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 املقدمة
 ونظر،  جتاذب  حمل   وغريهم واجلماعة السنة أهل بني للفرق ضابط إجياد حماوالت  زالت ما
  ابلفرقة  املراد  حترير  إىل  حيتاج  وهذا  هذا.  عصران  إىل  وقع االفرتاق يف أمة اإلسالم  منذ  وذلك 

  ألهل   قًامفار    صاحُبها  كوني  اليت  فةاملخال    لضابط   معيار  حتديد  مث  ،واجلماعة   السنة  أهل  الناجية
  بضدها و   ،(1)زائغ«   خمالفها  أن    ابن  أهُلها  وُعرف   »ُعلمت  إذا  السُّنة  أن  شك   وال  واجلماعة.  السنة
 األشياء.  تتميز

 :منها بد ال قدماتم
  ينبغي  فإنه   هلم،  قللمفار    ضبط  من  عليه  يرتتب  وما  ،واجلماعة  السنة  أبهل  املراد  ليتضح

 منها:  القضية، لتناول مبقدمات  لذلك  التمهيد
  ة حقيق  يكون  أن  بد  ال  والجماعة  السنة  أهل  إلى  االنتساب  األولى:  المقدمة

 دعوى:  ال

  االتباع  بدعاوى   فيه  فارقهم  ما  عني    يُغل  ف  وهو  واجلماعة  السنة  أهل  نهجمل  قمفار   من  فكم
  البدع؛  أهل من كثري  ديدن وهذا األمة،  سلف  وإىل واجلماعة السنة  أهل إىل االنتساب  وحتقيق
  لكتاب ل  الصحيح  الفهم  وإىل  ،السلف  إىل  خمالفة  مقاالت   من  إليه  خلصوا  وما  أنفسهم  ينسبون
  وينكشف   ،احلق  عن  هبا  انفردوا  اليت  خمالفتهم  حقيقة  ظهرت    والتحقيق  احملك    عند  لكنهم   والسنة،

 احلق. ثوب    الباطل إلباس
صلى هللا عليه    هللا  رسول  هلا  شهد  اليت  رقةالف    ضابط  بتحرير  -سيأيت  كما-  ذلك   وسبيل

  املختلفة؛  الطوائف  هبا  تفر دت   اليت  املخالفات   نوع  يف  النظر  مث  منصورة،  وأبهنا  ابلنجاة،  وسلم
  ، احق    واجلماعة  السنة  أهل  عموم  يف  تندرج  الفرق  هذه  هل  :التساؤل  عن  اإلجابة  إىل  صلن  فبها

 واد ؟ يف وأهلها والسُّنة واد   يف هي مأ
  فرقة  يف  صاحبتها   تنازع   فرقة  »كل  أن    وأفكارها  الفرق  اتريخ   يف  املطردة  الكليات   منو 

 . (2)غريه؟!« حالة وتقبيح شرًعا  حالته حتسني يف أبًدا آخذ  املبتدع أن  ترى أال النجاة.
 

 . (85 :ص)   لسجزيل  ، ينظر: رسالة إىل أهل زبيد   (1)
 . 198-197  / 3( الشاطيب، االعتصام، 2)
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 واأللفاظ   املؤو لة   األدلة  من  كساء    إىل  يكون  ما  أحوج  واجلماعة  السنة  هلأل  قفار  م  فكل
  لدى   وتروج  احلق،  كأهنا   فتظهر  عليه،   هو  ما  م لوجُي    حاله،و   همذهب  قبيح   هبا   يسرت  ؛املزخر فة
 . (1)السلف لدى املعتربة  املقاالت  إحدى أو السلف  مذهب كأهنا   الناس

 جتم ل  اليت والدعاوى احملسنات  عن ابعيدً   ،احقيقي   االنتساب  يكون  أن هو املعيار  كان  لذا
 واجلماعة.  السنة أهل ألصول املخال فة األفكار

وال    إليه  ينتسبون  اسم    لهم  ليس   والجماعة  السنة  أهل   الثانية:  المقدمة

 : الحديث والسنة غير  لقب يعرفون به

  هلم   وليس  مصر،  إىل  وال  شخص،  إىل  ينسبون  فال  ميثلها؛   وما  السُّن ة   إىل  ينتسبون  فهم
 .سمؤس  

  هلم  ليس  الذين  السنة  »أهل  السنة؟ قال:  أهل  م ن    سئل:  عندما  هللا   رمحه  مالك   قال  كما
 .( 2)رافضي« وال قدري، وال جهمي، ال به، يعرفون لقب

 إىل  ينسبون  وال  العقائد،  يف  عنهم  هللا   رضي  الصحابة  وموافقة  ةن  السُّ   إىل  ينسبون  إمنا  فهم
 أن  قبل  معروف  قدمي،  مذهب  واجلماعة  السنة  أهل   »مذهب  ألن  ؛يف العقائد  األئمة  من  أحد
 . (3)وأمحد« والشافعي ومالًكا حنيفة  أاب تعاىل هللا خيلق

  منشئها   أو   قائلها  إىل  واترة   واملرجئة،   كالقدرية  ملقالة    يُنسبون  فتارة   البدع،   ألهل  خالفًا
 أانس  قبل  من  التسمية   تنشأ  واترة  واخلوارج،  كالروافض  الفعل  إىل  واترة   والنجارية،  كاجلهمية

 الفرقة. خارج
 احلديث  إىل  ونسبُتهم  مجيعها،  الن  سب  هذه  من  ونبريئ  السُّنة  أهل  ن  أ  تقرير:  ميكننا  وهبذا

 إبحسان.  تبعهم ومن  عنهم هللا رضي  الصحابة مجاعة  عليه كان  وما والسُّنة،
اليت أحدثها يُنسب، وإىل  مقالته  صاحب  يقول الاللكائي: »كل من اعتقد مذهًبا فإىل  

فهم   ، صلى هللا عليه وسلمرأيه يستن د، إال أصحاب احلديث؛ فإن  صاحب مقالتهم رسول هللا 

 
 بتصرف.  (وما بعدها  395 /1)   ( ينظر: مفتاح دار السعادة1)
 . (35 :ص )  البن عبد الرب ،االنتقاءينظر:  (  2)
 . (601 /2) ( منهاج أهل السنة  3)
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وبذلك   يقتدون،  وبرأيه  يفزعون،  وإليه  يستدلون،  وبه  يستندون،  علمه  وإىل  ينتسبون،  إليه 
يفتخرون، وعلى أعداء ُسنته بقرهبم منه يصولون، فمن يوازيهم يف شرف الذكر، ويباهيهم يف  
عليهما؛   يشتمل  والسنة،  الكتاب  معاين  من  مأخوذ  امسهم  إذ  االسم؟!  وعلو  الفخر  ساحة 

 . (1) لتحققهم هبما، أو الختصاصهم أبخذمها«
  ؛ ويضافون إليها  إليهم  تضاف  السنة  أئمة  فإن  البدعة،  أئمة  مثل  ليسوا  السنة  فأئمة

  عنهم   مصادر  ألهنم   ؛ ويضافون إليها  إليهم  تضاف  البدعة  وأئمة  ظهرت،  هبم   مظاهر   ألهنم
 .(2)صدرت

