


  

 االنتمـاء احلق  ٥  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلمد هللا الذي أكمل الدين وأمت النعمة، وأقام الدليل وأظهر 
احلجة، والصالة والسالم على رسوله الذي تركنا على أوضح سبيل 

  : وأنصع حمجة، أما بعد
فقد سألت أيها األخ األوىف، واخلالصة األصفى، ثبتك اهللا 

مجاعة تنتمي؟ وحتت ورعاك، وجعل اجلنة منتهى مسعاك، إىل أي 
وطلبت تعجيل اإلجابة، ملسيس احلاجة، فأقول . لواء من تنضوي؟

  : وباهللا التوفيق
أعلم أن اهللا أوجب على أهل العلم بيانه، وحذرهم من ستره 

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا : وكتمانه، فقال جل من قائل عليما
نى مدالْهو اتنيالْب نم  كابِ أُولَئتي الْكاسِ فلنل اهنيا بم دعب

  ]. ١٥٩:البقرة[ يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاعنونَ
من سئل عن علم فكتمه أجلم يوم «: وقال رسول اهللا 
والترمذي ) عون.١٠/٩١(أخرجه أبو داود  »القيامة بلجام من نار

، ٢٩٩، ٢/٢٩٦(وأمحد ) ١/١١٤(وابن ماجة ) ٤٠٨-٧/٤٠٧(
من حديث أيب هريرة، وهو حديث ) ٩٥(وابن حبان  )٥٠٨

  . )١(صحيح 
ن النيب أمن حديث متيم الداري ) ٥٥رقم(ويف صحيح مسلم 

 هللا «: ثالثاً قلنا ملن يا رسول اهللا؟ قال »الدين النصيحة«: قال
                              

  . ملقيده) ..رفع املنار(وانظر جزء  )١(



  
 االنتمـاء احلق  ٦  

  . »ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم
هذا حديث له شأن، ذكر حممد بن : (ألصبهاينقال أبو نعيم ا

  . )١()نه أحد أرباع الدينأأسلم الطوسي 
تعليم جاهلهم، ورد من زاغ منهم : (وإن من نصيحة املسلمني

احلق، والرفق م،  إىلعمل بالتلطف يف ردهم  أوعن احلق يف قول 
يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، حمبة إلزالة فسادهم ولو 

وددت أن هذا : ضرر له يف دنياه، كما قال بعض السلف حبصول
اخللق أطاعوا اهللا وإن حلمي قرض باملقاريض، وكان عمر بن عبد 

يا ليتين عملت فيكم بكتاب اهللا وعملتم به، :    (العزيز يقول
فكلما عملت فيكم بسنة، وقع مين عضو حىت يكون آخر شيء 

د اهللا بالنصائح، والذين ميشون بني عبا. )٢()منها خروج نفسي
اهللا أولياء وخيافون عليهم من أعماهلم يوم تبدو الفضائح، أولئك 

  . )٣(وأحباؤه وأهل صفوته
مث اعلم أن أبا األنبياء إبراهيم عليه الصالة والسالم قد مسانا 

وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده هو : ونسبنا كما قال تعاىل
علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم  اجتباكُم وما جعلَ

هو سماكُم الْمسلمني من قَبلُ وفي هذَا ليكُونَ الرسولُ شهِيدا 
علَيكُم وتكُونوا شهداَء علَى الناسِ فَأَقيموا الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ 

                              
  ). ١/١٢٦(جامع العلوم واحلكم البن رجب  )١(
  ). ٢٢٥-١/٢٢٤(انظر اجلامع  )٢(
  ). ٢٢٥-١/٢٢٤(انظر اجلامع  )٣(



  

