


 

 





 

   



 

 ِديْ َباَجُة الَبْحثِ 
قه َوأَوحَضَحُه، وََكَشَف َعنح َسَبيَلَه َوبَ ي هَنُه، َوَهَدى َمنح َشاَء َمنح َخلحقَ  ُد ّلِلََه الهَذي َأظحَهَر اْلَح َمح َه َإََل اْلح

َنَة ِف َطرَيَقَه، َوَشرََح َبَه  َها، َفَحَفَظُه َوَعَصَمُه َمَن الحَفت ح َفا َعَلي ح رَُه، َوَأْنحَاُه َمَن الضهََلَلَة َحنَي َأشح َصدح
َُدى َوثَ ب هَتُه، َوآََتُه الحَيَقنَي ِف ات َبَ  ََلَكَة، َوأَقَاَمُه َعَلى ُسَنَن اْلح َِ َرُسلَلَه َديَنَه، َفأَن حَقَذُه َمنح َمَهاَوي اْلح ا

َعَة َوأَيهَدُه،َوَصَحابَ  ُهمح َوبَ عهَدُه، َوَجَعَل  َتَه َوَوف هَقُه، َوَحَرَس قَ لحَبُه َمنح َوَساَوَس الحَبدح َوَأَضله َمنح أَرَاَد َمن ح
ميَانَ  رََه اْلحَ َِ َمنح َصدح َرتََه َساَهًيا، َوِف َضََللََتَه ََلَهًيا، َونَ َز ََلُه ِف َغمح ، َواب حتَ زه َعَلى قَ لحَبَه َغَشاَوًة، َوَأْهح

ُلَغ الحَكَتاُب َفيَه  ََة، َوَخَتَم َعَلى ََسحَعَه َوَبَصرََه؛ لَيَ ب ح ْيح َديََة اْلَح ََلَم، َوتَ ي هَهُه ِف أَوح سح َأَجَلُه، َمنحُه اْلحَ
َليَنَه إَ  ُه؛ لَيَ عحَلَم َعَباُدُه َأنه َإلَيحَه َويَ َتَحقهَق الحَقلحُل َعَليحَه ِبَا َسَبَق َمنح َعلحَمَه َفيَه َمنح قَ بحَل َخلحَقَه َلُه َوَتكح َّيه

َع، َمنح َغْيحَ َغَرٍض َلُه َفيَه، َوََل َحاَجٍة َبَه َإلَيحَه، فحَع َوالحَمنحَع، َوبََيَدَه الضُّره َوالن هفح ََل ُيْسَأُل  ﴿ الده
َغيحَبَه َأَحًدا، َوََل َجَعَل السهَبيَل ، َإذح َلَح يُطحَلعح َعَلى (81) األنبياء:  ﴾ َعمَّا يَ ْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلونَ 

َزَاَء َمنحُه َبَلَسيَلٍة َسبَ َقتح َمنحُه َإلَيحَه، َوََل  َتَحقه اْلح َسُن اسح الحَكاَفُر   َإََل َعلحَمَه ِف َخلحَقَه أََبًدا، ََل الحُمحح
َر النهاَر َعَليحَه، َفمَ  َ َكاَن َلُه ُجرحٌم أَوح َجرَيَرٌة َحنَي َقَضى َوَقده َدى الحَمنحزَلََتنيح نح أَرَاَد َأنح ََيحَعَلُه َْلَحح

ُه َوجَ  َها، َوَجَعَل َمَلارََدُه َوَمَصاَدرَُه ََنحَلَها، َوُمتَ َقلهَبُه َوُمَتَصرهفَاتََه َفيَها، وََكده ََمُه َإَّيه َدُه َوَنَصَبُه أْلح هح
ُتلُم، وََكَتابُ  َها؛ لَيَ َتَحقهَق َوعحُدُه الحَمحح ُتلُم،َعَلي ح ُبُه الحَمكح ُتلُم، َوَغي ح َوالَِّذيَن آَمُنوا ُمْشِفُقوَن  ﴿ ُه الحَمخح

َا اْْلَقُّ  َها َويَ ْعَلُموَن َأَّنَّ َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم  ﴿ ،(َمنح َرّبَ َمح ) (81الشلرى:  ) ﴾ِمن ْ
 (.752البقرة: ) ﴾ الطَّاُغوُت ُُيْرُِجوََّنُْم ِمَن النُّوِر ِإََل الظُُّلَماتِ 

َدُه الهَذي ََل َشرَيَك َلُه، الهَذي ُُيحَيي َومُيَيُت َويُ نحَشُئ َويَُقيُت وَ  َهُد َأنح ََل َإَلَه َإَله اّلِلهُ َوحح يُ بحَد ُُ َوَنشح
َلحَل وَ  َعٍن َِبُُللَهيهَتَه، َوُمَتَبَ  ٍُ َعَن اْلح َهُد َأنه  الحُقلهَة َإَله َبَه،َويَُعيُد، َشَهاَدَة ُمَقرٍ  َبُعُبلَديهَتَه، َوُمذح َوَنشح

ُعَل النهاَس َعامهًة؛ لَيُ نحَذَر مَ  َلحَق َكافهًة، َوأََمَرُه َأنح َيدح نح َكاَن َحيًّا ُُمَمهًدا َعبحُدُه َوَرُسللُُه، بَ َعَثُه َإََل اْلح
 .َوُيََقه الحَقلحُل َعَلى الحَكاَفرَينَ 

  



 

 :َأمَّا بَ ْعدُ 

 (َعَلى اْلَمْرءِ َأْوَجُب َما )
َم تَ لحَحي يَن، َوَما َكلهَف اّلِلهُ َبَه َعَباَدُه َمنح فَ هح َدَه فََإنه َأوحَجَب َما َعَلى الحَمرحَء َمعحرََفُة اعحَتَقاَد الدَ 

ََللَ  َتدح ََلَئَل َوالحَيَقنَي، َوالت هَلصَُّل َإََل طُرَُقَها َواََلسح َجَج  َوَصَفاتََه َوَتصحَديَق ُرُسَلَه َِبلده َها َِبْلُح َعَلي ح
 .َوالحَبَاَهنيَ 

 :َوَأْوَضِح ُحجٍَّة َوَمْعُقولٍ  وََكاَن ِمْن َأْعَظِم َمُقوٍل،
قُّ الحُمَبنيُ   .َكَتاُب اّلِلَه اْلَح

ُ َعَليحَه َوَسلهمَ  -ُُثه قَ لحُل َرُسلَل اّلِلَه  َياَر الحُمتهَقنيَ -َصلهى اّلِله َخح  .، َوَصَحابََتَه األح
 .َما َأْجحََع َعَليحَه السهَلُف الصهاَْلُلنَ ُُثه 

ينَ  َها َإََل يَ لحَم الدَ  ُملَعَها َوالحُمَقاُم َعَلي ح  .ُُثه التهَمسُُّك ِبَجح
َدثَ َها الحُمَضلُّلنَ  َها ِمها َأحح َِ َإلَي ح َتَما َتَناُب َعَن الحَبَدَِ َواََلسح  .ُُثه اََلجح

 (َما َكاَن َعَلْيِه السََّلفُ )
ُللَكةُ فَ هَ  قَ  الحَمسح ُقلَلُة، َوَطرَاَيُق اْلَح ُفلَظُة الحَمن ح ََثُر الحَمحح ُبلَعُة، َواْلح ، َذَه الحَلَصاََّي الحَملحُروثَُة الحَمت ح

ُهلَرُة، َُيَُة الحَمشح ََلَئُل الَله َها َوالده َجُج الحَباَهَرُة الحَمنحُصلَرُة الهَِت َعَمَلتح َعَلي ح َوالتهاَبُعلَن. الصهَحابَُة  َواْلُح
 َ نَ ُهمح َوَبنيح َلَمنَي، َواعحتَ َقُدوَها ُحجهًة َفيَما بَ ي ح  اّلِلَه َوَمنح بَ عحَدُهمح َمنح َخاصهَة النهاَس َوَعامهَتَهمح َمَن الحُمسح

  .َربَ  الحَعاَلَمنيَ 
َتَديَن، َواق حتَ َفى  ََئمهَة الحُمهح تَ َهَد ِف ُسُللَك َسَبيَل ُُثه َمَن اق حَتَدى َّبَمح َمَن األح آََثَرُهمح َمَن الحُمتهَبَعنَي، َواجح

 .الحُمتهَقنَي، وََكاَن َمَع الهَذيَن ات هَقلحا َوالهَذيَن ُهمح ُُمحَسُنلنَ 
 (ََنَاُة اْلُمتَِّبِعنَي َوَهََلُك اْلُمْعِرِضنيَ )

َهاَج الشهرَيَعَة؛ أََمَن ِف َديَنَه التهَبَعَة َفَمنح َأَخَذ ِف َمثحَل َهَذَه الحَمَحجهَة، َوَداَوَم َّبَذَ  َجَج َعَلى َمن ح َه اْلُح
ُنهَة اله  َجَلَة، َوََتَسهَك َِبلحُعرحَوَة الحُلث حَقى الهَِت ََل انحَفَصاَم َْلَا، َوات هَقى َِبْلح َِت يُ ت هَقى ِف الحَعاَجَلَة َواْلح

ملَتَها، َويَ  تَ عحَجَل بَ رََكتَ َها، َوَُيحَمَد َعاَقبَ تَ َها ِف الحَمَعاَد َوالحَمآَب َإنح َشاَء اّلِلهُ ِبَثحَلَها؛ لَيَ َتَحصهَن َِبَ  .سح
طَأَ  اُه؛ َأخح َلاُه، َأوح يَ ُروُم َسَلاَها ِمها تَ َعده ََها ِمها يَ هح قه ِف َغْيح َها َواب حتَ َغى اْلَح َتَياَر  َوَمنح َأعحَرَض َعن ح ِف اخح

ََلَكَة َفيَما يَ عحََتَُض َعَلى َكَتاَب اّلِلَه بُ غحَيَتَه َوَأغحَلاهُ  ، َوَسَلَكُه َسَبيَل الضهََلَلَة، َوأََردحاُه ِف َمَهاَوي اْلح



 

ُهَما َِبلحَقيَل َوالحَقاَل، َيحَدَة َعن ح َِ الحَمَحاَل َواْلح ثَاَل َوَدفحَعَهَما َِبَن حَلا َمح َل ِمها َلَح يُ نَ ز َ  َوُسنهَة َرُسللََه َبَضرحَب األح
ُل التهأحَويَل َواللَ َساَن، َوََل َخَطَر َعَلى قَ لحَب َعاَقٍل ِبَا يَ قحَتضَ  يَه َمنح اّلِلهُ َبَه َمنح ُسلحطَاٍن، َوََل َعَرَفُه َأهح

َلَذ َعَليحَه الشهيحطَاُن، َتحح ٍر أَوح َعَياٍن، فَ َقَد اسح ٍد َعنح َفكح ُر ُمَلحَ  َوَأَحاَط َبَه  بُ رحَهاٍن، َوََل انحَشرََح َلُه َصدح
َيانَ  ََلُن، َوَأغحَلاُه َبَعصح ذح  اْلَح

َتانَ  َسُه َِبلزُّوَر َوالحبُ هح  (1) .الرهْححََن، َحَّته َكابَ َر نَ فح
 

 أما بعد
 ُمَلخَُّص الَبْحثِ 

ُل السُّنهَة َواْلََماَعَة )" :فهذا حبث عنلانه ُهلٌم َأهح َكامٌ  -وَخَصاَئُص  -وَفَضاَئُل  -َمفح  - (َوَأحح
ها تَ ِبلسنة وبني حجي ه َف فعره  ،ِبنهجية علمية أتصيلية الباحثُ  هتناول"، -دراسة ملضلعية 

، ُث ِبهل السنة واْلماعة مبيًنا سبب تسميتهم ب "أهل السنة" فعره ومكانتها من الدين، ُث 
  اْلماعة. أبرز َسات وخصائص أهل السنةُث ختم البحث ببيان مفهلم معىن اْلماعة، بني 

 
Research Summary 
This is a research entitled: “Ahl al-Sunnah wal-Jama’ah 
(Concept - Virtues - Characteristics and Provisions) - 
Objective Study -”. Then he explained the concept of the 
meaning of the group، then the research ended with a 
statement of the most prominent features and 
characteristics of the Sunni group. 
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 خطة البحث
مباحث، و د رهَج  ثَلثةه خطة حبث مكلنة من فصل واحد، وقد ضمهنه حبثَ  وقد ضمهن الباحثُ 

 يلي: حتت كل مبحث عدًدا من املطالب، وقد بنيه فيه ما
 :  أْهية ملضِل البحثأوَلا
 أهم الدراسات السابقة وأبرزها  اثنياا:
 أسباب ودواعي اختيار ملضِل البحث اثلثاا:
 أهداف البحث  رابعاا:

 منهجية البحثخامساا: 
 خاَتة البحث، وبيان أهم النتائج الِت تلصلت ْلا تلك الدراسة. سادساا:
 جممِل الفهارس: سابعاا:

 مفصلة على النحو التايل:وخطة البحث 
 املبحث األول: التعريف ابلسنة

 وفيه أربعة مطالب: 
 مفهلم ِف اللغة املطلب األول:
 ِف اَلصطَلح مفهلم املطلب الثاين:

 املعاين الِت تطلق عليها السنة املطلب الثالث:
 أقسام السنة إَل: قللية وفعلية وتقريرية املطلب الرابع:

 السنةاملبحث الثاين: حجية 
 :ثَلثة مطالبوفيه 

  اتفاق علماء األمة على أن السنة املطلب األول:
 : بيان حكم من أنكر حجية السنةاملطلب الثاين

 مكانة السنة املطهرة كمصدر َثين من مصادر التشريع اْلسَلمياملطلب الثالث: 
  



 

 املبحث الثالث: التعريف أبهل السنة واجلماعة
 :وفيه مخسة مطالب 

 التعريف ِبهل السنة األول: املطلب
 سبب تسميتهم ب "أهل السنة" املطلب الثاين:

 السنة األَساء الِت يُعرف ّبا أهلُ  املطلب الثالث:
 مفهلم معىن اْلماعة ومن تطلق عليهم املطلب الرابع:

 خصائص أهل السنة واْلماعةأبرز َسات و  املطلب اخلامس:

 منهجية البحث
  املنهج التحليلي:

بعرض املاد العلمية لدراسته، بدراسة جزئياهتا دراسة حتليلية ملضلعية فيه قام الباحُث وقد 
فعرهف ِبفهلم "السنة"، ومفهلم  دقيقة، وقرهنا ِبلتحليل والتعريف ِبنهج "أهل السنة واْلماعة"

 -عرًضا حتليلًيا-" اْلماعة"، ُث انتقل لعرض أبرز َسات وخصائص "أهل السنة واْلماعة" 
 عن منهج الفرقة الناجية والطائفة املنصلرة إَل قيام ةرجااملخالفة واْل لنقد للفرقًًن ِبمقرو 

 ،"أهل السنة واْلماعة"الساعة 
ِبْلللل الشرعية الِت تسهم ِف  مستنبطًا ألهم األحكام املتعلقة ِبلضِل دراسته، مقروًنً  

معاْلة اْلروج عن منهجها بلزوم سبيلها ِبلتمسك ِبلكتاب والسنة وفهمهما بفهم سلف 
 األمة واقتفاء آَثرهم، ولزوم ْجاعة املسلمني وإمامهم وعدم شق عصا الطاعة.

: أمهية موضوع البحث  أوَلا
أَل وهل: علم العقيدة الذي يعد أساس ِف أْهية ومكانة ُمتَ َعَلَقَه،  ملضِل البحث تكمن أْهية

 -ولزومه  -الذي َيدُر بكل مكلف العناية به  عللم الشريعة وفقهها األكب وأصلها األصيل
 هي السبيل بشملليتها العقيدة الصحيحة ألن معرفة، ذلك -وتعليًما وعمًَل وتعلًما اعتقاًدا 

 -وهل اْلميان به  ،على عباده -سبحانه  -امللصلة ملعرفة هللا، ومعرفة أول واجب أوجبه 
وحتقق عبلديته وحده وفق األصلل الثَلثة الِت ميتحن به العبد وعنها ُيسأل ِف  -سبحانه



 

قه هللا لذلك ملصْي أهل ، ويصْي من وفه الِت يَتتب عليه مصْي العبد األبديوهي ، قبه
صْي أهل الشقاء األبدية، ومن خذله هللا وصرف عن رْحته وتلفيقه فإنه يصْي مل السعادة

 والعياذ ِبهلل.
، عتقادٍ إَل ِبَل َيَصح والعمل ، العمل الصاحلو  الصحيحة عقيدةالعلى  ينفاْلسَلم دين مب 

صحة معتقد، وصحة املعتقد طريقها اللحيد هل معرفة معتقد الفرقة وَل ينفع عمل بَل 
 -أهل السنة واْلماعة -الناجية والطائفة املنصلرة إَل قيام الساعة 

 (2الشرك والكفر".) :التلحيد واْلميان، وأصل الفساد :الصَلح ذلك ألن: " أصل
فاعتنلا ِبصلل  ،العناية البالغة لهُ لَ وح ذا اْلانب، فأَ ّب اوحديثً  ااْلسَلم قدميً ومن هنا اهتم أئمة 

العديد كما ردوا على املخالفني واملناوئني ملنهج أهل السنة ِف   ،-تعليًما وتصنيًفا-اَلعتقاد 
انتصارًا ملنهج الطائفة املنصلرة، وحفاظًا على معتقد األمة  من املؤلفات على مر العصلر

 املرحلمة.

 اثنياا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها
لقد سطر أئمة أهل السنة واْلماعة مصنفات ُكثر تناوللا فيها بيان معتقد الفرقة الناجية 

، وقد تناول كل مصنف معاْلة ونلًعا عت كما وكيًفاوالطائفة املنصلرة، وهذه املصنفات تنل 
هذه القضية الكبى إما ببيان جممل معتقد أهل السنة، أو معاْلة جانًبا من جلانبها، وقد 

ف يعاجل قضية أو جانًبا من جلانب تلك جتد للمؤلف اللاحد عدًدا من املؤلفات كل مؤلَ 
ه ( 271اْلسَلم ابن تيمية )ت: ، كما هل اْلال ِف كثْي من مؤلفات شيخ (3)العقيدة

 .-رْحهما هللا - ه (258وتلميذه اْلمام ابن القيم: )ت: 

                                                            

جممِل الفتاوى املؤلف: تقي الدين أبل العباس أْحد بن عبد  .81/861جممِل فتاوى شيخ اْلسَلم ابن تيمية:  - 2
ه ( احملقق: عبد الرْحن بن ُممد بن قاسم الناشر: جممع امللك فهد لطباعة 271اْلليم بن تيمية اْلراين )املتلىف: 

 م.8995ه /8886لسعلدية عام النشر: املصحف الشريف، املدينة النبلية، اململكة العربية ا
ه (، و"اْلميان" أليب بكر بن أيب شيبة 778ومن أبرزها املؤلفات التالية: اْلميان أليب عبيد القاسم بن سَلهم )ت -3

ه (، و"الرد على الزًندقة واْلهمية"، له، و"خلق أفعال العباد"، 788ه (، و"أصلل السنة" لإلمام أْحد )ت715)ت
ه (، 768ه (، و"كتاب التلحيد" من صحيحه، و"شرح السنة" ْلَساعيل بن ُيىي املزين )ت756للبخاري )ت

ه (، 710ه (، و"الرد على اْلهمية" لعثمان بن سعيد الدارمي )ت725و"كتاب السنة" من سنن أيب داود )ت
هللا بن أْحد بن ه (، و"السنة" لعبد 712و"النقض على بشر املريسي"، له، و"السنة" أليب بكر بن أيب عاصم )ت



 

والباحث هنا يعرض بعض الدراسات املعاصرة الِت تناولت بيان جممل لعقيدة أهل السنة 
مفهلم السنة، وخصائصها، وخصائص أهلها، وبعض هذه  واْلماعة، وبعضها قد تناول

وأطروحات علمية، والبعض منها مؤلفات على غْي طريقة تلك  املؤلفات عبارة عن دراسات
  وعرض على النحل التايل: تلك الدراسات األطروحات، وقد اختار الباحث جانًبا من أبرز

 الدراسة األوَل:
ُممد بن صاحل بن ُممد العثيمني )املتلىف: الشيخ/ عقيدة أهل السنة واْلماعة املؤلف: 

الطبعة: الرابعة،  8املدينة املنلرة عدد األجزاء:  -ه ( الناشر: اْلامعة اْلسَلمية 8878
 ه .8877

 الدراسة الثانية: 
عقيدة أهل السنة واْلماعة ولزوم اتباعها ِف ضلء الكتاب والسُّنهة املؤلف: د. سعيد بن علي  

عبد العزيز بن عبد هللا بن ِبز الناشر:  /راف: َساحة الشيخ العَلمةبن وهف القحطاين إش
عدد األجزاء:  -مطبعة سفْي، الرَّيض تلزيع: مؤسسة اْلريسي للتلزيع واْلعَلن، الرَّيض

8 . 
 الدراسة الثالثة: 

عبد الكرمي بن ًنصر أ. د. جممل أصلل أهل السنة واْلماعة ِف العقيدة، املؤلف: 
 17، الطبعة الثانية، 8عدد اجمللدات:  ه ،8887دار اللطن، سنة النشر: الناشر:  العقل،
 .صفحة

  
                                                                                                                                                                          

ه (، و"صريح السنة" أليب جعفر الطبي 792ه (، و"العرش" أليب جعفر ابن أيب شيبة )ت790حنبل )ت
ه (، و"التلحيد وإثبات صفات الرب عز وجل" َلبن خزمية 188ه (، و"السنة" أليب بكر اْلَلل )ت180)ت
ه (، 128يث" أليب بكر اْلَساعيلي )ته (، و"اعتقاد أئمة اْلد179ه (، و"شرح السنة" للبّباري )ت188)ت

ه (، و"اْلميان، والرد على اْلهمية"، له، 195ه (، و"التلحيد" َلبن منده )ت115و"الصفات" للدار قطين )ت
ه (، و"شرح أصلل اعتقاد أهل السنة واْلماعة"، ْلبة هللا الَللكائي 199و"أصلل السنة" َلبن أيب زمنني )ت

ه ( ، و"اْلجة ِف بيان 819صحاب اْلديث" ، أليب عثمان الصابلين )ت: و"عقيدة السلف وأ ه ( ،881)ت
يُنظر: اْلسَلم سؤال وجلاب، سؤال رقم:  وْجيعها مطبِل واْلمد هلل ه ( ،515احملجة"، لقلام السنة األصبهاين )ت 

 م.7070-88-80(، َتريخ النشر: 180299)
.  



 

 : لرابعةالدراسة ا
ُممد  الدكتلر/  أتليف : مفهلمها، خصائصها، خصائص أهلها،عقيدة أهل السنة واْلماعة

 .بن إبراهيم اْلمد؛ تقدمي َساحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد هللا بن ِبز
، 8، جملد: 7ط.: -م8991 -ه  8889نشر والتلزيع،دار ابن خزمية لل الرَّيض،: الناشر

 .885عدد األوراق: 
 : اخلامسةالدراسة  

سعيد بن مسفر بن مفرح د. ، املؤلف: عقيدة أهل السنة واْلماعة على ضلء الكتاب والسنة
السعلدية،  -م، مكة املكرمة 7008والتلزيع، ، الناشر: دار طيبة اْلضراء للنشر القحطاين

 .828/ عدد الصفحات:8ط:

 اثلثاا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث
 َلختيار ملضِل البحث أسباب ظاهرة يرجع أْهها وأبرزها ملا يلي:

ومنهجها ِف اَلعتقاد ومصادر التلقي وتقرير  التعريف ِبهل السنة واْلماعةاْلسهام ِف  -8
 سلف األمةعليه الكتاب والسنة وما أْجع العقيدة أَل وهل: 

وَساهتا وخصائصها وما َتيزت به عن الفرق  اْلسهام ِف تقريب معتقد أهل السنة -7
مع مراعاة اجتناب التطليل  قريب املأخذ سهل األلفاظ، ِبسللب سهل التناول اللعيدية

 والتقصْي املخل.اململ 
ومن أبرز دواعي اختيار ملضِل البحث، حصر فضائل وخصائص وَسات أهل السنة  -1 

ِف مبحث واحد يسهل الرجِل إليه والنظر فيه ومدارسته ليغين الباحث والقار ُ عن كثْي من 
بعض جلانب ملضِل البحث دون  تاملتفرقات الِت عاْلالكثْي من املطلَلت ويغنيه به عن 

 .مشللية
  

http://gharslibrary.org/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D8%8C
http://gharslibrary.org/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D8%8C
https://wuthqa.net/authors/58
https://wuthqa.net/authors/58
https://wuthqa.net/authors/58


 

 رابعاا: أهداف البحث
 ْلذا البحث أهداف سامية نبيلة جليلة القدر، ولعل من أبرزها ملا يلي:

 -وبيان أهنم هم أهل اْلق؛ ألهنم أتبِا الرسلل  اَلنتصار ملعتقد أهل السنة واْلماعة -8
 ،وحده دون سلاه وينتصرون له الذي يتعصبلن همهل متبلعأنه ، و -صلى هللا عليه وسلم

 .بسنته، وأحرصهم على اتباعه ولزوم طريقته أعلم الناسم أهنو 
وبيان حجيتها ِبألدلة من الكتاب  ،من الدين تهامكانو  التعريف ِبلسنة وبيان مفهلمها -7

 .والسنة
إبراز وسطية واعتدال أهل السنة واْلماعة، وأهنم وسط بني الفرق والنحل، كما أن أهل  -1

، وأهنم أتبِا السلف، وأهنم على اْلادة وعلى خرىاْلسَلم وسط كذلك بني أهل امللل األ
املستقيم، وأهنم أهل الفطرة السلية، وأهنم على امللة اْلنيفية السمحة، والصراط الطريق القلمي 

 وذلك ِبقتضى املعقلل الصريح واملنقلل الصحيح.
الِت َتيز  والسمات البارزة والَفَضاَئل واَْلَصاَئص املعاَل الرئيسةالتحقيق والتدقيق ِف إبراز  -8

 -، وحتاولواألحزاب الِت تدعي زورًا وّبتاًنً أهل السنة عن غْيهم من أهل األهلاء والفرق ّبا 
كل وذلك للتحذير من   ،واَلنتساب إليها بعباءة أهل السنة واْلماعة لتحافاَل -خديعة

والباهني  ، واألدلةوْلبطاْلا ِبْلجج العقلية ألهل السنةِف اَلنتساب واملزيفة الدعاوى الباطلة 
 النقلية. 

شيِل الدعاوى الباطلة  َلسيما معاَلنتماء ألهل السنة بتعلم منهجها وعقيدهتا، و حتقيق  -5
ِف اَلنتساب ملنهجها، وخاصة ِف األزمنة املتأخرة الِت ظهر فيها نشاط األحزاب البدعية 

وتدعلا لشق عصا الطاعة ِبْلروج على األمة باطلة الِت َتزق وحدة املنحرفة والفرق ال والطرق
 ْجاعة املسلمني وأئمتهم.

 ،الدعلى الصادقة لكل مسلم للتجرد من اْللى والتبعية املقيتة العمياء لكل ًنعق -6
والتلقي عن  ،واَللتفاف حلل األئمة ،ِبلتجرد واْلصغاء لدعلى اْلق ولزوم السنة واْلماعة

وجتنب اْلصغاء للصغار واجملاهيل  علماء األمة الكبار الثقات األثبات، وترك بنيات الطريق،
 .حَّت َل جَترََفه تلك الفرق املَضلهة واملناهج املنحرفة ْلافة اْلاوية

 



 

 
 

 َأْهُل السُّنَِّة َواجلََماَعةِ 
 (َوَأْحَكامٌ  -وَخَصاِئُص  -وَفَضاِئُل  -َمْفُهوٌم )

 -دراسة ملضلعية  -

 املبحث األول: التعريف ابلسنة
 وفيه أربعة مطالب: 

 يف اللغة مفهوماملطلب األول: 
. والسنة الطريقة (4) ِف األصل مأخلذة من السهنن، وهل الطهريق واللجه والقصد السُّنهة

 . (5)والسْية. 
 .بضم النلن وتشديدها "سهنُّ " هاَسَنَن ِبلفتح، مصدر الو 
نٌّ( تدله على جرَّين الشيء بسهللة، وأصل استعمال اللفظ للماء، فيقال السني والنلن )سَ "و

صلى هللا عليه  -مثَل: َسننُت املاء؛ أي أجريته ِف طريٍق، والسُّنهة هي السْية، وُسنةه الرسلل 
   (6)سْيته. -وسلم

  
                                                            

مد بن مكرم بن على، أبل الفضل، ْجال الدين ابن منظلر (. لسان العرب املؤلف: ُم776/ 81لسان العرب، )4 - 
عدد  -ه  8888 -بْيوت الطبعة: الثالثة  -ه ( الناشر: دار صادر 288األنصاري الرويفعى اْلفريقى )املتلىف: 

 .85األجزاء: 
ت املبارك بن ُممد (. النهاية ِف غريب اْلديث واألثر املؤلف: جمد الدين أبل السعادا7/809النهاية َلبن األثْي: ) -5

بْيوت،  -ه ( الناشر: املكتبة العلمية 606بن ُممد بن ُممد ابن عبد الكرمي الشيباين اْلزري ابن األثْي )املتلىف: 
 . 5ُمملد ُممد الطناحي عدد األجزاء:  -م حتقيق: طاهر أْحد الزاوى 8929 -ه  8199

م مقاييس اللغة املؤلف: أْحد بن فارس بن زكرَّيء معج .. بتصر ف68ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، صفحة  - 6
ه ( احملقق: عبد السَلم ُممد هارون الناشر: دار الفكر عام النشر: 195القزويين الرازي، أبل اْلسني )املتلىف: 

 . 6عدد األجزاء: -م8929 -ه  8199

http://www.alminbar.net/malafilmy/shabab/2.HTM#_ftn1


 

 والسنة: الطريقة والسرية، محيدة كانت أو ذميمة، واجلمع سنن     
َمن َسنه ُسنهًة َحسنًة فعَمَل َّبا، كاَن َلُه أجُرها  (  -:صلى هللا عليه وسلم -ومن ذلك قلله 

َوَمثحُل أجَر َمن عمَل َّبا، َل يَنُقُص َمن أجلرََهم شيًئا ومن سنه سنهًة سيَ ئًة فعمَل َّبا، كاَن عليَه 
 (7وزرُها َوَوزحُر َمن عمَل َّبا من بعده َل ينقُص من أوزارََهم شيًئا( )

كما ذَُكَر عن اللحياين، وسنَ َنها هللا   أحكاُمُه وأمُرُه وَّنيهُ  والُسنَُّة الطريقة، وَسنَُّة هللا:   
 :للناس: بينها. وسن هللا سنة أي: بني طريًقا قلميًا، قال هللا تعاَل

 ﴾67﴿األحزاب: ﴾ تَ ْبِديَلا  اَللَِّ  ِمن قَ ْبُل ۖ َوَلن َتََِد ِلُسنَّةِ  الَِّذيَن َخَلْوا يف  اَللَِّ  ُسنَّةَ ﴿ 
َنَصَب سنَة هللَا على إرادة الفعل أي: سن هللا ذلك ِف الذين ًنفقلا األنبياء وأرجفلا ّبم أن  

 ( 8)-.أي وجدوا -يقتللا أينما ثقفلا
  العادة املُتَّبَعة والسنة:   

ُْم ِإَلَّ  ﴿:  ومن ذلك قلله تعاَل َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن يُ ْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهُم اْْلَُدى َوَيْستَ ْغِفُروا َرَّبَّ
 (9( )٥٥)الكهف:   ﴾ َأْن ََتْتِيَ ُهْم ُسنَُّة اأْلَوَِّلنَي َأْو َيَْتِيَ ُهُم اْلَعَذاُب قُ ُبَلا 

 (10و "ُسنهة األوهلني: عادة األوهلني ِف عذاب اَلستئصال" . )
 األمر فيقول:  -رمحه هللا - ه (8185)ت: ويوضح حممد رشيد رضا 

"املراد ِبلُسنة هنا معناها اللغلي، وهي الطريقة املخصلصة للسللك املتبعة ِبلفعل ِف أمر 
، فالتعريف فيها للعهد، وليس -صلى هللا عليه وسلم  -الدين   فعًَل وترًكا   من عهد النيب 

 النيب صلى هللا عليه وسلم -املراد ّبا ما اصطلح عليه علماء اْلديث من إطَلقها على أقلال 
 -وأفعاله وتقريراته ومشائله، وَل ما اصطلح عليه الفقهاء من إطَلقها على ما واظب عليه  -

على غْي سبيل اللجلب؛ فإن ْجيع فرق املبتدعة ِف اْلسَلم أيخذون  -صلى هللا عليه وسلم 
                                                            

  . (869: )صحيح ابن ماجهصححه األلباين ِف  - 7
حرف السني )سنن(. دار  2م(. لسان العرب، ج7001أبل الفضل ْجال الدين ُممد بن مكرم ابن منظلر ) -8

 . 718و 710صادر. صفحة 
 . )775/ 81لسان العرب، ) 9 -
تفسْي القرطيب، اْلامع ألحكام القرآن، املؤلف: أبل عبد هللا  .(88/6تفسْي القرطيب، اْلامع ألحكام القرآن، ) - 10

ه ( حتقيق: أْحد البدوين 628أْحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اْلزرجي مشس الدين القرطيب )املتلىف: ُممد بن 
جزءا  70م عدد األجزاء:  8968 -ه  8118القاهرة الطبعة: الثانية،  -وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب املصرية 

  جملدات(. 80)ِف 



 

ِبلسنة ِبعنييها األخْيين على اصطَلحات ْلم وقلاعد ِف إثباهتا ونفيها وأتويلها 
 (11)وتعارضها..."

 يف اَلصطَلح مفهوماملطلب الثاين: 
ي الذي كان عليه الرسلل  وأصحابه، علًما واعتقاًدا ،  -صلى هللا عليه وسلم  -هي: اْلَدح

وقلًَل وعمََل ، وهي السنة الِت َيب اتباعها، وُيمد أهلها، ويذم من خالفها، وتطلق السنة 
  ).12 (البدعة على سنن العبادات واَلعتقادات، كما تطلق على ما يقابل

 (13لذلك قيل: فَلن من أهل السنة، معناه من أهل الطريقة املستقيمة احململدة)
 بقوله:  -رمحه هللا  - ه (120)ت: ولذا يعرفها األزهري 

  (14"السنة الطريقة احململدة املستقيمة".)

  اَلصطَلحيف املطلب الثالث: املعاين اليت تطلق عليها السنة
 عدة معان منها: اَلصطَلح علىوتطلق السنة يف 

 -صلى هللا عليه وسلم  -تطلق على ما يقابل القرآن، ومن ذلك قلل الرسلل  املعىن األول:
، فََإنح َكانُلا ِف الحَقرَاَءَة َسَلاًء َفَأعحَلُمُهمح َِبلسُّنهَة".)  ( 15"يَ ُؤمُّ الحَقلحَم أَق حَرُؤُهمح َلَكَتاَب اّلِلَه

 وتطلق على ما يقابل البدعة فيقال: أهل السنة وأهل البدعة. :املعىن الثاين
                                                            

(. صيانة اْلنسان عن وسلسة الشيخ دحَلن املؤلف: ُممد بشْي 2 مقدمة صيانة اْلنسان للسهسلاين: )ص: - 11
ومكتبتها الطبعة: الثالثة عدد  -ه ( الناشر: املطبعة السلفية 8176بن ُممد بدر الدين السهسلاين اْلندي )املتلىف: 

 .8األجزاء: 
وملقف اْلركات  عةعقيدة أهل السنة واْلما (. مباحث ِف81مباحث ِف عقيدة أهل السنة واْلماعة: )ص:  -12

اْلسَلمية املعاصرة منها، الشيخ د. ًنصر بن عبد الكرمي العقل، األستاذ املشارك بقسم العقيدة واملذاهب املعاصرة، ِف  
 ه ، دار اللطن للنشر.8887/  9/  87كلية أصلل الدين ِبلرَّيض، الطبعة األوَل: 

 (.1/776(، لسان العرب: )108، 87/791هتذيب اللغة: ) -80
 (.87/108هتذيب اللغة: ) -88
َم أَق حَرُؤُهمح  -87 رواه مسلم، عن أيب مسعلد األنصاري رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )يَ ُؤمُّ الحَقلح

، َفَإنح َكانُلا ِف الحَقرَاَءَة َسَلاًء َفَأعحَلُمُهمح َِبلسُّنهَة، َفَإنح َكانُلا ِف  َرَة َلَكَتاَب اّلِلَه جح َرًة، َفَإنح َكانُلا ِف اْلَح السُّنهَة َسَلاًء َفَأقحَدُمُهمح َهجح
َبُُهمح َسنًّا ، َوََل يَ ُؤمهنه الرهُجُل الرهُجَل ِف ُسلحطَانََه، َوََل  رََمَتَه َإَله َسَلاًء َفَأقحَدُمُهمح َسلحًما وِف رواية َفَأكح ُعدح ِف بَ يحَتَه َعَلى َتكح يَ قح

 (.7121َه( رواه مسلم: )ِبََذحنَ 



 

 :رمحه هللا - ه (290)ت:قال الشاطيب
"ويطلق   أي: )لفظ السنة(   ِف مقابلة البدعة؛ فيقال: فَلن على سنة إذا عمل على وفق  

ن ما عليه النيب صلى هللا عليه وسلم، كان ذلك ِما ُنص عليه ِف الكتاب أو َل، ويقال: فَل
 ( 16على بدعة إذا عمل على خَلف ذلك".)