 السلفية،   أو   واألثرية   ابحلنبلية   الفرتات   بعض  يف  انتساهبم  يفسرو   ، اجد    مهم  التقرير  وهذا
  هي   وإمنا  واجلماعة"،  السنة   "أهل  :العام  للوصف  مفارقة  تسميات   األلقاب   هذه  تفليس 

  ككون  املقولة،  أو   املخالف  رد  يف  ظهورها  إىل  الضرورة  دعت  معينة  ملقالة  ومفارقة  موضحة،
ب  أو  نسبفيُ   القرآن،  خلق  مسألة  يف  خصومه  ضد  هللا  رمحه   أمحد  مع  مثاًل   احلق  بعض   ينتس 
  ضد  للحق اظهرً مُ  هللا  رمحه  أمحد اإلمام لكون  احلنبلية؛  أو  دأمح إىل  حينها واجلماعة السنة أهل
 وغريها. واألثرية احلديث أهل يف القول وكذلك  ،وأتباعهم االعتزال أهل

أحد  إىل  فاالنتساب  الفقهيات،  العقائد وأصوهلا ال  أمور  التقرير يف  أن هذا  وال خيفاك 
 األئمة األربعة يف الفقه ال يعارض ما حنن بصدده.

 والمسائل:  الدالئل  يتناول والجماعة السنة  أهل منهج  الثالثة: المقدمة

 االستدالل   يتناول  طلقأُ   إذا  -الصاحل  السلف  هدي  أو -  واجلماعة  السنة  أهل  منهج   فإن
 كاآليت:  وتفصيله واملسائل،
:  والسنة[:  الكتاب لنصوص املطلق ]التسليم التلقي:  ومصدر اًلستدًلل أوًلا
  نصوص ل  املطلق  التسليم  قاعدة  على  التلقي   ومصدر  ابالستدالل  يتعلق  فيما  منهجهم  فيقوم

ات عقلية أو ذوقية تكون  معارض أبي   النصوص دالالت  تقييد يقبلون ال  فهم والسنة؛  الكتاب 

 
 . (24 /1)( شرح أصول اعتقاد أهل السنة  1)
ينظر2) والنقل    :(  العقل  تعارض  الواسطية،(6  /5)درء  قواعد  ( 15  :ص)  للرشيد   ، شرح  وضوابط ، 

 . (380 /2)  قوشيت ل   منهجية،
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 حاك مة على الوحي. 
لكنه يف مسالكه العملية يبطن  ،الوحي نصوصل تسليمفليسوا كمن جيعل شعاره الظاهر ال

 ملا يراه هو وطائفته )مسلمات   ا خمالفته  بعدمناً  ومرت     امقي دً   النصوصهذه    اتباع   جيعلغريها؛ إذ  
دية(عقلية   الباب،   هذا  يف   املنحرفة  الطوائف  كثري من  كحال  ،غريها)ذوقية!( أو    وأ  !( أو )و ج 

 ذلك. تفصيل وسيأيت
 [:خمالفته  وعدم اإلمجاع، عليه ما ]لزوم املسائل: اثنياا:
  البدعة  وصف   استحقوا  فإهنم  ،املبتدعة  الطوائف   مجيع  عن  الباب   هذا   يف  مييزهم  الذي  وهو
  وسيأيت   االعتقاد،  أصول  يف  املعترب  اإلمجاع  خمالفتهم  ألجل  واجلماعة  السنة  أهل  عن  واخلروج
 تفصيله.
 إذا   عليه  أمجعوا  ما  فإن  عليه؛  أمجعوا  فيما  الصاحل  السلف  هبدي  اباللتزام  العربة  كانت  وإذا

 عليه  أمجعوا  ما  يشمل  كما   ابلنصوص،   املطلق  ابلتسليم  التلقي  مصدر  يف  إمجاعهم  يشمل  أُطلق
 االعتقاد. أصول يف

  يف   وقعت  وقد  إال  األصلني  هذين  أحد  يف  البدعة  يف  وقعت  قد  طائفة   أن  يُعلم  ال  كما
 حيصل  أن  بد  فال  التلقي  مصدر  يف  االحنراف  هلا   حصل  طائفة  فكل  ؛اآلخر  األصل  يف  البدعة

  ما   جهة  من  احنرافها   إىل  نُظر  طائفة  وكل  االعتقاد،  أصول  يف  االحنراف  من  ذلك   الزم  هو  ما   هلا
  وهذا   هلا،  اثبًتا  التلقي  مصدر  يف  االحنراف  يكون  أن  بد  فال  الصاحل  السلف  إمجاع  فيه  خالفت

 . (1)واجلماعة السنة ألهل فة املخال   الفرق مجيع يف ابالستقراء ينخرم ال كلي  حكم
 وكذلك  الوحي،  وتعظيم  والسنة  الكتاب   لنصوص  املطلق  التسليم  قاعدة  على  والتنصيص

  أبواب   شرع  من  وجناة   والفروع،  األصول  يف  الزيغ   من  عصمة  خمالفته؛  وعدم  اإلمجاع   عليه  ما  لزوم
 والفروع. واألصول ،املدلول أو الدال يف سواء الضالل

 إطالقات:  بعدة السُّنة أهل  مصطلح  يستعمل قد  الرابعة: المقدمة

 يرد   وقد  ،امطلقً   واجلماعة  السنة  أهل  ابسم  األئمة  كتب  يف  دير    قد   السنة  أهل  مصطلح  فإن

 
 . (18-17  :ص) لقرين  لينظر: ضابط الفرق بني أهل السنة وخمالفيهم،   (1)
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 ذلك: ومن الباطلة، املعتقدات  أو الفرق لبعض خمالفتهم  ابعتبار  السنة أهل به امرادً 
يطلق "أهل السنة" على كل من حق ق االتباع الكامل احملض للصحابة   :األول  اإلطالق 

 هللا عنهم يف أصول العقائد:رضي 
وهذا خاص ابملدرسة السُّنية، ويقابل هذا اإلطالق املعتزلة واخلوارج واألشاعرة واملاتريدية  

 والصوفية وغريهم. 
يطلق "أهل السنة" على كل من أقر  إبمامة اخللفاء الثالثة أيب بكر وعمر   :الثاين  اإلطالق 

 لصحابة: وعثمان رضي هللا عنهم أمجعني، واعتقد شرف ا
أتباع   الشيعة، فيدخل فيهم  فكل من اعتقد هذا االعتقاد يسمى أبهل السنة يف مقابل 

 . (1) املدارس الكالمية
 الصوفية.  للمدرسة املخالف على السنة" "أهل يطلق :الثالث اإلطالق 
اإلطالق  فاملراد به    - بصفته املطلقة-  (واجلماعة  السنة  أهل)  مصطلح  إطالقأن    واألشهر

  واجتمعوا   إمجاعهم،  ولزم  الصحابة،  واتبع  نة،والسُّ   للكتاب   الكامل  االتباع  قحق    نم  وهو:    األول
 الكامل. االتباع من اوبعدً  قرابً  املنهج هذا إىل املنتسبني تفاوت  مع ،الفرقة ونبذوا ذلك، على