 االنتمـاء احلق  ٧  

 ا بِاللَّه هو مولَاكُم فَنِعم الْمولَى ونِعم النصريواعتصمو
  ]. ٧٨:احلج[

إسرائيل، الذي أخرجه ويف حديث حيىي بن زكريا ووعظه بين 
، )٣/٣(، والنسائي يف الكربى، وحتفة األشراف )٢٨٦٣(الترمذي 
من رواية احلارث األشعري رضي اهللا  )٢٠٢، ٤/١٣٠(وأمحد 

  . »جهنم)١(ا بدعوة اجلاهلية، فإنه من جثىومن دع«: عنه
وإن صلى وصام، فادعوا «: قال. وإن صام وصلى ؟: قيل

وصححه . »بدعوى اهللا الذي مساكم املسلمني املؤمنني عباد اهللا
حديث ): "٢/٢٢٧- ١٥٥٠(وابن حبان ) ٩٣، ٤٨٣(ابن خزمية 

  ". حسن، جامع لفنون العلم
اء، ففي زوائد عبد اهللا على أعظم االنتم: اإلسالم إىلواالنتماء 

، )١٧٩(، واملنتخب من مسند عبد بن محيد )٥/١٢٨(املسند 
، وشعب اإلميان للبيهقي )٤٠٧-١/٤٠٦(وخمتارة الضياء 

انتسب : من حديث أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال) ٢/٨٨/١(
: رجالن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال أحدمها

فالن، فمن أنت ال أم لك؟ فقال رسول اهللا  أنا فالن بن فالن بن
 :» انتسب رجالن على عهد موسى عليه السالم فقال

أنا فالن بن فالن حىت عد تسعة فمن أنت ال أم لك؟ : أحدمها
موسى  إىلفأوحى اهللا : قال. أنا فالن بن فالن ابن اإلسالم: قال

أو  أما أنت أيها املنتمي: عليه السالم أن قل هلذين املنتسبني
                              

  . الشيء اموع، أي من مجاعات جهنم –بضم اجليم املعجمة  –مجع جثوة  )١(



  
 االنتمـاء احلق  ٨  

تسعة يف النار فأنت عاشرهم، وأما أنت أيها املنتسب  إىلاملنتسب 
  . »اثنني يف اجلنة، فأنت ثالثهما يف اجلنة إىل

وهو حديث صحيح، قد أفاد أن أساس الوالء والرباء هو 
، فاملسلم املشرقي يوايل املسلم املغريب وإن مل يعرفه، اإلسالم

األساس، وهذا يعين أن  واحلقوق بينهما مرتبطة ومؤداة ألجل هذا
حبيث تكون مجاعة املسلمني ال حتتمل يف داخلها مجاعة أخرى، 
ألن ذلك  أسس تلك اجلماعة وقواعدها أساساً للوالء والرباء،

يقتضي أن من دخل تلك اجلماعة استحق حقوق العون والنصرة 
  . واإلخاء، أما من كان خراجاً عنها فال يستحق ذلك

مية قائمة إال بالرجوع إىل اهللا، ولن تقوم لألمة اإلسال(
واالجتماع على احلب فيه، والبغض فيه، والوالء له، والرباء ممن 

  . )١()أمرنا اهللا بالرباء منه، وعندئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا
وقد ذكر اهلروي يف منازل السائرين أن من عالمات اتباع 

ها مدارج فقال ابن القيم يف شرح). اسم إىلومل ينسبوا : (الرسل
  ): ٣/١٧٤(السالكني 

أي مل يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس، من األمساء اليت 
صارت أعالماً ألهل الطريق، وأيضا فإم مل يتقيدوا بعمل واحد، 
جيري عليهم امسه، فيعرفون به دون غريه من األعمال، فإن هذا آفة 

  . العبودية، وهي عبودية مقيدة

                              
  ).. ٩٢ص(الوالء والرباء للقحطاين  )١(



  

 االنتمـاء احلق  ٩  

فال يعرف صاحبها باسم معني من معاين  :وأما العبودية املطلقة
أمسائها، فإنه جميب لداعيها على اختالف أنواعها، فله مع كل أهل 
عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فال يتقيد برسم وال إشارة، وال 