 -صلى هللا عليه وسلم  -وتطلق السنة عند احملدثني على ما أضيف إَل النيب  املعىن الثالث:
من قلل أو فعل أو تقرير أو صفة ُخُلقية أو خلحقية وما يتصل ِبلرسالة من أحلاله الشريفة 

 قبل البعثة وَنل ذلك.
 سُّنة، اْلرام، املكروه،الفقهاء من األحكام اْلمسة: الفرض، الوهي عند  املعىن الرابع:

 املباح.
ورِبا َل يراد ّبا إَل ما يقاَبل الفرض، كقللنا: فروض اللضلء وسننه فإنه َل يقابل ّبا اْلرام 

 واملكروه ِف هذا امللطن.
وسلم  صلى هللا عليه -وتطلق عند األصلليني على ما صدر عن رسلل هللا  املعىن اخلامس:

 غْي القرآن من قلل أو فعل أو تقرير. -
صلى هللا عليه ، وتطلق السنة على ما عمل به الصحابة بعد رسلل هللا املعىن السادس:

 .(17)وسلم
على العقيدة: فإن كتب العقيدة يطلق عليها كتب السنة، كما السُّنهة وتطلق  املعىن السابع:

والسُّنهة  كتاب السُّنهة لإلمام أْحد،  "  ك  السُّنهةجررت عادة السلف على تلك النسبة، وكتب 
ل لعبد هللا ابن أْحد  ."والسُّنهة للبّباري، والسُّنهة للبغلي، والسُّنهة للخَله

وكثْي من العلماء املتأخَ رين ََيصُّ "  :-رمحه هللا -ه ( 295)ت: ابن رجباْلافظ قال 
ين، واملخالف فيها على خَطر  ا أصل الدَ   .(18)عظيم"السُّنهة ِبا يتعلهق ِبَلعتقاد؛ ألهنه

                                                            

امللافقات املؤلف: إبراهيم بن ملسى بن ُممد اللخمي الغرًنطي الشهْي ِبلشاطيب )املتلىف:  (.8/8امللافقات: ) -81
ه / 8882الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة األوَل  -احملقق: أبل عبيدة مشهلر بن حسن آل سلمان -ه ( 290

 . 2م عدد األجزاء: 8992
 (. بتصرف 5-8/8املرجع السابق: ) -17
  .(870/ 7جامع العللم واْلكم: ) -18



 

في ف؛ ويُراد ّبا الشريعة السُّنهة ، فقد تطلقعملًما الشريعة وتطلق السُّنهة على املعىن الثامن:
َلى َشرِيَعٍة ِمَن اأْلَْمِر فَاتَِّبْعَها َوََل تَ تَِّبْع َأْهَواَء الَِّذيَن ََل ُثَّ َجَعْلَناَك عَ ﴿ : تفسْي قلله تعاَل

 (19. )): )على السُّنهةقال اْلَسن البصري وسفيان ،)81اْلاثية: (﴾  يَ ْعَلُمونَ 
السُّنهة هي الشهريعة، وهي ما "  :-رمحه هللا -ه ( 271)ت:  ابن تيميَّة قال شيخ اإلسَلمو 

ينَشَرَعه   (20. )"هللا ورسلله من الدَ 

 املطلب الرابع: أقسام السنة إَل: قولية وفعلية وتقريرية
: السنة القولية   أوَلا

)إمنا األعمال ِبلنيات وإمنا : -صلى هللا عليه وسلم -والسنة القولية: كقول النيب  -
ما هاجر  لكل امر ُ ما نلى فمن كانت هجرته إَل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إَل

 (.21إليه(. )
 اثنياا: السنة الفعلية

من أفعال، مثال  -صلى هللا عليه وسلم  -هي ما صدر عنه والسنة الفعلية:  -         
صلى هللا عليه -ذلك: صَلته وحجه، والِت هي مبينة ملا ُأْجَل منها القرآن، ومثاله: قضاؤه 

 بشاهد وميني ِف األملال.-وسلم
املدعي مع شاهده، ويُنسب هذا الرأي إَل أيب بكر وعمر وعثمان  بيمني وهل أنه يُقضى

، وبه أخذ املالكية والشافعية والزيدية والظاهرية واْلنابلة -رضي هللا عنهم أْجعني -وعلى 
(22 .) 

  

                                                            

 (.69/ 8أصلل اَلعتقاد، للَللكائي: ) -19
 .(816/ 8جممِل الفتاوى، َلبن تيمية: ) - 20
من حديث  )8( :(، رقم8/6؟ )-صلى هللا عليه وسلم-أخرجه البخاري، كيف كان بدء اللحي إَل رسلل هللا  -21

 . -رضي هللا عنه -طهاَب ُعمَر بَن اْلحَ 
(، وابن قدامة: 710/  1(، والشاشي القفال: حلية العلماء )708ابن جزي الكليب: القلانني الفقهية )ص:  -22

(، والشلكاين: 891/  9( وما بعدها، والشلكاين: نَيل األوطار )801/  9(، وابن حزم: احمللى )858/  9املغين )
 (. 8/812السيل اْلرار)
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 ومما ُيستدل به يف ذلك:
-: "أنه رسلل هللا -رضي هللا عنهما-ه (61عمرو بن دينار، عن ابن عباس)ت:  وىر  -أ

 (. 23قضى ِبليمني مع الشاهد". ) -صلى هللا عليه وسلم
"أنه النيب صلى هللا عليه  -رضي هللا عنه-ه (80ا ُرَوَى عن علي بن أيب طالب )ت: م -ب

 (. 24وسلم قضى بَشهادة شاهد واحد، ومَيني صاحب اْلق". )
 - قال: "قضى رسلل هللا -رضي هللا عنه -ه (52ما ُروي عن أيب هريرة)ت:  -ج     

 (. 26( )25ِبليمني مع الشاهد اللاحد". ) -صلى هللا عليه وسلم
 اثلثاا: السنة التقريرية

-فهي ما صدر عن صحايب أو أكثر من أقلال أو أفعال علم ّبا وأما السنة التقريرية:  -  
 فسكت عنها وَل ينكرها، أو وافقها وأظهر استحسانه ْلا.-والسَلمعليه الصَلة 

وَل ينكر عليهم -صلى هللا عليه وسلم -مثاْلا: أكل الصحابة الضب على مائدة رسلل هللا 
 ذلك.

عن  -رضي هللا عنهما -ه (61فقد ثبت ِف الصحيحني من حديث عبد هللا بن عباس)ت: 
صلى هللا عليه -: أنه دخل مع رسلل هللا -هرضي هللا عن-ه (78خالد بن اللليد )ت: 

صلى هللا عليه  -(، فأهلى إليه رسلل هللا 27بيت ميملنة، فُأيت بضب ُمنلذ ) -وسلم
ِبا يريد أن  -صلى هللا عليه وسلم -بيده، فقال بعض النسلة: أخَبوا رسلل هللا  -وسلم

َّي رسلل هللا؟ فقال: )َل،  أيكل، فقاللا: هل ضب َّي رسلل هللا، فرَفع يده، فقلت: أحرام هل

                                                            

 (. 6/788(، والنلوي: شرح صحيح مسلم: )816/  5جر العسقَلين: فتح الباري )ابن ح -23
(، وابن العريب: عارضة 297/  7(، وابن ماجه: سنن ابن ماجه )889/  7أبل داود: سنن أيب داود ) -24

طار (، والشلكاين: نَيل األو 787/  8(، والدار قطين: سنن الدار قطين )98/  6األحلذي بشرح صحيح الَتمذي )
(9 / 890 .) 

 .(19 / 6(، وابن العريب: عارضة األحلذي بشرح صحيح الَتمذي: )788/  8الدار قطين: سنن الدار قطين ) -25
 عن ملقع األللكة. -أ. د. علي أبل البصلالقضاء بشاهد وميني: -ولَلستزادة يُنظر: مقال26- 

حماة )فتح الباري  -27
ُ
: مشلي ِبْلجارة امل (. فتح الباري شرح صحيح البخاري املؤلف: أْحد 668/ 9ُمنلذ؛ أيح

رقم كتبه وأبلابه وأحاديثه:  -ه  8129بْيوت،  -بن علي بن حجر أبل الفضل العسقَلين الشافعي الناشر: دار املعرفة 
جه وصححه وأشرف على طبعه: ُمب الدين اْلطيب عليه تعليقات العَلمة: عبد ُممد فؤاد عبد الباقي قام ِبخرا

 . 81عدد األجزاء:  -العزيز بن عبد هللا بن ِبز 
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صلى -ولكن َل يكن ِبرض قلمي؛ فأجدين َأعافُه(، قال خالد: فاجَترتُه فأكلته ورسلُل هللا 
 (. 28ينظر. ) -هللا عليه وسلم

رضي هللا -ه (91أنس بن مالك )ت:  عن البخاري فما رواه وأما مثال الوصف اخلُُلقي: -
سبهاِب وَل فحهاشا وَل لعهاًن وكان يقلل  -وسلمصلى هللا عليه  -قال:)َل يكن النيب  -عنه

 (. 29ألحدًن عند املعتبة: ما له ترب جبينه(.)
رضي هللا -ه (91أنس بن مالك )ت:  عن البخاري ما رواه ومثال الوصف اخلَْلِقي: -

 (. 30ليس ِبلطليل البائن وَل ِبلقصْي(.)-صلى هللا عليه وسلم-قال:)كان رسلل هللا  -عنه
 إذ يقول: ه (788)ت:  اإلمام أمحد ورحم هللا

 َّت اْلَثُر!    طيُة للف   َم امل    نع   **        ارُ   ب   ٍد أخ   م   يَ  ُم   ب   دي    ن الن
 فالرأي ليٌل واْلديث هنارُ   **   ن اْلديث وأهله   رغنبه ع  َل ت

ا جَهَل الفَّت أثرَ   (31) ِبزغة ْلا أنلاُر. والشمسُ   ** اْلُدى ولرِبه
  

                                                            

 8985، مسلم 5512البخاري:  -28
 (. 5618البخاري: ) -29
 (.7182(، مسلم )1582البخاري:) -30

( للخطيب: وقيل: إهنا لعبدة بن 26(، وِف شرف أصحاب اْلديث )ص: 15/  7جامع بيان العلم وفضله ) 31-
 .زَّيد األصبهاين، ونسبها بعضهم لغْيْها، وهللا أعلم



 

 املبحث الثاين: حجية السنة
 :ثَلثة مطالبوفيه 

 املطلب األول: اتفاق علماء األمة على حجية السنة
لقد اتفق علماء األمة على أن السنة مبجموعها حجة ومصدر من مصادر األحكام  

 واستدلوا على ذلك بثَلث دَلَلت: 

 هللا تعاَل. أوَلا: الدَللة األوَل: دَللة كتاب 
  فقد وردت آايت يف القرآن الكرمي تدل على حجية السنة ومن ذلك:

 (.8-1)النجم:  ﴾ ِإْن ُهَو ِإَل َوْحٌي يُوَحى َوَما يَ ْنِطُق َعِن اْْلََوى ﴿ قلله تعاَل: -8
َوات َُّقوا اَللََّ ِإنَّ اَللََّ َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما ََّنَاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهوا ﴿  قلله تعاَل:و  -7

 (.2)اْلشر: ﴾  َشِديُد اْلِعَقابِ 
 ﴾ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأويل اأَلْمِر ِمْنُكمْ  ﴿قلله تعاَل: و  -1

 (.59)النساء: 
َ ِللنَّاِس َما نُ زِ َل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك الذ ِْكَر لِتُ بَ  ﴿ قلله تعاَل:و  -8 ﴾  نيِ 

 (.88)النحل: 
َنٌة َأْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب  ﴿قلله تعاَل: و  -5 فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُُيَاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

 (.61)النلر:  ﴾ أَلِيمٌ 
ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اَللَُّ َوَرُسولُُه َأْمراا َأْن َيُكوَن َْلُُم َوَما َكاَن ﴿  قلله تعاَل:و  -6

 (.16)األحزاب: ﴾  َوَمن يَ ْعِص اَللََّ َوَرُسوَلُه فَ َقْد َضلَّ َضََلَلا مُِّبيناا اخلِْرَيَُة ِمْن َأْمرِِهمْ 
ُتْم ُتُِبُّوَن اَللََّ فَاتَِّبُعوين ُُيِْبْبُكُم اَللَُّ  ﴿ وقلله تعاَل: - 2 ُ  ُقْل ِإْن ُكن ْ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم ۗ َواَللَّ

 (.16)آل عمران: ﴾  َغُفوٌر رَِّحيمٌ 
 (.10)النساء: ﴾  َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اَللََّ  ﴿ وقلله تعاَل: -1
نَ ُهْم ُثَّ ََل َيَُِدوا يف َفَل وَ ﴿  وقلله تعاَل: -9 ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ رَبِ َك ََل يُ ْؤِمُنوَن َحَّتَّ ُُيَكِ 

 (.65)النساء: ﴾  أَنْ ُفِسِهْم َحَرجاا ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليم



 

ُلو َعَليْ  ﴿ وقلله تعاَل: -80 ُهْم يَ ت ْ يِهْم ُهَو الَِّذي بَ َعَث يف األُمِ يِ نَي َرُسوَل ِمن ْ ِهْم آاَيتِِه َويُ زَكِ 
 (.7)اْلمعة:  ﴾ َويُ َعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضَلٍل ُمِبنيٍ 

، فهي تثبت -صلى هللا عليه وسلم -فهذه اْلَّيت ْجيعها تدل على وجلب اتبِا الرسلل 
 حجية السنة قطًعا.

 . -رضي هللا عنهم  -لة إاماع الصحابة اثنياا: الدَللة الثانية: دَل
َل يفرقلا بني حكم ثبت ِبلقرآن وبني حكم ثبت ِبلسنة فهم  -رضي هللا عنهم -فإهنم 

 يعمللن ّبما ْجيًعا واألدلة على ذلك أكثر من أن حتصى، ومن يطلبها َيدها ِف مظاهنا.
 -هللا عليه وسلمصلى  -من اَلحتجاج بسنته  -رضي هللا عنهم -وعلى ذلك كان عملهم 

واَلقتداء ّبديه، وامتثال أوامره، والرجِل إليه ِف الدقيق واْلليل، فكانلا أحرص اْللق على 
مَلحظة أقلاله وأفعاله وحفظها والعمل ّبا، وبلغ من اقتدائهم أهنم كانلا يفعللن ما يفعل 

 ويَتكلن ما يَتك، من دون أن يعلملا لذلك أي سبب أو حكمة.
"أْجع الناس على أن من استبانت له  :-رمحه هللا - ه (708)ت:  افعيالش قال اإلمام

َل يكن له أن يدعها لقلل أحد من الناس".  - صلى هللا عليه وسلم -سنة رسلل هللا 
(32 .) 

                                                            

-(، ولَلستزادة يُنظر: أقلال األئمة األربعة 7/708(، ويُنظر: إعَلم امللقعني عن رب العاملني)61)الفَلين ص  -32
 ِف اتبِا السنة وترك أقلاْلم املخالفة ْلا. -عليهم رْحة هللا

بل يقلد من دوهنم -أن نسلق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها لعل فيها عظة وذكرى ملن يقلدهم  ومن املفيد 
ويتمسك ِبذاهبهم وأقلاْلم كما لل كانت نزلت من السماء قال ربنا ِف كتاب الكرمي } اتهَبُعلا  -بدرجات تقليدا أعمى

لََياَء قََليًَل َما َتذَكهُروَن { فإليكم هذه األقلال:َما أُنحزََل َإلَيحُكمح َمنح َربَ ُكمح َوََل تَ تهَبُعلا مَ   نح ُدونََه َأوح
 :-رمحه هللا - ه (850)ت: أبو حنيفة  -1

، وقد روي عنه أصحابه أقلاًَل شَّت وعبارات متنلعة كلها تؤدي -رْحه هللا -فأوْلم اْلمام أبل حنيفة النعمان بن َثبت 
 وترك تقليد آراء األئمة املخالفة ْلا:إَل شيء واحد وهل وجلب األخذ ِبْلديث 

 (.8/61)إذا صح اْلديث فهل مذهيب(. )ابن عابدين ِف اْلاشية  -8
(. 6/791)َل ُيل ألحد أن أيخذ بقللنا ما َل يعلم من أين أخذًنه(. )ابن عابدين ِف حاشيته على البحر الرائق  -7

زاد ِف رواية: )فإننا بشر نقلل القلل اليلم ونرجع عنه  وِف رواية: )حرام على من َل يعرف دليلي أن يفِت بكَلمي(.
غدا(. وِف أخرى: )وُيك َّي يعقلب )هل أبل يلسف( َل تكتب كل ما تسمع مين فإين قد أرى الرأي اليلم وأتركه غدا 

 وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد(.



 

                                                                                                                                                                          

فاتركلا قليل(. )الفَلين ِف اْليقاظ ص  -مصلى هللا عليه وسل-)إذا قلت قلَل َيالف كتاب هللا تعاَل وخب الرسلل  -1
50.) 

 :-رمحه هللا -ه ( 829)ت: مالك بن أنس -2
 فقال: -رْحه هللا -وأما اْلمام مالك بن أنس 

)إمنا أًن بشر أخطئ وأصيب فانظروا ِف رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما َل يلافق الكتاب والسنة  -8
 (. 7/17ِف اْلامع  فاتركله(. )ابن عبد الب

(. )ابن -صلى هللا عليه وسلم-إَل ويؤخذ من قلله ويَتك إَل النيب  -صلى هللا عليه وسلم-)ليس أحد بعد النيب  -7
 (. 7/98عبد الب ِف اْلامع 

ابن وهب: َسعت مالكا سئل عن ختليل أصابع الرجلني ِف اللضلء؟ فقال: ليس ذلك على الناس. قال:  قال -1
فَتكته حَّت خف الناس فقلت له: عندًن ِف ذلك سنة فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن ْليعة وعمرو 

ستلرد بن شداد القرشي قال: رأيت رسلل هللا بن اْلارث عن يزيد بن عمرو املعافري عن أيب عبد الرْحن اْلنبلي عن امل
يدلك خبنصره ما بني أصابع رجليه. فقال: إن هذا اْلديث حسن وما َسعت به قط إَل  -صلى هللا عليه وسلم-

 (. 17- 18الساعة ُث َسعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل األصابع. )مقدمة اْلرح والتعديل َلبن أيب حامت ص 
 :-رمحه هللا - ( ه708)ت: الشافعي  -3

 فالقلل عنه ِف ذلك أكثر وأطيب وأتباعه أكثر عمًَل ّبا وأسعد، فمنها: -رْحه هللا-وأما اْلمام الشافعي 
وتعزب عنه فمهما قلت من قلل أو أص لت  -صلى هللا عليه وسلم-ما من أحد إَل وتذهب عليه سنة لرسلل هللا ) -8

 -صلى هللا عليه وسلم-صلى هللا عليه وسلم ْلَلف ما قلت فالقلل ما قال رسلل هللا  -من أصل فيه عن رسلل هللا 
 (. 1/ 85/8وهل قليل(. )َتريخ دمشق َلبن عساكر 

َل ُيل له أن يدعها لقلل  -صلى هللا عليه وسلم-سلملن على أن من استبان له سنة عن رسلل هللا )أْجع امل -7
 (. 61أحد(. )الفَلين ص 

صلى هللا عليه -فقلللا بسنة رسلل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -)إذا وجدمت ِف كتايب خَلف سنة رسلل هللا  -1
 (. 8/61 تلتفتلا إَل قلل أحد(. )النلوي ِف اجملمِل ودعلا ما قلت(. وِف رواية )فاتبعلها وَل -وسلم

 (. 8/61)إذا صح اْلديث فهل مذهيب(. )النلوي  -8
)أنتم أعلم ِبْلديث والرجال مين فإذا كان اْلديث الصحيح فأعلملين به أي شيء يكلن: كلفيا أو بصرًَّي أو  -5

 (. 1/8لشافعي شامًيا حَّت أذهب إليه إذا كان صحيحا(. )اْلطيب ِف اَلحتجاج ِب
عند أهل النقل خبَلف ما قلت فأًن راجع  -صلى هللا عليه وسلم -)كل مسألة صح فيها اْلب عن رسلل هللا  -6

 (. 9/802عنها ِف حيايت وبعد مليت(. )أبل نعيم ِف اْللية 
د ذهب(. )ابن خَلفه فاعلملا أن عقلي ق -صلى هللا عليه وسلم-)إذا رأيتملين أقلل قلَل وقد صح عن النيب  -2

 (. 85/80/8عساكر بسند صحيح 
خَلف قليل ِما يصح فحديث النيب أوَل فَل تقلدوين(.  -صلى هللا عليه وسلم-)كل ما قلت فكان عن النيب  -1

 (. 85/9/7)ابن عساكر بسند صحيح 
 (. 98-911فهل قليل وإن َل تسمعله مين(. )ابن أيب حامت  -صلى هللا عليه وسلم-)كل حديث عن النيب  -9



 

                                                                                                                                                                          

 :-رمحه هللا - ه (788)ت:  أمحد بن حنبل -4
وأما اْلمام أْحد فهل أكثر األئمة ْجًعا للسنة وَتسكا ّبا حَّت )كان يكره وضع الكتب الِت تشتمل على التفريع  

 والرأي(، ولذلك قال:
. )ابن القيم ِف إعَلم )َل تقلدين وَل تقلد مالًكا وَل الشافعي وَل األوزاعي وَل الثلري وخذ من حيث أخذوا( -8

 (. 7/107امللقعني 
وأصحابه فخذ به ُث التابعني بعد  -صلى هللا عليه وسلم-وِف رواية: )َل تقلد دينك أحًدا من هؤَلء ما جاء عن النيب  

 الرجل فيه خمْي(.
بعد التابعني  وعن أصحابه ُث هل من -صلى هللا عليه وسلم-وقال مرة: )اْلتبِا أن يتبع الرجل ما جاء عن النيب  

 (. 722-726خمْي(. )أبل داود ِف مسائل اْلمام أْحد ص 
)رأي األوزاعي ورأي مالك ورأي أيب حنيفة كله رأي وهل عندي سلاء وإمنا اْلجة ِف اْلَثر(. )ابن عبد الب ِف -7

 (. 7/889اْلامع 
 (. 817ْللزي ِف املناقب ص فهل على شفا هلكة(. )ابن ا -صلى هللا عليه وسلم -)من رد حديث رسلل هللا -1

ِف األمر ِبلتمسك ِبْلديث والنهي عن تقليدهم دون بصْية وهي من  -رضي هللا تعاَل عنهم -تلك هي أقلال األئمة 
اللضلح والبيان حبيث َل تقبل جدَل وَل أتويَل وعليه فإن من َتسك بكل ما ثبت ِف السنة ولل خالف بعض أقلال 

هبهم وَل خارًجا عن طريقتهم، بل هل متبع ْلم ْجيعا ومتمسك ِبلعروة اللثقى الِت َل انفصام األئمة َل يكلن مبايًنا ملذ
ْلا وليس كذلك من ترك السنة الثابتة جملرد خمالفتها لقلْلم، بل هل بذلك عاص ْلم وخمالف ألقلاْلم املتقدمة وهللا تعاَل 

ُمل  َمُنلَن َحَّته ُُيَكَ  ُدوا ِف أَن حُفَسَهمح َحَرًجا ِمها َقَضيحَت َوُيَسلَ ُملا يقلل: ﴿َفََل َوَربَ َك ََل يُ ؤح نَ ُهمح ُُثه ََل َيََ َك َفيَما َشَجَر بَ ي ح
َليًما﴾ )النساء:   (. 65َتسح

َنٌة َأوح ُيَصيبَ ُهمح َعَذاٌب أَلَيٌم﴾ )النلر:   رََه َأنح ُتَصيب َُهمح َفت ح َذَر الهَذيَن َُيَاَلُفلَن َعنح أَمح  (. 61وقال: ﴿فَ لحَيحح
وعرفه أن  -صلى هللا عليه وسلم -: )فاللاجب على كل من بلغه أمر الرسلل -رْحه هللا تعاَل -قال اْلافظ ابن رجب 

صلى هللا عليه  -يبينه لألمة وينصح ْلم وأيمرهم ِبتبِا أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من األمة فإن أمر رسلل هللا 
عظم قد خالف أمره ِف بعض األشياء خطأ، ومن هنا رد الصحابة ومن أحق أن يعظم ويقتدي به من رأى أي م -وسلم

بعدهم على كل خمالف سنة صحيحة ورِبا أغلظلا ِف الرد َل بغًضا له بل هل ُمبلب عندهم معظم ِف نفلسهم لكن 
 دم ويتبع .رسلل هللا أحب إليهم وأمره فلق أمر كل خمللق فإذا تعارض أمر الرسلل وأمر غْيه فأمر الرسلل أوَل أن يق

وَل مينع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفلرًا له بل ذلك املخالف املغفلر له َل يكره أن َيالف أمره إذا  
 خبَلفه. -صلى هللا عليه وسلم -ظهر أمر الرسلل 

ة؟ بل إن الشافعي قلت: كيف يكرهلن ذلك وقد أمروا به أتباعهم كما مر وأوجبلا عليهم أن يَتكلا أقلاْلم املخالفة للسن
أمر أصحابه أن ينسبلا السنة الصحيحة إليه ولل َل أيخذ ّبا أو أخذ خبَلفها ولذلك ملا ْجع احملقق ابن  -رْحه هللا-

املسائل الِت خالف مذهب كل واحد من األئمة األربعة اْلديث فيها انفراًدا واجتماًعا ِف جملد  -رْحه هللا-دقيق العيد 
نسبة هذه املسائل إَل األئمة اجملتهدين حرام وإنه َيب على الفقهاء املقلدين ْلم معرفتها لئَل  ضخم قال ِف أوله: )إن

 يعزوها إليهم فيكذبلا عليهم(.



 

 -: رمحه هللا -ه (852)ت:  ويقول األوزاعي
عنه،  "َأصحَب نفسك على السنة، وقف حيث وقف القلم، وقل ِبا قاللا، وكف عما كفلا

 (. 33واسلك سبيل سلفك الصاحل، فإنه يسعك ما وسعهم")
 :-رمحه هللا-ه (271)ت: ابن تيمية  وقال شيخ اإلسَلم

 -وليعلم أنه ليس أحد من األئمة املقبللني عند األمة قبلًَل عاًما يتعمد خمالفة رسلل هللا "
اتفاقًا يقينًيا على ِف شيء من سنته دقيق وَل جليل، فإهنم متفقلن  -صلى هللا عليه وسلم

                                                                                                                                                                          

ترك األتبِا بعض أقلال أئمتهم إتباعا للسنة ولذلك كله كان أتبِا األئمة ثلة من األولني. وقليل من اْلخرين َل أيخذون 
-تركلا كثْيا منها ملا ظهر ْلم خمالفتها للسنة حَّت أن اْلمامني: ُممد بن اْلسن وأِب يلسف  ِبقلال أئمتهم كلها بل قد

. -رْحهما هللا  قد خالفا شيخهما أِب حنيفة )ِف َنل ثلث املذهب( وكتب الفرِو
ك األمثلة كفيلة ببيان ذلك وَنل هذا يقال ِف اْلمام املزين وغْيه من أتبِا الشافعي وغْيه ولل ذهبنا نضرب على ذل

 لطال بنا الكَلم وْلرجنا به عما قصدًن إليه ِف هذا البحث من اْلَياز فلنقتصر على مثالني اثنني:
فكان َل يرى ِف اَلستسقاء  -رْحه هللا-(: )قال ُممد: أما أبل حنيفة 8511قال اْلمام ُممد ِف ملطئه )ص  -8

 عل وُيلل رداءه( إخل.صَلة وأما ِف قللنا فإن اْلمام يصلي ِبلناس ركعتني ُث يد
وهذا عصام بن يلسف البلخي من أصحاب اْلمام ُممد ومن املَلزمني لإلمام أيب يلسف )كان يفِت خبَلف قلل  -7

اْلمام أيب حنيفة كثْيا ألنه َل يعلم الدليل وكان يظهر له دليل غْيه فيفِت به ولذلك )كان يرفع يديه عند الركِل والرفع 
فلم مينعه من العمل ّبا أن أئمته الثَلثة قاللا خبَلفها وذلك  -صلى هللا عليه وسلم -ملتلاترة عنه منه( كما هل ِف السنة ا

 ما َيب أن يكلن عليه كل مسلم بشهادة األئمة األربعة وغْيهم كما تقدم.
ِما فيه من وخَلصة القلل إنين أرجل أن َل يبادر أحد من املقلدين إَل الطعن ِف مشرب هذا الكتاب وترك اَلستفادة 

السنن النبلية بدعلى خمالفتها للمذهب بل أرجل أن يتذكر ما أسلفناه من أقلال األئمة ِف وجلب العمل ِبلسنة وترك 
أقلاْلم املخالفة ْلا وليعلم أن الطعن ِف هذا املشرب إمنا هل طعن ِف اْلمام الذي يقلده أَّي كان من األئمة فإمنا أخذًن 

يانه فمن أعرض عن اَلهتداء ّبم ِف هذا السبيل فهل على خطر عظيم ألنه يستلزم هذا املنهج منهم كما سبق ب
َمُنلَن  اْلعراض عن السنة وقد أمرًن عند اَلختَلف ِبلرجِل إليها واَلعتماد عليها كما قال تعاَل: ﴿َفََل َوَربَ َك ََل يُ ؤح

ُدوا  نَ ُهمح ُُثه ََل َيََ ُملَك َفيَما َشَجَر بَ ي ح َليًما﴾. )النساء: َحَّتهٰ ُُيَكَ   (. 65ِف أَن حُفَسَهمح َحَرًجا ِمها َقَضيحَت َوُيَسلَ ُملا َتسح
ا نَ ُهمح َأنح يَ ُقللُلا َسََعحنا   أسأل هللا تعاَل أن َيعلنا ِمن قال فيهم: ﴿َإمنه ُكَم بَ ي ح َمَننَي َإذا ُدُعلا َإََل اّلِلَه َوَرُسللََه لََيحح كاَن قَ لحَل الحُمؤح

َه َفُأولَئَك ُهُم الحف َلُحلَن َوَمنح يَُطَع اّلِلهَ َوَرُسلَلُه َوََيحَش اّلِلهَ َويَ ت هقح ( الكَلم 57-58ائَُزوَن﴾ )النلر: َوَأَطعحنا َوأُولَئَك ُهُم الحُمفح
 ".-عليه رْحة هللا-"للعَلمة احملدث األلباين  -صلى هللا عليه وسلم-نقًَل من كتاب "صفة صَلة النيب 

 (.8/858شرح أصلل اعتقاد أهل السنة واْلماعة، لَللكائي: ) - 33
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 "وجلب اتبِا الرسلل، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قلله ويَتك إَل رسلل هللا
(34 .) 

 أيضاا:  - رمحه هللا - ه (271)ت:  ابن تيمية وقال شيخ اإلسَلم
-"وليس ألحد أن يُ َنَصَب لألمة شخًصا يدعل إَل طريقته، ويُ َلايل ويُ َعادي عليها غْي النيب  

، وَل يُ َنَصُب ْلم كَلًما يُلاَل عليه ويُعاَدي غْي كَلم هللا ورسلله وما - عليه وسلمصلى هللا
اجتمعت عليه األمة، بل هذا من فعل أهل البِد الذين يُنَصُبلن ْلم شخًصا أو كَلًما يعادون 

 (. 35به بني األمة، يلاللن به على ذلك الكَلم ويعادون" )
لعصلر على األحكام الشرعية، وَل َيتلفلا ِف وجلب وهكذا استدل املسلملن ِف ْجيع ا

املروية على درجة  -صلى هللا عليه وسلم-العمل ِبا أفاد قطًعا أو ظًنا راجًحا من سنة النيب 
 (.36)من رغب عن سنِت فليس مين(.) من القبلل، ويستندون لقلله صلى هللا عليه وسلم:

ول الصحيح:على حجية السنة، وبيان اثلثاا: الدَللة الثالثة: دَللة النظر من املعق
 تَ َعُذر العمِل ابلقرآِن وحده.

 دَللة النظر من املعقول الصحيح: على حجية السنة -أ
يقتضي ويُ لحزَُم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما  -صلى هللا عليه وسلم -فإرسال الرسلل 

سلهم به أنه وَأَل يُ عحَبَد هللاُ َإَل ِبَا  أخب، واجتناب ما عنه هنى وزجر،
ُ
َِ ، ومن امل صلى هللا  -َشَر

قد أخب وحكم ِبملر زائدة على ما ِف القرآن الكرمي ومفصلة له ومبينة  -عليه وسلم
وملضحة له، فالتفريق بينها وبني القرآن ِف وجلب اَللتزام ّبا، واَلستجابة ْلا، تفريق ِبا َل 

واجب  -صلى هللا عليه وسلم -دليل عليه، بل هل تفريق ِبطل، فلزم أن يكلن خبه 
 . التصديق، وكذا أمره واجب ال ط اعة واَلمتثال واَلنقياد

                                                            

 (.789آراؤه الفقهية) -حياته وعصره-رفع املَلم عن األئمة األعَلم، وانظر: ابن تيمية  -34
 (.70/868جممِل الفتاوى: ) -35
َشاُكمح ّلِلََه َوأَت حَقاُكمح َلُه َلَكينَ  َأُصلُم َوأُفحَطُر َوُأَصلَ ي َوأَرحُقُد َوأَتَ َزوهُج الن َ 891/ ص  85البخاري: )ج  -36 َساَء (، َإين َ أَلَخح

.  َفَمنح َرَغَب َعنح ُسنهَِت فَ َليحَس َمينَ 
 َفَمنح (، فَ َقاَل َما َِبُل أَق حَلاٍم َقاُللا َكَذا وََكَذا َلَكينَ  ُأَصلَ ي َوَأًَنُم َوَأُصلُم َوأُفحَطُر َوأَتَ َزوهُج النَ َساءَ 825/ ص  2مسلم: )ج  

، ويُنظر: تلخيص   اْلبْي، َلبن حجر.َرَغَب َعنح ُسنهَِت فَ َليحَس َمينَ 



 

ُث إن العقل السليم والرأي القلمي السديد َل يقبل أن يرسل هللا رسلًَل إَل خلقه ُث يقلل: َل 
غ تطيعله وَلَتتثللا أمره، بل إن العقلل السليمة والفطر السلية تقرر وتقلل: إن رسلل هللا مبل

عن ربه، فكل ما يقلله ويفعله منسلب إَل ربه، فإذا أقره هللا سبحانه وتعاَل على ذلك فمعىن 
َوَلْو تَ َقوََّل ﴿  ذلك رضاه عما يقلله رسلله الذي بعثه وأرسله إَل خلقه، كما قال سبحانه:

َنا بَ ْعَض اأْلَقَاِويلِ  َفَما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعْنُه  ِمْنُه اْلَوِتنيَ ُثَّ َلَقَطْعَنا  أَلََخْذََن ِمْنُه اِبْلَيِمنيِ  َعَلي ْ
 (. 82-88)اْلاقة:  ﴾َحاِجزِيَن 

وإن أتييد هللا سبحانه وتعاَل ألنبيائه ِبملعجزات اْلارقة للعادة، دَللة على تصديقه سبحانه 
وتعاَل ْلم وَتكينه ْلم من إقامة حجته على خلقه وإظهارًا ملا هم عليه من اْلق واْلدى 

 دين.وال
ُْم ِإْذ ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم ﴿ قال سبحانه:  َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإَلَّ لُِيطَاَع ِبِِْذِن اَللَِّ َوَلْو َأَّنَّ

ا َفََل َورَبِ َك ََل  * َجاُءوَك فَاْستَ ْغَفُروا اَللََّ َواْستَ ْغَفَر َْلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اَللََّ تَ وَّاابا رَِحيما
نَ ُهْم ُثَّ ََل َيَُِدوا يف أَنْ ُفِسِهْم َحَرجاا ممَّا َقَضْيَت يُ ؤْ  ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ ِمُنوَن َحَّتَّ ُُيَكِ 

ا  (. 65-68)النساء:  ﴾ َوُيَسلِ ُموا َتْسِليما
 :-رمحه هللا  - ه (228)ت: يقول ابن كثري

 (. 68)النساء:  ﴾ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإَلَّ لُِيطَاَع ِبِِْذِن هللاِ ﴿ يقلل تعاَل:
 (. 37أي: فرضت طاعته على من أرسله إليهم.)

 :-رمحه هللا - (ه 586)ت:  ويقول البغوي
 (.68)النساء:  ﴾ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإَلَّ لُِيطَاَع ِبِِْذِن هللاِ  ﴿قلله عز وجل: 

ليطِا ِبذن هللا ألن هللا : الزجاج الرسلل وجبت ِبمر هللا، قالأي: ِبمر هللا تعاَل ألن طاعة  
( ِبذن هللا تعاَل أي: بعلم هللا 38قد أذن فيه وأمر به، وقيل: إَل ليطِا كَلم َتم كاف)

 (39وقضائه، أي: وقِل طاعته يكلن ِبذن هللا.)

                                                            

(. تفسْي ابن كثْي: تفسْي القرآن العظيم )ابن كثْي( املؤلف: أبل الفداء إَساعيل بن 7/181تفسْي ابن كثْي: ) -37
ه ( احملقق: ُممد حسني مشس الدين الناشر: دار الكتب 228عمر بن كثْي القرشي البصري ُث الدمشقي )املتلىف: 

 ه  . 8889 -بْيوت الطبعة: األوَل  -العلمية، منشلرات ُممد علي بيضلن 
 يعىن اللقف عليها.  -38
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 بيان تَ َعُذر العمِل ابلقرآِن وحده: -ب
 -لنظر أيًضامن حيث ا -وِما يدل على حجية السنة 

أنه َل ميكن اَلستقَلل بفهم الشريعة وتفاصيلها وأحكامها من القرآن وحده، َلشتماله على 
نصلص جمملة حتتاج إَل بيان، وأخرى مشكلة حتتاج إَل تلضيح وتفسْي، فكان َل بد من 
بيان آخر لفهم مراد هللا، واستنباط تفاصيل أحكام القرآن، وَل سبيل إَل ذلك إَل عن طريق 

 .السنة، وللَلها لتعطلت أحكام القرآن، وبطلت التكاليف
 :-رمحه هللا -ه (586)ت: ابن حزم يقول

ثَلث ركعات، وأن الركِل على صفة    "ِف أيَ  قرآن ُوَجَد أن الظهر أربع ركعات، وأن املغرب 
 كذا، والسجلد على صفة كذا، وصفة القراءة فيها والسَلم، وبيان ما َُيحتَ َنُب ِف الصلم،

وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة، والغنم واْلبل والبقر، ومقدار األعداد املأخلذ منها الزكاة، 
ومقدار الزكاة املأخلذة، وبيان أعمال اْلج من وقت اللقلف بعرفة، وصفة الصَلة ّبا 
وِبزدلفة، ورمي اْلمار، وصفة اْلحرام وما َيتنب فيه، وقطع يد السارق، وصفة الرضِا 

ما ُيرم من املآكل، وصفة الذِبئح والضحاَّي، وأحكام اْلدود، وصفة وقِل الطَلق، احملرم، و 
، وبيان الرِب واألقضية والتداعي، واألميان واألحباس والعمرى، والصدقات  وأحكام البيِل

 وسائر أنلِا الفقه؟ 
نا وإَّيها َل ندر كيف نعمل فيها، وإمنا املرجِل إليه ِف كل ذلك  وإمنا ِف القرآن ْجل لل تُرَكح

، وكذلك اْلْجِا إمنا هل على مسائل يسْية... فَل -صلى هللا عليه وسلم -النقل عن النيب 
بد من الرجِل إَل اْلديث ضرورة، ولل أن امرأ قال: َل أنخذ إَل ما وجدًن ِف القرآن لكان 

 (. 40كافرا ِبْجِا األمة " اه .)

