ َيتعلمها َ َ ََّ َ  علم يف به استأثرت أو«: ملسو هيلع هللا ىلص فقوله, )٢(»َ
 الغيب علم يف به استأثر ما احلسنى تعاىل اهللا أسامء من أن عىل دليل» عندك الغيب
, وتسعني تسعة من أكثر أهنا عىل يدل وهذا خلقه من ًأحدا عليه يطلع فلم, عنده
 ًأسامء هللا أن عىل يدل فهذا« :احلديث هذا عن $ تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 .)٣(»وتسعني تسعة فوق

 يدل وذلك هبا استأثر أسامء له أن عىل يدل فهذا: وغريه اخلطايب أيضا وقال
                                                            

 .ڤعن ايب هريرة ) ٢٦٧٧(برقم ) ٢٧٣٦(أخرجه البخاري ) ١(
 ).١٩٩( يف السلسلة برقم $صححه الشيخ األلباين ) ٢(
)٣(  الفتاو)٦/٣٧٤.( 



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٥٨

 أسامئه يف أن »اجلنة دخل أحصاها من ًاسام وتسعني تسعة هللا إن«: قوله أن عىل
 مدره ألف يل إن(: القائل يقول كام اجلنة دخل أحصاها من وتسعني تسعة

 d c ﴿ :قال القران يف واهللا ذلك من أكثر ماله كان وإن للصدقة أعددهتا
 hg f e﴾ أسامؤه ليست: يقل ومل ًمطلقا احلسنى بأسامئه يدعى أن فأمر 

 مسلم صحيح رشح يف $ النووي اإلمام ونقل, )١( )وتسعني تسعة إال احلسنى
 حرص فيه ليس ديثاحل هذا أن عىل العلامء اتفق(: فقال ذلك عىل العلامء اتفاق

, وتسعني التسعة هذه غري أسامء له ليس انه: معناه فليس, وتعاىل سبحانه ألسامئه
 فاملراد, اجلنة دخل أحصاها من وتسعني التسعة هذه أن احلديث مقصود وإنام

 .أهـ )األسامء بحرص اإلخبار ال بإحصائها اجلنة دخول عن اإلخبار
 حديث يف ملسو هيلع هللا ىلص قوله منها كثرية وصنص يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي عليه نص ما فإن وأيضا
 اهللا فأسامء )إياها اهللا يلهمني بمحامد ادعوه(: يقول ربه يدعو حينام الشفاعة
 .حمصورة ليست احلسنى
 : السابعة القاعدة •
 سنته يف ورسوله عبده عنه نفاه أو كتابه يف ذاته عن تعاىل اهللا نفاه ملا النفي أن

 مع نفي ولكنه ًكامال يتضمن ال حضامل النفي الن ًحمضا ًنفيا ليس الصحيحة
 عن ننفى, ]٢٩: ق[ ﴾ Ç Æ Å Ä ﴿: تعاىل اهللا قول يف بمعنى الضد كامل إثبات
 .العدل كامل أي الضد كامل إثبات يتضمن ًنفيا الظلم ربنا

                                                            
)١ (الفتاو) :٢٢/٤٨٢.( 




  
  ٥٩    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 : الثامنة القاعدة •
 منه يشتق اهللا أسامء من اسم فكل األسامء باب من أوسع الصفات باب أن
 صفة منه يشتق )احلكيم(و )العلم( صفة منه يشتق )يمفالعل( ۵ هللا صفة

 ۵ هللا صفة )الكالم( مثل ۵ هللا اسم منها يؤخذ صفة كل ليس ولكن, )احلكمة(
 الصفات باب كان ذلك اجل من )املتكلم( أسامئه من ليس سبحانه اهللا ولكن
 واالستواء واإلرادة كالكالم: بصفات يوصف سبحانه فاهللا األسامء باب من أوسع

 واملستوي واملريد املتكلم يسمى فال أسامء منها له يشتق وال والضحك والنزول
 .ويمدح به الرب حيمد ما عىل إطالقها حال يف تدل ألهنا والضاحك والنازل
 والرمحة والعلم كالعلو منها األسامء إطالق ورد صفات هناك املقابل ويف
 فمن مدح أسامء ليهاع الدالة واألسامء مدح صفات نفسها يف ألهنا والقدرة
 .والقدير والرحيم والعليم العيل: أسامئه
 : التاسعة القاعدة •
 وتعاىل سبحانه عنه اإلخبار باب يف يدخل فام, منهام أوسع اإلخبار باب أن
 وال عنه به خيرب فإنه واملوجود كاليشء وصفاته أسامئه باب يف يدخل مما أوسع
 باب( هي أبوب بثالثة جاءت نصوصفال العليا وصفاته احلسنى أسامئه يف يدخل
 ).األخبار باب(و )الصفات باب(و )األسامء
 : العارشة القاعدة •

 : منها ًأمورا يتضمن تعاىل اهللا بأسامء اإليامن
 .۵ هللا االسم ذلك بثبوت اإليامن: أوال



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٦٠

 ).الصفة( أي املعنى من االسم عليه دل بام اإليامن: ثانيا
 .واملقتىض واحلكم اآلثار من به يتعلق بام اإليامن: ثالثا
, للبيان بمثال تفصيل هنا ولكن الرابعة القاعدة ضمن سبقت القاعدة هذه

 ثانيا له صفة )السمع( ونثبت ًأوال االسم نثبت فإننا )السميع( اهللا اسم أخذنا لو
 اهللا خشية وجوب هو: واألثر والنجو الرس يسمع اهللا أن احلكم: ثالثا نثبت ثم

 .۵ منه واحلياء خوفهو ومراقبته تعاىل
 : عرش احلادية القاعدة •
 ذوات تشبه ال ًذاتا هللا أن فكام, الذات يف كالقول الصفات يف القول أن

 الذات إثبات كان وإذا, املخلوقني صفات تشبه ال صفات له فكذلك, املخلوقني
 وجود إثبات الصفات إثبات فكذلك كيفية إثبات ال وجود إثبات هو إنام ۵ هللا
 مالك اإلمام عن الثابت األثر ويف تدبره ملن مقنع عظيم أصل هذا كيفية تإثبا ال
 يف َّالناس حيدث التحديث جملس يف وهو يسأل جاءه رجال أن ڤ أنس بن

 مالك فأطرق استو? كيف ﴾z y } |  ﴿ مالك يا: فقال املسجد
: فقال السائل? أين: وقال رأسه رفع ثم −العرق − الرحضاء علته ثم ًمليا وسكت
 وما بدعة عنه والسؤال, واجب به واإليامن, معقول غري والكيف معلوم االستواء

 .)جملسه من خيرج أن أمر ثم سوء رجل إىل أراك




  
  ٦١    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

  : تنبيه

 املخلوق علم نفي املقصود إنام اهللا صفات عن الكيفية نفي هذا معنى وليس
  .)١(اهللا إال يعلمه ال غيب والصفات األسامء يف فالكيف, بالكيفية

 : عرش الثانية القاعدة •
 اشتملت القاعدة وهذه اآلخر بعضها يف كالقول الصفات بعض يف القول أن

 : عىل
 ما نظري أثبته فيام لزمه األخر البعض وأثبت الصفات بعض نفي من أن −١

 .نفاه فيام يلزمه
 ثبت يكون قد ألنه املعني املدلول عدم يستلزم ال املعني الدليل عدم أن −٢

 .الدليل ذاه غري آخر بدليل
 .منه ّمرر فيام يلزمه أنه ظن ما نظري أوله فيام لزمه صفة ّأول من كل أن −٣
 : واحد الصفات عىل والعقل السمع داللة أن −٤
 ووجه غريها عىل أيضا دل فقد السبع الصفات عىل دل السمع كان فإذا − أ
 .واحد النص وقوة الداللة

  
                                                            

والبهيقي يف األسامء ) ٣/٤٤١(الاللكائي قي رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ) ١(
: خمترص العلو: وصححه شيخ اإلسالم واحلافظ ابن حجر انظر) ٤٠٨: ص(والصفات 

 ).١٣/٥٠١(وفتح الباري ) ٥/٩٦٥(وجمموع الفتاو ) ١٤١ص(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٦٢

 غريها عىل العقل يدل ان فيمكن السبع الصفات عىل العقل دل وإذا −  ب
 .هؤالء ينفيه مما

 .األسامء مسألة يف للمعتزيل هو يقول ما نظري لألشعري يقال أنه − جـ
 : النفاة مجيع عىل به يرد أن يمكن األصل هذا
 .بعض دون الصفات بعض يثبت الذي األشعري )١
 .الصفات وينفي األسامء بعض يثبت الذي واملعتزىل )٢
 وأنه يشء اهللا بأن يقر ولكن والصفات األسامء ينفي الذي واجلهمي )٣

 .موجود
 .النقيضني يسلبون الذين والغالة )٤

 : التطبيق وعند
, أثبتوها التي للصفات الزما فهو الصفات لبعض الزما التجسيم كان إذا

 يف يلزم فال أثبتوها التي للصفات الزما التجسيم يكن مل إذا أي وبالعكس
 .وهكذا نفيتموها التي الصفات

 أو التجسيم تستلزم ال ألهنا الصفات مجيع تثبتوا أن إما إنكم :ةوالنتيج
 .التجسيم الستلزامها كلها تنفوها
 : عرش الثالثة القاعدة •

 حتريف غري من ملسو هيلع هللا ىلص رسوله به وصفه أو نفسه به اهللا وصف بام اإليامن جيب
 .متثيل وال تكييف غري ومن تعطيل وال




  
  ٦٣    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 : أمرين تتضمن القاعدة هذه
 : األول األمر

 سبحانه اهللا أسامء من والسنة الكتاب نصوص يف ورد بام اإليامن جوبو
, ]٨٣: يوسف[ ﴾ © ª » ¬ ﴿ :تعاىل اهللا قال فإذا.وصفاته وتعاىل
 العلم بصفتي موصوف وأنه واحلكيم العليم: سبحانه أسامئه من بأن نؤمن

 .واحلكمة
: سبحانه أسامئه من بأن نؤمن, ]١٠٧: يونس[ ﴾ v u t ﴿ :قال وإذا
 .والرمحة املغفرة بصفتي موصوف وأنه والرحيم الغفور

 اليدين بصفة نؤمن, ]٦٤: املائدة[ ﴾ Ã Â Á ﴿ :سبحانه قال وإذا
 .وتعاىل سبحانه له ونثبتها

 النبي وقال, ]٨٨: القصص[ ﴾ kj i h g f ﴿: سبحانه قال وإذا
 »مالرجي الشيطان من القديم وسلطانه الكريم ووجهه العظيم باهللا أعوذ« :ملسو هيلع هللا ىلص
 .بجالله يليق كام وتعاىل سبحانه هللا ونثبتها الوجه بصفة نؤمن

 وأفعال وصفات أسامء من السنة وصحيح الكتاب يف ورد ما مجيع يف وهكذا
 .وتعاىل سبحانه به يليق ما عىل ونثبتها هبا ونؤمن وتعاىل سبحانه هللا

 : الثاين األمر
 غري ومن تعطيل وال حتريف غري من والصفات باألسامء إيامننا يكون أن
 .متثيل وال تكييف



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٦٤

 : التحريف: ًأوال
 : قسمني إىل وينقسم دليل بال حيتمله ال بام احلقيقي ظاهره عن الكالم رصف

 : لفظي حتريف  −أ 
 :تعاىل قوله إىل جاءوا كمن أو »استوىل« فجعلوها »االستواء« لفظة بدلوا كام

﴿ l k j i ﴾ ]هو سبحانه هأن عىل اجلاللة لفظ برفع, ]١٦٤: النساء 
 .ڠ موسى هو املتكلم أن عىل ًمنصوبا به ًمفعوال فجعلوه للكالم الفاعل

 .هبا شكل تغيري أو الكلمة من أكثر أو حرف بتغري يكون اللفظي فالتحريف
 : معنوي حتريف  −ب 

 »الغضب« صفة وجعلوا الثواب إرادة: بمعنى »الرمحة« صفة جعلوا كمن
 .القوة أو مةالنع بمعنى واليد العقاب إرادة بمعنى

 وكال هو كام لفظها بقاء مع الكلمة معنى بتعيري يكون املعنوي فالتحريف
 .باطل التحريف من النوعني
 : التعطيل: ثانيا
 : قسامن واملعطلة ًمعا نفيهام أو الصفة أو االسم نفي معناه

 ًاسام وتعاىل سبحانه هللا يثبتون فال ًمعا; والصفة االسم يعطلون ٍغال قسم  −أ 
 .»اجلهمية «هم وهؤالء ذلك كل ينفون بل ;صفة وال
 بال وبصري سمع بال سميع: فيقولون االسم دون الصفة يعطلون قسم  − ب 
 .املعتزلة هم وهؤالء حكمة بال حكيم, علم بال عليم, برص




  
  ٦٥    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 .سبحانه اهللا حق يف جيوز ال باطل التعطيل من النوعني وكال
 : التكييف: ًثالثا

 : معنيان له التكييف
 إىل جاء الذي كالرجل صفاته أو اهللا ذات كيفية عن السؤال :لاألو املعنى

 .عرشه عىل اهللا استواء كيفية عن يسأله $مالك اإلمام
 .لصفاته أو تعاىل اهللا لذات الذهن يف معينة كيفية ختيل :الثاين واملعنى
 .۵ اهللا حق يف جيوز ال باطل التكييف من النوعني وكال
 : التمثيل: ًرابعا
, أوصفاته خلقه من أحد بذات صفاته أو وتعاىل سبحانه اهللا اتذ متثيل فهو
 وهكذا كعلمنا اهللا وعلم كسمعنا اهللا وسمع كأيدينا اهللا يد: املمثل يقول حيث
 سبحانه اهللا حق يف جيوز ال باطل أيضا وهذا, ًكبريا ًعلوا يقولون عام اهللا تعاىل
 خلقه من بيشء اهللا شبه من( :$البخاري شيخ محاد بن نعيم اإلمام قال, وتعاىل
 نفسه به اهللا وصف ما فليس, كفر فقد نفسه به اهللا وصف ما أنكر ومن, كفر فقد
 .)١()ًتشبيها رسوله أو

 : عرش الرابعة القاعدة
 : قسمني إىل تنقسم تعاىل اهللا صفات

                                                            
 .وسنده صحيح) ١٠/٦١٠( النبالء سري اعالم) ١(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٦٦

 : ذاتية صفات: األول
 وال يزل مل تعاىل فاهللا ;بزمان تتعلق وال تعاىل اهللا ذات عن تنفك ال التي وهي

 والعلو واحلكمة والعزة والبرص والسمع والقدرة كالعلم هبا; متصفا يزال
 .والعينني واليدين والوجه والعظمة
 : فعلية صفات: الثاين
 هبا; متصفا يزال وال يزل مل تعاىل اهللا أن: بمعنى أزلية صفات أيضا وهي

 اهللا بمشيئة متعلقة الفعلية الصفات أن الذاتية الصفات وبني بينها الفرق ولكن
 والنزول كاالستواء;بزمان أيضا ومتعلقة يفعلها مل يشأ مل وإن فعلها شاء إن تعاىل;

 .والغضب والفرح واملجيء
 أصلها باعتبار فإهنا الكالم كيفية باعتبارين فعلية; ذاتية الصفة تكون وقد

 الكالم حادآ وباعتبار, ًمتكلام يزال وال يزل مل تعاىل اهللا ألن, ذاتية صفة هي
¼ ½ ¾  ﴿: تعاىل قال كام فعلية صفة فهنا شاء متى اهللا يتكلم باملشيئة وتعلقه

 Å Ä Ã Â Á À ¿﴾ ]كالم(: السنة أهل قول معنى وهذا, ]٨٢: يس 
 العثيمني صالح بن حممد العالمة ّبني فقد )اآلحاد حادث النوع قديم تعاىل اهللا

 يزل مل اهللا أن النوع قديم ومعنى: الفق االعتقاد ملعة عىل رشحه يف املعنى هذا $
 أن اآلحاد حادث ومعنى, يكن مل أن بعد منه ًحادثا الكالم ليس ًمتكلام يزال وال
 شاء متى بمشيئته متعلق ألنه حادث املخصوص املعني الكالم أي كالمه آحاد
 .أهـ )شاء كيف شاء بام تكلم

 خملوق المهك أن معناه ليس »اآلحاد حادث« قوهلم أن نعلم هنا ومن




  
  ٦٧    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 واذا تكلم شاء فإذا بمشيئته متعلق تعاىل كالمه أن $ الشيخ بني كام بل, حادث
 ﴾ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿: تعاىل فال كام سبحانه يتكلم مل شاء

 اهللا فتكليم, وعال جل به يليق ما عىل بكالم موسى اهللا كلم فقد, ]١٤٣: األعراف[
 معنى فهذا وأوجده موسى قخل عندما كان ولكن االزل يف يكن مل ملوسى تعاىل

 سبحانه فعله من والكالم, ]١٦: الربوج[ ﴾§ ¨ ©  ﴿: تعاىل قال اآلحاد حادث
 .وبعده اخللق قبل كان ما يشمل وهذا وتعاىل

أنه  ڤعباس ابن عن جبري بن سعيد عن صحيحه يف البخاري ورو 
 ﴾ Ã Â ﴿و ﴾ n m ﴿و ﴾ n m l k ﴿ :قوله عن سائل سأله
 ذلك نفسه سمى ﴾ n m l k ﴿: عباس ابن فقال مىض ثم كان فكأنه
 تدل ال »كان« لفظة أن العربية اللغة يف ومعلوم, )١(كذلك يزل مل: أي, قوله وذلك
: تعاىل كقوله االستمرار عىل لتدل ًأيضا تستخدم بل املنقطع املايض عىل ًدائام
﴿ r q p﴾ ]وكقوله اإلنسان? عن انقطاعه ذلك يعني فهل, ]١١: اإلرساء 
 عداوة انقطعت فهل, ]٥٣: اإلرساء[ ﴾ P O N M L ﴿: عاىلت