  . اسم وال بزي، وال طريق وضعي اصطالحي
: وعن طريقه؛ قال: الرسول: بل إن سئل عن شيخه؟ قال

  . االتباع
  . قته؟ قال لباس التقوىوعن خر

  . حتكيم السنة: وعن مذهبه؟ قال
سورة [يرِيدونَ وجه: وعن مقصوده ومطلبه؟ قال

  ]. ٥٢:األنعام
في بيوت أَذنَ اللَّه أَنْ ترفَع : وعن رباطه وعن خانكاه؟ قال

رِجالٌ لَا * لِ ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغدو والَْآصا
تلْهِيهِم تجارةٌ ولَا بيع عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ الصلَاة وإِيتاِء 

كَاةالز]٣٧-٣٦:النور .[  
  : وعن نسبه؟ قال

ــواه   ــالم ال أب يل سـ     أيب اإلسـ
  هـــا.إذا افتخــروا بقــيس أو متــيم  

ص (كربى وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية النمريي يف الوصية ال
وكذلك التفريق بني األمة وامتحام مبا ال يأمر اهللا ): (...٧٦-٧٥

أنت شكيلي أو فَرقَندي؟ فإن : به وال رسوله، مثل أن يقال للرجل
هذه أمساء باطلة، ما أنزل اهللا ا من سلطان، وليس يف كتاب اهللا 



  
 االنتمـاء احلق  ١٠  

وال سنة رسوله وال يف اآلثار املرفوعة عن سلف األمة ال شكيلي 
  . ال فرقندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب اهللا وسنة رسولهو

أنت من ملة عثمان : وقد روينا أن معاوية سأل ابن عباس فقال
لست على ملة علي وال ملة عثمان، بل أنا : أو على ملة علي؟ فقال

  . على ملة رسول اهللا 
كل هذه األهواء يف النار، : وكذلك كثري من السلف يقولون

ما أبايل أي النعمتني، على أن هداين اهللا لإلسالم، : ويقول أحدهم
  . أو جنبين هذه األهواء

املسلمني عباد اهللا، فال نعدل عن : واهللا تعاىل قد مسانا يف القرآن
األمساء اليت مسانا اهللا ا إىل أمساء أحدثها قوم ومسوها هم وآباؤهم، 

  . ما أنزل اهللا ا من سلطان
انتساب إىل إمام، : التسمي ا مثلبل األمساء اليت قد يسوغ 

شيخ كالقادري  إىلكاحلنفي واملالكي والشافعي واحلنبلي، أو 
انتساب إىل القبائل، كالقيسي واليماين، : والعدوي وحنوهم، أو مثل

  . أو إىل األمصار، كالشامي والعراقي واملصري
وال جيوز ألحد أن ميتحن الناس ا، وال يوايل ذه األمساء، وال 
يعادي عليها، بل أكرم اخللق عند اهللا أتقاهم، من أي طائفة كان، 

  . أهـ. هم الذين آمنوا وكانوا يتقون: وأولياء اهللا الذين هم أولياؤه
  : رمحه اهللا أموراً اإلسالموقد تضمن كالم شيخ 

، واملنتمي اإلسالم إىلإال  اإلسالمأنه ال انتماء يف دين : أحدها
، واملنتمون إليه للكتاب وسنة رسول اهللا إليه يسمى مسلما متبعا 



  

 االنتمـاء احلق  ١١  

  . مجاعة املسلمني: يسمون
أمساء  إىلأن اهللا قد مسانا املسلمني عباد اهللا، فال نعدل : والثاين

  . أحدثت ما أنزل اهللا ا من سلطان
أن من االنتماء ما يسوغ، وهو االنتماء إىل إمام أو : والثالث

  . حرفة كزراع وخباز إىلشيخ أو قبيلة أو مصر، وكذا االنتماء 
أنه ال جيوز أن ميتحن الناس ذه األمساء احملدثة، وال : والرابع