                                                                                                                                                                          

معاَل التنزيل ِف تفسْي القرآن = تفسْي البغلي املؤلف: ُميي السنة،  (. تفسْي البغلي:7/785تفسْي البغلي: ) -39
عثمان ْجعة  -ه ( احملقق: حققه وخرج أحاديثه ُممد عبد هللا النمر 580أبل ُممد اْلسني بن مسعلد البغلي )املتلىف: 

عدد -م 8992 -ه   8882سليمان مسلم اْلرش الناشر: دار طيبة للنشر والتلزيع الطبعة: الرابعة،  -ضمْيية 
 .1األجزاء: 

(. اْلحكام ِف أصلل األحكام املؤلف: أبل ُممد علي بن أْحد بن سعيد 10-7/29اْلحكام، َلبن حزم: ) -40
ه ( قدم له: األستاذ الدكتلر إحسان عباس الناشر: دار اْلفاق 856: بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري )املتلىف

 .1اْلديدة، بْيوت عدد األجزاء: 



 

 فتبني مما سبق: 
، وأن املستغين وجلب اَلحتجاج ِبلسنة والعمل ّبا ، وأهنا كالقرآن ِف وجلب الطاعة واَلتبِا

طاعة  -صلى هللا عليه وسلم  -عنها هل مستغن ِف اْلقيقة عن القرآن، وأن طاعة الرسلل 
هلل، وعصيانه عصيان هلل تعاَل، وأن العصمة من اَلَنراف والضَلل إمنا هل ِبلتمسك ِبلقرآن 

 .والسنة ْجيًعا

 حكم من أنكر حجية السنةاملطلب الثاين: بيان 
 وبعد هذا البيان من املناسب مبكان بيان حكم من أنكر حجية السنة:

، وِما ُعَلَم من دين هللا ِبلضرورة أن السنة النبلية لقد اتفق علماء األمة على حجية السنة
مله، هي املصدر الثاين من مصادر التشريع، وأتيت ِف املنزلة بعد القرآن الكرمي، وهي مبينة جمل

كما يُلحي   -صلى هللا عليه وسلم  --وملضحة ملبهمه ومشكله، وهي وحي يُلحيه هللا لنبيه 
َوَما يَ ْنِطُق َعِن اْْلََوى ِإْن ُهَو ِإَلَّ  ﴿إليه القرآن، كما هللا تعاَل ِف احملكم من آي التنزيل: 

 (. 8-1)النجم:  ﴾َوْحٌي يُوَحى 
 اَلنقياد والتسليم الكامل والتام لكل ما يصدر عنه وهللا تعاَل قد أوجب على عباده املؤمنني

من كَلم وحديث وأحكام، ولقد أقسم هللا تعاَل على أن من َسع   -صلى هللا عليه وسلم -
ُث َل يقبله وَل يتحاكم إليه وهل منشرح الصدر لذلك  -صلى هللا عليه وسلم -كَلمه 

﴿ فَل يصح له إميان البتة، كما قال تعاَل:مستسلًما َتام اَلستسَلم منقاًدا له َتام اَلنقياد، 
نَ ُهْم ُثَّ ََل َيَُِدوا يف أَنْ ُفِسِهْم َحَرجاا ممَّ  ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ ا َفََل َورَبِ َك ََل يُ ْؤِمُنوَن َحَّتَّ ُُيَكِ 

ا  .(65)النساء:  ﴾ َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليما
 :-رمحه هللا  - ه (228)ت: ويف معىن اآلية يقول ابن كثري

نَ ُهمح﴾ يقسم تعاَل بنفسه الكرمية  ُملَك َفيَما َشَجَر بَ ي ح وقلله: ﴿َفََل َوَربَ َك ََل يُ ؤحَمُنلَن َحَّته ُُيَكَ 
ِف ْجيع األملر، فما  -صلى هللا عليه وسلم-املقدسة: أنه َل يؤمن أحد حَّت ُيكم الرسلل 

ُدوا ِف حكم به فهل اْلق الذي َيب اَلنقياد له ِبطًنا وظا هرًا، وْلذا قال: ﴿ ُُثه ََل َيََ
َليًما ﴾ أي: إذا حكملك يطيعلنك ِف بلاطنهم فَل  أَن حُفَسَهمح َحَرًجا ِمها َقَضيحَت َوُيَسلَ ُملا َتسح
َيدون ِف أنفسهم حرجا ِما حكمت به، وينقادون له ِف الظاهر والباطن فيسلملن لذلك 



 

وَل منازعة، كما ورد ِف اْلديث: ) والذي نفسي بيده  تسليما كليا من غْي ِمانعة وَل مدافعة
 (42( )41َل يؤمن أحدكم حَّت يكلن هلاه تبعا ملا جئت به (.)

صلى -ولذلك أْجع العلماء على كفر َمن أنكر حجية السنة عملًما، أو كذهَب حبديث النيب 
فهل بذلك   -مع علمه وتيقنه أنه من كَلمه صللات هللا وسَلمه عليه -،-هللا عليه وسلم

 . كافر ِبهلل ورسلله، َل يتحقق له أدىن درجات اْلسَلم واَلستسَلم واَلنقياد هلل ورسلله
فَل يشك عاقل أبًدا ِف كفره، وذلك ْلنكاره ما هل معللم من الدين ِبلضرورة، وقد اتفق 

صلى هللا -أهل العلم على أنه َمن أنكر حجية السنة بشكل عام، أو كذهَب حديث النيب 
فهل كافر، َل ُيقق أدىن  -صلى هللا عليه وسلم -وهل يعلم أنه من كَلمه  -يه وسلم عل

 .-صلى هللا عليه وسلم -درجات اْلسَلم واَلستسَلم هلل ورسلله 
 :-رمحه هللا  - ه (221 )ت:قال إسحاق بن راهويه 

خٌب يُقرُّ بصحته ُث رده بغْي تقية فهل   -صلى هللا عليه وسلم -بلغه عن رسلل هللا  من "
 (. 43كافر" ا.ه . )

 :-رمحه هللا -ه ( 980)ت:  وقال السيوطي
صلى هللا عليه وسلم، قلًَل كان أو  -اعلملا رْحكم هللا أنه َمن أنكر كلن حديث النيب  "

فر، وخرج عن دائرة اْلسَلم، وحشر مع اليهلد حجة ك -فعًَل بشرطه املعروف ِف األصلل
 . 44)والنصارى أو من شاء من فرق الكفرة " ا.ه  )

  

                                                            

، والطباين ِف "املعجم الكبْي"، وأبل نعيم ِف "األربعني" كما ِف "جامع ( 85رواه ابن أيب عاصم ِف "السنة" )رقم  -41
(، من حديث 709(،والبيهقي ِف "املدخل" )رقم 869/ ص 8(، واْلطيب ِف "َترَيه" )ج819العللم واْلكم" )ص

م، منهم ، واْلديث صححه النلوي وغْيه، وضعفه ْجع من أهل العل-رضي هللا عنهما-العاص  بن عمرو بن هللا عبد
ابن رجب ِف "جامع العللم واْلكم"، وهل صحيح املعىن، قال األلباين:ِف مشكاة املصابيح: سنده ضعيف: رقم: 

 ( املشكاة. 862)
 (. 7/189تفسْي ابن كثْي: )/ -42
(. مفتاح اْلنة ِف اَلحتجاج ِبلسنة املؤلف: عبد الرْحن بن أيب 88"مفتاح اْلنة ِف اَلحتجاج ِبلسنة" )ص/ -43
ه ( الناشر: اْلامعة اْلسَلمية، املدينة املنلرة الطبعة: الثالثة، 988، جَلل الدين السيلطي )املتلىف: بكر

 م. 8919ه /8809
 نفس املرجع السابق. 44-



 

 :-رمحه هللا - ه (180)ت: وقال العَلمة ابن الوزير 
مع العلم أنه حديثه كفر صريح "  -صلى هللا عليه وسلم -التكذيب ْلديث رسلل هللا   "

 .  (45)ا.ه 
 

 :"ويف "فتاوى اللجنة الدائمة
 -صلى هللا عليه وسلم  -الذي ينكُر العمَل ِبلسنة يكلن كافرًا؛ ألنه مكذب هلل ولرسلله  "

  (46).وْلْجِا املسلمني"
 

 (. 47) :-رمحه هللا -وقال أبو بكر بن أيب داود السجستاين 
 وَل ت      ُك ب  دعيًّا لعلهك تُف     لحُ  َتسهكح حببل هللا واتهبع ال ُه        دى

 أَتتح عن رسلل هللا تَنجل وترَبحُ  بَكت    اَب هللا والس     نَن الِت ودن
ِح عنك آراء الرج    ال وقلَْلم  وَد

 إذا ما اعتقدت الدهر َّي صاحي هذا
 فقلُل رسلَل هللا أَزك   ى وأشرَحُ 

 (48فأنت  على خْي  تبيت  وتصبح.)
 

  

                                                            

(. العلاصم والقلاصم ِف الذب عن سنة أيب القاسم املؤلف: ابن اللزير، ُممد بن 7/728"العلاصم والقلاصم" )45-
ه ( حققه 180رتضى بن املفضل اْلسين القاَسي، أبل عبد هللا، عز الدين، من آل اللزير )املتلىف: إبراهيم بن علي بن امل

وضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعل ق عليه: شعيب األرًنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتلزيع، بْيوت 
 .9عدد األجزاء:  -م 8998 -ه  8885الطبعة: الثالثة، 

 (.1/898ة الثانية" )"اجململع 46-
 ( للذهيب.711/  81( أليب يعلى، وسْي أعَلم النبَلء )58/  7"طبقات اْلنابلة" )47- 

 وهذا آخر بيت من اْلائية قدمته لداعي املقام لذلك. الباحث.  -48



 

 مصادر التشريع اإلسَلمياملطلب الثالث: مكانة السنة املطهرة كمصدر اثين من 
ُتْم تُ ْؤِمُنوَن اِبَللَِّ َواْليَ ْوِم  ﴿قال تعاَل: فَِإْن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإََل اَللَِّ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكن ْ

 (.59)النساء: ﴾اآْلِخِر 
ه ( أنه قال ِف قلله تعاَل: 886ه ( عن ميملن بن مهران )ت: 861روى ابن عبد الب)ت: 

قال: "الرد إَل هللا الرد إَل كتاب هللا،  ﴾ فَِإْن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإََل اَللَِّ َوالرَُّسولِ  ﴿
  (.49والرد إَل رسلله إذا كان حًيا، فلما قبضه هللا فالرد إَل سنته". )

َ ِللنَّاِس مَ  ﴿و قال عز و جل:   . )88)النحل:  ﴾ ا نُ زِ َل ِإلَْيِهمْ َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك الذ ِْكَر لِتُ َبنيِ 
 :-رمحه هللا - ه (586: )تقال البغوي

وبيان الكتاب يطلب  مبينا لللحي، -صلى هللا عليه وسلم -"أراد ِبلذكر اللحي، وكان النيب 
 (. 50من السنة". )

 يف فتح البيان يف مقاصد القرآن: -رمحه هللا  - ه (8102)ت: ويقول الَقنُّوجي 
-صلى هللا عليه وسلم -"وبيان الكتاب يطلب من السنة واملبني لذلك اجململ هل الرسلل  

("51 .) 
 :-رمحه هللا-ه (887)ت:  ويقول مكحول الدمشقي

 القرآن أحلج إَل السنة من السنة إَل القرآن". "
 :-رمحه هللا - ه (879)ت: ويقول ُيىي بن أيب كثري 

 "السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة". 
  

                                                            

، مطبعة مصطفى اْلليب، مصر، 8الرسالة: لإلمام ُممد بن إدريس الشافعي. حتقيق أْحد ُممد شاكر، ط  -49
 .8819ه ، ص 8151

 (. 78/5تفسْي البغلي: ) -50
(. فتُح البيان ِف مقاصد القرآن املؤلف: أبل الطيب ُممد صديق 781/  2فتح البيان" أليب الطيب القنلجي: )  -51

ه ( عين بطبعَه وقد م له وراجعه: 8102خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا اْلسيين البخاري الَقنهلجي )املتلىف: 
ر، َصيَدا  خادم العلم كتبة العصريهة للطَباعة والن شح

َ
 8887َبْيوت عام النشر:  -َعبد هللا بن إبراهيم األنَصاري الناشر: امل

  .85عدد األجزاء: -م 8997 -ه  



 

 :-رمحه هللا - )ت: ؟؟(ويقول الفضل بن زايد
"َسعت أِب عبد هللا يعين أْحَد بن حنبل، وسئل عن اْلديث الذي روى أن السنة قاضية  

على الكتاب، فقال: "ما أجسر على هذا أن أقلله، ولكين أقلل: إن السنة تفسر الكتاب 
 (. 52بينه". )وت

وَل شك ِف أن كراهية اْلمام أْحد استعمال هذا اللفظ يدل على دقته ِف اختيار األلفاظ، َل 
َل وهل من هل ِف إمامته ورتبته وفضله، إنه اْلمام املبجل أْحد بن حنبل إمام أهل السنة 

 واْلماعة. 
أْحد كره هذه العبارة الِت وِف العملم إن هذه املسألة هي مسألة لفظية َل أكثر، وكأن اْلمام  

قد يُتلهم منها تقدمي السنة على القرآن، فلذلك كره استعمال تلك العبارة واستعمل عبارة 
 يفهم منها املقصلد، وهي عبارة "أن السنة مبينة للقرآن".

)ت: السيوطي يف "مناهل العرفان" تلك العبارة نقَلا عن ه (8162)ت:  ويوضح الزرقاين
 فيقول: - رمحه هللا - ه (980

"واألصل أن معىن احتياج القرآن إَل السنة أهنا مبينة له، ومفصلة جملمَلته، ألنه للجازته كنلزًا 
، -صلى هللا عليه وسلم -حتتاج إَل من يعرف خفاَّي خباَّيها فيبزها، وذلك هل املنزل عليه 

قاضًيا عليها، ألهنا وهل معىن كلن السنة قاضية على الكتاب، وليس القرآن مبيًنا للسنة، وَل 
بينة بنفسها، إذ َل تصل إَل حد  القرآن ِف اْلعجاز واْلَياز، ألهنا شرح له، وشأن الشرح أن 

 (. 53) .يكلن أوضح وأبني وأبسط من املشروح"
  

                                                            

. تفسْي القرطيب: اْلامع ألحكام القرآن = تفسْي القرطيب املؤلف: أبل 19/ 8اْلامع ألحكام القرآن للقرطيب:  -52
ه ( حتقيق: أْحد 628د بن أْحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اْلزرجي مشس الدين القرطيب )املتلىف: عبد هللا ُمم

األجزاء:  -م عدد 8968 -ه  8118القاهرة الطبعة: الثانية،  -البدوين وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب املصرية 
 جملدات(. 80جزًءا )ِف  70
مناهل العرفان ِف عللم القرآن املؤلف: ُممد عبد العظيم الزُّرحقاين )املتلىف:  .799/ 8الزرقاين:  -مناهل العرفان  -53

 .7ه ( الناشر: مطبعة عيسى البايب اْلليب وشركاه الطبعة: الطبعة الثالثة عدد األجزاء: 8162



 

 :-رمحه هللا - ه (708)ت:  ويقول اإلمام الشافعي
فيما ليس هلل فيه حكم "أي ِف القرآن"،  -هللا عليه وسلم صلى -" وما َسنه رسلل هللا  

ِصَراِط  َوِإنََّك لَتَ ْهِدي ِإََل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ ﴿  فبحكم هللا َسنهُه. وكذلك أخبًن هللا ِف قلله:
  (.51-57)الشلرى: ﴾  اَللَِّ 

ن فقد وقد سن رسلل هللا مع كتاب هللا، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب. وكل ما س
( عن اتباعها معصيته الِت َل يعذر 54ألزمنا هللا اتباعه، وجعل ِف اتباعه طاعته، وِف الُعُنلد )

 (. 55ّبا خلًقا، وَل َيعل له من اتبِا سنن رسلل هللا خمرًجا " . )
طاعة مطلقة ِف نيف وثَلثني  -صلى هللا عليه وسلم -ولقد أمر هللا تعاَل بطاعة رسلله  

 َوِإنََّك لَتَ ْهِدي ِإََل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِصَراِط اَللَِّ  ﴿ الكرمي، كما قال تعاَل:ملضًعا من كتابه 
 (. 10)النساء: ﴾ 

 (. 2)اْلشر:  ﴾ َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما ََّنَاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهوا ﴿وقال سبحانه: 
 شر فيقول:معىن آية اْل -رمحه هللا - ه (8191)ت: يبني ابن عاشور

من قلل وفعل  -صلى هللا عليه وسلم -"وهذه اْلية جامعة لألمر ِبتبِا ما يصدر من النيب 
 (. 56فيندرج فيها ْجيع أدلة السنة". )

 معىن آية اْلشر فيقول:  -رمحه هللا  - ه (8126)ت: وَُيَِلي ابن سعدي 
صلى هللا عليه  -"وهذا شامل ألصلل الدين وفروعه، ظاهره وِبطنه، وأن ما جاء به الرسلل 

صلى هللا  -يتعني على العباد األخذ به واتباعه، وَل حتل خمالفته، وأن نص الرسلل  -وسلم

                                                            

 وما بعدها.  102/  1العنلد: العتل والطغيان، أو امليل واَلَنراف. انظر لسان العرب  54-
، مطبعة مصطفى اْلليب، مصر، 8سالة: لإلمام ُممد بن إدريس الشافعي. حتقيق أْحد ُممد شاكر، ط الر 55- 

 .19-11ه ، ص  8151
حترير املعىن السديد وتنلير »تفسْي ابن عاشلر: التحرير والتنلير (. 79/12التحرير والتنلير للطاهر بن عاشلر: ) 56-

ف: ُممد الطاهر بن ُممد بن ُممد الطاهر بن عاشلر التلنسي )املتلىف: املؤل« العقل اْلديد من تفسْي الكتاب اجمليد
ِف  1)واْلزء رقم  10ه  عدد األجزاء:  8918تلنس سنة النشر:  -ه ( الناشر: الدار التلنسية للنشر 8191

  قسمني(.



 

، َل رخصة ألحد وَل عذر له ِف تركه، -تعاَل -على ُحكم الشيء كنص هللا  -عليه وسلم 
 (. 57". )-صلى هللا عليه وسلم -مي قلل أحد على قلله وَل َيلز تقد

"وأما من جهة النظر الصحيح فإن العادة َتنع أن يقرأ قلم كتاًب وَل يستشرحله، فكيف 
  بكَلم هللا تعاَل الذي فيه عصمتهم وبه ْناهتم وسعادهتم، وقيام دينهم ودنياهم.

عما  -صلى هللا عليه وسلم -يسأللن رسلل هللا  -رضي هللا عنهم -ولذا كان الصحابة 
 أشكل عليهم. 

التأويل إَل ثَلثة أقسام، فجعل األول ما َل  -رْحه هللا -ه ( 180وقد قس م الطبي)ت: 
، كاألوامر اْلْلية، واْلقلق -صلى هللا عليه وسلم -يلصل إَل علم أتويله إَل ببيان الرسلل 

، إما بنص -صلى هللا عليه وسلم -ل واْلدود، وما إَل ذلك ِما مرجع تفسْيه وتبيينه الرسل 
 (. 58منه، أو بدَللة قد نصبها دالة على أتويله". )

 :-رمحه هللا -ه (980)ت: وقال السيوطي
فإن أعياه ذلك طلبه … من أراد تفسْي الكتاب العزيز طلبه أوًَل من القرآن  قال العلماء:

 من السنة، فإهنا شارحة للقرآن وملضحة له.
 : -رمحه هللا -ه (708)ت: لشافعيوقد قال اإلمام ا

  فهل ِما فهمه من القرآن. -صلى هللا عليه وسلم -كل ما حكم به الرسلل 
)النساء:  ﴾ ِإَنَّ أَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب اِبْْلَقِ  لَِتْحُكَم َبنْيَ النَّاِس مبَا َأرَاَك اَلل ُ  ﴿قال تعاَل: 

  ( ِف آَّيت أخر.805

                                                            

املؤلف: عبد (. تفسْي ابن سعدي: تيسْي الكرمي الرْحن ِف تفسْي كَلم املنان 510تفسْي ابن سعدي: )ص: -57
ه ( احملقق: عبد الرْحن بن معَل الللُيق الناشر: مؤسسة الرسالة 8126الرْحن بن ًنصر بن عبد هللا السعدي )املتلىف: 

 .8م عدد األجزاء:  7000-ه  8870الطبعة: األوَل 
رير بن يزيد بن  تفسْي الطبي: جامع البيان ِف أتويل القرآن املؤلف: ُممد بن ج .8/56 :يُنظر: تفسْي الطبي -58

ه ( احملقق: أْحد ُممد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: 180كثْي بن غالب اْلملي، أبل جعفر الطبي )املتلىف: 
 .78عدد األجزاء:  -م 7000 -ه   8870األوَل، 



 

ِف كتابه  (59)عي السابق، لكن يلضحه قلل أيب اْلكم ابن برجانوقد أشكل قلل الشاف
من شيء فهل ِف القرآن،  -صلى هللا عليه وسلم -املسمى ِبْلرشاد حيث قال: ما قال النيب 

 وفيه أصله، قُرب أو بُعد، َفَهَمه من َفَهَمه، وَعمه عنه من َعَمه. 
 (. 11)األنعام:  ﴾ َشْيءٍ  مَّا فَ رَّْطَنا يف الِكَتاِب ِمن﴿ قال هللا تعاَل: 

ِف حديث الرجم: ) ألقضني بينكما بكتاب هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أَل تسمع إَل قلله 
 (. 61( )60وليس ِف نص كتاب هللا الرجم(. )

السنة تفسر القرآن وتدل عليه  :-رمحه هللا - ه (271)ت:  وقال شيخ اإلسَلم ابن تيمية
 (. 63( )62وتعب عنه. )

 الثالث: التعريف أبهل السنة واجلماعةاملبحث 
 وفيه مخسة مطالب: 

 املطلب األول: التعريف أبهل السنة
 : من هم أهل السنة

َل  ،وَل يلتفتلا إَل سلاها ،واجتمعلا عليها ،هم الذين َتسكلا ِبلسنة أهل السنة واجلماعة:   
ألهنم  ،وْلذا َسلا أهل السنة ،وَل ِف األملر العملية اْلكمية ،ِف األملر العلمية العقدية

 . وَسلا أهل اْلماعة ألهنم جمتمعلن عليها ،متمسكلن ّبا
 ،وإذ أتملت أحلال أهل البدعة وجدهتم خمتلفني فيما هم عليه من املنهاج العقدي أو العملي

 (64) . ِما يدل على أهنم بعيدون عن السنة بقدر ما أحدثلا من البدعة
                                                            

هل: عبد السَلم بن عبد الرْحن بن عبد السَلم اللخمي اْلشبيلي، املعروف ِببن برجان، حامل للاء اللغة  - 59
 ."878/ 5وشذرات الذهب  106"، يُنظر: بغية اللعاة  672والنحل ِبألندلس ِف عصره، تلِف سنة 

 (. 8691كتاب اْلدود": ) :"صحيح مسلم -60
 . 7/879نقله عنه الزركشي ِف البهان:  -61
. دقائق التفسْي اْلامع لتفسْي ابن تيمية املؤلف: تقي الدين أبل العباس أْحد بن عبد 7/76دقائق التفسْي:  -62

ه ( احملقق: 271اْلليم بن عبد السَلم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن ُممد ابن تيمية اْلراين اْلنبلي الدمشقي )املتلىف: 
 . 6عدد األجزاء:  8808دمشق الطبعة: الثانية،  -سسة عللم القرآن د. ُممد السيد اْلليند الناشر: مؤ 

  مقال: تفسْي القرآن ِبلسنة، عن ملقع: منتدى التلحيد، بتصرف. -63



 

 .إحسانميان و الصحابة ومن تبعهم ِبهم  أهل السنة واجلماعة:و    
 :- رمحه هللا -  ه (856)ت:  - قال ابن حزم 

رضي هللا  - وأهل السنة الذين نذكرهم أهل اْلق، ومن عداهم فأهل البدعة، فإهنم الصحابة
، ُث أصحاب اْلديث - رْحة هللا عليهم - وكل من سلك هنجهم من خيار التابعني - عنهم

الفقهاء جيًَل فجيًَل إَل يلمنا هذا، أو من اقتدى ّبم من العلام ِف شرق ومن اتبعهم من 
 (65. ) رْحة هللا عليهم - األرض وغرّبا

ه ( 271)ت: هم الذين عرهفهم ووصفهم  شيخ اْلسَلم ابن تيمية  وأهل السنة واجلماعة:   
ه وسلم وما اتهفق ِبهنم: "ُمتمسَ كلن بكتاب هللا، وسنة رسلله صلى هللا علي -رْحه هللا  -

 (66عليه السهابقلن األوهللن؛ من املهاجرين واألنصار، والذين اتهبعلهم ِبحسان". )
 -رْحه هللا  - ه (228)ت:  هم الذين عرهفهم ووصفهم ابن كثْي وأهل السنة واجلماعة:   

َتمسَ كلن بكتاَب هللا، وُسنهَة رسلَل هللا 
ُ
صلى هللا عليه  -بقلله: "أهل السنة واْلماعة: امل

، وِبا كان عليه الصهدر األوهل؛ من الصحابة، والتابعني، وأئمة املسلمني ِف قدمَي - وسلم
 (67الدههَر وحديَثه". )

وهديه  - صلى هللا عليه وسلم -هم الذين اتبعلا سنة النيب ُممد  أهل السنة واجلماعة:و    
ِف كل ما جاء به وأمر، وصدقله ِف كل ما أخب،واجتنبلا ماعنه هنى وزجر، وعبدوا هللا ِبا  -

، كل ذلك، سلاء كان ِف أملر العقائد، أو أملر الشرائع، أو ِف العبادات واملعامَلت  شِر
  واألخَلق وغْيها.

هم والتابعني ْلم هم سلف هذه األمة من الصحابة رضي هللا عن أهل السنة واجلماعة:و    
، وكل من  سلك  وهلاءوَتبعيهم ِبحسان،  هم الذين استقاملا على اَلتبِا وجانبلا اَلبتدِا

                                                                                                                                                                          

 ِبب أهل السنة واْلماعة.  -جممِل فتاوى ورسائل الشيخ ُممد صاحل العثيمني اجمللد األول  -64
الفصل ِف امللل واألهلاء والنحل املؤلف: أبل ُممد  .)90/ 7)الفصل ِف امللل واألهلاء والنحل، َلبن حزم:  65-

القاهرة عدد  -ه ( الناشر: مكتبة اْلاْني 856علي بن أْحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري )املتلىف: 
 . جملدات 1ِف 5األجزاء: 

 .(125/ 1جممِل الفتاوى: ) - 66
 .(818/ 1تفسْي ابن كثْي: ) - 67

 



 

سبيلهم واتبع طريقهم ِبميان وإحسان إَل يلم الدين ِف أي مكان وزمان، وهم الفرقة الناجية 
على الدين اْلق  والطائفة املنصلرة إَل قيام الساعة أهل السنة واْلماعة، وهم الذين اجتمعلا

الصحيح، والدليل اللاضح الصريح من كتاب هللا تعاَل و سنة نبيه ُممد صلى هللا عليه 
 وسلم.

صلى هللا عليه  -هم الذين يعمللن بكتاب هللا، وسنة رسلله " أهل السنة واجلماعة:و    
  -صلى هللا عليه وسلم  -، ويتمسكلن ّبما ويدعلن إليهما، وهم أصحاب النيب  -وسلم 

وأرضاهم ومن سار  -رضي هللا عنهم  - وأتباعهم ِبحسان، هؤَلء هم أهل السنة، الصحابة
وعمًَل، وعظم الكتاب والسنة واحتج ّبما واعتمد عليهما، هذا  ِف ركاّبم واتبع طريقهم قلًَل 

 .هل صاحب السنة
صلى هللا عليه وسلم  -سنة رسلله هم الذين أيخذون بكتاب هللا و  أهل السنة واجلماعة:و    

صلى هللا  -ويعتمدون عليهما ويتبعلن من سلك هذا السبيل من أصحاب رسلل هللا  -
وأتباعهم ِبحسان، هؤَلء هم أهل السنة واْلماعة، الصحابة ومن سلك   -عليه وسلم 

 سبيلهم كمالك والشافعي وأْحد والثلري واألوزاعي ومن تبعهم ِبحسان، هؤَلء هم أهل
السنة واْلماعة الذين وحدوا هللا سبحانه واعتقدوا أنه املستحق للعبادة، وآمنلا ِبَسائه 
وصفاته، ووصفله ّبا جل وعَل من غْي حتريف وَل َتثيل وَل تكييف وَل َتثيل، هؤَلء هم 
أهل السنة واْلماعة؛ وحدوا هللا واستقاملا على دينه، وآمنلا به وبصفاته، وخصله ِبلعبادة، 

﴿ لَْيَس   :ا ِبنه رب العاملني وخالقهم، وِبنه سبحانه ذو األَساء اْلسىن والصفات العلىوآمنل 
، وخالفلا اْلهمية واملعتزلة والرافضة  (88)الشلرى: َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصرُي ﴾ 

، هؤَلء هم أهل السنة الذين تبعلا الصحابة واستقاملا على  طريق وغْيهم من أهل البِد
 .الصحابة قلًَل وعمًَل وعقيدة

، واتبِا أوامر هللا، وترك -سبحانه  -وعقيدة الصحابة هي تلحيد هللا، وإخَلص العبادة له
نلاهيه، واللقلف عند حدوده، واْلميان ِبَسائه وصفاته، ووصف هللا ّبا على اللجه الَلئق به 

يل، بل يؤمنلن بذلك وميروهنا وليس ِف ذلك حتريف وَل تعطيل وَل تكييف وَل َتث سبحانه،
َلَْ يَِلْد َوََلْ  (7) اَللَُّ الصََّمدُ  (8) ﴿ ُقْل ُهَو اَللَُّ َأَحدٌ : بقلله سبحانه كما جاءت عمًَل 



 

: ﴿ لَْيَس  وبقلله سبحانه ،(8 - 8)اْلخَلص:﴾  (8)َوَلَْ َيُكْن َلُه ُكُفواا َأَحٌد  (1) يُوَلدْ 
 (68). (88)الشلرى: َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصرُي ﴾ 

 املطلب الثاين: سبب تسميتهم ب "أهل السنة"
 َسلا بذلك َلنتساّبم للسنة أهل السنة واجلماعة:و    

واجتماعهم على األخذ ّبا ظاهًرا وِبطًنا، ِف القلل والعمل  -هللا عليه وسلم  صلى -النيب 
واَلعتقاد، فهم اجتمعلا على اْلق الثابت ِبلكتاب والسنة، وَل يتفرقلا ِف الدين، واتبعلا ما 

 (69) . أْجع عليه سلف األمة
  :- رمحه هللا - ه (271)ت:  ابن تيمية ويقول شيخ اإلسَلم

وكلن التسمية ِبهل السنة واْلماعة حادثة، َل يعين أن مذهب أهل السنة واْلماعة حادث، 
وصحابته من بعده  - صلى هللا عليه وسلم -بل مذهب أهل السنة هل ما كان عليه الرسلل 

(."70 )  
 املذهب اْلقهم أهل  أهل السنة واجلماعة:و    
أهل السنة واْلماعة،  -إن املتأمل ِف مذهب السلف هم أهل اْلق:  أهل السنة واْلماعة:و 

 .-صلى هللا عليه وسلم -َيد أن أهل السنة واْلماعة هم أهل اْلق؛ ألهنم أتبِا الرسلل 
 هم أهل اْلديث والسنةأهل السنة واجلماعة: و    

 أيضاا: -رمحه هللا - ه (271)ت: ابن تيمية  ويقول شيخ اإلسَلم
"إن أحق الناس ِبن تكلن هي الفرقة الناجية: أهل اْلديث والسنة، الذين ليس ْلم متبِل  

 (71.)"يتعصبلن له إَل رسلل هللا صلى هللا عليه وسلم، وهم أعلم الناس ِبقلاله وأحلاله
                                                            

 .-رْحه هللا  -:امللقع الرَسي لسماحة الشيخ ابن ِبز يُنظر68- 
( ، وفتح رب البية بتلخيص اْلملية للشيخ  80يُنظر: شرح العقيدة اللاسطية للشيخ صاحل الفلزان ص ) 69 - 

 .  )80ُممد بن صاحل العثيمني ص ) 
املؤلف: تقي الدين أبل العباس (. منهاج السنة النبلية ِف نقض كَلم الشيعة القدرية 817/ 7منهاج السنة: ) - 70

أْحد بن عبد اْلليم بن عبد السَلم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن ُممد ابن تيمية اْلراين اْلنبلي الدمشقي )املتلىف: 
 -ه   8806ه ( احملقق: ُممد رشاد ساَل الناشر: جامعة اْلمام ُممد بن سعلد اْلسَلمية الطبعة: األوَل، 271

 . 9دات: عدد اجملل-م 8916
 (.182/ 1جممِل الفتاوى: ) - 71



 

 :- أيضاا-ويقول رمحه هللا 
، - ليه وسلمصلى هللا ع -ويعلملن أن أصدق اْلديث كَلم هللا، وخْي اْلدي هدي ُممد  

صلى هللا  -ويؤثرون كَلم هللا على كَلم غْيه من كَلم أصناف الناس، ويقدملن هدي النيب 
على هدي كل أحد، وّبذا َُسُّلا أهل الكتاب والسنة، وَسلا أهل اْلماعة؛ ألن  -عليه وسلم 

، وضدها الفرقة.)  ( 72اْلماعة هي اَلجتمِا
من اَسهم، َلجتماعهم على السنة ولزومهم  ْلم اْلظ األوفرأهل السنة واجلماعة: و    

 اْلماعة
 :-رمحه هللا  -(  ھ179) ت: الربَّباري  اإلمامقال 

واْلماعة ما اجتمع عليه أصحاب  -صلى هللا عليه وسلم  -والسنة ما سنه رسلل هللا "
  )73(".ِف خَلفة أيب بكر وعمر وعثمان -صلى هللا عليه وسلم  -رسلل هللا 

 :-أيضاا -هللا  رمحه -ويقول 
"ومن عرف ما ترك أهل البِد من السنة وما فارقلا منها فتمسك به فهل صاحب سنة 

صلى هللا عليه وسلم  -وْجاعة حقيق أن يتبع وأن يعاون وُيفظ وهل ِمن أوصى به رسلل هللا
- "( .74) 

َوِإين ِ َلَغفَّاٌر ِلَمن ََتَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِْلاا  ﴿ ِف قلله تعاَله ( 95)ت: قال سعيد بن جبْي
 قال لزوم السنة واْلماعة. (.17طه: ) ﴾ ُثَّ اْهَتَدى

 : - اأيضا  -وقال رمحه هللا 
فكُل مدٍِ للسنة َيب أن يطالب ِبلنقل الصحيح ِبا يقلله فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل 

  )75.(قلله
  

                                                            

 (.852/ 1املرجع السابق: ) -72
. شرح السنة املؤلف: أبل ُممد اْلسن بن علي بن خلف ) 85/ ص8شرح السنة اْلسن البّباري: )ج -73

 .8ه ( عدد األجزاء: 179البّباري )املتلىف: 
 (.86/ص8املرجع السابق: )ج - 74
( ، ومنهج اَلستدَلل على مسائل اَلعتقاد لعثمان  85السنة واْلماعة ص )  يُنظر: مباحث ِف عقيدة أهل - 75

 ( . 18 - 11/ 8بن علي بن حسن ) 



 

 اليت يُعرف َّبا أهُل السنةاملطلب الثالث: األمساء 
هناك ألقاٌب وأَساٌء ألهل السُّنة واْلماعة يُ عحَرفلن ّبا، ويُفارَقلن ّبا أهَل البِد والُفرقة، 
ويتميهزون ّبا عنهم، ومع ذلك فإنه أهل السنة واْلماعة ليس ْلم اسٌم يُعَرفلن به، وَل لقٌب، 

دله عليه، بل َل ينتملن أليَ  شخص مهما علت وَل رمٌز مُييَ زهم عن غْيَهم إَله اْلسَلم وما 
 (76. ) رتبُته، وَيعللن قدوهتم ِف كلَ  شؤوهنم رسلَل هللا صلى هللا عليه وسلم

 ولقد حذر السلف من التسمي ِبَساء غْي اسم اْلسَلم وشددوا النكْي ِف ذلك:
  قال:ه ( 61)ت:  -رضي هللا عنهما  -فعن ابن عباس 

 (.77األَساء احملدثة فقد خلع ربقة اْلسَلم من عنقه " )" من أقر ِبسم من هذه 
 أنه قال:-أيضاا  -رضي هللا عنه  -وقد ورد عنه 
؟ قلت: َل، وَل على -رْحة هللا عليه  -أنت على ملة علي   -رْحة هللا عليه  -قال يل معاوية 

 (.78" ) -صلى هللا عليه وسلم  -ملة عثمان، أًن على ملة رسلل هللا 
 : -رمحه هللا  -ه (829)ت: اإلمام مالك يقول  كويف حنو ذل

 "أهل السنة الذين ليس ْلم لقب يعرفلن به، َل جهمي، وَل قدري، وَل رافضي"
(79) .  