  معني? زمن يف فقط وكانت لإلنسان الشيطان
 .وصفاته اهللا أسامء يف جاءت إذا فيام هو فيه املعنى: يتعني ما وأوىل
 : أوجه مخسة عىل القران يف» كان«: $ الدرويش الدين حمي وقال

 .]١٧: ساءالن[ ﴾ } | { ~ ﴿: نحو واألبد األزل بمعنى −١
 .]٤٨: النحل[ ﴾ q p o n m ﴿: كقوله املنقطع املايض بمعنى −٢

                                                            
 ).٦/١٢٧: (البخاري) ١(
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 .]١١٠: عمران آل[ ﴾ P O N ﴿  نحو احلال بمعنى −٣
 .]٧: اإلنسان[ ﴾ O N M L K ﴿ نحو االستقبال بمعنى −٤
  .)١(]٧٤: ص, ٣٤: البقرة[ ﴾ ¡ ¢ £ ﴿: نحو صار بمعنى −٥

 تكون السابقة السياقات مثل يف »كان« لفظة أن يرون من العلامء ومن
 العثيمني العالمة قال, سياقه يف جاءت ما حتقيق عىل تدل وهي الزمان مسلوبة

 مسلوبة لكنها فعل هذه »كان «وقوله ﴾ Å Ä Ã Â Á ﴿: قال ثم«: $
 والبرص بالسمع متصف اهللا أن: أي فقط الوصف عىل الداللة: هبا فاملراد الزمان
 هذا لكان الزمانية داللتها عىل أبقيناها لو ألننا الزمان مسلوبة إهنا: قلنا وإنام

 أن ومعلوم كذلك فليس اآلن أما ًبصريا ًسميعا األول يف وكان انتهى قد الوصف
 »السمع« الوصفني هبذين متصف أنه املراد وإنام−باطل فاسد املعنى هذا
 .)٢(التحقيق هبا يراد السياق هذا مثل يف» كان«و الدوام عىل» البرص«و

 : عرش سةاخلام القاعدة
 الصفات إىل وبالنظر املرتادف قبيل من الذات إىل بالنظر تعاىل اهللا أسامء أن

 ذلك عىل ّدل املرتادف قبيل من الذات إىل بالنظر تعاىل اهللا فأسامء: املتباين قبيل من
: اإلرساء[ ﴾ gf e d c b a `_ ~ } | { z ﴿: تعاىل قوله
 فاهللا, متعددة ذوات وليست واحدة ذات عىل دلت تعاىل اهللا أسامء فجميع .]١١٠
 املؤمن وهو السالم وهو القدوس وهو امللك وهو الرحيم وهو الرمحن هو تعاىل

                                                            
 ).١٠/٣١٨( القرآن وبيانه بإعرا: انظر) ١(
 .)٨/١٧٢(جمموع فتاوي الشيخ العثيمني ) ٢(




  
  ٦٩    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 عىل ّدل املتباين قبيل من الصفات إىل وبالنظر, سبحانه احلسنى أسامئه أخر إىل
 يف ادعوه: أي, ]١٨٠: األعراف[ ﴾ hg f e d c ﴿: تعاىل قوله ذلك
 يف كنت فإن به خاص معنى عىل يدل اسم فكل يناسب الذي باالسم مقام كل
 حال يف كنت وان» قوي يا« فقل ضعف حال يف كنت وان» غني يا« فقل فقر حال
 ربك ادعو وهكذا »ّتواب يا« فقل توبة حال يف كنت وان »عزيز يا« فقل ذل

 والصفات األسامء تعدد أن ومعلوم .حلالتك املناسب باالسم حاجتك وأسأله
 .وتعاىل سبحانه املسمى ظمع عىل يدل

 : عرش السادسة القاعدة
 له بل وجه كل من متاثلها يعني ال ببعض بعضها تعاىل اهللا أسامء تفسري أن
 تعاىل اهللا كاسم واجلامل الكامل معاين من معنى صفة كل يف وتعاىل سبحانه

 ذو :معناه والرحيم الواسعة الرمحة ذو: معناه فالرمحن »الرحيم« واسمه »الرمحن«
 .الواصلة الرمحة

 وقد املعنى متقاربة أسامء فهي »الوتر« و»األحد«و »الواحد« تعاىل وأسامؤه
 ًمعنى حيمل األسامء هذه من اسم كل احلقيقة يف ولكنه, باآلخر منها كل يفرس
 تعاىل اهللا عن ينفي والوتر, املثلية تعاىل اهللا عن ينفي فالواحد األخر; عن ًخمتلفا

 .بالكلية الشبيه تعاىل اهللا عن ينفي واألحد, ةوالزوجي الشفعية
 والصفات األسامء يف السنة أهل وقواعد أصول من مجلة هذه كانت 

 والرسالة اإلسالم لشيخ الفتاو كمجموع العلم أهل كتب من مستخرجة
 أن اهللا أسأل $ العثيمني للعالمة املثىل والقواعد الطحاوية ورشح التدمرية

 .السبيل سواء إىل دياهلا واهللا هبا ينفع
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 : السادسة الوقفة
  الضالة الفرق ببعض التعريف

 منها والتحذير

 اهللا قال متشعب الباطل وأن واحد احلق أن −ّوإياك اهللا رمحني− أخي اعلم
 wv u t s r q p on m l k j ﴿: تعاىل

 | { z y x﴾ ]١٥٣: ألنعام[. 
 ملسو هيلع هللا ىلص النبي خط: قال ڤ مسعود بن اهللا عبد حديث من امحد اإلمام وأخرج

 هذه«: قال ثم وشامله يمينه عىل وخط »مستقيام اهللا سبيل هذا«: قال ثم بيده ًخطا
 l k j ﴿: قرأ ثم »إليه يدعو شيطان عليه إال سبيل منها ليس السبل

 wv u t s r q p on m﴾)١(. 
 عن وهناهم باجلامعة املؤمنني اهللا أمر(: اآلية تفسري يف  ڤعباس ابن قال
 دين يف واخلصومة باملراء قبلهم كان من هلك إنام وأخربهم والتفرقة فاالختال

 اختالف ًمبينا وتعاىل تبارك احلق يقول ولذلك متشعب والباطل واحد فاحلق )اهللا
A ﴿: القويم سبيله وعن املستقيم رصاطه عن ابتعدوا الذين األهواء أصحاب

 N M L K J I H G F E D C B
 [ Z Y XW V U T S R Q PO _ ^ ] \

 a `﴾ ]ليست: قالوا اليهود: أقوال ثالث أمام أننا أي ]١١٣: البقرة 
                                                            

صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وأخرجه النسائي يف سننه : أخرجه أمحد يف املسند واحلاكم وقال) ١(
 .نعاموراجع تفسري أبن كثري لآلية من سورة األ




  
  ٧١    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

يشء عىل النصار ,ال الذين وقال, يشء عىل اليهود ليست قالوا والنصار 
 املستقيم الرصاط عن ابتعدوا عندما ألهنم, قوهلم مثل − مكة أهل وهم−  يعلمون
 .األهواء أمواج وتقاذفتهم السبل هبم تفرقت

 أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ڤ هريرة أيب عن داود أبو رواه الذي احلديث يف لذلك
 عىل النصار وتفرقت فرقة وسبعني اثنتني أو إحد عىل اليهود افرتقت«: قال

بعض ويف− فرقة وسبعني ثالث عىل أمتي وتفرتق فرقة وسبعني اثنتني أو إحد 
 ماجة وأبن داود وأبو امحد رواه .»اجلامعة هي واحدة إال النار يف كلها: − الروايات

 .الرتمذي رواها »وأصحايب عليه أنا ما«: بعضها ويف
 إال النار يف كلها« لزيادة وبالنسبة برواياته صح باالفرتاق اخلاص واجلزء

 يف الزيادة $ األلباين الشيخ صحح وقد, صحتها يف العلامء اختلف »واحدة
 )اجلامعة لفظ يهوف )١٠٢/٥٠٤( أمحد عند واحلديث )٢٠٣( الصحيحة السلسلة
 .»وأصحايب عليه أنا ما«: ملسو هيلع هللا ىلص النبي اخرب كام السنة أهل هم واجلامعة
 B A ﴿: تعاىل اهللا يقول معصوم وحي وفعله وقوله كالمه ملسو هيلع هللا ىلص النبي إن

 T S R QP O N M L K J I H G F E D C
 Y X W V U﴾ ]سبحانه ويقول, ]٣٦: األحزاب :﴿ r q p 

 xw v u t s﴾ ]سبحانه ويقول, ]٧: احلرش :﴿ ° ¯ ® ¬ 
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

 À ¿﴾ ]٦٥: النساء[. 
 فقد األخطاء بعض وجدت وإن ضالة فرق ملسو هيلع هللا ىلص زمنه يف توجد مل وهلذا
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أصلحها



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٧٢

 وقال, أفطر وال أصوم أنا: أحدهم فقال ترهبوا الذين نفر الثالثة ومنها
 بذلك ويقصدون النساء تزوجأ ال أنا: الثالث وقال, أرقد وال أقوم أنا: األخر
: ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال وهلذا البدع من الفكرة هذه أن شك وال وتعاىل سبحانه هللا التعبد

 فليس سنتي عن رغب فمن النساء وأتزوج وأرقد وأصيل وأفطر فأصوم أنا أما«
 .الرتهب فكرة وهي الفكرة هذه عليهم اهللا رضوان الصحابة فرتك »مني

 الرتهب وهي البدعة هذه يف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا لرسو الصحابة بعض أستأذن وقد
 .ذلك عن وهنى ملسو هيلع هللا ىلص فرفض واالختصاء
 ين عثامن عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول رد(: قال ڤ وقاص أيب بن سعد فعن
 النساء عن االنقطاع: بالتبتل واملقصود )١()الختصينا له أذن ولو التبتل مظعون
 )البتول ريمم(: ومنه القطع: التبتل وأصل اهللا عبادة إىل انقطاعا النكاح وترك

  اآلخرة يف ورغبة وفضال دينا زماهنام نساء عن النقطاعهام )البتول فاطمة(و
 النساء عن االنقطاع يف له أذن لو: معناه )الختصينا له أذن لو(: وقول
 حممول وهذا التبتل ليكن النساء شهوة لدفع الختصينا الدنيا مالذ من وغريهن

 هذا ظنهم يكن ومل باجتهادهم االختصاء جواز يظنون كانوا ڤ أهنم عىل
 .ذلك عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي فنهى ًموافقا

 : فائدة

 أن إما واحليوان باحليوان وإما باآلدمي يتعلق إما االختصاء :االختصاء حكم
 حيرم وكذلك ًكبريا أو كان ًصغريا اآلدمي يف فيحرم, مأكول غري أو مأكوال يكون

                                                            
 ).٣(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب النكاح ) ١(




  
  ٧٣    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 حاصلة ملنفعة صغريه يف خصاؤه فيجوز املأكول وأما يؤكل ال حيوان كل خصاء
 النووي قال كام كبريه يف وحيرم عنه رضر قطع أو اللحم تطييب مثل ذلك يف

 .عنه القذر إزالة عند الكبري احليوان خيص جواز إىل القرطبي وأشار
 فقد الرشعي الوجه بغري القدر قضايا يف النقاش ملسو هيلع هللا ىلص زمنه يف ظهر ًوأيضا

: وقال ملسو هيلع هللا ىلص فغضب القدر يف شونيتناق وهم الصحابة عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول خرج
 لفظ وهذا )١(»أنبيائهم عىل اختالفهم بكثرة قبلكم كان من هلك إنام ?أمرتم أهبذا«

 يف نتنازع ونحن ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول علينا خرج: قال ڤ هريرة أيب عن: احلديث
 أهبذا«: فقال الرمان وجنتيه يف فقئ كأنام حتى وجهه أمحر حتى فغضب القدر

 األمر هذا يف تنازعوا حني قبلكم كان من هلك إنام إليكم? تأرسل هبذا أم أمرتم?
 ڤ طالب أيب بن عيل رجل سأل عندما لذلك »فيه تنازعوا أال عليكم عزمت
 بحر: فقال السؤال وأعاد تسلكه ال مظلم طريق: قال ?القدر عن أخربين: فقال
 واملعنى )٢()تفتشه فال عليك خفي قد اهللا رس: فقال السؤال وأعاد تلجه ال عميق

 تفتش فال عليك خفي وما الوحيني يف ورد ما الزم وعلم بغري القدر يف ختوض ال
 .العاملني لرب العلم وفوض

 أهنم وهو القدر موضوع يف هبا تكلموا التي الطريقة عن هناهم فالنبي
 .ببعض بعضه ويرضبون اهللا كتاب يتقفرون

                                                            
وحسنه الشيخ األلباين يف صحيح ) ٢١٣٣(واحلديث رواه الرتمذي يف كتاب القدر برقم ) ١(

 ).١٧٣٢(الرتمذي برقم 
 .دار الفكر) ٢٧٨ص ) (٦٢(حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي نقال عن رشح السنة ) ٢(
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אW 
 عىل أعرتض رجل ظهر كنل ضالة فرق ملسو هيلع هللا ىلص النبي زمن يف تظهر مل أنه
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عليه فغضب حنني غزوة يف للغنائم قسمته يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول
 منرصفة باجلعرانة ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول رجل أتى: قال ڤ اهللا عبد بن جابر عن

 .اعدل !حممد يا: فقال منها يقبض ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ورسول فضة بالل ثوب ويف حنني من
 بعض ويف »َخبت لقد أو ُخبت دلق ?اعدل أكن مل إذا يعدل ومن !ويلك«: فال

 يا دعني اخلطاب بن عمر: فقال »أعدل مل إن ُخرست −أو− َوخرست«: الروايات
 ثم أصحايب أقتل أين الناس يتحدث أن اهللا معاذ«: فقال املنافق هذا أقتل اهللا رسول
 يمرق كام منه يمرقون حناجرهم جياوز ال القرآن يقرءون وأصحابه هذا إن: قال

 قوم هذا ضئضئ من إن«: ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال آخر حديث ويف »لرميةا من السهم
, األوثان أهل ويدعون اإلسالم أهل يقتلون, حناجرهم جياوز ال القرآن يقرءون
 .»عاد قتل القتلنهم أدركتهم لئن الرمية من السهم يمرق كام اإلسالم من يمرقون

W 
 اخلالف إىل الفرق أةنش ينسبون الذين والباحثني ّالكتاب من كثري خيطئ

 عندما ساعدة بني سقيفة يف اخلليفة اختيار حول ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وفاة بعد وقع الذي
 »عبادة بن سعد« اخلزرج سيد املسلمني خليفة يكون أن ورشحوا األنصار اجتمع
 عندما اخلالف وحسم الصديق بكر أبو وجاء املهاجرون ذلك بعد وجاء ڤ

 من األئمة«: ملسو هيلع هللا ىلص النبي قول وعن نسوه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن بحديث ذكرهم
 ڤ الصديق بكر أبا واختاروا ًمجيعا النص إىل ورجعوا اخلالف فأنقطع »قريش
 .دنيانا ألمر نختاره فنحن الصالة يف ديننا ألمر ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول اختاره: وقالوا
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 الصحيح ألن باالجتهاد اإلنسان فيه يعذر اجتهادي خالف هذا أن واحلقيقة
 ملسو هيلع هللا ىلص موته مرض يف أشار كان وإن بعينه خليفة حيدد مل النبي أن اخلالفة مسالة يف
 عىل نص لو ألنه بعده من اخلليفة أنه عىل ينص مل لكنه ڤ الصديق بكر أيب إىل

 الذي املذموم غري باالختالف خاص االختالف وهذا االختالف هذا وقع ملا ذلك
 فله فأصاب ماحلاك اجتهد إذا«: بقوله ملسو هيلع هللا ىلص النبي عناه الذي وهو صاحبه فيه يعذر
: فقالوا سمومهم وأذناهبم املسترشقون فبث )١(»أجر فله فأخطأ اجتهد وإذا أجران

 يمني: أحزاب ثالثة إىل احلكم قضية وهي القضية هذه يف اختلفوا الصحابة إن
 ومعتدلني متطرفني إىل األحزاب هذه من حزب كل يقسمون ثم ووسط ويسار

 أبطل من وهذا احلكم عىل افستتن أحزاب أهنم عىل ڤ الصحابة ويصورون
 عىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي وفاة بعد االختالف قضية إىل يعود الفرق نشأت بأن فالقول الباطل
 .باطل قول اخلليفة اختيار

 استمر ملسو هيلع هللا ىلص النبي وفاة بعد للمسلمني خليفة كأول الصديق اختيار وبعد
 وينهون باملعروف ويأمرون اهللا سبيل يف وجياهدون العلم ينرشون ڤ الصحابة

 .مكان كل يف الفتوحات وانترشت ذلك عىل األمة ويربون املنكر عن
 بعض ظهر وإنام واالنحرافات البدع من يشء املباركة الفرتة هذه يف تظهر ومل

 : فهذا املوقف حسم ڤ اخلطاب بن عمر لكن, ًمنحرفا ًمنهجا اختلق من
 كذل عن يسأل وكان القران من املتشابه يتتبع كان رجل »عسل بن صبيغ«
 بن عمر فناداه املحكم إىل يرد أن جيب القران من املتشابه فأن منحرف منهج وهو

 اهللا عبد أنا: قال أنت? من: قال النخل جريد له ّأعد وقد ناداه فلام ڤ اخلطاب
                                                            

 ).١٧١٦(أخرجه مسلم كتاب األقضية ) ١(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٧٦

