املعلومات الفنية للكتاب:
عنوان الكتاب :من السين؟ أهل السنة واجلماعة ،شرط االنتماء.
اسم املؤلف :أ .د .لطف هللا بن عبد العظيم خوجة ،أستاذ العقيدة جبامعة أم القرى.
دار الطباعة :مركز سلف للبحوث والدراسات ،مكة املكرمة ،اململكة العربية السعودية.
األول ،عام 1438هـ 2017 -م.
رقم الطبعة واترخيها :الطبعة َ
حجم الكتاب :يبلغ عدد صفحاته ( )176صفحة ،وطبع يف غالف عادي.
قيمة الكتاب وغايته:
تَربُز أمهية هذا الكتاب يف كونه تناول ابلدراسة والبحث قضية كربى من قضاي زمننا هذا
لقب أهل السنة بني فينة وأخرى ،ويدعي كل أهنم هم أهل
الذي يتنازع فيه بعض الطوائف َ
السنة وأهنم هم أتباع السلف ،وهو املوضوع الذي تناوله الكتاب ابملناقشة والتحرير إبجياز
وبلغة سهلة سلسة عصرية.
فالكتاب حياول اإلجابة عن السؤال التايل:
من أهل السنة واجلماعة؟
ما الفرقة الناجية اليت أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم عنها؟
ما الصفات املميزة هلم؟ وهل وردت يف النصوص الشرعية؟
وللوصول إل جواابت هذه القضاي البحثية رسم املؤلف خطة حبثه على مقدمة وأربعة
مباحث:
فأما املقدمة فافتتحها بتحرير مصطلح اإلسالم وعلى من يطلق ،ث تناول املصطلح
املميز للفرقة الناجية ،وألمهيته سكه السلف رضوان هللا عليهم واستنبطوه من النصوص ،وهو
مصطلح (أهل السنة واجلماعة) ،ث انتقل إل اجلواب اجململ عن سؤال الكتاب (من السين؟)
فقال :السنة هي اإلسالم ،وللسنة مقامان:
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مقام العامة :وهم سواد املسلمني ومجهورهم ،فهؤالء سنة من حيث األصل؛ فكل من

شهد الشهادتني وأتى مبا كلف به من أركان اإلسالم وآمن أبركان اإلميان واتبع الصحابة
مسلما ث سنيًّا؛ ألن السنة هي اإلسالم كما نزل ،وال يطالب
الكرام وفضلهم فقد صار ً
العامي أبكثر من هذا ،وال يؤمر مبعرفة تفاصيل العقيدة فلم أيمر النيب صلى هللا عليه وسلم
بذلك ،ويستثىن من ذلك ما يلي:
 -1من انتسب إل فرقة ابطنية.
 -2من انتسب إل فرقة تتربأ من السنة.
منهجا بدعيًّا كمن قدم العقل على النقل أو الكشف على الشرع.
 -3من تبىن ً
فإذا سلم من هذه الثالثة فهو من السنة ولو انتسب للتصوف أو األشعرية أو املاتريدية،
فليس كل من انتسب هلذه الفرق هو على هنجهم وقواعدهم ،وال يعرف حقيقة مذهبهم
فيعامل أبصل حاله؛ فسواد املسلمني من أهل السنة ،وال صحة ملا يدعيه بعضهم أن إخراج
األشعرية والصوفية من السنة حكم على سواد املسلمني ابخلروج من السنة واحتكار له؛ كال،
بل عموم املسلمني ومجهورهم وسوادهم سنة ولو انتسبوا إل التصوف واألشعرية؛ ألهنم ال
يدركون حقيقتهما.
وأما مقام اخلاصة :فال خيرج أحد من أهل العلم من السنة إال من عُرف ابخلروج عنها