  عن السنة: -أيضاا  -رمحه هللا  -ويقول 
  فَاتَِّبُعوهُ  ُمْسَتِقيماا  ِصَراِطي َهَذا َوَأنَّ ﴿ هي ما َل اسم له غْي السنة، وتَل قلله تعاَل: 

                                                            

 .(25يُنظر: أهل السنة واْلماعة: )ص -76
(، وترتيب املدارك للقاضي عياض 15اَلنتقاء ِف فضائل الثَلثة األئمة الفقهاء، َلبن عبد الب: ) ص:  - 77

 (.827/ص8اليحصيب: )ج
اْلِبنة الصغرى )الشرح (. 812الشرح واْلِبنة على أصلل السنة والدَّينة )اْلِبنة الصغرى(، َلبن بطة: ) ص:  -78

 واْلِبنة على أصلل أهل السنة والدَّينة( )ط. العللم واْلكم(
الناشر: مكتبة العللم املؤلف: أبل عبد هللا عبيد هللا بن ُممد بن بطة العكبي اْلنبلي، احملقق: رضا بن نعسان معطي،  

 .818، عدد الصفحات: 8، رقم الطبعة: 8م، عدد اجمللدات: 7007 - 8871سنة النشر:  واْلكم،
( . اَلنتقاء ِف فضائل الثَلثة األئمة الفقهاء مالك 15اَلنتقاء ِف فضائل الثَلثة األئمة الفقهاء: )ص:  - 79

يلسف بن عبد هللا بن ُممد بن عبد الب بن عاصم النمري  املؤلف: أبل عمر -رْحهم هللا  -والشافعي وأيب حنيفة 
 .8بْيوت عدد األجزاء:  -ه ( الناشر: دار الكتب العلمية 861القرطيب )املتلىف: 



 

؛ وّبذا يتبني أن أهل السنة (80)األنعام: ( ) ﴾ َسِبيِلهِ  َعنْ  ِبُكمْ  فَ تَ َفرَّقَ  السُُّبلَ  تَ تَِّبُعوا َوََل 
 .ليس ْلم أي اسم سلى السنة أو ما يدل على معناها

؛ فإهنم َترة  ايعين أن أهل السنة ليس ْلم اسم ينتسبلن إليه سلى السنة، خَلفً " ألهل البِد
ينسبلن إَل مقالتهم املبتدعة كالقدرية واملرجئة، وَترة إَل القائل كاْلهمية والنجارية، وَترة إَل 
الفعل كالروافض واْللارج، وأهل السنة بريئلن من هذه النسب كلها، وإمنا نسبتهم إَل 

 (81. )"اْلديث والسنة
 : -محه هللا ر  - ه (851)ت: البجلي  يقول مالك بن مغول

قحه ِبيَ  َديٍن َشئت". )"  (82إذا تسمهى الرجُل بغْي اْلسَلم والسُّنة؛ فَأْلَح
وأما عن اَلنتماء واَلنتساب ملسميات َل أصل ْلا ِف الشِر وَل يدرج عليها السلف وَل 

ها واَلنتماء لإلسَلم والسنة وما درج عليه سلف حتعرف وتؤثر وتنقل عنهم فَلبد من طر 
 األمة.

 :-رمحه هللا  - ه (271)ت: ويف حنو ذلك يقول شيخ اإلسَلم ابن تيمية 
صلى  - هذه أَساٌء ِبطلة ما أنزل هللا ّبا من سلطان، وليس ِف كتاب هللا وَل سنة رسلله "

، وَل ِف اْلَثر املعروفة عن سلف األئمة. واللاجب على املسلم إذا ُسئل عن -هللا عليه وسلم
ُمتهَبع لكتاب هللا، وسنة رسلله... وهللُا تعاَل قد َسهاًن ِف القرآن؛ ذلك يقلل: أًن مسلٌم 

املسلمني، املؤمنني، عباد هللا، فَل نعدل عن األَساء الِت َسهاًن هللا ّبا إَل أَساٍء أحَدثَها قلم، 
 ( 83. )"وَسهلها هم وآِبؤهم، ما أنزل هللا ّبا من سلطان

  

                                                            

 (.22/ 8اَلعتصام، للشاطيب: ) - 80
ن عبد (. التعليقات السنية على العقيدة اللاسطية املؤلف: فيصل ب89التنبيهات السنية على اللاسطية: )ص:  - 81

ه ( حتقيق: عبد اْلله بن عثمان الشهايع الناشر: دار 8126العزيز بن فيصل بن ْحد املبارك اْلرميلي النجدي )املتلىف: 
 .8عدد األجزاء:  -م 7006 -ه   8872الصميعي للنشر والتلزيع الطبعة: األوَل، 

 .(812اْلِبنة الصغرى، َلبن بطة: )ص:  -82
 .بتصرف يسْي (885/ 1جممِل الفتاوى، )83 - 



 

 (84)  :يعرفون َّبا، منهاوألهل السنة واجلماعة أمساء أخرى 

 أهل السنة، دون إضافة اجلماعة -1
 تعريف أهل السُّنة:

أهُل الشهيَء ُهم أخصُّ الناس به، يقال: أهل الرجل: أخصُّ الناس به، وأهل البيت: ُسكاهنه،  
  (85.) وأهل اْلسَلم: َمنح يدين به، وأهل املذهب: َمن يدين به

، ألهنم وأحقهم به السهنة(: هم أخصُّ الناس ّبذا اللصف ويُفهم من هذا التعريف أنه )أهل
 .ّبا واستمساًكا للسهنةتعظيًما وإجَلًَل وات َباًعا  أكثُرهم

 صلى هللا عليه وسلم. -والدين الذي َشَرَعه هللا ورسلله  ونسبتهم للسنة لتمسكهم ِبلشهريعة
  :-رمحه هللا  -ابن تيمية  شيخ اإلسَلم قال

ين". ) "السُّنهة هي  (86الشهريعة، وهي ما َشَرَعه هللا ورسلله من الدَ 
ين؛ أتيت السُّنهةوِما يستدل به على أن  ما ورد ِف تفسْي قلله تعاَل:  ويُراد ّبا الشريعة أو الدَ 

﴿  ﴾  يَ ْعَلُمونَ ُثَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة ِمَن اأْلَْمِر فَاتَِّبْعَها َوََل تَ تَِّبْع َأْهَواَء الَِّذيَن ََل ﴿ 
 (87(. )اْلَسن البصري وسفيان، قاَل: )على السُّنهةعن  ﴾81اْلاثية: 

  :-رمحه هللا  -ابن تيمية  شيخ اإلسَلم قال
مذهب قدمي معروف قبل أن ََيُلق هللاُ تعاَل أِب حنيفة ومالًكا والشافعي  السُّنهة أهل "ومذهب

 (88صلهى هللا عليه وسلهم". ) -وأْحد، فإنهه مذهب الصحابة الذين تلقهلحه عن نبيَ هم 
  

                                                            

 لسنة شلال إَل رجب من اْلصدار: - والسبعلن السادس العدد اْلسَلمية، البحلث جملةلَلستزادة: يُنظر:  -84
، ص: 26: )ج/واْلماعة السنة أهل تعريف الثاين املبحث -القدر ِبب ِف واْلماعة السنة أهل وسطية ، ه 8876

810.) 
 

 .(850/ 8(؛ معجم مقاييس اللغة، )770/ 6هتذيب اللغة، ) - 85
 (.816/ 8جممِل الفتاوى، َلبن تيمية: ) -86
 (.69/ 8أصلل اَلعتقاد، للَللكائي: ) - 87
 (.98/ 8جممِل الفتاوى: ) -88

https://www.alukah.net/library/0/94632
https://www.alukah.net/library/0/94632
https://alifta.gov.sa/Ar/IftaContents/Pages/IslamicResearchMagazine.aspx?cultStr=ar&View=Tree&NodeID=11562&PageNo=1&BookID=2
https://alifta.gov.sa/Ar/IftaContents/Pages/IslamicResearchMagazine.aspx?cultStr=ar&View=Tree&NodeID=11562&PageNo=1&BookID=2
https://alifta.gov.sa/Ar/IftaContents/Pages/IslamicResearchMagazine.aspx?cultStr=ar&View=Tree&NodeID=11654&PageNo=1&BookID=2


 

 أهل اجلماعة -2
  :-رمحه هللا  -ابن تيمية  شيخ اإلسَلم قال

، وَضدُّها الُفرقة، وإنح كان لفظ "اْلماعة" "وَُسُّلا أهَل اْلماعة؛ ألنه اْلماعة هي  اَلجتمِا
جتَمعني". )

ُ
ًا لََنفس القلَم امل  ( أي: على اْلق.89قد صار اَسح

 اجلماعة -3
 يف اللغة: "اجلماعة"مصطلح تعريف   

أصله من: ْجع. وجتمهع القلم: أي: اجتمعلا من هنا  "اْلماعة"لفظ ن: أ جاء ِف اللسان
  (90. )وهنا، وأْجعُت الشيَء: جعلُته ْجيًعا. ويراد ِبْلماعة: العدد الكثْي من الناس

 :"أهل السُّنة واجلماعة"الوارد يف مصطلح  "اجلماعة"معىن 
دة،  كما  -ومعىن اْلماعة   ٌِ ُمتعدَ  جاء ِف السُّنة، واصطَلَح العلماء يُطلق ويُقصد به أنلا

قتَدى ّبم ِف  -اَلجتمِا على اْلق وعدم الفرقة  -الصحابة  (:91) ومنها
ُ
أئمة اْلدى امل

ين  أهل اْللَ  والعقد، والعلماء، واألمراء، والقضاة، واألعيان. وَل  -السهلاد األعظم  -الدَ 
 هي وصٌف ألهل السُّنة ِبميع اَلعتبارات، "اْلماعة" ؛ ألنه تعارض بينها البتة

 :-رمحه هللا  - ه (290)ت: ويف ذلك يقول الشاطيب 
رادون ِبألحاديث"

ُ
، وأهنم امل  (92". )فهذه مخسة أقلال دائرة على اعتبار أهل السنة واَلت َبِا

، والتابعلن ْلم ِبحسان -رضي هللا عنهم - هم: الصحابة الكرام"اْلماعة" إنه  واْلَلصة:
من العلماء اجملتهدين السائرين على منهج الكتاب والسنة، وَمنح تبعهم ِف ذلك إَل يلم 

                                                            

ن عبد العقيدة اللاسطية املؤلف: تقي الدين أبل العباس أْحد بن عبد اْلليم ب .(86العقيدة اللاسطية: )ص - 89
ه ( الناشر: مكتبة  271السَلم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن ُممد ابن تيمية اْلراين اْلنبلي الدمشقي )املتلىف: 

 .8اململكة العربية السعلدية الطبعة: بدون طبعة أو عام نشر عدد األجزاء:  -املعارف، الرَّيض 
 .(51/ 1لسان العرب، َلبن منظلر: ) - 90
(؛ أهل السنة واْلماعة، د. 11يُنظر: منهج اَلستدَلل على مسائل اَلعتقاد، عثمان بن علي حسن )ص - 91

 (.86صاحل بن عبد الرْحن الدخيل )ص: 
 (.765/ 7اَلعتصام، ) -92



 

ين، وإنح كان ْلم إماُم مسلم فلاجب عليهم طاعته، واَلجتمِا حلله، وإَله فليكن املسلم  الدَ 
 (93) .مع اْلق أينما كان، وأينما ُوَجد

صف ِف و  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب  على لسان السنةه التسمية ما ثبت ِف وأصل هذ
َدى َوَسبحَعنَي َفرحَقًة، َوَإنه أُمهَِت َستَ فحََتَُق ":  قللهِف الفرقة الناجية رَائَيَل افحََتََقتح َعَلى َإحح َإنه َبيَن َإسح

َ َوَسبحَعنَي َفرحَقًة ُكلَُّها ِف النهاَر، َإَله َواَحَدةً  ََماَعةُ  َعَلى ثَن حَتنيح  (94". )َوَهي: اْلح
ًا َفَماَت َإَله ": ِف قلله -كذلك   - صلى هللا عليه وسلم -ووصفها   ََماَعَة َشبح َمنح فَاَرَق اْلح

 (95. )"َماَت َميَتًة َجاَهَليهةً 
 : - رضي هللا عنه - ه (17)ت: قال ابن مسعوٍد 

، وإنح كنَت وحدك"إنه ْجهلر الناس فارقلا اْلماعَة، وإنه اْلماعة ما "  (96.)واَفَق اْلقه
 : -رمحه هللا  - ه (771)ت: عيم بن محادوقال نُ 

إذا فسدت اْلماعُة؛ فعليك ِبا كانت عليه اْلماعة قبل أنح تفسد، وإنح كنَت وحدك، فإنك "
 (97". )أنَت اْلماعُة حينئذٍ 

 : -رمحه هللا  - ه (665)ت: وقال أبو شامة املقدسي
تمسَ ُك ِبْلق "

ُ
وحيث جاء األمُر بلزوم اْلماعة، فاملراد به: لزوُم اْلقَ  وات َباُعه، وإنح كان امل

صلى هللا عليه  -قليًَل، واملخاَلُف كثْيًا؛ ألنه اْلقه الذي كانت عليه اْلماعُة اأُلوَل من النيبَ  
 (98".)بعدهم رضي هللا عنهم، وَل يُنظر إَل كثرة أهل الباطل -وأصحاَبه  -وسلم 

  

                                                            

 م.   76/88/7070 َتريخ اْلضافة: ملقع األللكة:، الدوسري أْحد بن ُمملد د.يُنظر: ألقاب أهل السنة واْلماعة،  -93
(، 101/ 1(. وصححه األلباين ِف )صحيح سنن ابن ماجه(، )1991(، )ح8177/ 7رواه ابن ماجه، ) - 94
 (.7087(، وِف صحيح اْلامع: )1787)ح
 .(8189(، )ح8822/ 1(؛ ومسلم، )6685(، )ح7511/ 6رواه البخاري، واللفظ له، ) - 95
، )ص809/ 8شرح أصلل اعتقاد أهل السنة واْلماعة، لَللكائي: ) - 96  .(77(؛ الباعث على إنكار البِد
: )ص809/ 86َتريخ مدينة دمشق، ) - 97  .(77(؛ الباعث على إنكار البِد
: )ص:  - 98 (. الباعث على إنكار البِد واْللادث املؤلف: أبل القاسم شهاب الدين 77الباعث على إنكار البِد
ه ( احملقق: عثمان أْحد عنب 665الرْحن بن إَساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي املعروف ِبيب شامة )املتلىف:  عبد

 .8عدد األجزاء:  -م8921 -ه  8191القاهرة الطبعة: األوَل،  -الناشر: دار اْلدى 

https://www.alukah.net/authors/view/home/14294/%D8%AF.-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%8A/


 

 :أهل السُّنَّة ابعتباره َعَلماا مركباامصطلح تعريُف  
هم املتمسكلن ِبلكتاب، والسنة، العامللن ّبما وفق هنج سلف  أهُل السُّنَّة واجلماعة:و    

 .التابعنيي ، وَتبعوأتباعهم ِبحسان، من التابعني: الصحابة، مناألمة، 
فكل من سار على هنجهم واقتفى آَثرهم إَل يلم الدين فهل من أهل السُّنهة واْلماعة كائًنا  

 من كان.
 "أهل السُّنهةب  " َُسُّلا  أهُل السُّنَّة واجلماعة:و    
م َتسكلا بُسنهة النيب    وعمللا ّبا ودعلا إليها. -صلهى هللا عليه وسلهم  -ألهنه

 :-رمحه هللا  - ه (708)ت:   الشافعيقال اإلمام 
"القلل ِف السُّنهة الِت أًن عليها ورأيُت عليها الذين رأيُتهم، مثل سفيان، ومالك، وغْيْها: 

هللا على عرشه ِف َسائه، يقرب  اْلقراُر بشهادة أن َل إله إَل هللا، وأنه ُممًدا رسلُل هللا، وأنه 
نيا كيف شاء   (99. )"َمن خلقه كيف شاء، وينزل إَل السماء الدُّ

 ِبْلماعة َُسُّلا وأهُل السُّنَّة واجلماعة:   
م اجتمعلا على   ّبما وفق منهج ْجاعة املسلمني التمسك ِبلكتاب والسنة، وعمللا ألهنه

السمع  علىمع ْجاعة املسلمني واجتمعلا  ،ِبحسان ، من الصهحابة والتابعني وأتباعهماألولني
، وَل يفارقلا اْلماعة، واْلماعة تعين يًدا من طاعة لاوالطاعة للَلة األمر ِف املعروف، وَل ينزع

 ْجاعة املسلمني وإمامهم.
 : -رمحه هللا  - ةقال شيخ اإلسَلم ابن تيمي 
فطاعة هللا ورسلله واجبة على كل أحد، وطاعة وَلة األملر واجبة ألمر هللا بطاعتهم، فمن "

أطِا هللا ورسلله بطاعة وَلة األمر هلل فأجره على هللا، ومن كان َل يطيعهم إَل ملا أيخذه من 
 (100) من خَلق.اللَلية واملال فإن أعطله أطاعهم وإن منعله عصاهم فما له ِف اْلخرة 

                                                            

ار وسقيمها املؤلف: مشس . العلل للعلي الغفار ِف إيضاح صحيح األخب870العلل للعلي الغفار، للذهيب، ص -99
از الذهيب )املتلىف:  ه ( احملقق: أبل ُممد أشرف بن عبد 281الدين أبل عبد هللا ُممد بن أْحد بن عثمان بن َقاميح

 .8عدد األجزاء:  -م 8995 -ه  8886الرَّيض الطبعة: األوَل،  -املقصلد الناشر: مكتبة أضلاء السلف 
 .(82، 86/ 15جممِل الفتاوى: ) -100

https://www.alukah.net/culture/0/43770
https://www.alukah.net/culture/0/43770
https://www.alukah.net/spotlight/0/107467
https://www.alukah.net/spotlight/0/107467


 

صلى هللا عليه  -رضي هللا عنه عن النيب  -وقد روى البخاري ومسلم وغْيْها عن أيب هريرة 
ثَلثة َل يكلمهم هللا يلم القيامة وَل ينظر إليهم، وَل يزكيهم وْلم عذاب أليم: ) :قال -وسلم 

العصر رجل على فضل ماء ِبلفَلة مينعه من ابن السبيل، ورجل ِبيع رجًَل بسلعة بعد 
فحلف له ِبهلل ألخذها بكذا وكذا فصدقه وهل غْي ذلك، ورجل ِبيع إماًما َل يبايعه إَل 

 (101(. )لدنيا فإن أعطاه منها وىف وإن َل يعطه َل يفَ 
 (102)  السلف الصاحل -4

 ولبيان نسبتهم إَل السلف َلبد من بيان مفهلم كلمة: "السلف" .
 :  مفهوم السلف يف اللغةأوَلا

والسلف: كلُّ عمٍل  (،103. )سالف، وهل لفظ يدل على السهبق والتهقدم السلف: ْجع 
 (104صاحٍل تقدهم للعبد )

ُهْم فََأْغَرقْ َناُهْم َأاْمَِعنَي . َفَجَعْلَناُهْم َسَلفاا َوَمَثَلا  : ﴿قال تعاَل  فَ َلمَّا آَسُفوََن انْ تَ َقْمَنا ِمن ْ
قدوة ملن بعدهم من الكفار ِف استحقاق  :أيوَسَلًفا   (.56 - 55)الزخرف:  ﴾ ِلْْلِخرِينَ 

 (105) .مثل عقلبتهم
 :-رمحه هللا  - ه (606)ت:  -قال ابن األثري 

وسلف اْلنسان: َمنح تقدهمه ِبمللت من آِبئه وذوي قرابته؛ وْلذا َُسَ َي الصدر األوهل من "
 (106) ".التابعني السلف الصاحل

                                                            

 ( .801) :(، ومسلم7627رواه البخاري: ) -101
(، ومنهج اَلستدَلل على مسائل اَلعتقاد، لعثمان بن  85مباحث ِف عقيدة أهل السنة واْلماعة: ) ص:  102-

 (.  18،  11/ 8علي بن حسن: ) 
 .(851/ 9(؛ لسان العرب: )881الزاهر: )ص:  - 103

مشارق األنلار على صحاح اْلَثر املؤلف:  .(789/ 7مشارق األنلار على صحاح اْلَثر، للقاضي عياض: ) 104-
ه ( دار النشر: املكتبة العتيقة ودار 588عياض بن ملسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبِت، أبل الفضل )املتلىف: 

 . 7الَتاث عدد األجزاء: 
 ( 56التفسْي اللسيط، تفسْي سلرة الزخرف: )آية:  -105
(. النهاية ِف غريب اْلديث واألثر املؤلف: جمد الدين أبل 190/ 7)النهاية ِف غريب اْلديث واألثر:  -106

ه ( الناشر: 606السعادات املبارك بن ُممد بن ُممد بن ُممد ابن عبد الكرمي الشيباين اْلزري ابن األثْي )املتلىف: 
 5عدد األجزاء: ُمملد ُممد الطناحي  -م، حتقيق: طاهر أْحد الزاوي 8929 -ه  8199بْيوت،  -املكتبة العلمية 



 

 مفهوم السلف يف الشرعاثنياا: 
 (107والسلف شرًعا: هم الصحابة، والتابعلن، وَتبعل التابعني، وهل قلل ْجهلر العلماء. )

َخْيحُ النهاَس قَ رحين، ُُثه الهَذيَن ": -صلى هللا عليه وسلم -قلل النيبَ  : ِما ُيستدلُّ به على ذلكو 
بَ  يُء أَق حَلاٌم َتسح  (108". )ُق َشَهاَدُة َأَحَدَهمح مَيَيَنُه، َومَيَيُنُه َشَهاَدتَهُ يَ ُللهَنُمح، ُُثه الهَذيَن يَ ُللهَنُمح، ُُثه َيََ

 :-رمحه هللا  - ه (626)ت: قال النووي 
". الصحابة، والثاين التابعلن، والثالث َتبعلهم -صلى هللا عليه وسلم -الصحيح: أنه قرنه " 
صلى هللا  -، وهكذا ْند أنه كله لقٍب من ألقاب أهل السُّنة له أصٌل ِف سنة النيب (109)

 .يدل عليه، فَ ُهمح حَّت ِف ألقاَّبم ُمتاَبعلن ُسنهَة نبيَ هم: -عليه وسلم
 املراد ابلسلف الصاحل يف القرون املُفضَّلة: ااثلثا 

فضهلة َمنح ..... 
ُ
ين ِمهن التزم ِبنهج املراد ِبلسلف الصاحل ِف القرون امل يُقتدى به ِف الدَ 

الكتاب والسُّنة، وأمها َمنح خالف منهج الكتاب والسنة، فَل يدخل ِف ْجلة هؤَلء، وإنح عاش 
  (110. )بني ظهرانيهم

 بقوله: -رمحه هللا  - ه (8811)ت: ويؤكد هذا املعىن السفاريين 
وأعياُن التابعني  -رضلان هللا عليهم  -املراد ِبذهب السلف: ما كان عليه الصحابُة الكرام  

ين،  ين ِمهنح ُشَهَد له ِبْلمامة، وُعَرَف َعَظُم شأنه ِف الدَ  ْلم ِبحسان، وأتباُعهم، وأئمة الدَ 
وتلقهى الناُس كَلَمهم خلًفا عن سلف، دون َمنح ُرَمَي ببدعة، أو ُشَهَر بلقب غْي 

 (111.)مرضي
  

                                                            

 .(9/ 8شرح أصلل اعتقاد أهل السنة واْلماعة، لَللكائي ) - 107
 .(7511(، )ح8961/ 8(؛ ومسلم، )7509(، )ح911/ 7رواه البخاري، واللفظ له، ) -108
املنهاج شرح صحيح مسلم بن اْلجاج املؤلف: أبل زكرَّي ُميي  .(15/ 86شرح النلوي على صحيح مسلم: ) - 109

عدد  8197بْيوت الطبعة: الثانية،  -ه ( الناشر: دار إحياء الَتاث العريب 626رف النلوي )املتلىف: الدين ُيىي بن ش
 جملدات(. 9)ِف  81األجزاء: 

 .(57اْلمام ابن تيمية وملقفه من قضية التأويل، للجليند: )ص -110
للامع األنلار البهية وسلاطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية ِف عقد الفرقة  .(70/ 8للامع األنلار البهية، )111- 

ه ( الناشر: مؤسسة 8811املرضية املؤلف: مشس الدين، أبل العلن ُممد بن أْحد بن ساَل السفاريين اْلنبلي )املتلىف: 
 . 7: عدد األجزاء -م8917 -ه   8807 -دمشق الطبعة: الثانية  -اْلافقني ومكتبتها 



 

  السلفية ْلا معنيانرابعاا: 
  :(112) ُتطلق السلفية ويراد َّبا أحد معنيني

مة؛ كما يشهد له  األوَّل:املعىن  تقدَ 
ُ
َحقبة َترَيية معينة، ختتص ِبهل القرون الثَلثة امل

 (113) .......(.حديث: )َخْيحُ النهاَس قَ رحين 
 .افالسهلفية ّبذا اْلطَلق مرحلة َترَيية قد انتهت ِبلت رجاْل

 اآلَخر:واملعىن 
طريقة الصحابة والتابعني، وَمنح تبعهم ِبحسان؛ من التمسُّك ِبلكتاب والسُّنة وتقدميهما  

 - على ما سلاْها، والعمل ّبما على ُمقتضى فهم الصحابة والسلف الصاحل؛ ويدلُّ عليه قلله
، ََل َيُضرُُّهمح َمنح َخَذَْلُمح َأوح : )ََل تَ زَاُل طَائََفٌة َمنح أُمهَِت - صلى هللا عليه وسلم َر اّلِلَه قَاَئَمًة َِبَمح

ُر اّلِلَه َوُهمح ظَاَهُروَن َعَلى النهاس ؛ وقلله صلى هللا عليه وسلم: (114)(. َخاَلَفُهمح؛ َحَّته أَيحيتَ أَمح
ُر اّلِلَه (115))ََل تَ زَاُل طَائََفٌة َمنح أُمهَِت ظَاَهرَينَ  ، ََل َيُضرُُّهمح َمنح َخَذَْلُمح، َحَّته أَيحيتَ أَمح قَ  على اْلَح

  )116.(َوُهمح َكَذَلكَ 
م الساعة، يصح اَلنتساب إليها مَّت والسلفية ّبذا اْلطَلق تكلن منهاًجا ِبقًيا إَل قيا

 .الحُتزََمت شروطُه وقلاعُده
 : -رمحه هللا  -ابن تيمية شيخ اإلسَلم قال 

َل عيب على َمنح أظهر مذهب السلف، وانتسب إليه، واعحتَ َزى إليه، بل َيب قبلل ذلك "
 ( .117". )منه ِبَلتفاق؛ فإنه مذهب السلف َل يكلن إَله حقًّا

                                                            

  .(15منهج اَلستدَلل على مسائل اَلعتقاد، )ص -112
 .(7511(، )ح8961/ 8(؛ ومسلم، )7509(، )ح911/ 7رواه البخاري، واللفظ له، ) - 113

 .(8012(، )ح8578/ 1رواه مسلم، )114- 
 .(888/ 75)ظَاَهرَين( أي: غالبني على سائر الناس ِبلبهان أو به وِبلسنان. يُنظر: عمدة القاري، ) - 115
 (.8970(، )ح8571/ 1(؛ ومسلم، واللفظ له، )6117(، )ح7662/ 6رواه البخاري، ) -115

 
 (.8970(، )ح8571/ 1(؛ ومسلم، واللفظ له، )6117(، )ح7662/ 6رواه البخاري، ) -116

  .(889/ 8جممِل الفتاوى، ) 117-

https://www.alukah.net/sharia/0/143324/%D8%A3%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/#_ftn30
https://www.alukah.net/sharia/0/143324/%D8%A3%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/#_ftn30
https://www.alukah.net/sharia/0/143324/%D8%A3%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/#_ftn31
https://www.alukah.net/sharia/0/143324/%D8%A3%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/#_ftn32


 

ٍر عن زمن السلف الصاحل، وهل على مذهبهم ِف اَلعتقاد،وبناًء عليه:  والتهلقي  فكلُّ متأخَ 
واَلستدَلل، والعمل والتطبيق، والسللك واألخَلق؛ فهل سلفيٌّ ِبْلطَلق الثاين، َل األوهل؛ 

 (118". )سلفيٌّ ِبْلطَلق الثاين، َل األوهل، وهكذا -مثًَل  -فابن تيمية 
 رمحه - ه (881 )ت: الَللكائي اإلمام يقول الصاحل السلف عليه كان  ما وصف ويف
 :- هللا

 وسنته، هللا بكتاب املتقدمني وسبيل املتمسكني، وسْية املتبعني، تديُّن إَل اْلن "فهلم 
َنا َمَع مبَا أَنْ َزْلَت َوات َّبَ ْعَنا الرَُّسوَل رَب ََّنا آَمنَّا ﴿  قاللا: الذين وحكمته بشرايعه واملنادين فَاْكتُ ب ْ

 رب وتلحيد هللا بصفات املكذبني سبيل وتنكبلا ،(51)آل عمران: من آية:  ﴾ الشَّاِهِدينَ 
 رسلل وسنن عياًًن، أعينهم بني اْلق ونصبلا فرقاًًن، وآَّيته إماًما هللا كتاب  فاختذوا العاملني،

 فُلقُّلا برهاًًن، وجعللها امنهاجً  طرقها واختذوا وسَلًحا، ُجن ة - وسلم عليه هللا صلى - هللا
 اْلدال وتركهم الرسلل اتبِا ِف هللا أمر َلمتثاْلم والبدعة؛ اْللى شر من َوُوقلا اْلكمة
 (119).اْلق" به ليدحضلا ِبلباطل

 أهل األثر: -5
 األثر يف اللغة واَلصطَلحومن املناسب بيان مفهوم 
: مفهوم األثر يف اللغة  أوَلا

 ورد يف اللسان:
ه، األثر: " اْلمع آَثر وأثلر، وخرجت ِف إثره وِف أثره أي بعده، واتثرته وأتثرته: تتبعت أثر  

 كذا بكذا وكذا أي اتبعه إَّيه، عن الفارسي، ويقال، آثر كذا و 
  :ومنه قلل متمم بن نليرة يصف الغيث

يًّا مَن الن هبحَت َخرحَوعا.وآثَر  َ َبَدميٍَة........ تُ َرشَ ُح َوَسَح  ُسيحَل الَلاَدَينيح
 (120أي أتبع مطرًا تقدم بدمية بعده ". )

                                                            

 أْحد بن ُمملد د.ويُنظر: ألقاب أهل السنة واْلماعة،  .(16منهج اَلستدَلل على مسائل اَلعتقاد: )ص -118
 هجري.80/8/8887 -ميَلدي  76/88/7070 َتريخ اْلضافة: ة:ملقع األللك، الدوسري

 .(889/ 8جممِل الفتاوى، ) -119
 (.6 - 8/5لسان العرب، َلبن منظلر: )120- 

https://www.e7saan.com/article/details/432#_ftn11
https://www.alukah.net/authors/view/home/14294/%D8%AF.-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%8A/
https://www.alukah.net/authors/view/home/14294/%D8%AF.-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%8A/


 

َء وعَلمَته، وْجُعه آَثٌر.   (121)ويُطلق األَثَ ُر ِف اللغة على بَقيهَة الشهيح
 :يف القاموس احمليطورد و 
إكثار الفحل من ضراب الناقة، كاْلَثرة واألثرة، ِبلضم أيثره وأيثره و نقل اْلديث وروايته،   "

". .ِبلضم: أثر اْلراح يبقى بعد البء، وماء اللجه، و أثر على أصحابه كفرح، فعل ذلكو 
122) 

 يف اَلصطَلحاألثر مفهوم اثنياا: 
مرادف للخب، فُيطلق على املرفِل وامللقلف، وفقهاء خراسان ُيسمُّلن : األثر يف اَلصطَلح

َِ ِبْلب)  (123امللقلَف ِبألثر، واملرفل
 (124) .صلى هللا عليه وسلم -أي: السنة املأثلرة عن النيب األثر: و

 ولقب "أهل األثر" مرادف للقب "أهل اْلديث"
 يف وصف أهل األثر أبَّنم:  -رمحه هللا  - ه (8811)ت: السفاريينقال 

ِف كتابه، أو ِف ُسنهة النيب  -شأنه  جل -الذين إمنا أيخذون عقيدهَتم من املأثلر عن هللا "
صلى هللا عليه وسلم، أو ما ثبت وصحه عن السلف الصاحل من الصحابة الكرام، والتابعني 

 (125. )ْلم الفخام
 يف تعريفهم: -رمحه هللا - ه (8878)ت: قال العَلمة الفقيه شيخنا ابن عثيمني 

، وهذا َل -رضي هللا عنهم - الصحابة وأقلال الُسنة الكتاب ، اتبعلااْلَثر هم الذين اتبعلا
 (126) .طريق السلف الذين التزملا السلفيني يتأتى ِف أي فرقة من الفرق إَل على

                                                            

  .(821/ 80احملكم واحمليط األعظم، ) يُنظر: - 121
 (.188القاملس احمليط، للفْيوز آِبدي: )ص:  -122

 (.818/ 8(. ويُنظر: تدريب الراوي، )80/ 8تلجيه النظر إَل أصلل األثر، لطاهر اْلزائري ) 123-
 منصلر: بن اْلسن بن هللا هبة الصحابة، وإْجِا والسنة الكتاب من واْلماعة السنة أهل اعتقاد أصلل شرح -124

ن اْلسن بن منصلر الطبي الرازي شرح أصلل اعتقاد أهل السنة واْلماعة املؤلف: أبل القاسم هبة هللا ب (.8/70)
السعلدية الطبعة: الثامنة،  -ه ( حتقيق: أْحد بن سعد بن ْحدان الغامدي الناشر: دار طيبة 881الَللكائي )املتلىف: 

 . )جملدات 8أجزاء ) 9عدد األجزاء:  -م 7001ه  / 8871
 .(68/ 8) :للامع األنلار البهية 125- 

  
  ارينية، الشريط األول.الشرح الصليت للعقيدة السف -126 

https://www.alukah.net/sharia/0/143324/%D8%A3%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/#_ftn40
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 عند احملدثنياثلثاا: مفهوم األثر 
اْلديث امللقلف واملقطِل كما يقلللن جاء ِف اْلَثر كذا، و : يطلق على عند احملدثنيواألثر 

 (127ا كما يقال جاء ِف األدعية املأثلرة كذا. )البعض يطلقه على اْلديث املرفِل أيضً 
 : سبب تسميتهم أبهل األثررابعاا

وعلى أثر القرون  -هللا عليه وسلم  صلى -وَُسل ِبهل األثر؛ ألهنم على أثر رسلل هللا 
 املفضلة سائرون.

 : بعض معاين األثر يف القرآنخامساا
ُموْا َوآاَثَرُهمْ ﴿ قال تعاَل:   ( 87 )يس: من آية: ﴾ َوَنْكُتُب َماَ َقدَّ

وقلله )وآَثرهم( يعين: وآَثر خطاهم ِبرجلهم، وذكر أن هذه اْلية نزلت ِف قلم أرادوا أن 
 (128).، ليقرب عليهم-صلى هللا عليه وسلم -يقربلا من مسجد رسلل هللا 

 ﴾ قلَلن: َوآََثَرُهمح  ﴿ "وِف قلله تعاَل:
أحدْها: أعماْلم الِت ِبَشروها ِبنفسهم، وآَثرهم الِت أَثَرها َمن بعدهم، فنجزيهم على ذلك  

 أيًضا؛ إنح خْيًا فخٌْي، وإنح شرًّا فشرٌّ... 
والقلل الثاين: أن املراد بذلك آَثُر ُخطاهم إَل الطاعة أو املعصية، وهذا القلل َل تَناَِف بينه 

بيه ودَللة على ذلك بطريقة اأَلوَل واألحرى؛ فإنه إذا كانت وبني القلل األول، بل ِف هذا تن
هذه اْلَثر ُتكَتب، فألنح تكتب الِت فيها قدوة ّبم من خْي أو شر بطريق اأَلوَل، وهللا 

 (129أعلم". )
 :-رضي هللا عنهم  -وقال تعاَل ِف وصف الصحابة 

يعرف ذلك يلم  :أي (79 الفتح: من آية:) ﴾ أَثَِر السُُّجودِ  مِ نْ  ُوُجوِهِهم يف  ِسيَماُهمْ ﴿ 
 (130. )القيامة ِف وجلههم من أثر سجلدهم ِف الدنيا

َنا َعَلى آاَثرِِهْم ِبُرُسِلَنا ﴿وقال تعاَل:  ُث أتبعنا على : أي  (76اْلديد: من آية:)﴾  ُثَّ قَ فَّي ْ
 (131. )آَثرهم برسلنا الذين أرسلناهم ِبلبينات على آَثر نلح وإبراهيم برسلنا

                                                            

 (.91/  8كشاف اصطَلحات الفنلن، للتهانلي: )  -127
 (.892/  70تفسْي الطبي: ) - 128
 (.698 - 1/691تفسْي ابن كثْي: ) -129
 (.767/  77تفسْي الطبي: ) -130



 

َعَلى ( )6)الكهف: من آية: ﴾  فَ َلَعلََّك اَبِخٌع نَ ْفَسَك َعَلى آاَثرِِهمْ ﴿ وقال تعاَل: 
 . (132) .من بعدهم ،(آََثرََهمح 
 من عَلمُة أهِل البدِع الوقيعُة يف أهِل األثرِ : سادساا

أهل البِد يقعلن  السنة وَتسكهم ّبا ودعلهتم إليها فإن مثر ولزومهولعظم حجة أهل األ
 ويطعنلن فيهم وينبذوهنم  ِبلقاب هم منها بُ َرآُء، حقًدا وحسًدا وحنًقا عليهم.