 وسال أدماه حتى رأسه عىل ورضبه اجلريد فأخذ عمر اهللا عبد وأنا: قال صبيغ
 كنت ما ذهب لقد فواهللا املؤمنني أمري يا دعني لعمر صبيغ قال ثم وجهه عىل الدم
 فيها يبقى أن وأمر البرصة أهل من وكان البرصة يف يكون أن أمر ثم برأيس أجد
 الباطل أهل عىل ًقويا ڤ عمر وكان, املشكلة هذا وانقطعت منها خيرج وأال
 البرصة من خيرج ومل »عسل بن صبيغ« واستجاب البدع وأهل الفسق وأهل
 العبد موعظة نفعتني: هلم فقال !صبيغ يا هيا: قالوا اخلوارج خرج فلام هبا واستقر
 .منه حصل الذي الرضب هي وموعظته عمر به ويقصد الصالح

אW 
 وبني ڤ طالب أيب بن عيل بني نشأت التي الفتنة بعد الضالة الفرق نشأت

 بني الضالة الفرق حتدث فلم الصحابة بعد جاء ممن ڤ سفيان أيب بن معاوية
 : نبينه سوف ما وهذا ڤ الصاحبة
 ڤ عفان بن عثامن تويل ڤ اخلطاب بن عمر الراشد اخلليفة مقتل فبعد
 رضوان − الصحابة طريقة الشيخني طريقة عىل واستمر املسلمني بإمجاع اخلالفة

 .الناس ويعلمون العلم وينرشون اهللا سبيل يف جياهدون الذين − عليهم اهللا
 ابن«ـب يكنى الرجل وهذا »سبأ بن اهللا عبد«: له اليق اليمن من رجل فخرج

 العراق إىل انتقل ثم املدينة إىل وجاء إسالمه أعلن ثم ًهيوديا كان وقد »السوداء
 األكاذيب بعض وجيمع ڤ عثامن عىل الناس يؤلب وكان ومرص الشام وبالد
 العراق بعض من البالد أطراف من إليه فاجتمع ڤ عثامن عىل األغاليط وبعض
 دمر ممن وجمموعة اجلفاة األعراب من جمموعة مرص وبعض الشام وبعض
 طالبوا اجتمعوا فلام السيف من ًوخوفا َتسرتا اإلسالم يف فدخلوا أدياهنم اإلسالم




  
  ٧٧    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 ومن الشام من جمتمعني وجاءوا بعزله وطالبوا ڤ عفان بن عثامن بمحاكمة
 عفان بن عثامن واوقتل جاءوا أهنم: خالصتها طويلة قصة يف العرق ومن مرص
 .املدينة يف ڤ

 الفتن دعاة ّاجلهال هلؤالء ونصح أيدهيم بكف الصحابة ڤ عثامن أمر وقد
 اجتمعوا املسلمني ضد املؤامرة حتيك كانت التي الفاسدة الفئة ولكن فرجعوا
 ال: وقال ڤ عثامن فمنعهم لقتاهلم ڤ الصحابة فقام أخر مرة وردوهم

 قتلوا وملا ڤ عثامن فقتل امتنعوا عثامن منعهم فلام بسببي دم يسفك أن أريد
 بن عيل الناس بايع فلام ڤ طالب أيب بن عيل الناس بايع ڤ عفان بن عثامن
  .ڤ طالب أيب

 : طوائف ثالث إىل وانقسموا الناس اختلف
 حق اخذ من بد ال: وقالوا ڤ عفان بن عثامن بقتلة طالبوا: األوىل الطائفة

: الرأي هذا يمثل وكان طالب أيب بن لعيل الوالية تكون أن قبل منهم عثامن
 .الشام أهل من معه ومن ڤ العاص بن وعمرو ڤ سفيان أيب بن معاوية

 دعوا: قالوا معه ومن ڤ طالب أيب بن عيل رأي وهو: الثانية الطائفة
 فقتلناهم عثامن قتلوا الذين الناس هؤالء تتبعنا اجتمعوا فإذا جيتمعون الناس
 .ببعض بعضهم أختلط ناسال الن ًمجيعا

 .وتركوها وقعت ملا الفتنة عن أمسكوا الذين هم: الثالثة الطائفة
 من هو وإنام تفرق خالف وليس فرق خالف ليس حدث الذي اخلالف هذا
 فأصاب وأجتهد احلاكم حكم إذا«: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عنه قال الذي االجتهادي اخلالف

 .»أجر فله فأخطأ أجتهد وإذا أجران فله



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٧٨

 معاوية وطالب صفني معركة ويف اجلمل معركة يف واقتتلوا فتنةال فحصلت
 الضالة الفرق ظهرت فعندها التحكيم عىل ڤ عيل ووافق الكريم القران حتكيم

 : هي ثالثة فرق فظهرت
 عندما ڤ طالب أيب بن عيل جيش من خرجت الفرقة وهذه: اخلوارج −١

 أمري بكفر: اقالو وكبرية شنيعة مقالة وقالوا ۵ اهللا كتاب حتكيم قبل
 ۵ اهللا كتاب يف الرجال ّحكم ألنه ڤ طالب أيب بن عيل املؤمنني
 منهم ورجع اخلوارج ملناظرة ڤ عباس بن اهللا عبد ڤ عيل وأرسل

 .ڤ طالب أيب بن عيل وقاتلهم بقي من منهم وبقي رجع من
 ردة أخر فرقة ظهرت »اخلوارج« الضالة الفرقة هذه مقابلة يف: الشيعة −٢

 صفوف داخل أنبثوا قد كانوا التي املؤامرة بسبب وظهرت هلؤالء فعل
 اهللا عبد فأظهر بينهم والشقاق اخلالف إلظهار الفرصة يتحينون املسلمني

 بالشيعة سموا أو أنفسهم سموا أشخاص إليها انتسب متعددة عقائد سبأ بن
 .وعثامن وعمر الصديق وكفروا معه ومن معاوية كفروا وهؤالء ذلك بعد

 احلكم يف فتوقفوا السابقتني للفرقتني فعل كردة ظهرت فرقة: املرجئة −٣
 أقوال هلم ظهرت ثم ۵ اهللا إىل أمرهم وأرجأوا اجلميع بإيامن وحكموا
 عندهم واإليامن اإليامن مسمى من العمل فأخرجوا اإليامن باب يف خمالفة
 اإليامن مع ترض ال« املقولة هذه عنهم واشتهرت فقط القلب تصديق هو

 بن اجلهم« الفرقة هذه ويرأس »طاعة الكفر مع تنفع ال امك معصية
 العلم بطلب يعرف ومل قط ًعاملا جيالس مل األهواء أهل من وهو »صفوان
 خالد« ذبحة الذي درهم بن اجلعد مقدمتهم ويف األهواء أهل جالس وإنام
 .۵ اهللا صفات ونفيه لزندقته »القرسي اهللا عبد بن




  
  ٧٩    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 فرق خالف ليس ڤ الصحابة بني الفرتة ههذ يف وقع الذي اخلالف ًإذا
 الذي إنام ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب من منحرفة وال ضالة فرقة اخلالف هذا من يظهر ومل

 l k j i ﴿: تعاىل قال اهللا أرادها ٍحلكم اهللا بتقدير كان بينهم حدث
 ~} | { z y x w v u t s r q po n m

 ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴾ ]٩: احلجرات[. 
 التي للفتنة ًاستغالال بعدهم جاء ممن واملنحرفة الضالة فرقال ظهرت وإنام

 .ڤ الصحابة بني دارت
אאW 
 يقسم ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عند نحن بينام: قال ڤ اخلدري سعيد أيب حديث يف
 قال اعدل: اهللا رسول يا: فقال متيم بني من رجل وهو اخلويرصة ذو أتاه ًقسام

 مل إن وخرست َخبت أو ُخبت قد أعدل مل إن يعدل ومن !ويلك« :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول
 اهللا رسول قال, عنقه أرضب يل فيه ائذن اهللا رسول يا ڤ عمر فقال »أعدل
 صيامهم إىل وصيامه صالهتم إىل صالته أحدكم حيقر ًأصحابا له فإن دعه« :ملسو هيلع هللا ىلص

 الرمية من السهم يمرق كام اإلسالم من يمرقون تراقيهم جياوز ال القران يقرئون
 ينظر ثم يشء فيه يوجد فال رصافه إىل ينظر ثم يشء فيه يوجد فال نصله إىل ينظر
 يشء فيه يوجد فال قذذه إىل ينظر ثم )القدح وهو( يشء فيه يوجد فال نضيه إىل

 مثل أو املرأة ثدي مثل عضديه إحد أسود رجل آيتهم والدم الفرث سبق
 اخلدري عيدس أيب قال ثم »الناس من فرقة حني عىل خيرجون تدردر البضعة
 طالب ايب بن عيل أن وأشهد ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول من هذا سمعت أين فأشهد(: ڤ
 إىل نظرت حتى, به فأتى, فوجد فالتمس الرجل بذلك فأمر معه وأنا قاتلهم ڤ



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٨٠

 .)١( نعته الذي ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول نعت
 بينهام من فيخرج فرقتان أمتي يف يكون«: ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال ًأيضا احلديث ويف
 .)٢(»باحلق أوالهم قتلهم يىل مارقة

אW 
 من وقع ما وهذا فرقة حني عىل خيرجون −اخلوارج −  املارقة هذه أن −

 .صفني قي اخلوارج
 طالب أيب بن ّعيل أن عىل يدل وهذا باحلق الطائفتني أوىل قتلهم ييل الذي إن −

 .الطائفتني أحق معه ومن ڤ
 الدين هذا أن لنا ضحيت اخلوارج صفات توضح التي األحاديث خالل ومن −

 أبو يقول وهلذا السنة عىل االنضباط عىل مبني هو وإنام الشدة عىل مبنيا ليس
 .)بدعة يف اجتهاد من خري سنة يف اقتصاد(: ڤ هريرة وأبو الدرداء
 عىل واعرتضوا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أصحاب عىل خرجوا األسنان حدثاء فهؤالء

: وقالوا عليهم اهللا رضوان الصحابة أئمة عىل واعرتضوا طالب أيب بن وعيل عثامن
 الثانية املرتبة يف هو عمر ألن عمر مثل عندهم ليس والصحابة عمر مثل أعطونا

                                                            
السهم بال نصل : النيض) ١٠١٦٤(ذكر اخلوارج وصفاهتم : أخرجه مسلم يف صحيحه باب) ١(

القذذ ريش السهم, سبق : وال ريش وهو السهم الذي كانوا يستقسمون به وهو القدح, قذذه
أي أن السهم قد جاوزها ومل يعلق فيه منهام يشء والفرث اسم مايف الكرش, : الفرث والدم
البضعة القطعة من اللحم وتدردر أصله تتدردر معناه تضطرب وتذهب : ردرمثل البضعه تد

 .وجتيء
 .ذكر اخلوارج وصفاهتم: ّأبو داود يف السنن وخرجه اإلمام مسلم يف باب) ٢(




  
  ٨١    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 عمر? بمثل جاءوا هل عمر مثل الصحابة عند جيدوا مل فلام الصديق بكر أيب بعد
 يسمى يشء العلم من عنده ليس جلف أعرايب عقبيه عىل ّبوال برجل جاءوا فقد ال
 عىل »الكواء بن اهللا عبد« ّوأمروا أمرينا هذا: وقالوا »الراسبي وهب بن اهللا عبد«

 ڤ طالب أيب بن وعيل موجودون −عليهم اهللا رضوان− والصحابة, الصالة
 كانوا هريرة وأبو زيد بن وسعيد وقاص أيب بن وسعد الفرتة هذه يف األمة أفضل

 إىل واجتهوا فروهموك تركوهم −عليهم اهللا رضوان− الصحابة وأئمة موجودين
 .هؤالء عند املوجود الضالل عىل يدل وهذا »الراسبي وهب بن اهللا عبد«

 وقتلوا املسلمني رسح عىل يغريون بدءوا انحازوا فلام, انحازوا افرتقوا وملا
 عن حدثنا: فقالوا جارية ومعه عليهم مر ڤ األرت بن خباب بن اهللا عبد

 القائم من خري القاعد وأن( لفتنا يف القعود وجوب يف بحديث فحدث أبيك?
 خري املقتول اهللا عبد تكون وأن الساعي من خري واملايش املايش من خري والقائم

 بطنها فبقروا ًحامال وكانت جاريته وأخذوا فقتلوه )القاتل اهللا عبد تكون أن من
 املسلمني ويكفرون املسلمني من جيدون من يقتلون وبدءوا النهر يف ورموها

 ينتفعوا فلم ووجههم وأرشدهم وعلمهم األمر بداية يف ڤ عيل فناصحهم
 : رائعة قصة يف ڤ عباس بن اهللا عبد إليهم فأرسل بذلك

אڤ אW 
 ّعيل عىل وخرجوا ّاحلرورية اجتمعت ملا(:  ڤعباس بن اهللا عبد يقول

: قال عليك خارجون القوم إن املؤمنني أمري يا: فيقول الرجل يأتيه فجعل ڤ
 فال بالصالة أبرد: املؤمنني أمري يا: قلت يوم ذات كان فلام خيرجوا حتى دعهم
 فإذا, قائلون وهم عليهم فدخلت: قال −اخلوارج يعني−  القوم آيت حتى تفتني
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 اإلبل ثفن أيدهيم ّكأن جباههم يف السجود أثر قد السهر من وجوههم مسهمة هم
 فأثرت أيدهيم عىل يعتمدون فكانوا فرش عندهم يكن ومل الصالة كثرة من: يعني
 احللة هذه وما عباس? ابن يا بك جاء ما: فقالوا ّمرحضة قمص عليهم أيدهيم يف

 ذلك? من تعيبون ما: قلت: قال عباس ابن تزين ينكرون كأهنم عليك?
 ثم: قال اليمنية الثياب من يكون ما أحسن وعليه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول رأيت فلقد

Z Y X W V U T S ] \ [^ _ `  ﴿: آليةا هذه قرأت
 n m l k j ih g f e d c b a﴾ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أصحاب عند من جئت: قلت بك? جاء ما: فقالوا, ]٣٢: األعراف[
 أيب بن عيل يعني ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عم أبن عند من وجئتكم, أحد منهم فيكم وليس
 وأبلغهم عنهم ألبلغكم جئت, بتأويله أعلم وهم القران نزل وعليهم ڤ طالب
 فإن − قبلية حزبية قضية القضية كأن −  ًقريشا ختاصموا ال: بعضهم فقال عنكم
 .]٥٨ الزخرف[ ﴾  ¾ ¿ Á À﴿: يقول اهللا
 فأنزهلا املعاندين الكفار يف نزلت اآلية هذه فإن مكانه غري يف استدالل وهذا −

 .عباس بن اهللا عبد وعىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أصحاب عىل اخلارجي هذا
: قلت: قال ثالثة أو رجالن منهم فكلمني: قال فلنكلمه بىل: عضهمب فقال −

 .ثالثة: قالوا ?ڤ طالب أيب بن ّعيل عىل: يعني − عليه نقمتم ماذا
 أمجل فهذا واملناقشة املناظرة أسلوب يكون كيف انظروا − ّهن? ما: فقلت

 :تعاىل هللا وقال اهللا أمر يف ّالرجال َّحكم: قالوا −البدع أهل مع للمناقشة مثال
 فإنه: قال ًأيضا? وماذا واحدة هذه: قلت: قال, ]٥٧: األنعام[ ﴾~ � ¡ ¢£ ﴿

 .يغنم ومل يسب فلم − الشام أهل: يعني−  قاتل
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 كانوا أفهامهم ضيق من اخلوارج أن(: $ تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول
 k j i ﴿: يقول ۵ اهللا أن مع الكفار مع إال القتال حيصل ال يعتقدون

o n m l { z y x w v u t s r q p
 .)مؤمنون بأهنم وصفهم أنه مع الباغية بمقاتلة فأمر, ]٩: احلجرات[ ﴾| {~ 

 ال: يعني− قتاهلم حل ما مؤمنني كانوا فلئن يغنم ومل يسب فلم قاتل فإنه: يقول
 ًأيضا? وماذا: قلت: قال وسبيهم قتاهلم حل لقد كافرين كانوا ولئن يقاتلهم أن جيوز
 .الكافرين أمري فهو املؤمنني أمري يكن مل فإن املؤمنني أمري من نفسه اوحم: قالوا

 قولكم ينقض ما ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وسنة اهللا كتاب من أتيتكم إن أرأيتم: قلت: قال
 لكن, عندهم الصدق عىل يدل وهذا نرجع? ال لنا وما قالوا أترجعون? هذا

 كام الدين من رجوخي باهللا والعياذ مارقا صاحبه يكون بعلم يكن مل إذا الصدق
 .الرمية من السهم خيرج

 ª ﴿: كتابه يف قال اهللا فإن اهللا أمر يف ّالرجال ّحكم: قولكم أما: قلت: قال
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ «

 Ã Â Á﴾ ]زوجها واملرأة يف وقال ]٩٥: املائدة :﴿ q p o n 
 x w v u t s r﴾ ]حكم إىل ذلك اهللا فصري ]٣٥: النساء 

 إصالح ويف املسلمني دماء من الرجال حكم أتعلمون اهللا شدتكم فنا الرجال
 ويف درهم ربع ثمنه −احلاج قتله أرنب: يعني − أرنب دم يف أو أفضل بينهم ذات
 .أفضل املسلمني دماء يف الرجال حتكيم: يعني أفضل هذا بىل: قالوا امرأة بضع
 وأما: قال .نعم: قالوا −جةاحل هذه من انتهيتم: يعني هذه? من أخرجتم: قال

 يف القتل حصل: يعني عائشة أمكم ْأتسبون يغنم? ومل يسب ومل قاتل قولكم



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٨٤

 من نستحل ما منها فنستحل نسبها قلتم فإن عائشة? أمكم أتسبون اجلمل موقعة
 ¯ ﴿: قال اهللا ألن كفرتم فقد بأمنا ليست قلتم وإن كفرتم فقد غريها