 السنة"  "أهل  مصطلح  إطالق  -كاإلطالق الثاين والثالث-  االعتبارية  طالقات ابإل  املرادو 
  الرد   سياق   يف  برافضي  ليس   منعلى    واجلماعة  السنة  أهل  كإطالق   ؛ كربى  ضاللة   مقابل  يف

 وغريهم. والفالسفة الصوفيةالرد على  يف الشأن وكذلك  ،الرافضة على
 فالرافضون  والتشيع،  الرفض  معتقد  رفض  قد  البدع  أهل  من  اكثريً   أن  يشهد   الواقع  فإن
  واجلماعة   السنة  أهل  جانبوا  قد  -املسألة  هذه  يف  السنة  أهل  عموم  من  كانوا  وإن-  للتشيع

 .أخرى مسائل يف إمجاعهم عن ابلشذوذ
  بني اإلطالق املطلق واإلطالقات االعتبارية:  اخللط  نتيجة  الرائجة  الدعاوى  منلذا فإن  

 ليس   واألمر  ؛امطلقً   السنة  أهل  عموم  يف   داخلوناخلربية    الصفات   مؤويل  أن  البعض  دعوى
 إبطالق.  كذلك 

 
 . (91  :ص) لعمريي  ل ، قانون التأسيس العقدي،(217  / 2)بن تيمية  ال  ،ينظر: منهاج السنة النبوية  (1)
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  أهل  من يكونون وكيف ؟مواضعه عن  الكلم حيرفون وهم السنة أهل من يكونون فـ»كيف
 اللهم  ،السنة  أبهل  نساويهم  أن  أبًدا  ينبغي  فال  ؟السنة  أهل  عقيدة  من   النقيض  على  وهم  السنة

هم    والسنة  الرافضة،  هم  الشيعة  وشيعة،  سنة  :نقول  الرافضة  مقابل  يف  ؛الرافضة  مقابل  يف  إال
 الذين   هم  السنة  أهل  نقول:  أن  فالصواب   بينهم،   فيما  واختالف  وإن  ،االعتقاد  يف  خيالفهم  من

 . (1) فيها« السلف واتبعوا عليها، واجتمعوا ،هبا متسكوا

 : واجلماعة السنة  بأهل املراد حترير األول: املبحث
ا  }و أ ن    تعاىل:  هللا  يقول ر اط ي  ه ذ  ت ق يًما   ص   ع ن    ب ُكم    فـ تـ ف ر ق    السُُّبل    تـ ت ب ُعوا  و ال  ف ات ب ُعوهُ   ُمس 

 . [153 ]األنعام: س ب يل ه {
  ل هُ   تـ ب ني     م ا  بـ ع د    م ن    الر ُسول    ُيش اق ق    }و م ن    فقال:  املؤمنني  لسبيل  املفارقني  سبحانه  وتوعد

ُد ى ل ه   تـ و ىل   م ا نـُو ل  ه   ال ُمؤ م ن ني   س ب يل   غ ري    يـ ت ب ع  و   اهل  ريًا{ و س اء ت   ج ه ن م    و ُنص   . [115]النساء: م ص 
  ،عنهما   هللا  رضي  سفيان  أيب  بن  معاوية  مع  حججنا  قال:  حلي  بن  هللا  عبد  عامر  أيب  عن

  قال:  صلى هللا عليه وسلم  هللا   رسول  إن  :فقال  الظهر،   صالة  صلى  حني   قام  مكة  قدمنا  فلما
 على   ستفرتق   األمة  هذه  وإن  ملة،  وسبعني  ثنتني  على  دينهم  ف   افرتقوا  الكتابني  أهل  إن»

  سيخرج  وإنه  اجلماعة،  وهي  واحدة،   إًل  النار   ف   كلها   ،-األهواء  يعين: -  ملة  وسبعني  ثالث
  عرق   منه  يبقى  ًل  ، (2)بصاحبه  بل  الك    يتجارى  كما  األهواء  تلك  هبم  جتارى  أقوام   أميت  ف 

 . (3)«دخله إًل لفص  م   وًل
  ليأتني »  : صلى هللا عليه وسلم  هللا  رسول  قال  قال:  عنهما   هللا  رضي  عمرو   بن  هللا  عبد  وعن

  أمه   أتى  من  منهم   كان  إن  حىت  ابلنعل،  النعل  حذو  إسرائيل  بين  على  أتى  ما  أميت  على
 ملة،  وسبعني  ثنتني  على  تفرقت  إسرائيل  بين  وإن  ذلك،  يصنع  من  أميت  ف   لكان  عالنية

 
 . (222 /  2)  بن عثيمنيالتفسري املائدة،   (1)
لإلنسان من عض الكلب، وهو داء يصيب الكلب فيصيبه شبه اجلنون، فال : داء يعرض  الك ل ب(  2)

. ينظر: عون ايعض أحدا إال كلب، ويعرض له أعراض ردية، وميتنع من شرب املاء حىت ميوت عطشً 
 . (116  / 10) املعبود  

 (. 2641(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) 4597أبو داود )و (،  16937( رواه أمحد )3)
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  ي   هي  ومن  قالوا:   «، واحدة  ملة  إًل  النار  ف   كلهم  ملة،  وسبعني  ثالث  على  أميت  وتفرتق 
 . (1)«وأصحايب عليه أان ما» قال: هللا؟ رسول

 يف  فاحلق  هلا،   خمال فة  وف رقًا  انجية   فرقة  مثة    أن   على  ظاهرة  داللة  تدل  وغريها  النصوص   فهذه
  هللا   رضي  وأصحابه  صلى هللا عليه وسلم  النيب  عليهكان    ما  مثل  على  كان  من  وهي  منها،  واحد
  النيب  عليهكان    ما  على  كانت  من  أبهنا   الناجية،   الفرقة  تعيني  على  ُمعينة   إضاءات   فهي   ،عنهم

 واجلماعة". السنة "أهل وهم  ذلك. على واجتمعوا وأصحابه، صلى هللا عليه وسلم
  إليهم   نقله  ما   اعتقاد  على  الثابتون   هم   السنة  »فأهل  هللا:   رمحه  السجزي  نصر  أبو  يقول

  عنهم   هللا  رضي  أصحابه  عن  أو  ،صلى هللا عليه وسلم  الرسول  عن  -هللا  رمحهم-  الصاحل  السلف
  عنهم   هللا   رضي  ألهنم   ،صلى هللا عليه وسلم  الرسول  عن  وال  الكتاب   يف  نص    فيه  يثبت  مل  فيما

 .(2) برهان«  إقامة  إىل  فيه  حيتاج  أن  من  أظهر  وهذا  سن تهم،  واتباع   آاثرهم،  ابقتداء   أمران   وقد  أئمة،
 فإهنم  البدعة  فأهل  عداهم  ومن  احلق  أهل  نذكرهم  الذين  ةن  السُّ   »وأهل  حزم:  ابن  ويقول