 : -رمحه هللا - ه (172)ت: قال أبو حامٍت الرازيُّ 
"عَلمُة أهل البِد اللقيعُة ِف أهل األثر، وعَلمُة الزهًندقة تسميُتهم أهَل األثر حشليهًة، يريدون 
بذلك إبطاَل األثر، وعَلمُة القدرية تسميُتهم أهَل السنهة جُمحَبًَة، وعَلمُة اْلهميهة تسميُتهم أهَل 

 ( 133)ًة وًنصبًة". السنهة مشبَ هًة، وعَلمُة الرافضة تسميُتهم أهَل األثر ًنبت

 أهل اْلديث: -6
 :  سبب تسميتهم أبهل اْلديثأوَلا

رواية  -صلى هللا عليه وسلم  -ألهنم هم اْلخذون حبديث النيب َوَُسُّلا ِبهل اْلديث " 
 .(134).  " ظاهرًا وِبطًنا -هللا عليه وسلم  صلى -ودراية، املتبعلن ْلديه 

 ة أهل اْلديثاثنياا: عقيد
 :-رمحه هللا  -شيخ اإلسَلم ابن تيمية يقول 

صلى هللا عليه  -"اعتقاد أهل اْلديث هل السنة احملضة ألنه هل اَلعتقاد الثابت عن النيب
 (135) .وسلم

  

                                                                                                                                                                          

 )(. 707/  71املرجع السابق: ) -131
 (.827/  1تفسر البغلي: ) -132
 (. ٥٠٥عقيدة السلف: ) -133
(، ومنهج اَلستدَلل على مسائل اَلعتقاد لعثمان بن علي  85مباحث ِف عقيدة أهل السنة واْلماعة ص )  -134

 ( 18،  11/ 8بن حسن: ) 
 .(8/59منهاج السنة: ) -135



 

 : -رمحه هللا - ه (819)ت:وقال اإلمام أبو املظفر السمعاين 
أوْلم إَل "ِما يدل على أن أهل اْلديث على حق، أنك لل طالعت كتبهم املصنفة من 

آخرهم مع اختَلف بلداهنم وزماهنم، وجدهتم ِف بيان اَلعتقاد على وتْية واحدة ومنط واحد، 
َيرون منه على طريقة َل ُييدون عنها، قلْلم ِف ذلك واحد وفعلهم واحد، َل ترى بينهم 

ل اختَلفًا وَل تفرقًا ِف شيء ما، وهل على اْلق دليل أبني من هذا؟ وأما إذا نظرت إَل أه
األهلاء والبِد رأيتهم متفرقني خمتلفني، َل تكاد جتد اثنني منهم على طريقة واحدة ِف 

 (136اَلعتقاد، يبِد بعضهم بعًضا بل يرتقلن إَل التكفْي". )
 على تصيح األحاديث حجة على الناس أهل اْلديث اثلثاا: اجتماع

 :-رمحه هللا  -يقول 
يكن إَل حقهاً، وإذا اجتمع أهل اْلديث على "إذا اجتمع أهل الفقه على القلل حبكم، َل 

 (137) ."تصحيح حديث، َل يكن إَل صدقًا
 .حديث حجة على الناسصحة رْحه هللا اجتمِا أهل اْلديث على  -فجعل 
من أكابر  -رمحه هللا  -  ه (760)ت: الزعفراين  بن حممد  أبو علي اْلسنقال 

 أصحاب الشافعي: 
صلى هللا عليه  - من أصحاب اْلديث يتبعلن أَثر النيب"ما على وجه األرض قلم أفضل 

 (138وسلم". )
 رابعاا: أهل اْلديث أفقه الناس

: -صلى هللا عليه وسلم - َسعت رسلل هللا - رضي هللا عنه -ه ( 60)ت: معاوية  قال
َا أًَن قَاَسٌم وهللاَُ يُ عحَطي، َوَلنح تَ زَاَل َهَذَه األُمهُة قَاَئَمًة  ا))َمنح يُرَدح هللُا َبَه َخْيحً  ين، َوإمنه ُه ِف الدَ  يُ َفقَ هح

ُر هللَا". ) َر هللَا َل َيُضرُُّهمح َمنح َخاَلَفُهمح َحَّته أيحيتَ أَمح  (139َعَلى أَمح
  : -رمحه هللا -ه ( 718)ت: قال علي بن املديين

 (140) ".هم أصحاب اْلديث"
                                                            

 .85كتاب اَلنتصار ألصحاب اْلديث ص   136-
 (. 9/ 8جممِل الفتاوى: ) -137
 (.87/786نقله الذهيب ِف السْي: ) -138
 (.8012(، ومسلم: )28: )رواه البخاري -139



 

  :-رمحه هللا - ه (788)ت: اإلمام أمحدقال و 
)إن َل تكن هذه الطائفة املنصلرة أصحاب اْلديث، فَل أدري من هم" ."141) 

 بقوله:  "الفتح"  يف -رمحه هللا - ه (157)ت: وقد علق على ذلك ابن حجر
 بعض الشر احوزعم "
يَن((، وهل   ُه ِف الدَ  اً يُ َفقَ هح أنه استفاد ذلك من حديث معاوية، ألن فيه ))َمنح يُرَدح هللُا َبَه َخْيح

 (142". )غاية البعد
 مراد اإلمام أمحد:  اموضحا  -رمحه هللا - ه (588)ت: وقال القاضي عياض

 (143". )اْلديثإمنا أراد أْحد أهل السنة واْلماعة، ومن يعتقد مذهب أهل "
أتبِا  من -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك ألن "علماء أهل اْلديث أعلم ِبقاصد الرسلل

 (144األئمة ِبقاصد أئمتهم". )
 .صلى هللا عليه وسلم -خامساا: شرف أهل اْلديث أن إمامهم النيب

 :-رمحه هللا - ه (288)ت:  قال ابن كثري
(، قال نقًَل عن 28)اْلسراء: ﴾ ُكلَّ ُأََنٍس ِبَِِماِمِهمْ يَ ْوَم َنْدُعو   ﴿ ِف تفسْي قلله تعاَل 

 (145. )صلى هللا عليه وسلم -السلف: هذا أكب الشرف ألهل اْلديث ألن إمامهم النيب
 سادساا: أهل اْلديث امعوا الشمائل كلها

 :-رمحه هللا - ه (861)ت: : قال اخلطيب البغدادي 
نيعة ، أركان الشريعة وهدم ّبم كل بدعة ش -اْلديث : أهل يعين -وقد جعل هللا تعاَل أهله 
وأمته، واجملتهدون ِف  - صلى هللا عليه وسلم -، واللاسطة بني النيب فهم أمناء هللا من خليقته

وآَّيهتم ِبهرة ، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم  ،وفضائلهم سائرة ،حفظ ملته، أنلارهم زاهرة
                                                                                                                                                                          

 .(7897برقم: ) 6/817سنن الَتمذي:  -140
  ).1معرفة عللم اْلديث: اْلاكم: )ص:  -141
 .82/878فتح الباري:  -142
َلم  .6/150إكمال املعلم بفلائد مسلم:  -143 ُعحَلَم بَفَلاَئَد ُمسح

َسمهى َإكَماُل امل
ُ
َلَم لَلَقاَضى َعَياض امل َشرحُح َصَحيح ُمسح

ه ( احملقق: الدكتلر ُيحىَي 588املؤلف: عياض بن ملسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبِت، أبل الفضل )املتلىف: 
َاَعيل الناشر: دار اللفاء للطباعة والنشر والتلزيع، مصر ا  . 1عدد األجزاء:  -م 8991 -ه  8889لطبعة: األوَل، َإَسح

 .(8/59منهاج السنة: ) -144
 ( 5/102تفسْي ابن كثْي: ) -145

https://www.alukah.net/library/0/60574/
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ى أصحاب تعكف عليه سل  أو تستحسن رأَّيً ، وكل فئة تتحيز إَل هلى ترجع إليه قاهرة
والسنهة حجتهم ، والرسلل فئتهم، وإليه نسبتهم، َل يعرجلن  ،اْلديث فإن الكتاب عدهتم

يقبل منهم ما رووا عن الرسلل، وهم املأملنلن عليه  ،على األهلاء، وَل يلتفتلن إَل اْلراء
اختلف ِف حديث كان إليهم  ، إذاين وخزنته ، وأوعية العلم وْحلته، حفظة الدوالعدول

، ومنهم كل عاَل فقيه، وإمام رفيع نبيه، وزاهد ِف ، فالرجِل ما حكملا به فهل املقبلل املسمِل
، وخطيب ُمسن، وهم اْلمهلر العظيم، وسبيلهم ، وقار ُ متقنقبيلة، وخمصلص بفضيلة

اْلفصاح بغْي مذاهبهم َل يتجاسر،  ، وعلىالسبيل املستقيم، وكل مبتِد ِبعتقادهم يتظاهر
 ،من كادهم قصمه هللا، ومن عاندهم خذله هللا، َل يضرهم من خذْلم، وَل يفلح من اعتزْلم

، وإن هللا على نصرهم ناظر ِبلسلء إليهم حسْي، وبصر الاحملتاط لدينه إَل إرشادهم فقْي
 (146) .لقدير

 الفرقة الناجية: -7
 :  اجيةمصطلح الفرقة النمفهوم أوَلا

 .وهل ُمصطلح مرادف ألهل السُّنهة مبنيَ  ملآْلا ومقصلدها
 .فمقصلد أهل السُّنهة واْلماعة: النهجاة َمن عذاب هللا وُمسبَ باته  •
 (147.) ومآل أهل السُّنهة واْلماعة: هل النجاة يلَم القيامة من عذاب هللا ووعيده • 
؛ وذلك نيا، وتنجل من النار يلم القيامةالدألهنا تنجل من الشرور والبِد والضَلَلت ِف  •

 (148. (-صلى هللا عليه وسلم  -َلتباعها سنة النيب 
  

                                                            

شرف أصحاب اْلديث املؤلف: أبل بكر أْحد بن علي بن َثبت بن  . ( 85شرف أصحاب اْلديث: ) ص  146-
خطي اوغلي الناشر: دار إحياء السنة ه ( احملقق: د. ُممد سعيد 861أْحد بن مهدي اْلطيب البغدادي )املتلىف: 

 .8أنقرة عدد األجزاء:  -النبلية 
 -ميَلدي  81/5/7080 َتريخ اْلضافة:، األللكة، اْلريتلي ُممد مرمي أبلمن هم أهل السنة واْلماعة؟،  -147

 هجري8/6/8818
 (.9،80شرح العقيدة اللاسطية: الفلزان: )ص: -148
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 اثنياا: الفرقة الناجية هم أهل السنة واجلماعة
 (149): -رمحه هللا -ه (  568)ت: اجليَلين عبد القادر يقول 

 (150وأما الفرقة الناجية، فهي أهل السُّنهة واْلماعة". )"
                                                            

 . : الشيخ اْلمام العاَل الزاهد العارف القدوة شيخ اْلسَلم علم األولياء-رْحه هللا - قال عنه اإلمام الذهيب -149
 . ( 819/  70سْي أعَلم النبَلء " ) 
: كان عبد القادر من أهل جيَلن إمام اْلنابلة وشيخهم ِف عصره، فقيه، صاحل، -رْحه هللا - وقال اإلمام السمعاين

، كثْي الذكر، دائم الفكر، سريع الدمعة  . ديَ ن، خْيَ 
 . ( 888/  70يُنظر: " سْي أعَلم النبَلء " ) 

: وكان له َست حسن، وصمت، غْي األمر ِبملعروف والنهي عن املنكر، وكان فيه تزهد  -هللا رْحه - وقال ابن كثري
كثْي، له أحلال صاْلة ومكاشفات، وألتباعه وأصحابه فيه مقاَلت، ويذكرون عنه أقلاًَل وأفعاًَل ومكاشفات أكثرها 

غيب "، وفيهما أشياء حسنة، وذكر فيهما مغاَلة، وقد كان صاْلًا ورًَعا، وقد صنهف كتاب " الُغنية " و " فتلح ال
 . ( 261/  87البداية والنهاية " )  . أحاديث ضعيفة وملضلعة، وِبْلملة كان من سادات املشايخ

ِف   -وفقه هللا  -اهتم بعض الدارسني ببحث عقيدة اْليَلين وسْيته، كما فعل الشيخ سعيد بن مسفر القحطاين  
ين وآراؤه اَلعتقادية والصلفية " وهل رسالة علمية لنيل درجة " الدكتلراه " من جامعة كتابه " الشيخ عبد القادر اْليَل

 " أم القرى " وقد قال ِف خَلصة حبثه: 
أن الشيخ عبد القادر اْليَلين سلفي العقيدة، على منهج أهل السنة واْلماعة ِف ْجيع قضاَّي العقيدة:   أوَلا: "

 واليلم اْلخر، كما أنه يقرر وجلب طاعة وَلة األملر، وعدم جلاز اْلروج عليهم كمسائل اْلميان، والتلحيد، والنبلات،
. 

أنه من مشايخ الصلفية ِف مراحلها األوَل وِبفهلمها املعتدل واألقرب إَل السنهة، والِت تعتمد ِف الغالب على  اثنياا:
 . الكتاب والسنهة، مع الَتكيز على أعمال القللب

وِبلنظر إَل تلقيه عللم التصلف من مشايخ يفتقرون إَل العلم املعتمد على الكتاب والسنة  - رْحه هللا -أنه  اثلثاا:
ِف بعض الشطحات ومارس بعض  -رْحه هللا  -أمثال شيخه الدِبس الذي كان أميهًا َل يقرأ وَل يكتب، فقد وقع 

ست إَل لألنبياء وغْيهم معرض للخطأ، البِد ِف العبادات، ولكن هذه اْلفلات مغملرة ِف حبر حسناته، والعصمة لي
 . وإذا بلغ املاء قلتني َل ُيمل اْلبث

أن معظم ما نسب إَل الشيخ عبد القادر اْليَلين من الكرامات مبالغ فيه، وبعضها غْي صحيح، وما ميكن قبلله  رابعاا:
اعة ِبلاز وقلعها ِبلضلابط الشرعية منها: فهل إما من ِبب الفراسة، أو من ِبب الكرامات الِت يقلل أهل السنهة واْلم

 . امللضحة ِف ثناَّي الرسالة " . انتهى
 (.668،  660الشيخ عبد القادر اْليَلين وآراؤه اَلعتقادية والصلفية " ) ص  "
 م.7009-87-07(، َتريخ النشر: 881685سؤال رقم: ) يُنظر: اْلسَلم سؤال وجلاب: 

ق عز وجل املؤلف: عبد القادر بن ملسى بن عبد هللا بن جنكي الغنية لطاليب طريق اْل .15الغنية: ص -150
ه ( احملقق: أبل عبد الرْحن  568دوست اْلسين، أبل ُممد، ُميي الدين اْليَلين، أو الكيَلين، أو اْليلي )املتلىف: 



 

 : "العقيدة الواسطية" مقدمةيف  -رمحه هللا  - ابن تيميةشيخ اإلسَلم ويقول 
 (151) ."أمها بعد، فهذا اعتقاد الَفرقة الناجية املنصلرة إَل قيام الساعة أهل السُّنهة واْلماعة"

 يف "املنهاج":  -رمحه هللا  -ويقول 
َِ الصحابة على عهد رسلل هللا  صلى هللا عليه  -"فإذا كان وصف الَفرَقَة الناجية؛ أتبا

 (152، وذلك شعار السُّنة واْلماعة، كانت الَفرَقُة الناجية هم أهل السُّنة واْلماعة". )-وسلم
 اثلثاا: أصل إطَلق مسمى الفرقة الناجية

َيد أن حديث  "أهل السنة واْلماعة"واملتأمل ِف أصل إطَلق مسمى الفرقة الناجية على 
 الدَللة على هذه التسمية ليتميزوا بذلك عن الفرق النارية.اَلفَتاق هل املعلل عليه ِف 

 : بقلله -صلى هللا عليه وسلم -وحديث اَلفَتاق هل الذي أقسم فيه النيب 
ََتََقنه أُمهَِت َعَلى َثَلَ " َتاَن َوالهَذي نَ فحُس ُُمَمهٍد بََيَدَه! لَتَ فح َنهَة َوثَن ح ٍث َوَسبحَعنَي َفرحَقًة، َواَحَدٌة ِف اْلح

ُعلَن ِف النهارَ  ََماَعةُ "َوَسب ح ! َمنح ُهمح؟ قال: )اْلح  ( 153(". ). َقيَل: ََّي َرُسلَل اّلِلَه
يف حديث الواردة عن الفرقة الناجية  -رمحه هللا  - ه (788)ت: وقد سئل اإلمام أمحد 

 (154".)إنح َل يكلنلا أصحاَب اْلديث؛ فَل أدري َمنح هم؟" :فأجاب قائَلا اَلفرتاق، 
 :-رمحه هللا  - ه (805)ت:  النيسابوري: قال اْلاكم   

أحسن اْلمام أْحد بن حنبل ِف تفسْي هذا اْلب أن الطائفة املنصلرة الِت يُرفع اْلذَلن عنهم 
إَل قيام الساعة هم " أصحاب اْلديث "، وَمن أحق ّبذا التأويل من قلٍم سلكلا ُمجة 

 -الصاْلني، واتبعلا آَثر السلف من املاضني، ودمغلا أهل البِد واملخالفني بسنن رسلل هللا 
 (155. " ) -هللا عليه وعلى آله أْجعني صلى 

                                                                                                                                                                          

م عدد  8992 -ه   8882لبنان الطبعة: األوَل،  -صَلح بن ُممد بن عليضة الناشر: دار الكتب العلمية، بْيوت 
 .7األجزاء: 
  .، ط. الثالثة88العقيدة اللاسطية مع شرح اْلراس ص  151-

  .(852/ 1منهاج السنة النبلية، ) -152
(، 102/ 1(. وصححه األلباين ِف )صحيح سنن ابن ماجه(، )1997(، )ح8177/ 7رواه ابن ماجه، )153 - 

  .(1788)ح
   .(75شرف أصحاب اْلديث: )ص -154

.معرفة عللم اْلديث املؤلف: أبل عبد هللا اْلاكم  ( 1،  7معرفة عللم اْلديث، للحاكم النيسابلري: ) ص: 155- 
ُممد بن عبد هللا بن ُممد بن ْحدويه بن نُعيم بن اْلكم الضيب الطهماين النيسابلري املعروف ِببن البيع )املتلىف: 



 

يشمل أهل اَلتبِا للسنة،  اَلفَتاق وِما ينبغي اْلشارة إليه والتنبيه عليه هنا أن أهل حديث
وقدمه على كل ما سلاه من  -صلى هللا عليه وسلم  -ويشمل كل من عمل حبديث النيب 

 آراء الرجال، وهذا يشمل عملم املسلمني، علماء وعامة.
 :-رمحه هللا  - اإلسَلم ابن تيمية قال شيخ

"وَنن َل نعين ِبهل اْلديث املقتصرين على َساعه أو كتابته أو روايته بل نعين ّبم: كل من 
 . وِبطًنا واتباعه ِبطًنا وظاهرًا وكذلك أهل القرآن اكان أحق حبفظه ومعرفته وفهمه ظاهرً 

عانيهما والعمل ِبا ا وعن موأدىن خصلة ِف هؤَلء ُمبة القرآن واْلديث، والبحث عنهم
 ( وَلشك أن هذه يشمل عملم أهل اَلتبِا .156). بهما"علمله من ملج

 : -رمحه هللا  - ه (8870)ت:  بن ابزاإلمام ايقول مساحة شيخنا 
يعين   -قال: )افَتقت اليهلد على إحدى وسبعني فرقة(  - صلى هللا عليه وسلم - النيب "

)وافَتقت النصارى على ثنتني وسبعني فرقة، وستفَتق هذه األمة ،  -كلها هالكة إَل واحدة 
، فاللاحدة هم أهل السنة (157فرقة، كلها ِف النار إَل واحدة( ) على ثَلث وسبعني

                                                                                                                                                                          

م عدد 8922 -ه  8192بْيوت الطبعة: الثانية،  -لعلمية ه ( احملقق: السيد معظم حسني الناشر: دار الكتب ا805
 . 8األجزاء: 

 95/ 8جممِل الفتاوى:  -156
، الصفحة جممِل فتاوى ابن ِبز املصدر:ابن ِبز،  ، احملدث:-رضي هللا عنهما  - عبد هللا بن عباس الراوي: -157

امللسلعة اْلديثية ِف الدرر  مسنًدا. يُنظر:َل نقف عليه التخريج: َثبت، (، خَلصة حكم احملدث:867/ 8أو الرقم: )
 السنية.

 يقول الباحث:
ُتُكَلَم فيه كثْيًا من جهة ثبلته ومن عدمه، بل ومن جهة دَللته، وقيل إنه مع عظم شأنه  -عملًما  -وحديث اَلفَتاق 

 فإن الشيخني سكتا عنه، وقيل أن سكلهتما عنه َلفتقاده شروط الصحة عندْها. 
داره على ُممد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهل متكلم فيه من قبل حفظه، وترجيحه إمنا  وهذا اْلديث م

 كان على من هل أشد منه ضعًفا .
واْلقيقة أن اْلديث صححه ْجع غفْي من أئمة اْلسَلم وله طرق حسان، حسنها بعض أهل العلم كاأللباين ِف 

 (.1788(، )ح102/ 1)صحيح سنن ابن ماجه(، )
، وقد ابن تيمية والشاطيبشيخ اْلسَلم ملًم فإن احملققني من أهل العلم ذهبلا إَل صحته، منهم الَتمذي والعراقي و وع 

اْلمد هلل، اْلديث صحيٌح مشهلر ِف السنن واملساند؛ كسنن أيب داود والَتمذي  سئل عنه شيخ اْلسَلم فأجاب:
 وكذلك غْيه من أهل العلم. ابن ِبز،َساحة شيخنا اْلمام  كما حكم بثبلتهوالنسائي وغْيهم،  



 

واْلماعة، هم الصحابة وأتباعهم ِبحسان، أهل التلحيد واْلميان، والثنتان والسبعلن، 
. فمن مات منهم على الكفر، فله متلعدون ِبلنار، فيهم الكافر وفيهم العاصي، وفي هم املبتِد

ا فيها، ومن مات على بدعة دون كفر، أو على معصية دون كفر، فهذا حتت النار خملدً 
ا، بل فيهم الكافر وفيهم مشيئة هللا، هم متلعدون ِبلنار، وّبذا يعلم أهنم ليسلا كلهم كفارً 

 ( 158غْيه من العصاة واملبتدعة". )
 :-رمحه هللا  - تيميةقال شيخ اإلسَلم ابن 

: فقد خالف الكتاب والسنهة وإْجِا الصحابة والتابعني ر الثنتني والسبعني َفرقة كلههمفمن كفه 
ْلم ِبحسان ... وليس قلله " ثنتان وسبعلن ِف النار وواحدة ِف اْلنة " ِبعظم من قلله 

َا َيَُْكُلوَن يف بُطُوَِّنِْم ََنراا  َوَسَيْصَلْوَن ِإنَّ الَِّذيَن َيَُْكُلوَن َأْمَواَل اْليَ َتاَمٰى  ﴿ :تعاَل ا ِإَّنَّ ظُْلما
ا َفَسْوَف ُنْصِليِه ََنراا  ﴿ :، وقلله(80)النساء:  ﴾ َسِعرياا َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك ُعْدَواَنا َوظُْلما

بدخلل ، وأمثال ذلك من النصلص الصرُية (10)النساء:  ﴾ وََكاَن َذِلَك َعَلى اَللَِّ َيِسرياا
  .(159) ".من فعل ذلك النار

 حقيقة الفرق اخلارجة عن منهج أهل السنةرابعاا: 
هللا عليه وسلم، واجتهد العلماء ِف حتديد أصلْلا  صلى -هذه الفرق َل يعينها الرسلل 

وتعيينها، وكل تكلم حسب اجتهاده، والضابط ِف حتديد هذه الفرق املنحرفة عن منهج أهل 
السنة واْلماعة، هل: أن كل فرقة خالفت أهل السنة ِف أصل من أصلل الدين، فإهنا خترج 

 . بذلك عن أهل السنة واْلماعة وتدخل ِف هذه الفرق
 : - رمحه هللا -ه ( 290)ت: قال الشاطيب 

يَن َوقَاَعَدةٍ  " َا َتَصُْي َفَرقًا خَبَََلَفَها لَلحَفرحَقَة النهاَجَيَة ِف َمعحىًن ُكلَ يٍ  ِف الدَ   َمنح قَ َلاَعَد َهَذَه الحَفَرَق َإمنه
ُزحَئيُّ  ُزحئَيهاَت، َإَذ اْلح ُِ الشهاذُّ ََل يَ نحَشُأ َعنحُه خُمَاَلَفٌة يَ َقُع َبَسَبَبَها الشهرَيَعَة، ََل ِف ُجزحَئيٍ  َمَن اْلح َوالحَفرح

ُُملَر الحُكلَ يهَة ".  ) َا يَ نحَشأُ الت هَفرُُّق َعنحَد ُوُقلَِ الحُمَخاَلَفَة ِف األح  (160الت هَفرُُّق َشيَ ًعا، َوَإمنه
                                                            

 . (81-818/ 1فتاوى نلر على الدرب: )158- 
 . ( 750،  789/  5)  :منهاج السنة 159-
( اَلعتصام املؤلف: إبراهيم بن ملسى بن ُممد اللخمي الغرًنطي الشهْي ِبلشاطيب 287اَلعتصام: )ص  -160

 -ه  8887ه ( حتقيق: سليم بن عيد اْلَليل الناشر: دار ابن عفان، السعلدية الطبعة: األوَل، 290)املتلىف: 
 . 7م عدد األجزاء: 8997



 

 : وقال علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء
ة قللية أو عملية وما أْجعت عليه األمة وَل تستهله الظنلن كل من اتبع الكتاب والسن "

الِت هي لسان رسلل  -الكاذبة وَل األهلاء املضلة والتأويَلت الباطلة الِت أتِبها اللغة العربية 
وتردها أصلل الشريعة اْلسَلمية، كل  -وّبا نزل القرآن الكرمي  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 .فرقة الناجية أهل السنة واْلماعةمن كان كذلك فهل من ال
أما من اختذ إْله هلاه وعارض الكتاب والسنة الصحيحة برأيه أو رأي إمامه وقلل متبلعه 

أصلل الشريعة ْحية له وعصبية، أو أتول نصلص الكتاب والسنة ِبا أتِبه اللغة العربية وترده 
عن اْلماعة فهل من الفرق الثنتني والسبعني الِت ذكر الرسلل املعصلم اْلسَلمية فشذ بذلك 

 . ِبهنا ْجيعها ِف النار - صلى هللا عليه وسلم -ُممد 
إذًا فأمارة هذه الفرق الِت ّبا تعرف: مفارقة الكتاب والسنة واْلْجِا بَل أتويل يتفق مع لغة 

 (161. )" القرآن وأصلل الشريعة ويعذر به صاحبه فيما أخطأ فيه 
 "الفرقة الناجية خامساا: أحق الناس مبسمى"

وخنتم الكَلم عن الفرقة الناجية، وعن أحق الناس ّبذا املسمى بكَلم نفيس لشيخ اْلسَلم 
 رْحه هللا.

 :-رمحه هللا  - قال شيخ اإلسَلم ابن تيمية
"وّبذا يتبني أن أحق الناس ِبن تكلن هي الفرقة الناجية " أهل اْلديث والسنة " الذين ليس 

، وهم أعلم الناس ِبقلاله -صلى هللا عليه وسلم -ْلم متبِل يتعصبلن له إَل رسلل هللا 
وأحلاله، وأعظمهم َتييزًا بني صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها ، وأهل معرفة ِبعانيها، 

باًعا ْلا: تصديًقا وعمًَل وحب ًا وملاَلة ملن واَلها ومعاداة ملن عاداها الذين يرون املقاَلت وات
اجململة إَل ما جاء به من الكتاب واْلكمة ، فَل ينصبلن مقالة وَيعللهنا من أصلل دينهم 
وْجل كَلمهم إن َل تكن َثبتة فيما جاء به الرسلل، بل َيعللن ما بعث به الرسلل من 

اب واْلكمة هل األصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وما تناِز فيه الناس من مسائل الكت
الصفات والقدر واللعيد واألَساء واألمر ِبملعروف والنهي عن املنكر وغْي ذلك يردونه إَل هللا 

                                                            

ويُنظر: الفرق الثنتني والسبعني اْلارجة عن منهج أهل السنة  . (771-777/ 7فتاوى اللجنة الدائمة: )161- 
 م.7088-01-5(، َتريخ النشر: 770901واْلماعة، اْلسَلم سؤال وجلاب، سؤال رقم: )



 

ورسلله، ويفسرون األلفاظ اجململة الِت تناِز فيها أهل التفرق واَلختَلف، فما كان من 
قاً للكتاب والسنهة أثبتله، وما كان منها خمالفاً للكتاب والسنهة أبطلله، وَل يتبعلن معانيها ملاف

".  الظن وما هتلى األنفس؛ فإن اتبِا الظن جهل واتبِا هلى النفس بغْي هدى من هللا ظلم
(162) 

 (163).  الطائفة املنصورة، أي املَؤَيدة من هللا سبحانه وتعاَل -8
: مفهوم الطائفة  يف اللغة أوَلا

 وطلائفُ  طائفات اْلمع:  )اسم: (طائِفة
 اْلماعُة والَفرحَقُة  الطَّائَفُة:

اْلزء منه، والطائفة ْجاعة من الناس، وقيل أقلها رجَلن وقيل ثَلثة  الطائفة من الشيء:
 وغْي ذلك. 

ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقْ تَ تَ ُلوا  طَائَِفَتانِ  َوِإنْ  ﴿َْجَاَعٌة َمَن النهاَس، َفرحَقٌة، قال تعاَل:   طاَئَِفٌة: 
نَ ُهَما  (164(. )9)اْلجرات:   ﴾ فََأْصِلُحوا بَ ي ْ

 اثنياا: مفهوم الطائفة يف اَلصطَلح
 :-رمحه هللا  -ه ( 8811)ت: نور الدين السندي  قال

التعظيم لَعظم قدرهم ووفلر فضلهم،  "الطائفة: اْلماعة من الناس، والتنكْي للتقليل، أو 
فإهنم وإن قللا فهم الكثْيون، فإن اللاحد َل يساويه األلف، بل هم  ًضاالتكثْي أيوُيتمل 

 .(165) ".الناس كلهم
  

                                                            

 . ( 181،  182/  1جممِل الفتاوى: )  -162
 (.85(، مباحث ِف عقيدة أهل السنة واْلماعة: ) ص: 810شرح الطحاوية: ) -163
 ِف معجم املعاين اْلامع. ئفةطا تعريف ومعىن -164
 -عليه وسلم صلى هللا  -، املقدمة: ِبب إتبِا سنة رسلل هللا 8/2ينظر: شرح سنن ابن ماجه للسندي:  -165

حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية اْلاجة ِف شرح سنن ابن ماجه املؤلف: ُممد بن عبد  .(6برقم: )
بْيوت، بدون طبعة )نفس  -ه ( الناشر: دار اْليل 8811لسندي )املتلىف: اْلادي التتلي، أبل اْلسن، نلر الدين ا

 الثانية(. -صفحات دار الفكر، الطبعة 
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 استخدامات كلمة: "طائفة " يف القرآن اثلثاا:
، فلم ُُيَدهد م لفَظ الطائفةدااستخلقد ورد  ْلا معىًن َيصُّها  ِف القرآن الكرمي استخداًما لغلَّيًّ

أهنا تعين اْلماعَة مَن الناس اجَتَمُعلا  اُجلُّ استخداَمهكان تكلن به سلبيهة أو إَيابيهة، وإمنا  
، وأييت املدُح أو الذهمُّ بناًء على طبيعة اَلجتمِا  .على اْلْي أو على الشهرَ 

 :وميكن إْجاُل معاين الطائفَة ِف القرآن حبسب اَلستخدام ِف ثَلثة معان
 :األول املعىن

الكافرين، فهي هنا تعين  إطَلق الطائفة على املؤمنني، ويقابلها إطَلق الطائفة على 
َوِإن َكاَن طَائَِفٌة مِ نُكْم آَمُنوْا اِبلَِّذي ﴿ اختَلَف األدَّين، ومن هذا املعىن قلله تعاَل: 

نَ َنا َوُهَو َخرْيُ اْْلَاِكِمني  ﴾ ُأْرِسْلُت ِبِه َوطَائَِفٌة َلَّْ يْ ْؤِمُنوْا فَاْصرِبُوْا َحَّتَّ َُيُْكَم اَلل ُ بَ ي ْ
 (.12األعراف: )

وهذا ِف حق  قلم شعيٍب، وقد قسمهم ّبذا اللفظ إَل ْجاعة مؤمنة وْجاعة كافرة، والطائفة 
 هنا تعين اَلختَلف املذملم، 

 :-رمحه هللا  - ه (586)ت: قال البغوي
َبُوا َحَّته  َقنَي، فَاصح َبنَي َوُمَصدَ  َ ُمَكذَ  ُتمح ِف رََساَلَِت َفَصرحمُتح َفرحقَ َتنيح تَ َلفح : َإَن اخح َننا، َأيح  َُيحُكَم اّلِلهُ بَ ي ح

اَكَمنيَ  َقنَي، َوُهَل َخْيحُ اْلح َبنَي َوَإْنحَاَء الحُمَصدَ   (166". )بَتَ عحَذيَب الحُمَكذَ 
َفآَمَنت طَّائَِفٌة مِ ن َبيِن ِإْسَرائِيَل وََكَفَرت طَّائَِفٌة فَأَيَّْدََن الَِّذيَن  ﴿ ومن هذا املعىن قلله سبحانه:

ِهْم فََأْصَبُحوا ظَاِهرِينَ َآَمُنوا َعَلى  . فهاَتن طائفتان: إحداْها كافرة، (88الصف: ) ﴾ َعُدوِ 
 (167. )واألخرى مؤمنة، وقد تقاتلتا، فنَصر هللا املؤمنة على الكافرة كما يدل  عليه السياق

 :الثاين املعىن
قلله سبحانه إطَلق الطائفة على املؤمنني، ويقابلهم أهل النفاق واملعاصي، ومن هذا املعىن 

ُهْم ﴿ وتعاَل:  ُثَّ أَنَزَل َعَلْيُكم مِ ن بَ ْعِد اْلَغمِ  َأَمَنةا ن َُّعاساا يَ ْغَشى طَائَِفةا مِ نُكْم َوطَائَِفٌة َقْد َأمَهَّت ْ
                                                            

 (.78/ 7تفسْي البغلي: ) -166
(. تفسْي القرآن العزيز املؤلف: أبل عبد هللا ُممد بن عبد 11/ 8ينظر: تفسْي القرآن العزيز َلبن أيب زمنني: ) 167-

ه ( احملقق: أبل عبد هللا حسني 199املري، اْللبْيي املعروف ِببن أيب َزَمَنني املالكي )املتلىف: هللا بن عيسى بن ُممد 
 -ه  8871مصر/ القاهرة الطبعة: األوَل،  -ُممد بن مصطفى الكنز الناشر: الفاروق اْلديثة  -بن عكاشة 
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آل )﴾  ْيءٍ أَنُفُسُهْم َيظُنُّوَن اِبَللِ  َغرْيَ اْْلَقِ  َظنَّ اجْلَاِهِليَِّة يَ ُقوُلوَن َهل لََّنا ِمَن اأَلْمِر ِمن شَ 
 (.858عمران: 

 :-رمحه هللا  - ه (180)ت: قال الطربي
ُهمح أَنُفُسُهمح )أيها املؤمنلن  (َوطَائََفٌة َمنُكمح ) -جل ثناؤه -يعين بذلك " ، يقلل: هم (َقد َأَْههت ح

املنافقلن، َل همه ْلم غْي أنفسهم، فهم من حذر القتل على أنفسهم وخلف املنية عليها ِف 
عن أعينهم الَكرى، يظنلن ِبهلل الظنلن الكاذبة، ظنه اْلاهلية من أهل الشرك  شغل، قد طار

، َوُمحَسبة منهم أن هللا خاَذل -صلى هللا عليه وسلم -ِبهلل، شكًّا ِف أمر هللا، وتكذيًبا لنبيه
ءٍ )نبيهه، وُمعحٍل عليه أهل الكفر به،  َر َمن َشيح  (168(. )يَ ُقلُللَن َهل لهَنا َمَن اأَلمح

هذان املعنيان َيعَلن الطائفة تعين اَلختَلَف أوَل، كما تعين اَلختَلف املذملم امللجب و 
ََل  ﴿ا ِبهلل، واْلَّيت مصر َحة بذلك، ومن أصرحها قلله تعاَل: للهَلك والعذاب عياذً 

ُْم َكانُوْا ُُمْرِِمني تَ ْعَتِذُروْا َقْد َكَفْرمُت بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم ِإن ن َّْعُف َعن طَائَِفٍة مِ نُكْم نُ َعذِ بْ    طَائَِفةا أبََِّنَّ
 (.66التلبة: ) ﴾

واملراد ِبلطائفة هنا أَحد أفراد ْجاعة النفاق، وهل رجل يسمهى خمشي بن ْحْي، ويقابله 
 (169". )املعذبهلن من أهل النفاق

 :الثالث املعىن
دة، إطَلق الطائفة على ْجاعات املسلمني من أصحاب التخصصات املختلفة  واملهام املتعدَ 

فكل جمملعة تسمهى طائفة، وهنا تكلن عَلقة الطلائف ببعضها عَلقة تكامل، قال سبحانه: 
ُهْم طَائَِفٌة ل ِيَ تَ َفقَُّهوْا يف ﴿  يِن َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروْا َكافَّةا فَ َلْوََل نَ َفَر ِمن ُكلِ  ِفْرَقٍة مِ ن ْ  الدِ 

. فالعَلقة بني أهل (877التلبة: ) ﴾ قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوْا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َُيَْذُرونَولُِينِذُروْا 
ينَ )اْلهاد وأهل العلم هي عَلقة تعاون وتكامل، ومعىن قلله:  يعين:  (ل َيَ تَ َفقهُهلاح ِف الدَ 

َمعحَناُه: ليعلملا الس ريهة  (لا َإلَيحَهمولينذروا َقلمهمح َإذا رجعُ )ليحضروا نُزول الحُقرحآن َوبَ َيان الس َنن، 
 (170". )َإذا رجُعلا َإلَيحَهم َما نزل من الحُقرحآن َوالس َنن

                                                            

 (. 170/ 2تفسْي الطبي: ) -168
 (.178/ 7: )تفسْي السمعاين 169-
 (.159/ 7املرجع السابق: ) 170-



 

ُهم مََّعَك  ﴿ومنه قلله تعاَل:  َوِإَذا ُكنَت ِفيِهْم فََأَقْمَت َْلُُم الصَََّلَة فَ ْلتَ ُقْم طَائَِفٌة مِ ن ْ
ْا فَ ْلَيُكونُوْا ِمن َورَاِئُكْم َوْلَتْأِت طَائَِفٌة ُأْخَرى َلَْ ُيَصلُّوْا َوْلَيْأُخُذوْا َأْسِلَحتَ ُهْم فَِإَذا َسَجُدو 

 .(807النساء: ) ﴾فَ ْلُيَصلُّوْا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوْا ِحْذَرُهْم َوَأْسِلَحتَ ُهْم 
وميكن القلل ِبن استخدام القرآن للفظ الطائفة كان استخداًما من أجل البيان والتلضيح، وَل 

تعييًنا ْلجراءات عملية مع املصطلح، فتلك مبي نة حتت معاٍن أَخر مثل: اْلميان والكفر يكن 
والنفاق، فما وجد من األلفاظ يدل  على معىن اْلميان أو الكفر أو النفاق فإن اْلمللة 
الشرعيَة للفظ تنصرف إليه، مثل وجلب النصرة ِف األول ووجلب احملبهة، وكذلك وجلب 

 (171) .ين، واَلبتعاد عنه واْلذر من الثالثالباءة ِف الثا
 

  اْلق على ظاهرين أوصاف الطائفة املنصورة أَّنم ل ِ : من أجَ رابعاا
 أمر أييت حَّت  خالفها أو خذْلا من هايضر  َل اْلق، على ةظاهر  طائفة الطائفة املنصورة:و    

 ذلك. على وهم هللا
ثبت ِف الصحيحني َعنح الحُمَغْيََة بحَن ِما  مأخلذ ظاهرة ِبهنا وصفها والطائفة املنصورة:   

قَاَل: )ََل يَ زَاُل طَائََفٌة َمنح أُمهَِت  -َصلهى اّلِلهُ َعَليحَه َوَسلهَم  -ُشعحَبَة رضي هللا عنه، َعنح النهيبَ  
ُر اّلِلَه َوُهمح ظَاَهُروَن( ) زَاُل طَائََفٌة َمنح أُمهَِت )ََل ت َ : ( وِف رواية ملسلم172ظَاَهرَيَن َحَّته أَيحتَيَ ُهمح أَمح

ُر اّلِلَه َوُهمح ظَاَهُروَن  َر اّلِلَه ََل َيُضرُُّهمح َمنح َخَذَْلُمح َأوح َخاَلَفُهمح َحَّته أَيحيتَ أَمح . َعَلى النهاَس(قَاَئَمًة َِبَمح
(173) 

 :-رمحه هللا  -قال شيخ اإلسَلم ابن تيمية 
استفاضة ثبلته عند األئمة، وخمرج ِف " هذا اْلديث حديث َثبت متلاتر من جهة  

الصحيحني من غْي وجه وِف غْيْها. وهذا اْلديث فيه تقرير لكلن األمة سيدخلها افَتاق 
واختَلف ِف مسائل أصلل الدين، وْلذا وصف عليه الصَلة والسَلم هذه الطائفة ِبهنا 

                                                            

( بعنلان: مفهلم الطائَفة بني القرآن واَْلسقاطات اْلاطئَة، مركز سلف: بتصرف 170يُنظر: مقال رقم: ) -171
 يسْي. 