  هذه? من أخرجتم ضاللتني بني ترددون فأنتم ]٦: األحزاب[ ﴾°±
  .بىل: قالوا
 إن(: ترضون بمن أتيكم فأنا املؤمنني إمرة من نفسه حما: قولكم وأما: قال

 يا اكتب: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول: قال عمرو بن سهيل صالح حني احلديبية يوم يف اهللا نبي
 أنك نعلم ما: عمرو بن سهيل فقال اهللا رسول حممد عليه صالح ما هذا: عيل

 انك اللهم: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال قاتلناك ما اهللا رسول انك نعلم ولو اهللا رسول
 بن وسهيل اهللا عبد بن حممد عليه أصطلح ما هذا أكتب: عيل يا رسولك أين تعلم
 .أمجعني وقتلوا فخرجوا بقيتهم وبقيت ألفان منهم فرجع: قال )عمرو

 وهم فةاملنحر الضالة الفرقة هلذه ڤ عباس بن اهللا عبد مناظرة هذه
 يغريون وقاموا ڤ طالب أيب بن عيل وكلمهم عباس أبن ناظرهم فلام اخلوارج

 أصحاب عليهم فخرج »النهروان« يسمى مكان يف واجتمعوا املسلمني رسح عىل
 ومل أمجعني فقتلوهم ملسو هيلع هللا ىلص النبي لكالم ًتصديقا فيه ألن بقتاهلم وفرحوا ملسو هيلع هللا ىلص النبي
 .منهم القليل إال يبق

אאאW 
 .املسلمني وعامة الصحابة كفروني أهنم −١
 .اإلمامة يف القرشية رشط أنكروا أهنم −٢
 واملعاداة املواالة لغريهم تكفريهم عىل ورتبوا الكبرية مرتكب ّكفروا أهنم −٣




  
  ٨٥    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 الكفر ودار مجاعتهم به واملقصود اإلسالم دار: قسمني إىل الناس وقسموا
 ًمستمرا مازال بدأامل وهذا ًمجيعا األرض وبقية املسلمني بقية به واملقصود

 .اخلوارج مع
 وجه بغري وتعاىل سبحانه اهللا بأمر القائم املسلم السلطان عىل خروجهم −٤

 .وتكفريه حق
 الذين ّالقواد أحد ّأن لدرجة سامهتم من سمة العشوائية بالطريقة التكفري −٥

 هذا وكان− تفريقهم أراد إذا كان »صفرة أيب بن املهلب«: وهو قاتلوهم
 فريميها السهام عىل يربطها ثم أوراق يف مسائل ويضع يأيت −داهية الرجل
 هذا ففتحوا, ورقة فيه أن تعجبوا السهم رأوا فإذا بساحتهم تنزل حتى

 فافرتقوا ًبعضا بعضهم فكفر فاختلفوا فتناقشوا مسائل فوجدوا األوراق
 دليل وهو سامهتم من سمة العشوائي فالتكفري, يمزقهم أن استطاع وهكذا
 .مضالهل عىل
 .والسنة الكتاب لنصوص فهمهم عدم اخلوارج ضالل وسبب
 .ًموجودا فكرهم وبقي منهم البعض بقي اخلوارج ڤ عيل قاتل أن وبعد

 : طوائفهم ومن, طوائف إىل فانقسموا
 .احلنفي األزرق بن نافع أتباع: األزارقة −١
 .احلنفي عامر بن نجدة أتباع: النجدات −٢
 .الوجوه صفر صاروا بادةالع كثرة من بذلك ويسمون: الصفرية −٣

 .أحد هؤالء من يبق ومل



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٨٦

 : طائفتان إال اخلوارج من يبق ومل
 .اإلباضية أو األباضية: األوىل الطائفة −١
 .التكفري مجاعات: الثانية الطائفة −٢

ًغلوا أقل طائفة وهم »أباض بن اهللا عبد« أتباع فهم: اإلباضية أما  من ّ
 ببعض يقرون كانوا وإن إليهم النتسابا من يتنصلوا أن وأرادوا األوائل اخلوارج
 اجلزائر يف موجودة مجاعات وهلم عامن يف دولة ومل موجودون اآلن وهم مقاالهتم

 عامن وفقيه أفريقيا شامل يف دول هلم وجدت اإلسالمي التاريخ ويف زنجبار ويف
 وهذا »الدامغ احلق« أسامه ًكتابا وألف اإلباضية منهج يمثل »اخللييل أمحد«

 : مسائل ثالث عىل بناه بالكتا
 أن يمكن الدنيا يف بينام القيامة يوم النار يف خملد الكبرية مرتكب هو الفاسق −١

 يف أما الدنيا يف الكفر أحكام عليه يرتبون ال ولكنهم كافر عليه يطلق
 .النار يف خملد بأنه واملعتزلة األوائل اخلوارج وافقوا فقد األخرة

 ألهنم الكبائر أهل يف الشفاعة أنكروا أي, القيامة يوم الشفاعة أنكروا −٢
 املقام وهي العامة العظمى للشفاعة بالنسبة أما النار يف خملدون عندهم
 .ينكروهنا فال املحمود

 وهذا الذات هي الصفات إن: يقولون املعتزلة مذهب عىل اهللا صفات يف −٣
 نهأ االستواء معنى يف املعتزلة يوافقون وهلذا للصفات إنكار احلقيقة يف

 .ًكبريا ًعلوا يقولون عام اهللا تعاىل, استوىل: بمعنى




  
  ٨٧    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

  L K J I﴿: تعاىل اهللا قول ّويؤولون القيامة يوم اهللا رؤية ينكرون −٤
 O N M﴾ ]وأن منتظرة بمعنى هنا )ناظرة( أن: يقولون ]٢٣−٢٢: القيامة 

 .بأعينهم القيامة يوم ۵ اهللا يرون ال الناس
 .قديم أنه: قوهلم يف األشاعرة قيواف وبعضهم القران بخلق يقولون −٥
 .باجلرب يقولون األشاعرة مذهب عىل القدر مسائل ويف −٦
 .اإلمامة يف القرشية رشط ينكرون −٧

 .احلق أهل منهج عن منحرفة ضالة فرقة اإلباضية فإن هذا وعىل
 : التكفري مجاعات: الثانية الطائفة وأما
 فهم, ناسال ّوكفروا »مصطفى شكري« يد عىل مرص يف نشأت ما أول
 يكفر مل من«: قاعدة عىل ذلك وبنوا, تفصيل دون اهللا أنزل ما بغري احلاكم يكفرون
 الكافر يكفر مل من أن: احلقيقي القاعدة هذه معنى أن واحلقيقة »كافر فهو الكافر
 من كثري عند يتضح ومل اهللا أنزل ما بغري حيكم الذي لكن, كافر فهو األصيل
 بعد إال يكون ال املسلمني من املعني تكفري ألن فريهتك جيوز فال كفره املسلمني
 لألهواء خيضع فال رشعي حكم ألنه احلجة وإقامة املوانع وانتفاء الرشوط توافر
 إرساف فيه ضوابط بال املعني تكفري يف فاإلرساع الرشعي الدليل من بد ال ولكن
 يكفر مل اوهلذ العذر أبواب من معروف باب التأول فإن الرشع لنصوص وخمالفة

 كان الذي التأول لوجود كفر ظاهره فيام وقع انه مع ڤ »بلتعة أيب بن حاطب«
 .بدر أهل ومن للرسول وحمب هللا حمب أنه وهو لديه

 .جمموعتهم إال حرب دار ًمجيعا الدنيا وجعلوا املسلمني عموم كفروا فهؤالء



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٨٨

 يكفر فبعضهم التكفري يف واحد مستو عىل ليسوا التكفري ومجاعات
 أنه عنده يتبني حتى الكفر املسلمني يف األصل أن ير وبعضهم, ًمجيعا املسلمني
 ثبوت ألن باطلة عقيدة وهذه املساجد وهجر العزلة إىل جلأ بعضهم وهلذا مسلم

 عىل وباستمراره اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال: بقوله يثبت لإلنسان اإلسالم
 املسلمني مع ّوصىل اهللا رسول ًحممدا أن دوشه اهللا إال إله ال أن شهد فإذا العمل
 بالدليل كفره يتبني حتى مسلم أنه حاله فهذا قبلتهم واستقبل ذبيحتهم وأكل
 دائرة إىل اإلسالم دائرة من املسلم ينقل ال أن: فيه التبيني ينبغي فالذي, القاطع
 فعىل, قنيبي إال عنه ينقل أن جيوز فال بيقني له ثبت اإلسالم ألن بيقني إال الكفر

 وكام التكفري مسائل يف ًحذرا أشد ويكون الباب هذا يف ينضبط أن اإلنسان
 الذي الكافر أن يعني ال وهذا »العقوبة يف اخلطأ من خري العفو يف اخلطأ«: يقولون
 .يكفر ال بضوابطه احلقيقي الكفر يف وقع

 : سمنيق إىل ينقسم التكفري أن التكفري مسائل يف نفهم أن فينبغي هذا وعىل
 : أقسام وهو النوع كفر: األول القسم

 وسب تعاىل اهللا سب مثل كفر القول هذا يقال أن وهو: القول كفر −أ
 .الرسول
 وسن اهللا لغري والنذر هلا والذبح القبور حول الطواف مثل: العمل كفر − ب
 .ذلك ونحو الوضعية القوانني

 الكافرين تويل أو اهللا غري من اخلوف أو, اهللا غري حمبة مثل: اإلرادة كفر − جـ 
 عند عليه جممع وهو )النوع كفر( العلامء عند يسمى هذا املؤمنني عىل وإعانتهم
 .فيها اختلفوا وحمددة يسرية مسائل يف إال العلامء




  
  ٨٩    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 : ّاملعني تكفري هو: الثاين القسم
, كافر األشخاص من شخص أي أو عيل أو خالد أو فالن بن فالن يقال كأن

 املوانع عنه وانتفت الكفر رشوط فيه توافرت إذا إال يكفر أن حيص ال وهذا
 أن جيوز فال, نقيضها واملوانع والتأويل واالختيار والقصد العلم: هي والرشوط

 يكون ال وقد األحيان بعض يف ًمانعا يكون قد اجلهل ألن باطالق هكذا يكفر
 الرجوع ينبغي لذا راهاإلك وكذلك ًمانعا يكون ما منه والتأول آخر حني يف ًمانعا
  .املسائل هذه يف والعقد احلل أهل الثقات للعلامء

 .للصواب املوفق واهللا
 
 
JJ......LL 

 



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٩٠

 : السابعة الوقفة
 البدع أهل شبهات على الرد

W 
 املتفق احلديث يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ثبت قد أنه −ّوإياك اهللا رمحني−  أخي أعلم

 هذا أمرنا يف أحدث من«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ولرس قال: قالت ڤ عائشة حديث من عليه
 العرباض حديث من أمحد والرتمذي عند آخر حديث ويف )١(»ُّرد فهو فيه ليس ما
 الراشدين اخللفاء وسنة بسنتي عليكم...«: ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال وفيه ڤ سارية بن

 األمور وحمدثات وإياكم بالنواجذ عليها وعضوا هبا متسكوا بعدي من ّاملهديني
 .)٢(»ضاللة بدعة وكل دعةب حمدث كل فإن

 : هبا والعمل البدع إحداث من شديد حتذير احلديثني هذين ويف
 يتوب العايص ألن املعصية صاحب من إبليس إىل ّأحب البدعة فصاحب

 يف وزاد هذا اجتهد ومهام ّحلها ويعتقد إليها ويدعو جييء البدعة وصاحب
 .ًبعدا اهللا من أزداد اجتهاده
 هدم عىل أعان فقد بدعة صاحب ّوقر من(: رسةمي بن إبراهيم قال −
 .)٣()اإلسالم

                                                            
 ).٦/٢٧٠(وأمحد ) ١٤(وأبن ماجة ) ٤٦٠٦(وأبو داود ) ١٧١٨(ومسلم ) ٢٥٥٠(البخاري ) ١(
) ٩٥(والدارمي ) ٤/١٢٦(وأمحد ) ٤٢(ماجة وأبن ) ٢٦٧٦(الرتمذي كتاب العلم ) ٢(

 ).وكل ضاللة يف النار: (وخرجه القايض عياض يف الشفاء عن العرباض بن سارية وزاد فيه
 ).١٥٧١١١) ٢٧٣(رشح أصول االعتقاد لإلمام الاللكائي برقم ) ٣(




  
  ٩١    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 اهللا أحبط فقد بدعة صاحب أحب من(: $ عياض بن الفضيل وقال −
 )قلبه من اإلسالم نور وأخرج, عمله
 بعده من وخلفاؤه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول ّسن(: $ العزيز عبد بن عمر وقال −
 ليس, اهللا دين عىل وقوة, اهللا لطاعة واستعامل, اهللا لكتاب تصديق هبا األخذ ًسننا
 خالفها ومن, مهتد فهو هبا اقتد من, خيالفها رأي يف النظر وال فيها تغيري ألحد
 فالبدع )ًمصريا وساءت جهنم أصاله و,ّتوىل ما اهللا ّواله املؤمنني سبيل غري واتبع
 ,لألعامل حمبطة, املسلمني لصفوف ّمفرقة, الشيطان من مقربة تعاىل اهللا عن مبعدة
 عىل أنه ير املبتدع ألن, البدعة بصاحب منه أغبط وال أفرح الشيطان رؤ وما

 .)خطأ عىل غريه وأن صواب
 أن زعم, حسنة يراها بدعة اإلسالم يف ابتدع من(: $ مالك اإلمام قال −
 فام ]٣: املائدة[ ﴾ n m l k ﴿: يقول اهللا ألن ّالرسالة خان ملسو هيلع هللا ىلص ًحممدا

 .)١()ًدينا اليوم يكون فال ًدينا يومئذ يكن مل
 : عليها والرد البدع أهل شبهات إليك البدع خطورة حول التمهيد هذا بعد

אאW 
 تعاىل اهللا كتاب من األدلة من بجملة بدعهم مرشوعية عىل البدع أهل يستدل

 ومل ًصحيحا فهام يفهموها مل والتابعني الصحابة وآثار ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول سنة ومن
 : ّومنته تعاىل اهللا بفضل عليها ّالرد ّثم ّاألدلة تلك وإليك هبا االستدالل سنواحي

                                                            
 ).٦٤: ١/٦٥(االعتصام ) ١(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٩٢

 : األوىل الشبهة
 t s r q ﴿: تعاىل بقوله بدعهم مرشوعية عىل البدع أهل استدل

 ` _ ~ } | { z y x w v u
 n m l k j i h g f e d c b a

 y x w vu t s r q po﴾ ]٢٧: احلديد[. 
אW 
 : أمرين من بد ال الفهم يستقيم لكي دايةب

 .االستدالل صحة الثاين      .الدليل صحة: األول
 الكتاب من الصحيحة باألدلة يستدلون أهنم العلم قلييل من الكثريين فآفة
 فيكون الواقع أو احلالة عىل هلا والتنزيل االستدالل حيسنون ال أهنم غري والسنة
 مل فهم الكريمة اآلية هبذه باستدالهلم البدع هلأ فيه وقع ما وهذا واخللط اخللل

 عىل ّيرد والذي لآلية الصحيح الفهم وإليك موضعها غري يف ووضعوها يفهموها
 .املدح سياق يف ال الذم سياق يف وردت اآلية ّألن بدعهم البدع أهل

 بعث منذ ّأنه تعاىل خيرب(: اآلية هلذه تفسريه يف $ كثري ابن احلافظ يقول −
ّذريته من إال ًنبيا وال ًرسوال بعده يرسل مل, ڠ ًنوحا  ڠ إبراهيم وكذلك, ّ
 األخر اآلية يف تعاىل قال كام, ساللته من وهو ّإال رسوال يرسل مل, الرمحن خليل

﴿ l k j i h ﴾ ابن عيسى« إرسائيل بني أنبياء آخر كان حتى 
: تعاىل قال اوهلذ عليهام وسالمه اهللا صلوات بمحمد بعده من برش الذي »مريم
﴿ { z y x w v u t s r q﴾ وهو 




  
  ٩٣    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

, احلواريون وهم ﴾ | { ~ _ ` ﴿ إليه اهللا أوحاه الذي الكتاب
﴿ a ﴾ اخلشية وهي رقة أي ,﴿ b ﴾ وقوله, باخللق ﴿ d c ﴾ 
 التزموها هم وإنام رشعناها ما أي ﴾ g f e ﴿, النصار ّأمة أبتدعها أي
 : قوالن فيه ﴾ j i h  k﴿ :تعاىل وقوله, أنفسهم تلقاء من

 .وقتادة جبري بن سعيد قاله, اهللا رضوان بذلك قصدوا أهنم: أحدمها
 .اهللا رضوان ابتغاء عليهم كتبنا إنام ذلك عليهم كتبنا ما: واآلخر
, القيام حق التزموه بام قاموا فام أي ﴾ po n m l ﴿: تعاىل وقوله

 : وجهني من هلم ذم وهذا
 .اهللا به يأمر مل ما اهللا دين يف االبتداع: احدمها
 وقد ۵ اهللا إىل تقرهبم قربة أنه زعموا مما التزموه بام قيامهم عدم يف: الثاين

قلت »مسعود ياابن«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: قال مسعود ابن عن حاتم أيب ابن رو 
 وسبعني اثنتني عىل افرتقوا إرسائيل بني أن علمت هل«: قال اهللا رسول يا لبيك

 مريم ابن عيسى بعد واجلبابرة امللوك بني قامت فرق ثالثة إال منها ينج مل فرقة?
 قوة هلا يكن مل أخر طائفة قامت ثم, ونجت فصربت فقتلت اجلبابرة فقاتلت
 مريم بن عيسى ودين اهللا دين إىل فدعوا واجلبابرة امللوك بني فقامت بالقتال
 ئفةطا قامت ثم ونجت فصربت بالنريان وحرقت باملناشري وقطعت فقتلت
ّوترهبت ّفتعبدت باجلبال فلحقت بالقسط القيام تطق ومل قوة هلا يكن مل أخر 
 .)١(﴾ g f e d c﴿: تعاىل اهللا ذكر الذين وهم