  أصحاب   مث  ،عليهم  هللا  رمحة  التابعني  خيار  من  هنجهم  سلك   من  وكل  ، عنهم  هللا  رضي  الصحابة
  يف   العوام  من  هبم  اقتدى  من  أو  ،هذا  يومنا  إىل  فجياًل   جيال  الفقهاء  من  اتبعهم  ومن  احلديث

 . (3)عليهم« هللا  رمحة ،وغرهبا األرض شرق
 املتمسكون   والتوحيد،  اإلسالم  أهل  هم  واجلماعة  نةالسُّ   أهل  أن  »اعلم  األلوسي:  يقول

  والظاهرة،  الباطنة  والعبادات   والنحل  العقائد  يف  صلى هللا عليه وسلم  هللا   رسول  عن  الثابتة   ابلسنن
  عنها   خيرجوا  ومل  واالعتقادات،  العلم  أبواب   يف  الكالم  وأهل  األهواء  أهل   ببدع  يشوبوها  مل  الذين

 .(4)والعبادات« الطرائق أهل جهال عليه كما  واإلرادات، العمل ابب  يف
  رضي   وأصحابه  صلى هللا عليه وسلم  النيب  عليه  كان  مبا  املتمسكون  واجلماعة:  السنة  فأهل

 . عنهم هللا

 
 . "هذا حديث مفسر غريب، ال نعرفه مثل هذا إال من هذا الوجهوقال: "  ( 2641لرتمذي )( رواه ا1)
 . (100 : ص)رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد على من أنكر احلرف والصوت    (2)
 . (90 / 2)  الفصل يف امللل واألهواء والنحل  (3)
 (. 550 /1)   ية األماين يف الرد على النبهاين( غا4)
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 والجماعة: السنة أهل  لصفة المنهجي  التفصيل

 واجلماعة: السنة أهل ملذهب  املنهجية املعامل أبرز من
: االعتصام  والسنة  الكتاب  في  ينظروا   حتى  عقائدهم  يبنون  ال أنهم    -1

 : بالوحي

 على   بناءً   العقدية  املواقف   أتسيس  يف  شرعوا  والسنة  الكتاب   نصوص   هلم  تبي نت  فإذا
  هو   أتسيسها  يف  وامليزان  واألساس  العقدية  املواقف  بناء  يف  األصل  إذ  األدلة،  تلك   مقتضيات 

 إمنا  -وفروعه  أصوله-  الدين  يف  دى اهلُ   فإصابة  عنهم؛   هللا  رضي  الصحابة  منه  فهمه   وما  الوحي،
  ، وتطبيقه  ،ينالد     فهم  يف  وأصحابه  صلى هللا عليه وسلم  النيب  عليه  كان  ما  على  ابالعتماد  يكون

 حوله.  والتمحور
  عليه،  وحاكمة  الوحي،   على  سابقة  ذوقية   أو   عقلية  أصول  واجلماعة  السنة  أهل  لدى  ليسو 
 فهو   للوحي،  خاضعة  تكون  أن  جيب  معرفية   ومنطلقات   عقلية  أصول  من  يبنونه  ما  كل  وإمنا

 خربية  دالالت   جمرد  ليس  الوحي  به   أتى  وما  احلاكم.   وهو  امليزان،  وهو  املنطلق،  وهو  األساس،
 ابحلس   املتعلقة  والوجودية  والعقلية  اخلربية  الدالالت   من  عدد  من  مركب  مضمون  هو   وإمنا  فقط،
 . (1)وغريه

، لذا فإهنم  له   اعتبار   فال   ابالعتبار الوحي    له   يشهد  ال  وما   والسنة،  الكتاب   هو  فاألصل
 مقام،  كل  يف  عليها  دون ويؤك     ،مصفات  أظهر   من  فهذه   والسنة  ابلكتاب   االعتصاميعلنون  
 مسالكهم. مجيع  يف اعملي   ذلك  ويظهر
 على  صلى هللا عليه وسلمورسوله  هللا  كالم   يؤثرون ألهنم  ؛جبدارة والسنة الكتاب  أهل مهُ و 
  ويتبعون   أحد،  كل  هدي  على  صلى هللا عليه وسلم  حممد  هدي  ويقدمون  الناس،   أصناف  كالم
 . اوظاهرً  ا ابطنً   صلى هللا عليه وسلم آاثره

  أن   الطوائف  من  غريهم  عن  واجلماعة  السنة  أهل  به  خيتص  فيما  اجلامع  القول  فإن  وعليه
  فإهنم   هلم،  املخالفة  الطوائف  مجيع  خبالف  ابلنصوص،  املطلق  التسليم  على  يقوم  منهجهم

 
 .( 89- 88  : ص)لعمريي  لقانون التأسيس العقدي،    ( ينظر:1)
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 .(1) بدعية أصول من أحدثوه  مبا النصوص  تقييد يف يشرتكون
 وما   الظن  عن  خيرج   ال  صلى هللا عليه وسلم  الرسول  خالف   من  كل»  أن   جتد  ستقراءالواب

  الذي   الظن  غايته  كان  ؛هبا  يستدل  حجة  فيه  وله   ،قاله  ما  يعتقد  ممن  كان  فإن  ؛األنفس  توى
  ، إليهم  ألقي  خطاب   أو   ،كاذب   نقل  أو  ، فاسد  بقياس   كاحتجاجهم  ،شيئا  احلق  من  يغين  ال

  يراه   مبا  السنة  خيالف  من  عمدة   هي  الثالثة  وهذه  الشيطان.  إلقاء  من  وكان   ،هللا  من  أنه  اعتقدوا
  فاسدة   شبهات   وتكون  ،قطعية  وأدلة  برهاان  ويظنها  ،عقلية  أبدلة  حيتج   أن  ماإ  ،ودليال  حجة
 يف   ذلك   مثل  يوجد   كما  ،وابطلها   حقها  بني  مييز  مل  ، متشاهبة  ومعان  جمملة  ألفاظ  من  مركبة
  وقع   فإذا  ، متشاهبة  ألفاظ  من  حججه  يركب  إمنا  ؛والسنة  الكتاب   خالف  من  به   حيتج   ما   مجيع

 املبطل   متسك   وإن   ،العقلية  احلجج  هي  وهذه   ، الباطل  من  احلق  تبني  والتفصيل  االستفسار
  على  دالة  غري  تكون  أو   ،صلى هللا عليه وسلم  الرسول  على  كذاب   تكون  أن   فإما   ؛مسعية  حبجج

 . (2)«ذكر ما على وداللته املنت يف ماإو  اإلسناد  يف إما فاملنع ،طولالبُ  أهل هبا  احتج ما
  يقول كما- السلفو  وميزتم،  خاصتهم هو  والسنة ابلقرآن واجلماعة السنة أهل فاعتصام

 من   حدث   ما  األمة  يف  حدث   فلما  ،واإلميان  ابلقرآن  اعتصامهم  كان»  : -هللا  رمحه  تيمية   ابن
  ليست  الباطن يف عمدتم هؤالء صار  ،اشيعً  واالختالف التفرق أهل صار  واالختالف  التفرق

