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والصالة والسالم على من ال نيب بعده نبينا حممد وآله وصحببه، ممحا    احلمد هلل،

 بعد:

بن إبراهيم فقد اطلعت على ما كتبه مخونا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ حممد 

 ،ومحا خصح م اهلل بحه محن العلحم النحاف        نة واجلماعة،عقيدة مهل الساحلمد يف بيان 

وقد مساه: =عقيدة مهحل   دة، واألخالق الكرمية،واخلصال احلمي ،والعمل الصاحل

 ف وم ا _ خصائص ا _ خصائص مهل ا+. السنة واجلماعة م

ومخالق حم    ،وموضبًا لعقيدة مهل السنة واجلماعة ،ومفيدًا ،فألفيته كتابًا قيمًا

 من العلم الناف  والعمل الصاحل.  ريًا، وضاعف مثوبته وزادنا وإياهفجزاه اهلل خ

فائدتحه، ورحرحه   وإني منصح كل من اطل  عليه بقراءته واالستفادة منه  لعظحم  

 ألحوال مهل السنة. 

واهلل املسؤول من يوفقنحا وييح  املسحلمل للعلحم النحاف  والعمحل الصحاحل، ومن        

لفقه يف الدين، ومن يعيذ اجلمي  من مضحالت  يصلح والة ممر املسلمل، ومينب م ا

 .الفنت، إنه مسي  قريب وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصببه

 

 هح9/11/1111حرر يف 

 عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز

 مفيت عام اململكة العربية السعودية

 ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة الببوث العلمية واإلفتاء

 مة ّدمَق

 ازن َبْبا ِهللَّدْاْبن َعز ْبْيِزلَعدْاْبخ َعْية الشَّاَحَمَس
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لى آله وصببه، ومن والصالة والسالم على رسول اهلل، وعد هلل، احلم 

 مما بعد: وااله، 

ف ذه هي الطبعة الثانية من كتاب )عقيدة مهل السنة واجلماعة _ مف وم ا _ 

 خصائص ا _ خصائص مهل ا(. 

 هح، وتكرر طبع ا مرارًا. 1111وقد طبعت الطبعة األوىل عام 

ومنزله × مام عبدالعزيز بن باز وقد توربت بقراءة وتقديم مساحة ريخنا اإل

 منازل السابقل املقربل. 

 وقد نفدت طبعات هذا الكتاب منذ عدة سنوات. 

وهذه طبعة جديدة ارتملت على تصويبات، وزيادات يسرية، واهلل املستعان، 

 وعليه التكالن. 

 

 حممد بن إبراهيم احلمدد. 

 هح62/2/1149: الزلفي                 

 م _كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية_جامعة القصي

 قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة 
            @M__ALHAMAD              

 

 مقدمة الطبعة الثانية
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 ِبْسِم اهلِل الرَّمحِن الرَّحْيِم
 

 

 

احلمححد هلل، والصححالة والسححالم علححى رسححول اهلل، نبينححا حممححد، وعلححى آلححه     

 وصببه، ومن وااله.  

ة اإلسحالمية، والحدعوة إلي حا موجحب الواجبحات،      : فحنن تعععلمحمع العقيحد   مما بعد

على صحبة العحقيحدة، والسعحادة    ذلك ألن قبول األعمال متوقفمهم امل ماتو

 ا، مو خيل ب حا،  يف الدنيا والعقحبى ال تكحون إال بالتمسك ب ا، والسالمة مما ينافي

 .مو يقدح بكماهلا

_ هححي العقيححدة اجلماعححةثلححة يف عقيححدة مهححل السححنة ومتموالعقيححدة اإلسححالمية _

الصبيبة، اليت ارتضاها اهلل لعباده، وهي عقيدة األنبياء واملرسلل، ومحن سحار   

 .الدعاة واملصلبل إىل يوم الدين على ن ج م من

 ا، وتنشر حماسن ا، وتش ر  هذه العقيدة من تببررعزع معاملحبوإن من الدعوة إىل

من حتريف الغالل وانتبال خصائص ا وخصائص مهل ا، وينفى عن ا ما حلق ب ا 

  .املبطلل  كي تستبل السبيل، ويتضح الدليل، وتقوم احلجة، وتتضح احملجة

يزيد مهل ا ب الناس بتلك العقيدة، ويرغب م يف اإلقبال علي ا، وف ذا مما حيّب

 علي ا.  متسكًا ب ا، وحمافظة

ها يف كتاب، وقد يسَّر اهلل لي من ملقيت دروسًا يف ذلك الشأن  فرغبت يف نشر

 وقد جاء هذا الكتاب حاماًل املسمى التالي: 

 مقدمة الطبعة األوىل
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 عقيدة أهل السنة واجلماعة

 خصائصها _ خصائص أهلها  _مفهومها 

وخامتة،  املقدمة مشتملة على فصللفقد جاءت بعد هذه  مما خطة هذا الكتاب

 :وهذا بيان ملا تضمنته

 وخصائصها ،اإلسالمية : مفهوم العقيدةاألول الفصل

  مببثان: وفيه: 

 : مف وم العقيدة اإلسالميةاألول املببث

 :: ثالثة مطالبوفيه

 : تعريف العقيدةاملطلب األول

 الثاني: ملقاب وممساء علم العقيدة املطلب

 الثالث: مصطلح مهل السنة واجلماعة املطلب

 __ عقيدة مهل السنة واجلماعة سالمية : خصائص العقيدة اإِلالثاني املببث

 : خصائص أهل السنة واجلماعةالثاني فصلال

 وفيه: ثالثة مباحث: 

 واالستدالل ،سالمة من ج م يف التلقي املببث األول:

 بل سائر الفرقمن الوسطية  املببث الثاني:

 خصائص م اخُللقية والعملية املببث الثالث:

 . الببث لت على ملخص يسري ملا جاء يف غضونوقد ارتم :اخلامتة

حلسنى وصفاته العلى _ من ينف  ب ذا العمل، ومن جيعله أسأل اهلل بأمسائه اف

 م.خالصًا لوج ه الكريم، صوابًا على سنة نبيه حممد عليه مفضل الصالة وممت التسلي
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على نبينا حممد وآله وسلم وآخر دعوانا من احلمد هلل رب العاملل، وصلى اهلل 

 .وصببه ميعل

 

 دمعاحَل مرياِهبرعن ِإد بربمَّمب

 هح 6/1111/ 68     1ط
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 الفصل األول

 مف وم العقيدة اإلسالمية وخصائص ا
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 األول املببث

 مف وم العقيدة اإلسالمية

 

 

: كلمة ) عقيدة ( مأخوذة من العقد، والربط، تعريف العقيدة يف اللغة مواًل:

 .قوثُّبرام، والتماسك، واملراّصة، والتَّحكام، واإِلوالشدة بقوة، ومنه اإِل

الرتباط   : عقٌدويطلق على الع د، وتأكيد اليمل: عقد، ويطلق على البي 

ومنه عقد لتالزم ا،  ومنه عقد طريف الثوب ، بائ  واملشرتي ب ذا العقد الالزمال

 .(1)ألنه يشد بنحكام  زاراإِل

: العقيدة يف االصطالح العام تطلق صالح العامالعقيدة يف اال ثانيًا: تعريف

 .ًا كان مم باطاًلاجلازم، حقَّ لذهنعلى حكم ا

اجلازم صبيبًا كانت العقيدة صبيبة كاعتقاد  فنن كان احلكم الذهين

قاد النصارى كاعت ،املسلمل بوحدانية اهلل، وإن كان باطاًل كانت العقيدة باطلة

 .بأن اهلل ثالث ثالثة

واحلكم القاط  الذي ال يتطرق إليه  ،على اإلميان اجلازم _ميضًا_وتطلق 

يدين  ودينًا ، ويتخذه مذهبًاضمريهقد عليه نسان، ويعوهي ما يؤمن به اإِل ،رك

 .(6)النظر عن صبته من عدم ا به، بغضِّ

                                                 

، والقحاموس  499_4/692، ولسان العرب 99_1/82( انظر معجم مقاييس اللغة البن فارس 1)

 .481_484احمليط 

 .9( انظر مباحث يف عقيدة مهل السنة واجلماعة، للشيخ د. ناصر العقل ص6)

 األول: تعريف العقيدة املطلب
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: هي اإلميان اجلازم باهلل، ومالئكته، وكتبه، العقيدة اإلسالمية :ثالثًا

القدر خريه ورره، وبكل ما جاء يف القرآن الكريم، ورسوله، واليوم اآلخر، و

سلف الالصبيبة من مصول الدين، ومموره، ومخباره، وما مي  عليه والسنة 

ألمر، والقدر، والشرع، ولرسوله يف احلكم، وا_ تعاىل _ هلل  الصاحل، والتسليمب

  .(1)بالطاعة والتبكيم واإلتباع "

اسم  _ مبف وم مهل السنة واجلماعة_ : العقيدة موضوعات علم العقيدة :رابعًا

درس ويتناول جوانب التوحيد، واإلميان، واإلسالم، الذي يبم ْلم على الِعَلعع

خبار، ومصول األحكام القطعية، وما ور الغيب، والنبوات، والقدر، واألومم

مي  عليه السلف الصاحل من ممور العقيدة كالوالء والرباء، والواجب جتاه 

 ._ الصبابة ومم ات املؤمنل رضوان اهلل علي م ميعل

لرد على الكفار، واملبتدعة، ومهل األهواء، وسائر امللل ويدخل يف ذلك ا

والنبل، واملذاهب اهلدامة، والفرق الضالة، واملوقف من م، إىل غري ذلك من 

 .(6)مباحث العقيدة

                                                 

 .19_9( انظر املرج  السابق ص1)

 .19_9( انظر املرج  السابق ص6)
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 :(1)موال: ملقاب وممساء علم العقيدة عند مهل السنة واجلماعة

لم العقيدة عند مهل السنة واجلماعة ملقاب وممساء ترادفه وتدل عليه، لع

 فمن ذلك ما يلي:

: عقيدة السلف، وعقيدة : فيقالواالعتقاد، والعقائد _ كما مّر_ العقيدة _  1

  .مهل السنة واجلماعة، وعقيدة مهل احلديث

ة ل السحن ررح مصول اعتقحاد مهح  =كتاب: _ ومن الكتب اليت حتمل هذا اللقب 

 +ة السححلف مصححباب احلححديث  عقيححد=هححح، و 118لاللكححائي ت  واجلماعححة+

  .هح118للبي قي ت  =االعتقاد+و  هح،119صابوني ت لل

  ًا، مي جعل الشيء واحدًاد توحيدوحِّد يب: وهو مصدر وحَّالتوحيد_ 6

 فالتوحيد يف اللغة: هو احلكم بأن الشيء واحد.

يستبق من الربوبية، واأللوهية،  ويف االصطالح: هو توحيد اهلل وإفراده مبا

 واألمساء والصفات.

مباحثه، ومن  فالتوحيد من باب تسمية الشيء بأرري علم العقيدة بومسِّ

 باب التغليب.

=التوحيد كتاب _ فت يف العقيدة وهي حتمل هذا االسم لِّومن الكتب اليت ُم

وكتاب ، هح 612_ ت مام البخاري يف اجلام  الصبيح لإِل من صبيح البخاري+

                                                 

، ومف حوم مهحل السحنة واجلماعحة عنحد      11_19انظر مباحث يف عقدة مهل السنة واجلماعحة ص   (1)

 . 11_1مهل السنة واجلماعة د. ناصر العقل، ومقدمات يف االعتقاد للشيخ د. ناصر القفاري ص

 الثاني: ألقاب وأمساء علم العقيدة ملطلبا
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التوحيد =، وكتاب هح 471حممد بن خفيف ت  ألبي عبد اهلل +اعتقاد التوحيد=

+ البن مندة ت وصفاته على االتفاق والتفرد _ عز وجل_ ومعرفة ممساء اهلل 

=ومن ، هح 1692ت  بلإلمام حممد بن عبد الوها +التوحيد=، وكتاب هح 491

 .(1)+: كتاب التوحيد البن خزميةذلك

 والسنة يف لغة العرب هي الطريقة والسرية _ كما سيأتي _.: السنة _4

مما يف الشرع فتطلق على عدة معان ختتلف باختالف ما وضعت له، فتطلق 

 على علم احلديث، وتطلق على املباح، إىل غري ذلك.

 " الححنيب بححاع مصححباب ا لسححنةتِّاممححا سححبب تسححمية علححم العقيححدة بالسححنة ف ححو 

فأصبح ذلك االسحم رحعارًا ألهحل السحنة، فيقحال:       _ رضي اهلل عن م_ ومصبابه 

 .، وكذلك يقال: مهل السنة والشيعةالسنة والبدعة من باب التضاد

 .+كتب السنة=هذا وقد صنف العلماء كتبًا يف علم العقيدة مسوها 

، هح 611مام مدمد بن حنبل ت لإل +كتاب السنة=: ومن تلك الكتب

هح، و=السنة+ ألبي 671ألبي داود و=السنة+  ،هح 674لألثرم ت  +السنة=و

+ السنة=هح و  699بن مدمد ابن حنبل ت  لعبد اهلل +السنة=و  ، 687عاصم ت 

البن مبي  +ررح السنة=، و هح419+ للعسال ت السنة=، وهح411للخالل ت 

 .هح 499زمنل ت 

اهلل من الدين وممر به     وهي ما سنَّيقال: الشريعة والشرعة، الشريعة: _ 1

 .الزكاةو، احلجووم، والصالة، الصك

                                                 

 .×( من تعليقات مساحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز1)
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 منه قوله _ تعاىل _ :رعة وهي راطئ الببر، ووالشريعة مشتقة من الشِّ

 .18[ املائدة:ُِكلٍّ جعععْلنعا ِمنُكمر ِرررععًة وعِمنر عاجًا]

  .(1)قيل يف تفسري اآلية: الشرعة: الدين، واملن اج: الطريق

سنن اهلدى، ومعظم ا مسائل اهلل ورسوله من  ه_ هي ما ررع فالشريعة _ إذًا

 ميان.اإِلوالعقيدة 

 : متعددة معانلشريعة ككلمة السنة تطلق على وكلمة ا

 _ على منبيائه من األمور العلمية والعملية.  _ تعاىلاهلل  هفتطلق على ما منزلم_ 

وتطلق على كل ما خص اهلل به كل نيب من األحكام ألمته، مما خيتلف ب_ 

 اج، وتفصيل العبادات، واملعامالت.املن من دعوة نيب آلخر من 

 ومن هنا يقال: إن الدين يف مصله واحد، والشرائ  متعددة.

على ما ررعه اهلل ح تعاىل ح جلمي  الرسل من مصول  وتطلق محيانًا_ ح ج

 :عوة نيب آلخر، كما قال ح تعاىل ح االعتقاد، والطاعة، والرب، مما ال خيتلف من د

لدِّيِن معا وعصَّى ِبِه نبوحًا وعالَِّذي َمورحعيرنعا ِإَليرَك وعمعا وعصَّيرنعا ِبِه رعرععع َلُكم مِّنع ا]

   .14[ الشورى: ِإبررعاِهيمع وعمبوسعى وعِعيسعى

د _  وتطلق خباصة على العقائد اليت يعتقدها مهل السنة من اإلميان، فسموا 

 مصول اعتقادهم رريعة. 

لآلجري ت  +الشريعة=م ح كتاب ومن كتب العقيدة اليت حتمل هذا االس

 هح.429

                                                 

 .8/172، ولسان العرب 624_4/626مقاييس اللغة مادة ررع  ( انظر معجم1)
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ميان، ويشمل سائر األمور فيطلق على علم العقيدة اسم اإِل ميان:اإِل_ 1

 .1املائدة: [وعمعنر يعْكُفرر ِباإِلميعاِن َفَقدر حعِبَط ععمعُلهب]: _تعاىل  _ االعتقادية، قال

 .(1)ميان هنا مبعنى التوحيدفاإِل

ألبي  +مياناإِل=يدة وحتمل هذا االسم كتاب فت يف العقلِّومن الكتب اليت ُم

 البن مندة. +مياناإِل=عبيد القاسم بن سالم، وكتاب 

: فأصول الدين هي مركان اإلسالم، مصول الدين مو مصول الديانة_ 2

 ومركان اإلميان، وسائر األمور االعتقادية. 

بانة عن =اإِلكتاب  _فت يف العقيدة وهي حتمل هذا االسم لِّومن الكتب اليت ُم

 هح.169للبغدادي ت  +مصول الدين  =هح، و 461لألرعري ت  مصول الديانة+

هذا وقد نبه بعض العلماء إىل من هذه التسمية ال تنبغي، ومن تقسيم الدين إىل 

مصول وفروع ممر حمدث، ومل يكن يف عصر السلف، وقالوا: إن هذا التقسيم ال 

، مو من يعتقد من جي ل باإلسالم ينضبط، وقد جير إىل آثار غري سليمة  فقد

من يف الدين فروعًا قد يستغنى عن ا، مو يقال: إن يف  _يدخل يف دين اإِلسالم 

 وقشورًا.  بابًاالدين ُل

قال بعض م: األسلم من يقال عقيدة ورريعة، مو املسائل العلمية واملسائل و

 .(6)والعمليات ، مو العلمياتالعملية

 العقيدة عند غري مهل السنة واجلماعة:  ثانيًا: ملقاب وممساء علم

                                                 

 .187(انظر الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم، د.  سليمان القرعاوي ص1)

( انظر تبصري مولي األلباب ببدعحة تقسحيم الحدين إىل قشحر ولبحاب، للشحيخ حممحد بحن مدمحد بحن           6)

 إمساعيل املقدم.
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 ملقاب وممساء عند غري مهل السنة واجلماعة من ا: لعلم العقيدة

، رق املتكلمة، كاملعتزلة: وهذا اإلطالق يعرف عند سائر فعلم الكالم_ 1

 ومن حنا حنوهم. 

ه عقول البشر، وهو مبين على ربدوهذه التسمية خاطئة  ألن علم الكالم مص

 .ه الوحيبمصدرب نود و اليونان، والتوحيدبفلسفات اهل

 راب وج ل، ورك  وهلذا ذمه السلف.، واضطالكالم حريٌة وعلمب

 ، ويقل، وإميان  ف ل يقارن هذا ب ذا، فضحاًل عحن من يسحمى   علٌم والتوحيدب

 بامسه ؟! 

علححى علححم التوحيححد  خطححًأ يطلححق  _ميضححًا_: وهححذا االصححطالح الفلسححفة_  6

 .والعقيدة

  ألن الفلسححفة مبناهححا علححى األوهححام، واألباطيححل،     ٌق خححاطئطححالِإوهححذا 

 والعقليات اخليالية، والتصورات اخلرافية.

و العقيدة اإلسالمية مبناها على الوحي الذي ال يأتيحه الباطحل محن بحل يديحه،      

 وال من خلفه. 

: وهححذا اإلطححالق يعححرف عنححد بعححض املتصححوفة، والفالسححفة،   التصححوف _4

 واملستشرقل.

فححات م يف وخرا ،ق مبتححدع   ألنححه ينححبين علححى رححطبات املتصححوفةوهححو إطححال

 .العقيدة

: ويعحرف عنحد مهحل الكحالم، واملستشحرقل، والفالسحفة، كمحا        اإلهليات _1
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يسمى بعلم الالهوت، وله مقسام باجلامعحات الغربيحة تعحرف بأقسحام الدراسحات      

 الالهوتية.

سفة، والكتاب : ويعرف عند الفال=ما وراء الطبيعة+ امليتافيزيقيا_ 1

 الغربيل، ومن حنا حنوهم. 

 وكل مناس يعتقدون دينًا يدينون به يسمونه دينًا وعقيدة. 

ف ي عقيدة مهل السنة واجلماعة  ألن ا  _إذا مطلقت  _سالمية مما العقيدة اإِل

 سالم الذي ارتضاه اهلل ح عز وجل ح دينًا لعباده.هي اإِل

نسبت إليه، بل  نإوسالم، د من اإِلومي عقيدة خمالفة لعقيدة السلف ال تع

 سالم من ا براء. هي معتقدات تنسب إىل مصباب ا، واإِل

وقد يسمي ا بعض الباحثل إسالمية من باب النسبة اجلغرافية، مو التارخيية، 

مو جملرد دعوى االنتماء، لكن األمر عند التبقيق حيتاج إىل عرض على الكتاب 

و من دين اإلسالم، وما خالف ما فريد إىل والسنة، فما وافق ما ف و حق، وه

 .(1)وينسب إليه ،صاحبه

 

                                                 

 .1_1، ومقدمات يف االعتقاد ص 11جلماعة ص( انظر مباحث يف عقيدة مهل السنة وا1)
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 ةلبيد بن ربيع لهي الطريقة والسرية، قا السنة يف اللغة: _1:  :تعريف السنةمواًل

 يف معلقته املش ورة:  ÷

 هلننننننه   ننننننا هه  مننننننٍ منتنننننن    ننننننن   

 

 (1)ولكنننننننننل إنننننننننو   نننننننننن  و مامهنننننننننا     

 وقال اآلخر: 

ٍ ر ننننننننال و قنننننننن   نننننننن  أ   عنننننننند  عنننننننن

 

ٍ  نننننن   (6)نٍ السنننننناع  ن خنننننن   ننننننن

قال خالد بن عتبة  ،السرية حسنة كانت مو قبيبة السنة:و=قال ابن منظور: 

 :اهلذلي

  ننن  نننن عٍ منننٍ  ننن   أ ننن   ننن تها

 

 (4)منننننٍ  سننننن ها  ً نَّ  ننننن  نننننأو  را   

هي اهلدي الذي كان عليه الرسول  :السنة يف اصطالح علماء العقيدة _6 

 ، وهي السنة، وعماًل،وقواًلواعتقادًا علمًاه  بابومص __صلى اهلل عليه وسلم

 .، ويذم من خالف اتباع ا، وحيمد مهل ايت جيب اال

 لوتطلق السنة على سنن العبادات، واالعتقادات، كما تطلق على ما يقاب

 .(1)البدعة

                                                 

 .179( ديوان لبيد بن ربيعة ص1)

( هذا البيت جم ول القائل، ويستش د بحه النبحاة علحى وجحوب نصحب الفعحل املضحارع بعحد فحاء             6)

انظحر رحرح ملفيحة ابحن مالحك البحن النحا م         الحدعاء.  :السببية  املسبوقة بطلب حمض، ونوع الطلب ه نحا 

 .6/649صريح على التوضيح خلالد األزهري ، وررح الت278ص

 .14/661( لسان العرب 4)

 .14( مباحث يف عقيدة مهل السنة ص1)

 أهل السنة واجلماعةالث: مصطلح املطلب الث
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معنححاه مححن مهححل الطريقححة املسححتقيمة   :السححنة فححالن مححن مهححلولححذلك قيححل: = 

 .(1)+احملمودة

 يف اجلماعة:: تعرثانيًا

، =ي +من مادة  مأخوٌذاجلماعة يف اللغة  :يف اللغة تعريف اجلماعة  _1

 ياع، واالجتماع وهو ضد التفرق.وهي تدور حول اجلم ، واإِل

 الشيء صل واحد، يدل على تضامِّوالعل ماجليم وامليم =قال ابن فارس: 

 .(6)+يعًا يقال: يعت الشيء

من الصبابة  هم سلف األمة، :العقيدة اجلماعة يف اصطالح علماء  _6

، وهم الذين اجتمعوا على احلق حسان إىل يوم الدينومن تبع م بن ،والتابعل

 .(4)الصريح من الكتاب والسنة

 وسبب تسميت م بذلك: ،: مهل السنة واجلماعةثالثًا

 " : هم من كان على مثل ما كان عليه النيبمهل السنة واجلماعة  _1

وهم الصبابة، والتابعون، ومئمة  "النيب  ةملتمسكون بسنومصبابه، وهم ا

تباع، وجانبوا االبتداع يف مي الذين استقاموا على اال اهلدى املتبعون هلم، وهم

 .(1)وهم باقون منصورون إىل يوم القيامة مكان ومي زمان،

واجتماع م  "مسوا بذلك النتساب م لسنة النيب  :سبب تسميت م بذلك_ 6
                                                 

 .4/662( لسان العرب 1)

 ، مادة ي .1/179( معجم مقاييس اللغة 6)

، ورححرح العقيححدة 21( انظححر رححرح العقيححدة الواسححطية، للشححيخ د. حممححد خليححل هححراس، ص  4)

 .486نفي صالطباوية البن مبي العز احل

 .11_14( انظر مباحث يف عقيدة مهل السنة واجلماعة ص1)
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 .(1)والعمل، واالعتقاد ،، يف القولوباطنًا  ا  اهرًاعلى مال خذ ب

 : ممساء مخرى ألهل السنة واجلماعة:رابعًا

 :(6)ألهل السنة واجلماعة ممساء مخرى يعرفون ب ا، ومن ا

 مهل السنة دون إضافة اجلماعة        _ 6مهل السنة واجلماعة.          _1

 ماعة.اجل _ 1     هل اجلماعة.                م _4

 السلف الصاحل. _1

 ."مهل األثر: مي السنة املأثورة عن النيب  _2

،  رواية ودراية "، ألن م هم اآلخذون حبديث النيب _ مهل احلديث 7

 .وباطنًا  اهرًا "املتبعون هلديه 

، يف الدنيا تألن ا تنجو من الشرور والبدع والضالال  الفرقة الناجية _ 8

 ."تباع ا سنة النيب مة  وذلك الوتنجو من النار يوم القيا

  ._سببانه وتعاىل   _: مي املؤيدة من اهلل الطائفة املنصورة _ 9

 .، وآثار السلف الصاحلتباع م  الكتاب، والسنةال مهل االتباع  _19

                                                 

، وفحتح رب الربيحة بتلخحيص    19( انظر ررح العقيدة الواسطية، للشحيخ د. صحاحل الفحوزان ص    1)

 .19احلموية، للشيخ حممد ابن عثيمل ص 

 19_9، وررح الواسحطية، للشحيخ صحاحل الفحوزان ص     116( انظر ررح العقيدة الطباوية ص6)

 .12_11ومباحث يف عقيدة مهل السنة ص 
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خصححائص عديححدة  _سححالمية املتمثلححة يف عقيححدة مهححل السححنة و اجلماعححة للعقيححدة اإِل

سحتمد  تب اإلسالمية   إذ إن تلك العقيدةو ال غرو يف ذلك ،يف مي عقيدة مخرىتوجد ال

 .لباطل  من بل يديه  وال من خلفهمن الوحي الذي ال يأتيه ا

 وفيما يلي بيان لتلك اخلصائص:

وإيحاع   ،ك باعتمادها علحى الكتحاب والسحنة   : وذلسالمة مصدر التلقي األوىل:

هححواء عححن كححدر األ دًا، بعيححف ححي مسححتقاة مححن ذلححك النبحح  الصححايف  ،السححلف الصححاحل

 . اتوالشب

 _هذه اخلصيصة ال توجد يف رتى املذاهب وامللل والنبل غري العقيحدة اإلسحالمية   و

محن     فالي ود والنصارى اختذوا محبارهم ورهبان م مربابحاً _عقيدة مهل السنة واجلماعة

  .دون اهلل

، ؤىواحلحدس، والحر   ،فية فمصدر التلقي عندهم هو الكشف، واإلهلامما الصوم

 .(1)واملنامات

 ه، ومحا يقولح  نحه موجحود يف اجلفحر   م نفمصدر التلقي عندهم  محا يزعمحو   مما الشيعة

 .(6)مئمت م

                                                 

انظححر تفصححيل ذلححك يف مصححرع التصححوف للبقححاعي، وهححذه هححي الصححوفية للشححيخ عبححدالردمن ( 1)

 الوكيل، والتصوف املنشأ واملصادر للشيح إحسان إهلي   ري. 

( انظححر الححرد الكححايف علححى مغالطححات الححدكتور علححي عبدالواحححد وايف، إلحسححان إهلححي   ححري ص 6)

، 299_188و6/182مصول مذهب الشيعة اإلمامية االثين عشرية، د. ناصحر القفحاري   ، و612_611

 .1/617ومسألة التقريب بل مهل السنة والشيعة، د. ناصر القفاري 

 املبحث الثاني: خصائص العقيدة اإلسالمية  

 _ عقيدة أهل السنة واجلماعة _
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_كما سيأتي يف غضون  مما علماء الكالم  فمصدر التلقي عندهم هو العقل

 .هذا الكتاب_

فنن ا  تعتمد يف  _ (1)ية واالجتاهات الباطلة كالشيوعيةمما سائر املذاهب الفكر

الذين حيكمون مهواءهم  ،وعقول املالحدة، مفكار املنبرفل دئ ا علىير مباتقر

 .ور وات م يف عباد اهلل

الدجل هذا ساملة مسلمة من  _حبمد اهلل  _عقيدة مهل السنة واجلماعة ف ي ما م

 والزيف.

، لك ألن ا غيب: ذ"ولرسوله  _تعاىل  _من ا تقوم على التسليم هلل : الثانية

إال على   ر التسليم  سالموال تثبت قدم اإِل=لى التسليم والغيب يقوم ع

 .(6)واالستسالم+

 ،ب ا _عز وجل  _ميان بالغيب من معظم صفات املؤمنل اليت مدح م اهلل فاإِل

الَِّذينع  .يربع ِفيِه هبًدى ِلْلمبتَِّقلعذعِلَك اْلِكتعابب ال رع .امل]:  _تعاىل  _كما يف قوله 

  . 4_1البقرة :[يرِب وعيبِقيمبونع الصَّالة وعِممَّا رعزعْقنعاهبمر يبنِفُقونعيبؤرِمنبونع ِباْلغع

مبعرفة الشرائ  على سبيل ، وال تستقل ذلك من العقول ال تدرك الغيب

 ،كليل ، وبصرهنسان قاصرفكما من مس  اإِل   التفصيل  لعجزها وقصورها

 ._ عز وجل_، والتسليم هلل بميان بالغين  اإِلفتعّي ،لك عقلهفكذ _ته حمدودة وَّوُق

بل حتكم ا اآلراء، والعقول،  "مما العقائد األخرى فال تسلم هلل ورسوله 

                                                 

الكيد األدمر، عبحد الحردمن حبنكحة امليحداني، والشحيوعية يف محوازين اإلسحالم، لبيحب         انظر  (1)

 .، والشيوعية للكاتبلبيدانلن سعد االسعيد، ونقد مصول الشيوعية، للشيخ صاحل ب

 .691( ررح العقيدة الطباوية ص6)
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إمنا هو  تقديم العقل على النقل، والرمي  فساد األمم واألديان ، ومنشُأواألهواء

 .(1)، واهلوى على اهلدىعلى الوحي

دة مهل السنة واجلماعة فعقي :، والعقل السليمموافقت ا للفطرة القومية :الثالثة

،فالعقل الصريح اخلالي من السليمة، موافقة للعقل الصريحمالئمة للفطرة 

                        .وادحلنص الصبيح السامل من العلل و القالش وات والشب ات ال يناقض ا

 .د العقولوتبلِّ ،، تعمي الفطرتمما العقائد األخرى ف ي موهام وختر صا

من كل حق  ر قلبه خاليًا، وصاعقيدة جترد من كّل ر من إنسانًاقّد وهلذا لو

م صبيح ح  ر، وَفوإنصاٍف د صبيب ا   وباطل ا بعدٍل، ثم نظر يف العقائوباطل

لصبيبة وغريها من العقائد ي بل العقيدة ان املسّو، وألدرك مالستبان له احلق

 .(6)ي بل الليل والن اركاملسوِّاألخرى 

، ، وعماًلمة  الدين قواًلوالتابعل ومئ "سندها بالرسول اتصال  :الرابعة

ا كثري من وهذه اخلصيصة من خصائص مهل السنة قد اعرتف ب  :واعتقادًا

صل من مصول مهل السنة م _حبمد اهلل  _  فال يوجد خصوم ا كالشيعة وغريهم

  .، مو عن السلف الصاحلمن الكتاب والسنةصل مو مستند مواجلماعة ليس له 

، مو عن فال سند هلا من الكتاب مو السنة ،الف العقائد األخرى  املبتدعةخب

 .السلف الصاحل

اضبة وضوح ف ي عقيدة س لة و :الوضوح والس ولة والبيان :اخلامسة

الشمس يف رابعة الن ار، فال  لبس في ا، وال غموض، وال تعقيد، وال التواء    
                                                 

 .11( انظر امل دي حقيقة ال خرافة، للشيخ حممد بن إمساعيل ص1)

 .499( انظر األدلة والقواط  والرباهل يف إبطال مصول امللبدين، للشيخ ابن سعدي ص6)
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فلقد   ، والصغري والكبري اميمل و الع، ومعاني ا بينة يف م ا العافألفا  ا واضبة

 .ال هالك، ال يزيغ  عن ا إة، ليل ا  كن ارهابيضاء نقّي " جاء ب ا رسول اهلل

فلقد   (1)ما جاء يف حديث جربيل  املش ور ،على وضوح اومن األمثلة 

 .، والوضوح والبيانر والس ولةسالم  مبنت ى اليسانتظم هذا احلديث  مصول اإِل

، تسبق إىل من األدلة كثرية   ف ي مدلة قاطعة جلية واضبةوممثال ذلك 

، فأدلة الكتاب  ببادئ الرمي، ومول النظر، ويشرتك كافة اخللق يف إدراك اف ام األ

 مثل الغذاء ينتف  به كل إنسان، بل كاملاء الذي ينتف  به الصيب،نة والس

ن وتسكِّ ،ن سائغة جلية تقدلة والرضي ، والرجل القوي، والضعيف  فتلك األ

 .وتغرس يف القلوب االعتقادات الصبيبة اجلازمة ،النفوس

وعهبوع الَِّذي يعبردعُم :]عادة مقدرى االبتداء ف و على اإِلمال ترى من من قدر عل

يف دار  م، ومن التدبري ال ينتظ67الروم: [اْلخعْلقع ثبمَّ يبِعيدبهب وعهبوع َمهروعنب ععَليرِه

َلور َكانع ِفيِ معا آِل عٌة ِإالَّ اللَّهب ]ف ينتظم يف يي  العامل ؟! فكي يِنرعبِّدعمبواحدة ِب

َمال ]: _تعاىل _، ثم خلق كما قال م، ومن من خلق عل66األنبياء:  [َلَفسعدعتعا

 .11امللك: [يععرَلمب معنر خعَلقع وعهبوع اللَِّطيفب اْلخعِبري

 .(6) حيٍّ نه كل ريٍءجعل اهلل م ف ذه األدلة وممثاهلا جتري جمرى املاء الذي

 مكان في ا لشيء فال :واللبس ،والتناقض ،مة من االضطرابالسال :السادسة

 ؟الباطل من بل يديه وال من خلفه ، وهي وحي ال يأتيه، كيف اللك  مطلقًامن ذ

، ويشح د  فاحلق ال يضطرب، وال يتناقض، وال يلتبس، بل يشبه بعضحه بعضحاً  

                                                 

 .8، رقم 48_1/42( مخرجه مسلم يف كتاب اإلميان 1)

 .66_61نظر ترجيح مساليب القرآن على آساليب اليونان، البن الوزير ص( ا6)
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 .86النساء: [نرِد َغيرِر اللَِّه َلوعجعدبوا ِفيِه اخرِتالفًا َكِثريًاوعَلور َكانع ِمنر ِع:]بعضه لبعض

يف غايححة  ،  ومهلححهممححا الباطححل فبححالعكس مححن ذلححك  فتجححد بعضححه يبطححل بعضححاً 

   فعقيدة مهل (1)يف مقواله ًام  نفسه، مت افت اقضًامن م متن ، بل جتد الواحدالتناقض

 .ساملة من ذلك كله  _ إذًا _السنة 

عمحا في حا محن االضحطراب والتنحاقض واللحبس          لرسعح قائد األخرى فحال تع مما الع

علحي م    ى، وال خيفإن األئمة يعلمون ما كان، وما يكون=ولون : يق _مثاًل_ فالشيعة

 .(6)+، وال ميوتون إال بنذن م ميوتون ، ويعلمون متىالشئ

تحى  فمن مصول دين م الغلو يف األئمة، ف م خيلعحون علحي م صحفات ال تثبحت ح    

  فمحن  ن مصحول ديحن م  ينقضحون هحذا الكحالم     صل آخحر مح  ، ثم نراهم يف ملألنبياء

  .ةيَِّقالتَّ _ ميضًا_مصول دين م 

 ؟:  ملاذا خيتفي مئمتكم؟ وملاذا ال يصدعون باحلقفنذا قيل هلم

نحتم ح بحزعمكم ح تحرون        معداء وم ميُّ !! تقية ممن ؟ قالوا: من األعداءقالوا: تقية

  !ون متى ميوتون، وال ميوتون مال بنذن م ؟ملح يع مي األئمة من م ح

من ذلحك  ومن ممثلة  ،فما مكثر التناقض عندهم ،وقل مثل ذلك يف رأن الصوفية

بحل يحرون من ييح  الكائنحات      ،مول املخلوقحات  هحو  "من م من يعتقد من الحنيب  

                                                 

 .418( انظر األدلة والقواط  والرباهل ص1)

، وعقيدة اإلمامية عند 161( املوجز يف املذاهب واألديان املعاصرة د. ناصر العقل، د. ناصر القفاري ص 6)

إلمامية عند اجلعفرية يف ضوء السنة للسحالوس،  وعقيدة ا .81_89الشيعة االثين عشرية، د. علي السالوس ص 

، وانظر اخلطوط العريضحة حملحب الحدين    128_6/112وبذل اجمل ود يف مشاب ة الرافضة للي ود، عبداهلل اجلميلي 

، والشحيعة اإلماميحة االثحين    22، والشيعة والسنة إلحسان إهلي   حري ص 29اخلطيب، حتقيق حممد مال اهلل ص

، واخلميين وتفضحيل األئمحة علحى األنبيحاء،     194_199م، ربي  بن حممد السعودي صعشرية يف ميزان اإلسال

 .حممد مال اهلل
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  .(1)خلقت من نوره

  ."وم  ذلك جتدهم حيتفلون مبولد النيب 

حيث ولد عام الفيل يوم كحذا   " حتتفلون ؟ قالوا: مبولد النيب مب :فنذا قيل هلم

إذ من التنحاقض دمب    بعيحداً ناقض، وال تذهب بك الغرابحة  فانظر إىل هذا الت وكذا !