                                                            
 .رأخرجه أبن أيب حاتم ورواه أبن جرير بطري أخر ولفظ آخ) ١(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٩٤

− رهبانية نبي لكل«: قال ملسو هيلع هللا ىلص ّالنبي ّأن مالك بن إياس عن أمحد اإلمام رو 
 ورهبانية ,رهبانية أمة لكل«: رواية ويف »اهللا سبيل يف اجلهاد األمة هذه ورهبانية

 .)١(»اهللا سبيل يف اجلهاد األمة هذه
 سألت: فقال أوصني: فقال جاءه ًرجال أن ڤ اخلدري سعيد أيب وعن −

 يشء كل رأس فإنه اهللا بتقو أوصيك, قبلك من ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عنه سألت عام
 ّفإنه, القران وتالوة اهللا بذكر وعليك, اإلسالم رهبانية ّفإنه باجلهاد وعليك
 .)٢( األرض يف وذكرك لسامءا يف روحك
 h g f e d c ﴿: تعاىل قوله يف اللغة أهل قال −

 k j i﴾ يوجد ال أنه: املنقطع االستثناء ومعنى منقطع استثناء هذا 
 كقوله )لكن( احلالة هذه يف )إال(ومعنى قبله والذي )إال(بعد الذي بني تعلق
 y x w v u t s r q p o n m l ﴿: تعاىل

{z﴾ ]وكان اجلن من وكان املالئكة من يكن مل إبليس لكن: واملعنى ]٥٠: الكهف 
 .يسجد ومل ربه أمر عن ففسق بالسجود ًمأمورا

 ألزمناهم وما عليهم كتبناها ما ابتدعوها ورهبانية: لآلية الصحيح واملعنى
 .اهللا رضوان بابتغاء وألزمناهم أمرناهم لكن هبا

 وهو إرسائيل بني شأن هذا كان: ًتنزال للقوم فنقول التوضيح هذا وبعد
 بل اإلسالم ظل يف القوم عند الواردة الرهبانية لنا يقر مل ملسو هيلع هللا ىلص والنبي قبلنا من رشع

 : ذلك من الرهبانية منع عىل النصوص تتضافر
                                                            

 .أخرجه أمحد واحلافظ أبو يعىل) ١(
 ).٢٧ص: (تفسري أبن كثري سورة احلديد) ١١٧٩١: (أخرجه اإلمام أمحد) ٢(




  
  ٩٥    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

ّالنبي ّأن ڤ عائشة عن أمحد اإلمام رواه ما − : مظعون بن لعثامن قال ملسو هيلع هللا ىلص ّ
 هللا أخشاكم ّإين فواهللا أسوة? ّيف أمالك علينا تكتب مل الرهبانية إن عثامن يا«

 عدة تتضمن إذ للرهبانية اإلسالم رفض لنا يؤكد وهذا, »حلدوده وأحفظكم
 : هي العنارص وهذه اإلسالم يرفضها كلها أساسية عنارص
 .للتعبد الكامل االنقطاع −١
 .الزواج عن الدائم االمتناع −٢
 .واملعيشة للدنيا والعمل, األرض عامرة عن اإلعراض −٣

 ّالروحية بني التوازن فكرة عىل يقوم ألنه املعاين هذه يرفض واإلسالم
ّواملادية  وبني ّالنفس وحفظ جالله جل ّالرب ّحق وبني واآلخرة الدنيا وبني ّ
ّوالسنة القرآن يف ّالنصوص تضافرت وقد والواقعية املثالية  واهللا ذلك تأكيد عىل ّ
 .ّاملوفق

אאWאW 
 غري من بعده هبا عمل من وأجر أجرها فله حسنة ّسنة اإلسالم يف ّسن من«

 وزرها عليه كان سيئة ّسنة اإلسالم يف ّسن ومن, يشء أجورهم من ينقص أن
 .)١( »يشء أوزارهم من ينقص أن غري من بعده من هبا عمل من ووزر

                                                            
 ).١٠١٧: (أخرجه مسلم) ١(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٩٦

אאW 
, ًترشيعا العمل ّسن وليس تنفيذا العمل ّسن: أي, )ّسن من( معنى: ًأوال
 .النبوية ّالسنة من ثبت بام العمل باحلديث فاملراد

 وإليك املرشوعة الصدقة وهو احلديث جاء ألجله الذي السبب لذلك ويدل
 صدر يف ّكنا(: قال ڤ البجيل اهللا عبد بن جرير عمرو أيب عن: احلديث متام

 السيوف متقلدي العباء أو ّالنامر جمتايب عراة قوم فجاءه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عند ّالنهار
 من هبم رأ ملا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول وجه ّفتمعر, مرض من كلهم بل مرض من ّعامتهم
 A ﴿: فقال خطب ثم فصىل, وأقام ّفأذن ًبالال فأمر, خرج ثم فدخل الفاقة

 S RQ P O N M L K J I H G F E D C B
 ^ ] \ [ Z YX W V U T﴾ ]احلرش يف التي واآلية, ]١: النساء :

﴿O N M ^ ] \ [ ZY X WV U T S R Q P 
 صاع من, ثوبه من, درمهه من, ديناره من رجل ّتصدق«, ]١٨: احلرش[ ﴾_ 

 .»مترة بشق ولو: قال حتى, متره صاع من, ّبره
ٍبرصة األنصار من رجل فجاء: قال : قال عجزت قد بل عنها تعجز كفه كادت ّ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول وجه رأيت ّحتى وثياب طعام من كومني رأيت ّحتى ّالناس تتابع ّثم
 أجرها فله حسنة ّسنة اإلسالم يف ّسن من«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول فقال, مذهبة ّكأنه ّيتهلل
 اإلسالم يف ّسن ومن, يشء أجورهم من ينقص أن غري من بعده هبا عمل من وأجر
 من ينقص أن غري من بعده من هبا عمل من ووزر وزرها عليه كان سيئة ّسنة

ّالنبي ّحلث ًتنفيذا هبا جاء بالصدقة جاء الذي األنصاري فهذا )١(»يشء أوزارهم  هلم ّ
                                                            

 ).١٠١٧(أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه برقم ) ١(




  
  ٩٧    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 أخذ البادئ ّفألنه, القوم فتبعه ّالسنة بتنفيذ بدأ الذي هو فكان الصدقة عىل
 ومل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول ّحلث ًتنفيذا العمل ّسن أي احلسنة ّالسنة هذه ّسن ّألنه أجورهم
 .هلم حجة وليس عالبد أهل عىل حجة فاحلديث يبتدع ومل ّالسنة خيالف
 بدعة كل(: قال الذي هو )حسنة ّسنة اإلسالم يف ّسن من( :قال الذي ّإن ثم
 آخر ًقوال له ّيكذب قول ملسو هيلع هللا ىلص املصدوق الصادق عن يصدر أن يمكن وال )ضاللة
 .)١(ًأبدا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول كالم يتناقض أن يمكن وال

ّالنبي ّإن ّثم  )اإلسالم يف(: وقال )ابتدع من( يقل ومل )ّسن من(: قال ملسو هيلع هللا ىلص ّ
 .)٢(بحسنة ليست والبدعة )حسنة(: وقال اإلسالم من ليست والبدع

 والبدعة, املتبع الطريق هي ّالسنة ّفإن, والبدعة ّالسنة بني الفرق خيفى وال
 احلسنة ّالسنة ّفرس ّأنه السلف من أحد عن ينقل مل أنه كام, الدين يف اإلحداث هي

 .نفسهمأ عند من ّالناس حيدثها التي بالبدعة
, فعدمت, موجودة كانت ّسنة أحيا من: أي )ّسن من(: معنى فإن ًوأيضا

ّالسن( فيكون هذا وعىل فأحياها  .تركت أن بعد ّسنة أحيا ملن ًنسبيا ًإضافيا)ّ
 أجر مثل له كان, ّالناس هبا فعمل سنني من ّسنة أحيا من(: حديث له ويدل

 عليه كان, هبا فعمل بدعة ابتدع ومن, شيئا أجورهم من ينقص ال هبا عمل من
 .)٣( )شيئا هبا عمل من أوزار من ينقص ال هبا عمل من أوزار

                                                            
 ).١٩ص ($اإلبداع يف كامل الرشح وخطر االبتداع للعالمة أبن عثيمني : راجع) ١(
 ).٢٠: ص(لسابق املصدر ا) ٢(
 .وصححه الشيخ األلباين) ٢٠٩(سنن أبن ماجة ح ) ٣(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ٩٨

אW 
 .هلم حجة وليس البدع أهل عىل حجة احلديث ّأن

אאW 
 حيدث مل القرآن مجع أن فزعموا الصديق بكر أيب عهد يف الكريم القرآن مجع

ّالنبي عهد يف  .ڤ بكر أبو وفعله ملسو هيلع هللا ىلص ّ
אאW 
 مراحل ّأن يتضح القران مجع قضية يف الواردة الروايات خالل من بداية

 : ثالث اجلمع
ّالنبي بحرضة: األوىل  عىل ُوكتب, الصدور يف حفظ حيث وكتابة ًحفظا ملسو هيلع هللا ىلص ّ
 .وغريها واألكتاف واللخاف العسف والرقاع من وألواح قراطيس يف السطور

: قال ڤ ثابت بن زيد عن الشيخني رشط عىل صحيح بسند احلاكم أخرج
 ).الرقاع من القران نكتب أي نؤلف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عند ّكنا(

 والرقاع العسب من بإنتساخه ڤ الصديق بكر أيب عهد عىل: الثانية
 .واحد مصحف يف وجعله الرجال وصدور

 واحدة قراءة عىل الناس ومحل عفان بن عثامن عهد عىل السور ترتيب: الثالثة
 .املصاحف باقي وأحرق األمصار إىل أرسلها مصاحف عدة منه كتبو

 عهد يف ًجمموعا وكان واحد مصحف يف مجعه أنه الصديق فعله الذي إذن
 ومحلة ّالقراء من الكثري استشهاد وبعد الرجال صدور ويف الرقاع يف ملسو هيلع هللا ىلص ّالنبي




  
  ٩٩    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 واحد مصحف يف جلمعه الصديق بكر أيب صدر اهللا رشح الصدور يف القرآن
 ﴾ m l k j i h g ﴿: تعاىل قال لكتابه تعاىل اهللا حفظ من وهذا

 .]٩: احلجرات[
ّفالصديق  اخللفاء أحد الصديق بكر أبا ّإن ّثم يبتدع ومل حيدث مل ڤ ّ

ّالنبي يقول سننهم املتبعة الراشدين  الراشدين اخللفاء ّوسنة ّبسنتي عليكم«: ملسو هيلع هللا ىلص ّ
 .)١(»...بالنواجذ عليها عضوا بعدي من ّاملهديني

אאאW 
 مجع عندما )هذه البدعة نعم( :ڤ اخلطاب بن عمر الفاروق لقول فهمهم
 .رمضان يف الرتاويح صالة يف واحد إمام عىل املسلمني

אאW 
 −يسلم ال هذا أن مع− إليه ذهبوا ما بصحة وقلنا القوم مع تنزلنا لو بداية

, كان من كائنا ّالناس من أحد بكالم ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ولرس كالم يعارض أن جيوز ال فإنه
 الذي عمر بكالم وال ملسو هيلع هللا ىلص نبيها بعد األمة هذه أفضل هو الذي بكر أيب بكالم ال
 .غريمها بكالم وال ملسو هيلع هللا ىلص نبيها بعد األمة هذه ثاين هو

, السامء من حجارة عليكم تنزل أن يوشك(: ڤ عباس بن اهللا عبد قال −
 .)وعمر بكر أبو قال وتقولون ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: أقول

                                                            
هو من حديث العرباص بن سارية ) ٤٢(وأبن ماجة املقدمة ) ٢٦٧٦(الرتمذي باب العلم ) ١(

 .ڤ



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ١٠٠

 اهللا رسول ّسنها ّسنة مع ألحد رأي ال(: ڤالعزيز عبد بن عمر قال −
 .)١()ملسو هيلع هللا ىلص

 مل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول ّسنة له استبان من ّأن عىل املسلمون أمجع(: الشافعي قال −
 .)٢()أحد لقول يدعها أن له حيل

, الرتاويح صالة يف ّالناس مجع عندما الكلمة هذه قال ڤ عمر ّإن ثم −
 املؤمنني ّأم روته ما بدليل, ّالسنة عني هي بل, ببدعة ليست الرتاويح وصالة
 ّثم, ناس بصالته فصىل, املسجد يف ليلة ذات صىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول ّأن ڤ عائشة
 خيرج فلم الرابعة أو, الثالثة الليلة من اجتمعوا ّثم, ّالناس فكثر القابلة يف ّصىل
 من يمنعني ومل, صنعتم الذي رأيت دق«: قال أصبح فلام ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول إليهم

 .)٣(رمضان يف وذلك »عليكم تفرض أن خشيت ّأين إال إليكم اخلروج
 صالة يف اجلامعة ترك أجلها من التي ّالعلة عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول ّفنص
 فالذي, مجاعة الرتاويح صالة أعاد, زالت قد ّالعلة ّأن عمر رأ ّفلام, الرتاويح

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول فعل نم ًأصال كان ًإذا عمر فعله
 كالمه? يف البدعة معنى فام ببدعة ليس ڤعمر فعله ما ّأن لنا تبني فإذا
 .الرشعي املعنى ال اللغوي املعنى هبا قصد ڤعمر قول يف البدعة ّإن

                                                            
 ).٢/٢٨٢(إعالم املوقعني ) ١(
 ).٢/٢٨٢(إعالم املوقعني ) ٢(
 ).١١٢٩(أخرجه البخاري ) ٣(




  
  ١٠١    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 تفعل مل الصالة هذه كانت ّفلام سابق مثال غري عىل فعل ما: اللغة يف والبدعة
 حيث من بدعة كانت ڤعمر عهد لأو يف وال ڤ الصديق بكر أيب عهد يف

 .سابق مثال هلا ليس أي اللغة
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول فعل من ًأصال هلا ّألن فال الرشع حيث من أما
 : $ الشاطبي قال
 جيوز ال ذلك وعند, األسامي يف ّمشاحة فال االعتبار هبذا, بدعة ّسامها فمن

 الكلم حتريف من نوع ّألنه, فيه املتكلم باملعنى االبتداع جواز عىل هبا يستدل أن
 .)١(موضعه عن

 تلك عمر تسمية هذا يف ما أكثر(: $ تيمية ابن اإلسالم شيخ قول −
 اللغة يف البدعة ّأن وذلك رشعية تسمية ال, لغوية تسمية وهذه, حسنها مع, بدعة
 عليه يدل مل ما كل: الرشعية البدعة أما, سابق مثال غري من ابتداء فعل ما كل ّتعم
  .)٢()رشعي دليل

 يمكن وال ّمتبعة وسننهم الراشدين اخللفاء من ڤ اخلطاب بن عمر ّإن ثم
ّالنبي هدي خيالف أن لعمر  .ملسو هيلع هللا ىلص ّ

                                                            
 ).١/٢٥٠(االعتصام ) ١(
 ).٢٧٦: ص(ضاء الرصاط املستقيم اقت) ٢(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ١٠٢

אאW 
 أذان اإلقامة اعتبار عىل الثالث أو الثاين لألذان ڤ عفان بن عثامن إحداث

ّالنبي عهد يف هذا حيدث ومل اجلمعة يوم  .ملسو هيلع هللا ىلص ّ
אאW 
 : بقوهلا واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة تتأف

 الراشدين اخللفاء ّوسنة ّبسنتي عليكم«: قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن ثبت
 أوله كان اجلمعة يوم والنداء احلديث »...بالنواجذ عليها عضوا بعدي من ّاملهديني
ّالنبي عهد يف املنرب عىل اإلمام جيلس حني  كانت فلام ڤ وعمر بكر وأيب ملسو هيلع هللا ىلص ّ

 ببدعة وليس, األول باألذان اجلمعة يوم ڤ عثامن أمر ّالناس وكثر عثامن خالفة
 البخاري رواه ما ذلك يف واألصل, الراشدين اخللفاء سنة باتباع األمر من سبق ملا

 أخربين شهاب ابن عن(: له واللفظ داود وأبو ماجة وابن والرتمذي والنسائي
 عهد يف اجلمعة يوم املنرب عىل اإلمام جيلس حني ولهأ كان األذان ّأن يزيد بن السائب
 يوم عثامن أمر ّالناس وكثر عثامن خالفة كان فلام ڤ وعمر بكر وأيب ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 .)١()ذلك عىل األمر فثبت ّالزوراء عىل به ّفأذن الثالث باألذان اجلمعة
 الذي ّالنداء ّبأن احلديث هذا عىل للبخاري رشحه يف القسطالين ّعلق وقد

 بني األذان عىل ًفريدا كونه باعتبار ًثالثا ّسامه الوقت دخول عند هو عثامن زاده
فيهام اإلعالم بجامع ًتغليبا أذان اإلقامة عىل وأطلق للصالة واإلقامة اإلمام يد 
 الصحابة ووافقه منه ًاجتهادا ڤ عثامن فزاده املسلمون كثر ملا األذان هذا وكان

                                                            
 .واللفظ له) ١٠٨٧(وأبو داود يف الصالة ) ١٣٩٢(البخاري يف اجلمعة ) ١(




  
  ١٠٣    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 .ًسكوتيا ًإمجاعا فصار راإلنكا وعدم بالسكوت ًمجيعا
 له يقال السوق يف له دار عىل ّاألول ّالنداء هذا ّسن عثامن ّأن املالحظ ومن
 ومعنى إليها للذهاب لالستعداد اجلمعة صالة قرب عىل للناس ًتنبيها الزوراء
 للصالة ّالناس الستعداد كايف بوقت املنرب عىل واخلطيب ّالنداء قبل كان ّأنه ذلك