 والصفات  التوحيد  يف   يعتمدون  عليها  ،شيوخهم  ابتدعها  أصول  على  ولكن  ،واإلميان  القرآن  على
  القرآن   من  يوافقها  أنه   ظنوا  ما   مث  ،ذلك   وغري  صلى هللا عليه وسلم  ابلرسول  واإلميان  والقدر
 بتحرير  يعتنوا  مل  واحلديث  ابلقرآن  احتجوا  إذا  جتدهم  فلهذا  أتولوه؛  خالفها  وما  به  احتجوا

  على   األمر  نفس  يف  اعتمادهم  كان   إذ  املعىن؛   ذلك   من  القرآن  يف  ما  يستقصوا  ومل  ، داللتهما
 ليس  ؛أمكن  كيف  ردها  قصد  من  شروع  أتويلها   يف  يشرعون  ختالفهم  اليت  واآليت   ،ذلك   غري

 . (3)«هبا االحتجاج عن منازعه  يدفع أن بل الرسول؛ مراد يفهم أن مقصوده

 
 :ص)  لقرين ل  ، ضابط الفرق بني أهل السنة وخمالفيهم،(157  / 13)ابن تيمية  ( ينظر: جمموع الفتاوى،  1)

5) . 
 . (68-67 / 13) ( جمموع الفتاوى  2)
 . (59-58 / 13) ( جمموع الفتاوى  3)
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 التنصيص   جمرد   واجلماعة  السنة  أهل  يف   الصفة  هبذه   املراد   ليس   أنه  وهو   ، امهم    ا أمرً   ربزيُ   وهذا
  عليه  يُرىب  حموري    ومعىن  مطلقة،  وق يمة  قاعدة  ذلك   جعل  وإمنا  والسنة،  ابلكتاب   التمسك   على

 العقائد.  أتسيس  يف اأساسي   وميزاانً  معيارًا وجعله إليه،  ويدعون  الناس،
 يقسمون  وإمنا   ه،ب  املطلق  االعتصام  وال  للوحي  التام  التسليم  يعلنون  ال   فإهنم  لغريهم؛  خالفًا

  جيعلون  ال  فهم   غريه،   على  وبعضها   الوحي،  على  فيه  يعتمدون   بعضها   أقسام،  إىل  العقائد
 التمسك   إىل  الدعوة  تقعيدهم  يف  يظهر  وال  املميز،  امليزان  وال  احلاكم  املعيار  والسنة  الكتاب 
  يبين  أو  عقيدة،  يؤسس  ال  جممل،  قليل  ذلك   عن  وحديثهم  به،  يليق  مبا  حوله  والتمحور   ابلوحي
 يف   مشرتكون  مجيعهم  للحق  املخالفة  الفرق  أهل  أبن   القول  ميكننا  بل  سلوًكا.  يريب  وال  ،منهًجا
  متشاهبة،   أو  ُمشك لة  جيعلوهنا  اليت  ابلنصوص  املراد  يبني  مل  هللا عليه وسلمصلى    الرسول  أبن  القول
 من  منهم  مث  مشكاًل،  اآلخر  الفريق  جيعله  ما  غري  نصوصه  من  املشكل  فريق  كل  جيعل  وهلذا
 األدلة  على  بياهنا   أحال  بل  يبينها،   ومل  علمها   :يقول  من  ومنهم  أيًضا،  معانيها  يعلم  مل  :يقول

 .(1)العقلية
 األصول   من  فكان  والسنة،  ابلكتاب   اعتصامهم  عليهم:  به  هللا  أنعم   ما  أعظم  »من  فإن  لذا

 القرآن،   يعارض  أن  قط  أحد  من  يقبل  ال  أنه  إبحسان:  هلم  والتابعني  الصحابة  بني  عليها  املتفق
د ه؛  وال  قياسه،   وال  معقوله،  وال  ذوقه،   وال  برأيه،  ال   القطعيات  ابلرباهني  عنهم  ثبت  فإهنم  و ج 

  يهدي  القرآن  وأن   احلق،  ودين   ابهلدى  جاء   صلى هللا عليه وسلم  الرسول   أن  البينات   واآليت 
 .(2)أقوم« هي لليت

 بذلك:  والتواصي السلف  بفهم دالتقيُّ  -2

 عما   اخلروج  وعدم  للنصوص،  "السلف  فهمبـ"  التقيد  مقاالتم  يف   والظاهر  عنهم  املستفيض
  وينصون   ،أقواهلم  بطالن  منه  يلزم  مبا  فيه  اختلفوا  فيما  أقواهلم  مجلة  عن  اخلروج  وال  ،عليه  أمجعوا

 .بذلك   ويتواصون

 
- 110  :صللعمريي ) ، قانون التأسيس العقدي،  (801  /   2)بن أيب العز  ال( ينظر: شرح الطحاوية،  1)

 .- ورقة علمية-لعيسوي ل ،أصل والشرع فرع مسلمة أو مغالطة: العقل  ا. وينظر أيضً (111
 .( 28 / 13) ( جمموع الفتاوى  2)
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 رسول  أصحاب   عليه  كان  مبا  التمسك   عندان:  السنة  »أصول  هللا:   رمحه   أمحد  اإلمام  يقول
 . (1)هبم« واالقتداء صلى هللا عليه وسلم هللا

  قالوا،  فيما  وقل  القوم،  وقف  حيث  وقف  السُّنة،  على  نفسك   »اصرب  األوزاعي:  يقول  بل
 .(2) وسعهم« ما يسعك  فإنه الصاحل، سلفك  سبيل واسلك  عنه، كفوا  عما وكف

 الصحيح   املعيار   احلقيقة   يف  هو   وإمنا  النصوص،   دالالت   عن  مستقال    أمرًا  ليس  السلف  وفهم
 النصوص.  فهم يف

  يف   معانيها   عليه   تدل  ما  جهة   من  معلومة  أهنا   فيها   األصل  كان  وإن  النصوص  فدالالت 
  أن   حينئذ  فالواجب  معىن،  من  أكثر  على  الداللة  احتمال  عليها  يرد  قد  أنه  إال  ،العرب   لسان
 على  الداللة  يف قاطعة حجة  النصوص لتلك  فهمهم يعترب وأن  ،الصاحل السلف هدي يف ينظر

 معانيها. 
  وتقييد  -احلريف  املعجمي  ملعىنا  :أي-   اللغة  تمله حت  ما   مبجرد  النصوص  فهم   يف  االكتفاء  وأما

  اختلفوا   وإن  إهنم  حيث  الدين،  يف  االبتداع  قنطرة  فهو   السلف  فهم  اعتبار  دون  احملتملة  الدالالت 
 من  أحدثوه   مبا   النصوص  دالالت   تقييد  على  اتفقوا  أهنم  إال  التلقي  يف  ومصادرهم  أصوهلم  يف

  النصوص   ةخمالف  عدم  واشرتاط  املتكلمني،  عند  العقلي  املعارض  انتفاء  كاشرتاط  بدعية،  أصول
 عند   املعصوم  اإلمام  عن  ورد   ملا   النصوص  خمالفة  عدم  واشرتاط  الصوفية،  عند  للكشف
 . (3)اإلمامية