 . ومبطل كل باطل

قامت علحى   _ مثاًل _يوعية ، فالشيف سائر املذاهب الفكرية الضالة وقل مثل ذلك

 وعنحدما مرحتد ضحغط    ،لحه واحليحاة محادة   ومنحه ال إ ، حلاد، والكفر جبمي  األديحان اإِل

ح املعابحد  بفحت  +سحتالل =ممحر اجملحرم    ،على روسيا إبان احلرب العاملية الثانية +هتلر=

                                                  .عز وجل _والتضرع إىل اهلل _

ي العقيححدة ففحح :بالمبحبالحح يبار،ولكن ال تححأتمعحمن ححا قححد تححأتي بالحح  :السححابعة

من عذاب   كسائر ممور الغيب ،ف اموما قد حتار فيه األ ،العقول رما يب  ةسالمياإِل

عححز _وكيفيححة صححفات اهلل  ،واجلنححة والنححار ،واحلححوض ،رب ونعيمححه، والصححراطالقحح

 ._وجل

م بل تسحل   ،اولكن ا الحتيل  ،وكيفيت ا ،حتار يف ف م حقيقة هذه األمورفالعقول 

الحذي ال ينطحق عحن     ،ن ذلحك صحدر عحن الحوحي املنحزل     أل  وتذعن ،لذلك وتنقاد

 .(6)الباطل من بل وال من خلفه هوالذي ال يأتي ،اهلوى

 يت حتكحم العقحول بداهحةً   مما العقائد األخرى فنن ا تشتمل علحى املسحتبيالت الح    

                                                 

 .71_71للشيخ عبدالردمن الوكّيل ص ( انظر هذه هي الصوفية، 1)

، والفحرق بحل موليحاء الحردمن وموليحاء الشحيطان ص       4/117انظر درء تعارض العقل والنقحل   (6)

 .19لدين اإلسالمي البن سعدي ص ، والدرة املختصرة يف حماسن ا89
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يحرون من حم رحعب اهلل    _  محثالً _ فحالي ود   ،وذلك كعقائد الي ود احملرفة ،باستبالت ا

 وجعحل بحاقي الشحعوب دمحرياً     ،_ قد اختارهم واصطفاهمتعاىل _اهلل  ومن ،املختار

 .ميتطي ا الي ود

حكم احلحاكمل  إذ كيف يليحق بحأ    اهلراء الذي حيكم العقل بنحالته فانظر إىل هذا

  !.؟إىل رعب دون رعب منبازًا ًامن يكون عنصرّي

 :ولحون إن اهلل ثالحث ثالثحة ويق   :ف حم يقولحون   ،ن النصارىذلك يف رأ لوقل مث

هحذا   ؟ًاواححد فكيحف يكحون الثالثحة      ،له واححد األب واالبن وروح القدس إباسم 

  .مستبيل الميكن تصوره

وصحكوك الغفحران وغريهحا ممحا حتيلحه      ، قوهلم بالعشاء الرباني _ميضًا_ذلك ومن 

 .(1)العقول

                                                 

من املسيح قد الباطلة، وحقيقته: من م يزعمون  ( =العشاء الرباني+: عقيدة من عقائد النصارى1)

ليأكلوه  إذ   ي  احلواريل يف الليلة اليت سبقت صلبه، ومنه قد وزع علي م مخرًا وخبزًا كّسره بين م

وررب اخلمر يف  ،فمن مكل اخلبز _كما يزعمون  _ىل جسده ن اخلمر يشري إىل دم املسيح، واخلبز يشري إإ

يف جوفه حلم  قد حلَّ_ فكأنه مي يتبول  _فنن ذلك يستبيل فيه  _محد معيادهم  _الكنيسة يوم الفصح 

 =                   املسيح ودمه، ومنه قد امتزج يف تعاليمه بذلك.

كيف يتصور استبالة خبز ومخر إىل حلم ودم يف  وهذه العقيدة مما ال يرتدد العقل يف إنكارها  إذ =

 .حل من اآلكلل يتذوقون طعم اخلبز اخلمر العادي؟!

ثم إن جسد املسيح واحد، وموائد العشاء تعد باآلالف سنويًا ويف مماكن متفرقة  فكيف يتفرق 

 .جسده ودمه علي ا ييعا؟

ف  عن ا من لديه مدنى مبسكة من =مما صكوك الغفران+ ف ي إحدى م ازل الكنيسة، وهي دماقة يرت

 عقل.
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إال الناس ميكن تصورها : إن عامة مقاالت وهلذا قال طائفة من العقالء=

، بل تكلموا االذين وضعوها مل يتصوروا ما قالومن وذلك   ىمقالة النصار

ة لو اجتم  عشر :وهلذا قال بعض م  م م بل النقيضل، ويعوا يف كالجب ل

 . قواًل عشرع حدعمنصارى لتفرقوا عن 

لقال  ،لنصارى وامرمته وابنه عن توحيدهملت بعض الو سأ :وقال آخر

  .(1)+ثالثًا ه قواًلوابن  ،رمخ وامرمته قواًل ،الرجل قواًل

من ححا حتتححوي علححى    وجححدت _النظححر يف عقائححد الفححرق الضححالة    تعوإذا منعمحح

والحذي   ،املسحلمل ميدي ن الكريم الذي بل آالقرمن يرون ة فالشيع  ستبيالتامل

ن الكامحل مح    آن القحر مو ،نه ناقص وحمحرف محبفظه يرون  _عز وجل  _تكفل اهلل 

 اء! الزمان من سرداب سامر الغائب املنتظر الذي سيخرج يف آخر

ن الكامل م  آن القرإ :إىل قوهلم ثم انظر ،إىل خرافة السرداب انظر مواًل

 .(6)سيخرج آخر الزمان الغائب املنتظر الذي

ثم هل يليق  ؟لن خيرج للناس إال يف آخر الزمانن الذي آفما فائدة هذا القر

بال هدى وال يعيشون  الناس من يعدععع لهدوع _ عز وجل _ وردمته حبكمة اهلل

                                                                                                                            

تلك هي توزي  اجلنة، وعرض ا للبي  يف مزاد علين، وكتابة وثائق للمشرتين تتع د الكنيسة في ا 

 بأن تضمن للمشرتي غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبراءته من كل جرم وخطيئة سابقة والحقة.

انظر  له كل حمظور، وحل له كل حرام!! مبيحه يف حمفظته وضعفنذا تسلم املشرتي صك غفرانه و

 .  111_111حماضرات يف النصرانية، للشيخ حممد مبو زهرة ص

، وانظحر هدايحة احليحارى يف مجوبحة     6/111( اجلواب الصبيح ملن بدل دين املسحيح البحن تيميحة    1)

 .461الي ود والنصارى البن القيم ص 

 . 46_41لوهاب ص (انظر الرد على الرافضة، للشيخ حممد بن عبدا6)
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 !.؟ًا ي دي منآقرنزل م، حتى إذا جاء آخر الزمان وحي

  .÷ ًااملعلى من هذه الرتهات فسائر فرق م يعبدون علّي حبدرفل م الِق ةلنصرييامما 

 ألن م يزعمون منه  يعظمون قاتله عبد الردمن بن ملجم وهم م  ذلك

   .(1)!خلص الالهوت من الناسوت

 وإذا مر ب م ،السباب ÷من مسكن علي بن مبي طالب  _ ميضًا _ويزعمون 

 ،إن الرعد صوته :ويقولون  ،مبا احلسن السالم عليك يا :قالوا ،السباب

وتسمى هذه الفرقة  ،يف القمر حالٌّ ًا، ومن م من يعتقد من علّيوالربق صوطه

 م فلذا ومنه اجلزء املعتِّم من القمر، يف القمر،  نه حالٌّمالقمرية،ف م يرون 

 .فيه ثاًلمم ًا،ويعبدون علّييقدسون القمر

املعتم من القمر قبل من يولد اجلزء  اوما هذماذا كان الرعد، والربق،  !سببان اهلل

 !؟علي

 م يتوج ون إىل الشمس يف ف  يف الشمسحالٌّ  ًاعلّيمن ن يرى ومن م م 

 .(6)بالشمسية ويعرفون ،عبادت م

، وال ميلك العاقل إال من حيكم  ا حتمل عجبًاقائد الب ائية وجدتيف ع وإذا نظرت 

 .استبالت او ،ببطالن ا

إلي ا عند  فقبلت م اليت يتوج ون ،الب ائيل ُةَلبرِق ومن األمثلة على ذلك:

  .، كما صرح هو بذلكاملازندراني ءالصالة هو زعيم م الب ا

ط ران كان سجن يف ن ، فعندما كاركاتهحتتقلب القبلة حسب تنقالته ووت

                                                 

 421(انظر احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي د. حممد بن مدمد اخلطيب ص1)

 .194_6/94د. س ري الفيل  ريية( انظر النص6)



 

 

 عقيدة أهل السنة واجلماعة 19

، ويف عكا تكون القبلة كان يف بغداد تكون القبلة بغداد ، وإذاط ران هو قبلت م

 ..عكا وهكذا.

؟ ثم كيف للب ائيل من يعرفوا قبلت م يف مسفار محد مثل هذه اخلرافةف ل رمى 

 (1)!؟ تكن األج زة احلديثة اليت حتدد املكان موجودةالب اء يف وقت مل 

  .هل السنة من ذلك كلهمفاحلمد هلل الذي سلم عقائد     

 :والصالح يف كل زمان ومكان وممة وحال ،العموم والشمول :الثامنة  

مة وحال، ، وموصاحله يف كل زمان ومكان ،سالمية عامة وراملةفالعقيدة اإِل

 .ب ا الإ ح، بل إن األمور ال تصللألولل واآلخرين، للعرب والعجم

 ،ومسحتقره خالحدة   ،عقيحدة  ثابتحة   ف ي :الثبات واالستقرار واخللود :التاسعة

 ،محن الي حود    سحالم اليحة الحيت يقحوم ب حا معحداء اإلِ     مام الضربات املتوفلقد ثبتت م

  .وغريهم ،واجملوس  ،والنصارى

، ونارها قد ن جذوت ا قد خبتمعظم ا قد وهن، و ن يعتقد هؤالء منفما إ

  .حتى تعود جذعة ناصعة نقيه _طفأت ان

 _ تتناقل ا األجيال جياًل تعاىل_ حمفو ة حبفظ اهلل  ،عهاسىل قيام الف ي ثابتة إ 

، مو الزيادة،مو التبديل،لي ا التبريف بعد رعيل،مل يتطرق إبعد جيل، ورعياًل

 .(6)مو النقصان

، وبقائ ا ومل يكل ذلك هو الذي تكفل حبفظ ا _عز وجل  _ واهلل ،يف الك

                                                 

، وانظحر عقيحدة خحتم النبحوة، د. حمسحن      119( انظر الب ائية نقد وحتليل إحسان إهلحي   حري ص   1)

 .11_11ب ائية للكاتب صعبداحلميد، والب ائية حملب الدين اخلطيب وال

 ( انظر ثبات العقيدة اإلسالمية ممام التبديات، للشيخ عبداهلل الغنيمان.6)
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 . ؟!حد من خلقهمإىل 

                                                             .9 احلجر: [نعزَّْلنعا الذِّْكرع وعِإنَّا َلهب َلبعاِفُظونعِإنَّا نعبرنب _:]تعاىل_قال 

يبِريدبونع ِليبْطِفئبوا نبورع اللَِّه ِبَأْفوعاِهِ مر وعاللَّهب مبِتمُّ نبوِرِه وعَلور َكِرهع _: ]تعاىل _وقال 

   .8 الصف: [اْلَكاِفربونع

ن مقوال مهل مسالمية واستمرارها من األمثلة الدالة على ثبات العقيدة اإِلو

كما  حمفو ًا لالسنة يف الصفات، والقدر، والشفاعة، وغريها، كل ذلك ال يزا

 .نقل عن السلف

خبححالف امللححل األخححرى، والطوائححف الضححالة، واألفكححار اهلدامححة  فححالي ود     

 .يثبتون على مبدم فرق قلمالوا وحرفوا وغريوا، وسائر الوالنصارى بّد

إن عظمحت  و_ يمسحة اخللحود واالسحتمرار  ف ح     كن تلحك العقائحد ال متلح   إثم 

 فعلححى كثححرة الححتغريات، واخححتال    طححوياًل زمنححًا ىفنن ححا ال تبقحح  _بسححنتواستب

ن يشتد عودهحا، وتقحوى رحوكت ا حتحى تبحدم بحالزوال والفنحاء         إ االتطورات، فم

  م وحكمت م.من صن  البشر الناقصل يف علم األن 

ن إ، وما وصراخًا وال مدل على ذلك من الشيوعية اليت مألت الدنيا ضجيجًا

 تباع ا.منظام ا على ميدي  بلغت موج جمدها حتى انفرط عقدها، وسّل

 ب ا، وعماًل فمن اعتقدها، وزاد علمًا من ا ترف  قدر مهل ا: :العاررة

رف  له ذكره، ونشر بل الناس لناس إلي ا _ معال اهلل قدرة، ول مبقتضاها، ودعوًة

صبيبة هي مفضل ما اكتسبته ذلك من العقيدة الكان مو ياعة،  فضله، فردًا

ف ي تثمر املعارف النافعة، واألخالق    العقول، وخري ما مدركته القلوب
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 .ف ب ا تناهى فضله، وكمل سؤدده، وعال بل الناس قدره، اليت من اتصالعالية

، والشرف العالي الذي ال يبلغ رأوه  يدانيه فضللفضل احلقيقي الذي الفا 

، السعي يف طرق الكمال، واحلرص على التبلي بالفضائل إمنا هو _ف رر

 .والتخلي من الرذائل

يزكي النفوس، وينقي البصائر، ، وي القلوبوهذا الفضل هو الذي يرقِّ 

م إىل يرف  األم، وهو الذي ويوصل مهله إىل معلى الغايات، وممسى املقامات

تى حترز احلياة الطيبة يف األوىل، والسعادة الباقية يف ، حذروة العز والشرف

صبيبة املؤسسة على اإلميان باهلل، ، ومصل ذلك ومساسه العقيدة الاألخرى

، وما يتب  ذلك كتبه، ورسوله، واليوم آلخر، والقدر خريه ورره، وومالئكته

، واجنذاب دواعي القلب كل ا  اهللليت مدارها على اإلنابة إىلمن معمال القلوب ا

 .(1)حبقوق اخللق كافةبالشرائ  الظاهرة، وما يتب  ذلك من القيام ، م  القيام إليه

 [يعررَف ر اللَّهب الَِّذينع آمعنبوا ِمنرُكمر وعالَِّذينع ُموتبوا اْلِعْلمع دعرعجعاٍت_تعاىل_:] قال 

  .11اجملادلة: 

 يكون إال ألهل فذلك ال :والتمكللظ ور واا سبب للنصر من  :احلادية عشرة

 ، وهم املنصورون كما قالالعقيدة الصبيبة، ف م الظاهرون، وهم الناجون

ال تزال طائفة من مميت  اهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم حتى =: "

  .(6)+يأتي ممر اهلل وهم كذلك

                                                 

، واألدلحة والقواطح  والحرباهل ص    111( انظر تنزيه الدين ودملتحه ورجالحه البحن سحعدي ص     1)

 .61، والعظمة حملمد اخلضر حسل ص 494

 .4/1161( مخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة 6)
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لك من الحنراف ، ذ، ومن ترك ا خذله اهللفمن مخذ بتلك العقيدة معزه اهلل     

  .، وتسلط معدائ ا علي اع كيان األمة، وتفرق كلمت امبلغ األثر يف تصّدة العقيد

_ ويم، املنبرفة عن من اج دين ا القألمة الزائغة عن عقيدت ا الصبيبةثم إن ا

، وتشرف على حضيض ال تلبث من ت بط من عليائ ا، وتنزل من رامخ عزها

، بعد عزة ، وذاًلبعد نباهة عد مشم، ومخواًلب الري والفناء، فتلقى صغارًاالت

 .بعد نشاط ، وبطالًةبعد ائتالف بعد علم، وتقاطعًا وج اًل وحطة بعد رفعة،

ملسلمون عن دين م حاق ب م ما ، فمتى حاد اوقد علم ذلك كل من قرم التاريخ

 .(1)حاق، كما حدث هلم يف األندلس وغريها

 ؟! ى باحتالهلا وإذالل مهل االنصار ، ومغرىي مضاع األندلسفما الذ 

سالم، رات م الشعواء على حاضرة اإِلوما الذي سلط التتار حتى رنوا غا

؟ وما سالميةض بسبب ا صرح اخلالفة اإِلّو، وتقفراح ضبيت ا قرابة املليونل

املتأخرة الذي قاد املسلمل إىل التخلف عن ركب احلضارة يف هذه العصور 

لة ألعدائ م  الذين تسلطوا صاروا فريسة س ، وفأصببوا عالة على غريهم

 ؟. علي م، فاستباحوا دماهم، واستولوا على خريات م

 . زيغ العقيدة : اإن ذلك حدث ألسباب عدة مبرزها ومهّم

فينة النجاة، فمن متسك ب ا سلم فالسنة س :سالمة والنجاةال :ةعشر ةثانيال

                                                                                                                                                                               .                  (6)من ترك ا غرق و هلك، وجناو

ما احتد ف :سالمية عقيدة األلفة و االجتماعالعقيدة اإل :ةعشر ةثالثال
                                                 

 .11ر ذم الفرقة واالختالف يف الكتاب والسنة، للشيخ عبداهلل الغنيمان ص ( انظ1)

 .18( انظر نقض املنطق البن تيمية ص 6)
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ال بتمسك م عصار واألمصار ح إجتمعت كلمت م يف خمتلف األ، وما ااملسلمون

عن  ختلفوا إال لبعدهم عن ا، واحنراف م، وما تفرقوا وات م ومخذهم ب ابعقيد

   .سبيل ا

 _وال يزالون  _، حيث قاموا مدركه معداؤها يف القديم واحلديثوهذا ما      

ملسلمل   نفوس احبمالت ضارية ي دفون من ورائ ا إىل إضعاف العقيدة يف 

حتى تسود الفرقة بين م، ويشي  االختالف يف صفوف م، وبالتالي يس ل القضاء 

                                                            .دعوت م، والوقوف يف وجه علي م

فاملن ج  من ا حتمي معتنقي ا من التخبط والفوضى والضياع : :ةعشر ةرابعال

، ويسلم تباع اهلوى ا من اواضح ثابت ال يتغري، فيسلم معتنقم ، واملبدواحد

ن العقيدة ، واحملبة والبغضاء  ذلك مالتخبط يف توزي   الوالء والرباءمن 

بذلك من التشتت والتشرد  ، فيسلممبدًا ال خيطئ دقيقًا تعطيه معيارًاالصبيبة 

           .هعلي له وما ، ويعرف ماوالضياع، فيعرف من يوالي، ويعرف من يعادي

فال قلق يف  :عتنقي ا الراحة النفسية والفكريةمن ا متنح م :ةعشر ةامساخل

 _ز وجلع_ه ،وال اضطراب يف الفكر  ألن هذه العقيدة تصل املؤمن خبالقالنفس

وينشرح صدره  لبه بقدره،ق، فيطمئن مشرعًا كمًاا، وحمدبرًا فريضى به ربًا

 . ويستنري فكره مبعرفته ،حلكمه

 ا من االحنراف يف سلم مبعرتعِنُقحبيث يع :سالمة القصد والعمل: ةعشر ةسادسلا

خبالف مصباب ، فال يعبد غري اهلل، وال يرجو سواه _عز وجل_ عبادة اهلل

، ففي م املنبرفون يف باب العبادة، فتجدهم يعبدون القبور ،العقائد األخرى
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   .فيةكبال الرافضة والصو ،القرابل والنذور اويصرفون هل

، م قياده للشيطانسِلد يف بعض املذاهب الباطلة واالجتاهات اهلدامة من يبجتو

 الل. به مئمة الكفر ومساطل الض يويتب  ما يوح

بلغ مه العقيدة هلا ف ذ على السلوك واألخالق واملعاملة: تؤثر :ةعشر ةسابعال

  .فالناس حتكم م وتوج  م  عقائدهم   األثر يف ذلك

ا هو ناتج عن احنراف يف إمن _السلوك واألخالق واملعاملة  واالحنراف يف

، وما يدين به من داملعتق نسان من، فالسلوك ح يف الغالب ح مثرة ملا حيمله اإِلاملعتقد

 .دين

وهذه العقيدة تأمر مهل ا بكل خري، وتن اهم عن كل رر، فتأمرهم بالعدل 

                                                                                                         .، وتن اهم عن الظلم واالحنرافواالعتدال

حبيث ال يرون فرصة  تدف  معتنقي ا إىل احلزم واجلد يف األمور: :ةعشر ةثامنال

 موقعًا ن، وال يروإال بادروا إلي ا   رجاًء للثوابللعلم الناف  والعمل الصاحل 

ن من أل  فتستقيم بذلك محوال اجملتم   عقابمن ال جتنبوه، خوفًاثم إال الإِل

وعِلُكلٍّ :] _ تعاىل _اهلل ، قال ميان بالبعث واجلزاء على األعمالاإِل مسس ا

 .146 :األنعام [دعرعجعاٌت ِممَّا ععِمُلوا وعمعا رعبَُّك ِبغعاِفٍل ععمَّا يععرمعُلونع

يف  ،تبذل كل غال ورخيص :مة قويةمتوصل إىل تكوين  :ةعشر ةتاسعال

، وال مبالية مبا يصيب ا يف ذلك السبيلغري  ،وتوطيد دعائمه ،سبيل تثبيت دين ا

 .، وختذيل املخذللرجاف املرجفلهيابة من إ

ألنه يعلم من الكتاب  :نفس املؤمن تعظيم الكتاب والسنة تبعث يف عشرون:ال
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، واألخذ اميم فينبعث بذلك إىل تعظ  ى وردمةوهد ،والسنة حق وصواب

 .ب ما

ن رباط فاخلري كل ومكرم به متربط املؤمن بسلفه الصاحل :   عشرون:الو احلادية

 ، وصدق من قال :م، واقتفاء آثارهتباع ماخلري با

 تبننننننال مننننننٍ  ننننننلفوكننننننل خنننننن  ن ا

 

  تننننندال منننننٍ خلنننننف   اوكنننننل  ننننن  ن  

 
مية سالة اإِلففي  ل العقيد :ل ملعتنقي ا احلياة الكرميةُفْكتع عشرون:الو الثانية

، ووجوب إفراده ميان باهللذلك من ا تقوم على اإِل  يتبقق األمن واحلياة الكرمية

ألمن واخلري والسعادة يف سبب ا _بال رك  _ ، وذلكبالعبادة دون من سواه

 .ميان فقد األمنميان، وإذا فقد اإِلالدارين  فاألمن قرين اإِل

ْلِبسبوا ِإميعانع بمر ِبُظْلٍم ُمورَلِئَك َل بمر اأَلمرنب وعهبمر الَِّذينع آمعنبوا وعَلمر يع]:_تعاىل_قال 

  .86األنعام  [مب رتعدبونع

، لتام يف العاجل واآلجل، واالهتداء اميان هلم األمن التامالتقوى واإِلفأهل 

عقوبات ، ف م م ددون بالالناس به صية هم مهل اخلوف وموىلومهل الشرك واملع

 .(1)اتوالنقمات يف سائر األوق

مية تأمر فالعقيدة اإلسال :متأل القلب بالتوكل على اهللالثالثة والعشرون: 

 راج من التوكل على اهلل.طويًا على سالعبد بأن يكون قلبه م

ه توجه القلب إىل اهلل حال العمل، منا يراد بإلسان الشرع والتوكل يف 

 .ل وحقيقته، فذلك سر التوكواستمداد املعونة منه، واالعتماد عليه وحده
                                                 

( انظر يف  حل الشحريعة اإلسحالمية يتبقحق األمحن واحليحاة الكرميحة للمسحلمل، لسحماحة الشحيخ           1)

 . 49_2عبدالعزيز بن باز ص
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   فمن عطل ا مل يصحَّهو القيام باألسباب املأمور ب ا والذي حيقق التوكل

 .، مو اإِلقالل من العملللبطالة له فلم يكن التوكل داعيًةتوكم

ل األعمال بل لقد كان له األثر العظيم يف إقدام عظماء الرجال على جالئ 

 راِنصبْقيع _األسباب احلاضرة وما لدي م من  اليت يسبق إىل  نون م من استطاعت م

 ، حصول املراد ودف  املكروه ذلك من التوكل من مقوى األسباب يف  عن إدراك ا  

 ،وكرمه ،على قدرة اهلل   فاعتماد القلبطالقبل هو مقوى األسباب على اإِل

به  ويشد   ر األمل الذي يلج ،، ومنابت الكسلولطفه يستأصل جراثيم اليأس

 .، ويقارع به السباع الضارية يف فلوات ابار العميقةالساعي مغوار الب

وجتريد ، _ يف طلب اهلدايةعز وجل  _عليه التوكل على اهلل التوكل  ومعظمب

ما حيبه اهلل ويرضاه  ، وحصولالباطل، وج اد مهل ، ومتابعة الرسولالتوحيد

 .، ف ذا توكل الرسل وخاصة متباع موالدعوة والعلم،ميان، واليقل،من اإِل

وما اقرتن العزم الصبيح بالتوكل على من بيده ملكحوت كحل رحيء إال كانحت     

َفحححِنذعا ععزعمرحححتع َفتعوعكَّحححلر ععَلحححى اللَّحححِه ِإنَّ اللَّحححهع يبِبحححبُّ ]العاقبحححة ررحححدًا وفالححححًا 

 .119آل عمران [اْلمبتعوعكِِّللع

ة الكفاي ما ي  قوم بل األخذ باألسباب وقوة التوكل على اهلل إال محرزواو 

 . (1)سعداء ألن  يعيشوا معزًة

ة حتمل فالعقيدة الصبيب: حتمل على العزة والكرامة عشرون: الو الرابعة

   فمتى تيقن العبد من اهللمهل ا على العزة والكرامة، والشجاعة القولية والفعلية
                                                 

، ورسحائل اإلصحالح،   44حلرية يف اإلسحالم ص  ، وا149_169( انظر الفوائد البن القيم ص 1)

 .79، 19، 1/18حملمد اخلضر حسل 
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غريه ، ومن التجأ بعزيز، ومن من اعتز به ف و الهو الناف  الضار، املعطي املان 

يضرون ح موجب له ، ال ينفعون وال  م فقراء إىل اهللليل، ومن اخللق كلَّف و الذ

الطم  إال  ، وقط عاخلوف مما سواه االلتجاء إليه، وترَك باهلل، ودوامع ذلك القوَة

 .من فضله

خطأه مل يكن ، وما مما مصابه مل يكن ليخطئه ثم إن العبد إذا علم من

، وسلم هلل يف نفسه، واطمأن قلبه ترسعِنتب له البد من يصيبه ح َممنا ك،ومليصيبه

 .يي  مموره

حيث   وزال من قلبه خوف اخللق ،حصل له األمن _عز وجل  _وإذا سلم هلل 

، وال عاٍد عدوٍّ فال تناهلا يدب ،ركن رديدوآواها إىل  ،مكل وض  نفسه يف حرٍز

 .عاٍت باٍغ بغيب

من م يف جلب نف  مو دف     فال يعلق قلبه بأحداملخلوقل وب ذا يتبرر من رّق

مواله وناصره، فيستنصر ويستعل به، فيتم له من _ وحده _ بل يكون اهلل  ،ضر

حيصل له ، ويتم ملن مل يكن معه هذه العقيدة ، وتيسري األمور ما الكفاية املوىل

 .   (1)ال يصل إليه من مل يبلغ درجته ما من قوة القلب

بل تؤيده، وحتث عليه،  لصبيح:ال تنايف العلم ا عشرون:الو اخلامسة

  فالعلم الناف  الذي دل عليه الكتاب والسنة هو كل علم وتدعوا الناس إليه

بالدنيا مو  قموصل إىل املطالب العالية، وممثر الثمار النافعة الفرق بل ما تعل

ف و من  _، وهدى إىل السبيل ى األخالقاألعمال، ورق  ىفكل ما زك   خرةاآلب

                                                 

 .8( انظر الرياض الناضرة، البن سعدي ص 1)
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   .العلم الناف 

  ممرت بتعلم يي  العلوم النافعة _هلا ومشوهلاامبك_سالمية والشريعة اإِل

من العلم بالتوحيد ومصول الدين، ومن علوم الفقه واألحكام، ومن العلوم 

إىل والطبية  ،ة، والصناعيوالسياسية واحلربية ،القتصاديهالعربية، ومن العلوم ا

 .واجملتمعاتغري ذلك من العلوم اليت تصلح ب ا األفراد 

الشريعة، وحثت عليه، هذه به  تال ممرمن علم ناف  يف الدين مو الدنيا إفما 

العلوم الدينية والعلوم الكونية، وعلوم الدين وعلوم  ، فاجتم  في افيه تربعغَّورع

 .من علوم الدين_ دنيوية اليت تنف  ، بل إن ا جعلت العلوم الالدنيا

النصحوص الشحرعية    العلمية الصبيبة م  رض احلقائقان تتعموهلذا ال ميكن 

 .  الصبيبة الصرحية

ون الواقح  جمحرد دعحوى ال    فنمحا من يكح  _الواق  ما  اهره املعارضة يف وإذا   ر 

ح الحنص  ن صحري أل   ن يكحون الحنص غحري صحريح يف معارضحته     ، وإمحا م حقيقة له

 . وحقائق العلم كالهما قطعي، وال ميكن تعارض القطعيل

الون   فالغهذا الباب من غلط من مهل الغلو، ومن مهل املادة هذا وقد غلط يف

 . اقتصروا على بعض علوم الدين، فقصروا مميا تقصري

ومنكحروا محا سحواها    ، نن م اقتصحروا علحى بعحض علحوم الكحون     مما املاديون فو

، وصار حاصل علوم م فأحلدوا وكفروا، ومرجت عقوهلم، وفسدت مخالق م

  فكححان األخححالق، وال تزكححي العقححول واألرواح ا صححنائ  جوفححاء، ال تغححذيمن حح

علحى الحدين    نعبرورحرها مكثحر محن خريهحا  ألن حا مل تبح       ،ظم محن نفع حا  ضررها مع
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  .(1)،ومل ترتبط بهالصبيح

ب لَّغعفال يب :جتم  بل مطالب الروح، والقلب، واجلسد عشرون:الو السادسة

مطلحب، بحل     حا علحى  ، وال يطغى مطلب منجانب من هذه اجلوانب على اآلخر

ين بتزكيحة  _ وإن عبح   فاإلسالم كل ريء يسري مبنت ى الدقة، والتناسب، والتوازن

بححل قضححى  ،مل يححبخس احلححواس حق ححا _، وترقيت ححا يف مراقححي الفححالح األرواح

  .واللذة بالقسطاس املستقيم ،لألجسام لبانت ا من الزينة

رسلل  ممر بعبادته، مبا ممر به املومن رواهد ذلك من اهلل عز وجل ممر املؤمنل 

ره اهلل سّخ واستخراج ما والعمل الصاحل الذي يرضيه، وباألكل من الطيبات،

 إىل كل علّو ل بالدين احلق والعقيدة الصبيبة، فدف   القائملعباده يف هذه احلياة

 .وتقدم صبيح ،ورقي

ة اهلل علحى  م مدرك عظحيم مّنح  محن موصحاف هحذا الحدين العظحي      ومن عرف رحيئاً 

وراء   ححره وقحح  يف الباطححل والضححالل، واخليبححة،   ومن مححن نبححذ ذلححك   ،اخللححق

  ألن العقائد األخرى اليت ختالف عقيحدة اإلسحالم هحي محا     واخلسران، واألغالل

مهلح ا كالب حائم بحل هحم      جتعحل  ،وما بل إحلحاد وماديحات   ،بل خرافات ووثنيات

ت معححه األخححالق َلحححَّرعقلححوب تعلل عححن احَّححرع  ألن الححدين احلححق إذا تعمضححل سححبياًل

 وحلحت حملح ا األخحالق الرذيلحة، ف بطحت ب حم إىل مسحفل الحدركات،         اجلميلة،

                                                 

، وانظر الدالئل القرآنيحة يف  69( انظر الدين الصبيح حيل يي  املشاكل، للشيخ السعدي ص 1)

موع فتاوى ورسائل الشحيخ حممحد   وجم  .2من العلوم النافعة داخلة يف الدين اإلسالمي، البن سعدي ص 

 .4/77ابن عثيمل 
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 . (1)هم م التمت  بعاجل مباهج احلياة وصار مكرب

سالمية حترتم يدة اإِلفالعق :تعرتف بالعقل وحتدد جماله عشرون:الو ةبعاسال

 .عليه، وال تنكر نشاطه ، وال حتجروترف  من رأنه العقل السوي،

لتقليد ، ويركن إىل ايرضى من املسلم من يطفئ نور عقلهسالم ال اإِلو 

 .األعمى يف مسائل االعتقاد وغريها

تدبر ومن ي ،وات واألرضمن املسلم من ينظر يف ملكوت السمبل إنه يطلب  

 ،، وحقائق احلياةوآيات اهلل من حوله  ليدرك ب ا مسرار الكون ،يف نفسه

 .االعتقاد اليت هي يف حدود طاقته مورويصل بواسطت ا إىل كثري من م

، واتبعوا ما ملفوا عليه لوا عقوهلمالم ينعى على الذين عط سبل إن اإِل 

 . وال بصرية ،وال تدبر ،غري ما تعقل آباءهم من

حيدد جمال عمل  _ ميضًا _سالم ينظر تلك النظرة إىل العقل ف و وم  من اإِل

مو تتبدد وراء األمور الغيبية اليت ال  تتللطاقة العقلية من من تش   صيانًةالعقل

والوقوف على حقيقت ا، كالذات اإلهلية، والروح،  ،عقل إدراك ايستطي  ال

، فنذا ما له جماله الذي يعمل فيه   ذلك من العقل البشريواجلنة والنار، وغريها

  ويتخبط يف متاهات ال قبل له ب ا ،حاول من يتخطى هذا اجملال فننه سيضل

واس ، مما الغيبيات اليت ال تق  حتت احلما هو مشاهد حمسوس العقل كلُّمجال ف

لت عليه النصوص الشرعية يف ، وال خيرج عما دفال جمال للعقل من خيوض في ا

                                                 

، والدرة املختصرة يف حماسن الدين اإلسحالمي  12( انظر الدين الصبيح حيل يي  املشاكل ص 1)

 .11، واحلرية يف اإلسالم، للشيخ حممد اخلضر حسل ص48_47ص
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 . (1)رأن ا

: تعرتف بالعواطف اإلنسانية وتوج  ا الوجه الصبيبة عشرون:الو الثامنة

إلسالمية ليست والعقيدة ا ،غريزي وال يتجرد من ا إنسان سوي فالعواطف ممر

نسانية وتقدرها واطف اإِلتعرتف بالع ،، بل هي عقيدة حيةعقيدة هامدة جامدة

 . حق قدرها

وتوج  ا  ،ب ا م ا وتسمووَِّق، بل تب الوقت نفسه ال تطلق العنان هلاويف

 من من تكون معولع بداًل ،اليت جتعل من ا مداة خري وتعمري ،الوج ة الصبيبة

  .هدم وتدمري

، وجتعل ذه العقيدة ت يمن على عاطفة احلب، والبغض، وسائر العواطفف 

، ينطلق يف سلوكه ومعامالته يف تصرفاته، حكيمًا ًااحب هذه العواطف متزنص

فال  ،م، وسيباسبه على ما قّدن اهلل يراه، ويطل  عليه ذلك كله من قاعدة ميف

فال يندف  يف  ،إال هلل وال مين  ،وال يعطي إال هلل ،وال يبغض إال هلل ،هللحيب إال 

اقرتاف فعل مرذول، مو سلوك غري مقبول، مو  ورة الغضب إىلس، مو ثورة احلب

 .جتاوز حلد من حدود اهلل

، مفيائهالفوضى بل  تنتشر ل اجملتم  إىل جمتم وبدون هذه العقيدة يتبو 

 مَّ، ويتبول مفراده إىل وحوش كاسرة، ال همرجائه ويسود الرعب واخلوف يف

 .هلا إال القتل والسلب، والتدمري والتخريب

، اليت اتسم ب ا اجملتم  اجلاهلي قبل من البارزة ولقد كانت هذه هي السمَة 

                                                 

 .79_71، 1( انظر العقيدة اإلسالمية بل العقل والعاطفة، د. مدمد الشريف ص 1)
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 . (1)سالمية يف قلوب مبنائهلعقيدة اإِلتستقر ا

سواء  :ة حبل يي  املشكالتالعقيدة اإلسالمية كفيلعشرون: الو ةسعاتال

، مو مشكالت الت السياسة واالقتصادمشكالت الفرقة والشتات، مو مشك

  .اجل ل واملرض والفقر مو غري ذلك

، ومغنى ب ا املسلمل بعد لقد ي  اهلل ب ا القلوب املشتتة، واألهواء املتفرقةف

 ،ومطعم م من جوع ،مىرهم بعد العوبّص ،وعلم م ب ا بعد اجل ل ،ةَليرالعع

 .(6)وآمن م من خوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .191_191، 1( انظر املرج  السابق ص1)      

 ( انظر الدين الصبيح حيل يي  املشاكل.6)
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 الثاني الفصل

 صائص مهل السنة واجلماعةخ
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 الفصل الثاني

 

 

ألهل السنة واجلماعة خصائص من جية علمية، وخصائص خلقية 

 عملية. و

 وتلك اخلصائص متيز ب ا سلف هذه األمة، ومن تبع م بنحسان. 