 .يؤذن املؤذن فقام فجلس املنرب اإلمام صعد الوقت دخل فإذا املسجد إىل وذهاهبم
 .املوفق واهللا

אאWW)حسن اهللا عند فهو ًحسنا املسلمون رآه ما(. 
אאW 
 : نصه وإليك ڤ مسعود بن اهللا عبد كالم من األثر هذا بداية
 قلب فوجد العباد قلوب يف نظر اهللا ّإن(: قال ڤ مسعود بن اهللا عبد عن

 قلوب يف نظر ثم, برسالته فابتعثه لنفسه فاصطفاه العباد قلوب خري ملسو هيلع هللا ىلص حممد
 وزراء فجعلهم العباد قلوب خري أصحابه قلوب فوجد ملسو هيلع هللا ىلص حممد قلب بعد العباد
 فهو ًسيئا رأوا وما حسن اهللا عند فهو ًحسنا املسلمون رآه فام دينه عىل يقاتلون ّنبيه
 .)١( )سيئ اهللا عند

 فهم الصحابة إىل راجع وهو للعهد )املسلمون( قوله يف )ال( ّوأن
 وقد(: زيادة الروايات بعض يف جاء وقد األثر سياق له يدل كام هنا املقصودون

٢( )بكر أبا يستخلفوا أن الصحابة رأ(. 
                                                            

 ).٥٣٠(وحسنه الشيخ األلباين يف ختريج الطحاوية ) ٨/٣٤(رواه أمحد ) ١(
 ).٣/٧٨(املستدرك ) ٢(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ١٠٤

 .الصحابة األثر يف باملسلمني املراد ّأن عىل واضحة داللة هذا ففي
 بل البدع ّذم عىل جممعون ڤ الصحابة ّأن علم فقد كذلك األمر كان فإذا
 .البدع من يشء حتسني منهم واحد عن يرو ومل وتقبيحها
 هي وإنام, للعهد ليست )املسلمون( قوله يف )ال( ّبأن القول عىل ّأنه ثم

 .حجة واإلمجاع, اإلمجاع به املراد يكون لالستغراق
 واهللا: اإلمجاع أهل باملسلمني فاملراد احلديث صح إن السالم عبد بن العز قال

 .)١()أعلم
 األمر زال وال ضاللة بدعة ّكل ّأن عىل األوىل القرون يف اإلمجاع انعقد وقد
 .احلمد وهللا كذلك
 من وهو ڤ مسعود بن اهللا عبد اجلليل الصحايب لكالم يستدل كيف ثم
 .منها ًوحتذيرا البدع عن ًهنيا الصحابة ّأشد

 وكالمه, )٢( )ضاللة بدعة ّوكل كفيتم فقد تبتدعوا وال ّاتبعوا(: ئلالقا فهو
 .ًجدا كثري البدع عن ّالنهي يف ڤ

אאW 
 اهللا رسول قام: قال ڤ أنس رواه الذي احلديث هبذا البدع أهل استدالل

ّالنبي قام ما بعد رجل فجاء صالة إىل ملسو هيلع هللا ىلص  وقد القوم إىل فانتهى امليش فأرسع ملسو هيلع هللا ىلص ّ

                                                            
 ).٩: (رقم) ٤٢: ص(فتاو العز بن عبد السالم ) ١(
 ).١/٣٢٧) (٢/١٧٥(أبن بطة يف اإلبانة ) ٢(




  
  ١٠٥    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 ًمباركا ًطيبا ًكثريا ًمحدا هللا احلمد: الصف إىل انتهى حني فقال ّالنفس حفزه أو رانبه
ّالنبي قىض فلام فيه  القوم فسكت: الكلامت? القائل من أو ّاملتكلم? من«: قال ملسو هيلع هللا ىلص ّ

 يا جئت: ّالرجل قال »ًخريا قال أو ًبأسا يقل مل ّفإنه هو? من: فقال مثلها فقال
 ّالنفس حفزين أو انبهرت وقد ّالصف إىل نتهيتفا امليش فأرسعت اهللا رسول
 »إليه يرفعها أهيم يبتدروهنا ًملكا عرش اثني رأيت لقد«: فقال .قلت الذي فقلت
 ما وليقض أدرك ما فيصيل هيئته عىل ِفليمش الصالة إىل أحدكم جاء إذا«: قال ثم

 .)١(»به سبق
אאW 

 يف ّفاحلجة البدعة حتسني ًمطلقا فيه وليس ّالسنة ّاتباع عىل دليل فيه احلديث
ّالنبي إقرار يف ّاحلجة ّولكن الرجل قول يف ليس احلديث هذا  فهذا قوله عىل له ّ

ّالنبي كالم هبا ويقصد ّقولية تكون أن ّإما ّفالسنة التقريرية ّالسنة من احلديث  ملسو هيلع هللا ىلص ّ
ّبالنيات األعامل ّإنام(: كقوله أحاديثه يف  .احلديث ...)ّ

ّالنبي أفعال هبا ويقصد ّفعلية تكون أن اّوإم −  كام صلوا(: كقوله ملسو هيلع هللا ىلص ّ
 .)أصيل رأيتموين
 ًفعال يفعل أو ما بقول الصحايب يتكلم أن ومعناها تقريرية تكون أن ّوإما −

ّالنبي إىل أمره ويصل ما  يرصح أو الفعل أو القول عن للرضا ًتعبريا فيسكت ملسو هيلع هللا ىلص ّ
 واهللا فعله أو الصحايب قول يف ال ملسو هيلع هللا ىلص ّبيّالن تقرير يف ّاحلجة فتكون له بإقراره
 .أعلم

                                                            
 .يف كتاب االفتتاح وأخرجه البخاري يف صحيحه والرتمذي يف السنن) ٩٠١(سنن النسائي ) ١(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ١٠٦

 البدع من نامذج إليك عليها  ّوالرد القوم شبهات لبعض العرض هذا بعد
 : منها للتحذير
 :  ّالنبوي باملولد االحتفال حكم: ًأوال

 : فقال املسألة هذه عىل $ العثيمني صالح بن حممد ّالعالمة أجاب
 بعض ّإن بل القطعي الوجه عىل علومةم ليست ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مولد ليلة: ًأوال
 وحينئذ, عرش الثاين ليلة وليست ّاألول ربيع من التاسع ليلة ّأهنا ّحقق املعارصين

 الزمنية ّالناحية من له أصل ال ّاألول ربيع من عرش ّالثاين ليلة االحتفال فجعل
 .له أصل ال فاالحتفال
 رشع من كان لو ّألنه ًأيضا له أصل ال فاالحتفال الرشعية ّالناحية من: ًثانيا

ّالنبي لفعله اهللا  ّألن ًحمفوظا يكون أن لوجب ّبلغه أو فعله ولو ألمته ّبلغه أو ملسو هيلع هللا ىلص ّ
 ذلك من يشء يكن مل ّفلام ﴾ m l k j i h g ﴿: يقول تعاىل اهللا
 هللا به ّنتعبد أن لنا جيوز ال ّفإنه اهللا دين من يكن مل وإذا اهللا دين من ليس ّأنه علم
 ما وهو ًمعينا ًطريقا إليه للوصول وضع قد تعاىل اهللا كان فإذا, إليه به ربونتق ۵
 أنفسنا عند من بطريق نأيت أن عباد ونحن لنا يسوغ فكيف ملسو هيلع هللا ىلص ّالرسول به جاء

 ّأنه كام, فيه ليس ما دينه يف يرشع أن ۵ اهللا ّحق يف اجلناية من هذا اهللا? إىل يوصلنا
 .]٣ املائدة[ ﴾k  n m l ﴿: تعاىل اهللا قول تكذيب يتضمن

 قبل موجودا يكون أن ّبد فال ّالدين كامل من كان إن االحتفال هذا فنقول
 ّالدين من يكون أن يمكن ال ّفإنه ّالدين كامل من يكن مل وإن ملسو هيلع هللا ىلص ّالرسول موت
 ّالدين كامل من ّأنه زعم ومن ﴾ n m l k ﴿: يقول تعاىل اهللا ّألن
 ّأن ريب وال اآلية هذه تكذيب تضمني قوله ّفإن ملسو هيلع هللا ىلص ّالرسول بعد حدث وقد




  
  ١٠٧    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 الصالة عليه ّالرسول تعظيم بذلك يريدون ّإنام ملسو هيلع هللا ىلص ّالرسول بمولد حيتفلون الذين
 االحتفال ذلك يف عاطفة منهم يوجد أن عىل اهلمم وتنشيط حمبته وإظهار والسالم
ّللنبي  من اإلنسان إىل ّأحب ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يكون حتى اإليامن يتم ال بل عبادة ملسو هيلع هللا ىلص ّ
 .أمجعني ّوالناس وولده نفسه

ّالنبي نحو العواطف إهلاب كذلك, العبادة من ّالرسول وتعظيم  من ملسو هيلع هللا ىلص ّ
 أجل من ملسو هيلع هللا ىلص ّالرسول بمولد فاالحتفال إذا رشيعته إىل امليل من فيه ملا ًأيضا ّالدين
 أن ًأبدا جيوز ال ّفإنه عبادة كان وإذا عبادة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وتعظيم اهللا إىل ّالتقرب
 .ّوحمرم بدعة باملولد فاالحتفال منه ليس ما تعاىل اهللا دين يف حيدث
 ّيقره ال ما العظيمة املنكرات من االحتفال هذا يف يوجد ّأنه نسمع ّإننا ثم
 ملسو هيلع هللا ىلص ّالرسول يف ّالغلو فيها التي بالقصائد يتغنون فهم عقل وال ّحس وال رشع
 سفاهة من نسمع أننا ًأيضا ذلك ومن − باهللا والعياذ − اهللا من أكرب جعلوه ّحتى
 )املصطفى ولد(: قوله إىل وصل ثم املولد قصة التايل تال إذا ّأنه املحتفلني بعض
 إجالال قوموا حرضت ملسو هيلع هللا ىلص ّالرسول روح ّإن يقولون واحد رجل قيام ًمجيعا قاموا
 القيام يكره كان ملسو هيلع هللا ىلص ّالرسول ّألن يقوموا أن األدب من ليس ّإنه ثم سفه وهذا هلا
 ملا له يقومون ال ملسو هيلع هللا ىلص ّللرسول ًتعظيام ّمنا ّوأشد ّحبا اسّالن ّأشد وهم فالصحابة له

 !اخلياالت? هبذه فكيف ّحي وهو لذلك كراهيته من يرون
 األمور هذه من يصحبها ما فيها حصلت −املولد بدعة أعني− البدعة وهذه

 الرجال بني االختالط من فيها حيصل ّعام ًفضال الدين بأصل ختل التي املنكرة
 .)١(املنكرات من لكذ وغري ّوالنساء

                                                            
 .فتاو وأحكام موقع طريق اإلسالم فتاو العالمة أبن عثيمني) ١(



  
  مقدمات يف منهج أهل السنة واجلماعة ١٠٨

 : اجلامعي الذكر حكم: ًثانيا
 يف ّالناس وتعليم العلم جمالس هنا الذكر من املقصود كان إذا: اجلواب

ّوالسنة القرآن املسجد  هللا العبودية لتحقيق رشعية وسيلة وهو مرشوع الذكر فهذا ّ
ّالنبي قال وقد العاملني رب  يتلون اهللا بيوت من بيت يف قوم اجتمع وما«: ملسو هيلع هللا ىلص ّ

 ّوحفتهم السكينة عليهم ونزلت الرمحة غشيتهم إال بينهم ويتدارسونه اهللا كتاب
 .)١(»نسبه به يرسع مل عمله به أبطأ ومن عنده فيمن اهللا وذكرهم املالئكة

 القراءة عىل االجتامع بمعنى مجاعي ذكر عىل االجتامع املقصود كان وإذا
 .وكيفياهتا العبادات هيئات يف تداعاالب من العلامء ّعده فقد واحد بصوت والذكر
 الكيفيات التزام −اإلضافية البدعة أي− ومنها(: $ الشافعي اإلمام قال
 العبادات التزام ومنها واحد صوت عىل االجتامع هليئة كالذكر املعينة واهليئات
 ).الرشيعة يف التعيني ذلك هلا يوجد مل معينة أوقات يف املعينة

 تعاىل اهللا رمحهم السلف من أحد عن ينقل مل حدوا بصوت اجلامعي فالذكر
ّللسنة خمالف أنه بذلك فتبني  .تعاىل اهللا دين يف اإلحداث ّوأنه ّ

 يف أحدث من«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: الصحيح يف ڤ عائشة حديث ويف
 .مقبول غري مردود أي »رد فهو فيه ليس ما هذا أمرنا

 أمرنا عليه ليس ًعمال عمل نم(: الثانية الرواية يف ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ّاملقلد وكذلك
 .وأعلم أعىل واهللا .)٢( )ُّرد فهو

                                                            
 .ڤعن أيب هريرة ) ٢٦٩٩(رواه مسلم ) ١(
 ).١٧١٨(ومسلم برقم ) ٢٦٩٧(أخرجه البخاري برقم ) ٢(




  
  ١٠٩    لسنة واجلماعةمقدمات يف منهج أهل ا

 : التوسل حكم: ًثالثا
 : اجلواب
 : فقال ّاهلامة املسألة هذه عىل $ العثيمني العالمة أجاب
 فأصله مقصوده إىل ّتوصله وسيلة أختذ أي ّيتوسل ّتوسل مصدر: ّالتوسل

 .املقصودة الغاية إىل الوصول طلب
 : قسمني إىل لّالتوس وينقسم
 إىل ّاملوصلة الصحيحة بالوسيلة ّالتوسل وهو صحيح قسم: األول القسم
 : منها نذكر أنواع عىل وهو املطلوب

 : وجهني عىل وذلك تعاىل اهللا بأسامء ّالتوسل: األول ّالنوع
 عبد حديث يف جاء ما ومثاله العموم سبيل عىل ذلك يكون أن: األول الوجه

 وابن عبدك وابن عبدك ّإين اللهم«: قال ّوالغم ّاهلم عاءد يف ڤ مسعود بن اهللا
 هو اسم بكل ّاللهم أسألك قضاؤك ّيف عدل حكمك ّيف ٍماض بيدك ناصيتي أمتك
 به استأثرت أو خلقك من ًأحدا ّعلمته أو كتابك يف أنزلته أو نفسك به ّسميت لك
 .احلديث »قلبي ربيع القرآن جتعل أن عندك الغيب علم يف

 ّسميت لك هو اسم ّبكل أسألك( العموم سبيل عىل اهللا بأسامء ّسلتو فهذا
 ).نفسك به

 باسم اإلنسان ّيتوسل بأن اخلضوع سبيل عىل ذلك يكون أن: الثاين الوجه
 : مثل االسم هذا تناسب خاصة حلاجة خاص
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ّالنبي من طلب حيث ڤ بكر أيب حديث يف جاء ما  يف به يدعو ًدعاء ملسو هيلع هللا ىلص ّ
 أنت إال الذنوب يغفر وال ًكثريا ًظلام نفيس ظلمت ّإين ّمالله: قل: فقال صالته
 ).الرحيم الغفور أنت ّإنك وارمحني عندك من مغفرة يل فاغفر

 مناسبني أسامئه من باسمني ۵ اهللا إىل ّوتوسل والرمحة املغفرة فطلب
 ).الرحيم(و )الغفور(: ومها للمطلوب
 ﴾c  hg f e d ﴿: تعاىل قوله يف داخل ّالتوسل من ّالنوع وهذا

 .العبادة ودعاء املسألة دعاء يسمى هنا ّالدعاء ّفإن ]١٨٠: األعراف[
ًخاصا يكون أن: الثاين النوع  خاصة معينة بصفة تعاىل اهللا إىل تتوسل كأن ّ
 عىل وقدرتك الغيب بعلمك اللهم«: احلديث يف جاء ما مثل خاص ملطلوب
 .»يل ًخريا الوفاة لمتع ما وتوفني يل ًخريا احلياة علمت ما أحيني اخللق

 .للمطلوب مناسبان ومها )القدرة(و )العلم( بصفة تعاىل هللا ّتوسل فهذا
 حممد آل وعىل حممد عىل ِّصل اللهم: مثل فعلية بصفة ّيتوسل أن ذلك ومن

 .إبراهيم آل وعىل إبراهيم عىل صليت كام
: فنقول ملسو هيلع هللا ىلص وبرسوله به باإليامن ۵ اهللا إىل اإلنسان ّيتوسل أن: الثالث ّالنوع

 بك بإيامين ّاللهم«: بقولك أو »وفقني أو يل فاغفر وبرسولك بك أمنت ّإين ّاللهم«
 .»وكذا كذا أسألك وبرسولك
 إىل ]١٩٠: ١٩١: عمران آل[ ﴾...E D C B A  ﴿: تعاىل قوله ومنه

 .]١٩٣: ١٩٢: عمران آل[ ﴾ ½ ¾ ¿ ﴿: تعاىل قوله
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 السيئات عنهم ِّويكفر الذنوب هلم غفري أن به باإليامن تعاىل اهللا إىل ّفتوسلوا
 .األبرار مع ّويتوفاهم
 الثالثة النفر قصة ومنه الصالح بالعمل ۵ اهللا إىل ّيتوسل أن: الرابع ّالنوع

 زحزحتها يستطيعون ال بصخرة الغار عليهم فانطلق فيه ليبيتوا غار إىل أووا الذين
 لوالديه بربه تعاىل اهللا إىل توسل فأحدهم فعله صالح بعمل منهم كل ّفتوسل
 فعلت كنت إن اللهم(: منهم كل قال ألجريه بوفائه والثالث التامة بعفته والثاين
 اهللا إىل ّتوسل فهذا الصخرة فانفرجت )فيه نحن ما عنا فأفرج أجلك من ذلك