 (. 856(، ومسلم: )2188رواه البخاري: )172- 
 (. 8012رواه مسلم: )173 - 



 

له صلى هللا عليه وسلم ". الفرقة الناجية املنصلرة إَل قيام الساعة، وأهنم على أمر هللا ورسل 
(174) 
 ظاهرة طائفة وهي والتأييد، التمكني والنصر ِبلعز اْلميدة العاقبة ْلا املنصورة: الطائفة   

 ذلك على يدل وِما ،إليه وتدعلا به وتعمل اْلق تقلل خافية غْي معلنة الناس بني ومشتهرة
 (175)اْلق(. على )ظاهرين وسلم: عليه هللا صلى قلله

منهجهم  ِبنتصار واألهلاء البِد أهل من مناوئيها على ةمنصلر  املنصورة: والطائفة   
كما أهنا   ،اتالبيناللاضحات اهني الساطعات، والدَلئل والب  ج الدمغاتِبْلجووضلحه 

  ؛على أهل الظلم والطغيان من أعداء امللة أولياء الشيطان والسنان ِبلسيفمنصلرة كذلك 
عَلى اَْلقَ   يُقاتَُللنَ  أُمهِت َمن طائََفةٌ  َتزالُ  )َل وسلم: صلى هللا عليه -النيب العدًنن  قال كما

 (176) ).ظاَهرَيَن إَل يَلَم الَقياَمةَ 
حَّت تقلَم  خَذْلم من يضرُّهم َل ، منصلرين أُمهِت من طائفةٌ  تزالُ  َلو ) رواية: وِف 

 .(177) (الساعةُ 

ت َِباعأهل  -9  . ؛ َلتباعهم الكتاب والسنة، وآاثر السلف الصاحلاَْلِ
ت ََبِا ِف املفهلم اللغلي  "  بيان معىن اَلحَ ت ََبِا يستحسن بني يدي تناول الكَلم عن "أهل اَلحَ

 واَلصطَلحي. 
 : ت َِباع يف املفهومأوَلا  اللغوي اَْلِ

 قال ابن فارس:
")تبع( التاء والباء والعني أصل واحد َل يشذُّ عنه من الباب شيء وهل الت لل والق فحل، يقال:  

 (.178)تبعت فَلًنً إذا تللته واتبعته"

                                                            

   .(8/18شرح حديث اَلفَتاق: ) -174
-827-828-820األرقام) عند تراجع متعددة، برواَّيت ومسلم (،19) البخاري أخرجه عليه، متفق -175
825-822) . 
 (. 8971رواه مسلم: ) -176
 (.207) :صحيح اْلامع -177

 (. 8/167مقاييس اللغة: ) 178-
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ت َِباع يف املفهوم اَلصطَلحياثنياا  : اَْلِ
 :-رمحه هللا  - ه (788)ت:  -قال اإلمام أمحد 

وعن أصحابه، ُث هل من  -هللا عليه وسلم  صلى -"هل أن يتهبع الرجل ما جاء عن النيب  
."  بعُد ِف التابعني خمْيه

 :-رمحه هللا  - ه (868)ت: وقال ابن عبد الرب
َِ قلله، فالرسلل   -"اَلتبِا ما ثبت عليه اْلجة، وهل اتبِا كلَ  من أوجب عليك الدليُل اتبا

 (.179)هل املثل األعلى ِف اتبِا ما أمر به" - صلى هللا عليه وسلم
ت َِباع  اثلثاا: املفهوم العام لَْلِ

ُ َعْنُه مبَنِ ِه  - يقول الباحثُ   :-َعَفا اَللَّ
ت َِباعوا التمسك ِبلكتاب والسنة وفهمهما بفهم سلف األمة، وسللك الصراط املستقيم  هو: َْلِ

ِبتبِا سبيل املؤمنني وسللك سبيلهم واقتفاء آَثرهم، واَلنقياد ألوامر الشِر َل يكلن إَل 
 استسَلًما وخضلًعا وتذلهًَل، وعدم شق عصا الطاعة بلزوم ْجاعة املسلمني وإمامهم.

ت َِباعأساس ارابعاا:    ومبناه َْلِ
ُ َعْنُه مبَنِ ِه  -يقول الباحُث   :-َعَفا اَللَّ

ت ََبِا  من  املؤمنني األولني على اتبِا سبيل اه املتني مبينٌ مبناألصيل و وأساسه ُأُسه واَلحَ
واَلحتجاُج بفهم أئمهة السهَلف وما كانلا عليه من اَلعتقاد والعلم والعمل  ،املهاجرين واألنصار

ين،  وهم الذين، ورضلا عنه ن رضي هللا عنهمِمسبيل من اتبعلهم ِبحسان سللك و  وَفهم للدَ 
فقال جله وبياًًن لعلل منزْلم تفخيًما لشأهنم وإجَلًَل لقدرهم  ِف ُمكم آَّيته، أمرهم هللا ذكر

نٍٍۢ رَِّضَى  ﴿ ِف عَله: ِجرِيَن َوٱأْلَنَصاِر َوٱلَِّذيَن ٱت َّبَ ُعوُهم ِبِِْحسَٰ ِبُقوَن ٱأْلَوَُّلوَن ِمَن ٱْلُمهَٰ َوٱلسَّٰ
ِلِديَن فِ  ُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َوَأَعدَّ َْلُْم َجنَّٰتٍٍۢ ََتِْرى َُتْتَ َها ٱأْلََّْنَُٰر خَٰ ِلَك ٱْلَفْوُز ٱَللَُّ َعن ْ ا ۚ ذَٰ يَهٓا أََبدا

 (.800) التلبة:  ﴾ ٱْلَعِظيمُ 
 : - رضي هللا عنه - ه (17)ت: بِن مسعود عبد هللا قال 

                                                            

(. تفسْي الشنقيطي: أضلاء البيان ِف إيضاح القرآن ِبلقرآن املؤلف: ُممد 2/581يُنظر: أضلاء البيان: ) -179
ه ( الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 8191األمني بن ُممد املختار بن عبد القادر اْلكين الشنقيطي )املتلىف: 

 م.8995 -ه  8885لبنان عام النشر:  -والتلزيع بْيوت 
  



 

"إنه هللا نَظَر ِف قللب العباد، فلجد قلَب ُممهٍد خَْي قللَب العباد، فبَ َعثه برسالته، ُثه نظر ِف 
قللَب أصحابه خَْي قللَب العباد، فاختارهم لُصحبَة نبيَ ه قللَب العباَد بعد قلَب ُممهٍد، فلجد 

وُنصرَة دينه؛ فما رآه املسلملن َحَسًنا فهل عند هللا َحَسٌن، وما رآه املسَلملن قبيًحا فهل عند 
 (.180هللَا قبيٌح" . )

 للخوارج:  -رضي هللا عنهما - ه (61)ت: وقال ابُن عبَّاٍس 
ُتُكمح   " َنحَصاَر، َوَمنح َعنحَد  - َصلهى اّلِلهُ َعَليحهَ  -َمنح َعنحَد َأصحَحاَب النهيبَ   أَتَ ي ح َوَسلهَم الحُمَهاَجرَيَن َواألح

رََه، َوَعَليحَهمح نَ َزَل الحُقرحآُن، فَ ُهمح َأعحَلُم بََتأحَويَلَه َمنحُكمح". -َصلهى اّلِلهُ َعَليحَه  -ابحَن َعمَ  النهيبَ     َوَصهح
(181.) 

 : - رضي هللا عنه - ه (16)ت: وقال حذيفُة بن الَيمان
ها أصحاُب ُممهٍد  ِح  -َصلهى اّلِلهُ َعَليحَه  -"كلُّ عبادٍة َل يتعبهدح فَل َتعبهدوها؛ فإنه األوهَل َل يَد

 (182لآلَخَر َمقاًَل؛ فاتهقلا هللَا َّي َمعشَر الُقرهاَء، وخذوا بطريَق من كان قبَلكم".)
 :-رمحه هللا  - ه (852)ت:  اإلمام األوزاعيوقال 

ك وآراء الرجال وإن زخرفلها لك ِبلقلل؛  " عليك آبَثر من سلف وإن رفضك الناس، وإَّي 
 (183وأنت على طريق مستقيم". ) -حني ينجلي  -فإن األمر ينجلي 

شق عصا  فهؤَلء هم الذين أمر هللا عباده ِبتبِا سبيلهم واقتفاء آَثرهم ولزوم ْجاعتهم وعدم
َ َلُه اْْلَُدى  َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمنْ  ﴿ الطاعة ِبْلروج عن سبيلهم، قال تعاَل: بَ ْعِد َما تَ َبنيَّ

 .(885النساء: ) ﴾َويَ تَِّبْع َغرْيَ َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي نُ َولِ ِه َما تَ َوَلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصرياا 

                                                            

 (.781أخرجه الطيالسي ِف مسنده: ) -180
(. نصب الراية ألحاديث اْلداية مع حاشيته بغية األملعي ِف ختريج 1/868يُنظر: نصب الراية، للزيلعي: ) 181-

ه ( قدم للكتاب: ُممد 267الزيلعي املؤلف: ْجال الدين أبل ُممد عبد هللا بن يلسف بن ُممد الزيلعي )املتلىف: 
لفنجاين، إَل كتاب اْلج، ُث أكملها ُممد يلسف يلسف البَ ُنلري صححه ووضع اْلاشية: عبد العزيز الديلبندي ا

لبنان/ دار القبلة للثقافة اْلسَلمية  -بْيوت  -الكاملفلري احملقق: ُممد علامة الناشر: مؤسسة الرَّين للطباعة والنشر 
 . 8م عدد األجزاء: 8992ه /8881السعلدية الطبعة: األوَل،  -جدة  -

 (.82رواه ابن املبارك ِف الزهد: ) -182
(، 2/870(، سْي أعَلم النبَلء: )878(، الشريعة لآلجري: )ص: 6يُنظر: شرف أصحاب اْلديث: )ص:  -183

 (.8/716طبقات اْلنابلة: )



 

شاقهةُ أشد العقلبة على هذه هللا تعاَل رتهب فقد 
ُ
َمنح بَ عحَد َما  َغْيحَ َسَبيَل الحُمؤحَمَننيَ للذي اتبع ، امل

َُدى َ َلُه سبل اْلح من تلَله من إَل ِبن وََكَله . وذلك -عقيدة، وشرعة، ومنهاًجا -والرشاد تَ َبنيه
َليَه َجَهنهمَ ِف الدنيا والشيطان النفس واْللى  .ِف اْلخر َوَساَءتح َمَصْيًا ، َوسيصح

صلهى هللُا عليه  - ما جاء به رسلله بعدم متابعةهللا  من حاده  ملافقة ْلُرم وهي عقلبة عادلة
غْي سبيل املؤمنني، ِبن شق عصا الطاعة فلم يكن مع ْجاعة املسلمني  ِا سبيلواتب، -وسلهمَ 

 .آخرَ  ِف جانبٍ وأمر به  ما شِر هللافصار ِف جانٍب و وإمامهم، 
  ، فإن اْليَّ َل تؤمن عليه الفتنةخامساا: َمْن كان ُمْستن ا فَ ْلَيْسنت مَبْن َقْد َماتَ 

 :- رضي هللا عنه -  ه (17)ت: قال عبد هللا بن مسعود
تن ا فَ لحَيسحنت ِبَنح َقدح َماَت أولئَك َأصححاُب ُُممد  كانلا   -هللا عليه وسلم  صلى -"َمنح كان ُمسح

َبة نَبيه  تاَرُهُم هللُا َلُصحح  -َخَْي هذه األمهة، وأَبَرها قُللِب، وَأعحمَقها َعلحًما، وأَقَ ل ها َتكلًفا، َقلم اخح
ي  -صلى هللا عليه وسلم  َلَقَهم وَطرائََقهم؛ فَ ُهمح كانلا َعَلى اْلَدح ونَقَل دينه فَ َتشبههلا َِبخح

ستَقيم". )
ُ
 فهؤَلء هم الذين أمر هللا عباده أن يستنلا ّبم.. (184امل

 :-رمحه هللا  - ه (179)ت: وقال اإلمام الربَّباري يف شرح السنة
" اعلم أن اْلسَلم هل السنة، والسنة هي اْلسَلم، وَل يقلم أحدْها إَل ِبْلخر، فمن السنة 

عنقه وكان ضاًَل لزوم اْلماعة ومن رغب غْي اْلماعة وفارقها فقد خلع ربقة اْلسَلم من 
وقال: " واعلم رْحك هللا أنه َل يتم إسَلم عبد حَّت يكلن متبًعا مصدقًا مسلًما،  .مضًَل"

صلى هللا عليه  -فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر اْلسَلم َل يكفلًنه أصحاب رسلل هللا 
علا فقد  فقد كذّبم وكفى ّبذا فرقة وطعنا عليهم، قال ابن مسعلد: اتبعلا وَل تبتد -وسلم 

 (185كفيتم". )
  

                                                            

(، الشريعة 891(، اْلجة ِف بيان احملجة، لألصبهاين: )7/92جامع بيان العلم وفضله، َلبن عبد الب: ) -184
ه ( 160بن اْلسني بن عبد هللا اْلُجر َيُّ البغدادي )املتلىف: (. الشريعة املؤلف: أبل بكر ُممد 8881لآلجري: )
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  :-رمحه هللا  - ه (90)ت: الرِ اَيِحي يقول أبو العالية
 "عليكم ِبألمَر األوهَل الذي كانلا عليه قبل أن يفََتَقلا".

  :-رمحه هللا  - ه (788)ت: ويقول اإلمام أمحد
، واَلقتداُء -هللا عنه رضي -"أصلُل السُّنهة عندًن: التمسُّك ِبا كان عليه أصحاُب َرسلَل هللا 

 (.186ّبم". )
ِإنَّ الَِّذيَن قَالُوا  ﴿، قال: كان قتادة إذا تَل: ه (868)ت: األزدي َسَلَّم بن ِمْسكنيوعن 

إنكم قد قلتم ربنا هللا فاستقيملا على أمر  "قال: ( 10)فصلت:  ﴾ رَب َُّنا اَللَُّ ُثَّ اْستَ َقاُموا
هللا، وطاعته، وسنة نبيكم، وامضلا حيث تؤمرون، فاَلستقامة أن تلبث على اْلسَلم، 
والطريقة الصاْلة، ُث َل َترق منها، وَل ختالفها، وَل تشذ عن السنة، وَل خترج عنها، فإن 

م وتصرف األخَلق، واجعللا اللجه أهل املروق من اْلسَلم منقطع ّبم يلم القيامة، ُث إَّيك
ا، والدعلة واحدة، فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهني، وذا لسانني كان له يلم القيامة واحدً 

 (187). "لساًنن من ًنر
 اجلمع بني ألقاب أهل السنة واجلماعةسادساا: 

يهزوا عن ومُيكن اْلمع بني هذه األلقاب املتنلعة تنِل اختَلف َل تضاد؛ ِبنه أهل السنة َت
ُِ اْلق، واَلبتعاُد والتهمايز عن  غْيهم من الَفرق الضالة ّبذه األلقاب، رائدهم ِف ذلك ات َبا
أهل الباطل واملبتدعة، وكل َمنح أمعن النظر جيًدا ِف هذه األلقاب يلحظ أهنا ألقاب دالة 

ذه على اْلسَلم الصحيح اْلالص من الشلائب والبِد واحملدَثت واألِبطيل، فبعض ه
، وبعضها لُقَ بلا به بسبب -صلى هللا عليه وسلم -األلقاب َثبت بنصَ  كَلم رسلل هللا 

شََتُك بني هذه األلقاب املباركة 
ُ
ات َباعهم وحتقيقهم لإلسَلم الصحيح ظاهرًا وِبطًنا، والقاَسم امل

، واألهلاء،   .والضَللألهل السنة واْلماعة أهنم َتيهزوا ّبا عن ألقاب أهل الباطل، والبِد
وْجيع هذه األلقاب كلُّها ُتطلق على السلف الصاحل، وهؤَلء السلف الصاحل: هم أهل 

، وهم اْلماعة؛ َلجتماعهم على -صلى هللا عليه وسلم -السنة؛ َلت َباعهم ُسنهة رسلل هللا 
 ،-صلى هللا عليه وسلم -اْلق، وهم أهل اْلديث واألثر؛ َلت َباعهم حديَث رسلل هللا

                                                            

 (. 88أصلل السنة: ) -186
 (.861اْلِبنة َلبن بطه: ) -187



 

 -ظاهرًا وِبطًنا، وهم الَفرقة الناجية والطائفة املنصلرة، الذين استثناهم رسلُل هللا  وتطبيقه
من فرق أهل النار اْلالكة، وهذا اللصف اللارد ِف النصلص َل ، -صلى هللا عليه وسلم

ينطبق إَله عليهم، وعلى َمن اتهبع منهَجهم، واقتفى أثَرهم، نسأل هللا سبحانه ِبَسائه اْلسىن 
  (188. )اته الُعلى أن َيعلنا داخلني ِف ُزمرهتموصف

 ضوابط ألقاب أهل السُّنة واجلماعةسابعاا: 
فة ألهل السنة ومن األْهية ِبكان أن تكلن هناك ضلابط تضبط هذه األلقاب املختل 

حَدثة،  واْلماعة؛ لتتباين
ُ
عن منهج أهل األهلاء والبِد والضَلَلت وُمسمهياهتم وألقاّبم امل

 (189: )ذلك فيما يليوتلخيص 
عن األمة اْلسَلمية منذ  -وَل ْلظة واحدة  -ألقاب أهل السنة واْلماعة َل تنفصل  -8

تكلينها على منهاج النبلة، فهي تشمل املسلمني كلههم على طريقة الرعيل األول، وَمنح 
 .يُقتدى ّبم ِف تلقَ ي العلم وطريقة فهمه، وطبيعة الدعلة إليه

فهي َل ختتصُّ برسٍم َُيالف الكتاب  -كتاًِب وُسنهة   -ل ْجيَع اْلسَلم هذه األلقاب تشم -7
 .والسُّنة زَّيدًة أو نقًصا

هذه األلقاب منها ما هل َثبت ِبلسنة الصحيحة؛ كما تقدهم، ومنها ما بَ َرَز وَظَهَر ِف -1
، والفرق ا  .عنهملضالة؛ لردَ  بدعتهم والتهمايز ملاجهة مناهج أهل األهلاء والبِد

عقد اللَلء والباء، وامللاَلة واملعاداة، لدى أهل السنة واْلماعة إمنا هل على الكتاب  -8
والسنة قُرًِب وبُعًدا، َل على شيء آخر، وَل على رسم ِبسٍم معني، وَل على رسم ُمدد، إمنا 

 .هل اْلسَلم حبسب؛ املتمثل ِف الكتاب والسنة
صلى هللا عليه  - ب لشخٍص دون رسلل هللاهذه األلقاب َل تكن داعية ْلم للتعصُّ  -5

 -.وسلم
، وَل لطائفة  -6 هذه األلقاب َل تُفضي إَل بدعة وَل معصية، وَل عصبية لشخص معنيه

معيهنة، فإذا قيل: )أهل السنة واْلماعة( انتظم هذا اللقب هذه اْللاص، وهذا َل يكلن ألحد 

                                                            

 .(92)ص :أهل السنة واْلماعة -188
 - حكم اَلنتماء إَل الفرق واألحزاب (. 12-18يُنظر: حكم اَلنتماء، د. بكر أبل زيد: )ص189

 .8عدد اجمللدات:  -ه  8880اْلسَلمية، املؤلف: العَلمة: بكر بن عبد هللا أبل زيد، سنة النشر:  واْلماعات



 

ْجاعة املسلمني، وهكذا بقيهة ألقاب أهل  من الَفرق ِبَسائهم ورسلمهم الِت انشقُّلا ّبا عن
 .السنة

 (190) .كما أنه هذا اللقب )أهل السنة واْلماعة( يرتبط ِبملنهج َل ِبألشخاص -2

 املطلب الرابع: مفهوم معىن اجلماعة ومن تطلق عليهم
َل حاجة ف( الكَلم عن مفهلم اْلماعة ِف اللغة واَلصطَلح 191) سبق ِف طيات البحث

 هنا. -مرة أخرى  -ْلعادته 

 "ألهل السنة": تعريفاا ابإلضافة املفهوم اخلاص لكلمة "اجلماعة" املنسوبة

تعين: ْجاعة املسلمني، حيث أمر  "أهل السنة واْلماعة"ِف لفظ:  "اجلماعة"مفهوم كلمة:    
 ، -صلى هللا عليه وسلم -هللا تعاَل املسلمني ِبلتمس ك بكتابه وسنة نبيه 

يعاا َوَل تَ َفرَُّقوا ﴿ : قال تعاَل  . (801: آل عمران)  .﴾َواْعَتِصُموا ِبَْبِل اَللَِّ امَِ
 من اْلذَلن وذهاب القلة،  وهنى عن الُفرقة والتناِز ملا يَتتب على ذلك 

َوَأِطيُعوا اَللََّ َوَرُسوَلُه َوََل تَ َناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرُُيُكْم َواْصرِبُوا ِإنَّ اَللََّ ﴿  :قال تعاَل
  ( .86: سلرة األنفال. )﴾ َمَع الصَّاِبرِينَ 

 :اَلجتمِا على اْلقَ  وعدم التفرُّق وتطلق اجلماعة على:   
ََماَعةَ " َمنح َخرََج َمَن الطه  :-َسلهمَ وَ  َصلهى هللُا َعَليحهَ  -قَاَل َرُسلُل اّلِلَه  ، ، َفَماتَ اَعَة، َوفَاَرَق اْلح

  (192) يتَ ُتُه َجاَهَليهٌة ".َفمَ 
 (193اْلماعَة". ) "َمن أراَد حَببلحَة اْلنهَة فَليلزمُ  :-صلَّى هللا عليه وسلَّم  -ومثله قوله 

ولل   " اْلماعة ما وافق اْلق : -رضي هللا عنه  -ه ( 17)ت: قال عبد هللا بن مسعود 
 .(194كنت وحدك " . )

                                                            

َتريخ  ملقع األللكة:، الدوسري أْحد بن ُمملد د.ل السنة واْلماعة، يُنظر: ألقاب أه -190
 م . 76/88/7070 اْلضافة:

وذلك ِف املطلب الثالث: )األَساء الِت يُعرف ّبا أهُل السنة(، من املبحث الثالث: )التعريف ِبهل السنة  -191
 واْلماعة(.
 . (80111(، و أْحد: )8181رواه مسلم: ) 192 - 

  (.7586صحيح اْلامع: ) -193

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.alukah.net/authors/view/home/14294/%D8%AF.-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%8A/


 

َّي أيها الناس عليكم ِبلطاعة واْلماعة فإهنما حبل هللا الذي  ":  -رضي هللا عنه  - قالو 
 (195) أمر به، وإمنا تكرهلن ِف اْلماعة خْي ِما حتبلن ِف الفرقة ".

هم على السنة إذا اجتمعلا  املسلمني وسلادهم األعظم، الذين جممِل وتطلق اجلماعة على:   
نيلية املباحة ين، أو أمر من املصاحل الدُّ ٍر من أملر الدَ    .على إماٍم، أو أَمح

تَ لحَزُم ) ". املشهور، وفيه: -رضي هللا عنه - ه (16)ت:  كما ورد يف حديِث حذيفة
َلَمنَي وإَماَمُهمح  ُسح

 (196) ("،.َْجَاَعَة امل
فمن  أتمْيه،اجتمعلا على  من طاعة ِف الذين ،بلزوم اْلماعةاْلب  من والصلاب أن  املراد"

 (197". ) نكث عن بيعته خرج عن اْلماعة
صلهى هللا عليه  -عن النيب  :-رضي هللا عنهما  - ه (61)ت: ويف حديث ابن عباس

َبح عليهَمن رََأى من أَمْيََه شي"قال:  -وسلهم  َرُهُه فلحَيصح ارَُق اْلَماعَة يُف، فَإنهُه ليس أحٌد ًئا َيكح
ًا فَيملتُ   (198، َإَله ماَت َميتًة َجاَهَليهًة". )َشبح

 : -رمحه هللا - ه (175)ت: ابن حجر اْلافظ قال
 )وقلله )شبًا( بكسر املعجمة وسكلن امللحدة وهي كناية عن معصيته السلطان وُماربته،

ِبملفارقة السعي ِف حل عقد البيعة "املراد : -رمحه هللا - ه (599)ت: قال ابن أيب امرة 
الِت حصلت لذلك األمْي ولل ِبدىن شيء، فكىن عنها ِبقدار الشب، ألن األخذ ِف ذلك 

   (199") يؤول إَل سفك الدماء بغْي حق.
 :-رمحه هللا -إَل أن قال

                                                                                                                                                                          

إعَلم امللقعني عن رب العاملني املؤلف: ُممد بن أيب بكر بن أيلب  .(192/ 1إعَلم امللقعني، َلبن القيم: )  -194
 -ه ( حتقيق: ُممد عبد السَلم إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية 258بن سعد مشس الدين ابن قيم اْللزية )املتلىف: 

 .8عدد األجزاء: -م 8998 -ه  8888بْيوت الطبعة: األوَل، 
(. املعجم الكبْي املؤلف: سليمان بن أْحد بن أيلب بن مطْي اللخمي 1927املعجم الكبْي للطباين: )  -195

 -ه ( احملقق: ْحدي بن عبد اجمليد السلفي دار النشر: مكتبة ابن تيمية 160الشامي، أبل القاسم الطباين )املتلىف: 
 . 75القاهرة الطبعة: الثانية عدد األجزاء:

 (.1888متفق عليه، واللفظ ملسلم: ) -196
 (.82/81ح الباري: )فت -197
  (.8189( واللفظ له، ومسلم: )2881رواه البخاري: ) -198

 .  (81-6/82فتح الباري: )199- 



 

"واملراد ِبمليتة اْلاهلية وهي بكسر امليم حالة امللت كملت أهل اْلاهلية على ضَلل وليس  
، ألهنم كانلا َل يعرفلن  بل ميلت ذلك، وليس املراد أنه ميلت كافرًا له إمام مطِا

 (200عاصًيا".)
 :-رمحه هللا -وقال أيضاا 

أْجع الفقهاء على وجلب " ِف اْلديث حجة ِف ترك اْلروج على السلطان ولل جار وقد 
طاعة السلطان املتغلب واْلهاد معه وأن طاعته خْي من اْلروج عليه ملا ِف ذلك من حقن 
الدماء وتسكني الدْهاء، وحجتهم هذا اْلب وغْيه ِما يساعده، وَل يستثنلا من ذلك إَل إذا 

". قدر عليهاوقع من السلطان الكفر الصريح فَل جتلز طاعته ِف ذلك بل جتب جماهدته ملن 
(201) 

  :"اجلماعة" :تطلقعلى من 
اْللَ  والَعقد، وهم الُعلماء واألمراء والَقادة والُلَلة والُقضاة  أهلَ   وتطلق اجلماعة على:   

واألعيان، أو بعضهم إذا اجتمعلا على أمر من َمصاحل املسلمني، كتللية إماٍم وبيعته أو عزله؛ 
 (202)."قال ابن َبطهال: "واملراد ِبْلماعة: أهُل اْلل والعقد من كل عصر

فاملسلملن كلهم كاْلسد اللاحد، رّبم   مقابل أخرى، فَل تقتصر كلمة اْلماعة على فرقة ِف
واحد ونبيهم واحد ودينهم واحد، وإمنا وقع اْلَلف بسبب اتبِا األهلاء والقلل ِف الدين 

أهنا جتهل اْلق، وتتسمى بسمة  اَلبتدِابغْي علم، وظهلر الفرق الضالة الِت من شأهنا ِف 
عتهم هي ْجاعة املسلمني، وجعللا أخلة أهل اْلق، كما فعل اْللارج حيث زعملا أن ْجا

اْلسَلم مقصلرة على األخلة فيما بني ْجاعتهم. وقد هنى هللا تعاَل املسلمني عن التناِز 
 واَلفَتاق ِف الدين؛ ألن ذلك ُيصْيَ  األمة شيًعا وأحزاًِب متفرقني. 

َا َأْمُرُهْم ِإََل اَللَِّ  ﴿قال تعاَل:  ُهْم يف َشْيٍء ِإَّنَّ ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهْم وََكانُوا ِشيَ عاا َلْسَت ِمن ْ
 ﴾  859:  األنعام﴿ ﴾  ُثَّ يُ َنبِ ئُ ُهْم مبَا َكانُوا يَ ْفَعُلونَ 

 ﴾ ِمَن الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهْم وََكانُوا ِشيَ عاا ُكلُّ ِحْزٍب مبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ  ﴿وقال تعاَل:  
                                                            

 (.81/186فتح الباري: ) -200
  (.58/ 8جممِل الفتاوى ) -201
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 . ﴾17:  الروم﴿

 :سبب ظهور ألقاب أهل السنة واجلماعة
ُ َعْنُه مبَنِ ِه  -يقول الباحُث   :-َعَفا اَللَّ

وَل ، -فحسب -اَلنتساب إَل اْلسَلم  علىإمنا تدل  أهل السنة واْلماعةألقاب وعملم 
ْجاعات،  أو افرقً  ، أوأحزاِبً  مكانلا، أشيلًخا   -لهيئاتل وأتدل على اَلنتماء لألشخاص 

بذلك  عنيمد ومقالتهم" مسائهشيلخهم ورؤ   "واألهلاء ل البِدكان انتساب أهل وَلمها  
لتفريق بني أهل السنة من أجل األقاب وُمسمهيات ، ظهرت -زورًا وّبتاًًن انتساّبم للدين 

كانتساب اْلهمية   :اَلنتساب للشيلخفأما  ،للشيلخ واملقاَلت ني، بني اَلنتساباَلنتساب
كانتساب القدرية للقلل ِبلقدر، فقاللا َل قدر   :للمقاَلتاَلنتساب أما ، و ْلهم بن صفلان

 واألمر أنف.
 مستقًَل َل يدل اِبً انتسواملتأمل ِف اَلنتسابني َيد أن انتساب أهل البِد والطرق واألهلاء،  

وألول  أهل السنة واْلماعة َيده، ومن أتمل انتساب وَل يشْي إليه على اَلنتساب لإلسَلم
 -وهنج سلف األمة -كتاًِب وسنة  -يدل دَللة واضحة على اَلنتماء لإلسَلم  وهلة انتساِبً 

وألقاب ، وأتكد لديه أهنا مسميات -واتبِا سبيل املؤمنني بلزوم ْجاعة املسلمني وإمامهم
 َلت كانتماءات أهل  البِد واألهلاءتدل على اَلنتماء لإلسَلم َل للشيلخ وَل للمقا

 .واَلفَتاق

 املطلب اخلامس: أبرز مسات وخصائص أهل السنة واجلماعة
 ألهل السنة واجلماعة مسات وخصائص ولعل من أبرزها ما يلي: 

   ثباهتم علي اْلق: 1
 :-رمحه هللا -ابن تيمية  يقول شيخ اإلسَلم

وِبْلملة فالثبات واَلستقرار ِف أهل اْلديث والسنة، أضعاف أضعاف ما هل عند أهل  
 (203)وذلك بسبب صحة تلحيدهم وات َباعهم. ،الكَلم والفلسفة
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 أيضاا:  -رمحه هللا -ويقول 
واملقصلد أن ما عند علام املؤمنني وعلمائهم من أهل السنة واْلماعة من املعرفة واليقني 

أمٌر َل يناِز فيه إَل من ُسَلَب  -زم اْلق والقلل الثابت، والقطع ِبا هم عليه والطمأنينة، واْل
 (204)العقُل والديُن. 