وال يعين ذلك عصمة كل منتسب إىل السنة، وإمنا يعين عصمَة املن ج، 

 العقيدة.  وعصمَة جمموِع معنر مخذ ب ذه

لكن قد حيصل من بعض املنتسبل للسنة خلل، مو خطأ، مو تقصري  فال 

 يتاب  عليه، وال يقتدى به، بل يبتعد عن السنة بقدر خطئه، وبعده. 

وفيما يلي بيان بشيء من البسط لتلك اخلصائص اليت امتاز ب ا مهل السنة 

 وذلك من خالل املباحث التالية: ، واجلماعة

 سالمة من ج م يف التلقي، واالستدالل.  :املببث األول

  وسطيت م من بل الِفرعق.  املببث الثاني:

 خصائص م اخللقية، والعملية.  املببث الثالث:

 خصائص أهل السنة واجلماعة
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من معظم ما خيتص به مهل السنة واجلماعة سالمة من ج م يف التلقي 

 واالستدالل. 

ؤكد مخذهم وضح هذا املعنى، وتويدخل حتت ذلك يلة من املسائل اليت ت

 وفيما يلي بيان لذلك: به، 

ف م ين لون من هذا املن ل  :صار يف التلقي على الكتاب والسنةاالقت :األوىل

فكل ما  ومخالق م، ،وسلوك م ، وعبادات م، ومعامالت مالعذب عقائدهم

من  وكل ماخالف ما ردوه على قائله كائنًاالكتاب والسنة قبلوه ومثبتوه،  قواف

 . كان

، سحواء  عرضحوا عحن هحذين املصحدرين    الحذين م  هل البدعة والضحاللة خبالف م

مخححذوا ديححن م عححن طريححق الححرؤى، واألحححالم،     كححانوا مححن الصححوفية الححذين    

، مو من الرافضة الذين مخذوه فيما يزعمحون عحن   واملكارفات، والذوق والوجد

 _ لن واحلسح دون كعلحي واحلسح  ومئمت م امل تح =مئمت م الذين ادعوا هلم العصمة 

 +.براء من م  _ اهلل عن م رضي

علححى نصححوص   وجعلححوه حاكمححًا ،لمو مححن مهححل الكححالم الححذين مهلححوا العقحح  

 سحالم خحذوا بالنظريحات الغربيحة الفحاجرة الحيت ختحالف اإلِ      ، مو من الذين مالوحي

 املبحث األول: 

 سالمة منهجهم يف التلقي، واالستدالل
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 . (6)وعلم االجتماع ،(1)نظريات علم النفس ، كبعضيلة وتفصياًل

 .هل األرضوالسنة عن ضالالت م فأهل السنة واجلماعة مغناهم اهلل بالكتاب

ف م  :وف م ا على مقتضى من ج السلف ،لنصوص الشرع التسليم :الثانية

عرضون ي ، واليسلمون لنصوص الشرع، سواء ف موا احلكمة من ا مم ال

يف مون ا كما ، بل يعرضون عقوهلم على النصوص والنصوص على عقوهلم

 .(4)ف م ا السلف الصاحل

، وال يقدمون بل يدي اهلل ورسولهف م ال  :رك االبتداعتباع وتاال :الثالثة

ن يرف  ممن كان  وال يرضون ألحد  كائنًا "يرفعون مصوات م فوق صوت النيب 

 ."صوته فوق صوت النيب 

الذين ابتدعوا يف الدين، مستدركل على وحي رب  ،خبالف املبتدعة الضالل

 .ن، مال ساء ما يعملوالعاملل

 ،وتالوة ،ن حفظًاف م ي تمون بالقرآ :م بالكتاب والسنةاالهتما: الرابعة

 وباحلديث دراية ورواية. ،وتفسريًا

خبالف غريهم من املبتدعة الذين ي تمون بكالم ريوخ م مكثر من اهتمام م 

  .بالكتاب والسنة

فالكل من : كتاب والسنة إال مبا حدده الشارعترك التفريق بل ال :اخلامسة 

وعمعا يعنِطقب ععِن اْل عوعى ]: _ تعاىل هلما على حد سواء، قال _ اهلل، والقبول عند

                                                 

 .49_11ص  ،( انظر حصوننا م ددة من داخل ا، د. حممد حممد حسل1)

 .92_19( انظر املرج  السابق، ص 6)

 .127_114( انظر قواعد االستدالل على مسائل االعتقاد، ص 4)
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 .1_4النجم:[ ِإنر هبوع ِإلَّا وعحرٌي يبوحعى *

  .(6()1)+ن ومثله معهمال إني موتيت القرآ=:_عليه الصالة والسالم  _وقال 

 :رك التفريق بل املتواتر واآلحاداحتجاج م بالسنة الصبيبة وت :السادسة

 ، ف م يرون حجية احلديث إذا صح عن رسول اهللحكام مو العقائدألسواء يف ا

  ًا.ولو كان آحاد "

ألنه ال   إن حديث اآلحاد ال تثبت به عقيدة: خبالف املبتدعة الذين يقولون

 .(4)ه تثبت به األحكام الشرعية عندهم، وهو يف الوقت نفسالظنإال  ديفي

إال  هما خالف ونععبدع، ويعلهأخذون كالمه كم إمام معظم يليس هل :السابعة

يعرضون كالمه على  فنن م  الرسول _صلى اهلل عليه وسلم_ريمما غ: "الرسول 

يؤخذ من  ، ف م يعتقدون من كاًلال فال ، وماالكتاب والسنة، فما وافق ما قبل

  ."الرسول  رد إالويبقوله 

كحالم  فحنن م يأخحذون    _، ومن متعصبة املذاهب مما غريهم من الفرق األخرى

 . حتى ولو خالف الدليلمئمت م كله 

 ،ومعمالحه  ،ف حم يعلمحون هديحه    :"  حم معلحم النحاس بالرسحول    من :الثامنة

  .لسحححنته لحححه وإتباعحححًا ًابَّحححرحححد النحححاس حبملحححذلك ف حححم     هتحححوتقريرا ،ومقوالحححه

ال يعرفون عن رسحول   خبالف غريهم من مهل البدع الذين يعرفون عن مئمت م ما
                                                 

( وصحببه  1291بحرقم )  1/14، ورواه مبحو داود  141_1/149يف املسحند   ( رواه اإلمام مدمد1)

 .(6214األلباني يف صبيح اجلام  )

 .( انظر منزلة السنة يف اإلسالم، وبيان منه ال يستغنى عن ا بالقرآن، للشيخ العالمة األلباني6)

الشواهد على             ( انظر مخبار اآلحاد يف احلديث النبوي، للشيخ عبداهلل بن جربين، واألدلة و4)

 .وجوب األخذ خبرب الواحد يف األحكام والعقائد، للشيخ سليم اهلاللي
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 . "اهلل 

ويؤمنححون  ،ف ححم يححدخلون يف الححدين كلححه :الححدخول يف الححدين كلححه :التاسححعة

يعا َميُّ عا الَِّذينع آمعنبوْا ادرخبُلحوْا ِفحي السِّحْلِم    ] : _ تعاىل _لقوله  ، امتثااًلبالكتاب كله

 .698البقرة: [َكآفًَّة

 خبالف الذين فرقوا دين م وكانوا ريعا كل حزب مبا لدي م فرحون.

فحآمنوا   ن عضحل  آروا به، والذين جعلوا القركِّمما ذب ظًاوخبالف الذين نسوا ح

  .، وكفروا ببعضببعض الكتاب

، وقبوهلحا يف  وذلحك بحااللتزام ب حا     خحذ بحأوامر اإلسحالم بقحوة :    األ : العاررة

   .وعند األثرة ،ويف الغضب والرضا ،ه، واملنشط واملكرالرخاء والشدة

لف الصاحل، ة يعظمون السفأهل السن :تعظيم السلف الصاحل :ةعشر ةادياحل

، واألعلحم  ،ن طريقت م هحي األسحلم  مويرون وي تدون ب دي م، ، ويقتدون ب م

 . (1)حكمواأل

م  بل النصوص يف مسالة الواحدة، ورد املتشابه إىل اجل :ةعشر ةثانيال

ون املتشابه لة الواحدة، ويردالشرعية يف املسأنصوص ف م جيمعون بل ال: احملكم

 .لةى يصلوا إىل احلق يف املسأحت  إىل احملكم

، فنظححرت إىل رت بححهكِّححممححا ذب طوائححف الححيت نسححيت حظححاً خبححالف كححثري مححن ال 

 ،وذلححك كبححال املعطلححة  الشححرعية بعححل عححوراء، فضححلت ومضححلت  النصححوص

 .واملمثلة، والقدرية، واجلربية

                                                 

 .42( انظر حكم خمالفة مهل السنة يف تقرير مسائل االعتقاد ص 1)
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ن يشتعل مفنما ، خبالف غريهم :اجلم  بل العلم والعبادة :ةعشر ةثالثال

، مما مهل السنة واجلماعة فيجمعون بل بالعلم عن العبادة ومعن العلم، بالعبادة 

 .األمرين

: ف م الينكرون اجلم  بل التوكل على اهلل واألخذ باألسباب :ةعشر ةرابعال

دعون األخذ باألسباب  ويف وال يع، مو قدرًا ، وال تأثريها إذا ثبتت ررعًااألسباب

   .إلي ا نالوقت نفسه ال يلتفتو

ن جيت د يف م _ ، والتوكل عليهميان باهلل_ م  اإِلنه جيب على العبد ميرون  مف 

 ن ييسر له ممور دينهأإىل اهلل ب ن يلجأمو ،ن يأخذ بأسباب النجاةمو ،العمل

 .(1)ودنياه

ن نصوص ،ألالتوكل على اهلل واألخذ باألسباببل  ن هناك تنافيًام نوال يرو

، واألخذ باألسباب املشروعة مو املباحة يف اهللع حافلة باألمر بالتوكل على الشر

والتزود  ،والسعي يف طلب الرزق ،فقد ممرت بالعمل ،تلف رؤون احلياةخم

 .   واختاذ العدد يف مواج ة العدو ،لألسفار

 ،19اجلمعة:[اْلَأررِضَفِنذعا ُقِضيعِت الصََّلاُة َفانتعِشربوا ِفي ] _: تعاىل _قال  

وعتعزعوَّدبوْا َفِننَّ خعيررع الزَّاِد :]وقال  ،11امللك : [معنعاِكِب عاَفامرشبوا ِفي :]وقال 

وعَمِعدُّوْا َل بم مَّا اسرتعَطعرتبم مِّن ُقوٍَّة وعِمن رِّبعاِط ] ، وقال:197البقرة[التَّْقوعى

 .29األنفال :[اْلخعيرِل تبررِهببونع ِبِه ععدروَّ الل ِه

وإن ،تعن باهلل وال تعجزواس،كاحرص على ما ينفع= :" وقال النيب

                                                 

 .6/269( انظر ررح كتاب التوحيد من صبيح البخاري، للشيخ عبداهلل الغنيمان 1)
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ما وقدر اهلل  :ولكن  قل ،لو مني فعلت كان كذا وكذا :مصابك ريء فال تقل

  .(1)+ فان لو تفتح عمل الشيطان  فعل ءرا

بط ر _ تعاىل _ألن اهلل   دلة النقلية والعقلية والواقعيةهذا هو مقتضى األ

ووسائل حتصل  ًاوللمقاصد طرق ،وجعل للمسببات مسبابًا باملسببات، األسباب

 .(6)وقرره يف املنقول ،ونفذه يف الواق  ،النظر والعقوليف وقرر هذا  ،ب ا

 سجعلوا ما لي نالذي وال ،اوينفون تأثريه ،فليسوا كالذين ينكرون األسباب 

الكواكب يف  ريكبال اخلرافيل الذين يرون تأث ،يف الشرع مو القدر سببًا سببًا

الرتبة اليت  وخصوصًا_ ن تربة كربالء ن يرون مالذي وكبال ،احلوادث األرضية

   .(4)رفاء من كل داء _عند قرب احلسل 

 ،وتركوا التوكل على اهلل كبال الذين ركنوا إىل األسباب، _ ميضًا _وليسوا 

ن مو ،من فعل ا ينايف التوكلمن م  وال كبال الذين تركوا األخذ  باألسباب زعمًا

 .توكلترك األخذ ب ا معلى مقامات ال

تفات إىل األسباب االل= :وهلذا قال بعض العلماء ف ذا كله ضالل وباطل 

عراض ، واإلنقص يف العقل ًان تكون مسبابموحمو األسباب  ،ررك يف التوحيد

    .(1)+عن األسباب بالكلية قدح يف الشرع

                                                 

 .(6221( صبيح مسلم )1)

، والسنن 162_161، والرياض الناضرة البن سعدي ص 681_8/681ع الفتاوى ( انظر جممو6)

 .44_61اإلهلية د. عبدالكريم زندان ص 

على ححج بيحت اهلل احلحرام، د. عبحداملنعم السحامرائي، ص       ÷( انظر تفضيل زيارة قرب احلسل 4)

14. 

 .129( انظر ررح العقيدة الطباوية ص1)
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فأهل السنة واجلماعة  اجلم  بل التوس  يف الدنيا والزهد ب ا: :ةعشر ةامساخل

بل يرون منه ينبغي  ،ويسعى يف كسب الرزق ،نكرون على من يتوس  يف الدنياالي

ويقط  الطم  عما يف  ،ويستغين عن الناس ،نفسه ومن يعول لإلنسان من يكفي

ال يكتسب وعلى م ،وال مبلغ علمه ،لى مال تكون  الدنيا مكرب همهع ،ميدي م

  .لالواجبات يف رغل راغعن مو من يكون  ،املال من غري حله

ألن م   ورضي بالقليل من متاع الدنيا ،ثر الكفافآمن على  نكما ال يعيبو 

 .يف اآلخرة  وهو من يرتك اإلنسان ما ال ينف ،زهد القلب ومنا هيرون من الزهد إ

يرفد ب ا    حبيثوجعل ا يف يده ال يف قلبه ،إذا توس  العبد يف الدنيامما 

ف ذا  _احلق  ويعل ب ا على نوائب ،ويتصدق على الفقراء واملساكل ،خواناإِل

 .يؤتيه من يشاءالذي من فضل اهلل 

بححن اذلححك كبححال الصححديق، وعمححر، وعثمححان، وعلححي، وعبححد الححردمن  و=

 .(1)+رضي اهلل عن م _عوف، وغريهم من مثرياء امل اجرين واألنصار 

وهو يف الوقت نفسه  ،زمانهمهل فلقد كان من مغنى  ×وكبال ابن املبارك 

فسلطه على هلكته يف  تاه مااًلفاهلل عز وجل آ ،إن مل يكن مزهدهم هممن مزهد

 احلق.

 .بالقليل راٍض متعفٌف وهكذا جند من مهل السنة من هو فقرٌي

   .وال مولئك على هؤالء ،مولئكفلم ينكر هؤالء على 

ف ي  ،مجل اويكدحون من  ،من مهل الدنيا الذين يعيشون هلا خبالف غريهم

                                                 

 ×.باز من تعليقات مساحة الشيخ ابن ( 1)
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وجتدهم  ،وال يوالون إال علي ا ،دون إال هلاافال يع ،غ علم مومبلمكرب هم م، 

  املال من مي مكان وعن على ي حرصًا ،يواصلون كالل الليل بكالل الن ار

 غري مبالل يف حل الكسب من حرمته.  ،مي طريق

وخبالف البطالل من مهل التصوف وغريهم من الذين يعيشون عالة على 

ويرون من  ،ك الدنيا واإلعراض عن ا بالكليةبرت الزهد إال نوال يرو الناس،

 االرتغال بطلب الرزق مناف للزهد.

رة يف معرض احلط يف رأن ا إال حيث التجا _تعاىل  _وهلذا مل يذكر اهلل 

وعِإذعا رعَمورا ِتجعارعًة َمور َل روًا انَفضُّوا _: ] جل وعال _طاعة كما يف قوله رغلت عن 

اِئمًا ُقلر معا ِعندع اللَِّه خعيرٌر مِّنع اللَّ رِو وعِمنع التِّجعارعِة وعاللَّهب خعيررب ِإَلير عا وعتعرعُكوَك َق

 .11اجلمعة: [الرَّاِزِقلع

 _على واجبات الدين ذكرها اهلل  اومل يؤثرها مهل  ،تشغل عن طاعته مرا َلوملَّ

ِتجعارعٌة وعَلا بعيرٌ  ِرجعاٌل لَّا تبْلِ يِ مر ] فقال: ،حق ا ريئًامن  ومل ي تضم _ عز وجل

 .47النور: [ععن ِذْكِر اللَِّه وعِإَقاِم الصََّلاِة وعِإيتعاء الزََّكاِة

ولكن م مل يشتغلوا بضروب مناف   ،ن م جتار وباعةمَّل مبت هلؤالء الُكفاث

 التجارة عن فرائض اهلل. 

_ دلحة  ثمار مرباح ا يف وجوه ا املعتواست ،ا مذن اإلسالم يف اكتساب األموالكمو

 . رريطة االقتصاد  وترويح اخلاطر بنعيم ا ،مذن يف االستمتاع ب ا

ُقلر معنر حعرَّمع ِزينعَة الل ِه الَِّتيع َمخررعجع ِلِعبعاِدِه وعاْلطَّيِّبعاِت ِمنع ] _: تعاىل _قال

 وُكُلوْا وعارررعببوْا وعاَل تبسرِرُفوْا] :وقال يف اآلية اليت قبل ا ،46األعراف: [الرِّزرِق
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 .41األعراف :[ ِإنَّهب اَل يبِببُّ اْلمبسرِرِفلع

يقصد  واحلط من متاع احلياة الدنيا فال ومما اآليات الواردة يف سياق التزهيد،

ميت اإلرادة عن التعلق بش واته على  ،ينةللّز نسان ليعيش جمانبًاغيب اإِلمن ا تر

 طالق. اإِل

يف  ذين ال يستطيعون ضربًاالكتسلية الفقراء  ،وإمنا يقصد من ا حكم مخرى

ثارها لئال تضيق صدورهم على آ  قصرت ميدي م عن تناوهلا نرومع ،األرض

 .مسفًا

لئال  والطم   ِهرعوانتزاع مايف طبيعت ا من الشَّ ،ومن ا تعديل األنفس الشاردة

  ا يف االكتساب إىل طرق غري الئقةحا ب ويتطوَّ ،خيرجا ب ا عن قصد السبيل

 وحتقريها لذائذها يف نفوس الناس يرفع م عن االستغراق ،الدنيافاستصغار متاع 

 .ا حيثما كانواب مم م عن جعل ا قبلة يولون وجوه م رطره ربِبْكويب ،في ا

_ قلبه عن الل و بزخارف ا  ومل يصحب ،احلياة متى عكف اإلنسان على مالذِّو 

دخل م  األنعام ، وةاسى من مين تؤتى املكارم واملرؤونسي مو تن ،ماتت عواطفه

 .يف حيات ا السافلة

عراض عن العيش الناعم عن بعض السلف من نبذ الزينة واإِل تومما ما ثب

به  يبتغون وإمنا ،_ فال يريدونه قربة بنفسهمو يف حال وجوده  عند القدرة عليه،

لتستقر حتت طوع   وتدريب ا على خمالفة الش وات ،الوسيلة إىل رياضة النفس

 .(1)وتتمكن من طرح مهوائ ا الزائغة بدون كلفة ،العقل بس ولة

                                                 

 .49_48، و46( انظر احلرية يف اإلسالم ص1)
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فأهل السنة واجلماعة  :اجلم  بل اخلوف والرجاء واحلب ة:عشر ةسادسال 

يف  _ تعاىل _قال  ،وال تعارض بين ا ويرون منه ال تنايف ،هذه األمور جيمعون بل

درعبونعنعا رعَغبًا وعرعهعبًا ِإنَّ بمر َكانبوا يبسعاِرعبونع ِفي اْلخعيررعاِت وعيع]وصف صفوة عباده: 

 .99:األنبياء [وعَكانبوا َلنعا خعاِرِعلع

تعتعجعاَفى جبنبوبب بمر ععِن اْلمعضعاِجِ   ] :يف معرض الثناء على عبادة املؤمنل وقال 

َممَّنر ]: ، وقال12السجدة: [يعدرعبونع رعبَّ بمر خعورفًا وعَطمععًا وعِممَّا رعزعْقنعاهبمر يبنِفُقونع

، 9الزمر: [َِقاِنٌت آنعاء اللَّيرِل سعاِجدًا وعَقاِئمًا يعبرذعرب اْلآِخرعَة وعيعررجبو رعحرمعَة رعبِّه هبوع

 .17اإلسراء  [وعيعررجبونع رعحرمعتعهب وعيعخعاُفونع ععذعابعهب] :وقال

 [وعادرعبوهب خعورفًا وعَطمععًاوالرجاء كما يف قوله: ] ،وممرنا من نعبده باخلوف

 .12األعراف: 

 . (1)مهل السنة واجلماعة يف هذا البابهذه طريقة  

جاء، وإمنا يأخذون بعبادة من والرواحلب ال جيمعون بل اخلوف خبالف من 

 ويدعون ما سواها. ،هذه

يف  من عقابه وال طمعًا ًايقولون: حنن نعبد اهلل ال خوف __مثاًل فغالة الصوفية

 من م كرابعة العدوية ما عرب بذلك كثريك ،لذاته فبسب ًاحّب وإمنا نعبد اهلل ،ثوابه

 :اليت تقول

 اهلننننننننننننو  حبننننننننننح حبينننننننننننٍ حنننننننننن َّ أ

 

 أل ننننننننننح أهننننننننل ل اكننننننننننننننننا  نًابننن ننننننننوح  

 

                                                 

، وطريق اهلجحرتل البحن القحيم    114_197، و18_4/11انظر مدارج السالكل البن القيم، ( 1)

 . 119_119ص
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 منننننننا النننننننن   هنننننننو حنننننننن  اهلننننننننو    أ 

 

  تنننننبلال   كننننن ـ عمننننٍ  ننننننواكا    

 مننننننننننا النننننننننن   أ نننننننن  أهننننننننل لنننننننننننن     أو 

 

 (1)لال احلجن  حتنأ أراكنا    َحتُف َك 

 لصويف :وكما قال ابن عربي ا  

 أ توجهننننن أد نننننٍ  ننننند ٍ احلننننن  أ َّننننن  

 

 (6)د نننن  و  ننننا ال ركائبنننن   احلنننن ُّ 

من ا  ،وهلا آثار وخيمة ،ة فاسدةوطريق ،من هذا مسلك باطلوال رك  

ادى يف التفريط يف اخلطايا فالذي يتم وغايته اخلروج من امللة  ،األمن من مكر اهلل

والرجاء  ،لباطلةي اواألمان ،_ يق  يف الغرورردمة ربه بال عمل  ويرجو

 . الكاذب

_ عز وجل  _ومل جيعلوا تعبدهم هلل  ،وحدهباخلوف عبدوا اهلل فمما اخلوارج 

اخلالق  فتكون منزلة ،وال إلي ا رغبة ،للعبادة لذة نلذا ال جيدو  باحملبة مقرونًا

 .مو ملك  امل ،عندهم كمنزلة سلطان جائر

 ،ة الظن باهللوغايته إساء ،يورث اليأس والقنوط من ردمة اهللوهذا مما 

 ._سببانه وتعاىل  _والكفر به 

منه البد من اجلم  بل اخلوف  _كما مضى  _مما مهل السنة واجلماعة فريون 

 ويأسًا نوطًا، ولوال ذلك لكان قفاخلوف يستلزم الرجاء واحلب والرجاء،

 .من مكر اهلل ولوال ذلك لكان ممنًا ،والرجاء يستلزم اخلوف

ومن عبد اهلل باحلب = :وهي قوهلم ،السلف ة مش ورة عندوهناك مقول 

                                                 

 .617دراسة وحتليل لسميح عاطف الزين، ص  _( الصوفية يف نظر اإلسالم 1)

 .176حممد بن سعيد ابن حسل، ص ( الشعر الصويف إىل مطل  القرن التاس  لل جرة، د. 6)
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، ومن عبد بالرجاء (1)ومن عبده باخلوف وحده ف و حروري ،ف و زنديقوحده 

 .(6)+دوالرجاء ف و مؤمن موحِّ ،واحلب ،ف و مرجىء، ومن عبده باخلوف

يف  _تعاىل_ قال اجلم  بل الردمة واللل والشدة والغلظة: :ةعشر ةسابعال

 [َمِردَّاء ععَلى اْلُكفَّاِر ربحعمعاء بعيرنع بمر] :_ رضي اهلل عن م _لصبابة وصف ا

 .69الفتح:

َمِذلٍَّة ععَلى اْلمبؤرِمِنلع ] :وقال يف وصف عباده املؤمنل الذين حيب م وحيبونه

 .11املائدة: [َمِعزٍَّة ععَلى اْلَكاِفِرينع

وقت نفسه نيب امللبمة،  وهو يف ال ،وهو نيب الردمة " ن نبينا حممدًاإثم  

 ، وقد قيل يف وصفه: (4)الوهو كذلك الضبوك القتَّ

  منننا  لننن  منننٍ  اإنننة  نننو   ه هنننا 

 

 و أو نننننننأ حممنننننننة منننننننٍ  مننننننند   أ ننننننن   

 
 كما قيل فيه ميضا : 

  منننا  لننن  منننٍ  اإنننة  نننو   ه هنننا 

 

 أ نننننند علننننننأ أعدائنننننن  مننننننٍ  منننننند   

 
ف و   _ مهل السنة واجلماعة _فال غرو من يكون هذا وصف خاصة ممته 

 .قدوت م ومسوت م

وتودد  ،ومغلظ هلم القول ،فتنكر للمؤمنل ،خبالف غريهم ممن عكس األمر

  .ن هلم اجلانبومال ،تلطف هلمللكافرين واملبتدعة واملنافقل، و

 ،هدي السلف، ويدعون اجلانب األخر من وخبالف الذين يأخذون جانبًا

                                                 

 .( نسبة إىل حروراء مدينة يف العراق، وهي موطن اخلوارج األوائل1)

 .168( العبودية البن تيمية، ص 6)

 .1/87( انظر زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم 4)
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 .يف يي  محواهلم فيأخذون بالشدة يف يي  محوهلم، مو يأخذون بالل

ل يف موضعه حسب ما تقتضي وك فأهل السنة جيمعون بل هذا وهذا،  

ومقتضيات األحوال، ومراعاة من األصل في م الرفق، واللل،  ،املصلبة

 .  واألخذ باحلسنى

وعواطف م  ،فعقوهلم راجبة :اجلم  بل العقل والعاطفة :ةعشر ةثامنال

نب وال جا ،العقل على العاطفةجانب بوا فلم يغل  ،ومعايريهم منضبطة ،صادقة

 .وإمنا يعوا بين ما على مكمل وجه وممته ،العاطفة على جانب العقل

وا م  نصوص الشرع بكل برود وتعامل ،دوافليسوا كاملعتزلة الذين ي 

وليسوا  ،املزعوم (6)وانبساط م (1)ساحوا بفنائ موال كالصوفية الذين  ،وهمود

من غلوا في م إىل  _رضي اهلل عن م  _ احلب آلل البيتالذين قادت م عاطفة ك

 ًان كفروا علّيموال كاخلوارج األجالف الذين قادت م عاطفة الكره إىل  ،فعبدوهم

 .واستبلوا دماءهم _رضي اهلل عن م _  ةصبابومن مع ما من ال ومعاويًة

                                                 

مبعبحوده عحن   فيفنحى   _تعحاىل   _( الفناء مصطلح صويف يراد به: من يفنى عحن رح ود محا سحوى اهلل     1)

 عبادته، ومبذكوره عن ذكره، ومبعروفه عن معرفته.