  . يوايل ا، وال يعادي عليها
، مسع النيب ): (٢/٣٧٠(وقال ابن القيم يف مدارج السالكني 

! يالألنصار: وآخر يقول! ياللمهاجرين: يف بعض غزواته قائالً يقول
  . ؟!)١( »لية، وأنا بني أظهركمما بال دعوى اجلاه« :فقال

هذا ومها امسان شريفان، مساهم اهللا ما يف كتابه، فنهاهم عن 
أن يتداعوا باملسلمني، واملؤمنني، وعباد اهللا،  إىلذلك، وأرشدهم 

وهي الدعوة اجلامعة، خبالف املفرقة، كالفالنية والفالنية، فاهللا 
  . اهـ. املستعان

) ١/٢١٤(تقدم يف االقتضاء احلديث امل اإلسالموذكر شيخ 
فإذا كان هذا التداعي يف هذه األمساء، وهذا : (وعلق عليه

االنتساب، الذي حيبه اهللا ورسوله، فكيف بالتعصب مطلقا، 
  . والتداعي للنسب واإلضافات اليت هي إما مباحة أو مكروهة؟

االسم الشرعي، أحسن من االنتساب  إىلوذلك أن االنتساب 
  ). غريه إىل

                              
  . متفق عليه من حديث جابر بن عبد اهللا )١(
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  فصل

ومذهب (مذهب أهل السنة واجلماعة، : واإلسالم الصحيح
أهل السنة واجلماعة مذهب قدمي، معروف، قبل أن خيلق اهللا أبا 

 )١(حنيفة ومالكاً والشافعي وأمحد، فإنه مذهب الصحابة الذين 
تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان متبدعاً عند أهل السنة 

  . )٢()واجلماعة
أا ما كان عليه : الح الشرع للسنةواملفهوم العام يف اصط

  . )٣(، من العلم، والعمل، واهلدي، وكل ما جاء به مطلقا النيب، 
إن السنة هي ): (٤/٤٣٦(قال شيخ اإلسالم يف الفتاوى 

ويف رسالته ). الشريعة، وهي ما شرعه اهللا ورسوله من الدين
وأنتم ): (٣/٣٧٨(ألصحاب عدي بن مسافر املثبتة يف الفتاوى 

علمون أصلحكم اهللا أن السنة اليت جيب اتباعها وحيمد أهلها ويذم ت
يف أمور االعتقادات وأمور  من خالفها هي سنة رسول اهللا 

العبادات وسائر أمور الديانات، وذلك إمنا يعرف مبعرفة أحاديث 
، الثابتة عنه يف أقواله وأفعاله، وما تركه من قول وعمل، النيب، 

  . أهـ)مث ما كان عليه السابقون والتابعون هلم بإحسان
  ): ٢٣٠ص(وقال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم 

                              
  . الذي: كذا األصل ولعل صوابه )١(
  ). ٢/٤٨٢(منهاج السنة النبوية  )٢(
  ). ٢٩- ٢٤(لعقل انظر مفهوم أهل السنة واجلماعة ل )٣(



  

 االنتمـاء احلق  ١٣  

الطريق والسلوك، فيشمل ذلك مبا كان عليه هو : والسنة هي(
عمال ، وخلفاؤه الراشدون من االعتقادات واأليعين الرسول،  –

  . واألقوال، وهذه هي السنة الكاملة
وهلذا كان السلف قدمياً ال يطلقون اسم السنة إال على ما 
يشمل ذلك كله، روي معىن ذلك عن احلسن، واألوزاعي، 

  . أهـ) والفضيل بن عياض
كالسنة مقابل القرآن (ويتفرع عن هذا املفهوم، عدة مفاهيم، 

البدعة، ومبعىن أصول  الكرمي، والسنة مبعىن املشروع، وخالف
  . )١()الدين، ومبعىن االتباع، ومبعىن احلديث، ومبعىن النافلة