بيقني؛ إما برضاهم أو ابرتكاب انقض للسنة عن علم ،وهم قليلون ،فاملنتسبون للفرق الثنتني
والسبعني اهلالكة بنص احلديث النبوي هم قليلون ولو كثرت فرقهم وتعددت ،فتجدهم يف كل
اعا متنافرين متنازعني ،فأما الفرقة الناجية فإهنم مجهور املسلمني.
فرقة ً
أشتات نز ً
أحدا من السنة إال أن يشاء هو ذلك ،ولن يصنع رقيبًا حيدد ويعني
فالتعريف لن خيرج ً
من يكون سنيا أو بدعيًّا ،إمنا هو امليزان يقيس اإلنسان نفسه به حىت يعلم أين هو من
اإلسالم.
املبحث األول :املفهوم:
وقرر فيه أن مفهوم أهل السنة واجلماعة يدور حول معنيني:
أحدمها :أن احلق واحد ال يتعدد.
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والثاين :أن هذا احلق حصر يف أهل السنة واجلماعة.
املبحث الثاين :حل النزاع يف االستئثار بـ(السنة):
وبدأه ابلكالم على أمهية امليزان الكاشف للفرقة السنية ،وهو الرجوع لفهم الصحابة
أوال خروج الفرق املنتسبة من اإلسالم
والسلف ،ث بدأ مبناقشة الفَرق فرقة فرقة ،فتناول ً
أصال ،وأما الفرق اإلسالمية الباقية فالشيعة يربؤون من السنة علنًا فال حاجة لبحث حاهلم،
ً
وأما اخلوارج فمجمع على ضالهلم وخروجهم من أهل السنة.
فيصال حياكم إليه النقل ،وال
ث أهل الكالم أصناف ،أوائلهم املعتزلة الذين اختذوا العقل ً
خالف يف مناقضتهم للسنة ،بل كان يف مقابلتهم ومنافحتهم (أهل احلديث) املتبعون آلاثر
وسوا عرب التاريخ ابلسلفية حينًا واحلنابلة حينًا.
السلفُ ،
والصنف الثاين :املاتريدية ربيبة األشاعرة وال تنازعها الراية؛ ولذا فإن النقاش احلقيقي هو
نقاش كون األشعرية من أهل السنة ومنازعتهم هذا اللقب مع السلفية واحلنابلة هي قضية
الكتاب.
منهجا وإمنا مآله الدوران حول فكرة الفناء ،فهي أشبه مبادة
وأما التصوف فهي ليست ً
هالمية رخوة دخل يف عباءهتا السلفي واألشعري والفيلسوف والعامي ،وعامتهم من السنة
على األصل السابق.
ث عاد املؤلف إل لب الكتاب فأورد سؤاال :هل األشعرية هم أهل السنة؟
وأجاب ابلنقاط التالية:
 -1هم ينتسبون لألشعري:
 وقد كان معتزليًّا أربعني سنة ،ومل يبق إال بضع عشرة سنة كان طرفًا منها كالبيًّا ،ثغالب حياته ومل
انتقل إل مذهب اإلمام أمحد .فكيف صار إمام أهل السنة وهو كالمي َ
يعرف حبديث وال سنة وال صون عقيدة السلف؟!
 وكونه انقش املعتزلة -مع أمهيته -ال يشفع جلعله إماما ألهل السنة. واألشاعرة ينكرون اتباعه مذهب اإلمام أمحد ،وإمنا يتبعونه يف كالبيته ،وابن كالب3