وهناك فناء آخر عندهم وهو الفناء عن وجود السوى حبيث يرى من وجود املخلوق هو عحل وجحود   

اخلالق، ومن الوجود واحد بالعل، ف ذا قول مهل اإلحلحاد واالحتحاد الحذين هحم محن مضحل العبحاد. انظحر         

 .666_661قيق حممد بن عودة السعوي ص التدمرية، البن تيمية،  حت

، حبيث يحرون من العبحد   _تعاىل  _، ومعناه ترك األدب م  اهلل _ميضًا  _( االنبساط مصطلح صويف 6)

انظححر رححرح العقيححدة الطباويححة  .يصحل إىل مرتبححة يححرتك في ححا األدب محح  اهلل، ويلغححي الكلفححة بينححه وبينححه 

 . 419_6/442، ومدارج السالكل، البن القيم 614ص
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 ،تفزهم كل ناعقفليسوا ممن يس  ضبط الناس ألنفس مإن مهل السنة مثم  

ربية اليت كاجل ،عل غري منضبطةفيبدث عندهم ردود ف ،يستثريهم كل مبطلو

 .وكاملرجئة اليت خرجت ردة فعل للخوارج ،فعل للقدرية َةدَّرعخرجت 

فأهححل السححنة  :فححق يف وج ححات النظححر وردود األفعححال التوا :ةعشححر ةتاسححعال

حتححى ولححو ، _ وج ححات نظححرهم، وردود مفعححاهلم يف األغلححب_واجلماعححة تتفححق 

 وهذا ناتج عن وحدة املصدر.  ،عدت معصارهم وممصارهمتبا

 .ألهوائ م خبالف غريهم من مهل البدع الذين ختتلف مواقف م تبعًا

حبمد _فالسلف الصاحل ال خيتلفون  :عشرون: اتفاق م يف مصول االعتقادال

ممساء اهلل وصفاته  فقوهلم يف من مصول الدين، وقواعد االعتقاد صل ميف  _اهلل

ميان وتعريفه ومسائله واحد، وقوهلم يف القدر ، وقوهلم يف اإلواحد ومفعاله

، وإن اختلفت ملفا  م يف بعض املسائل  فذلك ، وهكذا يف باقي األصولواحد

 .اختالف تنوع ال اختالف تضاد

، مو فرعيات يف االجت اديات من ممور األحكام واختالف مهل السنة إمنا كان 

النيب  ، وذلك كمسالة رؤيةا مل يقط  به نص قاط ة، مماملسائل امللبقة بالعقيد

، _تعاىل_ يف املنام؟ ومسالة رؤية اهلل ة مو منامًا" لربه يف املعراج، هل كانت يقظ

 آخر الزمان مو غريه ؟ وحنو ومسالة ابن صياد هل هو الدجال الذي خيرج يف

  ...ذلك

دائر م  ت من مصول االعتقاد، واخلالف في ا ف ذه األمور وحنوها ليس
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  .(1)النصوص، ومل يقل محد من السلف في ا برميه

، بل مهل السنة يف األصول مو بعض ا نفنن م ال يوافقو ،خبالف مهل البدع

 قن الفرقة الواحدة من م ال يتفإ، بل على مصوهلم ن م ال يتفقوسعُفنرَم م إن

 . هلمصل من مصوممفرادها كل االتفاق على 

_م  ما وقد كان جيب =: بدثًا عن مهل الكالممت ×قال اإلمام ابن قتيبة 

 فمن ال خيتلفوا كما ال خيتل _، وإعداد آالت النظريدَّعون من معرفة من القياس

ال وإ ،َآَلتع بمر ال تدل إال على عدد واحدن أل  وامل ندسون ،وامُلّساح ،احُلّساب

ن أل  األطباء يف املاء يف نبض العروق حذاق فوكما ال خيتل ،على ركل واحد

 .األوائل قد وقفوهم من ذلك على ممر واحد

ؤسائ م على ممر واحد اثنان من ر  ، ال جيتممكثر الناس اختالفًا (6)فما باهلم

 .؟يف الدين

=هشام بن و ،+ خيالف ماالنجار=و +،النظام=خيالف فح =مبو اهلذيل العال ف+

عبيد =و +هارم األوقص=و +،مويس=، و= مثامة+وكذلك  خيالف م، احلكم+

 .وفالن وفالن +قبة=و +،حفص=و =بكر العمي+،و +،بن احلسن  اهلل

 .ال وله مذهب يف الدين يدان برميه، وله عليه تب ليس من م واحد إ

: ولو كان اختالف م يف الفروع والسنن التس  هلم العذر (4)قال مبو حممد 

، هل الفقه_ كما اتس  ألألنفس م  هعونن كان العذر هلم م  ما يدَّإو _عندنا 

                                                 

 .91_99( انظر مقّدمات يف األهواء واالفرتاق والبدع، ص 1)

 .( يعين: مهل الكالم6)

 .( هو: ابن قتيبة4)
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  .ووقعت هلم األسوة ب م

_ ويف قدرته، ويف نعيم تعاىل  _ويف صفات اهلل  ،ولكن اختالف م يف التوحيد

، ويف غري ذلك من مهل اجلنة، وعذاب مهل النار، وعذاب الربزخ، ويف اللوح

 . _تعاىل  _نيب إال بوحي من اهلل  ااألمور اليت ال يعلم 

ألصول إىل استبسانه، ونظره، وما موجبه رّد مثل هذه ا ولن ينعدم هذا من

فانك ال  واختيارات م  ،ختالف الناس يف عقوهلم، وإرادت م  الالقياس عنده

، احد من ما خيتار ما خيتاره اآلخر، حتى يكون كل وترى رجلل متفقل دتكا

 .(1)+إال من ج ة التقليد _ويرذل مايرذله اآلخر 

                                                 

 .61_69(  تأويل خمتلف احلديث البن قتيبة ص 1)
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مة اإلسالم من مفكما  ،ل السنة واجلماعةبه مه زفالوسطية من معظم ما يتمي

مم اليت متيل إىل التفريط امل لك واأل ،األمم اليت جتنح إىل الغلو الضاروسط بل 

اليت احنرفت عن  فكذلك مهل السنة واجلماعة متوسطون بل فرق األمة املبدعة_ 

 .(1)الصراط املستقيم

 العقيدة، واء يف بابس   هل السنة واجلماعة يف رتى األموروتتجلى وسطية م

 .مو غري ذلك ،مو األخالق ،مو السلوك مو األحكام،

 ومن مظاهر تلك الوسطية مايلي :

هل فأ : بل مهل التعطيل ومهل التمثيلوسط يف باب صفات اهللمواًل: من م 

ومهل التمثيل مثبتوها وجعلوها مماثلة لصفات  ،التعطيل منكروا الصفات ونفوها

 .املخلوقل

 ،_ إثباتًا بال متثيلتعاىل_السنة واجلماعة ف م يثبتون الصفات هلل ما مهل م

 .بال تعطيل وينزهونه عن مماثلة املخلوقات تنزي ًا

وتركححوا مححا مخطححأوا  ،الفححريقل: التنزيححه واإلثبححات دفجمعححوا محسححن مححا عنحح

 .(6)والتمثيل تعطيلالفيه من  ساؤواوم

 ر: فاملرجئة قالوا: ال يضلوعيديةوسط يف باب الوعد بل املرجئة وبل ا  ثانيًا:

من اإِلميان جمرد التصديق  وزعموا ،م  الكفر طاعة  كما ال ينف ،م  اإِلميان ذنب
                                                 

 .181( انظر ررح العقيدة الواسطية لل راس، ص 1)

 .182( انظر املرج  السابق، ص 6)

 الثاني: وسطيتهم من بني الِفَرقاملبحث 
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من يعذب اهلل زوا وَّوجع ،ميانومخروا األعمال عن اإِل ،هن مل ينطق بإو ،بالقلب

 .م العاصلعِّوينع ،املطيعل

كما  ،ن يعذب العاصيم قاًلن اهلل جيب عليه عأمما الوعيدية ف م القائلون ب

عندهم  زفمن مات على كبريه ومل يتب من ا ال جيومن يثيب املطي ، جيب عليه 

 ن يغفر اهلل له.م

 ،وبل موجبيه من الوعيدية ،ة الوعيد من املرجئةمما مهل السنة فوسط بل نفا

إن راء عفا و ،إن راء عاقبه، كبرية عندهم فأمره مفوض إىل اهللفمن مات على 

ويدخل  ،بل خيرج من النار خلود الكفار، دنه ال خيلنوإذا عاقبه ب ا ف ،نهع

 .(1)اجلنة

فبينما  ،لي اوهذه املسالة داخلة يف الفقرة اليت ت: ثالثًا: وسط يف مسالة التكفري

بنسالم  نوال حيكمو ،فيبكفِّرون بالكبرية ،جتد فريقًا يتسرعون يف إطالق الكفر

مامل يتبققوا  _ومدى فرائض اإلسالم  ،وصام ،ى، وصلَّمن نطق بالش ادتل

وذلك كبال اخلوارج  _دوها مل ترد يف الكتاب وال السنة إسالمه بشروط حّد

 ، فمن  التكفري البتة،آخر فّرط مميا تفريط د فريقًا_ جتومن سار على ن ج م 

 تكفري زنه ال جيوإ :بل قالوا ،بالش ادتل ال ميكن تكفريه حبال ن من تلفظمورمى 

 .وإمنا إطالق الكفر يكون على األعمال ،رخص بعينه

وجاحدي  ،ومدعي النبوة ،حتى املرتدين مبدًا محدًا نومن هنا ف م ال يكفرو 

ي  مهل العلم على خروج موحنو ذلك من األمور اليت  ،وجوب الصالة
                                                 

احتوت عليه العقيدة الواسطية من املباحث املنيفحة، للشحيخ ابحن    ( انظر التنبي ات اللطيفة على ما 1)

 .189_188، وررح الواسطية هلراس ص 26سعدي ص 
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 .سالم.مصباب ا من دائرة اإِل

م بالدليل اللتزام   ق بنذنهما مهل السنة فقد هداهم اهلل ملا اختلف فيه من احلم

 ومل يقولوا: ،وال يكفرون بكل ذنب ،التكفري بنطالق نف م ال مينعوالشرعي  

العموم دون حتقق رروط ومل يقولوا بالتكفري ب ،إن تكفري املعل غري ممكن

مل يتوقفوا يف إثبات وصف اإِلسالم ملن و ،وانتفاء موانعه يف حق املعل ،التكفري

 .  ر منه إرادة الدخول فيهمو  ،ام اإِلسالمكان  اهره التز

مو مراد  ،ومبن دخل يف اإِلسالم ،سنون الظن بأهل القبلة املوحدينبل حي

   ، ويرون من اإلسالم يثبت بأدنى بينة، والتكفري ينتفي بأدنى رب ة. الدخول فيه

فحنن م   _ ه املوانح  وانتفحت يف حقِّح   ،فيحه الشحروط   تواجتمعح  ،ومن متى مبكفر

  ألن م يرون من التكفري ليس حقًا ألحد، وإمنحا هحو ححق    من تكفريه نبرجويتال

 ".  هلل ورسوله  فال يكفرون إال من كفره اهلل ورسوله

على من م ال يرون من تكفري املعل كأٌل مباح، بل يرون منه رأن مهل العلم، 

 .(1)والبصرية، والركانة

مسألة األمساء واألحكام بل ، مو رابعًا: وسط يف باب ممساء الدين واإِلميان

واملراد باألمساء هنا: ممساء الدين،  :واجل مية ةاخلوارج واملعتزلة وبل املرجئ

  .، وفاسقمثل: مؤمن، ومسلم، وكافر

 محكام مصباب ا يف الدنيا واآلخرة.واملراد باألحكام 

                                                 

، وضوابط الحتكفري عنحد مهحل السحنة واجلماعحة، للشحيخ       198_68/199( انظر جمموع الفتاوى 1)

عالج حا، لألمحل    _مسباب ا  _خطرها  _تارخي ا  _، و اهر ة التكفري 19_9عبداهلل بن حممد القرني، ص 

 .7د ص احلاج حممد مدم
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نانه، ق اسم اإلميان إال من صعدَّقع جبفاخلوارج واملعتزلة ذهبوا إىل منه ال يستب

 . ومقر بلسانه، وقام جبمي  الواجبات، واجتنب يي  احملرمات

 ا فمرتكب الكبرية عندهم ال يسمى مؤمنًا باتفاق الفريقل.وعلى هذ

 ولكن م اختلفوا: هل يسمى كافرًا مو ال؟

 فاخلوارج يسمونه كافرًا، ويستبلون دمه وماله. 

اإِلميان، ومل يدخل يف مما املعتزلة، فقالوا: إن مرتكب الكبرية  خرج من 

 . نزلة بل املنزلتل، ف و مبالكفر

مما يف محكام اآلخرة فاتفق الفريقان على من من مات على كبرية ومل يتب 

 .من ا ح ف و خملد يف النار

ما املرجئة فكما سبق بيان مذهب م من من اإلميان جمرد التصديق، ومنه اليضر م 

عندهم مؤمن كامل اإِلميان، وال يستبق الكبرية ، فمرتكب م  اإِلميان معصية

 .دخول النار

رتكححب ، فمة فمحذهب م وسححط بحل هححذين املحذهبل   ممحا مهححل السحنة واجلماعحح   

الكححبرية عنححدهم مححؤمن بِنميانححه، فاسححق بكبريتححه، مو هححو مححؤمن نححاقص اإِلميححان،  

، فحال ينفحون عنحه    ص إميانه بقدر ما ارتكب من معصيةقد نق ويسمونه فاسقًا ِملِّيًا

 .: بأنه كامل اإلميان كاملرجئةإِلميان مصاًل كاخلوارج واملعتزلة، وال يقولونا

وز اهلل عنه، فيدخل اجلنة ابتداًء، مو وحكمه يف اآلخرة عندهم منه قد يتجا 

 .(1)يعذبه بقدر معصيته ثم خيرجه، ويدخله اجلنة كما سبق

                                                 

 .191_199( انظر ررح الواسطية لل راس، ص 1)
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ن العبد إ لوا:فالقدرية قا :باب القدر بل القدرية واجلربية وسط يف خامسًا:

 .مثروقدرته يف ذلك  _تعاىل  _وليس ملشيئة اهلل  ،مستقل بعمله يف اإِلدارة والقدرة

 .(1)وإمنا العباد هم اخلالقون هلا ،إن مفعال العباد ليست خملوقة هلل: ويقولون

بل  ،حقيقًة ن يكون للعبد فعٌلم،حتى انكروا واجلربية غلوا يف إثبات القدر

وإمنا تسند إليه  ،كالريشة يف م ب الريح ،وال فعل ،ة لههو يف زعم م ال حري

طلعت  :كما يقال ،وسرق ،وقتل ،وصام ،فيقال: صلى ،األفعال جمازًا

 .(6)ونزل املطر ،وجرت الريح ،الشمس

 ،نثبت للعبد مشيئة خيتار ب ا :ل السنة واجلماعة فتوسطوا وقالواما مهم

ِلمعن رعاء ِمنُكمر ] _:تعاىل _لقوله ن هلا  واقعتان مبشيئة اهلل تابعتاومشيئته وقدرته 

 .69_68 التكوير:[وعمعا تعشعاؤبونع ِإلَّا َمن يعشعاءع اللَّهب رعبُّ اْلععاَلِملع*َمن يعسرتعِقيمع

 _:تعاىل _ قال  ،واهلل خالق مفعاهلم ،العباد فاعلون: ويقولون _ميضًا_ 

 .92: [ الصافات وعاللَّهب خعَلَقُكمر وعمعا تععرمعُلونع]

 .(4)وكسبًا وهي من العباد فعاًل ،وتقديرًا وإجيادًا فأفعال هي من اهلل خلقًا
                                                 

، وجممحوع الفتحاوى   87( انظر املختار يف مصول السنة البن البنا، حتقيق د. عبدالرزاق العبحاد ص  1)

، والححدرة 649 _669، وانظححر رححرح الواسححطية للحح راس ص 179، و 1/117، واالسححتقامة 8/618

، واملعتزلة ومصوهلم اخلمسة وموقف مهل السحنة من حا، د. عحواد املعتحق     18_17ن سعدي ص الب ية الب

 .174، واإلميان بالقضاء والقدر للمؤلف ص 118 _111ص 

، ورحرح الواسحطية   1/476، وررح نونيحة ابحن القحيم للح راس     8/612( انظر جمموع الفتاوى 6)

 .649لل راس ص 

، واالعتقحاد للبي قحي   61ى اجل مية واملشب ة البحن قتيبحة ص   ( انظر االختالف يف اللفظ والرد عل4)

، وانظحر اإلميححان  82_1/81، ودرء تعححارض العقحل والنقححل  147، والنبحوات البححن تيميحة ص   74ص 

 .171بالقضاء والقدر للمؤلف ص 
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: فأهل السنة واجلماعة بل الغالل واجلافل " وسط يف حمبة النيب سادسًا:

 ،وخامت النبيل ،ومنه سيد املرسلل ،ويعتقدون منه خري البشر "حيبون الرسول 

 لرسول ". ل وإتباعامل م حمبة مك ويرون من مكمل املؤمنل إميانًا

وال  نفعًا _عن غريه  فضاًل _ال ميلك لنفسه   ،وهم م  ذلك يعتقدون منه بشر

 .ومن دينه باق إىل قيام الساعة  ،ويعتقدون منه مات  ،ه اهلل عليهإال مبا مقدر ضرًا

  ،واعتقدوا منه جييب من دعاه  ،فرفعوه فوق منزلته  ،خبالف الذين غلوا فيه 

  .وا له العبادة من دون اهللفصرف

وذلك كبال غالة الصوفية الذين يقول قائل م وهو البوصريي يف رأن النيب 

 : _صلى اهلل عليه وسلم_

  نن   ننا أكنن   املنن  مننالال مننٍ ألننوحم    

 

 منننه نننواـ عنننند حلنننو  احلننناد  الن    

 هات  ننننن  منننننٍ جننننودـ الننننند يا و ننننن     

 

 (1)اللننوو والقلننه   ومننٍ علومننح علننه    

 :"يف حقه  _ميضًا_ويقول  

  ينننند     مل  كننننٍ ن مننننناد   خنننن ًا

 

 (6)القنننندِ   ننننا  لننننةَ   ال  قننننْلو  ضننننً  

 إىل غري ذلك من الغلو.  

ومل   ،فأعرضوا عن ررعه "وخبالف الذين جفوا يف حق رسول اهلل 

عوا من رريعته قد نسخت بشريعة مخرى مو الذين اّد  ،حيكِّموه فيما رجر بين م

 وهو راعر علي بن الفضل الباطين مبينًا ن يقول قائل مكبال غالة الباطنية الذي

                                                 

 .99( جمموع م مات املتون يف خمتلف الفنون والعلوم ص 1)

 .99(املرج  السابق ص 6)
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 مذهب م :

  ننننننا هنننننن   وا نننننن  ال     النننننند َّخ نننننن

 

 وغنننننننننن  ه ار ننننننننننح  ننننننننننه ا   ننننننننننال    

 تنننننننننننوـ  نننننننننننم  ننننننننننن  ها نننننننننننننننننننننننننه 

 

 وهنننننننننننن ا  بنننننننننننننننننننال  نننننننننننن   ننننننننننننن      

 مضننننننننننأ   عننننننننننننننننننننة   لكننننننننننل  ننننننننننمي  

 

 وهنننننننننن    نننننننننن  نة هنننننننننن ا النننننننننننم     

 عننننننا  ننننن و  الصننننن ة    قننننند حننننن    

 

    الصننننننننننيا   لننننننننننه  تننننننننننن و ننننننننن  

  حما النننننننناف  ننننننننلوا  نننننننن  تنهضننننننننال  

 

 موا  كلننننننننننننال وا نننننننننننن  ال و    ننننننننننننوَّ 

 وال تطلنننننننم احلننننننن  عنننننننند الصنننننننفا   

 

 (1)وال  ورة القننننننننننننننننننن  ن   ننننننننننننننننننن   

 .إىل آخر ما قاله من ذلك الكفر الصراح البواح 

 تتالءم م  ال _عليه الصالة والسالم _ وكذلك حال الذين يرون من رريعته 

  .في مبتطلبات العصروال ت  ،احلضارة

كما ممر من   ،_ فريون منه عبد اهلل ورسولهكما مر _ مما مهل السنة فتوسطوا 

  .(6)بل منزلوه منزلته الالئقة به  ،فلم جيفوا يف حقه، ومل يغلوا  ،نقول عنه

فالرافضحة   :بل الرافضة واخلحوارج  "وسط يف مصباب رسول اهلل  سابعًا:

ن م_ ويلعنححون م، ورمبححا كفححروهم، مو كفححروا  _ رضححي اهلل عححيسححبون الصححبابة 

يغلون يف علي  _م  سب م لكثري من الصبابة واخللفاء  _من م  ة، والغالبيبعض م

 هلية.ويعتقدون في م اإِل _رضي اهلل عن م  _وموالده 

خلوارج فقد قابلوا هؤالء الروافض، فكفروا علّيًا ومعاوية، ومن مع م ومما ا 

                                                 

ئل هو علي بن الفضل نفسه وليس راعره، انظر كشف مسرار الباطنيحة، للشحيخ   ( وقيل: إن القا1)

 .22، واحلركات الباطنية د. حممد اخلطيب ص 11حممد بن مالك بن مبي الفضل احلمادي اليمين ص 

 بل االتباع واالبتداع، عبدالرؤوف عثمان.  _صلى اهلل عليه وسلم  _( انظر حمبة الرسول 6)
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 . واستبلوا دماءهم وممواهلممن الصبابة، وقاتلوهم، 

 ،ماعة فكانوا وسطًا بل غلو هؤالء، وجفاء هؤالءومما مهل السنة واجل

ألمة إميانًا وإسالمًا ، ومن م مكمل ااهلل إىل االعرتاف بفضل الصبابة ف داهم

، بل محبوهم وعلمًا وحكمة، ولكن م مل يغلوا في م، ومل يعتقدوا عصمت م

 ، وحسن بالئ م يف نصرة اإِلسالم، وج ادهم، وعظم سابقت محلسن صببت م

 . (1)"م  رسول اهلل 

ل السنة فأه :ل الذين مل  وه وبل الذين ملغوهوسط يف باب العقل ب ثامنًا:

ن ، بل يعتقدون م، وال حيجرون عليهه، وال ينكرونواجلماعة ال يغلون العقل

االت العلم، للعقل مكانًة ساميًة، ومن اإِلسالم يقدر العقل، ويتيح له جم

 .، والتفكريوالنظر

ال جيعلونححه حاكمححًا علححى نصححوص   و ،العقححل ن ححوويف الوقححت نفسححه ال يؤلِّ  

جعحل   _ عحز وجحل _  فحاهلل    من يقحف عنحده  البد  ًان العقل حّدمبل يرون  ،الوحي

 جماوزته.  اوال ميكن ،هال تتعدا ًاللعقول حّد

، ومهل فاملعتزلة والفالسفة فما بل مبْفِرٍط ومفرِّط يف هذا الباب،مما غريهم  

مو ما  _فما وافق العقل   ،للتلقي وجعلوه مصدرًا ، وا العقلل _م الكالم عمومًا

 ،(6)وما خالف ذلك رّدوه مو مّولوه ،_ قبلوه واخذوا بهونه بالقواط  العقلية ميس

ن الواحد من م قد خيتلف م  إبل   ،ومدارك م متفاوتة  ،من عقوهلم خمتلفةم  

 .نفسه
                                                 

 .194 _196ية لل راس ص (انظر ررح الواسط1)

 .19(  انظر نقض املنطق البن تيمية ص 6)
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 اخلرافة والدجل فقد ملغوا العقل، وقبلوا ما ال يقبل وال يعقل. ومما مهل 

 علي م مكثر األباطيل واألغاليط.وذلك كبال كثري من الصوفية الذين تنطلي 

ن من رمى ريخ الطريقة ميعتقدون  _وهي محدى الطرق الصوفية  _فالتجانية 

 .(1) دمد التجاني دخل اجلنة!!م

ه من الكفار وم  رآرآه من  "بشر رسول اهلل كيف يكون ذلك ومفضل ال

هلب ومبي كأبي  _عز وجل  _ملا كفروا باهلل  ذلك مل تنفع م تلك الرؤية ريئًا

 ج ل ؟!

، من ينبرف يف باب العقلوباجلملة فكل من تنكب الصراط املستقيم البد 

لئك على مستوى أن األفراد مو اجلماعات، حتى ولو كان موسواء كان ذلك يف ر

منا هو عقل الررد ال عقل فالعقل احلقيقي إ من توقد الذهن، وحدة الذكاء  ٍلعا

على  ، والذكاء وتوابعه إذا مل يصرف فيما خلق له العبد وصار وبااًلاإِلدراك

 . مهله

هححل السححنة حيبححون علمححاءهم    فأ :تاسححعًا: وسححط يف التعامححل محح  العلمححاء    

نون الظحن ب حم، وينشحرون    ويتأدبون مع م، ويذبُّون عن م، وحيسح ، ويبِجلون م

  لعلم م من حمامدهم، ويسعون إلي م، ويأخذون عن م، ويصدرون عن رمي م

، وهحم مفحزع األمحة    ة الحدعوة واإلبحالغ  العلماء هم ورثة األنبياء والقائمون مب مح 

، وإنحزاهلم منحازهلم   ،على األمة محواالت م  فكان واجبًا   _ عند الشدائدبعد اهلل_

  .وقدرهم حق قدرهم

                                                 

 .648(  انظر التجانية، للشيخ علي الدخيل اهلل ص 1)
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، بل جيوز علي م يرون من العلماء بشر غري معصوملإن م يف الوقت نفسه ثم 

، وال ، ومن ذلك ال ينقص من مقدارهم، واهلوى_ اخلطأ، والنسيانيف اجلملة_

 .غ ترك األخذ عن مسوِّيب

ت ، فنذا ثبذلك_ ال يسارعون يف ختطئة العلماء، بل يثبتون يف ذلكك_وهم  

لَّ فنن م ال يوافقونه على زلته، وال يتتبعون ا، وال عندهم من العامل الفالني قد زع

ون ا وال ينشرون ا، إال إذا ، بل يطويتخذون ا ذريعة للنيل منه، والوقيعة فيه

نئذ يردون على ذلك فنن م حي شي من يضل الناس بسبب ا ، وخبعمت البلوى ب ا

ه إال من هو ال يرد علي ، وم  مالحظة منالعامل مقالته، م  االحتفا  له مبكانته

ينصبَّ الرد على املقالة ال الشخص، ومن يلتمس له محسن  ، ومنمهل لذلك

  .، ومن حيمل كالمه على محسن احملاملاملخارج

، ومل يرعوا هلم ، فلم يرفعوا ب م رمسًاالف الذين حطوا من مقدار العلماءخب

 .كبال اخلوارج ومن راكل م حقًا

في م، ورفعوهم فوق منزلت م،  وخبالف الذين قدسوا علماءهم، وغالوا

، بل جعلوا رائدهم فلم جيعلوا الدليل واحلق رائدهم ،فقلدوهم تقليدًا مطلقًا

لوا هلم مقامًا مل يبلغه ، وذلك كبال الذين غلوا يف مئمت م بل جعقول الشيخ

نيب مرسل، وال ملك مقرب، فاعتقدوا في م العصمة، ونزهوهم عن اخلطأ، 

  .، والنسيانوالس و

 :، ويرون من من قال لشيخهالصوفية الذين يغلون يف مشاخي م ذلك غالةوك

 فر. ؟ فقد كملع
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 . الشيخ فكن كامليت بل يدي الغاسل: إذا كنت عند ويقولون

 ، لكن م مل يعاملوهم على من م بشرالذين رموا للعلماء منزلة عالية وخبالف

هلم من  منه ال ينبغي، بل تعاملوا مع م على يق  من م اخلطأ والنسيان واهلوى

خلطأ، ويكربوه ن يروا خطأ من عامل حتى يعظموا ذلك اخيطئوا مبدًا، فما إ

ويطريوا به كل مطار، وجيعلوه ذريعة للوقيعة فيه، والتش ري به، والنيل منه، 

  حيث وتزهيد الناس به، فجمعوا بل متناقضل، وقادهم إفراط م إىل التفريط

، ثم هم ي درون مكانة ًا ال يتصور من م اخلطأحلوهم مكانعظموا العلماء وم

، هذا إن مل خيتلقوا الوقيعة في م إن مخطأوا، والتش ري ب م إن زلواالعلماء ب

 . (1)اخلطأ على العلماء 

فأهل السنة يف هذا الباب وسط بل  :عاررًا: وسط يف التعامل م  والة األمور

يدينون باخلوارج على مئمة  ، الذينةرطل وامَلفّرطل، فليسوا كاملفرطل الغالاملْف

خلروج علي م ، ومن ا_ هم سبب الشر والفسادوحدهم _ ، ويرون من م اجلور

 .كفيل بنصالح األحوال

لذين يرون من الفساد سببه الوالة، ومن اخلروج وذلك كبال اخلوارج ا 

كما يش د  _، ومن الوسيلة الوحيدة لإلصالح عندهم علي م واجب متعل

، كما مئمة العدل، بل رمبا خرجوا على _ هو اخلروج على مئمة اجلورتأرخي م 

                                                 

قواعد يف التعامل  _ميضًا  _(  انظر رف  املالم عن األئمة األعالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية، وانظر 1)

 .م  العلماء، للشيخ عبدالردمن اللوحيق
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 . (1)÷فعلوا م  علي 

 . (6)ج على األئمة مصاًل من مصول دين موكبال املعتزلة الذين جعلوا اخلرو

وليسوا كاملّداحل، املنافقل، الذين يغالون يف الوالة، وميدحون م مبا ليس 

م صفات ال تليق إال برّب خلعوا علي ، وفي م، ورمبا اّدعوا هلم العصمة

 . به حقًا كان مم باطاًل، ومطاعوهم بكل ما ممروا العاملل

لقمي م  آخر بين العباس املستعصم، عندما كما فعل الوزير الرافضي ابن الع

، ثم غّشه، وخدعه، وزّين له باطله وسوء عمله، ومرار عليه بتقليص جيشه

مرار عليه بأن خيرج خباصته للتفاوض م  بعد ذلك قاده إىل اهلاوية عندما 

=هوالكو+ من اخلليفة وقتل من ، ثم بعد ذلك متكن =هوالكو+ زعيم التتار

 . (4)، فكان غنيمة باردة له وجلنده، ثم بعد ذلك فعل التتار ببغداد ما فعلوا معه

طوال يف ج القصائد الوقل مثل ذلك يف رأن النصري الطوسي الذي كان يدّب

مرار الطوسي عليه بقتل  =هوالكو+، وعندما متكن ة اآلنف الذكرمدح اخلليف

 .(1)اخلليفة 

ن علي م صفات ، وخيلعوك يف رأن كثري ممن يؤهلون الوالةوقل مثل ذل

 ، كما قال ابن هانئ األندلسي يف مدح املعز لدين اهلل العبيدي :الربوبية واأللوهية

 مننننننا  نننننن   ال مننننننا  ننننننا   األإنننننندار  

 

 د القه ننننننننار نننننننناحكه  أ نننننننن  الواحنننننننن 

                                                  

مسحبابه   _، والتكفري جحذوره  648_1/647ل يف األهواء وامللل والنبل، البن حزم (  انظر الفص1)

 .46_67مربراته، د. نعمان السامرائي ص  _

 .672_674(  انظر املعتزلة ومصوهلم اخلمسة وموقف مهل السنة من ا، ص 6)

 .646_14/662(  انظر البداية والن اية البن كثري 4)

 .بات نفس ا(  انظر املرج  السابق، الصف1)
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 وكأمننننننننا أ ننننننن  الننننننننم  منننننننننننننند  

 

 (1)وكأمننننننننننا أ صنننننننننارـ األ صنننننننننار   

_ معلاًل سبب وكما قال محدهم عندما زلزلت مصر يف ع د محد السالطل  

 :ذلك الزلزال، بأنه بسبب عدل ذلك السلطان، قال

 مننا  ل لنن  مصنن  مننٍ  ننو   نن اد  هننا    

 

 (6)لكنهننننا رإصنننن  مننننٍ عدلنننن    حننننا 

ور على وعْفِق ، وتعاملوا م  والة األمماعة فتمسكوا باحلقهل السنة واجلمما م 

 . ما جاء يف نصوص الشرع

م يدينون لوالت م بالسم  والطاعة، يف املنشط واملكره، ويف العسر ف 

عصية فريون منه ، فنن ممروا مبواليسر، وعلى مثرة علي م، ما مل يؤمروا مبعصية

وإمنا تكون الطاعة  ،صية اخلالقال طاعة ملخلوق يف مع  إذ ال مس  وال طاعة

 . باملعروف

لى الرب والتقوى ، ويتعاونون مع م عن م يدينون بالنصيبة لوالة األمركما م

م الوحيد حتصيل املناف  وتكميل ا، وتعطيل املفاسد   ألن هدف وإن كانوا فّجارًا

 فيشاركون، وترغيبه فيه ،خلري  فال ميتنعون من إعانة الظامل على اوتقليل ا

 . األئمة الظلمة يف اخلري، ويفارقون م يف الشر

ن اجل اد ة اجلم  واجلماعات واألعياد مع م، ويرون مولذلك ف م يرون إقام

 .(4)وفاجر إىل قيام الساعة م  كل بّر ماٍض

  األمر مهله. نمن طاعة وال ينازعو يدًا نزعوثم من م ال ين

                                                 

 .112(  ديوان ابن هانئ األندلسي ص 1)

 .1/194(  البيت حملمد بن عاصم. انظر وفيات األعيان الن خعلِّكان 6)

 .191ص ( انظر التنبي ات اللطيفة البن سعدي4)
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إال إذا  _عن مئمة العدل  ضاًلف _باخلروج على مئمة اجلور  نكما من م ال يدينو

ومل يرتتب ، قوة منعة ، وكان لدي معندهم فيه من اهلل برهان بواحًا رموا  كفرًا

 .ّروا األمة إىل الباليا والرزايا، لئال جيعلى اخلروج مفسدة معظم

بحن  دمد مبه اإلمام  موخري مثال تطبيقي لتعامل مهل السنة م  والة األمر ما قا 

، ومل آن  فلقحد موذي، فلحم تلحن لحه قنحاة     ول بفتنة خلق القحر بان القإ ×حنبل 

 .ل تبعات ذلكوحتّم ،بل صدع به ،ول احلقق يتوان عن مل، وله عضد يفّت

ر متباعه باخلروج على والة األمحر، بحل ن حاهم عحن     ، مل يأمويف الوقت نفسه 

 .مرد التبذير، وحذرهم ذلك

فلقحد   ×م ابحن تيميحة   سحال ومن األمثلة على ذلك ما كان من ممحر رحيخ اإلِ   

على سائر  ، وردهل السلطة بسبب نشره لعقيدة السلف، وتقريره هلاموذي من قب

 ،إثحر الحويالت  ، والقى الحويالت  وسجن بسبب ذلك ،الطوائف والفرق الضالة

مل يحأمر بحاخلروج علحى     ، كما منهفما سكت عن احلق، وما ختلى عما يدعوا إليه

 . (1)ر منه يف التبذي ، بل كان رديدًااألئمة

فمن مصول مهل السنة واجلماعة  :حادي عشر: وسط يف كرامات األولياء

هلل على ميدي م من خوارق العادات، من ، وما جيريه ااألولياء تالتصديق بكراما

  .(6)، ومنواع القدرة والتأثريمنواع العلوم واملكارفات

خحارق لعحادة    : ممٌر جيريه اهلل  حلجحة، مو حاجحة، خمحتص بأوليائحه،    ةوالكرام

                                                 

، 17_41/1، وجممححوع الفتححاوى لشححيخ اإلسححالم 69_68(  انظححر رححرح السححنة للربب ححاري ص 1)

 .191_189شيخ حافظ احلكمي ص ومعالم السنة املنشورة، لل

 . 4/112انظر جمموع الفتاوى ( 6)
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  . (1)غريهم، سامل من املعارضة مبثله، مو مقوى منه

: ممر جيريه اهلل، خارق لعحادة الحثقلل، خمحتص باألنبيحاء، سحامل محن       املعجزةو

 املعارضة. 

وهما يتفقان يف كون ما من خحوارق العحادات، ومن الكرامحات داخلحة يف بحاب      

واححدة من محا ال يشحرتط في حا     املعجزات، إذ هي مثحرة اتبحاع األنبيحاء، مو من كحلَّ     

 التبدي، مو عدمه.  

وبين ما فروق كثرية جلية متيز كل واحدة من ما عن األخرى  فالكرامات دون 

املعجزات يف جنس ا، وقدرها، والكرامات ال تدل على العصمة، وال على 

 وجوب الطاعة خبالف املعجزة. 