أما مفهوم اجلماعة، فإن من أفضل من أقامه على سوقه وجاله، 
: فقال رمحه اهللا). ٢٦٤-٢/٢٦٠: (اإلمام الشاطيب يف االعتصام

فاختلف الناس يف معىن اجلماعة يف هذه األحاديث على مخسة (...
  : أقوال

، وهو الذي يدل اإلسالمأا السواد األعظم من أهل : أحدها
عليه كالم أيب غالب أن السواد األعظم هم الناجون من الفرق، فما 
كانوا عليه من أمر دينهم فهو احلق، ومن خالفهم مات ميتة جاهلية 
سواء خالفهم يف شيء من الشريعة أو يف إمامهم وسلطام فهو 

  ). خمالف للحق
ن ممن قال ذا أبو مسعود األنصاري وعبد اهللا بن وذكر أ

                              
  . وبيانه هناك) ٤٧ص(مفهوم أهل السنة واجلماعة للعقل  )١(
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القول يدخل يف ] هذا[وعلي : (مث قال. مسعود رضي اهللا عنهما
اجلماعة جمتهدوا األمة وعلماؤها، وأهل الشريعة العاملون ا، ومن 
سواهم داخلون يف حكمهم ألم تابعون هلم، ومقتدون م، فكل 

وهم بة للشيطان،  من خرج عن مجاعتهم فهم الذين شذوا،
ويدخل يف هؤالء مجيع أهل البدع، ألم خمالفون ملن تقدم من 

  ). األمة، مل يدخلوا يف سوادهم حبال
أا مجاعة العلماء اتهدين، فمن خرج مما عليه علماء : والثاين

األمة، مات ميتة جاهلية، ألن مجاعة اهللا العلماء، جعلهم حجة على 
إن اهللا لن جيمع «: ن بقوله عليه الصالة والسالمالعاملني، وهم املعنيو

  . أهـ »أميت على ضاللة
وممن قال ذا عبد اهللا بن املبارك، وإسحاق بن راهوية، ومجاعة 

  . )١(من السلف، وهو رأي األصوليني 
أن اجلماعة هي الصحابة على اخلصوص، ألم أقاموا : والثالث

 جيتمعون على ضاللة عماد الدين، وأرسوا أوتاده، وهم الذين ال
  . أصالً

عمر بن عبد العزيز، وأيده مالك بن : مث ذكر ممن قال بذلك
فعلى هذا القول : (أنس إمام دار اهلجرة على ذلك، مث قال الشاطيب

فلفظ اجلماعة، مطابق للرواية األخرى يف قوله عليه الصالة 
ا ما قالوه وم إىل، فكأنه راجع »ما أنا عليه وأصحايب«: والسالم

فإذا كل : (أن قال إىل). سنوه وما اجتهدوا فيه حجة على اإلطالق
                              

  . والترمذي يف سننه) ١٣/٣١٦(وهو قول البخاري انظر فتح الباري  )١(



  

 االنتمـاء احلق  ١٥  

ما سنوه فهو سنة من غري نظر فيه، خبالف غريهم، فإن فيه ألهل 
االجتهاد جماال للنظر رداً وقبوالً، فأهل البدع إذا غري داخلني يف 

  ). اجلماعة قطعا على هذا القول
ذا أمجعوا على إ اإلسالمأن اجلماعة هي مجاعة أهل : والرابع

، فهم الذين ضمن باعهمتاأمر، فواجب على غريهم، من أهل امللة 
اهللا لنبيه عليه الصالة والسالم أن ال جيمعهم على ضاللة، فإن وقع 

  ). بينهم اختالف فواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه
القول الثاين، وهو  إىلوكأن هذا القول يرجع : (مث قال الشاطيب