بدعه السلف كاإلمام أمحد ،فكيف صار إمام أهل السنة؟!
 واألشعري خالف أئمة احلديث ممن سلفه يف مجلة من العقائد؛ كجعله اإلميان هوالتصديق ،والقدر هو الكسب ،وأتويل بعض الصفات ،وال ميكن أن يكونوا على السنة مع
اختالف عقائدهم ،فمن على السنة أئمة احلديث أم األشعري؟!
 -2ث األشاعرة املتأخرون خمالفون إلمامهم يف مجلة من العقائد؛ كبعض الصفات الذاتية
والفعلية ،وذلك كاالستواء والوجه واليد ،فكيف ينتسبون إليه؟! ومن الذي على السنة
آملتأخرون أم إمامهم ومتقدموهم؟!
ث تعرض لشبهة تروج بني حني وآخر وهي :دعوى أن األشاعرة سواد أهل السنة.
وأجاب عن هذه الشبهة مبا يلي:
 -١ال منازعة يف تكاثرهم يف القرن السادس اهلجري وما بعده؛ وذلك بسبب تبين بعض
السالطني هلا.
 -٢أن هذا االنتشار كان ابلقهر والسيف كما يؤكد املقريزي.
 -٣ما تتبناه الدول ال يعرب ابلضرورة عن اعتقاد العامة ،فال تالزم.
أيضا كما أكد ابن عساكر
 -٤االنتشار ال يعين صحة املعتقد وصدقه ،فال تالزم ً
األشعري حني قيل :إن أكثر العامة ال يعتقدون ابألشعرية.
 -٥ابن عساكر يؤكد أن األشعرية مل يكن هلم ظهور وال كثرة حىت القرن السادس!
وبطبيعة احلال مل يكن هلم وجود قبل إمامهم قبل القرن الثالث ،فأين هم والصدر األول أهل
احلق املطلق؟!
 -٦احلق يدور مع الدليل واحلجة (الكتاب والسنة) ال مع الشهرة أو السلطة.
 -٧ابن عساكر مجع علماء األشاعرة ليتكثر هبم ومل يتجاوز التسعني.
ويف املقابل مجع ابن عبد اهلادي احلنابلة للرد عليه قريبًا من أربعة آالف عامل جمانبني
لألشعرية ،وعقب أبن استقصاءهم يبلغهم عشرة آالف.
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ومجع الذهيب املئات من مثبتة العلو ممن خالف األشاعرة.
ومجع ابن القيم أكثر من مائة وستني يف كتابه (اجليوش اإلسالمية).
وأخذ البخاري عن ألف نفر يقولون :اإلميان قول وعمل؛ خالف قول األشعري ،فأين
األكثرية؟!
املبحث الثالث :أهل احلديث ومتثيل (السنة):
وكان احلديث فيه حول حمورين:
احملور األول :االتصال ابلقرون املفضلة ،فبعد تقرير كون احلق املطلق مع القرون املفضلة

عرج على البحث عمن اتصل بتلك القرون وقام بذلك احلق املطلق يف احلياة الدنيا كما أخرب
النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقد قام به أهل احلديث -حني قامت قائمة املعتزلة -ميثلهم
بعد حني قامت قائمة األشاعرة وقالوا ابلكالميات كوجوب
اإلمام أمحد ،وقام به احلنابلة ُ
النظر والشك وتقدمي العقل على النقل وغريها ،فأهل احلديث هم خلف السلف الصدر
األول ،واحلنابلة امتداد هلم.
ودعوى أن األشعرية امتداد ألهل احلديث فرض ابطل؛ ملا بينهم من تناقض يف األصول،
وانتساب بعض املشتغلني ابحلديث هلا زمن السالطني األشاعرة كان رغبة ورهبة منهم ،وجمرد
اشتغاهلم ابحلديث مع مناقضتهم هلم يف األصول كاإلميان والقدر والصفات الفعلية وخرب
اتصاال أبهل احلديث ،وكيف يقال أبهنم من أهل احلديث وهم
الواحد وغريها ال يولد
ً
يتسمون بـ (علماء الكالم)؟!
احملور الثاين :أن احلق ألهل احلديث ،وأورد على ذلك مجلة من األدلة العقلية ونصوص