السلف:     اعتبار  إن  بل  فيه،  اختلفوا  فيما  اختالفهم  اعتبارومما يدخل يف حجية إمجاع 
   .هديهم اعتبار عموم يف داخل اختالفهم
  واتفقوا  عليه  أمجعوا  ما   أن  وهو   :ظاهر  فأمره   اتفاقهم   حال  ف   عليه  كانوا  ما  حجية  فأما

  ، إبمجاعهم  يعترب  أن  بعدهم  من  على  وجيب  احلق،  هو  يكون  أن  بد  فال  تعاىل  هللا  دين  من  أنه
 ذلك. يف خالفهم إذا الدين يف االبتداع طريق يسلك  أن لزمه وإال

 
 . (14 : ص)أصول السنة    (1)
 . (637 /2لآلجري ) الشريعة،  ينظر:  (  2)
 . (23  :ص) لقرين  لينظر: ضابط الفرق بني أهل السنة وخمالفيهم،   (3)
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 يلزم  ما  إىل أقواهلم    عن  خيرج  أن  ميكن  ال  احلق  أن   فهو  فيه:  اختلفوا  فيما  احلجة  وجه  وأما
 بعدهم  من  جاء  حىت   احلق  يعرفوا  مل  أهنم ذلك   من  يلزم  ألنه   إليه؛   ذهبوا  ما  مجلة   بطالن   من  منه

 .أقواهلم يباين ما وذكر ،عليهم فاستدرك
  اختلفوا   إذا   أقاويلهم  من  خيرج  :قال  من  "يلزم  قال:   أنه   أمحد  اإلمام  عن  ورد  ما  معىن  وهذا

 .(1) أمجعوا" إذا أقاويلهم من خيرج أن
 يلزمه فإنه  اختلفوا  إذا  الصحابة  أقوال  عن  خيرج   أن  له  يصح إنه  :قال  من  أن   بذلك   هومرادُ 

  خيرج  أن   له   يصح  فإنه   أمر  على  أمجعوا   لو  حىت  أهنم  أيًضا   فيلزمه  مجيعهم،  عن  احلق  غاب   قد  أنه
 اخلروج  جوز   فكأنه   اختالفهم  حال  يف  أقواهلم  جمموع  عن  اخلروج  جوز  إذا  ألنه  إمجاعهم؛  عن
 . (2)اتفاقهم حال يف إمجاعهم عن

كما ال يليق مبجتهد أن يقول قواًل يلزم من ختطئتهم، أو جتهيلهم، كأن حيدث قوالً اثلثاً  
يف مسألة يلزم منها اجتماع السلف على قولني كالمها خطأ، فهذا الشأن يف حال اختالفهم؛  

 فكيف إذا اجتمعوا؟! 
 يكن   مل  قولني   على  مسألة  يف  تاختلف  إذا  »واألمة  هللا:  رمحه   ابن تيمية  يقولويف هذا املعىن  

 عن  والعدول  اخلطأ،   على  السلف  إمجاع  ويتضمن  القولني،  يناقض  قول  إحداث   بعدهم  ملن
 . (3) الصواب«

 السلف:  فهم  إلى  الرد  حول إشكال

الصحابة رضي هللا عنهم يف النوازل اليت تطرأ بعد عصرهم   فهم  إىل   الرد  أن  البعض  يظن  قد
 ! جهالة  إىل رمي   هو

  اعتبار  يف  النزاع  لكن  عصرهم،  بعد  وأحداث   نوازل  وقوع  يف  شك   ال  أبنه  :عن ذلك   وجياب 
 جمهول. أمر  إىل رمًيا  فهمهم إىل الرجوع

 هذا  عنها  يقال  قد  نفسها  والسنة  الكتاب   فنصوص  فساده،  علم  القول  هذا  الزم  أتمل  ومن

 
 . (1113/  4)  ينظر: العدة يف أصول الفقه   (1)
 . (19-18: ص)لقرين  لضابط الفرق بني أهل السنة وخمالفيهم،   (2)
 . (125 / 34) جمموع الفتاوى    (3)
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 جمهول.  أمر إىل رجوًعا سيكون  االعتبار هبذا الرد فإن القول،
 النوازل  من  يكون  ما   وبني  عنهم   هللا  رضي  الصحابة   عليه  كان  ما   بني  الفرق »  فإن  وعليه

  الشرعي  الدليل  معرفة  فإن  املناط،  وحتقيق  املناط  تنقيح  بني  الفرق  قبيل  من  هو  عصرهم  بعد
 على   تفوت   ال  حبيث  للصحابة  معروفة  تكون   أن  بد   ال  احلكم  عليها  يدور  اليت  داللته  ومعرفة

  الوقائع  من  يكون  قد   ما  تفاصيل  يعرفوا  أن  ذلك   لكل  معرفتهم  من  يلزم  ال  لكن  جمموعهم،
  عليه   يدور  ما   ومعرفة  الدليل  فقه  يف  يلزم  ال  ذلك   فإن  األدلة،  داللة  عليها  تنطبق  اليت  والنوازل
صلى   للنيب  معلومة  تكون  أن  يلزم  ال  املستقبلية  والنوازل  الوقائع  تفاصيل  معرفة  إن  بل  فيه،  احلكم

  أعلم   أنه  يف  قدًحا  وال  ،صلى هللا عليه وسلم  النيب  نبوة   يف   شرطا  ذلك   وليس  ،هللا عليه وسلم
  تعاىل،  هللا   إال  املستقبل  يف   النوازل  من  يكون  ما  وال  الغيب  يعلم  ال   فإنه  تعاىل،  هللا   أبحكام   الناس

 النوازل  يف  األحكام  عليه  تنطبق  مبا   الصحابة  جهل  إن   :يقال  أن  ميكن   ذلك   كل  مع  فكيف
  املعيار   هو  عليه  كانوا  ملا   املوافقة  كون  ويف  للنصوص،   الصحابة  فهم  حجية   يف  يقدح  املستقبلية

 الفرق. من غريها عن الناجية الفرقة به  تتميز الذي
 يف  تكن  مل  اليت  املسائل  بعض  يف  حيكمون  قد  العلماء   أن  الباب   هذا  يف  اإلشكال  يرفع  ومما 

  يف  اإلمجاع عنهم حيكون  قد بل املسائل، تلك  يف الصحابة فقه من  يعلمونه مبا الصحابة عصر
 املسألة.  يف عنهم علم ملا  ضروري  الزم هو ذلك  أن جملرد املسألة حكم

 أدركت   قال:   حيث   القرآن،  خبلق  القول  حكم   يف  دينار   بن  عمرو   ذكره  ما  ذلك   ومن
  سواه   وما  خالق،  هللا   يقولون:   سنة  سبعني  منذ  دوهنم  فمن  صلى هللا عليه وسلم  النيب  أصحاب 
 . (1)يعود  وإليه خرج منه هللا، كالم  والقرآن خملوق،