  ). القول األول، وهو األظهر إىلما يقتضيه، أو يرجع  يقتضي أيضا
مجاعة : ما اختاره الطربي اإلمام من أن اجلماعة: اخلامس

بلزومه وى عن  املسلمني إذا اجتمعوا على أمري فأمر الرسول 
  . أهـ)١(فراق األمة، فيما اجتمعوا عليه من تقدميه عليهم 

اصله أن اجلماعة وح: (مث ذكر كالما طويالً للطربي مث قال
االجتماع على اإلمام املوافق للكتاب والسنة، وذلك  إىلراجعة 

ظاهر يف أن االجتماع، على غري سنة، خارج عن معىن اجلماعة 
) املذكورة يف األحاديث املذكورة، كاخلوارج ومن جرى جمراهم

  . انتهى كالم الشاطيب
  : وخالصة ما تقدم

التابعون هلم بإحسان، هم الصحابة، و: أن اجلماعة الشرعية
                              

  ). ٣٨٥-٦/٣٨٤(وحتفة األحوذي ) ١٣/٣٧(انظر كالم الطربي يف الفتح  )١(



  
 االنتمـاء احلق  ١٦  

لم والفقه يف الدين، والذين ، أهل العوالتابعون هلم من أئمة اهلدى
  . قيام الساعة إىلم، ومن اتبع سبيلهم من املؤمنني  يقتدى

ويدخل يف عموم اجلماعة، ما جاء خمصصاً يف بعض معانيها، 
مصلحة كربى من  أوكأهل احلل والعقد، واتمعني على إمام، 

  . )١(املسلمني، وعلى مجاعة املسجد وحنو ذلك مصاحل 
 –رعاك اهللا  –ومجاع مفهوم أهل السنة واجلماعة يني ذلك 

  . )٢(سبب تسميتهم بذلك، ذاك أم اتبعوا السنة واجتمعوا عليها 
***  

  فصل

فإذا علمت أيها األخ الراشد يف مسلكه وفعاله ما تقدم حده 
رفة ضده وهو االنتماء ورمسه من االنتماء احلق، فال بد من مع

  . الباطل
غري أهل السنة واجلماعة، ألم  إىلواالنتماء الباطل هو االنتماء 

ومن يشاققِ الفرق الناجية، وألن سبيلهم هو سبيل املؤمنني، 
ه الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّ

                              
اجلماعة املبتدعة  وخيرج من مفهوم) ٧٠-٦٩(انظر مفهوم أهل السنة واجلماعة  )١(

وأصحاب األهواء، واتباع الفرق احملدثة قدميا وحديثا، ومن خرج على أئمة 
املسلمني اتمع عليهم، ومن شذ من اجلهلة والفجار والفساق، وانظر لذلك 

  ). ٧٠/٧٢(مفهوم أهل السنة واجلماعة
  ).٦ص(وخمتصر الواسطية ) ٣/١٥٧(انظر جمموع الفتاوى  )٢(



  

 االنتمـاء احلق  ١٧  

من أقر : (، قال ابن عباسما تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصريا
. )١()من عنقه اإلسالمباسم من هذه األمساء احملدثة فقد خلع ربقة 

  . ويقصد بذلك أمساء اجلماعات والفرق واألهواء
سأل ): ١/٧٢(ويف ترتيب املدارك للقاضي عياض اليحصيب 

الذين ليس هلم : (قال. نة يا أبا عبد اهللا؟رجل مالكا من أهل الس
  ). لقب يعرفونه به ال جهمي، وال رافضي، وال قدري

وسئل بعض ): ٣/١٧٤(وقال ابن القيم يف مدارج السالكني 
  ). ماال اسم له سوى السنة: األئمة عن السنة فقال

إذا تسمى الرجل بغري اإلسالم والسنة : (وقال مالك بن مغول
  . )٢()شئتفأحلقه بأي دين 