 لعادة الثقلل.  ثم إن املعجزة خارقة للعادة مطلقًا، مبعنى من ا خارقة

 خارقة لغريهم عدا األنبياء، وإن كانت معتادة لألنبياء.  حل من الكرامةيف 

تنححال بأسححباب كالصححالح، وحنححوه، يف حححل من املعجححزة اصححطفاء،  والكرامححة

 . (6)واختيار

نكروا الكرامات وبل الذين غالوا مومهل السنة وسط يف هذا الباب بل الذين 

 .في ا من ا داخاًل س، وجعلوا ما ليي اف

منكروا معجزات األنبياء  فزعموا من ا نكروا كرامات األولياء كما مفالفالسفة  

                                                 

، 6/811، 116_1/111، والنبححوات البححن تيميححة   698_12/694انظححر جممححوع الفتححاوى   ( 1)

 . 114، والفرقان ص1986، و1941و

انظر تفصحيل الكحالم يف ذلحك إىل البحاب الثحاني محن )موقحف ابحن تيميحة محن خحوارق العحادات             ( 6)

  ا( للكاتب، وهي رسالة علمية _دكتوراه_. واملخالفل في
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 . (1)قوى نفسانية

  .نكروا الكرامات، بدعوى التباس ا باملعجزةواملعتزلة م

وعمدت م يف ذلك من الكرامحة خارقحة للعحادة عنحد محن يقحول بوقوع حا  فتكحون         

_بححزعم م_ ال يظ ححر إال علححى ميححدي  ، واخلححارقبدِةالعححا كححاملعجزة مححن ج ححة ا ححراِق

 . (6)األنبياء، ومن هنا منكروا الكرامة

 سومما الدجاجلة املشعوذون من الصوفية وغريهم _ فأدخلوا يف الكرامات ما لحي 

، ومححوال رحيطانية _ كحدخول    قمن ا  من حنحو محا يقومحون بحه محن معمحال وخمحاري       

 ر باملظاهر الغريبة، وحنو ذلك. والظ والنريان، وضرب منفس م بالسالح، 

 ءولياألن الكرامة إمنا تكون نف من هذه ليست من الكرامات والرك  

 .             (4)، وهؤالء هم مولياء الشيطان الردمن

النيب  فاخلوارج واملعتزلة ينكرون رفاعة :ثاني عشر: وسط يف باب الشفاعة

ن أل التائبل من املؤمنل لشفاعة على رون اصب، ويْقوغريه ألهل الكبائر "

ون وجوب إنفاذ ف م ير ساق ينايف مبدم الوعيد يف مذهب م إثبات الشفاعة للف

 .وغريه "وال يرون الشفاعة له من النيب  ،الوعيد ملن استبقه

 .يف إثبات ا هؤالء يف نفي الشفاعة غلوٌّ ويقابل غلوَّ

جعلححوا ملححن ، ف ححؤالء وذلححك كغلححو النصححارى واملشححركل، ومححن حنححا حنححوهم 

                                                 

 انظر تفصيل قوهلم يف الرسالة الصفدية البن تيمية. ( 1)

، واملغحين يف مبحواب التوحيحد    176_128انظر ررح األصول اخلمسحة للقاضحي عبحداجلبار ص   ( 6)

 .  616_611، و661_664، 11/618_العدل_ للقاضي عبداجلبار 

، وانظر تفصيل ذلك يف الباب الثالث محن كتحاب   611_616 (  انظر ررح الواسطية لل راس ص4)

 )موقف ريخ اإلسالم ابن تيمية من خوارق العادات(. 
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، فححريون من هححؤالء  يف اآلخححرة كشححفاعت م يف الححدنيايعظمححون م رححفاعة عنححد اهلل

 .د اهلل يوم القيامة رفاعًة مستقلةاملعظمل يشفعون هلم عن

، ومل يثبتوا كل مهل السنة فتوسطوا يف هذا الباب  فلم ينفوا كل رفاعة مما 

 .رفاعة

ونفوا من ا ما  ،لكتاب والسنةثبتوا من الشفاعة ما دل عليه الدليل من امبل 

 .الدليل هنفا

ون وهي اليت تك _عز وجل  _فالشفاعة املثبتة عندهم هي اليت تطلب من اهلل  

 ،  فال تطلب من غري اهلل، ورضاه عن املشفوع لهللموحدين بعد إذن اهلل للشاف 

 .وال تكون إال بعد مذنه ورضاه

 .ا يف ذلك الشفاعة ألهل الكبائر، مبشفاعة يثبت ا مهل السنة بأنواع اف ذه ال 

اليت تطلب  ، وهيفاها الشرعمما الشفاعة املنفية عند مهل السنة  ف ي اليت ن 

 .(1)فر في ا رروط الشفاعة ا، ومل تتومن غري اهلل استقالاًل

 

 

 

 

                                                 

، 617_612، ورحرح الواسحطية للح راس ص    649_669( انظر ررح العقيحدة الطباويحة ص   1)

، 617_641، واملعتزلححة ومصححوهلم اخلمسححة، ص  14_11والشححفاعة، للشححيخ مقبححل الححوادعي ص   

 .247_6/269الشيعة، د. ناصر القفاري  ومصول مذهب
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ألهل السنة خصائص خلقية، وعملية ميتازون ب ا عن غريهم، وفيما يلي 

 بيان لذلك: 

 ،معدل الناسف م  ،لعدل من معظم امليزات ألهل السنةفا :العدل :األوىل

يعا َميُّ عا الَِّذينع آمعنبوْا ُكونبوْا َقوَّاِملع ] :_عز وجل  _وموالهم بامتثال قول اهلل 

وعِإذعا ُقْلتبمر َفاعرِدُلوْا وعَلور َكانع ذعا ] :وقوله،  141النساء: [ِباْلِقسرِط رب عدعاء ِلل ِه

 .116م :األنعا [ُقرربعى

وإذا مل يعدل مهل  ،نةن الطوائف إذا تنازعت احتكمت إىل مهل السإحتى 

 السنة فمن يعدل ؟!

ن مردت الدليل إو ،من كان ه حقه كائنًاواليغمطون ،ف م ال يظلمون محدا

  .ويربهن عليه ،ما يؤكد ذلك رعتع _فالق نظرة على كتب الرجال واجلرح والتعديل 

 .كل من  كفرهم نيكفروومن مظاهر عدهلم من م ال 

 ،وروحه الذي جيعله زاكي الثمر ،فاألمانة زينة العلم :األمانة العلمية :الثانية

بل وإذا قلبت النظر يف تراجم رجال العلم وجدت البون الشاس   ،لذيذ املطعم

 .  (1)من حيث األمانة العلميةمهله وغريهم 

ممانة ف م مكثر الناس   انبهلم القدح املعلى يف هذا اجل ومهل السنة واجلماعة

 .حرص م على التبلي بتلك احلليةوم ،يف العلم

                                                 

 .6/14( انظر رسائل اإلصالح 1)

 العمليةالثالث: خصائصهم اخللقية، واملبحث 
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 ،والبعد عن التزوير ،_ األمانة يف النقلومن مظاهر األمانة العلمية عندهم 

ا عن خمالف هلم نقلوا فنذا نقلو ،وحتريف ا ،صوبرت النصو ،وقلب احلقائق

كي يدينوا    ون ماسواهعبدعيعو ،إليه نفال يأخذون ما يوافق ما يذهبو ،كالمه تامًا

 . املنقول عنه

 ن كان باطاًلوإ ،قروهًا مفان كان حقَّغري منقوص   ًاوإمنا ينقلون كالمه تامَّ

  ،ط كل ذلك بالدليل القا ،وا الباطلقبلوا احلق ورّد ،ن كان فيه وفيهوإ ،وهرّد

 .والربهان الساط 

 ،ال حيتمل الكالم ما نلون م ال حيمِّمن مظاهر األمانة العلمية عندهم مو

 ،نوال يفتو ،نن م يرجعون للبق إذا تبّيوم ،مومن م يذكرون ماهلم وما علي 

 .إال مبا يعلمون نوال يقضو

ومبعدهم من نسبته إىل  ،الناس على نسبة الكالم إىل قائلهن م محرص كما م

 .لهغري قائ

تباع اهلوى فما مكثر إ ،بعن تفريط م ب ذا اجلان مما مهل األهواء فال تسلر

واالستدالل  ،طلوزخرفة البا ،وحتكيم العوائد ،واحلكم باملتشابه ،عندهم

 ،ة النص للمعقولودعوى خمالف ،املقلوب مو األعور، وبرت النصوص مو النقول

 ،مؤلفي ا ونسبة الكتب إىل غري ،ياعب املذهيب، والت ويل بدعوى اإِلوالتعّص

 .(1)هومن بعد مواضع ،وحتريف الكلم عن مواضعه

ف حذا محن مبحل    : ال يتسحمون إال باسحم اإلسحالم، والسحنة واجلماعحة      :ثالثةال
                                                 

، 7_2( انظر حتريف النصوص من مآخذ مهل األهواء يف االستدالل، للشيخ د. بكر مبو زيد ص 1)

 .61_14، ورسائل اإلصالح ص 11وانظر حكم االنتماء، د. بكر مبو زيد ص 
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أهحل السحنة ينتمحون      فاجلماعة وبل مهل البدعة والفرقحة الفروق بل مهل السنة و

، ومهل األهواء والبدع كل طائفة من م تنتسحب إىل رحخص محن    للسنة واجلماعة

ف السحلف يف بعحض   خحال  ، مو إىل رخصمهل البدع ورؤوس الضالل كاجل مية

دية، مو إىل مصل من مصحول الضحاللة،   ياألصول كالكالبية، واألرعرية، واملاتر

، مو إىل وصحف يحدل علحى حقيقحت م ورحعارهم      كالقدرية، واجلربيحة، واملرجئحة  

  .، واملعتزلة وغريهمضة، والصوفية، والفالسفة، والباطنيةكالراف

ل السنة إىل إمام من مئمت ا، عض مه  فقد ينتسب بوهلذه القاعدة استثناءات

األمة ييع ا قد ارت ر عندها ، بل كاإلمام مدمد، وهذا ممر ارتضاه السلف

، حتى مهل البدع متفقون على من االنتساب لإلمام مدمد يعين االنتساب هذا

 .للسنة

رخاص من مئمة وكذلك يشذ عن هذه القاعدة انتساب بعض مهل البدع أل

وكانتساب  ،لة للصبابة الذين اعتزلوا الفتنةنتساب املعتز، كاالسنة زورًا وب تانًا

  .÷، وكانتساب العلويل النصرييل الباطنيل إىل علي الصوفية إىل مهل الصفة

  ين إال االنتساب إىل السنة نفس اوم  ذلك فنن االنتساب ألئمة السنة ال يع

  .ألن م قدوة م تدون

، يعححين االنتسححاب ألرخاصحح م   ححا فنمنححاممححا االنتسححاب ألهححل البدعححة ومئمت 

    .(1)وعقائدهم اخلاصة املبتدعة

ن اخلصومات أل: ترك اخلصومات يف الدين، وجمانية مهل اخلصومات :الرابعة
                                                 

دمات يف األهحواء واالفحرتاق والبحدع، د. ناصحر     ، ومقح 7_1/1انظر درء تعارض العقل والنقحل   (1)

 .119_199العقل ص 
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لالنتصححار  ٌةللفرقححة، والفتنححة، وجملبححة للتعصححب ومتبححاع اهلححوى، ومطّيحح   مححدعاٌة

 .، وذريعة للقول على اهلل بغري علمللنفس، والتشفي من اآلخرين

صومات ابتعد عن ا السلف الصاحل، وحذروا ن اجلدل واخلأكان هذا هو ر وملا

     .وورد عن م آثار كثرية يف ذلك ،من ا

ننه ساعة   ف=إياكم واملراء :نه قالمجري بسنده عن مسلم بن يسار خرج اآلم

 .(1)+، وب ا يبتغي الشيطان زلته ج ل العامل

للخصومات  ينه غرضًامن جعل د: =قال ×لعزيز عبدا نن عمر بمخرج مو

   .(6)+ر التنقل ثكم

  =إياكم واخلصومات  فنن ا تشغل القلب :× وقال جعفر بن حممد

 .(4)+وتورث النفاق 

  .(1)نن ا حتبط األعمال+ف  إياكم وهذه اخلصومات= :×وقال ثابت بن قرة 

الناس إىل هذه األهواء ؟ قال  رما اضط= وقيل للبكم بن عتيبة الكويف :

 .(1)+اخلصومات

 : حل قال ×وما ميل قول الشافعي  

 هلنننه إلننن   وإننند خو نننم    إنننننننالوا  نننك َّ 

 هله

 مفتنننننننناو   اجلنننننننننوا  لبنننننننننا  التننننننننن ِّ  

 

                                                 

 .1/689، وانظر احلجة يف بيان احملجة لألصب اني 12(  الشريعة لآلجري ص 1)

 .1/689، وانظر احلجة يف بيان احملجة لألصب اني 12(  الشريعة لآلجري ص 6)

 .169_1/168(  ررح مصول اعتقاد مهل السنة لاللكائي 4)

 . 1/169رح مصول اعتقاد مهل السنة ر(  1)

 .1/681(  احلجة يف بيان احملجة 1)
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  ننننن ٌ  أو أ ننننن   عنننننٍ جاهنننننل  والصنننننم  

     

 لصننننو  الننننن     نننن و   و ينننن  أ ضننننًا 

 تننننأ وهننننال  ننننامتة  ْخت  د ْ ننننأمننننا تنننن   اأُل 

 

 (1)او بنننَّخسننأ لنمننن   وهننو    والكلنن     

إال على ، مو عرض رب  م عن جمادلة مهل البدع مو جمالست مالبعد  :اخلامسة 

وسبب الستبسان  ،جمالست م وجمادلت م ممرضة للقلوبألن  :سبيل التنفيذ هلا

 .ومدعاة النتشار ممرهم وعلو رأن م، مقواهلم وبدع م

= يا مبا بكر مسألك عن كلمة، : ×وهلذا قال رجل أليوب السختياني  

 .(6)+: وال نصف كلمة، وجعل يشري بنصبعهوىل ميوببف

 .ك يف الدينمخاصمر يا مبا سعيد تعالع = :فقال ×وجاء رجل إىل احلسن  

 . (4)، فنن كنت مضللت دينك فالتمسه+فقال احلسن: مما منا فقد مبصرت ديين

، به كشف الشبه مما إذا كان اجلدال باحلق، وباليت هي محسن، وكان مرادًا

 . ن له، ويسارعون إليهفنن م يسعو _ل إىل احلق والوصو

: "لقوله  وذلك امتثااًل :وكثرة السؤال ،والقال ،عد عن القيلالب :السادسة

: يرضى لكم من ويكره لكم ثالثًا يرضى لكم ثالثًا _ تبارك وتعاىل_إن اهلل =

من ، ووال تفرقوا ، ومن تعتصموا حببل اهلل ييعًاتعبدوه وال تشركوا به ريئًا

  .تناصبوا ملن واله اهلل ممركم

 . (1)+، وكثرة السؤال : قيل وقال، وإضاعة املالويكره لكم ثالثًا

                                                 

 .، حتقيق د. حممد عبد املنعم خفاجي88(  ديوان الشافعي ص 1)

 .14_17، وانظر البدع والن ي عن ا، البن وّضاح القرطيب، ص 17(  مخرجه اآلجري يف الشريعة ص 6)

 .14_17دع والن ي عن ا، ص ، وانظر الب17(  مخرجه اآلجري يف الشريعة ص 4)

 .(1711، ومسلم  )6/467(  رواه مدمد 1)
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ثرة السؤال مدعاة للتشدد والتنط ، والتقعر، والتنقيب، ، وكفالقيل والقال

 ، وال اخلوض فيه. والسؤال عما ال ينبغي السؤال عنه، واالعرتاض، والتعنت

 عا الَِّذينع آمعنبوْا اَل تعسرَأُلوْا ععنر َمرريعاء ِإن تببردع َلُكمر يعا َميُّ]: _تعاىل  _قال 

 . 191املائدة :  [تعسبؤرُكمر

ا مهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهلم، م فنمنذروني ما تركت =: " وقال النيب

فأتوا منه ما به فما ن يتكم عنه فاجتنبوه،وما ممرتكم   واختالف م على منبيائ م

 . (1)+استطعتم 

ف ذا هو الذي ممرنا بالسؤال  نسان يسأل عما ي مه من ممر دينهمما إذا كان اإِل

َفاسرَأُلوْا َمهرلع الذِّْكِر ِإن ُكنتبمر اَل _تعاىل_:]اهلل السؤال، قال  العيِّ رفاءبإمنا عنه، و

  .7 :ألنبياءا  [تععرَلمبونع

وال  ،قليل سؤالهلذي ال حيل ف و ا غري متفقه وال متعلم مما من سأل متعنتًا

 . (6)كثريه

 ألن: ه وال عمل وراءهيكرهون احلديث واخلوض فيما ال طائل حتت :السابعة

هذا الصني  يقتل األوقات، ويبدد الطاقات، ويقود إىل البطالة والكسل، وترك 

 . العمل

يضيعوها مبا ال ينف  مو رمبا  ، فال يرضون منالناس بأوقات م فأهل السنة مضنُّ

 .ضر

، وال يشغلون منفس م مبا ال طائل حتته ، الذينف غريهم من مهل البدعخبال 
                                                 

 .(7688(  رواه البخاري )1)

 .626(  انظر ررح الطباوية ص 6)
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 .وراءهعمل 

فلم جيبه، ثم متثل ب ذين  نميا: سأل رجل رربمة عن اإِلبن عيينة=قال سفيان 

 :البيتل

  حما إلننننننن  جننننننندوا ن النبنننننننادة وا ننننننن وا  

 

 أ نننننن وا وإننننننالوا للخصننننننومة أ ضننننننل    

 خ  ننننننننننًا أل نننننننننن ا  النننننننننننم و دعننننننننننة    

 

 (1)حلننن  أعمنننأ وأجهنننل وهنننه  سنننبيل ا  

قال  :كمال فعند مهل السنة ممته ومكملهما عند الطوائف األخرى من  :الثامنة     

من املعلحوم من مهحل احلحديث يشحاركون     =:  _ردمه اهلل _ريخ اإلسالم ابن تيمية 

  ة فيما يتبلون به من صفات الكمال، وميتازون عن م مبا لحيس عنحدهم  كل طائف

 ،مخحرى، مثحل املعقحول    ذكر فيمحا خيحالف م فيحه طريقحاً    من يح فنن املنازع هلم البحد  

القيححاس، والححرمي، والكححالم، والنظححر، واالسححتدالل واحملاجححة، واجملادلححة،     و

 .وحنو ذلك ،واملكارفة، واملخاطبة، والوجد، والذوق

 ا  ف ححم مكمححل النححاس  ا، وخالصححتبكحل هححذه الطححرق ألهححل احلححديث صحفوتب  و 

، صحب م نظحراً  ، ومم رميحًا، ومسحدهم كالمحاً   عقاًل، ومعدهلم قياسًا، ومصوب 

 ،دق م إهلامححًاومصحح ، وممت ححم فراسححةً ، ومقححوم م جححدالً ومهححداهم اسححتدالالً 

، ومعظم حم ومحسحن م   وخماطبحةً  ، ومصحوب م مسعحاً  ومكارحفةً  هم بصرًادبحعوَم

 .وذوقًا وجدًا

للمسلمل بالنسبة إىل سائر األمم، وألهل السنة واحلديث بالنسبة إىل وهذا هو 

                                                 

 .1/681(  احلجة يف بيان احملجة 1)
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 .(1)عقاًل+ ومسدَّ امل وجد املسلمل محدَّفكل من استقرم محوال الع سائر امللل 

: على عباده املؤمنل _: مثنيًاتعاىل_قال  :هم رورى بين مممر :التاسعة

 . 48:الشورى [وعَممرربهبمر ربورعى بعيرنع بمر]

 .(6)ا يشمل ممورهم الدينية والدنيوية، اخلاصة والعامةوهذ

، فقحال  مح  وفحور عقلحه وسحداد رميحه بالشحورى      "  نبيحه  انهسحبب  ممركذلك  

 .119آل عمران: [وعرعاِوررهبمر ِفي اأَلمرِر]: _سببانه _

_ رضحي اهلل عحن م   _، وكحان مصحبابه   املشحاورة ألصحبابه   كثريع "وكان النيب 

لحذلك فأهحل السحنة مكثحر النحاس رحورى، ومبعحدهم عحن           يتشاورون فيما بيحن م 

ولعلم حم   "لرسحوله   وإتباعحاً  _عحز وجحل    _ألمحر اهلل   ثااًل  امتالتفرد واالستبداد

ف حي تحزرع األلفحة بحل املتشحاورين، وتقحوي         مةبفضائل الشورى وعوائدها اجل

قحاموا بتبقيحق   دف واملصحلبة    فنن م متى رعروا بوحدة اهلالروابط بل املسلمل

، أللفحة رتباط املصاحل قويت بين م احملبة، وتوثقحت عحرى ا  ، ومتى رعروا باذلك

  .وزالت موجبات العداوة

=نعم املؤازرة : منه قال ÷يروى عن ممري املؤمنل علي بن مبي طالب 

  .(4)+، وبئس االستعداد االستبداد املشاورة

عرتيه ما يعرتيه من النقص واخلطأ، فنذا كثرت اآلراء ثم إن الرمي الواحد ي
                                                 

، واقتضححاء الصححراط املسححتقيم ملخالفححة مصححباب اجلبححيم البححن تيميححة  8_7(  نقححض املنطححق ص 1)

  .18_12ة يف تقرير مسائل االعتقاد، ص، وحكم خمالفة مهل السن1/21

، ووجحوب التعحاون بحل    19(  انظر الرياض الناضرة، البن سحعدي، الفصحل الثحاني عشحر ص     6)

 .11_14املسلمل، البن سعدي، ص 

 .499(  مدب الدنيا والدين، للماوردي، ص 4)
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 .ومدركوا النجاح ،ون مصابوا الصواب، وحصل التعاواتفقت

رون فيما ينوب م ، ف م يتشاوالسنة واجلماعة ممرهم رورى بين ملذا فأهل 

كانوا مم ياعات، فيفيد بعض م من  من نوازل مفرادًا، وما ينزل ب م من نوائب

جال  _، وحيصل رضا الرب بعض، فتتبقق بذلك املصاحل، وتدرم املفاسد

  ."وإتباع النيب _وعال

وا بأنفس م مكثر دُّ، فاعتعور كل مذهبذهبت ب م خياالت الغر خبالف الذين

، م، فلم يرعوا للشورى حق ا، ومل يقدروها قدرها، فما مكثر خطأهممن الالز

  .وما مقل صواب م

، يف سبيل اهلل مكثر الناس إنفاقًا فأهل السنة :اإلنفاق يف سبيل اهلل :العاررة

مستخلف م فيه،  يف كافة طرق اخلري  لعلم م من املال مال اهلل، ومن اهللوبذال 

ووعد على  ، م على اإلنفاق يف سبيله_ قد حّثسببانه  _، ومنه وسائل م عنه

، _ حذر من البخلعز وجل  _، كما منه الثواب اجلزيل يف الدنيا واآلخرةذلك ب

غبة مبا عند اهلل من ، ف م ينفقون رعد من خبل بالعقاب العاجل واآلجلوتو

ن مل ينفقوا يف ، ثم هم خيشون إديد العقابمما لديه من ر جزيل الثواب، وخوفًا

 . غريهم، ثم ال يكونوا ممثاهلم هلل من يستبدهلم اهلل قومًاسبيل ا

ومسححاعدة الفقححراء  مححوال الطائلححة يف عمححارة املسححاجد،   أللححذا ف ححم ينفقححون ا 

، وإعانححة الححدعاة  والححدعوة إىل سححبيله  ،هلليف سححبيل تبليححغ ديححن ا ، وواحملتححاجل

 غري ذلك من ، إىلنشر الكتب النافعة اهلل على بصرية، ويف ىللصل الداعل إاملخ

 . وجوه الرب واإلحسان
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 ل الفححرقالَّكالنصححارى وضبحح ري مححن الوقححت واملححالكححثممححا غريهححم فقححد ينفححق ال

 ؟ ، ولكن يف سبيل منوغريهم

والضالالت، مو  ، مو لنشر البدعللصد عن سبيل اهللينفقون ممواهلم  إن م

َفسعيبنِفُقونع عا ثبمَّ تعُكونب ععَليرِ مر حعسررعًة ثبمَّ يبغرَلببونع وعالَِّذينع َكَفربوْا ]، حملاربة مولياء اهلل

  .42 :األنفال [ِإَلى جع عنَّمع يببرشعربونع

فمن مصول مهل السنة واجلماعة من  :اجل اد يف سبيل اهلل :ةعشر ةادياحل

 . مم فجارًاكانوا  اجل اد ماض إىل قيام الساعة م  األمراء مبرارًا

، وهحم الحذين يقومحون بحه خحري القيحام       ،هل السنة واجلماعة هم مهل اجل ادفأ

 . هومنواع ين يسعون إىل إحيائه يف كافة صورهوهم الذ

يقصححد بححه صححالح املسححلمل وإصححالح م، يف   ف ححم يقومححون باجل ححاد الححذي  

وييحح  رححؤون م الدينيححة والدنيويححة، ويف   ،عقائححدهم، ومخالق ححم، وآداب ححم 

              .، وهذا النوع هو مصل اجل اد وقوامهيت م العلمية والعمليةترب

ين علححى اإلسححالم  باجل ححاد الححذي يقصححد بححه دفحح  املعتححد    _ميضححًا_ويقومححون 

قل وامللبدين وكافة معداء الحدين، ف حم جياهحدون    من الكفار واملناف ،واملسلمل

 .(1)السالح املناسب يف كل زمان ومكان، وجياهدون بباحلجة والربهان

عداء اإلسالم من كاس ، وكم مذاقوا مفكم ر دت هلم يف النصر من عزمة

  .سليب وا من حقٍّ، وكم رّدة، وكم نصروا من مظلوملل زمية مّر

ِمنع اْلمبؤرِمِنلع ِرجعالٌ صعدعُقوا معا ععاهعدبوا ]:_ يف وصف عباده املؤمنلتعاىل_قال 

                                                 

 .8_7انظر وجوب التعاون بل املسلمل، للشيخ عبدالردمن ابن سعدي، ص (1)
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 [يرححِه َفِمححنر بم مَّححن َقضعححى نعبربعححهب وعِمححنر بم مَّححن يعنتعِظححرب وعمعححا بعححدَُّلوا تعبرححِديالً    اللَّححهع ععَل

 .64األحزاب:

هدوا اهلل عليه من ما عا  الصدق الكامل فيهذا هو نعت الرجال من املؤمنل

ومقال،  ،عليه من مال ن، ونصره بكل ما يقدرووإن اض مهله ،القيام بالدين

 .وباطن ،و اهر ،وبدن

بكحل   واملضحيُّ  ،والصحرب والشحجاعة   ،التامُّ هؤالء املؤمنل الثباتب ِفوصر نروِم

 ومحن م احلحاثُّ   ،ومن م البحاذل مالحه   ،نفسهفمن م الباذل  ،وسيلة ب ا نصر للدين

يحن م  خوانه علحى القيحام بكحل مسحتطاع محن رحؤون الحدين، ومحن م السحاعي ب         إِل

وحالححه،  ،وجاهححه ،بقولححه طواالجتمححاع، ومححن م املنّشحح ،لفوالتححآ ،بالنصححيبة

ومن م الفذ اجلام  لذلك كله، ف ؤالء هم مهل الدين، وخيار املسلمل، ب م قام 

ال  ،ن م وج حادهم وصحربهم  وهحم اجلبحال الرواسحي يف إميحا     ،وبحه قحاموا   ،الدين

، تتواىل علي م وال يصدهم عن  سلوك سبيله صاّد ،عما يرومون نيله رادٌّ مهيردُّ

 لعلم حم مبحا    وصحدور منشحرحة   ،يتلقون حا بقلحوب ثابتحة   ف ،الكوارث واملصحائب 

 .  (1)والثواب والنجاح ،يرتتب على ذلك من اخلري والفالح

وعميت  ، ممن ضعف إميان مواجلبناء املرجفل ،خبالف املتشائمل املتخاذلل

 ،هلم ركزًا  وال تسم ،ًاوالحس من م جدَّ ،فال ترى في م إعانة ،بصائرهم

م الساعي ففي  ،ب م اليأس واستبّد ،اجلنب مواستبوذ علي  ،وقد ملك م البخل

، وفي م املتشائم الذي ذهب وفي م املرجف واملخذل ،بل املسلمل بالعداوات
                                                 

، واجل حاد يف سحبيل اهلل، للشحيخ عبحدالردمن ابحن      11انظر وجوب التعاون بل املسلمل، ص (1)

 .8_7سعدي، ص 
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، وتربص يرى ما عليه املسلمون من الضعف نإ، فما به التشاؤم كل مذهب

ن املسلمل إىل ضياع موجيزم  ،إال ويقط  األمل من رفعة اإلسالماألعداء 

   .اضمباللو

 ،وله مسباب ،نن هذا الضعف عارضف  ولقد غلط هؤالء معظم غلط

 .سبابه تعود عزة اإلسالم كما كانتوبالسعي يف زوال م

 " ة نبي م حممدوسّن ،وما ضعف املسلمون إال ألن م خالفوا كتاب رب م

 ده ، فنذا رجعوا إىل ما ماليت جعل ا اهلل مادة حياة األممبوا السنن الكونية وتنك 

 .وا إىل الغاية كل ا مو بعض ان يصلمهلم دين م فنن م البد 

 ه، وال يرتضيمسالاإِل هال يعرف _م والكسل ؤوهو التشا _هذا املذهب امل ل و

ن م  مو ،من النجاح مأمول، ويبل للناس مرد التبذيرذر منه بل حي ،ألهله

 .العسر يسرًا

عظيمحة،   لحون آمحاالً  مِّؤعطائفحة يب رجفل ويقابل هؤالء املخحاذلل املتشحائمل املح   

يتبحدثون عحن مجمحاد    ، فرتاهحم  ال يفعلحون  عون دعاوى عريضة، ويقولون ماويّد

، ومن الرجححوع إىل تعاليمححه عاقبححة احلميححدة سححتكون لححه، ومن السححالم ورفعتححهاإِل

 .  مهله ورفعت م السبب الوحيد لعلوِّ وهدايته هو

ية مو مالية، وال يقومون بأية دين م مدنى منفعة بدنولكن هؤالء ال يقدمون ل

 . (1)عون، وما به يقولونة  لتبقيق ما يّدمعمال جدّي

 يقومون به  فدمب م اجل اد يف، مما مهل الصدق فقد سبق بيان ما مما مهل احلق

                                                 

 ( انظر املرج  السابق.1)
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بححالقلم  ، وجححدااًلبالسححيف والسححنان  ، جححالدًامعححداء اهلل ة، ومراغمححسححبيل اهلل

 .واللسان

 . بوا سواء الصراط يف هذا البابتنكمما الطوائف األخرى فقد  

قوا س ام م حنو مهل _ هادنوا مهل األوثان، وفوَّ على سبيل املثال _فاخلوارج 

 .اإلميان

من م  ، زعمًاكسروا سيوف م، واستبدلوها بسيوف من خشبرافضة َفمما ال

  .! (1)، وهلذا مسوا باخلشبيةد ال يكون إال م  اإلمام املعصوممن اجل ا

طعنون املسلمل ، بل إن م يا عند هذا احلد، والتزموا ب ذا املبدموليت م وقفو

، فما من عدو حيارب باألعجاز والظ ور، ويظاهرون علي م كل ملبد وكفور

، يل من املسلمل إال بادروا إلي ا، وال جيدون فرصة للناملسلمل إال وقفوا معه

 .إال مصابوهم من خالهلا ًةّروال يصادفون من م ِغ

وهلذا كان الرافضة من معظم األسباب =: ×اإلسالم ابن تيمية  قال ريخ

 .يف دخول الرتك الكفار إىل بالد اإلسالم

مما قصة الوزير ابن العلقمي وغريه كالنصري الطوسي م  الكفار ومماألت م  

 .  _ فقد عرف ا اخلاصة والعامةعلى املسلمل 

ملسلمل، وعاونوهم ام  اهروا املشركل على اوكذلك من كان من م يف الش

 . معاونة عرف ا الناس

لنصارى وكذلك ملا انكسر عسكر املسلمل ملا قدم غازان  اهروا الكفار ا

                                                 

 .197انظر السنة للخالل ص (1)
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باعوا موالد املسلمل بي  العبيد، وحاربوا ، ووغريهم من معداء املسلمل

، وهم كانوا معظم املسلمل حماربة  اهرة، ودمل بعض م راية الصليب

على بيت املقدس حتى استنقذه املسلمون  نصارى قدميًااألسباب يف استيالء ال

 .(1)+من م

ينظر كل عاقل فيما حيدث من ، فلن خالّمودع ما يسم  وينقل ع= :وقال 

ننه جيد ، فسالملفنت والشرور والفساد يف اإِل، وما يقرب من زمانه من ازمانه

ال ، ومن م ، وجتدهم معظم الناس فتنة وررًامعظم ذلك من قبل الرافضة

  .(6)+، وإيقاع الفساد بل األمةقعدون عما ميكن م من الفنت والشري

اعة مكثر من ي تم فأهل السنة واجلم :ر املسلملاالهتمام بأمو :ةعشر ةثانيال

، ف م يسعون يف نصرت م، ومداء حقوق م وكف األذى عن م بأمور املسلمل

، تراح م م منالظلم الواق  علي م، ويشاركون م مفراح م، ويشاطروورف  

وعاْلمبؤرِمنبونع وعاْلمبؤرِمنعاتب بععرضب بمر َمورِليعاء _:] تعاىل _منطلقل بذلك من قوله 

 .71التوبة: [بععرٍض

مثل املؤمنل يف توادهم وترادم م كمثل اجلسد إذا ارتكى منه = :"وقوله 

املؤمن للمؤمن :="وقوله ، (4)+باحلمى والس رعضو تداعى له سائر اجلسد 

 . (1)ك بل مصابعهورّب+ بنيان يشد بعضه بعضاكال

                                                 

 .7/111( من اج السنة 1)

 .2/476( من اج السنة 6)

 .(6182( ومسلم )2911( رواه البخاري )4)

 .(6181لم )( ومس6112( رواه البخاري )1)
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يصحون  ف حم حر  :ملسلمل على احلقاحلرص على ي  كلمة ا :ةعشر ةثالثال

 ،ويح  كلمحت م علحى احلحق     ،رحعث م  وملِّ ،كل احلرص على وحدة املسحلمل 

من االجتمححاع ردمححه، والفرقححة لعلم ححم   زالححة مسححباب النححزاع والفرقححة بيححن م وإ

 _: تعحاىل  _ ، ون ى عحن االخحتالف كمحا يف قولحه    باالئتالف ن اهلل ممروأل  عذاب

يعحححا َميُّ عحححا الَّحححِذينع آمعنبحححوْا اتَُّقحححوْا الل حححهع حعحححقَّ تبَقاِتحححِه وعاَل تعمبحححوتبنَّ ِإالَّ وعَمنحححتبم      ]

 .194_196آل عمران:  [وعاعرتعِصمبوْا ِببعبرِل الل ِه جعِميعًا وعاَل تعَفرَُّقوْا*مُّسرِلمبونع

ويبححذرون بححذور الشححقاق يف   ،سححعون للفرقححة بححل املسححلمل  الححذين يخبححالف 

ويؤلبححون بعضحح م علححى  م، وحيححز بححون صححفوف م، فيفرقححون م عنححد مدنححى نازلححة

    .ويغرون بعض م ببعض ،بعض

 ،ماعحة محسحن النحاس مخالقحاً    فأهل السحنة واجل  :حسن اخللق :ةعشر ةرابعال

م األخححالق، ومحرصحح م دعححوة إىل مكححار ،وتواضححعًاومساحححة ومكثححرهم حلمححًا 

فيندبون  ،إميان محسن م مخالقان مكمل الناس مف م يعتقدون   وحماسن األعمال

، ويحأمرون  وتعفحو عمحن  لمحك    ،من تصل من قطعك، وتعطي من حرمكإىل 

حسححان إىل اليتححامى،  ، واإِلوحسححن اجلححوار  ،وصححلة األرحححام  بححرب الوالححدين، 

 .، والرفق باململوكوابن السبيل ،واملساكل

و بغري ، واالستطالة عن اخللق حبق موالبغي ،واخليالء ،الفخروين ون عن 

 .(1)، وين ون عن سفساف احق ويأمرون مبعالي األمور

 ،ومبعححدهم نظححرًا ،: ف ححم موسحح  النححاس مفقححًااألفححق سححعة :ةعشححر ةامسححاخل

                                                 

 .( انظر خامتة العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية1)
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  .(1)ومكثرهم للمعاذير التماسًا ،ومرحب م باخلالف صدرًا

، وال صدورهم من قبوله ج، وال حترمن مساع احلق نوهم ال يأنفو

 ، واألخذ به.  من الرجوع إليه نيستنكفو

، وال ، وال يضللون كل من خالف ممالناس باجت اد ات  نلزموثم إن م ال يب

  .اليت ختتلف في ا مف ام الناس ،يف األمور االجت ادية متضيق معطا ن 

ض ولو مدى ب م ذلك ارتكاب بع ،كذلك حيرصون على املصاحل الكربى وهم

 .املفاسد الصغرى

ف م كذلك _  األمة ل، حتى ال تضا من م حيرصون على تصبيح األخطاءكمو

 .إال تفرتق األمة عند مدنى نازلة حيرصون على

تقليد ، والفق عندهم بعدهم عن التعصب املقيتومن مظاهر سعة األ 

 .األعمى، واحلزبية الضيقة

تلفون ، وقد خيتنا رونفأهل السنة قد ي :األدب يف اخلالف: ةعشر ةسادسال

 .لفة واملودة واحملبة فيما بين م، م  بقاء األيف بعض املسائل االجت ادية

 ، بعيدًاوقد حيتاجون إىل الرد على بعض، ولكن يف حدود األدب واللياقة 

ممرنا مال جنادل مهل الكتاب إال  _عز وجل  _  ألن اهلل عن اإلسفاف والصفاقة

، فما الشأن م  املسلمل ؟! بل م  خاصة موا من ميت هي محسن إال الذين  لبال

 .(6)املسلمل ؟!