 .الصالح بالعمل
 إىل ّيتوسل ّالداعي ّأن يعني حاله بذكر تعاىل اهللا إىل ّيتوسل أن: اخلامس ّالنوع

 u t s ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص موسى قول ومنه احلاجة من عليه هو وما حاله بذكر تعاىل اهللا
 z y x w v﴾ ]٢٤: القصص[ 

 X W V U T S R Q P ﴿: زكريا قول ذلك ومن
 \ [ Z Y﴾ ]ألهنا جائزة كلها ّالتوسل من أنواع فهذه ]٤: مريم 

  .هبا ّبالتوسل املقصود حلصول صاحلة أسباب
 ترجى الذي الصالح الرجل بدعاء ۵ اهللا إىل ّالتوسل: ّالسادس ّالنوع

ّالنبي يسألون كانوا ڤ ّالصحابة ّفإن, إجابته  بدعاء هلم ۵ اهللا يدعوا أن ملسو هيلع هللا ىلص ّ
 ًرجال ّأن ڤ مالك بن أنس حديث من الصحيحني ففي خاص ودعاء عام
 وانقطعت األموال هلكت اهللا رسول يا: فقال خيطب ملسو هيلع هللا ىلص ّوالنبي اجلمعة يوم دخل
ّالنبي فرفع يغيثنا اهللا فادع السبل  فام مرات ثالث )أغثنا ّاللهم(: وقال يديه ملسو هيلع هللا ىلص ّ
 اجلمعة ويف, ًكامال ًأسبوعا املطر وبقي, حليته من يتحادر واملطر إال منربه من نزل
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ّوالنبي غريه أو الرجل ذلك جاء األخر  غرق اهللا رسول يا(: فقال خيطب ملسو هيلع هللا ىلص ّ
ّالنبي فرفع ّعنا يمسكها أن اهللا فادع البناء وهتدم املال  ّاللهم«: وقال يديه ملسو هيلع هللا ىلص ّ

 ّالناس خرج حتى انفرجت إال السامء من ناحية إىل يشري فام »علينا ال حوالينا
 .ّالشمس يف يمشون

 اخلصوص وجه عىل هلم يدعو أن ملسو هيلع هللا ىلص ّنبيهم ّالصحابة سأل وقائع عدة وهناك
ّالنبي ّأن ذلك ومن  وال حساب ريبغ ّاجلنة يدخلون ًألفا سبعني ّأمته يف أن ذكر ملسو هيلع هللا ىلص ّ

 يتوكلون رهبم وعىل يتطريون وال يكتوون وال يسرتقون ال الذين وهم عذاب
 أنت«: فقال منهم جيعلني أن اهللا أدع اهللا رسول يا: وقال )حمصن بن ّعكاشة( فقام
 .اجلائز ّالتوسل من ًأيضا فهذا »منهم

 : وهو الصحيح غري التوسل: الثاين القسم
 ّأنه الرشع يف يثبت مل بام أي, بوسيلة ليست بام تعاىل اهللا إىل اإلنسان ّيتوسل أن
 ومن, واملنقول للعقول املخالف والباطل, ّاللغو من ذلك بمثل ّالتوسل ألن وسيلة
 اهللا يدعوا أن امليت هذا من يطلب ميت بدعاء تعاىل اهللا إىل اإلنسان ّيتوسل أن ذلك
 مل وهلذا موته بعد ألحد دعوي أن ألحد يمكن وال عمله انقطع مات إذا امليت ألن له

 ملا ّالناس ّفإن موته بعد ملسو هيلع هللا ىلص رسوله من الدعاء بطلب اهللا إىل ڤ ّالصحابة يتوسل
 فتسقينا ّبنبينا إليك ّنتوسل ّكنا ّإنا ّاللهم(: قال ڤ عمر عهد يف اجلدب أصاهبم

 .تعاىل اهللا فدعا ڤ ّالعباس فقام )فاسقنا ّنبينا ّبعم إليك ّنتوسل ّوإنا
 ومن عمر لكان صحيحة ووسيلة, ًسائغا امليت من الدعاء طلب كان ولو

 من أقرب ملسو هيلع هللا ىلص دعائه إجابة ّألن ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول من ذلك يطلبون الصحابة من معه
 .ڤ ّالعباس دعاء إجابة
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 الغري ّالتوسل ومن جيوز وال باطل امليت دعاء بطلب اهللا إىل ّفالتوسل
ّالنبي بجاه اإلنسان ّيتوسل أن صحيح  وجه عىل اهللا إىل ّتتوسل أن تأرد وإذا ملسو هيلع هللا ىلص ّ
, ذلك أشبه وما لرسولك بمحبتي أو وبرسولك بك بإيامين ّاللهم(: فقل صحيح

 .)١(النافعة الصحيحة الوسائل من هذا ّفإن
 : ّالتربك حكم: ًرابعا

 : اجلواب
ًتربكا ّيتربك ّتربك مصدر ّالتربك  بمقاربته اخلري حصول طلب باليشء ّوالتربك ّ
 .ومالمسته
 : قسمني إىل ينقسم ّربكوالت

 : املرشوع ّالتربك: األول
 : به ّالتربك ورد ومما توفيقي أمر ّالتربك ألن الرشع به ورد بام ّلتربك وهو
 .إلخ ..وبعرقه وبريقه بآثاره ّيتربكون الصحابة كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي: الذوات من −١
 طعام زمزم ماء«: ولقوله, »له رشب ملا زمزم ماء«: ملسو هيلع هللا ىلص لقوله وزمزم −

 .»..سقمة وشفاء عمةط
 .للحجر ملسو هيلع هللا ىلص لتقبيله األسود واحلجر −

                                                            
باب التوسل بترصف −تاو ورسائل الشيخ حممد بن صالح العثيمني املجلد الثاين جمموع ف) ١(

 .يسري
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 ّالنصوص لورود احلجة ذي وعرش القدر وليلة رمضان: األزمنة من −٢
 .فيها العمل وفضل فضلها ببيان

 .املقدس وبيت واملدينة مكة: األماكن ومن −٣
 .والزكاة والصيام الصالة: األعامل ومن −٤

 : وهو به ّالتربك بجواز الرشع يرد مل يالذ وهو املمنوع ّالتربك: الثاين
 .واألولياء كالعلامء: الذوات من −١
 وختصيصها شعبان من ّالنصف وليلة املولد وليلة اإلرساء كليلة: األزمنة −٢
 .وبدعيات بعبادات
 .ونحوها واألرضحة كالقبور: األماكن −٣
 .واملحدثات كالبدع: األعامل يف −٤

 نفيع بن لعيل واملمنوع املرشوع ّالتربك(: رسالة فلرياجع االستزادة أراد ومن
 .ّاملوفق واهللا )اجلديع لنارص وأحكامه أنواعه التربك: وكتاب العلياين
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אאאW 
 الكالم أهل منهاج تتبع )احلبيش اهللا عبد( إىل تنسب طائفة: التعريف

 .املسلمني حدةو وتفكيك عقيدة إفساد هبدف والصوفية
 : واملعتقدات األفكار

, اهللا وليس القرآن ألفاظ أنشأ الذي هو ڠ جربيل ّأن احلبيش يزعم −١
 .جربيل كالم عن عبارة وإنام تعاىل اهللا بكالم ليس عنده فالقرآن
 هبم واالستعانة األموات قبور إىل التوجه عىل ّالناس األحباش حيث −٢
 ّللتربك ويدعون اهللا بغري االستعانة إىل ايدعو كام منهم احلوائج قضاء وطلب

 .باألحجار
 ال الرسل وأرسل حلكمة ال الكون خلق تعاىل اهللا ّأن احلبيش يعتقد −٣
 .مرشك فهو باحلكمة اهللا أفعال من ًفعال ربط من ّوأن حلكمة
 باالستعالء االستواء ّفيحرفون ّحجة بال اهللا صفات ّحيرفون األحباش −٤
 .ةواجلهمي كاملعتزلة
 وأم سفيان أيب بن معاوية وخاصة الصحابة ّسب من احلبيش يكثر −٥
 ّعيل عىل خرجوا الذين ّأن: ويقول الوليد بن خالد يف ويطعن ڤ عائشة املؤمنني
 .للروافض إرضاء ّالصحابة ّيسبون الذين تكفري من ّوحيذر جاهلية ميتة ماتوا

 ودعاهتم أئمتهمو املسلمني علامء من الكثري وأصحابه احلبيش ّكفر −٦
 أبن كفر يعتقد أن املكلف عىل الواجبات أول من وجعل تيمية ابن اإلسالم كشيخ
 الذهبي اإلمام يف يطعنون واألحباش, كتبه من التحذير ّأشد ّحيذر ولذلك تيمية
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 أبن يكفرون كام, الرشك كتاب )التوحيد( كتاب ّويسمون حزم ابن ّويكفرون
 صباح ألسنتهم عىل وتكفريه الوهاب عبد بن حممد ّويكفرون كثري وأبن القيم
 $ سابق سيد الشيخ وكذلك $ األلباين الشيخ ّكفروا وكذلك, مساء

 مذهب صاحب )عريب ابن( وأما −اهللا رمحهم− عثيمني وابن باز ابن وكذلك
 احلبيش فيعتربه بكفره العلامء شهد والذي واالحتاد احللول ونظرية الوجود وحدة
ّالصوفية ّوالرفاعية النقشبندية طريقة إىل احلبيش عويد كام اإلسالم شيخ ّ. 

 هلم ًأيضا السلوك يف ولكن العقيدة يف باالنحراف األحباش ِيكتف مل −
ذلك من شاذة فتاو : 
 للمرأة بل فيه يشء ال األجنبية للمرأة واملصافحة واالختالط ّالنظر ّأن −١

 .متربجة متعطرة خترج أن
 الرجال بني يمشني األحباش نساء من ًكثريا ّإن: شيوخهم أحد سئل وملا
 .والسرتة املوضة بني نجمع ّإننا: قال )اجلينز( بالبنطلون األجانب
 يف وإجياهبا واجلنيه والدوالر كالريال الورقية العملة يف الزكاة إسقاط −٢
 الذهب غري األعيان يف زكاة ال(: شيخهم يقول حيث فقط والفضة الذهب
 ).والفضة
 بطريقة ولو الكفار أموال سلب عندهم وجيوز الكافر من الربا خذأ جيوز −٣
 .القامر
 غري إىل يتجهون هناك املسلمني أن بدعو فتنة وكندا أمريكا يف أثاروا −٤
 تسعني القبلة اجتاه عن ينحرفون خاصة مساجد هلم صارت حتى الكعبة جهة
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 نصف كلش عىل كروية نصف األرض ّأن اعتقادهم الفساد هذا وأصل درجة
 كام املسجد مجاعة انتهاء بعد هبم خاصة مجاعات يف ّيصلون لبنان ويف برتقالة
 .)١(املساجد يف الشغب إثارة عنهم اشتهر

אאW 
 اهلندي البنجايب القادياين أمحد غالم مرزا إىل تنسب ّضالة فرقة األمحدية

 : منها املسلمني عقيدة الفخت باطلة عقائد عىل دعوهتا تقوم م١٩٠٨ سنة اهلالك
ّالنبوة ّأن يف اعتقادهم −١  .األمة حاجة بحسب باقية هي بل ملسو هيلع هللا ىلص ّبمحمد ختتم مل ّ
 .أمحد غالم إىل يوحي كان ڠ جربيل ّأن يعتقدون −٢
 .ًمجيعا األنبياء من وأفضل أرقى أمحد غالم ّنبوة ّأن يعتقدون −٣
 الكريم القرآن غري هو )املبني الكتاب( اسمه زعمهم يف ّمنزل كتاب هلم −٤

 املوعود املسيح ّبأنه يعتربونه الذي القادياين أمحد ّقدمه ما ّإال −عندهم− قران فال
 .كفرهم عىل ّالسنة أهل من ّاألمة علامء أمجع ولذلك
 ّأن يعتقدون حيث قاديان إىل املناسك وحتويل ّمكة إىل ّللحج إلغاؤهم −٥
 .ّحجهم وإليها قبلتهم وهي حرم وأرضها واملدينة ّمكة من أفضل قاديان
 .−ًكبريا ًعلوا يقولون عام اهللا تعاىل − اهللا إىل الولد ينسبون −٦
 .القاديانية يف دخل من إال املسلمني لكل تكفريهم عقيدهتم ومن −٧

                                                            
وهو رسالة علمية من جملدين للدكتور سعد الشهراين من ) األحباش(وللمزيد اقرأ كتاب ) ١(

 .طباعة دار عامل القوائد
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 .اجلهاد لفريضة نسخهم −٨
 مكثف نشاط وهلم وهذا واملخدرات واألفيون ِللمسكرات استحالهلم −٩
 .)١()اإلسالمي التليفزيون( باسم يةقضائ قناة وهلم

 
 
 

JJ......LL 
 

                                                            
اإلحسان ) اديانيةالق(و) قادياين سابق(لعتيق الرحم عتيق ) فتنة القاديانية: (للتوسع راجع) ١(

 .إهلي ظهري
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 : الثامنة الوقفة
 السنة إتباع وجوب

 عىل الواجب من كان املعارص واقعنا يف البدعة وانتشار الفرق كثرة مع ّفإنه
 والعصبية التحزب عن والبعد أهلهام ولزوم النبوية والسنة الكتاب حتري املسلم
 وإليك ودالئله اإليامن مقتضيات من سنته وأهل ملسو هيلع هللا ىلص النبي فمتابعة اهلو واتباع
ّالنبي وأحاديث الكريم القرآن من ّالسنة اتباع وجوب عىل األدلة  : ملسو هيلع هللا ىلص األمني ّ

 : منها نذكر كثرية آيات ففيه الكريم القرآن أما
 M L K J I H G F E D C B A ﴿: تعاىل قال −١

 Y X W V U T S R QP O N﴾ ]٣٦: األحزاب[. 
 ~ _ ` l k ji h gf e d c b a ﴿: اىلتع وقال −٢

 n m﴾ ]١: احلجرات[. 
 ﴾y x w v u t s rq p o n  ﴿: تعاىل وقال −٣

 .]٣٢: عمران آل[
ì ë ê é èç æ å   D C B A﴿: تعاىل وقال −٤

 M L K J I H GF E﴾ ]٨٠−٧٩: النساء[. 
 Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿: تعاىل وقال −٥

 àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ã â á
 ä﴾ ]٥٩: النساء[. 
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 KJ IH G F E D C B A ﴿: تعاىل وقال −٦
 O N M L﴾ ]٤٦: األنفال[. 

 u ts r q p o n m l ﴿: تعاىل وفال −٧
 c b a ` _ ~ } |{ z y x w v

 h g f e d﴾ ]٦٣: ّالنور[. 
 ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴿: تعاىل وقال −٨

¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³  ¾ ½
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴾ 

 .]١٤−١٣: نساءال[
 ¶ ¸ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: تعاىل وقال −٩

Ê É È Ç ÆÅ Ä  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë
 Ô Ó﴾ ]٥٢−٥١: ّالنور[. 
 z y xw v u t s r q p} ﴿: تعاىل وقال  − ١٠

 .املباركات اآليات من ذلك غري إىل ]٧: احلرش[ ﴾| { ~ � 
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אאאאملسو هيلع هللا ىلص : 
 إال اجلنة يدخلون أمتي كل«: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أن ڤ هريرة أيب عن −١

 فقد عصاين ومن, اجلنة دخل أطاعني من«: قال !?يأبى ومن: قالوا, »أبى من
 .)١(»أبى

 إن فقالوا, نائم وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل مالئكة جاءت: قال ڤ جابر وعن −٢
 إن: بعضهم وقال ,نائم إنه: بعضهم قال مثال له فارضبوا مثال هذا لصاحبكم

 مأدبة فيها وجعل دارا بنى رجل كمثل مثله: فقالوا .يقظان والقلب نائمة العني
 جيب مل ومن, املأدبة من وأكل الدار دخل الداعي أجاب فمن, داعيا وبعث
: بعضهم قال .يفقهها له أولوها: فقالوا .املأدبة من يأكل ومل الدار يدخل مل الداعي

  .يقظان والقلب نائمة العني إن: بعضهم وقال, نائم إنه
 ومن, اهللا أطاع فقد حممدا أطاع فمن, حممد والداعي, اجلنة الدار: فقالوا −٣
 أو العشاء: بالضم: ُمأدبة, )٢(الناس بني فرق وحممد, اهللا عىص فقد حممدا عىص
 األدب فيه يتعلم ما فيها جعل يعني األدب من بالفتح مأدبة ويرو الطعام
: يعني بالتخفيف )َفرق(: وقوله, الطعام أهنا عىل يدل احلديث اقسي لكن واخللق
 )َّفرق( الثانية والرواية, والباطل احلق بني فرقان هو هوبدين بدعوته حممد

 والرب والكافر املؤمن بني يفرق إنه إذ الناس بني يفرق ًحممدا أن: أي بالتشديد
 .أطاعه كمن اهللا عىص من فليس والفاجر

                                                            
 .البخاري يف صحيحه كتاب االعتصام) ١(
 . البخاريأخرجه) ٢(
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ْعن −٤ ِأيب َ َموسى َ ِعن, ُ ِّالنبي َ ِ َقال, ملسو هيلع هللا ىلص َّ َإنام« :َ َّ ِمثيل ِ َ ُومثل َ َ َ ِبعثني َما َ َ َ ِبه اهللاَُّ َ ِكمثل ِ َ َ َ 
ٍرجل ُ َأتى َ ًقوما َ ْ َفقال, َ َ ِقوم َيا: َ ْ ِّإين, َ ُرأيت ِ ْ َاجليش ََ ْ َّبعيني َْ َْ َ ِّوإين, ِ ِ َأنا َ ُالنذير َ ِ ُالعريان َّ َ ْ ُ ْ ,

َفالنجاء َ َّ ُفأطاعه َ َ َ َ ٌطائفة َ َ ِ ِقومه ْنِم َ ِ ْ َُفأدجلوا, َ ْ َ ُفانطلقوا, َ َ َ ْ َعىل َ ْمهلهم َ َِ ِ ْفنجوا, َ َ َ ْوكذبت َ َ ََّ َ 
ٌطائفة َ ِ ْمنهم َ ُ ْ ُفأصبحوا, ِ َ ْ َ ْمكاهنم َ ُ ََ ُفصبحهم, َ ُ َ َّ َ ُاجليش َ ْ ْفأهلكهم, َْ ُ َ َ ْ َ ْواجتاحهم َ ُ َ ْ َفذلك ََ ِ َ ُمثل َ َ َ 
ْمن ِأطاعني َ َ َ َفاتبع, َ َ َّ ُجئت َما َ ْ ِبه ِ ُومثل ِ َ َ ْمن َ ِعصاين َ َ َوكذب َ ََّ َبام َ ُجئت ِ ْ ِبه ِ َمن ِ ِّاحلق ِ َْ«)١(. 