  خملوق،  غري  القرآن  أن  على  االستدالل  يف  الصحابة  فقه  إىل  االستناد  بذلك   أراد   إمنا  وهو
  إن   :أيًضا  وقالوا  خملوق،   فهو  هللا   سوى  ما  كل  إن  قالوا:  قد  أهنم  عنهم  نقله  فيما  الداللة  ووجه
  غريه،  وليس تعاىل  هللا  كالم  ألنه  خملوقا، ليس  القرآن  أن  قوهلم  الزم  وأن   تعاىل،  هللا  كالم  القرآن
  تعاىل،  هللا   كالم  إنه  : يقولون  أهنم  هو  مبخلوق  ليس   القرآن  إن   :يقولون  الصحابة  أن  على  فدليله

 
 : ص)  ، والبخاري يف خلق أفعال العباد(331- 330)ص:  أخرجه الدارمي يف الرد على بشر املريسي    (1)

 عن سفيان بن عيينة. (117
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 ما  يكون  أن  يلزم   وال  خملوقا،  يكون  فال  غريه،  وليس  صفاته  من  صفة  تعاىل  هللا  كالم  أن  ومعلوم
  :القرآن عن قوهلم مع خملوق سواه  وما اخلالق هو  هللا  أن من الصحابة عن دينار  بن  عمرو نقل
 وإن   األمرين  يف  بقوهلم  االستدالل  يصح  إنه  بل  واحد،  سياق  يف  قالوه  قد  تعاىل  هللا  كالم  إنه

  بني  مجع  قد  دينار   بن  عمرو   يكون  أن  فيمكن  اآلخر،  عن  مستقال  قيل  قد  منهما  كل  كان
 . (1) «فيها قالوه مبا االستدالل وجه  وإظهار  ،الصحابة عند املسألة فقه بيان ألجل القولني
 الخالف:   نبذو األصول  على السلف أئمة  إجماع -3

  ومن  ،الفروع  يف  اختالفًا   العقدية  املدارس  أقل  من  جيدهم  واجلماعة  السنة  أهل  حلال   فاملتتبع
 العقائد.  أصول يف خالف  بينهم يوجد  يكاد ال بل ،األصول على ااجتماعً  أكثرها

 : رمحه هللا  السمعاين يقول  السمة هذه بيان ويف
  إىل   أوهلم  من  املصنفة  كتبهم  مجيع  طالعت  لو  أنك   احلق  على  هم   احلديث  أهل  أن  »يدل

  كل  وسكون  الدير   يف  بينهم  ما   وتباعد  وزماهنم   بلداهنم   اختالف  مع  وحديثهم  قدميهم  خرهمآ
  جيرون   ،واحد  ومنط  واحدة  وترية  على  االعتقاد  بيان  يف  وجدتم  األمصار  من  قطرًا  منهم  واحد

  ترى   ال   واحد،  ونقلهم  واحد،   ذلك   يف  قوهلم  فيها،   مييلون  وال   عنها، حييدون   ال  طريقة   على  فيه
  ونقلوه   ألسنتهم  على  جرى  ما  مجيع   مجعت  لو   بل  قل،  وإن   ما   شيء  يف   وتفرقًا  اختالفًا   بينهم 
 دليل  احلق  على  وهل  واحد،  لسان  على  وجرى   واحد  قلب   من  جاء  كأنه  وجدتم  سلفهم  عن
}أ فال يتدبرون ال ُقر آن و ل و ك ان  من ع ن د غري هللا لوجدوا ف يه    تعاىل:قال هللا    !هذا؟  من  أبني

فا كثريا{ ت ال  }واعتصموا حب  بل هللا مج  يًعا و ال  تف رُقوا واذ ُكُروا نع م ة تعاىل:  ل  اوق  [،82]النساء:    اخ 
و ااًن{ هللا ع ل ي كُ  اء فألف ب ني قـُُلوبُكم  فأصبحتم بنعمته إخ  ُتم أ عد     .(2) «[103]آل عمران:    م إ ذ  ُكنـ 
 والسلوك: العقدية المعرفة بين الجمع -4

  وإمنا  العقائد،  دراسة  جمرد  على  تقتصر  وال  فحسب،  املعرفية  ابجلوانب  يهتمون   ال  فهم
  والقبائح،   واملعاصي  احملرمات   عن  البعد  إىل  والدعوة  السلوك  ابستقامة  االهتمام  ذلك   إىل  جيمعون

 السلوك. يف  وخالفهم املعتقد وافق من ال وسلوكهم، عقيدتم وافق م ن احق   إليهم فاملنتسب

 
 . (25-24 : ص)لقرين  لضابط الفرق بني أهل السنة وخمالفيهم،   (1)
 . (45 :ص )  االنتصار ألصحاب احلديث  (2)
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  واألخالق   ابلتعبد  االلتزام  أن  على  يؤكدون  يؤلفوهنا  اليت  عقائدهم  يف  أهنم  األمر  هبم  بلغ  بل
 طريقتهم.  مكوانت  من ومكون واجلماعة، السنة أهل عقيدة من جزء اإلسالمية واآلداب 
 البدعة  جمانبة   »ويرون  يقول:  حيثيف تقرير العقيدة    الشافعي  اإلمساعيلي  ذكره  ما  ذلك   ومن

 وترك  األذى  كف   ويرون  والسعاية  واالغتيال  والدغل  واخليانة  والعجب  والتكرب  والفخر  واآلاثم
  املأكل  يف  والتعفف  عندهم...   بغيبة  ليس  فيه  فالقول  إليها،   يدعو  وهو  بدعة  أظهر   ملن  إال  الغيبة

  عن  واإلعراض  املنكر   عن  والنهي   ابملعروف  واألمر  اخلري،  عمل  يف  والسعي  وامللبس،  واملشرب 
  بينهم العذر وإقامة البيان بعد من والعقوبة اإلنكار مث احلق، هلم ويبينوا يعلموهم حىت  اجلاهلني
 . (1)ومنهم«

  واملناكح   واملشارب   املآكل  يف  التورع   السنة  أهل  مذهب  ومن»  األصفهاين:  السنة  قوام  ويقول
 اجلدال  واتقاء  وجل،   عز  هللا   يف  التحاب   على  والتحريض   والقبائح،   الفواحش  من  والتحرز
  بوفاء   والقيام  ومباينتهم،  وهجرهم  والضاللة،  األهواء  أهل  وجمانبة   الدين،   أصول  يف  واملنازعة

 النفس   ومنع  واحلرمات،  الريبة  عن  الطرف  وغض  والتبعات   املظامل  من  واخلروج  واألمانة،  العهد
  والبهتان،   الغيبة  عن  اللسان  وإمساك  احملصنات،  وقذف  الزور  شهادة  وترك  الشهوات   عن

  اخلربات،   فعل  إىل  واملسابقة   اإلخوان،   زلل  عن  والصفح  الغيظ،   وكظم  الكالم  من  والفضول
  على   والشفقة  هللا،  يف  والنصيحة  الضعفاء  ومواساة  األرحام،  وصلة  الشبهات،  عن  واإلمساك

  السنة  ومن  الصلوات،  أداء  إىل  والبدار   القرآن،   حلملة   سيما  ال  الليل  لقيام   والتهجد  هللا،   خلق
 واجلهاد  واألعياد  اجلمعات   يف  خلفهم  والصالة  فجارا،  أو  كانوا  أبرارا  األمر  لوالة  والطاعة  السمع
 .(2)السفر« يف واإلفطار ابلصالح، هلم والدعاء معهم