                                                 

( انظر رف  املالم عن األئمة األعالم، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، والرد على املخالف محن مصحول   1)

 .29اإلسالم، للشيخ د. بكر مبو زيد، ص 

 .( انظر مدب اخلالف، للشيخ د. صاحل بن دميد6)
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 ، ومكثرهم حرصًافأهل السنة معلى الناس همًة :علو اهلمة :ةعشر ةسابعال 

 ،على نشدان املعالي وتطالب الكمال، ومبعدهم عن الدنايا، والصغائر

 .وحمقرات األمور

العلم، وتبليغه _ حرص م على طلب ومن معظم مظاهر علو اهلمة عندهم 

 . للناس

يواصلون كالل الليل وال مدل على ذلك من حال علماء احلديث الذين كانوا 

، ب مة ال تين، وعزمة ال تنثين ويقطعون من مجله املفاوز والقفار، بكالل الن ار

ة، ال تقن  بالدون، وال ترضى من ذلك بالقليل، حتى ة، وهمم علّيبّيوبنفوس م

رت فاستم  املبطلل ل، وانتبافنفوا عنه زيف الغاللحفظ اهلل ب م الدين، 

بذلك الشريعة الغراء غضة طرية، تنقل ا األجيال، وتن ل من ينبوع ا العذب، 

 .ومعين ا الصايف

، ومعظم م على األمة دهم للضيم إباًء، ومرثم إن م معز الناس نفوسًا 

تسرتق م  ، ومبعدهم عن الطم  وج ة، ال تتجارى ب م األهواء، والغريًة

لي م إميان م واحلق الذي حيملونه، ، وال يسريون إال وفق ما ميليه عاألطماع

من  بٌة ا لْف، ويأبون من متسَّيغارون على األمة يف دين ا  ون الناس إليهويدعب

  .، مو من يغتصب ررب من موطان امن ي تضم حق من حقوق ا مو ضيم،

يلزمون  السنة واجلماعةأهل ف :االعتدال حال السراء والضراء :ةعشر ةثامنال

لسالمة معتقدات م، ولقوة إميان م ويقين م،    راءاالعتدال حال السراء والض

، وال املصيبة مط نَِّق، وال تبفال تبطرهم النعمة  وعلو همم م ولكرب نفوس م،
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تولوا ن ب م الفقر إىل الذلة واخلنوع، إ ط، وال ينبالغنى األرر والبطر محيمل 

   .ن عزلوا مل ينزل ب م العزل يف حسرةإ، والوالية ب م يف زهوش ِطمل تع

يتلقون املساّر واحملابَّ ف م يف محواهلم كل ا يتقلبون مسرورين مغتبطل، ف

 واستعانة ب ا على ممور ،هلا مبا ينف  واستعماٍل ،، وركر هلل علي ابقبول هلا

 .الدنياو الدين

 عظيمٌة مموٌر _ها وبركات ا ورجاء خري ،فيبصل هلم من جراء الفرح ب ا 

 .تتضاعف ب ا مسرات م

والغموم بالرضا والشجاعة التامة،  ويتلقون املكاره واملضار، واهلموم 

 ، وبالصرب اجلميل ملا ال بدَّوباملقاومة ملا ميكن م مقاومته، وختفيف ما ميكن ختفيفه

 .هلم منه

، والرجاء، _ من التجارب، والقوةوبذلك حيصل هلم من آثار املكاره  

حتل حمل ا املسار ، وملكارهممور عظيمة تضمبل مع ا ا _، واالحتساب والصرب

 .  (1)واآلمال الطيبة

وعِإذعا معسَّهب  *ِإذعا معسَّهب الشَّرُّ جعزبوعًا *ِإنَّ اْلِننسعانع خبِلقع هعُلوعًا]: _  تعاىل _قال 

 .66_19املعارج:  [ِإلَّا اْلمبصعلِّلع *اْلخعيررب معنبوعًا

ممره كله خري، وليس ذاك إال ن   إعجبا ألمر املؤمن= :"وقال الرسول 

 ًان مصابته ضراء صرب فكان خريإو ،له ن مصابته سراء ركر فكان خريًاإ، للمؤمن

                                                 

، والوسائل املفيحدة  414، واألدلة والقواط  والرباهل ص 119ن ودملته ص ( انظر تنزيه الدي1)

 .، ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبدالردمن بن سعدي184للبياة السعيدة البن سعدي ص 
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 .(1)+له

رضي  _عن الصبابة  _الربدة  _يف قصيدته املش ورة  ÷قال كعب بن زهري 

 : _ ماهلل عن 

  حما  الننننننننن  رمننننننننناحهه   ال  ف حنننننننننو

 

 (6)إومنننًا وليسنننوا ًا  ننننًا  حما  يلنننو    

  من نيل م عدوًا نبأن م ال يفرحو _رضي اهلل عن م  _ف و ميدح الصبابة  

   .ن عادت م الصرب والثبات  ألإذا ناهلم العدو نفتلك عادت م، وال جيزعو

والسراء والضراء مطيتان على مصببت : =÷ زوقال عمر بن عبد العزي

 .(4)+ا ركبتي م، ال  مبالي على مبابي

_ مّر بقوم يرمون ن ولده عبد امللك وعاد َفن عمر بن عبد العزيز ملا دعموروي =

، فقال (1)جرعخرَأن َفيريعحد الراِممفرمى : ارموا، ووقف  فقال ،فلما رموه امسكوا

  : مخرجت فقصِّر.له عمر

 .غرت فبلِّ: قصَّفرمى، فقصَّر، فقال له عمر ،:ارموقال لآلخر

نفضت  ، وإمناله تعْغّرَف، متفرغ قلبك إىل ما تعاملؤمنل : يا ممريةمسلمفقال له 

 .إىل منزلك ؟ لرِص، ومل تعيدك اآلن من تراب قرب ابنك

عما نزل  هب! إمنا اجلزع قبل املصيبة، فنذا وقعت فاْل ة: يا مسلمفقال له عمر

                                                 

 . (6999( رواه مسلم )1)

 .، من قصيدته املش ورة بح =بانت سعاد+112( ديوان كعب بن زهري ص 6)

  لسرية عمحر بحن عبحدالعزيز اخلليفحة اخلحائف اخلارح ، لعمحر ابحن حممحد اخلضحر           الكتاب اجلام (4)

 .6/142املعروف باملالء، حتقيق د. حممد صديقي البورنو 

 مما التقصري فبخالفه. ( مخرج: مي جعل الرمية مبعد من اهلدف، 1)
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 .(1)بك+

بنه ه بعض الناس يعزيه مبوت ان عمر بن عبد العزيز كتب إليموروي = 

ا نَّا وطَّّنن هذا ممر ُكن: مما بعد فق القلم، ودقِّ: اكتب، فقال عمر لكاتبهكامللعبد

 .(6)+، والسالم نفوسنا عليه، فنذا نزل بنا مل نكرهه

دمب م يف استقبال  ، وهذا هومهل السنة واجلماعةالُكمَّل هذا هو وصف 

 .تقلبات احلياة

 .؟"رسول اهلل  كيف ال، وقدوت م يف ذلك 

   .حتتذى يف اعتداله حال السراء والضراء ، وقدوًةيقتفي قد كان ن جًافل

ملت سريته م  قومه وصربه وتأ "فنذا جئت إىل النيب = :×قال ابن القيم 

م، ْليف اهلل، واحتمالححه مححامل حيتملححه نححيب قبلححه، وتلححون األحححوال عليححه مححن ِسحح   

ركه هلل، وقتحل  وت ،، و عن عنهيف وطنه ممن، وإقامةو ،، وفقٍر، وغنًىوخوٍف

ر لححه بسححائر منححواع األذى مححن القححول،  ، ومذى الكفححامحبابححه وموليائححه بححل يديححه 

 _مح  ذلحك كلحه   _هحو  ، ووالفعل، والسبر، والكذب، واالفحرتاء عليحه والب تحان   

محا موذي، ومل حيتمحل يف اهلل محا     نيبٌّ صابر على آمر اهلل، يدعو إىل اهلل، فلم يؤذع

ه، وجعله معطيه، فرف  اهلل له ذكره، وقرن امسه بامسما  نيبٌّ َطعرمل يب، واحتمله

ليحه وسحيلة، ومعظم حم عنحده جاهحًا،      قحرب اخللحق إ  سيد الناس كل م، وجعلحه م 

كرامته، وهحي ممحا زاده    نعيرتلك احملن واالبتالء عع ، وكانتمسع م عنده رفاعةوم

                                                 

 .6/147( الكتاب اجلام  1)

 .148_6/147(الكتاب اجلام  6)
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  .(1)+، وساقه ب ا إىل معلى املقامات وفضاًل اهلل ررفًا

يف االعتدال  ، وم  ذلك كله كان مثااًليف سرائه وضرائه "هذه هي حاله 

  ه، ومضى يف سبيل ا ال يأخذحال تقلبات األحوال، فقام  بالدعوة خري قيام

، فظ ر دين اهلل ب ذا العزم الذي ختمد جزع ه، وال يثنيبه ملل د، وال يقعيأس

 .، وينام املشريف والينامدالنار وال خيم

ت رايته البالد لَّه يوم َمَ د يف غار حراء كعيشتثم إن عيشته يوم كان يتعب

  .(6)ك قيصر من ناحية تبوك، ومطلت على ممالالعربية

مما الذين جعلوا الدنيا غايت م: هلا يعملون، وهلا يطلبون، ال غاية هلم 

  ات احلياة كما تتلقاها الب ائمفنن م يتلقون تقلب _، وال إميان هلم بغريها سواها

بطرون وال يشكرون، وعند الضراء جيزعون ويقنطون، فتجتم  فعند النعماء ي

 .(4)، وآلالم القلبية الباطنةعلي م اآلالم الظاهرة

ف م يعلمون من : ، وتكميل بعض م بعضًاتعاون م فيما بين م: ةعشر ةتاسعال

م ما موتي من  _، ويدركون منه ال يستطي  محد ال يتجزم دين اهلل واحد، ومنه كلٌّ

قامة دين اهلل، ونشره بل لذلك ف م يسعون إِل  من يقوم بالدين كله _علم وقوة 

من  لك لن يتم إال بالتعاون، وإفادة بعض م، مدركل من ذاخللق، واألخذ به كله

مر باملعروف والن ي عن املنكر، وهذا يقوم على يقوم بواجب األذا ف   بعض

ي لرتبية الشباب، نشر العلم، وبثه بل الناس، وتربيت م عليه، وهذا ينرب
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، ى الكفار واملبتدعة ومهل األهواء، وهذا ينربي للرد علواالهتمام بقضاياهم

 ذَّك الَف، وذاهذا يشتغل بأمور األخالق والسلوك، وهذا ي تم بأحوال املسلملو

 . اجلام  ألكثر تلك اخلصال، وهكذا دواليك

ما يف وسعه ، طاملا من كل واحد يعمل وم  ذلك فال ينكر بعض م على بعض

 .  فالكل على خري وهدى وسنةومقدوره

يربون متباع م على العلم والعمل،  ف م :الرتبية املتكاملة املتوازنة عشرون:ال

فحال يربحون م علحى    ، على جانحب  لبون جانبًا، وال يغويبدمون  ب م باألهم فامل م

 هححم علححى التعصححب   ن، وال يربححوالعلححم دون العمححل، مو العمححل دون العلححم   

، كمححا ال يربححون م علححى الذلححة التعححالي واحتقححار اآلخححرين ىوال علحح ،بححزبوالت

   .والتبعة املطلقة

 م الذين ف :ذين جيددون لألمة ممر دين امهل  السنة هم ال عشرون:الو احلادية

يعملون على إحياء الدين، ويسعون لدف  الغربة عنه، وجتديد ما مندرس من 

 .معامله

جدنا من م من مهل السنة اريخ اإلسالم لوولو نظرنا إىل اجملددين يف ت 

 ،وريخ اإلسالم ابن تيمية ،واألئمة األربعة ،ز، كعمر بن عبد العزيواجلماعة

 *+وغريهم من مهل العلم واإلميان =، بن عبدالوهابوريخ اإلسالم حممد 

  ._ردم م اهلل ورضي عن م _

ف حم يحأمرون    :األمر باملعروف والن ي عن املنكحر هم مهل  :الثانية والعشرون

نكحار الحثالث: باليحد ثحم باللسحان، ثحم       عحن املنكحر مبراتحب اإلِ   باملعروف وين حون  
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 ذلحك مقححرب طريحق حيصحل بححه    ، ويسحلكون يف للقحدرة واملصححلبة  تبعحاً ، بالقلحب 

املقصححود، بححالرفق، والتيسححري، والسحح ولة، متقححربل بنصححيبة اخللححق إىل اهلل،     

افظل ، حمح كف حم عحن كحل رحر    قاصدين نف  اخللق، وإيصاهلم إىل كحل خحري، و  

  .، حريصل على دف  العذاب عن ابذلك على خريية هذه األمة

، سالمدعون إىل دين اإِلف م ي :هم مهل الدعوة إىل اهلل عشرون:الو الثالثة

ذلك رتى ، ويسلكون يف واملوعظة احلسنة، واجملادلة باليت هي محسنباحلكمة 

 .رب م، ويعبدوه حق عبادته الطرق املشروعة واملباحة  حتى يعرف الناس

  .، وال محد مرحم من م بالناسمحد محرص من م على هداية اخللقفال  

 ي م الصديقل، والش داءألن ف :هم القدوة الصاحلون عشرون:الوالرابعة 

، ومولي املناقب املأثورة اهلدى، ومصابيح الدجى ، ومن م معالمعواجملاهدين

 .لدين، الذين مي  الناس على هدايت ماملذكورة، وفي م مئمة اوالفضائل 

وجد من    فنن كان جماهدًاكان ًانسان في م القدوة احلسنة ميَّفمن هنا جيد اإل 

يف سريهم من يسري على  دعجعه وعفي للعلم راغبًا ، وإن كان حمبًابه من م يقتدي

  ...، وهكذان جه

 ،نححاسفسححد البون مححا مصححِلالححذين يب :هححم الغربححاء  عشححرون:الو ةمسححااخل

 . بون إذا فسد الناسويصُل

: اليت تنجو من البدع والضالالت يف هم الفرقة الناجية عشرون:الو ادسةسال

 . ، وتنجو من عذاب اهلل يوم القيامةهذه الدنيا

، وهو مؤيدهم ألن اهلل مع م :وهم الطائفة املنصورةعشرون: الو ابعةسال
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  .وناصرهم

ف م معروفون بارزون  :يام الساعةوهم الظاهرون إىل ق عشرون:الو الثامنة

م ثابتون على ما هم عليه من احلق والدين، وهم غالبون ، وهمستعلون

 .، وكلمت م هي العليات م  اهرةّجمتمكنون  فقد جعل اهلل حب

_ قد طرح هلم القبول عز وجل  _: فاهلل تعظيم األمة هلم عشرون:الوالتاسعة 

  ألن م مقرب م، وتأخذ مقواهلميف األرض، فاألمة تثق ب م، وتسم  كالم 

 . للبق س إىل الصواب ومكثرهم حتريًاالنا

لناس وما ذاك إال لشفقت م على ا :هم الذين حيزن الناس لفراق م ثالثون:ال

ن م إذا ماتوا، وحيزنون لفرق م ، فالناس يفقدووحرص م على بذل اخلري ونشره

 . مرد احلزن

يت يش دها اجلم  ، والنة املش ودةن جنائز مئمة مهل السوال مدل على ذلك م

 .واليت تدل على مكانت م يف القلوب، واجنذاب الناس إلي م، الغفري من الناس

وجنازة ريخ اإلسالم  (1)بن حنبلزة إمام مهل السنة مدمد كما حصل يف جنا

   ._ردم ما اهلل تعاىل  _ابن تيمية 

فال  :(6)، ودعوت مم الناس على مقواهلم ومعتقدات مصرب :احلادية والثالثون

 اجل ل ينتشر والشر يسيطر، نوعبدعوال يعهلم عضد، وال تلل هلم قناة،  فتُّيع

وبكل وما  وال يستسلمون للواق  املر األليم، بل يسعون بكل ما يستطيعون،

، وتغري الواق  إىل موتوا من قوة يف سبيل نشر الدعوة، ورف  اجل ل عن الناس
                                                 

 .118_114( انظر مناقب اإلمام مدمد بن حنبل البن اجلوزي ص 1)
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، حمتسبل بذلك األجر واملثوبة عند شروعة واملباحةاألكمل بالطرق املفضل واأل

من مذى ومصاعب، غري مبالل بنرجاف  هصابرين على ما يلقون _ عز وجل _اهلل 

        .ذللوختذيل املخ ،املرجفل

دمد ابن موال مدل على ذلك من موقف إمام مهل السنة واجلماعة اإلمام   

ي، وجلد، وسجن  كي يرج  عن آن، فلقد موذإبان فتنة خبلق القر ×حنبل 

ت وصرب، حتى نصر اهلل به ن ثبم، فما كان منه مال قوله، ويقول خبلق القرآن

  .، وقم  به البدعةاإلسالم

سحالم  ث دعحا إىل السحنة واإلِ  حيح  ×وكذلك حال ريخ اإلسالم ابحن تيميحة   

، هم بالسححنان، ب مححة وقححادةدلححجححادل مهححل الباطححل باللسححان، وجا، والصححبيح

، جعلحه  د به الدينبة، حتى نصر اهلل به السنة، وكسر به البدعة، وجّدوثاوعزمة 

   .رجى يف حلوق املبتدعة وامللبدين

جحري اإلمحام حممحد بحن     هلوكذلك حال ريخ اإلسالم جمدد القرن الثاني عشر ا

تمحح  يعححج بالشححرك والبححدع   فلقححد خححرج هححذا اإلمححام يف جم   ×عبححد الوهححاب  

ر عحن سحاعد اجلحد، واسحتفرغ     مَّورعيل اهلل، والضالالت، فقام هلل، ودعا إىل سب

ومبحان   ،عميحاً  ومعينًا صمًا ذانًاوآ ،، ف دى اهلل به قلوبًا غلفًالذلك الطاقة واجل ّد

 .، ومقام على الناس احلجةبه احملجة

ئمة ، ولكتابه، ولكتابه، ولرسوله، وألنون بالنصيبة هلليدي ثالثون:الو الثانية

قالوا  +،الدين النصيبة ":=ذلك من قول النيب منطلقل ب :املسلمل وعامت م
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 .(1)+، وعامت مئمة املسلمل= هلل ولكتابه، ولرسوله، وأل: قال اهلل؟ لملن يا رسو

 .وباطنًا له  اهرًا ، وعبوديًةمًا حبقه، وقياف م ينصبون هلل إميانًا به

 وتعلمححًا ،وتححدبرًا ،وحفظححًا ،قبححال عليححه تححالوة وينصححبون لكتححاب اهلل باإِل 

 ، ودعوة للناس إليه. به أللفا ه ومعانيه، وعماًل

وقريه، واإلقتحححداء بحححه، مبببتحححه، وتعظيمحححه، وتححح " وينصحححبون للرسحححول

يم قولحه علحى   ، وتقحد والذب عنه، ونصحرة دينحه   ، ديه، وإتباع سنتهواالهتداء ب

 .حد من البشرقول كل م

واليحة   مام األعظحم إىل محن دونحه ممحن هلحم     من اإِل _ئمة املسلمل وينصبون أل

_ باعتقحاد واليحت م، وبالسحم  والطاعحة هلحم بحاملعروف، وببحذل        خاصة مو عامة 

، يعححاء ا فيححه صححالح م وصححالح األمححة  ملحح، وتنبححي  م ررححادهماملسححتطاع إِل

 .فيه ضرر علي م وعلى األمة مما تبذيرهم بو

وينصبون لعامة املسلمل مبببت م، وحمبة اخلري هلم، والسعي يف إيصال 

 . والسعي يف دفعه ودف  مسبابه عن م، بكراهية الشر واملكروه هلمالنف  هلم، و

نصب م يف ممور ، و_ بتعليم جاهل م، ووعظ غافل م ميضًا _وينصبون هلم 

  .(6)، والتعاون مع م على الرب التقوىدين م ودنياهم

على  بالعلم ما جي ةعلى العاجز يف معرفت نال يوجبو ثالثون:الوالثالثة 

                                                 

 .(11) مخرجه مسلم (1)

 ، وجححام  العلححوم واحلكححم، البححن رجححب احلنبلححي، 47انظححر رححرح السححنة، للربب ححاري ص   (6)

، وب جة قلوب األبحرار، البحن سحعدي رحرح احلحديث      14_49، والرياض الناضرة ص 661_1/611

 .الثالث
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، ولكن م يفرقون بل العاجز يف الكتاب والسنة ءؤمنون بكل ما جاف م ي :القادر

 .يالوالقادر يف معرفة ذلك على وجه التفصيل واإِل

فال : "الناس مبا ليس من عند اهلل ورسوله  نال ميتبنو ثالثون:الو الرابعة

، وال باأللفا  اجململة األمور ق، وال بدقائتبنون الناس مبا ليس باملشتب اتمي

  فاملعيار عندهم إمنا يكون باألمور الواضبة الصرحية اليت ال لبس في ا ةتملاحمل

  .وال غموض

: فأهل باملستبيل ن، وال يطالبو طلب الكماليسعون يف ثالثون:الواخلامسة 

بوسع م  ، ويعملون ماء عن األمثليببثون يف كل ريو ،السنة  يسعون لألكمل

 . سد وتقليل التبصيل املناف  وتكميل ا، وتعطيل املفا

، وال ماال طاقة هلم به ن، وال يروموباملستبيل نويف الوقت نفسه ال يطالبو

 .  هلم عليه ةقدر

الصالة  ن إمامة املسلمل يفمن مهل السنة يرون مومن األمثلة اليت توضح ذلك 

 ...قل منه وهكذا، ثم من هو ميتقدم هلا األقرا للقرآن

ن يصلي ب م مفاملتعل  _عة من الفساق فنذا مل يوجد يف مكان ما إال جممو

 ..وهكذا. قل م فسقًام

الت حا، ويطمبحون لقطح     زف حم يسحعون إلِ    وكذلك احلال بالنسبة للمنكحرات 

_ قضححوا علححى   ن مل يسححتطيعون القضححاء علي ححا ييع ححا   ن، فححدابرهححا بالكليححة 

 ..، وهكذا.دوا يف حماولة القضاء على الباقي، واجت مايستطعون من ا

، كمحا حصحل   قد جيرهم إىل املطالبة باملستبيلب م للكمال لمَطن تعنف مما غريهم
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م ألنحه حكَّح   ÷ة ممحري املحؤمنل علحي بحن مبحي طالحب      للخوارج عندما حلحوا بيعح  

 .÷إال مثل عمر بن اخلطاب  د: ال نري_ وقالوابزعم م  _الرجال يف كتاب اهلل 

علي مفضل ، وهذا ف ذا طلب يف غري حمله ؟ولكن من مين يؤتى مبثل عمر

  .مهل زمانه

حد الصبابة كابن معندما فعلوا ذلك بايعوا  مر بتعيرَلوع ،وحلوا البيعة فرتكوا عليًا

 .  غريهم من الصبابة األحياء آنذاك ، وسعيد بن زيد موعمر

، فاستبدلوا الذي هو مدنى بالذي هو لغلو واإلفراط قادهم إىل التفريطن اإبل 

 "ميام ادعت النبوة بعد موت النيب ذن سجاحربعي مؤ بن فبايعوا ريت= خري،

، فلم يق  اختيارهم إال وتبل له ضاللت م ،ففر من م ،حتى تداركه اهلل بردمته

وال صببة،  ةال سابق ،ب الراسيب معرابي بوال على عقيبهبن وه على عبد اهلل

    .(1)+والر د اهلل له خبرب  ،والفقه

، ولكن ال غالل يتطلب الكمالفتجد بعض ال  كثريًاوهذه احلالة حتصل 

ن ن، فه صوره خيالية مغرقة يف املثالية، مو جتده يض  يف ذهنإىل حتصيله ىيسع

 ، مو تسديد، مو مقاربة.وإال قعد بدون سعي، مو ج د دحصل له كل ما يري

فححال  :وال يعححادون إال علححى مسححاس الححدين نال يوالححو ثالثححون:الو ادسححةسال

عصحبية  ، مو جاهليحة  (6)ِلعببِّيَّحةٍ  ن، وال يوالوهلا ن، وال يغضبوينتصرون ألنفس م

وإمنا يوالون على الحدين، فحوالؤهم هلل، وبحراؤهم هلل،    ، مذهبية، مو راية حزبية

                                                 

 .1/648الفصل يف امللل واألهواء والنبل البن حزم  (1)

 .171_1/171الِعبِّيِّة، والعببِّيَّة: الكرب والفخر، وعبية اجلاهلية:  وت ا. انظر لسان العرب  (6)
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  .(1)وال تتغري ل، ال تتبدومواقف م ثابتة

السنة  فأهل: حمبة بعض م لبعض، وترحم بعض م لبعض ثالثون:الو السابعة

ويدعو بعض م  ،بعض م على بعض رتحم، يواجلماعة متوادون متبابون

 .لبعض

تأذن  _عز وجل  _، واهلل ال حلسن معتقدات م وصالح معماهلموما ذاك إ

 .ًادَّن جيعل هلم وبممنوا وعملوا الصاحلات آللذين 

من املؤمنل يرتحم بعض م على بعض، ويدعوا بعض م  _عز وجل  _خرب مو

 .لبعض

آمعنبوا وعععِمُلوا الصَّاِلبعاِت سعيعجرععلب َل بمب الرَّحرمعنب ِإنَّ الَِّذينع ]:_تعاىل  _قال اهلل 

وعالَِّذينع جعاؤبوا ِمن بععرِدِهمر يعُقوُلونع رعبَّنعا اْغِفرر َلنعا ]:وقال، 92يم:مر [وبّدًا

آمعنبوا رعبَّنعا ِإنََّك وعِلِنخروعاِننعا الَِّذينع سعبعُقونعا ِباْلِنميعاِن وعَلا تعجرععلر ِفي ُقُلوِبنعا ِغل ًا لِّلَِّذينع 

 .19احلشر: [رعؤبوٌف رَِّحيٌم

غرى اهلل بين ا والفرق الضالة، اليت م ،خبالف غريهم من األمم الكافرة

 .مة من ا لعنت مخت ا، واليت كلما دخلت مالعداوة والبغضاء

لعداوة والبغضاء إىل مما ذكروا به مغرى اهلل بين م ا فالنصارى الذين نسوا حظًا

، تفاق والوفاق زادت بين م الفجوة، فكلما اجتمعت كنائس م لاليامةيوم الق

  .واتسعت اهلوة

وكذلك الشيوعيون املالحدة كلما جاء زعيم من زعمائ م لعن من كان قبله 

                                                 

 .اداة يف الشريعة اإِلسالمية، للشيخ حمماس اجللعودانظر املواالة واملع (1)
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 .، ورتم م، وسفه محالم م، وسب ممن الزعماء

  .، فليسوا على وفاق وال اتفاقكذلك احلال بالنسبة لفرق الضاللةو

: فأهل السنة ساملون من سالمت م من تكفري بعض م لبعض ثالثون:لاو الثامنة

ذلك، ف م يردون على املخالف من م، ويوضبون احلق للناس، ف م 

 إال من استبق ذلك. ن، وال يفسقون، وال يبدعون، وال يكفروئونخطِّيب

في م االختالف خبالف غريهم من الطوائف األخرى كاخلوارج الذين يكثر 

قل نازلة تنزل ب م معند  وهلذا جندهم يكفر بعض م بعضًا=  تكفريوالتضليل وال

 .(1)+وصغارها  ،من دقائق الفتيا

 تكياالتلبس بالبدع والشر سالمت م يف العموم من ثالثون:الو ةسعاتال

، وال تكون في م يف البدع سلم الناس وقوعًام: فأهل السنة واجلماعة والكبائر

 .تكياالشر

 نه قد يوجدم، كما فقد يق  فيه طوائف من مهل السنة ،رمما املعاصي والكبائ

ن هذه األمور يف م، إال عند بعض مهل السنة ريء من اجلور، والظلم، واجل ل

 .مهل السنة قليلة بالنسبة إىل غريهم

_ ، مو غري ذلك من املخالفاتفما عند مهل السنة من  لم، مو جور، مو ج ل

د مهل البدع من علم وعدل، وخري، فعند الفرق األخرى مكثر منه، وما عن

 .(6)فعند مهل السنة مكمله وممته _، وج اد ورجاعة، وعبادة

عن  خروجًا عدُّيب _ األفراد من مهل السنة لبعارتكاب املخالفات من ِق ثم إن
                                                 

 .1/647الفصل يف امللل واألهواء والنبل  (1)

 .8_7( انظر نقض املمنطق البن تيمية ص 6)
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 .عن األصل ، ورذوذًاالقاعدة

 نعلى ما يرتكبو ن، وال يقرومن القدوات نعدون مهل تلك املخالفات ال يبإو

 .مو غريها ،مو كبائر ،بدع من

من تعظيم ف م يرون  _مثاًل _خبالف غريهم من الطوائف األخرى كالرافضة 

ن النفاق والكذب الذي م، ويرون القبور، وتشييد القباب علي ا من الدين

 .(1)ال دين له له ةن من ال تقيم، والدين معشاِر تسعُة يسمونه تقيًة

  .(6)ويعدون ا من ررائ  دين م وكذلك النصريية الذين يقدسون اخلمر

: فقلوب م عامرة "سالمة قلوب م والسنت م ألصباب الرسول  األربعون:

من الصبابة خري ، فأهل السنة يرون ، والسنت م تل ج بالثناء علي محبب م

الم فيما ن الكمويرون  "، وكذلك رسوله _ زكاهمعز وجل _ن اهلل   ألالقرون

مساك العتقادي عند مهل السنة هو اإِلاا الصل  ، بلرجر بين م ليس هو األصلع

  .عما رجر بين م

بد من التبقق والتثبت فال  بين م رنه إذا  دعت احلاجة إىل ذكر ما رجمويرون 

ه الروايات ن هذمذلك   كورة حول الفتنة اليت وقعت بين ممن الروايات املذ

 .دخل ا الكذب والتبريف

، وكان  اهرها ن اجلرح والتعديلة عندهم يف ميزاثم إذا صبت الرواي 

                                                 

، والشحيعة والسحنة،   64( انظر اخلطوط العريضة، حملب الدين اخلطيب تعليق حممد مال اهلل ص 1)

 .14طنية، د. حممد اخلطيب ص ، واحلركات البا111_114إلحسان إهلي   ري ص 

، 71ص  ( انظر الباكورة السليمانية يف كشف مسحرار الديانحة العلويحة النصحريية لسحليمان األذنحي      6)

 .198، والنصريية، د. س ري الفيل ص 429وانظر احلركات الباطنية ص 
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مسون هلم تل، وين احملاملحيملون ذلك على محس فنن ميف الصبابة  القدحع

 محسن املخارج واملعاذير. 

  فيما رجر بين م من م فيه جمت دونعن الصبابة  تن ما ثبم _ ميضًا _ويرون 

 م ف   افي مات ة  فلشدة ارتباه ا تباينت اجت اد من  القضايا كانت مشتبوذلك 

تبه عليه احلق ، وثالث ارمجرفله  مابل جمت د مصيب فله مجران، وجمت د خمطىء

 . ثر االعتزالفآ

ا آل إليه األمر، وحزنوا معندموا ِل _رضي اهلل عن م  _ن الصبابة مويرون 

 . منه سيصل إىل ما وصل إليهألنه مل خيطر بباهلم    لذلك حزنًا رديدًا

يف حال القتال والفتنة ن الصبابة خري الناس حتى م يرون _ميضًا _ومهل السنة 

ع بعض م دِّيببع، ومل ن م مل يكفِّر بعض م بعضًابي ل  فربغم ما حصواالختالف

املعاذير لبعض، ويرتحم بعض م  مسونتل، ويبل كانوا يثنون على بعض ،بعضًا

 .   على بعض، ويأخذون العلم من بعض

ن كل واحد من الصبابة معصوم من م نومهل السنة م  ذلك كله ال يعتقدو

، ولكن هلم من بل جتوز علي م الذنوب يف اجلملة ،الذنوب وصغائرها كبائر

 .  ضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر من مالسوابق والف

 . و جزء يسري ينغمر يف حبر حسنات مض م إمنا هوما ينكر على بع

ن مصابوا في ا فل م إ، فكيف باألمور االجت ادية اليت هذا يف الذنوب احملققة

 . (1)؟مجر واحدوا فل م ن اخطأإ، ومجران

                                                 

 .91_77( انظر اعتقاد مهل السنة يف الصبابة، للشيخ حممد بن عبداهلل الوهييب ص 1)
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: والتناقض سالمت م من احلرية واالضطراب، والتخبط ربعون:األو احلادية

، ومبعدهم عن ، ومميانًاواجلماعة مكثر الناس رضًا ويقينًا، وطمأنينة فأهل السنة

  .والتخبط والتناقض ،احلرية واالضطراب

، والبعد ام مهل السنة من برد اليقل، وحسن املعتقدند عوليوجد ع هنإحتى 

، وحذاق م من مهل  يوجد عند علماء الطوائف األخرىال ما _ عن احلرية

، وتعبوا وغريهم، وممن اضطربوا يف تقرير عقائدهم، فباروا وحريواالكالم 

  .(1)تعبوامو

  .من م التمسوا اهلدى من غري مظانهومل يكن ذلك ليبصل هلؤالء لوال 

ذين بلغوا فيه ذاق مهل الكالم العلى ملسنة حب ءومما يدل على حريت م ما جا

حد مكابر علم الكالم مف ذا الرازي ومل يعودوا بعائدة، ، فلم يرجعوا بفائدة

 :  ويبكي علي ا قائاًل ،ينوح على نفسه

  نها ننننننننُة أإنننننننداِ  النقننننننننو  عننننقننننننننا     

 

 وغا ننننننننة  نننننننننال النننننننننا    ننننننننننن    

  وحتننننة مننننٍ جسننننومنا  وأرواحنننننا ن 

 

 وغا ننننننننننننننة د ينننننننننننننننا ا أحمً  وو ننننننننننننننننا   

 ومل  سنتفد منٍ ن ننا  ننو  ع ْم  ننا     

 

   مجننننننا  ينننن  إيننننل وإننننالوا  ننننو  أ 

 وكنننه إنننند رأ ننننا منننٍ رجنننننننا  ودولنننة   

 

 مسنننننن ع  و الننننننوا   بننننننادوا مجيننننننناً  

 وكننه مننٍ جبننا  إنند علنن   نن  اتها    

 

 (6)رجنننننا    الننننوا واجلبننننا  جنننننننبا     

                                                  

 .11_62( انظر نقض املنطق ص 1)

، والفتوى احلموية الكربى 1/129، ودرء تعارض العقل والنقل 1/619انظر وفيات األعيان ( 6)

 . 196_191البن تيمية ص

 



 

 

 عقيدة أهل السنة واجلماعة 000

الطرقع الكالميَة، واملناهج الفلسفية فما رميت ا تشفي وقال: =لقد تأملت 

 علياًل، وال تبروي غلياًل.