السلف الشاهدة ألهل احلديث ،كقول اإلمام أمحد عن الفرقة الناجية "إن مل يكونوا أصحاب
احلديث فال أدري من هم".
املبحث الرابع :شرط االنتماء:
مبصطلحي السنة واجلماعة ،وكوهنما مصطلحني شرعيني
وبدأه ابإلفصاح عن املقصود
َ
أصيلني ال عرفيني ،وأورد قول أيب بكر بن عياش حني سئل :من السين؟ فقال" :الذي إذا
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حصرا
ذُكرت األهواء مل يتعصب لشيء منها" ،ث بني أن لقب (أهل السنة واجلماعة) ليس ً
حكرا على
على طائفة معينة حمددة جبنس أو لون أو مذهب أو انحية أو حزب ،وليس ً
فردا أو مجاعة؛
تكتل ذي هيكلة تنظيمية ،بل هو منهج ومذهب من متثل به فهو من أهله ً
أشتات من كل مكان وزمان ،ال عالقة الزمة بينهم سوى املنهج
اعا
ً
ولذا جتد أهله نـُز ً
واملذهب.
مث َبّي أن استحقاق هذا اللقب له مقامان:
مقام العامة :فكل من أسلم فهو سين ضمنًا؛ ألنه قابل للخضوع متهيئ للطاعة
واالمتثال مبا جاء عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وعليه إقامة أركان اإلسالم واإلميان
إمجاال ،فإن جاء هبا فهو سين ،وال يسأل بعد عن تفاصيل العقيدة ودقيق املسائل فيها ما دام
ً
سعه شيء من ذلك فعليه
مل يتطرق سعه شبهة حول أصل من أصول اإلميان ،وإن طرق َ
البحث عن السنة فيها من أهلها ونبذ قول املبتدعة.
مقام اخلاصة :وهم أهل العلم وطلبته؛ وعليهم معرفة تفاصيل العقيدة اليت فيها نقض
لألقوال الباطلة؛ كما يف عامة خمتصرات العقيدة عن السلف كشرح السنة للمزين الذي أحلقه
املؤلف بكتابه.
ث أورد طائفة من أقوال السلف يف شرط احلظوة بلقب السنة على ما قرر ،ث رجح أن
جاهال فتنقص
من جاء أبصول السنة فقد كمل له االتباع ،وقد خيالف أحدهم ً
متأوال أو ً
معاندا؛ ولذا أطلق السلف مثل هذا على بعض
سنيته حبسب ما ابتدع إال أن يكون
ً
املتقدمني دون أن خيرجوه من أهل السنة كقوهلم" :فيه تشيع".
ث بني أن نزع لقب السنة يكون أبحد أمور:
 -1التحول إل إحدى الفرق البدعية املنابذة للسنة كالشيعة واخلوارج واملعتزلة.
 -2االنتساب إل الفرق املنتسبة إل اإلسالم من الباطنية كاإلساعيلية والدرزية والنصريية
والقرامطة والفالسفة.
 -3اطراح عقائد السنة ابلكلية واعتناق منهج بدعي يعارض ويناقض املنهج السين كليًّا؛
كاألشعرية واملاتريدية والصوفية؛ فاألشاعرة واملاتريدية مرجعهم العقل وهو عندهم
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مقدم على النقل ،والصوفية مرجعهم الكشف وأما أهل السنة فمرجعهم التسليم
للنقل :الكتاب والسنة ،على فهم سلف األمة.
خارجا عن السنة كليًّا إال يف إحدى حالتّي:
والفاعل للبدعة ال يكون مبجرده
ً
مبتدعا ً
أصال.
 -1نبذ السنة إبرادته ،فال ينتسب إليها ً
منهجا بدعيًّا.
 -2أن خيالف يف أصل كلي يتبىن به ً

ومن كان دون ذلك فعلى وجهني:

 -1من ترك أصال من السنة لكن ال يعود على بقية األصول ابإلبطال ،فهو مبتدع يف
جزء وبدعته نسبية.
 -2من خالف ببدعة يف فرع جزئي فهو من السنة ،إال أن يكثر من اجلزئيات البدعية
ليكشف به عن تشرب بدعة كلية.
ث ختم الكتاب مبلخص ملا فيه.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
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