   اتفاقهم على أمور العقيدة: 2
عقيدة  -وتباعد ما بينهم ِف الدَّير فهم على منهج واحد ،وزماهنم ،فهم مع اختَلف بلداهنم

 وشرعة ومنهاًجا.
 : - رمحه هللا - ه (515 )ت:قال اإلمام أبو املظفر السمعاين 

وِما يدل على أن أهل اْلديث على اْلق أنك لل طالعت ْجيع كتبهم املصنفة من أوْلم  "
 ،وتباعد ما بينهم ِف الدَّير ،وزماهنم ،إَل آخرهم قدميهم وحديثهم مع اختَلف بلداهنم

عتقاد على وتْية واحدة ومنط وجدهتم ِف بيان اَلا من األقطار وسكلن كل واحد منهم قطرً 
ونقلهم  ،قلْلم ِف ذلك واحد ،مييللن فيها وَل  ،ون فيه على طريقة َل ُييدون عنهاَير  ،واحد
بل لل ْجعت ْجيع ما جرى  ،وَل تفرقا ِف شيء ما وإن قل ،اَل ترى بينهم اختَلفً  ،واحد

 ،وجرى على لسان واحد ،من قلب واحدونقلله عن سلفهم وجدته كأنه جاء  ،على ألسنتهم
َأَفََل يَ َتَدب َُّروَن  ﴿ : - سبحانه وتعاَل –وهل على اْلق دليل أبني من هذا ؟! قال هللا 

 –وقال هللا  ،(17ء: النسا) ﴾اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اَللِ  َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتََلفاا َكِثرياا 
يعاا َوََل تَ َفرَُّقوْا  ﴿:  - سبحانه وتعاَل  . (801ن: آل عمرا) ﴾َواْعَتِصُموْا ِبَْبِل اَللِ  امَِ

 بل َل تكاد ا وأحزاِبً رأيتهم متفرقني خمتلفني أو شيعً  ،وأما إذا نظرت إَل أهل األهلاء والبِد  
 ،بل يرتقلن إَل التكفْي ،ايبِد بعضهم بعضً  ،جتد اثنني منهم على طريقة واحدة ِف اَلعتقاد

تنقضي  ،ا ِف تناِز وتباغض واختَلفتراهم أبدً  ،واْلار جاره ،والرجل أخاه ،يكفر اَلبن أِبه
ُْم قَ ْوٌم َلَّ يَ ْعِقُلونَ  ﴿م: أعمارهم وَل تتفق كلماهت يعاا َوقُ ُلوَُّبُْم َشَّتَّ َذِلَك أبََِّنَّ  ﴾ َُتَْسبُ ُهْم امَِ

 (205) .(8ر: اْلش)
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إَساعيل بن ُممد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي األصبهاين، أبل القاسم، امللقب بقلام السنة )املتلىف: 



 

 أن طريقة السلف الصاحل هي األسلم واألعلم واألحكم. اعتقادهم -3
َكمُ " :هذه العبارة العظيمة َلُم َوأحَعَلُم َوَأحح َهُج السهَلَف َأسح  -تَ يحَميهَة  ، ذََكَرَها شيُخ اْلسَلم ابنُ "َمن ح

َنحَطَق، الزاعمني ِبن -رْحه هللا 
طريقَة السلف أسلُم،  ِف معرض َردَ َه على أهل الكَلم وامل

وَرده على ما بَ نَ لحا عليه هذه القاعدَة الفاسدَة؛ والِت تتلخص ِف ، وطريقَة اْللف أعلُم وأحكمُ 
 :أمرين
ُلُهمح بطريقة السلفَ  :األولاألمر   .َجهح

 .َخطَُأُهم وضََلُْلُم بتصليب طريقة اْلََلف :واألمر الثاين
قد مَتنيح أن السلَف كانلا َل يَ عحَلمُ 

ُ
لَن إَل َظَلاَهَر النصلص الِت ليست فقد زعملا ِف هاتني امل

 .ْلا معاٍن، فَ ُهمح يفهملن على أهنا ألفاٌظ جلفاُء؛ خصلًصا ِف ِبب األَساء والصفات
 (206) ".ُث رتهبلا على ذلك أن اْلقه هل تلك التأويَلُت الفاسدُة الِت تَ َلصهل إليها اْلََلفُ 

 بعد كَلم عن اختَلف املبتدعة: - يرمحه هللا -يقول شيخ اإلسَلم ابن تيمية 
"وإذا أتمل اللبيب الفاضل هذه األملر، تبنيه له أن مذهب السلف واألئمة ِف غاية  

اَلستقامة والسداد، والصحة واَلطراد، وأنه مقتضى املعقلل الصريح واملنقلل الصحيح، وأن 
 (207من خالفه كان خارًجا عن ملجب العقل والسمع، خمالًفا للفطرة". )

شهد ْلا تاْلقيقة هي ، و عاقل وَل يقلل بغْيها منصف يد عنهاَل ُي الِت هي اْلقيقة ههذ
َلم   ،ْجيع الدَلئل العقلية والنقلية واللاقع اْلسي امللملس َهَج السهَلَف َأسح كلها تشهد ِبن: " َمن ح

َكم ".  َوأحَعَلم َوَأحح
َلُم، وطريقُة اْلََلَف أعلَ " -كان  وإن -  ُم وأحَكُم،بعُض أهَل الَبدَِ يقلللَن: َطريقُة السهَلَف َأسح
قد حتَتَمُله اللُّغُة، لَكنح  الذي هل صرُف النُّصلَص إَل معىنً يَقَصدوَن بذلك التهأويَل  -فإهنم  -

َ، والتهأويُل َعنَدهم مظنلٌن ِبَلت َفاَق، فَل أحَد منهم يقَطُع ِبملعىن  ياَق املعنيه ِف غَْي هذا السَ 
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قنٍي َمن َصحهَة أقلاَْلم، بل تركلا النُّصلَص الهِت فيها الذي َصَرفلا اللهفَظ إليه، فُهم على غَْي ي
 ٍِ  (208)". اْلقُّ واليقنُي، وَْلَُؤوا إَل احَتماَلٍت وجتليزاٍت مزهقَ تحهم ُكله ِمَزهٍق، مع َحْيٍة وَضيا

 وأقواله وأفعاله. -صلى هللا عليه وسلم -أَّنم أعلم الناس أبحوال النيب -4
يقول وأحرصهم على اتباعها، وأكثرهم ملاَلة ألهلها؛  للسنة،ذلك فهم أشد الناس حبًّا ل

 رمحه هللا:  -ابن تيمية  شيخ اإلسَلم
فإنه مَّت كان الرسلل أكمل اْللق وأعلمهم ِبْلقائق، وأقلمهم قلًَل وحاًَل، لزم أن يكلن أعلم 

 ( 209الناس به أعلم اْللق بذلك، وأن يكلن أعظمهم ملافقة له واقتداًء به أفضل اْللق.)
 : -رمحه هللا -وقال 

أرسل إَل كل أحد من اْلنس واْلن، كتابيهم وغْي   - صلى هللا عليه وسلم -فمحمد 
كتابيهم، ِف كل ما يتعلق بدينه من األملر الباطنة والظاهرة، ِف عقائده وحقائقه، وطرائقه 
وشرائعه، فَل عقيدة إَل عقيدته، وَل حقيقة إَل حقيقته، وَل طريقة إَل طريقته، وَل شريعة إَل 

، وإَل رضلانه وجنته وكرامته ووَليته، إَل ِبتابعته شريعته، وَل يصل أحد من اْللق إَل هللا
ِبطًنا وظاهرًا، ِف األقلال واألعمال الباطنة والظاهرة، ِف أقلال القلب وعقائده، وأحلال 

 (210القلب وحقائقه، وأقلال اللسان وأعمال اْللارح. )

 حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القومي -5
هم أحرص الناس على هداية اْللق وأعظمهم رْحة به وأشدهم  واجلماعة: أهل السنةو    

 .شفقة عليهم
أعظم اْللق حتقيًقا للتلحيد هللا الذي ِف كل زمان ومكان  تراهم  وأهل السنة واجلماعة:   
 ِف أنفسهم، كما تراهم أشد اْللق لزوًما للسنة وَتسًكا ّبا نزلت به الكتبعثت به الرسل وأُ بُ 
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ترى عب القرون حرصهم على نشر التلحيد والسنة ومقارعة أهل  وأهل السنة واجلماعة:   
البِد واألهلاء، وذلك منذ الصدر األول لإلسَلم وحَّت وقتنا اْلاضر، وذلك  ِف خمتلف 

 أقطار الدنيا .
اْللق لعبادة  ِف كل زمان ومكان يدعلن -كذلك   -تراهم  وأهل السنة واجلماعة:    

، يدعلهنم لتلحيد اْلالق،  يدعلهنم  ،وإفراد املتبِلاملعبلد فيدعلهنم إَل اْلخَلص واَلتبِا
لهنم إَل إفراد عوحده ِبلعبادة ونبذة عبادة كل ما سلاه، ويد -سبحانه -وإفراده  هللا تلحيدل

ِبْلكمة وامللعظة  مهتدين ّبديه ِف الدعلة إَل هللا تابعةملِب -صلى هللا عليه وسلم  - الرسلل
 . جملادلة ِبلِت هي أحسنِباْلسنة، و 

 وسطيتهم بني الِفرق والطوائف:  -6
َلبد من بيان مفهلم اللسطية ِف اللغة والشِر ِف هذا الباب اْلام الذي يتميز به أهل السنة 

 واْلماعة عن سائر الطلائف.
: مفهوم الوسطية يف اللغة  :أوَلا

اللسطية مأخلذة من مادة وسط، وهى كلمة تدل على العدل والفضل واْلْيية والنصف 
 .والتلسط بني الطرفني

 :-رمحه هللا - ه (195)ت: يقول ابن فارس
 أوسطه ووسطه: وأعدل الشيء اللاو والسني والطاء بناء صحيح يدل على العدل والنصف،

).211( " 
 :-رمحه هللا - ه (288ت:  ) ويقول ابن منظور

  " )212.(وسط الشيء وأوسطه: أعدله".  "
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 :الوسطية يف الشرع اثنياا: مفهوم
كما ِف قلله  جاءت اللسطية ِف الشِر ِبعىن العدالة واْلْيية، والتلسط بني اْلفراط والتفريط،

 (.881البقرة: ) ﴾ وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّةا َوَسطاا ﴿ :تعاَل
 :-رمحه هللا - ه (180) ت: يقول الطربي

اللسط هل اْلزء الذي بني الطرفني، مثل وسط الدار، وقد وصف هللا هذه األمة ِبللسط؛ "
 (213". ) لتلسطها ِف الدين

َنهَة َماَئَة َدَرَجٍة َأَعدهَها هللا لَلحُمَجاَهَديَن : -صلى هللا عليه وسلم -ومن ذلك قوله "َإنه ِف اْلح
َس فإنه ِف َسَبيَل اّلِلَه ما بني الده  أَُللُه الحَفرحَدوح َرحَض فإذا َسأَلحُتُم اّلِلهَ فَاسح َ كما بني السهَماَء َواألح َرَجَتنيح

َنهَة".) َاُر اْلح َقُه َعرحُش الرْحن َوَمنحُه تَ َفجهُر َأهنح َنهَة أُرَاُه فَ لح َنهَة َوَأعحَلى اْلح  (214أَوحَسُط اْلح
 :رمحه هللا - ه (157)ت: اْلافظ ابن حجرقال 

 ﴿: كقلله تعاَل األعدل واألفضل،: املراد ِبوسط هنا قلله: أوسط اْلنة أو أعلى اْلنة، "
 (215) (.881)البقرة:  ﴾ وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّةا َوَسطاا

فاللسطية ِف الشِر تعين اَلعتدال والتلازن بني أمرين أو طرفني بني إفراط وتفريط أو غلل 
 .هي العدل والطريق األوسط الذي جتتمع عنده الفضيلةوتقصْي، وهذه اللسطية إذن 

وأهل السنة واْلماعة يتميزون ِبللسطية واَلعتدال بني الفرق األخرى الِت تقف على طرِف 
نقيض، فتجد إحداْها ِف أقصى اليمني مثَل وتقف األخرى ِف أقصى اليسار، وتظهر هذه 

 (216) أبلاب اَلعتقاد ومسائله بعامة. اللسطية ِف
 رمحه هللا:  -ل شيخ اإلسَلم ابن تيمية يقو 

 يعين ِف وسطيتهم. (217أهل السنة ِف اْلسَلم كأهل اْلسَلم ِف امللل األخرى.) 
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 ظاهر وسطيَّة أهل السُّنَّة واجلماعة يف العقيدةم
ِبب بني الَفرق والطلائف ِف  وسطيهتهم عند أهل السُّنهة واْلماعة ز َسات اللسطيةر ومن أب

 فيما يلي: وسطيهتهم، فَتاهم وسطًا ِف كل أبلاب العقيدة ومن ذلك اَلعتقاد
 أوَلا: وسطيَّتهم يف ابب أمساء هللا وصفاته

وَل يشبهلا هللا ِبملخللقات،  -تعاَل  -أما أهل السنة فلم ينفلا األَساء والصفات عن هللا 
﴿ لَْيَس   :- تعاَل -فمنهجهم قائم على إثبات بَل َتثيل، وتنزيه بَل تعطيل، على حد قلله 

فسلملا من اْلفتني، ومضلا ِف سلاء  (88)الشلرى: َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصرُي ﴾ 
 .السبيل

 :-رمحه هللا - يقول عنهم شيخ اإلسَلم ابن تيمية
ِف ِبب أَساء هللا وآَّيته وصفاته وسٌط بني أهل التعطيل الذين يُلحدون ِف أَساء هللا  فهم "

وآَّيته ويُعطَ للن حقائق ما نعت هللا له به، حَّت يشبهله ِبلعدم وامللات، وبني أهل التمثيل 
 الذي يضربلن له األمثال ويشبهلنه ِبملخللقات.

به نفسه، وما وَصفه به رسلله، من غْي حتريف وَل  فيؤمن أهل السُّنهة واْلماعة ِبا وَصف هللا 
 (218. )تعطيل، ومن غْي تكييف وَتثيل

 : وسطيتهم يف ابب القدرااثنيا 
إنه أهل السُّنهة وسط كذلك ِف ِبب القدر بني اْلبية؛ الذين يزعملن أنه العبد ليس له 
مشيئة، وأنهه جمبلر على فعله، ليس له فيه مشيئة وَل اختيار، فهل عندهم كاللرقة ِف مهبَ  

القدريهة وبني  . تعاَل -الريح، وإمنا تُنَسب األعمال إليه جمازًا، وإَل فالفاعل اْلقيقي هل هللا 
الذين َل يؤمنلن بُقدرة هللا الشاملة ومشيئته النافذة، ويقلللن: إنه أفعال العباد ليست داخلًة 
ر على العباد أفعاْلم، وليست ملشيئته تعلٌُّق ّبا، فَل  حتت القضاء والقدر، فاهلل عندهم َل يُقدَ 

 (219. )ن ألفعاْلم اْلالقلن ْلايهدي هللا ضاَلًّ، وَل يضلُّ مهتدًَّي، وإمنا العباُد هم احملدثل 
أمها أهل السُّنهة فتلسهطلا ِف هذا الباب بني هذين الباطلني؛ حيت يعتقدون أنه للعبد مشيئًة 

تعاَل  -كما قال   -واختيارًا، وأنهه الفاعل اْلقيقي ألفعاله، وأنه مشيئته حتت مشيئة هللا تعاَل 
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﴿ فقلله تعاَل ِف اْلية:  (79)التكلير: ﴾   َربُّ اْلَعاَلِمنيَ َوَما َتَشاُءوَن ِإَلَّ َأْن َيَشاَء اَللَُّ ﴿ 
ردٌّ على اْلبية نفاه مشيئة العبد، وقلله  (71)التكلير: ﴾  ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيمَ 

رد على القدرية  (79)التكلير: ﴾  َوَما َتَشاُءوَن ِإَلَّ َأْن َيَشاَء اَللَُّ َربُّ اْلَعاَلِمنيَ ﴿ تعاَل: 
. فاللسط قلل أهل السُّنهة الذين يُثَبتلن للعبد املشيئة، وَيعللهنا حتت مشيئة  نفاه مشيئة الربَ 

 .تعاَل -هللا 
 : وسطيتهم يف ابب الوعد والوعيدااثلثا 

ُ َعْنُه مبَنِ ِه  - يقول الباحثُ   :-َعَفا اَللَّ
بني  ، فهم وسطِبب اللعد واللعيد ِف بني الفرقإنه أهل السُّنهة واْلماعة وسٌط كذلك 

املرجئة واللعيديهة من اْللارج وغْيهم. فاملرجئة أعَمُللا نصلص اللعد وأْهللا نصلص اللعيد، 
أعمللا نصلص اللعيد وأْهللا نصلص اللعد، أمها أهل السُّنهة فلسٌط بني هؤَلء  واللعيديهة

فلم يُهمللا اللعيد إْهاَل املرجئة، وَل يهمللا ، -مًعا - لا نصلَص اللعد واللعيدلوهؤَلء؛ فأعم
هذا هل منهج منهجهم ، و ْجيًعا اللعَد إْهاَل اللعيديهة، بل ْجعلا بينهما، وتعبهدوا هللا ّبما

؛ ، جنهةوالرجاء لفوما بني اْل، والَتغيب َتهيبوهل منهج وسطي ما بني ال؛ والسنة الُقرآن
ِلَك َجَعْلنَ ﴿   قال تعاَل: بذلك قد سلكلا  نويكلنل  (881: البقرة) ﴾ أُمَّةا َوَسطاا اُكمْ وََكذَٰ

  هاتني الضَللتني الكبْيتني. بنيخيارًا وسطًا عدًَل  مسلًكا
 (220): وسطيتهم يف ابب األمساء واألحكامارابعا 

اْلميان إنه أهل السُّنهة وسٌط ِف هذا الباب بني اْلروريهة اْللارج واملعتزلة الذين يسلبلن اسَم 
يه اْللارج كافرًا، وَيعله املعتزلة ِف منزلٍة بني املنزلتني، أمها ِف اْلَخرة  عن مرتكب الكبْية، فُيسمَ 
فاتهفق الفريقان على أنه َمن مات على كبْيٍة َل يتبح منها أنهه خملهد ِف النار، وبني املرجئة 

َل يُؤثَ ُر ِف اْلميان، وارتكاب الكبائر ل اْلهمية الذين يقلللن: إنه مرتكب الكبْية مؤمٌن كام
 . اْلميان 

أمها أهل السُّنهة فتلسهطلا حيث قاللا: مرتكب الكبْية دون الشرك مؤمٌن ًنقص اْلميان، فَل 
يُعطي اَلسم على اْلطَلق، وَل يسلبه على اْلطَلق، هذا من حيث اَلسم، أمها حكمه ِف 
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اْلَخرة فهل حتت مشيئة هللا، إنح شاء غفر له وإن شاء عذهبه على قدر ذنبه، ُث أخرجه من 
 (221. )النار فَل َُيلهد فيها 

 : وسطيَّتهم يف ابب الصحابةاخامسا 
 عليهم -ومن مظاهر وسطيهة أهل السُّنهة واْلماعة ِف اَلعتقاد أيًضا تلسُّطهم ِف الصحابة 

وطائفة كبْية من  -رضي هللا عنه  -بني اْللارج النلاصب الذين كفهروا عليًّا  -رضلان هللا 
الصحابة، واستحلُّلا دماءهم، وبني الرافضة الذين غللا ِف عليٍ  وأهل بيته حَّت فضهلله على 

  .أيب بكر وعمر
فَ روا أحدا منهم، أو أمها أهل السُّنهة واْلماعة فمنهجهم عدٌل ووسط مع الصحابة؛ فلم ُيك

يتبهؤوا منهم، بل أنزللهم منازَْلم الِت يستحقُّلهنا؛ فأحبلهم وواللهم ودعلا ْلم، وترضهلحا عنهم، 
عليهم الصَلة  -وَل يقعلا ِف أحٍد منهم أو ينتقصله، ويعتقدون أهنم خُْي الناس بعَد األنبياء 

  (222. )العصمَة ألحٍد من الصحابةوَل يغللا ِف عليٍ  أو غْيه، أو يعتقدوا  -والسَلم 
َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن   ﴿ :تعاَل -على وفق قلله  -عليهم رضلان هللا  -فعقيدهتم ِف الصحابة 

ميَاِن َوََل ََتَْعْل يف قُ ُلوبِنَ  ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقوََن اِبإْلِ ا ِغَلا بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْغِفْر لََنا َوإِلِ
 (80)اْلشر:  ﴾   ِللَِّذيَن آَمُنوا رَب ََّنا ِإنََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ 

 : وسطيتهم يف اجلمع بني األخذ ابألسباب وبني التوكُّلاسادسا 
ومن مظاهر اللسطيهة ِف عقيدة أهل السُّنهة واْلماعة كذلك وسطيهتهم ِف اْلمع بني التلكُّل 

احَرصح على "صلهى هللا عليه وسلهم:  -، على وفق قللَه اعلى هللا وبني األخذ ِبألسباب معً 
أمٌر بكلَ  سبٍب ديين  "احَرصح على ما ينفُعك"، فقلله:  (223) "ما ينفُعك، واسَتَعنح ِبهلل

أمٌر  "واستَعنح ِبهلل"وقلله:  .ودنيلي، بل أمٌر ِبْلدَ  واَلجتهاد فيه نيهة وْههة، وفعل وتدبْي
 .والتلكُّل على هللا ِف جلب املنافع ودفع املضارَ   ِبْلميان ِبلقضاء والقدر

فهم يعتقدون أنه التلكُّل َل بُده فيه من اْلمع بني األمرين: فعل السبب، واَلعتماد على 
 ، املسبَ ب وهل هللا، فَمن عطهل السبب وزعم أنهه متلكَ ل فهل ِف اْلقيقة متلاكل مغرور خمدِو
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ع وتفريط، وَمن قام ِبلسبب ًنظرًا إليه، معتمًدا عليه، غافًَل وفعله هذا ما هل إَل عجٌز وتضيي
 (224.)عن املسبَ ب، معرًضا عنه، فعمله هذا عجٌز وخذَلن، وهنايته ضيِا وحرمان

قدرًا، وَل َيَدُعلن األخذ ِبألسباب،   فهم َل ينكرون األسباب، وَل أتثْيها إذا ثبتت شرًعا أو
َل يرون أن هناك تنافًيا بني التلكل على هللا واألخذ وِف اللقت نفسه َل يلتفتلن إليها، و 

ِبألسباب؛ ألن نصلص الشِر حافلة ِبألمر ِبلتلكل على هللا، واألخذ ِبألسباب املشروعة 
أو املباحة ِف خمتلف شؤون اْلياة، فقد أمرت ِبلعمل، والسعي ِف طلب الرزق، والتزود 

 لألسفار، واختاذ العدة ِف ملاجهة العدو. 
 ﴾80﴿اْلمعة: ﴾  فَِإَذا ُقِضَيِت الصَََّلُة فَانْ َتِشُروا يف اأْلَْرضِ ﴿ تعاَل: قال 

 (. 85)امللك:  ﴾ ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوَلا فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها﴿  وقال تعاَل:
 (892 )البقرة: ﴾ َوتَ َزوَُّدوا فَِإنَّ َخرْيَ الزَّاِد الت َّْقَوى﴿ وقال تعاَل: 
ٍة َوِمْن ِراَبِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اَللَِّ ﴿  وقال تعاَل: ﴾  َوَأِعدُّوا َْلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُ وَّ
 (.60﴿األنفال: 

ترك األسباب قدح يف التشريع، واَلعتماد عليها قدح وأهل السنة يعتقدون أن 
 يف اَلعتقاد

أهنم يعتقدون أن  ،اْلمع بني األخذ ِبألسباب وبني التلكُّل من وسطيتهم ِفو  وأهل السنة:   
 صلى -عمًَل بقلله  قدح ِف اَلعتقاد، عليهاترك األسباب قدح ِف التشريع، وأن اَلعتماد 

رَيَ  )ت:  -هللا عليه وسلم رَو بحَن أَُميهَة الضهمح " اعحَقلحها وتلكل"، وذلك ملا ثبت من حديث َعمح
قال: قال رُجٌل لَلنهيبَ  صلهى هللُا عليه وسلهم: أُرَسُل ًنقِت وأتلكهُل  -رضي هللا عنه  -: ه ( 60

  (225(. ) ؟ قال: ) اعَقلحها وتلكهلح 
يعتقد أهنا مؤثرة بذاهتا  منًنشئ من جهة ألسباب وحدها إمنا هل ِف األخذ ِبوهذا القدح  

  .للقلعها  -سبحانه -وحدها دون تقدير هللا تعاَل ومشيئته 
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 :-رمحه هللا -قال شيخ اإلسَلم ابن تيمية 
وِما ينبغي أن يعلم: ما قاله طائفة من العلماء. قاللا: اَللتفات إَل األسباب شرك ِف  "

، واْلعراض عن األسباب ِبلكلية  نقص ِف العقلوُمل األسباب أن تكلن أسباِبً  التلحيد .
".  قدح ِف الشِر . وإمنا التلكل والرجاء معىن يتألف من ملجب التلحيد والعقل والشِر

(226) 
تثللن لشِر أخذهم ِبألسباب ِمِف يعتقدون أن األمر كله بيد هلل وحده، وهم  وأهل السنة:   

 ِف خلقه بذلك. -سبحانه  -ّبا كما جرت حكمته  الذي أمر ِبألخذ
 : -رمحه هللا  -شيخ اإلسَلم ابن تيمية  ويف حنو ذلك بقول

، ِبْلَثر ةَل ينكرون وجلد ما خلقه هللا من األسباب وَل َيعللهنا مستقل :وأهل السنة     "
َتنع بل يعلملن أنه ما من سبب خمللق إَل وحكمه متلقف على سبب آخر، وله ملانع 

، وذلك ملقلف على حصلل اْلسم القابل به، كما أن الشمس سبب ِف الشعِا،  حكمه
 (227. )ودافع امللانع، وهللا خالق األسباب كلها .وله مانع كالسحاب والسقف

 يف موضع آخر: -رمحه هللا  -ويقول "
ر له من فعلى العبد أن يكلن قلبه معتمًدا على هللا، َل على سبٍب من األسباب، وهللا ييس "

األسباب ما يصلحه ِف الدنيا واْلخرة، فإن كانت األسباب مقدورة له، وهل مأملر ّبا: 
فَ َعَلها، مع التلكل على هللا، كما يؤدي الفرائض، وكما َياهد العدو، وُيمل السَلح، ويلبس 

اْلهاد، ون أن يفعل ما أُمر به من ُجنهة اْلرب، وَل يكتفي ِف دفع العدو على جمرد تلكله بد
 (228. )، مذملم " وَمن ترك األسباب املأملر ّبا: فهل عاجز، مفرط

أن يعتقدون  ، بلعلى هللاالتلكل حقيقة علملا أن األخذ ِبألسباب َل يناِف  فأهل السنة:   
ألخذ ّبا وحث عليها ِف شرعه، فهم ِبهل الذي أمر  الذي خلق األسباب ومسبباهتا

وهم يعلملن أن من  ،وحده - سبحانه -هبيد األمر كله أنه  هماعتقاديتعاطلن األسباب مع 
ومسبباهتا، وهم يعلملن ذلك  باسببني األ وتَلزم واقع ارتباط وجلد  أقدار هللا ِف خلقه
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واقع عادات اْللق وجتارّبم ِما أجراه هللا وقدره ِف  ه، كما يعلملنةِبألدلة من الكتاب والسن
 ِف حياهتم ومعايشهم .

املشروعة وَل ألسباب ِب يعمللن فَتاهم: بني األسباب ومسبباهتا اوسطً تراهم   فأهل السنة:   
وَل يعتقدون نفعها بذاهتا، معتمدين ِف نفعها على مسببها سبحانه وتعاَل وحده ، يعطللهنا

 َل شريك له.
 : -رمحه هللا  -ويف حنو ذلك بقول شيخ اإلسَلم ابن تيمية 

ُللقَاَت اََللحَتَفاَت إََل السهَبَب:  " َتَناُد إلَيحَه، َولَيحَس ِف الحَمخح ُهَل اعحَتَماُد الحَقلحَب َعَليحَه َوَرَجاُؤُه َواََلسح
َداٍد، َوَمَع َهَذا ُكلَ َه: فَإَ  ً، َوََل بُده َلُه َمنح ُشرََكاَء َوَأضح َتَقَلًّ َتَحقُّ َهَذا، أَلَنهُه لَيحَس ُمسح نح َلَح َما َيسح

رحُه ُمَسبَ بُ  ". ) ُيَسخَ  َباَب، َلَح ُيَسخهرح َسح  (229األح
 : وسطيَّتهم يف اجلمع بني احملبَّة واخلوف والرجاءاسابعا 

ومن مظاهر وسطيهة أهل السُّنهة ِف اَلعتقاد أيًضا وسطيهتهم بني الَفَرق ِف اْلمع بني احملبهة 
سلاهم من واْللف والرجاء، فلم يغللا ِف واحدة منها على حساب األخرى، خبَلف َمن 

واملرجئة غلهبلا الرجاء . املبتدعة، فاْللارج غلبلا جانَب اْللف حَّت كفهروا أصحاب الكبائر
ترك األسباب قدح ِف التشريع، وأن اَلعتماد على األسباب  .حَّت أقَدُملا على فعل الكبائر

ويرون أنه  .ِبْلمع بني هذه الثَلثة - تعاَل -أمها أهل السُّنهة فقد عبدوا هللا قدح ِف اَلعتقاد 
 َل تناِف وَل تعارض بينها. 

ُْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخْلَرْيَاِت ﴿ قال سبحانه وتعاَل ِف وصف عباده األنبياء واملرسلني:  ِإَّنَّ
 (.900﴿األنبياء:  ﴾ َوَيْدُعونَ َنا َرَغباا َوَرَهباا وََكانُوا لََنا َخاِشِعنيَ 

تَ َتَجاََف ُجُنوَُّبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن ﴿ الثناء على سائر عباده املؤمنني:  وقال ِف معرض
ُْم َخْوفاا َوَطَمعاا َومِمَّا َرزَقْ َناُهْم يُ ْنِفُقون  (.866﴿السجدة:  ﴾ َرَّبَّ

 قال بعض السلف:
عبده  "َمن عبد هللا ِبْلبَ  وحده فهل زنديق، وَمن عبده ِبْللف وحده فهل حروري، وَمن 

 (230. )ِبلرجاء وحَده فهل مرجئ، وَمن عبده ِبْلبَ  واْللف والرجاء فهل مؤمن ملحَ د 
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 : وسطيَّتهم يف ابب كرامات األولياءااثمنا 
ن يشاء من عباده املؤمنني، غْي مقارن  -تعاَل -الكرامة أمٌر خارق للعادة يظهره هللا 

َ
مل

 (231.)لدعلى النبلهة، فإنح َل يكن مقروًًن ِبْلميان والعمل الصاحل فهل استدراج 
ومن أصلل أهل السُّنهة التصديُق بَكرامات األولياء، وما َيري هللا على أيديهم من خلارق  

لكشف والكرامة ليسا حبجهٍة ِف أحكام وأنه ا. وعادات ِف أنلِا العللم واملكاشفات والتأثْيات
الشريعة املطههرة، وَل ميتاز صاحب اللَلية والكرامة عن آحاد املسلمني ِف شيٍء من الزي 

فهم وسط ِف هذا الباب بني  . والعمل والقلل، وَل َيتصُّ ِبلنذر وغْيه ِمها ينبغي هلل سبحانه
ِبسم  -جتاوزوا فيها اْلده حَّت ادهعلا لألولياء املتصلَ فة الذين غللا ِف شأن الكرامة، وأفرطلا و 

ما هل من خصائص هللا وحَده، حَّت قال بعضهم: إنه هلل عباًدا لل شاءوا من هللا  -الكرامة 
وبني املعتزلة الذين جفلا ِف شأن الكرامة وفرهطلا فيها، ونفلا  . أَل يقيم القيامة ملا أقامها

 -وقلعها؛ حبجهة أنه اْللارق لل جاز وقلعها من األولياء َللتبس النيبُّ بغْيه؛ إذ الفرق بينهما 
 (232)  . إمنا هل املعجزة، وبنلا على ذلك أَل َيلز ظهلر خارٌق إَل لنيبٍ   -عندهم 

 :لفةحرصهم على اجلماعة واأل -7
العقيدة والتلحيد،  ونبذهم لَلختَلف والفرقة بني أهلودعلهتم ْلا وحث الناس عليها، 

إن هللا " قد قال: - صلى هللا عليه وسلم -وحتذير الناس من ذلك، كيف َل ورسلل هللا 
يرضى لكم ثَلًَث، ويكره لكم ثَلًَث: أن تعبدوه وَل تشركلا به شيًئا، وأن تعتصملا حببل هللا 

 (233)". ْجيًعا وَل تفرهقلا
َوََل َتُكونُوا َكالَِّذيَن تَ َفرَُّقوا َواْختَ َلُفوا ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَ يِ َناُت ﴿  وقد قال هللا تعاَل: 

َيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوهٌ  . َوُأولَِئَك َْلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  ، 805آل عمران: ) ﴾ يَ ْوَم تَ ب ْ
806). 
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 وسطية أهل السنة واْلماعة، امللسلعة اْلرة. 232-
( كتاب األقضية: "ِبب النهي عن كثرة املسائل من غْي حاجة والنهي عن منع وهات 8285صحيح مسلم ) -233

 وهل اَلمتنِا من أداء حق لزمه أو طلب ما َل يستحقه".



 

 : صار يف التلقي على الكتاب والسنةتاَلق -8
ومعامَلهتم، وسللَكهم، وأخَلقهم،  نهل العذب عقائَدهم، وعباداهتم،فهم ينهللن من هذا امل

 فكل ما وافق الكتاب والسنة قبلله وأثبتله، وكل ما خالفهما ردوه على قائله كائًنا من كان.
 وَتسكهم ِبلكتاب والسنة مقيد بفهمها بفهم سلف األمة.

 التسليم لنصوص الشرع، وفهمها على مقتضى منهج السلف:  -9
؛ سلاء فهملا اْلكمة منها أم َل، وَل يعرضلن النصلص على  فهم ُيسلَ ملن لنصلص الشِر

 عقلْلم، بل يعرضلن عقلْلم على النصلص، ويفهملهنا كما فهمها السلف الصاحل.

 اَلهتمام ابلكتاب والسنة: -11
غْيهم من  وِبْلديث َدرايًة ورواية، خبَلف ا وتَلوة، وتفسْيًا،فهم يهتملن ِبلقرآن حفظً  

 املبتدعة الذي يهتملن بكَلم شيلخهم أكثر من اهتمامهم ِبلكتاب والسنة.

 احتجاجهم ابلسنة الصحيحة:  -11
حجية اْلديث   وترك التفريق بني املتلاتر واْلحاد؛ سلاء ِف األحكام أو العقائد، فهم يرون

 ولل كان آحاًدا. -صلى هللا عليه وسلم  -ل هللا إذا صح عن رسل 

 -ه إَل الرسول ليس ْلم إمام معظَّم َيخذون كَلمه كله، ويدعون ما خالف -12
 :-صلى هللا عليه وسلم

فإهنم يعرضلن كَلمه على الكتاب والسنة، فما  - صلى هللا عليه وسلم -أما غْي الرسلل 
صلى  -أن كل أحد يؤخذ من قلله ويرد، إَل الرسلل  وافقهما قَُبل، وما َل فَل، فهم يعتقدون

، أما غْيهم من الفرق األخرى، ومن متعصبة املذاهب، فإهنم أيخذون كَلم -هللا عليه وسلم 
 أئمتهم كله حَّت ولل خالف الدليل.



 

 :السلف الصاحل يتبعونأهل السنة  -13 
، وقد مر واألعلم، واألحكمويقتدون ّبم، ويهتدون ّبديهم، ويرون أن طريقتهم هي األسلم، 

 ْليضاح والتفصيلمعنا بني ذلك بشيء من ا

 : احملكمورد املتشابه إَل اجلمع بني النصوص يف املسألة الواحدة -14
الشرعية ِف املسألة اللاحدة، ويردون املتشابه إَل احملكم؛ حَّت  فهم َيمعلن بني النصلص
 يصللا إَل اْلق ِف املسألة.

 بني العلم والعبادة خبَلف غريهم: اجلمع -15
أهل السنة واْلماعة، فيجمعلن  لعلم، أو ِبلعلم عن العبادة، أمافإما أن يشتغل ِبلعبادة عن ا

 بني األمرين.

 الوسطية واَلعتدال يف أمور الدنيا: -16
ويسعى ِف كسب الرزق، بل  ينكرون على من يتلسع ِف الدنيا، فأهل السنة واْلماعة َل 

يرون أنه ينبغي لإلنسان أن يكفي نفسه ومن يعلل، ويستغين عن الناس، ويقطع الطمع ِما 
ِف أيديهم، على أَل تكلن الدنيا أكب ْهه، وَل مبلغ علمه، وعلى أَل يكتسب املال من غْي 

هنم يرون أن حله، كما َل يعيبلن على من آثر الكفاف، ورضي ِبلقليل من متِا الدنيا، أل
 الزهد إمنا هل زهد القلب، وهل أن يَتك اْلنسان ما َل ينفع ِف اْلخرة.

أما إذا تلسع العبد ِف الدنيا، وجعلها ِف يده َل ِف قلبه، يرفد ّبا اْلخلان، ويتصدق على 
الفقراء واملساكني، ويعني ّبا على نلائب اْلق، فذلك من فضل هللا الذي يؤتيه من يشاء،  

الرْحن بن علف، وغْيهم من أثرَّيء  ل الصديق، وعمر، وعثمان، وعلي، وعبدكما هل حا
، -رْحه هللا -، وكحال ابن املبارك - رضي هللا عنهم -الصحابة من املهاجرين واألنصار 

 فلقد كان من أغىن أهل زمانه، وهل ِف اللقت نفسه من أزهدهم إن َل يكن أزهدهم.
  



 

 دة والغلظة:اجلمع بني الرمحة واللني والش -17
اْلانب اْلخر، فيأخذون ِبلشدة   خبَلف غْيهم ِمن أيخذ جانًبا من هدي السلف ويِد 

 ِف ْجيع أحلاْلم أو ِبللني ِف ْجيع أحلاْلم.
أما أهل السنة فيجمعلن بني هذا وهذا، وكل ِف ملضعه، حسب ما تقتضيه املصلحة، 

 ومقتضيات األحلال.

  :اجلمع بني العقل والعاطفة -18
العقل على  قلْلم راجحة، وعلاطفهم صادقة، ومعايْيهم منضبطة، فلم يغلَ بلا جانبفع

العاطفة، وَل جانب العاطفة على العقل، وإمنا ْجعلا بينهما على أكمل وجه وأَته، فمع أن 
.  علاطفهم قلية مشبلبة، فإن تلك العلاطف تضبط ِبلعقل، وذلك العقل يضبط ِبلشِر

 أعظم املميزات ألهل السنة واجلماعة:العدل: فالعدل من  -19
اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي ﴿ فهم أعدل الناس، وأوَلهم ِبمتثال قلل هللا عز وجل:  

األخرى إذا تنازعت احتكمت  حَّت إن الطلائف.  (815النساء: ) ﴾ اِبْلِقْسِط ُشَهَداَء َلِلَِّ 
 إَل أهل السنة.

 لمية: األمانة الع -21
فاألمانة زينة العلم، وروحه الذي َيعله زاكي الثمر، لذيذ املطعم، وأهل السنة ْلم الَقدُح 

 املعلى ِف ذلك الشأن.
ومن مظاهر األمانة العلمية عندهم: األمانة ِف النقل، والبعد عن التزوير، وقلب اْلقائق، وبَت 

َتمًّا، فَل أيخذون منه ما يلافق ما  النصلص، وحتريفها، فإذا نقللا عن خمالف ْلم نقللا كَلمه
يذهبلن إليه، ويدعلن ما سلاه؛ كي يدينلا املنقلل عنه، وإمنا ينقللن كَلمه َتمًّا، فإن كان 

 حقًّا أقرُّوه، وإن كان ِبطًَل ردُّوه، وإن كان فيه وفيه، قبللا اْلق وردُّوا الباطل.



 

 عدم اَلختَلف يف أصول اَلعتقاد:  -21
اَلعتقاد؛ فقلْلم ِف أَساء هللا  َل َيتلفلن ِف أصل من أصلل الدين، وقلاعدفالسلف الصاحل 

وصفاته وأفعاله واحد، وقلْلم ِف اْلميان وتعريفه ومسائله واحد، وقلْلم ِف القدر واحد، 
 وهكذا ِف ِبقي األصلل.

 ترك اخلصومات يف الدين، وُمانبة أهل اخلصومات: -22
تنة، وجملبٌة للتعصب واتبِا اْللى، ومطيٌة لَلنتصار للنفس، ألن اْلصلمات مدعاٌة للفرقة والف

 والتشفي من اْلخرين، وذريعة للقلل على هللا بغْي علم.