الرَّحرمعنب ععَلى اْلععررِش ورميت مقرب الطرق طريقة القرآن  مقرم يف اإلثبات: ]

[ ِإَليرِه يعصرععدب اْلَكِلمب الطَّيِّبب وعاْلععمعلب الصَّاِلحب يعررَفعبهب، ]1[ طه:اسرتعوعى

 . 19فاطر:

، 11[ الشورى: َليرسع َكِمثرِلِه رعيرٌء وعهبوع السَِّمي ب البعِصريبومقرم يف النفي: ]

 . (1)+119[طه:وعال يبِبيُطونع ِبِه ِعْلمًا]

  :وقال

 النلنننننننننه للننننننننن  ٍ جنننننننننل ج لننننننننن   

 

 و ننننننننننننوا  ن جه تنننننننننننن   ننننننننننننتبمبه   

 وللنلنننننننننننو  و مننننننننننننا  منننننننننننا للننننننننننن ا 

 

 خنلننننننننننق  لتنلننننننننننه أ هنننننننننا التنننننننننننله  

 
 ملشكلة املتعارضة ابن مبي احلديد، واألمور اوقوع باحلريةوممن اعرتف من م بال

 :ال بعد عظيم توغله يف علم الكالم، ق، وهو من كربائ ماملعتزلي

 َكنننننننننننن   ننننننننننننيح  نننننننننننا أغنلننننننننننننو َة الف   

 

 حنننننننننار أمننننننننن   وا قضنننننننننأ ع م ننننننننن    

  مننننننننننا قننننننننننو   ننننننننننا     يننننننننننح الن  

 

 رنننننننننننننننننننننن   ال أحم  النسنفنننننننننننننننننننننننننننننن   

  ل نننننننننننننننننننننننأ ا  األـ  عننننننننننننننننننننننننموا 

 

 نمننننننننننننننن و   النن ننننننننننننننننننن  أ ننننننننننننننح ال 

 كننننننننننننننن  وا    الننننننننننننننن    عنمننننننننننننننننوا  

 

 خننننننننننننارا عنننننننننننننٍ إنننننننننننننوة النبتنننننننننننننننننن   

 
 :وقال ميضًا 

 مننننننن  الننننننننن    نننننننحما النننننن   ا ننننننتك    

 

   ٍ  جننننننننننا ال علننننننننننال  ع ننننننننننائه ا نننننننننن

 
                                                 

 . 196_191الفتوى احلموية الكربى ص( 1)
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  نننننننننننن  ع نَلننننننننننننه   نللنننننننننننن  ن تينننننننننننٍ 

 

ٍ  وغ إنننننننننن  ن ننننننننننن       نننننننننن   ننننننننننف

 
 :ومن م الش رستاني الذي قال

 اهنننكل  فننن  ا ناهننند  لنمننن   لقننند  ُ 

 

  نننننن ن  نننننن  تلننننننح ا نننننننامل   ْبننننننل َإو  

  لننننننه أر   ال وا نننننننًا كننننننفَّ حننننننائ  

 

َّ  ننننننناد       ٍ  أو إارعننننننًا  نننننن  علننننننأ حمإننننننن

 
 :مري بقولهعليه حممد بن إمساعيل األ وقد رّد

 لنلنننح أهملننن  الطنننوا   نهننند الننن   

 

  ننننو  ومننننٍ الإننننا  مننننٍ كننننل عننننامل   

  مننا حننار مننٍ  هنند   هنند   مننندٍ      

 

 اد  ننننننن ٍ ولسنننننننن  تننننننن ا  إارعنننننننًا  نننننننن   

 :محدهموقال  

 نننناو   حننند األك ننن  ٍ  ـ النننن    

 

 و نننننا    وا نننننتبقيتهه ن ا  اكننننن  

 وخضننن  ننننارًا لننني    نننْدر ـ إْن  هنننا  

 

 و ننننني     فسنننننال ن  سننننني  ا فننننناو     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وَلج ْجنن   ن األ كننار  ننه تنن اج  اخننن    

 

 تيننار   ـ ا ت سننا  د ننٍ النجننائ    

لغزالي، ، واومن الذين خاضوا يف علم الكالم وندموا على ذلك اجلويين 

 . (1)واخلسروراهي، وغريهم

ومن املتأخرين الذين خاضوا يف علم الكالم فلم يرجعوا منه بفائدة بل وقعوا 

ها منا =: فننه حدث عن نفسه فقال ×اإلمام الشوكاني  _يف احلرية والشك 

 ،ن نفسي وموضح لك ما وقعت فيه ممس، فنني يف ميام الطلبمخربك ع

                                                 

، ودرء تعارض العقل 62_61، ونقض املنطق 71_1/76جمموع الفتاوى تفصيل ذلك يف (انظر 1)

، وررح العقيدة الطباوية ص 691_1/696، وكتاب الصفدية 126_1/119ل، البن تيمية والنق

، 114_116، و11_11، وترجيح مساليب القرآن على مساليب اليونان، البن الوزير ص 619_698

 . 111_111والكوارف اجللية ص 
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، الذي مسوه تارة علم الكالم وتارة علم العلموعنفوان الشباب رغلت ب ذا 

لى مؤلفات الطوائف املختلفة مكببت ع، ومصول الدين ، وتارة علمالتوحيد

، من م، ورمت الرجوع بفائدة، والعودة بعائدة، فلم م فر بغري اخليبة واحلرية

بت إلّي مذهب السلف، على مني كنت قبل سباب اليت حّبوكان ذلك من األ

، وقلت عن ذلك يف تلك ن مردت من مزداد منه بصرية ورغفًالك، وذلك عليه

 املذاهب : 

   مننننٍ مبننننناح ال ت ْلصَّنننن وغا ننننة مننننا ح   

 

 ومننٍ   نن   مننٍ  ننند  ننو  التننند        

 هننو الوإننف مننا  نن  الطنن  ق  حنن ة   

 

  منننا علنننه منننٍ مل  لننن  غننن   التَّ يُّننن   

 علنننأ أ ننن  إننند خضننن   يننن  غمننننار       

 

 (1)ومنننا إننننن   فسنننال  بننن  التب ننن    

قول ابن تيمية يف معرض حديث له عن حرية املتكلمل: =ويقول اآلخر وي 

)لقد خضت الببر اخلضمَّ، وتركت مهل اإلسالم وعلوم م، وخضت من م: 

 يف الذي ن وني عنه. 

واآلن إن مل يتداركين اهلل بردمة منه فالويل لفالن، وها منا مموت على عقيدة 

 ممي(. 

 .(4) ركًَّا عند املوت مصباب الكالم(+ : )مكثر الناس(6)ويقول اآلخر من م

، وكثححرة مهلححهبيححان م حلححرية  و ،وباجلملححة فححالكالم يف ذمِّ السححلف للكححالم   

                                                 

 .117_112، ومدب الطلب للشوكاني ص 6/94( انظر التبف يف مذاهب السلف، للشوكاني 1)

لي. انظر نقض املنطق البن تيمية، مرار ابن تيمية يف موض  آخر إىل من القائل مبو حامد الغزا (6)

 .61ص

 .191_191الفتوى احلموية ص (4)
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 .(1)يطول، واملقام ال يتس  للبسط اضطراب م

  .هذا هو رأن من ضل من مهل الفرق اإلسالمية

ن _ فال تسل عمما الكفار الذين تنكبوا الصراط املستقيم من املالحدة وغريهم 

، يعيشون مدنى دركات الشقاء والنكد، فلقد سلبوا األمن  ف م بؤس م ورقائ م

، وفتكححت ب ححم ممححراض الشححذوذ  ت فححي م األمححراض النفسححية والعصححبية ورححاع

بحار والرغبحة يف الحتخلص محن     ، وانتشحر فحي م االنت  اجلنسي، وكثر في م الرعحب 

 . احلياة

 من فالسفة امللبدين.فريق كبري  ولقد عرب عن ذلك العذاب الذي يعانونه ح

لغى من فكره بعد من م (فريدريك نيتشه)ف ا هو الفيلسوف األملاني املش ور 

، ومن وراء هذه احلياة الدنيا حياة مخرى هي ميان باهلل، وحكمة االبتالءعقيدة اإِل

وما يعانيه من  ،ب عن دخيلة نفسهها هو يعر _دار اخللود واجلزاء واحلساب 

سان هو احليوان ننين معلم جيد العلم ملاذا كان اإِلإ=: عذاب ورقاء فيقول

فاضطره ذلك من خيرتع   الوحيد الذي يضبك  ألنه الذي يعاني مرد العناء

  .(6)+الضبك

                                                 

حليححة األوليححاء، وطبقححات    ، وانظححر  112_111، و 699_192انظححر الفتححوى احلمويححة ص   (1)

، واحلجححة يف بيححان 9/112وت، هححح، دار الكتححاب العربححي، بححري1199، 4، ألبححي نعححيم، طاألصححفياء

احملجة، وررح عقيدة مهل السنة، إمالء احلحافظ قحوام السحنة مبحي القاسحم إمساعيحل بحن حممحد التيمحي          

هحح، دار  1111، 1األصب اني، حتقيق ودراسة د. حممد بن ربي  املدخلي، وحممد حممود مبو رححيم، ط 

 .1/698الراية للنشر والتوزي  

 .129الفكرية املعاصرة، لعبدالردمن امليداني ص  ( كوارف زيوف يف املذاهب6)



 

 

 عقيدة أهل السنة واجلماعة 005

الذي تدرس نظرياته  (سبنسر تهربار) املش ور وها هو الفيلسوف اإلجنليزي

من املوت نظر  ملا دنا=، حتى يف بالد اإلسالم !بوية يف كثري من بقاع العاملالرت

نقضي كل ا يف كسب الش رة ، فنذا هي يف نظره ميام توراءه يستعرض حياته

، ومتنى ن من يتمت  بشيء من احلياة نفس ا، فضبك من نفسه وسخر، دواألدبية

 .طة سعيدةلو منه قضى تلك األيام الدابرة يف حياة بسي

    .(1)+ عبثًاوملا حضرته الوفاة كان على يقل بأنه مل يعمل يف حياته إال 

سألة عندما عزل عن تصوره م (آرثر روبن ور)وهذا فيلسوف التشاؤم امللبد

احلياة نظرة ملؤها  ، ورفض حكمة االبتالء نظر إىلميان باهلل واليوم اآلخراإِل

من مقاصد الناس تسري إىل ، وشاؤم، ورمى من طيبات احلياة كل ا عبثالت

لو تأملنا احلياة املصطخبة لرمينا الناس ييعا إننا =: ومن مقواله يف ذلك خفاق اإِل

رضوا   لكي يشتغلون مبا تتطلبه من حاجة ورقاء، ويستنفذون كل قواهمي

 .(6)+، ولكي ميبوا محزان ا الكثريةحاجات الدنيا اليت ال تنت ي

 (جحان بحول سحارتر   ) وهذا الفيلسحوف الفرنسحي امللبحد الوجحودي الي حودي       

احليحاة محن منظحوره الوجحودي     ، ومصبح ينظحر إىل  اآلخرعندما كفر باهلل، واليوم 

، ى الوجحود كلحه إال محن دوائحر القلحق، واملتاعحب، والغثيحان       ال يرصار  _ املادي

ت ضححمن ا آرائححه الفلسححفية  وكتححب يف ذلححك يلححة قصححص ومسححرحيا   .واآلالم

ة املكاره، واليت مبرز في ا احلياة تافه، حقرية، خميفة، مملوء جودية، اليت تتقيأالو

                                                 

 .121_129( املرج  السابق ص 1)

 .121( املرج  السابق ص 6)



 

 عقيدة أهل السنة واجلماعة 006

 
  .، مشبونة باآلالمبالشقاء

؟  : ترى إىل مين قادك مذهبكحل حضره املوت سأله من كان عندهو=

  .(1)+: إىل هزمية كاملةفأجاب يف مسى عميق ملؤه الندم

مصببت =: إذ يقول × زمين هؤالء من ممري املؤمنل عمر بن عبد العزي

 .(6) ؟ ! +ومالي سرور إال يف مواض  القضاء والقدر

د إىل السجن فقال قتيعندما ا ×هم من ريخ اإلسالم ابن تيمية ومين 

مين  ،صدرييف  ما يصن  معدائي بي ؟ منا جنيت وبستاني=: كلمته املش ورة

، وإخراجي من وقتلي ر ادة ،رحت ف ي معي ال تفارقين  منا حبسي خلوة

 . (4)+بلدي سياحة

 .  (1)جنة اآلخرة+مل يدخل  امن مل يدخل  إن يف الدنيا جنة=: ويقول ميضًا

تاب الواحد : فنذا ن الضالل واملبتدعل يرجعون إلي ممربعون: األو الثانية

: _ قيل يف حقه، ورج  إىل احلق من هؤالء ونزع عن غيه، مو تاب من بدعته

 .إىل من ج مهل السنةواد إىل السنة ع

                                                 

، من الكتاب نفسه، وانظر املذاهب املعاصرة 126، وانظر ص 419( املرج  السابق ص 1)

 .12_11، والوجودية للكاتب ص 661_661وموقف اإلسالم من ا، د.  عبدالردمن عمرية ص 

، وانظر سرية عمر ابن عبدالعزيز البن 1/687( جام  العلوم واحلكم، البن رجب احلنبلي 6)

 .97عبداحلكم ص 

 .29، وانظر الوابل الصيب، البن القيم ص 6/196( ذيل طبقات احلنابلة البن رجب احلنبلي 4)

ية، ملرعي والش ادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن تيم ،29( الوابل الصيب، البن القيم ص 1)

 .41الكرمي احلنبلي ص 



 

 

 عقيدة أهل السنة واجلماعة 007

للفظ الذي هو يف حقيقته صرف ا رفض م التأويل املذموم: ربعون:األو الثالثة

 . لغري دليل اهره الراجح إىل احتماله املرجوحعن  

فأهل السنة  ، وهلذايل هو الذي ذمه السلف وحذروا منهوهذا النوع من التأو

  يرفضونه وال يقبلونه  لعلم م خبطرة، وإدراك م لضرره، ف و عدو الرساالت

تزلة، وترفضت الرافضة، وخرجت وبسببه اعتزلت املع ÷فبسببه قتل عثمان 

 . (1)اخلوارج

االعتقاد اجلازم بأنه ال يس  محد اخلروج عن رريعة حممد  ومربعون: الرابعة

:  وال جيوز له حبال من ال ينفك عن عبوديته لرب العامللف م يرون من العبد ،

 . " ، مو من يتب  رريعة غري رريعة النيبحوال من يدين بدين غري اإلسالماأل

وعاعرببدر رعبََّك ]: يأتيه اليقليعبد ربه حتى  بل يرون من العبد جيب عليه من

  .99حلجر: ا [حعتَّى يعْأِتيعَك اْليعِقلب

  .واليقل هنا هو املوت

من  ملن يرون فًاالوخ ،للذين يتباكمون لغري الشريعة اإلسالمية خالفًا

، (4)، والب ائية(6)الشريعة قد نسخت بشريعة مخرى، كما تتدعي ذلك البابية

للصوفية الذين يرون من العبد إذا ترقى يف مقام الش ود  ، وخالفًا(1)يةوالقاديان

                                                 

انظر الصواعق املرسلة على الطائفة اجل مية واملعطلة البحن قحيم اجلوزيحة، حتقيحق د. مدمحد بحن        (1)

 .94_1/77عطية الزهراني، و د. علي بن ناصر الفقي ي 

 .61_64( انظر البابية عرض ونقد، إحسان إهلي   ري، والبابية للكاتب 6)

 .ية والب ائية، د. حمسن عبداحلميد( انظر حقيقة الباب4)

 .64_69، والقاديانية للكاتب ص164_91و  18_41( انظر القاديانية، إحسان إهلي   ري ص 1)



 

 عقيدة أهل السنة واجلماعة 008

 
عنه احلجب، ومتاه اليقل، ورفعت عنه التكاليف زالت  ةللبقيقة الكوني

باهلل  ، مو غري ذلك عياذًاحاجه بعد ذلك إىل صالة  مو صيام ، فلم يعد لهالشرعية

  .من الزندقة

لبعد عن التسرع يف إطالق ، واالتثبت يف األخبار  ومربعون: اخلامسة

يعا َميُّ عا الَِّذينع آمعنبوا ِإنر جعاءعُكمر َفاِسٌق ِبنعبعٍن ] _:تعاىل_من قوله  انطالقًا :األحكام

 . 2: احلجرات [َفتعبعيَّنبوا َمنر تبِصيببوا َقورمًا ِبجع عاَلٍة َفتبصرِبببوا ععَلى معا َفععْلتبمر نعاِدِملع

افتون على إلصاق الت م ، ويت  إطالق األحكامالذين يسارعون يف خبالف

ما برهان مو ، من غري قون، ويبدعون، ويكفرون بالت مة والظنةباألبرياء، فيفسِّ

 .(1)بينة

رضي اهلل _  بالصبابة الكرام إقتداًء :التورع يف الفتيا ربعون:األو السادسة

ف م  ، بغري علم م خبطر القول على اهلل  لعلم_ فقد كانوا يتدافعون الفتياعن م

 . من القول على اهلل بغري علم   وخوفًاللسالمة يتورعون عن ا، إيثارًا

فأهل السنة واجلماعة  :احلرص على تزكية النفوس ربعون:األو السابعة

_ دون ما إفراط مو عز وجل_محرص الناس على تزكية منفس م بطاعة اهلل 

ن إىل اهلل بالنوافل يتقربو، وبنصالح  واهرهم، وبواطن مون عنع، ف م يبتفريط

برصون على مداء الصلوات املكتوبة، ومداء الزكاة، وصيام ، فيبعد الفرائض

 .استطاع إليه سبياًل ، وحج البيت احلرام ملنر ر رمضان

                                                 

 .( انظر تصنيف الناس بل الظن واليقل، للشيخ د. بكر مبو زيد1)

 



 

 

 عقيدة أهل السنة واجلماعة 009

، من كثرة الذكر والنوافل، ون ويسابقون إىل األعمال الصاحلةكما من م يبادر 

 . (1)والصدقات، وغريها من العبادات

 كل وقت مبا هو مقتضى ذلك العمل على مرضاة اهلل يف ربعون:األو امنةالث 

، وإن آل ب م األمر إىل _ اجل ادفأفضل العبادات عندهم يف وقت اجل اد  :الوقت

لألمر باملعروف والن ي عن ، ويف حالة ارتداد احلاجة ترك األذكار واألوراد

، قيام على إكرامه وخدمتهالضيف ال ، ويف حالة قدوم_ القيام بذلك األمراملنكر

  ...وهكذا

 . ج عن النوع الذي ملفه من العبادةخبالف غريهم ممن ال يستطي  اخلرو

 .  يف مراتب العبودية ومنازهلا، ومقامات امما مهل السنة فال يزالون متنقلل 

من م ينالون يف املدة اليسرية من حقائق العلوم واألعمال  ربعون:األو التاسعة

  ألنه حمسوس وهذا ريء مشاهد (6) :ناله غريهم يف قرون ومجيالف ما يمضعا

، ميان الصبيح الثابت يقوي اإلدراك، ويشبذ القرحية، ويزيد العلم واإلمياناإل

 . عمال وإن قلت، ويف األوقات وإن قصرتويبارك يف األ

وعالَِّذينع ]: ل، وقا686 :البقرة [وعاتَُّقوا اللَّهع وعيبععلِّمبُكمر اللَّهب]: _تعاىل _ قال

وعَلور َمنَّا َكتعبرنعا ععَليرِ مر ]: ، وقال17 :حممد [اهرتعدعورا زعادعهبمر هبًدى وعآتعاهبمر تعْقواهبمر

                                                 

 .( انظر تزكية النفس البن تيمية1)

، وهداية احليارى ص 1/21لصراط املستقيم ، واقتضاء ا8( انظر نقض املنطق، البن تيمية ص 6)

641_618. 

 

 



 

 عقيدة أهل السنة واجلماعة 011

 
َمنر اْقتبُلوا َمنُفسعُكمر َمور اخرربجبوا ِمنر ِديعاِرُكمر معا َفععُلوهب ِإالَّ َقِليٌل ِمنر بمر وعَلور َمنَّ بمر َفععُلوا 

َلدبنَّا َمجررًا ععِظيمًا  وعِإذًا آلتعيرنعاهبمر ِمنر *ِبِه َلَكانع خعيررًا َل بمر وعَمرعدَّ تعثرِبيتًا معا يبوععُظونع 

 . 28 _22النساء  [وعَل عدعيرنعاهبمر ِصرعاطًا مبسرتعِقيمًا *

واستقامت م  ،وذلك إلميان م باهلل حصول البشرى عند املمات:مسون: اخل

الَِّذينع َقاُلوا رعبُّنعا اللَّهب ثبمَّ اسرتعَقامبوا تعتعنعزَّلب ععَليرِ مر  ِإنَّ]:_تعاىل  _ ، قالعلى ممره

: فصلت [اْلمعالِئَكُة َمالَّ تعخعاُفوا وعال تعبرزعنبوا وعَمبرِشربوا ِباْلجعنَِّة الَِّتي ُكنرتبمر تبوععدبونع

49 . 

ف م مصباب قلوب حية، : وجل القلوب ودم  العيون مسون:اخلو احلادية

  عيون من خشية اهلل دامعة، تتأثر بالقرآن الكريم، وترق عند مساع املواعظو

 . يف قلوب م من خشية اهلل وتعظيمه وذلك ملا

الذين يتصنعون  ، وخبالفخبالف غريهم من غال  األكباد، وقساة القلوب

كربوا اعتادوا البكاء  ، فنذايف املآمتم البكاء بال الذين يعّودون موالدهكالبكاء 

  .(1)، وحزن م حزن خمرتعى راؤوا  فبكائ م ممر اختياريمت

فبياض الوجوه  :لوجوه وب اؤها يف الدنيا واآلخرةبياض ا مسون:اخلو الثانية

 مت ا مالزم ألهل، وسواد الوجوه و لب اؤها مالزم ألهل السنة والطاعةو

 إذ يقول: ×البدعة واملعصية، وصدق الشافعي 

 وعلننننننننننننننننننأ الفتننننننننننننننننننأ لطباعنننننننننننننننننن 

 

 (6)وو علننننننننننأ جبيننننننننننن مسننننننننننة  تلنننننننننن 

 
                                                 

 .111( انظر بطالن عقائد الشيعة، للتونسوي ص 1)

 .81( ديوان الشافعي، حتقيق حممد عفيف الزعيب ص 6)



 

 

 عقيدة أهل السنة واجلماعة 010

  مما يف الدنيا اآلخرة  يفألهل السنة يف الدنيا و فبياض الوجوه وب اؤها حيصل

ا لدي م من حسن املعتقد،   بسبب موتشرق ويزداد ب اؤهافتبيض وجوه م 

         .اإلنسان مميا تأثري اهر ن ذلك يؤثر يف ن  فح األعمالوط ارة القلوب، وصال

فكلما كثر الرب والتقوى قوي احلسن : =×يمية قال ريخ اإلسالم ابن ت

خ ذلك ما ، حتى ينسثم والعدوان قوي القبح والشلاإِل، وكلما قوي واجلمال

فكم ممن مل تكن صورته حسنة، ولكن من   كان للصورة من حسن وقبح

 ، حتى   ر ذلك على صورته. الصاحلة ما عظم به ياله وب اؤه األعمال

بائح يف آخر العمر عند صرار على القعند اإِل نًابّي وهلذا يظ ر ذلك   ورًا

، روا ازداد حسن ا وب اؤهاِبكلما َك السنة والطاعة مهل  فنرى وجوه قرب املوت

  .حدهم يف كربه محسن وميل منه يف صغرهمحتى يكون 

، حتى ال ب ا ورين اوجند وجوه مهل البدعة واملعصية كلما كربوا عظم قب

 .ب ا يف حال الصغر جلمال صورت ا ًان كان منب رالنظر إلي ا م  يستطي

ملظامل ، مثل الرافضة ومهل امحد فيمن يعظم بدعته وفجورهوهذا  اهر لكل 

نن الرافضي كلما كرب قبح وج ه، وعظم رينه، ، فوالفواحش من الرتك وحنوهم

 .(1)كما قد تواتر عن م+ ، ورمبا مسخ خنزيرًاحتى يقوى رب ه باخلنزير

 :_تعاىل_، وقال ه مهل السنة إذا مقدموا على رب مخرة فتبيض وجوومما يف اآل

 .192عمران :  آل [يعورمع تعبريعضُّ وبجبوٌه وعتعسروعدُّ وبجبوٌه]

عة واجلما تبيض وجوه مهل السنة= :_رضي اهلل عن ما  _قال ابن عباس 

                                                 

 .187، وانظر الصارم املسلول البن تيمية ص 422_1/421( االستقامة البن تيمية 1)



 

 عقيدة أهل السنة واجلماعة 011

 
 .(1)وتسود وجوه مهل البدع والفرقة+

فمن مسباب مضاعفة  :عة الدرجاتحلسنات ورفمضاعفة ا مسون:اخلو الثالثة

، وقوة _ صبة العقيدةصل ا مبل هو مساس ا و _ ت، ورفعة الدرجااحلسنات

 اإلميان. 

أعماهلم ولذلك ف   مصح الناس عقيدة، ومقواهم إمياناومهل السنة واجلماعة  

، وال محد هال يداني ترف  وتعلو علوًا م، ودرجات تضاعف مضاعفة كبرية

 .  ل ماهم عليه من العقيدة واإلميانن كان على مثفيه إال م ميشارك 

دت ب م معماهلم ن قعإ: مهل السنة واجلماعة =وهلذا كان السلف يقولون

 . إن كثرت معماهلم قعدت ب م عقائدهم، ومهل البدع قامت ب م عقائدهم

ق ررالَف ، ومعلوٌممن مهل السنة م تدون، ومهل البدع ضالونووجه االعتبار 

، وبل من هو منبرف عنه إىل طريق على الصراط املستقيمبل من ميشي 

 .(6)+اجلبيم

ائصحح م الححيت متيححزوا ب ححا علححى ، وهححذه خصهححذه مححآثر مهححل السححنة واجلماعححة

اهلل ورضحي   ردم حم _  ا سحلفنا الصحاحل  ، وتلحك هحي اخلصحال الحيت تعمعثَّلح     غريهم

 . _ فنالوا اخلريات، وحصلوا على الربكاتعن م

إن من ج م هو بل ، ال، السنة واجلماعة معصومونمن مهل ذلك  وال يعين

 .، وياعت م هي املعصومةاملعصوم

                                                 

 .4/678(  جمموع الفتاوى 1)

 .42لسعدية، البن سعدي ص ( الفتاوى ا6)
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والعدوان، وارتكاب املعاصي،  ،و البغي ،مما آحادهم فقد يق  من م الظلم

 ._كما مر_من فعل ذلك من م  ر، وال يقولكنه قليل بالنسبة لغريهم

لسنة واجلماعة انه يبتعد عن هدي مهل نمن تلك املخالفات ف ومن فعل ريئًا

 .عده عن السنةوته من اخلري بقدر ببويف ،بقدر تلك املخالفة
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 ، وبعد: احلمد هلل بنعمته تتم الصاحلات

  :فيه ديال ألهم ما ورإففي خامتة الببث هذا 

، نسحان، ويعقحد عليحه قلبحه    به اإِل نالعقيدة يف االصطالح العام هي ما يؤم _1

  .كان مم باطاًل حقًا

سالمية هي اإلميان اجلازم باهلل، ومالئكتحه، وكتبحه، ورسحوله،    اإِل العقيدة_ 6

يف الكتاب والسنة محن مصحول    ء، وبكل ما جاواليوم اآلخر، وبالقدر خريه ورره

، والتسححليم هلل يف احلكححم ميحح  عليححه السححلف الصححاحل، ومححا ومخبححاره ،لححدينا

  .تباعبالطاعة واال  "، ولرسوله ، والشرع، والقدرواألمر

نة، و السح  ،لعقيدة ممساء عند مهل السنة من ا: التوحيحد، واإلميحان  علم ال _4

 . والشريعة، والعقيدة

غححري مهححل السححنة ممسححاء عديححدة من ححا: علححم الكححالم،  لعلححم العقيححدة عنححد _1

  .، وما وراء الطبيعةوالفلسفة، والتصوف، واإلهليات

 " واجلماعححة هححم مححن كححان علححى مثححل ماكححان عليححه الححنيب    السححنة مهححل _1

 ومصبابه.

 "لسححنة الححنيب   م  النتسححاب ي مهححل السححنة واجلماعححة ب ححذا االسححم  مسحح _2

   .واالعتقاد ،والعمل ،، يف القولوباطنًا ًاواجتماع م على األخذ ب ا  اهر

واجلماعة ممساء مخرى يعرفون ب ا، من ا: مهل السنة، ومهل  ألهل السنة _7

ومهحل األثحر، والفرقحة     ،ثاجلماعة، واجلماعة، والسلف الصاحل، ومهل احلدي

 اخلامتة
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 . تباعال، ومهل االناجية، والطائفة املنصورة

_ خصائص عديحدة من حا:   عقيدة مهل السنة واجلماعة  _ للعقيدة اإلسالمية _8

سالمة مصدر التلقي، وموافقت ا للفطحرة القوميحة، والعقحل السحليم، والوضحوح      

قرار واخللحود،  والبيان، والسالمة محن التنحاقض واالضحطراب، والثبحات واالسحت     

 حا متحنح معتنقي حا    ، ومنومكحان وممحة  ، والصحالح لكحل زمحان    والعموم والشمول

، ومن حا ال  الراحة النفسية، ومن ا ترف  قدر مهل ا، ومن ا سبب للظ ور والحتمكل 

تعحرتف   ، ومن حا ا جتم  بل مطالب الروح واجلسحد ن م، وم  العلم الصبيح تنايف

  .اطف وتوج  ا الوج ة الصبيبةتعرتف بالعوو بالعقل وحتدد جماله،

 ب ا عن غريهم. ألهل السنة واجلماعة خصاص عديدة ميتازون  _9

وهححذه اخلصححائص تتجلححى يف سححالمة مححن ج م يف التلقححي واالسححتدالل، ويف   

 وسطيت م بل سائر الِفرعق، ويف مزاياهم اخللقية، والعملية. 

 وقد ورد يف الببث تفصيل ملا يدخل حتت اخلصائص. 

، وهححذه صححورة عامححة ملححا احتححواه لخححص ألهححم مححا ورد يف هححذا الببححثا مهححذ

 وتضمنه.    

 . معلمواهلل  ،من احلمد هلل رب العاملل، وسالم على املرسللوآخر دعوانا 

  .وصببه ميعل هوصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وال                   
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 ( م) 

خ د. عبداهلل بن جربين، دار طيبة، ، للشي_ مخبار اآلحاد يف احلديث النبوي

 .م 1987_ هح  1198 ،1ط

جل مية واملشب ة، البن قتيبة، قدم له، لفظ والرد على ااالختالف يف ال_ 

عمر بن حممود مبو عمر، دار الراية للنشر  يثهج محاد، وخّروعلق عليه

 م.1991_ هح 1116،، ط اوالتوزي 

 _هح 1111، 1ضياء، ط_ مدب اخلالف، د. صاحل بن دميد، مكتبة ال

 .م1991

_ مدب الدنيا والدين، للمارودي، حتقيق د. حممد الصباح، دار مكتبة 

 م.1987 ،، بريوتاحلياة

مام حممد بن علي الشوكاني، حتقيق: _ مدب الطلب، ومنت ى األرب، لإِل

 .، مكتبة القرآنحممد عثمان اخلشت

، ألحكام والعقائدخبرب الواحد يف ااألدلة والشواهد على وجوب األخذ _ 

 .م1982 _ هح1197، 1: سليم اهلاللي، طللشيخ

إبطال مصول امللبدين، للشيخ عبدالردمن األدلة والقواط  والرباهل يف _ 

ي، ، ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبدالردمن بن سعدبن سعدي

 .م1999_هح 1111، مركز صاحل بن صاحل الثقايف، عنيزة

حممد رراد سامل، توزي  مكتبة السنة،  .، حتقيق دتيمية_ االستقامة، البن 

 فهرس املصادر واملراجع
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 .هح 1199، 6القاهرة، ط 

بن الثين عشرية، عرض ونقد، د. ناصر هب الشيعة اإِلمامية امصول مذ_ 

 .هح1111، 1 القفاري، طعبداهلل

، للشيخ حممد بن عبداهلل الوهييب، املنتدى _ اعتقاد مهل السنة يف الصبابة

 .1، طاإلسالمي، لندن

، السالم _ للبي قيمهل السنة واجلماعة  _عتقاد على مذهب السلف اال_ 

 .العاملية للطب  والنشر والتوزي 

افظ معالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة للشيخ ح_ 

، 1ق عليه: مصطفى مبو النصر الشليب، طاحلكمي، خرج محاديثه وعل 

 .، جدةمكتبة السوادي هح1111

سالم ابن ط املستقيم ملخالفة مصباب اجلبيم، لشيخ اإِلتضاء الصرااق_ 

 .م1991_هح 1111، 6ط ،، مكتبة الررد . ناصر العقلتيمية، حتقيق د

، 6،طدار الححوطن إبححراهيم احلمححد،حممححد بححن ، قضححاء والقححدرميححان بالاإِل_ 

 .هح1112

 )  ب (

ان، ، باكست_ البابية عرض ونقد، إحسان إهلي   ري، إدارة تريان السنة

 .م1981هح _1191، 4الهور، ط

 .هح1112إبراهيم احلمد، دار القاسم، ط، حممد بن _ البابية

_ سليمان النصريية  _اكورة السليمانية يف كشف مسرار الديانة العلوية بال_ 
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 .م1999_هح  1119، 1الصبوة، القاهرة، ط ، داراألذني

، يح، دار زمزم، الرياض، حتقيق مدمد فت_ البداية والن اية البن كثري

 م. 1991 _ هح1111

، نشر _ البدع والن ي عن ا، البن وضاح القرطيب، حتقيق حممد مدمد دهان

 .فتاءرئاسة إدارة الببوث العلمية واإِل

الرافظة للي ود، عبداهلل اجلميلي، مكتبة  ثبات مشاب ةبذل اجمل ود يف إ_ 

 .م 1991 _ هح1111، 6الغرباء األثرية، املدينة املنورة، ط

مدادية، مكة _ بطالن عقائد الشيعة، حممد عبدالستار التونسوي، املكتبة اإِل

 .هح 1198، املكرمة

 .هح1984_ هح 1114، 1_ الب ائية، عبداهلل احلمودي، مكتبة السروات، ط

 _هح 1194، 1سالمي، ط_ الب ائية، حمب الدين اخلطيب، املكتب اإِل

 .م 1984

 .هح 1117، 1راهيم احلمد، دار القاسم، طإبحممد بن  _ الب ائية،

_ الب ائية نقد وحتليل، إحسان إهلي   ري، إدارة تريان السنة، الهور، 

 .م 1984 _هح  1191، 4باكستان  ط

 ) ت ( 

، 6، البن قتيبة، دار الكتب العلمية، لبنان، ط _ تأويل خمتلف احلديث

 هح  1191

حممد ابن . إىل قشر ولباب، دتبصري مولي األلباب ببدعة تقسيم الدين _ 
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 .دار طيبة 1994 _هح 1111،  19، طمدمد بن امساعيل املقدم

للشيخ  التجانية على ضوء الكتاب والسنة، ، دراسة ألهم عقائدجانية_ الت

 .، دار طيبةعلي بن حممد الدخيل اهلل

بوع ضمن جمموعة الرسائل ، مطالسلف، للشوكانيالتبف يف مذاهب _ 

 .املنريية

بكر مبو زيد،  .ن مآخذ مهل األهواء يف االستدالل، دريف النصوص محت_ 

 .هح 1116، 1دار العاصمة، الرياض، ط

 .هح 1191، 1حممد بن عودة السعوي، ط ._ التدمرية البن تيمية، حتقيق د

، دار الكتب البن الوزير ى مساليب اليونان،ترجيح مساليب القرآن عل_ 

 .م 1981_هح 1191، 1العلمية، بريوت، لبنان، ط

، 1،طبكر مبو زيد، دار العاصمة .دل، _ تصنيف الناس بل الظن واليق

 .هح1111

_ التصححوف: املنشححأ واملصححادر، تححأليف إحسححان إهلححي   ححري، إدارة تريححان 

 م. 1982هح _ 1192، 1السنة، الهور، باكستان، ط

للطباعة   ، املنارةنعمان السامرائي ._ مربراته، دمسبابه  _التفكري جذوهره _ 

 .والنشر والتوزي 

ملنيفة التنبي ات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من املباحث ا_ 

يق مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، ، م  تعلللعالمة عبدالردمن السعدي

 .هح1199، 1ي بن حسن بن عبداحلميد، دار ابن القيم، ط: علختريج

، للشيخ افرتاه القصيمي يف مغالله له مماتنزيه الدين ودملته ورجا_ 
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ن بن ؤلفات الشيخ عبدالردمسعدي ضمن اجملموعة الكاملة ملعبدالردمن ال

 .م1999_هح 1111، قايف، عنريةسعدي، مركز صاحل بن صاحل الث

قصيدة ابن القيم الكافية توضيح املقاصد وتصبيح القواعد يف ررح _ 

، 6ش، املكتب اإلسالمي، طالشافية، ألدمد بن عيسى، حتقيق زهري الشاوي

 .هح 1192

 ) ث (  

سالمية ممام التبديات، للشيخ عبداهلل الغنيمان، الدار العقيدة اإِلثبات _ 

 .السلفية

 

 ) ج ( 

، حتقيق رعيب األرناؤوط جام  العلوم واحلكم، البن رجب احلنبلي_ 

 م. 1991_ هح 1116، 4إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، طو

ملن بدل دين املسيح، البن تيمية، مطبعة املدني،  جلواب الصبيحا_ 

 .هح 1484، القاهرة

، نشر وتوزي  د يف سبيل اهلل مو واجب املسلمل، للشيخ ابن سعدياجل ا_ 

رراد باململكة العربية فتاء والدعوة واإِلرئاسة إدارة الببوث العلمية واإِل

 . السعودية

 ) ح (

إمالء احلافظ قوام السنة مبي ، السنة يان احملجة وررح عقيدة مهلاحلجة يف ب
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حممد بن الفضل التيمي األصب اني، حتقيق ودراسة د. حممد  القاسم إمساعيل بن

  .دار الراية _هح 1،1111بن ربي  املدخلي، وحممد بن حممود مبو رحيم، ط

كات الباطنية يف العامل اإلسالمي، عقائدها وحكم اإلسالم في ا، د. احلر_ 

اخلطيب، مكتبة األقصى، عمان، األردن، دار عامل الكتب، حممد بن مدمد 

  .م 1982 _هح  1192، 6الرياض، ط

 .، دار االعتصامسالم، حملمد اخلضر احلسل_ احلرية يف اإِل

. حممد حممد حسل، مؤسسة الرسالة، داخل ا، دحصوننا م ددة من _ 

 .م 1982 _هح  1192، 19ط

، 1عبداحلميد، دار الصبوة للنشر، ط _ حقيقة البابية والب ائية، د. حمسن

 م.1981هح _ 1191

. بكر مبو زيد، ماعات اإِلسالمية دحكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجل_ 

 . هح 1119، 6دار ابن اجلوزي، ط

عثمان علي حسن، ة يف تقرير مسائل االعتقاد، د. ل السنحكم خمالفة مه_ 

  .هح 1114، 1، طدار الوطن

هح، دار 1199، 4ء، وطبقات األصفياء، ألبي نعيم، طحلية األوليا_ 

 . الكتاب العربي، بريوت

 ) خ (

 ._ خصائص مهل السنة للشيخ مدمد فريد، مؤسسة قرطبة

تعليق للشيخ وتقديم ، _ اخلطوط العريضة، للشيخ حمب الدين اخلطيب
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 هح.1199، 4، طحممد مال اهلل

ين وتفضيل خرافة السرداب ، واخلميميين وتفضيل األئمة على األنبياءاخل_ 

 ، مكتبة ابن تيمية.مد مال اهللحمل  " على النيب

 ) د (

، 1، ط_ درء تعارض العقل والنقل،البن تيمية، حتقيق د. حممد رراد سامل

 .سالميةمام حممد بن سعود اإِلم جامعة اإِل1981 _هح 1191

، بن تيميةشكلة القدرية، الالدرة الب ية ررح القصيدة التائية يف حل امل_ 

 هح.1192، الرياض، الردمن ابن سعدي، مكتبة املعارف تأليف الشيخ عبد

، اعتنى بنشرها الشيخ سالمي البن سعديحماسن الدين اإِل الدرة املختصرة يف_ 

 هح.1111، 6، طعبد السالم بن برجس العبد الكريم، دار العاصمة

، للشيخ سالمياإِلين الدنافعة داخلة يف الدالئل القرآنية يف من العلوم ال_ 

 _ هح1194، 6، طبن سعدي، مؤسسة الرسالة، مكتبة الرردالردمن عبد

 م.1984

_ دعوة التوحيد _ مصوهلا _ األدوار اليت مرت ب ا مشاهري دعات ا، د. حممد 

 خليل هراس، مكتبة الصبابة.