 متكئا أحدكم ألفني ال«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: قال ڤ رافع أيب وعن −٥
 ما, أدري ال فيقول, عنه هنيت أو به أمرت مما أمري من األمر يأتيه, أريكته عىل

 .)٢(»فال وإال اتبعناه اهللا كتاب يف وجدنا
ِعن −٦ ِاملقدام َ َ ْ ِ ِمعدي ِنْب ْ ْ َكرب َ ِ َقال,  ڤ َ َقال: َ ُرسول َ ُ ِّإين َأال«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَِّ َ ِ 
ُأوتيت ِ َالكتاب ُ َ ِ ُومثله ْ ََ ْ ُمعه ِ َ ِّإين َأال, َ ُأوتيت ِ ِ َالقرآن ُ ْ ُ ُومثله ْ ََ ْ ُمعه ِ َ ُيوشك َأال, َ ِ ٌرجل ُ ُ َ 
ُشبعان َ ْ َعىل َ ِأريكته َ ِ َ ِ ُيقول, َ ُ ْعليكم: َ ُْ َ ِبالقرآن َ ْ ُ ْ َفام ِ ْوجدتم َ ُ ْ َ ِفيه َ ْمن ِ ٍحالل ِ ُفأحلوه َ ُّ ِ َ َوما, َ َ 
ْوجدتم ُ ْ َ ِفيه َ ْمن ِ ٍحرام ِ َ ُفحرموه َ َُ ِّ ُّحيل ال َأال, َ ِ ْلكم َ ُ ُحلم َ ِاحلامر َْ َ ِ ِّاألهيل ْ ِ ْ ِّكل َوال َ ٍناب ِذي ُ َ 

َمن ِالسبع ِ ُ َّ«)٣(. 
 لن شيئني فيكم تركت«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: قال ڤ هريرة أيب عن −٧
 عىل يردا حتى يتفرقا لن ّوسنتي اهللا كتاب )هبام سكتممت ما( بعدمها تضلوا
 .)٤(»احلوض

                                                            
 .البخاري ومسلم) ١(
 .أخرجه امحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجة والطحاوي وغريهم بسند صحيح) ٢(
 .رواه أبو داود والرتمذي واحلاكم وصححه وامحد بسند صحيح) ٣(
 .اكم مسندا وصححهأخرجه مالك مرسال, واحل) ٤(
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אאW 
 للمؤمن ليس, منهام ًكال وأن, رسوله وقضاء اهللا قضاء بني فرق ال أنه −١
 ضالل وأنه تعاىل اهللا كعصيان ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عصيان وأن خيالفهام أن يف ِاخلرية
 .مبني

 اهللا يدي بني التقدم جيوز ال كام الرسول يدي بني دمالتق جيوز ال وأنه −٢
 إعالم( يف القيم ابن العالمة قال سنته خمالفة جواز عدم عن كناية وهو تعاىل

 حتى تفتوا وال يأمر حتى تأمروا وال يقول حتى تقولوا ال أي«: )١/٥٨( املوقعني
 .»ويميض فيه حيكم الذي هو يكون حتى أمرا تقطعوا وال, يفتي

 .الكافرين شأن من هو إنام ملسو هيلع هللا ىلص الرسول طاعة عن ّالتويل نأ −٣
 .تعاىل هللا مطيع ملسو هيلع هللا ىلص للرسول املطيع أن  −٤
 الدين أمور من يشء يف واالختالف التنازع عند والرجوع الرد وجوب −٥

 املوقعني إعالم يف $ القيم ابن العالمة قال الرسول وإىل تعاىل اهللا إىل
: قوله يعني( الفعل وأعاد, رسوله طاعةو اهللا بطاعة تعاىل فأمر«: )١/٥٤(
 عىل به أمر ما عرض غري من ًاستقالال جتب طاعته بأن ًإعالما »الرسول وأطيعوا«

 يكن مل أو الكتاب يف به أمر ما كان سواء ًمطلقا طاعته وجبت أمر إذا بل الكتاب
 حذف بل ًاستقالال األمر أوىل بطاعة يأمر ومل »معه ومثله الكتاب أويت« فإنه فيه

 ّالرد أن العلامء عند عليه املتفق ومن, »الرسول طاعة ضمن طاعتهم وجعل الفعل
 بعد سنته وإىل حياته يف إليه ّالرد هو الرسول إىل ّوالرد, كتابه إىل ّالرد هو إنام اهللا إىل

 .اإليامن رشوط من ذلك وأن وفاته
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ّالسنة إىل الرجوع برتك, بالتنازع الريض أن −٦  التنازع اهذ من للخالص ُ
 قوهتم ولذهاب جهودهم مجيع يف املسلمني إلخفاق الرشع نظر يف هام سبب

 .وشوكتهم
 .واآلخرة الدنيا يف السيئة العاقبة من هلا ملا ملسو هيلع هللا ىلص الرسول خمالفة من التحذير −٧
 .اآلخرة يف األليم والعذاب الدنيا يف الفتنة ملسو هيلع هللا ىلص ألمره املخالفة استحقاق −٨
 معصيته وأن العظيم والفوز اجلنة وللدخ سبب ملسو هيلع هللا ىلص النبي طاعة أن −٩
 .املهني والعذاب النار لدخول سبب حدوده وجتاوز
 كام, استطعنا ما منه ونأيت فيه اتباعه علينا جيب الرسول به أمرنا ما كل − ١٠

 .عنه هنانا ما كل عن ننتهي أن علينا جيب
 .القرآن يف إليه أنزل ملا بيان هي ملسو هيلع هللا ىلص سنته أن − ١١
 الطاعة وجوب يف بمثله هي بل, السنة عن يغني ال القرآن وأن − ١٢
 خمالف بذلك فهو له مطيع غري ملسو هيلع هللا ىلص للرسول خمالف عنها به املستغني وأن واإلتباع

 .اآليات من سبق ملا
 رسول به جاء يشء كل وكذلك, اهللا َّحرم ما مثل اهللا رسول َّحرم ما أن − ١٣

 أوتيت إين أال«: قوله موملع القرآن يف جاء لو ما مثل فهو القرآن يف ليس مما اهللا
 .»معه ومثله القران

 والسنة بالكتاب التمسك هو إنام والضاللة االنحراف من العصمة أن − ١٤
 نبيه وسنة اهللا كتاب بني التفريق جيوز فال القيامة يوم إىل مستمر حكم ذلك وأن
 .ًكثريا ًتسليام ملسو هيلع هللا ىلص
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 سنته عواتبا الرسول طاعة توجب أهنا كام السابقة النصوص هذه − ١٥
 هلا واخلضوع إليها بالتحاكم يرىض مل من وأن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول به جاء ما كل يف ًمطلقا
 : أمرين تفيد أيضا فإهنا ًمؤمنا فليس

 .القيامة يوم إىل الدعوة بلغته من كل تشمل أهنا: األول
 عقيدة منه كان ما بني فرق ال الدين أمور من أمر كل تشمل أهنا: الثاين

 .ذلك غري أو ًياعمل ًحكام أو, علمية
 : ًورشعا لغة السنة مفهوم عىل نتعرف العرض هذا وبعد
 : لغة السنة: ًأوال
, عليه أمررته إذا باملسن سننت: قوهلم من وأصلها املسلوكة الطريقة هي

 .ًطريقا أي ًسنا فيه يؤثر حتى
: قوهلم من باإلدامة األمر معناه سنة فقولنا, الدوام معناها: الكسائي وقال

 .صبه يف واليت إذا املاء سننت
 وقد, إليها انرصفت أطلقت فإذا, املحمودة الطريقة أصلها: اخلطايب قال
 .سيئة سنة سن من: كقوله مقيدة غريها يف يستعمل

 احلديث يف كام سيئة او حسنة كانت سواء املعتادة الطريقة هي وقيل
 يوم إىل هبا عمل وأجرمن أجرها فله حسنة سنة اإلسالم يف سن من« الصحيح
 يوم ايل هبا عمل من ووزر وزرها عليه كان سيئة سنة اإلسالم يف سن ومن, القيامة
 .»القيامة
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 : الرشع أهل اصطالح يف أي: ًرشعا السنة: ثانيا
 وغريه الواجب عىل العام باملعنى وتطلق وتقريره وفعله ملسو هيلع هللا ىلص النبي قول فهي

 ليس ما عىل يطلقوهنا نامفإ الفقه أهل عرف يف وأما, واحلديث اللغة أهل عرف يف
 .السنة أهل من فالن: كقوله البدعة يقابل ما عىل وتطلق بواجب

 غري من ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن صدر ما األدلة ويف, النافلة العبادات: هي وقيل
 .العلم هذا يف عنه بالبحث املقصود هو وهذا تقرير أو فعل أو قول من القرآن

 بحسب السنة تعريف يف اخلاصة اصطالحاهتم −هللا رمحهم−  وللعلامء
 : منهم طائفة كل هبا عنيت التي األغراض

 واألسوة القدوة حمل باعتباره ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أحوال يف بحثوا: احلديث فعلامء −
 فالسنة ولذا وأفعال وأقوال وأخبار وشامئل وخلق سرية من يشء كل يف

ْخلقية صفة أو تقرير أو فعل أو قول من ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ُأثر ما هي: عندهم  أو َ
ُخلقية  .بعدها أم البعثة قبل كان سواء سرية أو ُ

 الذي ِّاملرشع باعتباره ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أحوال يف بحثوا فقد األصول علامء ّوأما −
 عىل هبا يستدل التي األصول ويؤصل بعده من للمجتهدين القواعد يضع

 .وتقريراته وأفعاله أقواله وهي بذلك يتعلق بام فعنوا, األحكام
 بام تقرير أو فعل أو قول من ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن صدر ما هي :هي عندهم ّفالسنة

 .ًرشعيا ًدليال يكون أن يصح
 أو ًوجوبا العباد أفعال عىل الرشع حكم عن يبحثون فإهنم الفقهاء وأما −
 يقابل ما هي عندهم السنة فإن ولذلك إباحة أو كراهة أو ًاستحبابا أو حرمة
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 والسنة واحلرام الواجب: مسةاخل التكليفية األحكام أحد فهي والواجب الفرض
 .واملباح واملكروه
 االصطالحات أوسع هو املحدثني اصطالح أن يتبني تعريفات من سبق ومما
: كحديث لفظه من عنه صدر ما كل وهي ملسو هيلع هللا ىلص أقواله يشمل فهو: السنة لتعريف

 عىل اإلسالم بني(: وحديث, )النصيحة الدين(: وحديث, )بالنيات اإلعامل إنام(
 .)مخس

 الصلوات كأداء أحواله مجيع يف أصحابه إلينا نقلها التي أفعاله ملويش
 .ذلك وغري احلج ومناسك

 بعض من صدرت أفعال من ملسو هيلع هللا ىلص اقره ما وهي تقريراته كذلك ويشمل 
 .الفعل وتأييد االستحسان بإظهار أو الرضا داللة مع بسكوته إما أصحابه

ْاخللقية صفاته املحدثني اصطالح يف السنة وتشمل  اهللا خلقه التي هيأته هيو َ
ُاخللقية وصفاته والبدنية اجلسمية وأوصافه عليها  من عليه اهللا جبله ما وهي ُ

 .وبعدها البعثة قبل وأخباره وغزواته سريته كذلك وتشمل والشامئل األخالق
אאאW 

 التفصيل من ووجوه البيان من أنواع يف القران من السنة منزلة تتلخص
 : ييل كام يوه

אאW 
 عىل الصالة تعاىل اهللا فرض فقد وأحكام عبادات من أمجل ما السنة بينت
 ملسو هيلع هللا ىلص الكريم الرسول فبني ركعاهتا وعدد وأركاهنا أوقاهتا يبني أن غري من املؤمنني
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 رأيتموين كام وصلوا(: وقال الصالة كيفية للمسلمني وتعليمه صالته يف هذا
 .)١()أصيل

 وقال كيفيته الرسول بني وقد كاملة مناسكه يبني أن غري من احلج وفرض
 النصاب يبني أن غري من الزكاة تعاىل اهللا وفرض, )٢( )مناسككم عني خذوا(

ّالسنة ّفبينت نوع ّكل من الزكاة فيه جتب الذي  .كله ذلك ّ
אאאW 

 ّنورث ال األنبياء معارش نحن( العام ختصيص للقران ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بيان ومن
 .)٤()القاتل يرث ال( :ملسو هيلع هللا ىلص بقوله القاتل بغري الوارث وخصت, )٣()صدقة تركناه ما

אאW 
 P O ﴿ تعاىل قوله يف كام القران مطلق تقييد ملسو هيلع هللا ىلص بيانه ومن

 R Q﴾ ]خاص بموضع اآلية يف يقيد مل اليد قطع فإن, ]٣٨: املائدة 
 بأن القطع قيدت السنة ولكن الذراع وعىل عدالسا وعىل الكف عىل اليد فتطلق
 من يده فقطع بسارق أتى( عندما ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ذلك فعل وقد, الرسغ من يكون
 .)٥( )الكف مفصل

                                                            
 .البخاري) ١(
 .مسلم) ٢(
 .رواه مسلم) ٣(
 .رواه الرتمذي وأمحد وغريمها وصححه األلباين) ٤(
 .يرواه الدار قطن) ٥(
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אאW 
 عىل مفرعة أو الكريم القران يف جاء ملا ومؤكدة مثبتة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول سنة وتأيت

 والزكاة الصالة وجوب عىل تدل التي األحاديث مجيع ذلك ومن فيه تقرر أصل
 عىل ًتفريعا وردت التي السنة مثال والقران بنص ثبت مما وغريها واحلج والصوم
: ۵ قوله الكريم القران ففي صالحها بدو قبل الثامر بيع منع الكتاب يف أصل
﴿ c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y

 hg f e d﴾ ]٢٩: النساء[. 
 ثامر يتبايعون املزارعني وجد املدينة إىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول هاجر وعندما

 كميتها معرفة من املشرتي يتمكن أن غري من صالحا يبدو أن قبل األشجار
 بني النزاع وتثري ًكثريا الطيبة غري املفاجآت كانت الثامر جني حان فإذا وصالحها
 عىل يقيض شجري مرض أو شديد برد من طارئ يطرأ عندما وذلك املتعاقدين

 يبد مل ما البيع من النوع هذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول حرم لذلك, الثمر معه وينعدم الزهر
 منع إذا أرأيت(: وقال تكوينها متام من التثبت من املشرتي ويتمكن الثمر صالح

 .)١()أخيه? مال أحدكم يأخذ بم الثمر اهللا
אאW 
 ملا ًمؤكدا ًطبيقات وال له بيانا وليست الكتاب عليها ينص مل أحكام السنة ويف

 عىل املرأة نكاح وحتريم السباع من ناب ذي وكل األهلية احلمر كتحريم عليه نص
 .املوفق واهللا خالتها أو عمتها

                                                            
 .رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري) ١(
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אW 
 : السبب: أوال
 ليلة كإحياء بدعة فهي ًرشعيا ليس بسبب مقرونة عبادة هللا اإلنسان تعبد فإذا
 غري والسبب عبادة فالتهجد اإلرساء ليلة أهنا ًاعتقادا رجب من والعرشين السابع
 .بدعة العمل فهذا رشعي

 : اجلنس: ًثانيا
 يضحي من ذلك مثال جنسها يف للرشع موافقة العبادة تكون أن بد فال
 )والغنم والبقر اإلبل( األنعام هبيمة من إال تكون ال فاألضاحي يصح فال بفرس

 : الكيفية: ًثالثا
 وجهه ثم يديه غسل ثم رأسه مسح ثم رجله بغسل فبدأ توضأ رجال أن فلو
 .الكيفية يف للرشع خمالف ألنه باطل وضوءه: فنقول

 : القدر: ًرابعا
 لو وكذلك بدعة هذه نقول فريضة أهنا عىل صالة يزيد أن إنسان أراد فلو

 .مردودة بدعة فهي القدر خالف ًمخسا مثال الظهر صىل
 : مانالز: ًخامسا
 .األضحية تقبل فال احلجة ذي أيام أول يف ضحى رجال أن فلو

 : املكان: ًسادسا
 غري ّالتعبد بنية ًمكانا ّقبل أو, يصح فال مسجد غري يف اعتكف رجال أن فلو
 .واملخالفات البدع من فهذا األسود احلجر
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 الخاتمة

 أن تعاىل اهللا أسأل واجلامعة السنة أهل منهج يدي بني الوقفات هذه وبعد
, تقواه وحتصيل, رضاه لنيل ًسببا تكون وأن ونارشها وقارئها كاتبها هبا ينفع

 .العاملني ّرب هللا احلمد أن دعوانا وآخر, الدرجات ورفع ّالزالت ومغفرة
 
  اهللا يف وحمبكم خادمكم

 الذهبي حممد بن العاطي عبد سيد أمحد أبو
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