 اْلرص على امع كلمة املسلمني على اْلق: -23
فهم حريصلن كل اْلرص على َوحدة املسلمني، وَلََ  شعثهم، وْجع كلمتهم على اْلق، وإزالة 

بينهم؛ لعلمهم أن اَلجتمِا رْحة، وأن الفرقة عذاب، وألن هللا عز وجل أسباب النزِا والفرقة 
 أمر ِبَلئتَلف، وهني عن اَلختَلف.

اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَللََّ َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل ََتُوُتنَّ ِإَلَّ َوأَنْ ُتْم ﴿   كما ِف قلله تعاَل:
يعاا َوََل تَ َفرَُّقوا َواْعَتِصُموا ِبَْبلِ  . ُمْسِلُمونَ    .(801، 807آل عمران: ) ﴾ اَللَِّ امَِ

خبَلف الذين يسعلن للفرقة بني املسلمني، ويبذرون بذور الشقاق ِف صفلفهم، فيفرقلهنم 
 عند أدىن ًنزلة، وُيزبلهنم ويؤلبلن بعضهم على بعض، ويُغرون بعضهم ببعض.

 هم أوسع الناس أفقاا: -24
وأرحبهم ِبْلَلف صدرًا، وأكثرهم للمعاذير التماًسا، وهم َل أينفلن من َسِا وأبعدهم نظرًا، 

اْلق، وَل حترج صدورهم من قبلله، وَل يستنكفلن من الرجِل إليه، واألخذ به، ُث إهنم َل 
 يُلزملن الناس ِبجتهاداهتم، وَل يضلللن كل من خالفهم.

 أهل السنة أحسن الناس خلقاا:  -25
 وُماسن األعمال.  وأكثرهم حلًما وَساحة وتلاضًعا، وأحرصهم دعلة إَل مكارم األخَلق،



 

 أهل السنة يدعون إَل دين اإلسَلم ابْلكمة واملوعظة اْلسنة: -26
ِف ذلك شَّت الطرق املشروعة واملباحة؛ حَّت يعرف   واجملادلة ِبلِت هي أحسن، ويسلكلن 

 داية اْللق، وَل أحد أرحم منهم ِبلناس.الناس رّبم، فَل أحد أحرص منهم على ه

 َل يوالون وَل يعادون إَل على أساس الدين: -27
الدين، فلَلُؤهم هلل، وبراؤهم هلل،   فَل ينتصرون ألنفسهم، وَل يغضبلن ْلا، وإمنا يلاللن على 

 وملاقفهم َثبتة، َل تتبدل وَل تتغْي.

 أهل السنة ساملون من تكفري بعضهم بعضاا: -28
خبَلف الذين يسارعلن ِف إطَلق  خالف منهم، ويلضحلن اْلق للناس،يردون على امل فهم 

األحكام، ويتهافتلن على إلصاق التهم ِبألبرَّيء، فَ يُ َفسَ ُقلن، ويُبدعلن، ويُكفرون ِبلتهمة 
 والظنة، من غْي ما برهان أو بيَ نة.

، وأبعدهمأهل السنة واجلماعة أكثر الناس رضاا ويقيناا، وطمأنينة، وإ-29  مياَنا
 :واَلضطراب، والتخبط والتناقض عن اْلرية

  ﴾ الَِّذيَن آَمُنوا َوَلَْ يَ ْلِبُسوا ِإميَاََّنُْم ِبظُْلٍم ُأولَِئَك َْلُُم األْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ ﴿  قال هللا تعاَل: 
 (. 17)األنعام: 

 السنة واجلماعة أعظم الناس ُتقيقاا لتوحيد هللا الذي بعث به أهل -31
والقائم على قضيتني متَلزمتني؛ الكفر ِبلطاغلت واْلميان ِبهلل، ودعلهتم  املرسلني،

 ة دعلة األنبياء واملرسلني.ياألساس
 ﴾أَنَُّه ََل ِإَلَه ِإَلَّ َأََن فَاْعُبُدونَوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإَلَّ نُوِحي ِإلَْيِه ﴿  قال تعاَل: 
 .(75األنبياء: )

وقضية العقيدة والتلحيد عندهم أم القضاَّي، َل َيلز ختطيها، وَل أتجيلها، وَل املساومة 
عليها، بل يلادُّون ويبغضلن فيها، ويلاللن، ويعادون عليها، وهم بذلك يفارقلن غْيهم من 

م، الذين يسلَ غلن الشرك، من خَلل الغلل ِف الصاْلني، أهل البِد املنتسبني إَل اْلسَل
 وتعظيم املقبلرين.



 

َفَمْن َيْكُفْر اِبلطَّاُغوِت َويُ ْؤِمْن اِبَللَِّ فَ َقِد اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى ََل ﴿  قال سبحانه: 
يٌع َعِليمٌ  ُ مسَِ  .(756البقرة: ) ﴾ اْنِفَصاَم َْلَا َواَللَّ

  ﴾ َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف ُكلِ  أُمٍَّة َرُسوَلا َأِن اْعُبُدوا اَللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ ﴿  :وقال عز وجل
 .(16النحل: )

َوالَِّذيَن اْجتَ نَ ُبوا الطَّاُغوَت َأْن يَ ْعُبُدوَها َوَأََنبُوا ِإََل اَللَِّ َْلُُم اْلُبْشَرى فَ َبشِ ْر  ﴿: وقال تعاَل
 .(82الزمر: )  ﴾ ِعَبادِ 

 أهل السنة هم الذين َُيَزُن الناُس لفراقهم: -31
 : -رمحه هللا - ه (818)ت:  قال أيوب السختياين

 "إين ُأخُب ِبلت الرجل من أهل السنة، فكأمنا أفقد بعض أعضائي".
"إن الذين يتمنلن ملَت أهل السُّنهَة يريدون أن يطفئلا نلر هللا  أيضاا:  -رمحه هللا - وقال 

  (234ِبفلاههم وهللا ُمَتم نلره ولل كره الكافرون". )
هذه بعض مآثر أهل السنة واْلماعة، وتلك بعض خصائصهم الِت َتيزوا ّبا على غْيهم،  

وْجاعتهم هي  وليس معىن ذلك أن أهل السنة معصلملن؟ َل، بل إن منهجهم هل املعصلم،
املعصلمة، أما آحادهم فقد يقع منه الظلم والبغي، والعدوان، وارتكاب املخالفات، ولكن 
ذلك قليل ِبلنسبة إَل غْيهم، وَل يُ َقرُّ من فعل ذلك منهم، بل يبتعد عن السنة بقدر 
خمالفته، ُث إن ما عند أهل السنة من خمالفات وأخطاء، فعند غْيهم أكثر ِما عندهم، وما 

 عند غْيهم من فضل وعلم وكمال، فعند أهل السنة أكمله وأَته.
فما أجدرًن معاشر املسلمني أن أنخذ ِبنهج أهل السنة واْلماعة، وأن نلطن أنفسنا على 
ذلك، وما أحراًن َنن أهل السنة أن نقلم ِبلسنة حق القيام، وأن نقتدي بسلفنا الصاحل ِف  

ي صلرة مشرقة عن اْلسَلم الصحيح النقي؛ ليقبل كل أملرًن؛ لنرضي ربنا جل وعَل، ولنعط
 (235الناس عليه، وُيرصلا على الدخلل فيه، ولئَل نصبح فتنة لغْيًن من الكفار واملبتدعة.)

                                                            

 (.61/ 8شرح أصلل اعتقاد أهل السنة واْلماعة )  - 234
َتريخ )األللكة(،  يُنظر: مقال بعنلان "خصائص أهل السنة واْلماعة"، ُميي الدين ُممد عطية - 235

 ه . بتصرف.86/7/8811 -م  82/88/7086 اْلضافة:
 تنبيه من األمهية مبكان:



 

يف تبيني عقيدة أهل السنة واجلماعة  رمحه هللا   تعاَل   رمحة واسعة - ابن تيمية اإلسَلمقال شيخ 
  عمن سأله:... جواابا 

َهيب وَعق   يَديت  َّي َسائَلي َعنح   ُرزََق اْلُدى َمنح لَلحَهدايَة َيسح   َأل َمذح
 َل يَ نح ثَن   ي َعن     ُه وَل يَ تَ بَ     دهل   اََسعح َكَلَم ُُمَقَ   ٍق ِف قَ     لل َه

  َوَمَلدهُة الُقرحب   ى َّبا أَتَ َلس        ل ُحبُّ الصهح   ابََة ُكلُُّهمح يل َم       ذ
ٌر َوَفضحٌل س    اَطعٌ  ُهمح أَفحَض      ل َوَلُكلَ َهمح قَ      دح  لَكنهم   ا الصَ ديُق َمن ح

ُنح    َزلُ  وأقلل  ِف الُقرآَن ما ج اَءتح بَ 
 آَّيتُ    ُه فَ ُهَل الكري    ُم امل

 واملصطفى اْل  ادي وَل أأتوله وأقلل قال هللا ج   ل ج        َلله
 َحق اً كما نَ َق    َل الطَ    راُز اأَلوهل الصَ فاَت أَُمرُّه     اوْجيُع آَّيَت 

  وأصلنُ     ها ع ن ُكلَ  ما يُ َتَخيهلُ  وأَُردُّ ُعهدت      ها إَل نُ قهالَ   ه  ا
ت      اَب وراَءهُ  اقُ بححً  ت  ََدله يقلُل قاَل األخ َطلُ  َلَمنح نَ َبَذ الكَ    وإذا اسح

  وإَل السهم اَء َبَغْيحَ َكيحٍف يَ نح زَلُ  يَ      َروحَن حق اً ربههُ واملؤمنلن 
َ  لُ  وأَُقُر ِبملي زاَن واْلَلَض الذي ً َأهنح  أَرج ل ِبن َ     ي َمنح ُه َرَّي 

َم لُ  وكذا الصَ راُط مُيَدُّ فلَق َج   َهنهمٍ  ٌد نَ        اٍج وآَخ َر ُمهح   َفُمَلحَ 
َمةٍ والنهاُر َيصح   َل ُخلُ  ها الشهقيُّ حَبَكح  وكذا التهَقيُّ إَل اْلََناَن َسَيدح

  َعَمٌل يُقارَنُ ُه هن اك َوُيسح      َألُ  وَلُكلَ  َحيٍ  ع        اق ٍل ِف قَب رَهَ 
  وأيب حنيف َة ُث أح مَد يَ نحَق     لُ  هذا اعتق اُد الشاَفعيَ  وم     الكٍ 

 (236. )وإَن اب حَتَدعحَت َفما َعَليحَك ُمَع   لهلً  َفُم      َلحَ  دٌ فَإَن ات هبَ عحَت سبيَلُهمح 

                                                                                                                                                                          

 قد نقل الباحث الكثْي من خصائص أهل السنة عن املقال املذكلر آنًفا وزاد فيه وهذب حسب مقتضى اْلال.
ب املقال املذكلر نقل خصائص أهل السنة حبذافْيها عن "خمتصر عقيدة أهل السنة واْلماعة: )املفهلم وكات 

، -حفظه هللا  -واْلصائص(" للشيخ املفضال امللفق واملسدد ِف كتاِبته وأطروحاته الدكتلر/ ُممد بن إبراهيم اْلمد 
 -كاتب املقال سالف الذكر   -وقد نقل  -رْحه هللا  -قد َحَظي بتقريظ َساحة شيخنا اْلمام ابن ِبز -هذا -وكتابه 

دون أن يعزوا ما نقله ِبْلرف والكلمة لقائله، فكان لزاًما عليه  -الدكتلر/ اْلمد -تلك اْلصائص حبذافْيها عن كتاب 
 نسبة القلل لقائله، وهذه هي أمانة العلم وبركته. واْلمد هلل رب العاملني

َلمية شيخ اْلسَلم ابن تيمية، املؤلف: أْحد بن عبد هللا املرداوي اْلنبلي: )ت:  يُنظر: الآليلء البهية شرح - 236
 -ه  8872الناشر: دار ابن حزم، سنة النشر:  احملقق: إَّيد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي، ه (،8076
 .8، رقم الطبعة: 8عدد اجمللدات: -م7006

 



 

 وختاماا قل:
 أِبيل أحب  أهل السنة وَل أغايل ..           ..وأبغض أهل البِد وَل

 وآخر دعواَن أن اْلمد هلل رب  العاملني.

 خاَتة البحث، وبيان أهم النتائج اليت توصلت ْلا تلك الدراسة:

 البحث: خاَتة -أ
لتمسك ِبلكتاب ا الثبات على -سبحانه  -ربَه ويسأله ِف ختام هذا البحث ُيمد الباحثُ 

 -صلى هللا عليه وسلم -ه فهمهما بفهم سلف األمة، وأن َيعل نبيه  على واْلعانةوالسنة، 
يلزمه سبيل أصحابه وأتباعهم ِبحسان وأن ميسهَكُه زمامه، وأن َيتم له خباَتة  وأن -إمامه

 -ْجيًعا  -اْلسىن وزَّيدة، وأن يصلح شأن ْجيع املسلمني، وأن يلفقهم  يرزقهالسعادة، وأن 
  ملا فيه صَلح شأهنم ِف الدنيا ويلم الدين، واْلمد هلل رب العاملني. 

 ْلا تلك الدراسة املختصرة: بيان أهم النتائج اليت توصلت -ب
 لقد تلصلت تلك الدراسة املتلاضعة ألهداف ْجة، ولعل من أبرزها ما يلي:

خلصت تلك الدراسة إَل أن مفهلم السنة ِف اللغة يعين الطريقة، ْحيدة كانت أم غْي  -8
ى هللا صل - َشَرَعه هللا ورسلله والدين الذي ْحيدة، وأن مفهلمها ِف اَلصطَلح يعين الشهريعة

 -عليه وسلم 
كما خلصت تلك الدراسة إَل بيان قدر ومكانة السنة من الدين، وأثبتت ِبدلة الكتاب   -7

والسنة أن حجيتها كحجية القرآن ِف اَلستدَلل ألهنا وحي منزل  كالقرآن، وأهنا املصدر 
 ، وأهنا تنقسم إَل: قللية وفعلية وتقريرية.الثاين من مصادر التشريع بعد القرآن

وذلك لصحة  أهل السنة واْلماعة هم أهل اْلق؛خلصت تلك الدراسة إَل أن كما   -1
، فهم ليس له معبلد إَل هللا،  طريقتهم وسَلمة منهجهم املبين على تلحيد املعبلد وإفراد املتبِل

صلى هللا  - وليس له متبِل يتعصبلن ألوامره ويعظملن طريقته ويلتزملن شرعته إَل رسلل هللا
 سلاه. متبِلليس ْلم ، وأنه -معليه وسل



 

ل السنة هل املنهج الصحيح دون سلاه، أهأن منهج كما خلصت تلك الدراسة إَل   -8 
 ،ِبلكتاب والسنة أعلم الناسأهله هم  وأن ألنه منهج مبين على العلم بلحيي التنزيل،

 موأحرصهم على اتباعه ،وعلى فهمهما بفهم سلف األمة ،على التمسك ّبما هموأحرص
  مولزوم طريقته

منهج مبين على اللسطية  أهل السنة واْلماعة منهجكما خلصت تلك الدراسة إَل أن   -5
الِت تقف من اَلعتدال  النارية، خبَلف الفرق وَل تفريط وأنه منهج َل إفراط فيه ،واَلعتدال
 فاء اْلغلل و ال ملقفواللسطية 

أهل  كلسطيةبني الفرق والنحل،   ية أهل السنةوسط خلصت تلك الدراسة إَل أنكما   -6
السبيل  ويشهد لذلك سللكهمالسلف، الناس ملنهج امللل األخرى، وأهنم أتبع  بنياْلسَلم 

املبنية  القلمي والصراط املستقيم، وأهنم أهل الفطرة السلية، وأهنم على امللة اْلنيفية السمحة،
 لل الصحيح.وذلك ِبقتضى املعقلل الصريح واملنق على إخَلص الدين هلل،

وَفَضاَئل َسات صفات و كما خلصت تلك الدراسة إَل أن ألهل السنة واْلماعة   -2
 من أهل األهلاء والفرق واألحزاب الِت تدعي زورًا وّبتاًنً  مّبا عن غْيه وا َتيز  َخَصاَئصو 

 ، وأن تلك اْلصائص والسمات ِبرزة َل ختفى على أحد.اَلنتساب للسنة واْلماعة
َل يكلن ِبَلدعاء الباطل حتقيق اَلنتماء ألهل السنة خلصت تلك الدراسة إَل أن  كما  -1

 وعقيدهتا أهل السنة واْلماعة بتعلم منهجالذي يدعيه أهل األحزاب الباطلة، ولكن يكلن 
 نييز اْلقيقي بيللتم عند اشتباه األملريتحتم يُتأكد ذلك و و ، ولزوم سبيلها واتبِا طريقتها

ِف األزمنة املتأخرة الِت ظهر فيها نشاط األحزاب أدعيائها ِبلباطل وَل سيما  أهل السنة وبني
املنحرفة والفرق الباطلة الِت َتزق وحدة األمة وتدعلا لشق عصا الطاعة  البدعية والطرق

 ِبْلروج على ْجاعة املسلمني وأئمتهم.
من اْللى  خلصت تلك الدراسة إَل أنه يلزم على كل مسلم النصح لنفسه ِبْلذر كما  -9

والتبعية املقيتة العمياء لكل ًنعق، ِبلتجرد واْلصغاء لدعلى اْلق ولزوم السنة واْلماعة، 
واَللتفاف حلل األئمة، والتلقي عن علماء األمة الكبار الثقات األثبات، وترك بنيات 

للصغار واجملاهيل حَّت َل جَترََفه تلك الفرق املَضلهة واملناهج املنحرفة  الطريق، وجتنب اْلصغاء



 

، وَلسيما الشباب حدَثء األسنان الذين تستهليهم الشعارات الباقة فيتبعلهنا بَل ْلافة اْلاوية
 وَل ِبلتفكر والتأمل ِف علاقب األملر ونتائجها. ،وَل روية، نظر وَل َتحص
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 أَبُل َعبحَد الرهْححَنَ 
 َعَرفُة ْبُن طَْنطَاِوي ِ 
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 ُمموع الفهارس

 فهرس املراجع -أ 
 اْلِبنة الصغرى )الشرح واْلِبنة على أصلل أهل السنة والدَّينة( )ط. العللم واْلكم( -1

املؤلف: أبل عبد هللا عبيد هللا بن ُممد بن بطة العكبي اْلنبلي، احملقق: رضا بن نعسان 
ات: م، عدد اجمللد7007 -ه 8871سنة النشر:  الناشر: مكتبة العللم واْلكم، معطي، 

 .818، عدد الصفحات: 8رقم الطبعة:  ، 8
اْلحكام ِف أصلل األحكام املؤلف: أبل ُممد علي بن أْحد بن سعيد بن حزم  -7

ه ( قدم له: األستاذ الدكتلر إحسان عباس 856األندلسي القرطيب الظاهري )املتلىف: 
 .1الناشر: دار اْلفاق اْلديدة، بْيوت عدد األجزاء: 

امللقعني عن رب العاملني املؤلف: ُممد بن أيب بكر بن أيلب بن سعد مشس  إعَلم -1
ه ( حتقيق: ُممد عبد السَلم إبراهيم الناشر: دار الكتب 258الدين ابن قيم اْللزية )املتلىف: 

 .8عدد األجزاء: -م 8998 -ه  8888بْيوت الطبعة: األوَل،  -العلمية 
بن ُممد اللخمي الغرًنطي الشهْي ِبلشاطيب اَلعتصام املؤلف: إبراهيم بن ملسى  -8

ه ( حتقيق: سليم بن عيد اْلَليل الناشر: دار ابن عفان، السعلدية الطبعة: 290)املتلىف: 
  .7عدد األجزاء:  - م8997 -ه  8887األوَل، 

 -رْحهم هللا  -اَلنتقاء ِف فضائل الثَلثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة  -5 
: أبل عمر يلسف بن عبد هللا بن ُممد بن عبد الب بن عاصم النمري القرطيب املؤلف

 .8بْيوت عدد األجزاء:  -ه ( الناشر: دار الكتب العلمية 861)املتلىف: 
على إنكار البِد واْللادث املؤلف: أبل القاسم شهاب الدين عبد الرْحن بن  الباعث -6

ه ( احملقق: عثمان 665إَساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي املعروف ِبيب شامة )املتلىف: 
عدد  -م8921 -ه  8191القاهرة الطبعة: األوَل،  -أْحد عنب الناشر: دار اْلدى 

 .8األجزاء: 



 

: جامع البيان ِف أتويل القرآن املؤلف: ُممد بن جرير بن يزيد بن كثْي تفسْي الطبي -2 
ه ( احملقق: أْحد ُممد شاكر الناشر: 180بن غالب اْلملي، أبل جعفر الطبي )املتلىف: 

 .78عدد األجزاء:  -م 7000 -ه   8870مؤسسة الرسالة الطبعة: األوَل، 
يز املؤلف: أبل عبد هللا ُممد بن عبد هللا بن تفسْي القرآن العز تفسْي ابن أيب َزَمَنني:  -1

ه ( احملقق: 199عيسى بن ُممد املري، اْللبْيي املعروف ِببن أيب َزَمَنني املالكي )املتلىف: 
مصر/  -ُممد بن مصطفى الكنز الناشر: الفاروق اْلديثة  -أبل عبد هللا حسني بن عكاشة 

 . 5األجزاء: عدد  -م7007 -ه  8871القاهرة الطبعة: األوَل، 
معاَل التنزيل ِف تفسْي القرآن = تفسْي البغلي املؤلف: ُميي السنة، أبل  تفسْي البغلي: -9

ه ( احملقق: حققه وخرج أحاديثه ُممد عبد 580ُممد اْلسني بن مسعلد البغلي )املتلىف: 
والتلزيع سليمان مسلم اْلرش الناشر: دار طيبة للنشر  -عثمان ْجعة ضمْيية  -هللا النمر 

 .1عدد األجزاء: -م 8992 -ه   8882الطبعة: الرابعة، 
تفسْي القرطيب، اْلامع ألحكام القرآن، املؤلف: أبل عبد هللا ُممد بن أْحد بن أيب  -80

ه ( حتقيق: أْحد البدوين 628بكر بن فرح األنصاري اْلزرجي مشس الدين القرطيب )املتلىف: 
 -ه  8118القاهرة الطبعة: الثانية،  -ب املصرية وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكت

  جملدات(. 80جزًءا )ِف  70عدد األجزاء:  -م 8968
تفسْي القرآن العظيم )ابن كثْي( املؤلف: أبل الفداء إَساعيل بن عمر   تفسْي ابن كثْي: -88

 ه ( احملقق: ُممد حسني مشس الدين228بن كثْي القرشي البصري ُث الدمشقي )املتلىف: 
 -بْيوت الطبعة: األوَل  -الناشر: دار الكتب العلمية، منشلرات ُممد علي بيضلن 

 ه  .8889
تفسْي ابن سعدي: تيسْي الكرمي الرْحن ِف تفسْي كَلم املنان املؤلف: عبد الرْحن بن  -87

ه ( احملقق: عبد الرْحن بن معَل الللُيق الناشر: 8126ًنصر بن عبد هللا السعدي )املتلىف: 
 .8عدد األجزاء:  -م  -ه  8870سة الرسالة الطبعة: األوَل مؤس
الشنقيطي: أضلاء البيان ِف إيضاح القرآن ِبلقرآن املؤلف : ُممد األمني بن  تفسْي -81

ه ( الناشر: دار الفكر 8191ُممد املختار بن عبد القادر اْلكين الشنقيطي )املتلىف: 
 م.8995 -ه  8885لبنان عام النشر:  -للطباعة والنشر والتلزيع بْيوت 



 

رير املعىن السديد وتنلير العقل اْلديد من حت»تفسْي ابن عاشلر: التحرير والتنلير  -88
املؤلف : ُممد الطاهر بن ُممد بن ُممد الطاهر بن عاشلر التلنسي « تفسْي الكتاب اجمليد

ه  عدد  8918تلنس سنة النشر:  -ه ( الناشر: الدار التلنسية للنشر 8191)املتلىف : 
  ِف قسمني(. 1)واْلزء رقم  10األجزاء: 

سنية على العقيدة اللاسطية املؤلف: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن التعليقات ال -85
ه ( حتقيق: عبد اْلله بن عثمان الشهايع الناشر: 8126ْحد املبارك اْلرميلي النجدي )املتلىف: 

 .8عدد األجزاء:  -م 7006 -ه   8872دار الصميعي للنشر والتلزيع الطبعة: األوَل، 
اْلسَلمية، املؤلف: العَلمة: بكر بن  اَلنتماء إَل الفرق واألحزاب واْلماعات حكم -86

 .8عدد اجمللدات:  -ه  8880عبد هللا أبل زيد، سنة النشر: 
اْلجة ِف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة املؤلف: إَساعيل بن ُممد بن الفضل  -82

سم، امللقب بقلام السنة )املتلىف: بن علي القرشي الطليحي التيمي األصبهاين، أبل القا
السعلدية /  -ه ( احملقق: ُممد بن ربيع بن هادي عمْي املدخلي الناشر: دار الراية 515

 .7م عدد األجزاء: 8999 -ه  8889الرَّيض الطبعة: الثانية، 
حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية اْلاجة ِف شرح سنن ابن ماجه املؤلف:  -81

ه ( الناشر: 8811د اْلادي التتلي، أبل اْلسن، نلر الدين السندي )املتلىف: ُممد بن عب
 الثانية(. -بْيوت، بدون طبعة )نفس صفحات دار الفكر، الطبعة  -دار اْليل 

دقائق التفسْي اْلامع لتفسْي ابن تيمية املؤلف: تقي الدين أبل العباس أْحد بن عبد  -89
بن أيب القاسم بن ُممد ابن تيمية اْلراين اْلنبلي الدمشقي  اْلليم بن عبد السَلم بن عبد هللا

دمشق  -ه ( احملقق: د. ُممد السيد اْلليند الناشر: مؤسسة عللم القرآن 271)املتلىف: 
 . 6عدد األجزاء:  8808الطبعة: الثانية، 

، مطبعة 8الرسالة: لإلمام ُممد بن إدريس الشافعي. حتقيق أْحد ُممد شاكر، ط  -70
 ه .8151مصطفى اْلليب، مصر، 

صيانة اْلنسان عن وسلسة الشيخ دحَلن املؤلف: ُممد بشْي بن ُممد بدر الدين  -78
ومكتبتها الطبعة: الثالثة  -ه ( الناشر: املطبعة السلفية 8176السهسلاين اْلندي )املتلىف: 

 .8عدد األجزاء: 



 

ه ( 179لبّباري )املتلىف: شرح السنة املؤلف: أبل ُممد اْلسن بن علي بن خلف ا -77
 .8عدد األجزاء: 

الشريعة املؤلف: أبل بكر ُممد بن اْلسني بن عبد هللا اْلُجر َيُّ البغدادي )املتلىف:  -71
 -ه ( احملقق: الدكتلر عبد هللا بن عمر بن سليمان الدميجي الناشر: دار اللطن 160

 . 5عدد األجزاء:  -م 8999 -ه   8870السعلدية الطبعة: الثانية،  -الرَّيض 
أصلل اعتقاد أهل السنة واْلماعة املؤلف: أبل القاسم هبة هللا بن اْلسن بن  شرح -78

ه ( حتقيق: أْحد بن سعد بن ْحدان الغامدي 881منصلر الطبي الرازي الَللكائي )املتلىف: 
 9عدد األجزاء:  -م 7001ه  / 8871السعلدية الطبعة: الثامنة،  -الناشر: دار طيبة 

 . )جملدات 8أجزاء )
رف أصحاب اْلديث املؤلف: أبل بكر أْحد بن علي بن َثبت بن أْحد بن مهدي ش -75

ه ( احملقق: د. ُممد سعيد خطي اوغلي الناشر: دار إحياء 861اْلطيب البغدادي )املتلىف: 
 .8أنقرة عدد األجزاء:  -السنة النبلية 

76-  
ُ
َسمهى َإكَماُل امل

ُ
َلَم لَلَقاَضى َعَياض امل َلم املؤلف: عياض َشرحُح َصَحيح ُمسح عحَلَم بَفَلاَئَد ُمسح

ه ( احملقق: 588بن ملسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبِت، أبل الفضل )املتلىف: 
َاَعيل الناشر: دار اللفاء للطباعة والنشر والتلزيع، مصر الطبعة: األوَل،  الدكتلر ُيحىَي َإَسح

 . 1عدد األجزاء:  -م 8991 -ه  8889
اللاسطية املؤلف: تقي الدين أبل العباس أْحد بن عبد اْلليم بن عبد السَلم  العقيدة -72

ه (  271بن عبد هللا بن أيب القاسم بن ُممد ابن تيمية اْلراين اْلنبلي الدمشقي )املتلىف: 
اململكة العربية السعلدية الطبعة: بدون طبعة أو عام نشر  -الناشر: مكتبة املعارف، الرَّيض 

 .8 عدد األجزاء:
العلل للعلي الغفار ِف إيضاح صحيح األخبار وسقيمها املؤلف: مشس الدين أبل عبد  -71

از الذهيب )املتلىف:  ه ( احملقق: أبل ُممد أشرف بن 281هللا ُممد بن أْحد بن عثمان بن قَاميح
م 8995 -ه  8886الرَّيض الطبعة: األوَل،  -عبد املقصلد الناشر: مكتبة أضلاء السلف 

 .8ألجزاء: عدد ا -



 

العلاصم والقلاصم ِف الذب عن سنة أيب القاسم املؤلف: ابن اللزير، ُممد بن إبراهيم  -79
بن علي بن املرتضى بن املفضل اْلسين القاَسي، أبل عبد هللا، عز الدين، من آل اللزير 

ه ( حققه وضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعل ق عليه: شعيب األرًنؤوط الناشر: 180)املتلىف: 
 -م 8998 -ه  8885مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتلزيع، بْيوت الطبعة: الثالثة، 

 .9عدد األجزاء: 
الغنية لطاليب طريق اْلق عز وجل املؤلف: عبد القادر بن ملسى بن عبد هللا بن  -10

جنكي دوست اْلسين، أبل ُممد، ُميي الدين اْليَلين، أو الكيَلين، أو اْليلي )املتلىف: 
ه ( احملقق: أبل عبد الرْحن صَلح بن ُممد بن عليضة الناشر: دار الكتب العلمية،  568

 .7م عدد األجزاء:  8992 -ه   8882لبنان الطبعة: األوَل،  -بْيوت 
الباري شرح صحيح البخاري املؤلف: أْحد بن علي بن حجر أبل الفضل  فتح -18

رقم كتبه وأبلابه وأحاديثه:  -ه  8129بْيوت،  -العسقَلين الشافعي الناشر: دار املعرفة 
ُممد فؤاد عبد الباقي قام ِبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: ُمب الدين اْلطيب عليه 

  .81عدد األجزاء:  -هللا بن ِبز  تعليقات العَلمة: عبد العزيز بن عبد
فتُح البيان ِف مقاصد القرآن املؤلف: أبل الطيب ُممد صديق خان بن حسن بن علي  -17

ه ( عين بطبعَه وقد م له وراجعه: 8102ابن لطف هللا اْلسيين البخاري الَقنهلجي )املتلىف: 
كتبة 

َ
ر، َصيَدا خادم العلم َعبد هللا بن إبراهيم األنَصاري الناشر: امل  -العصريهة للطَباعة والن شح

  .85عدد األجزاء: -م 8997 -ه   8887َبْيوت عام النشر: 
الفصل ِف امللل واألهلاء والنحل املؤلف: أبل ُممد علي بن أْحد بن سعيد بن حزم  -11

القاهرة عدد  -ه ( الناشر: مكتبة اْلاْني 856األندلسي القرطيب الظاهري )املتلىف: 
 . جملدات 1ِف 5 األجزاء:

لسان العرب املؤلف: ُممد بن مكرم بن على، أبل الفضل، ْجال الدين ابن منظلر  -18
 -بْيوت الطبعة: الثالثة  -ه ( الناشر: دار صادر 288األنصاري الرويفعى اْلفريقى )املتلىف: 

 .85ه  عدد األجزاء:  8888



 

البهية شرح َلمية شيخ اْلسَلم ابن تيمية، املؤلف: أْحد بن عبد هللا املرداوي  الآليلء -15
الناشر: دار  احملقق: إَّيد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي، ه (، 8076اْلنبلي: )ت: 

 .8رقم الطبعة:  ،8عدد اجمللدات: -م7006 -ه  8872ابن حزم، سنة النشر: 
ألسرار األثرية لشرح الدرة املضية ِف عقد الفرقة املرضية للامع األنلار البهية وسلاطع ا -16

املؤلف: مشس الدين، أبل العلن ُممد بن أْحد بن ساَل السفاريين اْلنبلي )املتلىف: 
 -ه   8807 -دمشق الطبعة: الثانية  -ه ( الناشر: مؤسسة اْلافقني ومكتبتها 8811
 . 7عدد األجزاء:  -م8917

: سليمان بن أْحد بن أيلب بن مطْي اللخمي الشامي، أبل املعجم الكبْي املؤلف -12
ه ( احملقق: ْحدي بن عبد اجمليد السلفي دار النشر: مكتبة 160القاسم الطباين )املتلىف: 

 . 75القاهرة الطبعة: الثانية عدد األجزاء: -ابن تيمية 
مقاييس اللغة املؤلف: أْحد بن فارس بن زكرَّيء القزويين الرازي، أبل اْلسني  معجم -11

ه  8199ه ( احملقق: عبد السَلم ُممد هارون الناشر: دار الفكر عام النشر: 195)املتلىف: 
 .6عدد األجزاء: - م8929 -

بن ْحدويه معرفة عللم اْلديث املؤلف: أبل عبد هللا اْلاكم ُممد بن عبد هللا بن ُممد  -19
ه ( احملقق: 805بن نُعيم بن اْلكم الضيب الطهماين النيسابلري املعروف ِببن البيع )املتلىف: 

 -ه  8192بْيوت الطبعة: الثانية،  -السيد معظم حسني الناشر: دار الكتب العلمية 
 . 8عدد األجزاء:  -م 8922

عياض بن عمرون  مشارق األنلار على صحاح اْلَثر املؤلف: عياض بن ملسى بن -80
ه ( دار النشر: املكتبة العتيقة ودار الَتاث عدد 588اليحصيب السبِت، أبل الفضل )املتلىف: 

 . 7األجزاء: 
املنهاج شرح صحيح مسلم بن اْلجاج املؤلف: أبل زكرَّي ُميي الدين ُيىي بن شرف -88

 8197طبعة: الثانية، بْيوت ال -ه ( الناشر: دار إحياء الَتاث العريب 626النلوي )املتلىف: 
 جملدات(. 9)ِف  81عدد األجزاء: 

منهاج السنة النبلية ِف نقض كَلم الشيعة القدرية املؤلف: تقي الدين أبل العباس أْحد  -87
بن عبد اْلليم بن عبد السَلم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن ُممد ابن تيمية اْلراين اْلنبلي 



 

ُممد رشاد ساَل الناشر: جامعة اْلمام ُممد بن سعلد  ه ( احملقق:271الدمشقي )املتلىف: 
 . 9عدد اجمللدات: -م 8916 -ه   8806اْلسَلمية الطبعة: األوَل، 

جممِل الفتاوى املؤلف: تقي الدين أبل العباس أْحد بن عبد اْلليم بن تيمية اْلراين )املتلىف:  -81
مع امللك فهد لطباعة املصحف ه ( احملقق: عبد الرْحن بن ُممد بن قاسم الناشر: جم271

 م.8995ه /8886الشريف، املدينة النبلية، اململكة العربية السعلدية عام النشر: 
امللافقات املؤلف: إبراهيم بن ملسى بن ُممد اللخمي الغرًنطي الشهْي ِبلشاطيب )املتلىف:  -88

عفان الطبعة: الناشر: دار ابن  -احملقق: أبل عبيدة مشهلر بن حسن آل سلمان -ه ( 290
 . 2م عدد األجزاء: 8992ه / 8882الطبعة األوَل 

ه ( 8162مناهل العرفان ِف عللم القرآن املؤلف: ُممد عبد العظيم الزُّرحقاين )املتلىف:  -85
 .7الناشر: مطبعة عيسى البايب اْلليب وشركاه الطبعة: الطبعة الثالثة عدد األجزاء: 

اْلنة ِف اَلحتجاج ِبلسنة املؤلف: عبد الرْحن بن أيب بكر، جَلل الدين السيلطي  مفتاح -86
 م.8919ه /8809ه ( الناشر: اْلامعة اْلسَلمية، املدينة املنلرة الطبعة: الثالثة، 988)املتلىف: 

وملقف اْلركات اْلسَلمية املعاصرة منها، الشيخ  عقيدة أهل السنة واْلماعة مباحث ِف -82
ر بن عبد الكرمي العقل، األستاذ املشارك بقسم العقيدة واملذاهب املعاصرة، ِف كلية أصلل د. ًنص

 ه ، دار اللطن للنشر.8887/  9/  87الدين ِبلرَّيض، الطبعة األوَل: 
ِف غريب اْلديث واألثر املؤلف: جمد الدين أبل السعادات املبارك بن ُممد بن ُممد  النهاية -81

 -ه ( الناشر: املكتبة العلمية 606بن ُممد ابن عبد الكرمي الشيباين اْلزري ابن األثْي )املتلىف: 
ُمملد ُممد الطناحي عدد األجزاء:  -م، حتقيق: طاهر أْحد الزاوي 8929 -ه  8199بْيوت، 

5 . 
نصب الراية ألحاديث اْلداية مع حاشيته بغية األملعي ِف ختريج الزيلعي املؤلف: ْجال الدين  -89

ه ( قدم للكتاب: ُممد يلسف 267أبل ُممد عبد هللا بن يلسف بن ُممد الزيلعي )املتلىف: 
البَ ُنلري صححه ووضع اْلاشية: عبد العزيز الديلبندي الفنجاين، إَل كتاب اْلج، ُث أكملها 

 -بْيوت  -ُممد يلسف الكاملفلري احملقق: ُممد علامة الناشر: مؤسسة الرَّين للطباعة والنشر 
م عدد 8992ه /8881السعلدية الطبعة: األوَل،  -جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة اْلسَلمية 

  8األجزاء: 
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