_ الدين الصبيح حيل يي  املشاكل، للشيخ عبدالردمن بن سعدي، 

 م.1982هح _ 1192، 1ى، الكويت، طمكتبة دار األقص

 م.1991هح _ 1111_ ديوان ابن هانئ األندلسي، دار صادر، بريوت، 

_ ديوان اإِلمام الشافعي، يعه وعلق عليه: حممد عفيف الزعيب، دار 
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، والطبعة األخرى، حتقيق د. حممد عبداملنعم خفاجي، 1املطبوعات احلديثة، ط

 هح.1119، 1عامل الكتب، ط

السكري، ررح ودراسة د. مفيد قميبة، دار  كعب بن زهري، صنعة_ ديوان 

 هح.1119، 1الشواف للطباعة والنشر، الرياض، ط

   _ ديوان لبيد بن مبي ربيعة العامري، دار صادر، بريوت.

 ) ذ (

، مكتبة الغنيمان ، للشيخ عبد اهللفرقة واالختالف يف الكتاب والسنةذم ال_ 

 .لينة

حتقيق ، البن رجب احلنبلي، مطبعة السنة احملمدية، طبقات احلنابلة ذيل_ 

 .هح1476، لشيخ حممد حامد الفقيا

 ) ر (

، تأليف على حج بيت اهلل احلرام ÷الرافضة وتفضيل زيارة قرب احلسل _ 

  .م1991 _هح 1116، 1امرائي، مكتبة ابن تيمية، طالس مد. عبد املنع

دار اهلجرة للنشر ر مبو زيد، د. بكسالم، لرد على املخالف من مصول اإِلا_ 

 .والتوزي 

الشيعة لي عبد الواحد وايف يف كتابه بل الرد الكايف على مغالطات د. ع_ 

 .ري، إدارة تريان السنة، باكستانومهل السنة، للشيخ إحسان إهلي   

 الدمام.صالح، صالح، للعالمة حممد خضر حسل، دار اإِل_ رسائل اإِل

، 6ط ،، دار طيبةشيخ حممد بن صاحل بن عثيملرسائل يف العقيدة، لل_ 
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 .هح1192

بن تيمية، دار الكتب االم س، لشيخ اإِل_ رف  املالم عن األئمة األعالم

 م.1984_هح 1194، 1لبنان، ط ،، بريوتالعلمية

رة واحلدائق الزاهرة، يف العقائد والفنون املتنوعة الفاخرة، الرياض الناض_ 

بن عبد املقصود بن عبد بة، اعتنى به مررف مؤسسة قرط ،للشيخ ابن سعدي

 الرحيم.

 ) ز (

لشيخ رعيب زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن قيم اجلوزية، حتقيق ا_ 

مؤسسة الرسالة، مكتبة املنارة األرناؤوط،والشيخ عبدالقادر األرناؤوط،

 م.1988 _هح 1198، 12سالمية، طاإِل

 ) س (

ل، دراسة وحتقيق د. عطية الزهراني، دار السنة، ألبي بكر بن حممد اخلال_ 

 م.1989_هح 1119، 1الراية للنشر والتوزي ، ط

د. حممد بن سعيد القبطاني،  حتقيق ،بن مدمد بن حنبل السنة، عبد اهلل_ 

 م.1991 _هح 1111، 6، املؤمتن للتوزي ، طللنشر رمادى

 .6سنن مبي داود، دار الدعوة، دار سبنون، ط_ 

 مؤسسة الرسالة. ،هح1114، 1ة، د. عبد الكريم زيدان، طهليالسنن اإِل_ 

، نسخ ا وصبب ا وعلق علي ا مر بن عبد العزيز البن عبد احلكمسرية ع_ 

 .عامل الكتب _هح 1191، 2مدمد عبيد، ط
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 ) ش (

مطبعة  _ ررح األصول اخلمسة للقاضي عبداجلبار اهلمذاني، مكتبة وهبة،

  . م1921هح _ 1481، 1ط االستقالل الكربى، 

د. مدمد بن ، حتقيق مصول اعتقاد مهل السنة واجلماعة، لاللكائي ررح_ 

 .ة، دار طيبسعد بن دمدان الغامدي

يق د. عبد احلميد السيد حممد حتق ررح ملفية ابن مالك البن النا م،_ 

 احلميد، دار اجليل، بريوت.عبد

 .ررح التصريح على التوضيح خلالد األزهري، دار الفكر، بريوت_ 

ررح السنة، للربب اري، حتقيق د. حممد بن سعيد القبطاني، دار ابن _ 

 هح.1198، 1القيم، ط

ررح العقيدة الطباوية، حقق ا وراجع ا ياعة من العلماء، خرج _ 

، 8، بريوت، طسالميالدين األلباني، املكتب اإِلمحاديث ا الشيخ حممد ناصر 

 هح.1191

وخرج  ، ضبط نصهحممد خليل هراس_ ررح العقيدة الواسطية، للشيخ د. 

_ دار اهلجرة للنشر والتوزي ، هح 1111، 1محاديثه الشيخ علوي السقاف، ط

 ، الثقبة.الرياض

للفرقة الناجية : الكافية الشافية يف االنتصار ةاررح القصيدة النونية املسّم_ 

، الفاروق احلديثة للطباعة مام ابن القيم، ررح ا د. حممد خليل هراسلإِل

 النشر.و
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للشيخ عبد اهلل الغنيمان،  ،ررح كتاب التوحيد من صبيح البخاري_ 

 هح.1199، 1مكتبة لينة، ط

الشريعة لآلجري، حتقيق الشيخ حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، _ 

 هح.1194، 1بريوت، ط

بن سعد بن ، د. حممد يف إىل مطل  القرن التاس  لل جرةالشعر الصو_ 

 م.1991 _ هح1111، 1حسل، ط

 ،الشفاعة، للشيخ مقبل بن هادي الوادعي، نشر وتوزي  دار األرقم_ 

 م.1984 _هح 1194، 6الكويت، ط

الش ادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن  تيمية، مرعي بن يوسف الكرمي _ 

، 1، طة، دار الرسالجنم عبد الردمن خلف، درا الفرقاناحلنبلي، حتقيق د. 

 م.1984 _هح 1191

 +ج اده، دعوته، عقيدته=سالم مدمد تقي الدين ابن تيمية خ اإِلري_ 

العزيز ابن د الزين، مراجعة مساحة الشيخ عبدللشيخ مدمد القطان والشيخ حمم

 هح.1199، 6مكتبة السندس، ط ،باز

ن حممد السعودي، ربي  ب ،سالمة االثنا عشرية يف ميزان اإِلماميالشيعة اإِل_ 

 هح.1111، 6ة، مكتبة العلم جبدة، ط، القاهرمكتبة ابن تيمية

الشيعة والسنة، للشيخ إحسان إهلي   ري، إدارة تريان السنة، الهور، _ 

 .م1977 _هح 1497، 1باكستان، ط

 سالم، لبيب السعيد.الشيوعية يف موازين اإِل_ 
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 ) ص (

اريه الصارم املسلول على رامت الرسول، البن تيمية، حققه وعلق حو_ 

 ، دار الكتب العلمية، بريوت.ن عبد احلميدحممد حميي الدي

 .6مام البخاري، دار سبنون، دار الدعوة، طصبيح البخاري، لإِل_ 

صبيح اجلام  الصغري وزيادته، الشيخ حممد ناصر الدين األلباني، مررف _ 

 هح.1192، 6سالمي، طعليه زهري الشاويش، املكتب اإِل

 ر سبنون، برتقيم عبد الباقي.، دامام مسلم دار الدعوةيح مسلم، لإِلصب_ 

الصواعق املنزلة على الطائفة اجل مية واملعطلة ال بن قيم اجلوزية، حتقيق د. _ 

 مدمد بن عطية الزهراني، ود. علي بن ناصر الفقي ي.

سالم، دراسة وحتليل: مسيح عاطف الزين، دار الصوفية يف نظر اإِل_ 

 هح.1191، 6الكتاب اللبناني، بريوت، ط

 ) ض (

عبد اهلل بن حممد القرني،  عند مهل السنة واجلماعة، د. ضوابط التكفري _

 م.1996 _هح 1114، 1مؤسسة الرسالة، ط

)   ( 

عالج ا، لألمل احلاج حممد  _مسباب ا _خطرها _تارخي ا _ اهرة التكفري_ 

 م.1996 _هح 1116، 1، جدة، طات احلديثةمدمد، مكتبة دار املطبوع

 ) ع (

 هح.1496، 46، املكتب اإلسالمي، طسالم ابن تيميةيخ اإِل، لشالعبودية_ 
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 هح.1412العظمة، للشيخ حممد اخلضر حسل، املطبعة السلفية، مصر، _ 

ة عند الشيعة االثين عشرية، دراسة يف ضوء الكتاب والسنة يمامعقيدة اإِل  _

 م.1996 -هح 1114د. علي  السالوس،دار االعتصام، 

دار ، د. مدمد بن عبد الردمن الشريف، عاطفةالعقيدة بل العقل وال_ 

 م.1984 _هح 1194، 1العلم للطباعة والنشر، ط

بن دمدان الغامدي، لنبوة احملمدية، د. مدمد بن سعد عقيدة ختم النبوة با_ 

 م.1981 _هح 1191، 1دار طيبة، ط

_  هح 1111، 1د. صاحل الفوزان، طدة الواسطية، البن تيمية، ررح العقي_ 

 سالمية.اإلمام حممد بن سعود اإِلجامعة 

 ) ف ( 

، للبافظ ابن حجر العسقالني، مكتبة _ فتح الباري بشرح صبيح البخاري

 هح.1197، 1ابن تيمية، ط

م ابن تيمية، تلخيص الشيخ سالفتح رب الربية بتلخيص احلموية لشيخ اإِل_ 

 مام.بن عثيمل، جامعة اإِلحممد 

إلسالم ابن تيمية، دراسة، وحتقيق د. الفتوى احلموية الكربى، لشيخ ا_ 

، 6دمد بن عبداحملسن التوجيري، دار الصميعي للنشر والتوزي ، الرياض، ط

 .196_191م، ص6991هح _ 1161

الفرقان بل مولياء الردمن ومولياء الشيطان، البن تيمية، حتقيق زهري _ 

 هح.1198، 1سالمي، طالشاويش، املكتب اإِل
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هواء والنبل، االبن حزم، حتقيق د. حممد إبراهيم الفصل يف امللل واأل_ 

 هح.1196، 1نصر، ود. عبد الردمن عمرية، مكتبة عكا  للنشر والتوزي ، ط

سالمية يتبقق األمن واحلياة الكرمية للمسلمل، مساحة يف  ل الشريعة اإِل_ 

 هح.1116، 1الشيخ عبد العزيز ابن باز، دار إمام الدعوة، ط

 ) ق (

 هح.1197، 6يط للفريوزآبادي، مؤسسة الرسالة، طالقاموس احمل_ 

ة، القاديانية دراسة وحتليل، الشيخ إحسان إهلي   ري، إدارة تريان السن_ 

 م.1984 هح _1191، 12الهور، باكستان، ط

 هح.1117، 1القاديانية، حممد بن إبراهيم احلمد، دار القاسم، ط_ 

ثمان علي حسن، دار عتقاد، د. قواعد االستدالل على مسائل االع_ 

 هح.1114، 1الوطن، ط

للوحيق، دار عبد الردمن بن معال ا اعد يف التعامل م  العلماء، د.قو_ 

 م.1991 هح _1111، 1الوراق، ط

 ) ك ( 

 

الكتاب اجلام  لسرية عمر بن عبد العزيز اخلليفة اخلائف اخلار ، ألبي _ 

حممد صدقي البورنو، حفص عمر بن حممد اخلضر، املعروف باملالء، حتقيق د. 

 م.1992 _هح 1112، 1مؤسسة الرسالة، ط

سالم ابن تيمية، حتقيق د. حممد رراد سامل، كتاب الصفدية، لشيخ اإِل_ 

 هح.1192النارر مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 



 

 عقيدة أهل السنة واجلماعة 041

 
كشف مسرار الباطنية، ومخبار القرامطة، وكيفية مذهب م، وبيان _  

ي الفضائل احلمادي اليمين، دراسة اعتقادهم، للشيخ حممد بن مالك بن مب

 وحتقيق حممد عثمان اخلشت، مكتبة الساعي، الرياض.

 الكوارف اجللية عن معاني الواسطية، للشيخ عبد العزيز السلمان._ 

ن حسن كوارف زيوف املذاهب الفكرية املعاصرة، للشيخ عبد الردم_ 

 م.1996هح _ 1116، 6حبنكة امليداني، دار القلم، دمشق، ط

الكيد األدمر، عبد الردمن حسن حبنكة امليداني، دار القلم، دمشق، _ 

 م.1981 _هح 1191، 6ط

 ) ل (

 فريقي، دار الفكر.لسان العرب، البن منظور اإِل_ 

 ) م (

 .1مباحث يف عقيدة مهل السنة واجلماعة، د. ناصر العقل، دار الوطن، ط_ 

صر العقل، دار الوطن، مصول مهل السنة واجلماعة يف العقيدة، د. نا جممل_ 

 هح.1111، 1ط

جمموع فتاوى الشيخ ابن تيمية، ي  وتريب الشيخ عبد الردمن بن قاسم _ 

 وابنه حممد.

جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد ابن عثيمل ي  وترتيب الشيخ _ 

 هح.1116، 1ف د السليمان، دار الوطن، ط

 _هح 1429، 1وم، طجمموع م مات املتون يف خمتلف الفنون والعل_ 
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 م.1919

 .4حماضرات يف النصرانية، حممد مبو زهرة، دار الفكر العربي، ط_ 

الرؤوف عثمان، مكتبة بل االتباع واالبتداع، عبد " حمبة الرسول_ 

 م.1991 _ هح1116، 1الضياء، ط

البنا احلنبلي، حتقيق د. عبد بن املختار يف مصول السنة، ألبي احلسن مدمد _ 

 هح.1114، 1عباد، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة النبوية، طالرزاق ال

ن القيم، حتقيق نازل إياك نعبد وإياك نستعل، البمدارج السالكل بل م_ 

 هح.1119، 1املعتصم باهلل البغدادي، دار النفائس،  الرياض، ط

سالم من ا، د. عبد الردمن عمرية، دار املذاهب املعاصرة وموقف اإِل_ 

 م.1981 -هح 1191، 1طاللواء، 

د. ناصر القفاري، دار طيبة،  مسألة التقريب بل مهل السنة والشيعة،_ 

 هح.1116، 1ط

 .6، دار سبنون، طمام مدمد بن حنبل، دار الدعوة_ مسند اإِل

_ مصرع التصوف، مو تنبيه الغيب إىل تكفري ابحن عربحي، وحتحذير العبحاد محن      

هح 1476، 1شيخ عبدالردمن الوكيل، طمهل العناد للبقاعي، حتقيق وتعليق ال

 . م، مطبعة السنة احملمدية، القاهرة1914_ 

املعتق، دار  املعتزلة ومصوهلم اخلمسة وموقف مهل السنة من ا، د. عواد_ 

 العاصمة.

السالم ألدمد بن فارس، بتبقيق وضبط عبد معجم مقاييس اللغة،_ 

 هح.1111، 1هارون، طبعة دار اجليل، ط
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 قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.السعادة، البن مفتاح دار _ 

مطبعححة دار للقاضححي عبححداجلبار اهلمححذاني،   املغححين يف مبححواب التوحيححد،   _ 

 م.  1929هح _ 1489، 1الكتب، ط

مف وم عقيدة مهل السنة واجلماعة عند مهل السنة واجلماعة، د. ناصر _ 

 .1العقل، دار الوطن، ط

 هح.1114، 1قاد، د. ناصر القفاري، دار الوطن، طمقدمات يف االعت_ 

مقدمات يف األهواء واالفرتاق والبدع احللقة األوىل، د. ناصر العقل، دار _ 

 هح.1111، 1الوطن، ط

، 4، البن اجلوزي، دار األفاق اجلديدة، طمام مدمد بن حنبل_ مناقب اإِل

 م.1986 -هح 1116

القرآن، للشيخ حممد بعن ا   يستغنى، وبيان منه السالم_ منزلة السنة يف اإِل

 م.1989 _هح 1199، 4، طاأللباني، الدار السلفية، الكويتناصر الدين 

، 1، حتقيق د. حممد رراد سامل، ط_ من اج السنة النبوية، البن تيمية

 هح.1192

، مكتبة د بن إمساعيل، الشيخ حممد بن مدم_ امل دي حقيقة ال خرافة

 م.1999 _ هح1،1111، طاء الرتاثحيسالمية إِلالرتبية اإِل

عثمان علي حسن، دار د.  ة من املناهج املخالفة هلم،ل السنموقف مه_ 

 هح.1114، 1، طالوطن

سالمية، للشيخ حمماس بن عبد اهلل املواالة واملعاداة يف الشريعة اإِل_ 
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 م.1989 هح _1119، 6ط ،دار اهلجرة ،لعوداجل

 ) ن (

حممد عبد الردمن عوض، دار الكتاب  ، البن تيمية، حتقيقالنبوات_ 

 هح.1191، 1، بريوت، طالعربي

 م.1999 _ هح1119، 1، ط_ النصريية، د. س ري الفيل، دار املنار

 ،، مكتبة احلرملمصول الشيوعية، الشيخ صاحل بن سعد اللبيدان نقد_ 

 م.1981 _ هح1191، 6ط

مكتبة السنة ، نطق،البن تيمية، صببه الشيخ حممد حامد الفقينقض امل_ 

 .احملمدية

 ) هحح ( 

، دار الريان، تقديم حليارى يف مجوبة الي ود والنصارى، البن القيمهداية ا_ 

 .دار املطبعة السلفية ،ازي السقاوحتقيق د. مدمد حج

، لردمن الوكيل، دار الكتب العلمية، الشيخ عبد اهي الصوفية هذه_ 

 م.1981، 1بريوت، ط

 ) و (

راسة وحتقيق حممد ، دقيم اجلوزيةالكلم الطيب، البن الصيب من  الوابل_ 

 م.1981 _ هح1191، 1، طبريوت ،عبد الردمن عوض، دار الكتاب العربي

_ وجوب التعاون بل املسلمل، للشيخ عبد الردمن السعدي، مؤسسة 

 م.1984 _ هح1194، 6، طالرسالة، مكتبة الررد
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مدمد بن بشري بادي،  _ وجوب لزوم اجلماعة وترك التفرق، د. يال بن

 هح.1116، 1، طدار الوطن

 هح.1117، 1ط،، حممد بن إبراهيم احلمد، دار القاسم_ الوجودية

الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم دراسة وموازنة، د. سليمان القرعاوي، _ 

 م.1999 _ هح1119، 1مكتبة الررد، ط

دي، ضمن الوسائل املفيدة للبياة السعيدة، للشيخ عبد احلمن سع_ 

اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الردمن السعدي، مركز صاحل بن صاحل 

 م.1999_ هح1111الثقايف، عنيزة، 

وفيات األعيان ومنباء مبناء الزمان، البن خلكان، حتقيق د. إحسان عباس، _ 

 دار صادر.
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 الصفحة املوضوع

  تقديم مساحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز

  الثانية مقدمة الطبعة

  مقدمة الطبعة األوىل

  وخصائصها ،: مفهوم العقيدة اإِلسالميةالفصل

  األول: مفهوم العقيدة اإِلسالمية املبحث

    األول: تعريف العقيدة املطلب

  مواًل: تعريف العقيدة يف اللغة  

  ثانيًا: تعريف العقيدة يف االصطالح العام   

  المية  ثالثًا: تعريف العقيدة اإِلس

  رابعًا: موضوعات علم العقيدة   

    الثاني: ملقاب وممساء علم العقيدةاملطلب 

  مواًل: ملقاب وممساء علم العقيدة عند مهل السنة واجلماعة  

  ثانيًا: ملقاب و ممساء علم العقيدة غري مهل السنة واجلماعة  

   مهل السنة واجلماعةمصطلح الثالث:  املطلب

  تعريف السنة  مواًل:

  ثانيًا: تعريف اجلماعة 

 فهرس املوضوعات
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  مهل السنة واجلماعة وسبب تسميت م بذلك   ثالثًا:

  رابعًا: ممساء مخرى ألهل السنة واجلماعة  

 الثاني: خصائص العقيدة اإِلسالمية املبحث

 _عقيدة أهل السنة واجلماعة  _

 

  األوىل: سالمة مصدر التلقي

  لتسليم هلل _ تعاىل _ ولرسوله "الثانية: من ا تقوم على ا

  الثالثة: موافقت ا للفطرة القومية، والعقل السليم

الرابعة: اتصال سندها بالرسول " والتابعل ومئمة  الدين قواًل، 

 وعماًل، واعتقادًا

 

  اخلامسة: الوضوح والس ولة والبيان

  السادسة: السالمة من االضطراب، والتناقض، واللبس

  بالحمببال يمن ا قد تأتي بالحمعبار،ولكن ال تأت السابعة:

الثامنة: العموم والشمول، والصالح يف كحل زمحان ومكحان وممحة     

 وحال

 

  التاسعة: الثبات واالستقرار واخللود

  العاررة: من ا ترف  قدر مهل ا

  احلادية عشرة: من ا سبب للنصر والظ ور والتمكل

  الثانية عشرة: السالمة والنجاة

  الثالثة عشرة: العقيدة اإلسالمية عقيدة األلفة و االجتماع
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  الرابعة عشرة: من ا حتمي معتنقي ا من التخبط والفوضى والضياع

  اخلامسة عشرة: من ا متنح معتنقي ا الراحة النفسية والفكرية

  السادسة عشرة: سالمة القصد والعمل

  املعاملةالسابعة عشرة: تؤثر على السلوك واألخالق و

  الثامنة عشرة: تدف  معتنقي ا إىل احلزم واجلد يف األمور

  التاسعة عشرة: توصل إىل تكوين ممة قوية

  العشرون: تبعث يف نفس املؤمن تعظيم الكتاب والسنة

  احلادية والعشرون: تربط املؤمن بسلفه الصاحل

  الثانية والعشرون: تعْكُفل ملعتنقي ا احلياة الكرمية

  لثالثة والعشرون: متأل القلب بالتوكل على اهللا

  الرابعة والعشرون:  حتمل على العزة والكرامة

  اخلامسة والعشرون: ال تنايف العلم الصبيح

السادسححة والعشححرون: جتمحح  بححل مطالححب الححروح، والقلححب،      

 واجلسد

 

  السابعة والعشرون: تعرتف بالعقل وحتدد جماله:

عرتف بحالعواطف اإلنسحانية وتوج  حا الوجحه     الثامنة والعشرون: ت

 الصبيبة

 

التاسحححعة والعشحححرون: العقيحححدة اإلسحححالمية كفيلحححة حبحححل ييححح  

 املشكالت
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  الفصل الثاني: خصائص أهل السنة واجلماعة

  املبحث األول: سالمة منهجهم يف التلقي، واالستدالل

  األوىل: االقتصار يف التلقي على الكتاب والسنة

: التسليم لنصحوص الشحرع، وف م حا علحى مقتضحى محن ج       الثانية

 السلف

 

  الثالثة: االتباع وترك االبتداع

  الرابعة: االهتمام بالكتاب والسنة

  اخلامسة: ترك التفريق بل الكتاب والسنة إال مبا حدده الشارع

السادسة: احتجاج م بالسنة الصبيبة وترك التفريق بل املتحواتر  

 واآلحاد

 

عة: ليس هلم إمام معظم يأخذون كالمحه كلحه، ويعحدععبونع محا     الساب

 إال الرسول " هخالف

 

  الثامنة: من م معلم الناس بالرسول "

  التاسعة: الدخول يف الدين كله

  العاررة:  األخذ بأوامر اإلسالم بقوة

  احلادية عشرة: تعظيم السلف الصاحل

الواحححدة، ورد الثانيححة عشححرة: اجلمحح  بححل النصححوص يف مسححالة   

 املتشابه إىل احملكم

 

  الثالثة عشرة: اجلم  بل العلم والعبادة
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  الرابعة عشرة: اجلم  بل التوكل على اهلل واألخذ باألسباب

  اخلامسة عشرة: اجلم  بل التوس  يف الدنيا والزهد ب ا

  السادسة عشرة: اجلم  بل اخلوف والرجاء واحلب

   الردمة واللل والشدة والغلظةالسابعة عشرة: اجلم  بل

  الثامنة عشرة: اجلم  بل العقل والعاطفة

  التاسعة عشرة: التوافق يف وج ات النظر وردود األفعال:

  العشرون: اتفاق م يف مصول االعتقاد

  املبحث الثاني: وسطيتهم من بني الِفَرق

ل مواًل: من ححم وسححط يف بححاب صححفات اهلل بححل مهححل التعطيححل ومهحح 

 التمثيل

 

  ثانيًا:  وسط يف باب الوعد بل املرجئة وبل الوعيدية

  ثالثًا: وسط يف مسالة التكفري

رابعًا: وسط يف باب ممسحاء الحدين واإِلميحان، مو مسحألة األمسحاء      

 واجل مية ةواألحكام بل اخلوارج واملعتزلة وبل املرجئ

 

  خامسًا: وسط يف باب القدر بل القدرية واجلربية

  بل الغالل واجلافل سادسًا: وسط يف حمبة النيب "

  بل الرافضة واخلوارج سابعًا: وسط يف مصباب رسول اهلل "

  ثامنًا: وسط يف باب العقل بل الذين مل  وه وبل الذين ملغوه

  تاسعًا: وسط يف التعامل م  العلماء
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  عاررًا: وسط يف التعامل م  والة األمور

  وسط يف كرامات األولياء حادي عشر:

  ثاني عشر: وسط يف باب الشفاعة

  املبحث الثالث: خصائصهم اخللقية، والعملية

  األوىل: العدل

  الثانية: األمانة العلمية

  الثالثة: ال يتسمون إال باسم اإلسالم، والسنة واجلماعة

  الرابعة: ترك اخلصومات يف الدين، وجمانية مهل اخلصومات

امسة: البعد عحن جمادلحة مهحل البحدع مو جمالسحت م، مو عحرض       اخل

 رب  م إال على سبيل التنفيذ هلا

 

  السادسة: البعد عن القيل، والقال، وكثرة السؤال

السابعة: يكرهون احلديث واخلوض فيما ال طائل حتتحه وال عمحل   

 وراءه

 

الثامنة: ما عند الطوائف األخرى من كمال فعنحد مهحل السحنة ممتحه     

 ومكمله

 

  التاسعة: ممرهم رورى بين م

  العاررة: اإلنفاق يف سبيل اهلل

  احلادية عشرة: اجل اد يف سبيل اهلل

  الثانية عشرة: االهتمام بأمور املسلمل
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  الثالثة عشرة: احلرص على ي  كلمة املسلمل على احلق

  الرابعة عشرة: حسن اخللق

  اخلامسة عشرة: سعة األفق

  ة عشرة: األدب يف اخلالفالسادس

  السابعة عشرة: علو اهلمة

  الثامنة عشرة: االعتدال حال السراء والضراء

  التاسعة عشرة: تعاون م فيما بين م، وتكميل بعض م بعضًا

  العشرون: الرتبية املتكاملة املتوازنة

  احلادية والعشرون: مهل  السنة هم الذين جيددون لألمة ممر دين ا

  انية والعشرون: هم مهل األمر باملعروف والن ي عن املنكرالث

  الثالثة والعشرون: هم مهل الدعوة إىل اهلل

  الرابعة والعشرون: هم القدوة الصاحلون

  اخلامسة والعشرون: هم الغرباء

  السادسة والعشرون: هم الفرقة الناجية

  السابعة والعشرون: وهم الطائفة املنصورة

  والعشرون: وهم الظاهرون إىل قيام الساعةالثامنة 

  التاسعة والعشرون: تعظيم األمة هلم

  الثالثون: هم الذين حيزن الناس لفراق م

 احلاديححة والثالثححون: مصححرب النححاس علححى مقححواهلم ومعتقححدات م،    
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 ودعوت م

الثانيححة والثالثححون: يححدينون بالنصححيبة هلل، ولكتابححه، ولكتابححه،   

 ملسلمل وعامت مولرسوله، والئمة ا

 

 بالعلم ما جي ةعلى العاجز يف معرفت نالثالثة والثالثون: ال يوجبو

 على القادر

 

الناس مبا ليس من عند اهلل ورسوله  نالرابعة والثالثون: ال ميتبنو

" 

 

 ناخلامسححة والثالثححون: يسححعون يف طلححب الكمححال، وال يطححالبو    

 باملستبيل

 

   يعادون إال على مساس الدينوال نالسادسة والثالثون: ال يوالو

  السابعة والثالثون: حمبة بعض م لبعض، وترحم بعض م لبعض

  الثامنة والثالثون: سالمت م من تكفري بعض م لبعض

التاسححعة والثالثححون: سححالمت م يف العمححوم مححن التلححبس بالبححدع     

 والكبائر توالشركيا

 

  األربعون: سالمة قلوب م والسنت م ألصباب الرسول "

احلادية واألربعون: سالمت م من احلرية واالضحطراب، والتخحبط   

 والتناقض

 

  الثانية واألربعون: من الضالل واملبتدعل يرجعون إلي م

  الثالثة واألربعون: رفض م التأويل املذموم
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الرابعة واألربعون: االعتقاد اجلازم بأنه ال يس  محد اخلحروج عحن   

 رريعة حممد 

 

ربعون:  التثبت يف األخبحار، والبعحد عحن التسحرع يف     اخلامسة واأل

 إطالق األحكام

 

  السادسة واألربعون: التورع يف الفتيا

  السابعة واألربعون: احلرص على تزكية النفوس

الثامنة واألربعون: العمحل علحى مرضحاة اهلل يف كحل وقحت مبحا هحو        

 مقتضى ذلك الوقت

 

ملدة اليسرية من حقائق العلوم التاسعة واألربعون: من م ينالون يف ا

 واألعمال مضعاف ما يناله غريهم يف قرون ومجيال

 

  اخلمسون: حصول البشرى عند املمات

  احلادية واخلمسون: وجل القلوب ودم  العيون

  الثانية واخلمسون: بياض الوجوه وب اؤها يف الدنيا واآلخرة

  تالثالثة واخلمسون: مضاعفة احلسنات ورفعة الدرجا

  اخلامتة  _

  فهرس املصادر واملراجع _

  فهرس املوضوعات _

 

 