إياكم وكل اسم يسمى بغري : (وقال ميمون بن مهران
  . )٣()اإلسالم

وعليه فإن كل من خالف أهل السنة واجلماعة، فقد تسمى 
 -بغري اإلسالم والسنة، كأصحاب األهواء والفرق الضالة، وإن زعم

األحزاب،  إىلأنه من أهل السنة، ألن أهل السنة ال ينتمون  –افتراء 
أو القوميات، وال يتعصبون لشيء سوى السنة، ال  أو الشعارات،

من األوطان، وال األجناس، وال الشعوب، وال القبائل، وال األقاليم، 
  . وإمنا جيمعهم شعار السنة، وجيتمعون عليه فهم أهل السنة واجلماعة

                              
  ). ١٣٧(بطة يف الشرح واإلبانة أخرجه ابن  )١(
  ). ١/٦٢(أخرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  )٢(
  ). ١٣٧(الشرح واإلبانة  )٣(



  
 االنتمـاء احلق  ١٨  

كل (مضلالً يتلبس بلباس احلق، فإن  –رعاك اهللا  –واحذر 
طله إال بإخراجه يف قالب صاحب باطل ال يتمكن من ترويج با

  . )١()حق
االنتساب ): (٣/٣٤٣(قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى 

جنس معني من أجناس بعض شرائع التدين، كالتجند  إىل
االنتساب  أوللمجاهدين، والفقه للعلماء، والفقر والتصوف للعباد، 

بعض فرق هذه الطوائف، كإمام معني، أو شيخ، أو ملك، أو  إىل
من رؤوس املتكلمني، أو مقالة، أو فعل تتميز به طائفة، أو  متكلم

كما يتعصب  –غريها  أومن عمائم –شعار هذه الفرق من اللباس 
 أواللبسة يعنون اخلرقة الشاملة للفقهاء والفقراء،  أوقوم للخرقة 

حنو ذلك، كل ذلك من أمور اجلاهلية املفرقة بني  أولباس التجنيد، 
ن عن أهل السنة واجلماعة، داخلون يف أهل األمة، وأهلها خارجو

هو  أن يكون رسول اهللا حممد، : البدع والفرقة، بل دين اهللا
املطاع أمره ويه، املتبوع يف حمبته ومعصيته، ورضاه وسخطه، 

  . أهـ.وعطائه ومنحه، ومواالته ومعاداته، ونصره وخذالنه

                              
  ). ٢/١١(إغاثة اللهفان البن القيم  )١(



  

 االنتمـاء احلق  ١٩  

  خامتة 

أهل اإلسالم (ن وشهد ما تقدم، أيها املبتغي درب السالمة، أ
مجع : وسبب االجتماع واأللفة(، )١()ليس هلم مسة سوى اإلسالم

الدين، والعمل به كله، وهو عبادة اهللا وحده ال شريك له، كما أمر 
  . به باطناً، وظاهراً

  . ترك حظ مما أمر العبد به، والبغي بينهم: وسبب الفرقة
وبراءة عذاب اهللا، ولعنته، وسواد الوجوه، : ونتيجة الفرقة

  . )٢()الرسول منهم
والواجب على املختلفني طلب احلق وحتريه بتحكيم الكتاب 

ولو أنه كل ما اختلف مسلمان يف شيء اجرا مل يبق بني (والسنة، 
  . )٣()املسلمني عصمة وال أخوة

وقد وصى اهللا تعاىل مجيع األنبياء عليهم الصالة والسالم (
، )٤()راق واالختالفباالئتالف واجلماعة واهم عن االفت

  . والسائرون على درم حري م فعل ذلك، واهللا ويل احملسنني
  صاحل بن عبد اهللا العصيمي : وكتبه

  هـ٢٢/٥/١٤١٢

                              
  ). ٦١(حلية الطالب  )١(
  ). ١/١٧(الفتاوى  )٢(
  ). ٢٤/١٧٣(الفتاوى  )٣(
   ).٤/١٠٩(تفسري ابن كثري  )٤(