  واجلماعة   السنة  أهل  عند  التميز  حمل  ولكن  هبا،  يهتمون  ال  املخالفني   أن  يعين  ال  وهذا
 العلم  طالب   عليها  يرىب  اليت   املعاين  من  وجعلها  العقيدة،  لبيان   املخصصة  املؤلفات   ضمن   جعلها

 .(3) خبصوصها العقيدة يف

 
 . (413 :ص)   -ضمن اعتقاد أئمة السلف للخميس -إلمساعيلي ل اعتقاد أئمة أهل احلديث،    (1)
 . (572- 571 /2) احلجة يف بيان احملجة    (2)
 . (117- 115  : ص)  للعمريي   قانون التأسيس العقدي،  :ينظر  (3)
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 الدين:  أصول  من  ويجعلونها  ثابتة  غير  مقالة ينصبون  ال -5

 أصول  من  وجيعلوهنا  مقالة  ينصبون   »فال   الناجية:  الفرقة  وصف  حاكًيا  اإلسالم   شيخ  يقول
 ما  جيعلون بل  ،صلى هللا عليه وسلم الرسول به   جاء فيما اثبتة  تكن مل إن  كالمهم  ومجل دينهم
  فيه   تنازع  وما  ويعتمدونه،  يعتقدونه  الذي  األصل  هو  واحلكمة  الكتاب   من  الرسول  به  بعث
 وغري  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  واألمر  واألمساء  والوعيد  والقدر  الصفات  مسائل  من  الناس
  واالختالف؛   التفرق  أهل  فيها   تنازع  اليت  اجململة  األلفاظ  ويفسرون  ،ورسوله   هللا  إىل  يردونه  ذلك 
 أبطلوه،   والسنة  للكتاب   اخمالفً   منها  كان  وما  أثبتوه،  والسنة  للكتاب   موافقا  معانيها  من  كان  فما
  من   هدى  بغري  النفس   هوى  واتباع   جهل  الظن  اتباع   فإن   األنفس؛  توى   وما  الظن  يتبعون   وال
 .(1) ظلم« هللا

 أصول   من  أصاًل   وجيعلوهنا  ، عليها  ويعادون  يوالون   مقالة  ينصبون  ال  واجلماعة  السنة  فأهل
  أصول   ضمن  ومكانتها  ورتبتها  قدرها  مسألة  كل  ويقدرون  والسنة،  الكتاب   يف  تثبت  مل  إن  الدين

 واإلميان. اإلسالم
  بد  ال  الشرعية  املطالب  يف  الكالم  من  الناس   سائر   يقوله   فـ»ما  الشارع   غري  كالم  حكم  وأما

  فهو   خالفهما   وإن  يقبل،   حق  فهو   والسنة  الكتاب   وافق  فإن   والسنة،  الكتاب   على  عرضه  من
 املراد،   حبسب  عليه  أو  له  فيحكم  املتكلم  مراد  يعرف  أن  فإما  اجلهتني:  احتمل  وإن  يرد،  ابطل
 الوجه  على  كالمه  محل  حسنة  كانت  فإن  -املتكلم  سرية-  سريته  يف  فينظر  مراده  يعرف  أال  وإما

  الوجه  على كالمه   محل  سيئة سريته  كانت  وإن  {،ه  ب   ر   ن  ذ  إب     هُ اتُ ب  نـ   جُ رُ خي    بُ ي   الط   دُ ل  البـ  }و   احلسن؛
 يعرف  مل  لكن  رادهمُ   رفعُ   إذا  أما  .[58]األعراف:    ًدا{ك  ن    ال  إ    جُ رُ خي     ال    ث  بُ خ    يذ  ال  }و    السيئ؛

 عليه  قام  ما  والعلم   بعلم؛  إال  يتكلم  وال  عنه  مُيسك   فإنه  بتكذيبه؛  أو  بتصديقه  الشرع  جاء  هل
 .(2)صلى هللا عليه وسلم  الرسول به جاء   ما منه والنافع الدليل،

 إطالقات   من  واجلماعة  السنة  أهل  إىل  املنتسبني  بعض  قبل  من  عليه   يُنص  قد  فما  وعليه

 
 (. 348-346 /3جمموع الفتاوى )   (1)
، حكم خمالفة (161)ص:  شرح الطحاوية    (،355  /17،  146،  145  / 13) جمموع الفتاوى  ينظر:  (  2)

 . (63  : ص)  لعثمان علي حسن ،أهل السنة
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  املنصوص   واجملمالت   الثابتة   املعاين  عن  خترج  فال   اثبت،  نص  صريح  فيها  وليس  ، عليها  تواردوا
 البدعية.  املقاالت  على الرد وحالة الرد مقتضى حسب  أوردوها وإمنا عليها،

 والجماعة بين الفرق المختلفة: وسطية أهل السنة  -6

فكما أن أهل اإلسالم وسط بني األمم وامللل فإن أهل السنة واجلماعة وسط بني الفرق 
واملذاهب، ألهنم يستقون علومهم وتصوراتم من معني الوحي الذي قال هللا عنه: }وكذلك 

 [.143جعلناكم أمة وسطًا{ ]البقرة: 
وأبعدها عن لوثة   ديثاً وجدان أعدهلا وأوسطها وأرمحهاوإذا نظران يف اتريخ الفرق قدمياً وح

قف، والواقع ااملو   هالتاريخ سجل هذالتكفري واإلقصاء وسفك الدماء أهل السنة واجلماعة، و 
 على أهنم كانوا مبنأى عن اإلفراط والتفريط.خري شاهد 

ني خمتلفني  إذا نظرت إىل أهل األهواء والبدع رأيتهم متفرق»يقول أبو املظفر السمعاين:  
وشيعا وأحزااب ال تكاد جتد اثنني منهم على طريقة واحدة يف االعتقاد يبدع بعضهم بعضا بل  

تراهم أبدا يف تنازع وتباغض  ،  يرتقون إىل التكفري يكفر االبن أابه والرجل أخاه واجلار جاره 
أبهنم قوم ال واختالف تنقضي أعمارهم وملا تتفق كلماتم }حتسبهم مجيعا وقلوهبم شىت ذلك  

 [.14]احلشر:  يعقلون{
البصريني  البغداديون منهم  اللقب يكفر  املعتزلة مع اجتماعهم يف هذا  أو ما مسعت أن 
أاب هاشم وأصحاب أيب  ابنه  اجلبائي  البغداديون ويكفر أصحاب أيب علي  والبصريون منهم 

إذا تدبرت أقواهلم  وكذلك سائر رؤوسهم وأرابب املقاالت منهم  ،  هاشم يكفرون أابه أاب علي
وكذلك اخلوارج والروافض فيما  ،  رأيتهم متفرقني يكفر بعضهم بعضا ويتربأ بعضهم من بعض

 ؟!وهل على الباطل دليل أظهر من هذا. بينهم وسائر املبتدعة مبثابتهم
  قال تعاىل }إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل هللا{

 . [159]األنعام: 
وكان السبب يف اتفاق أهل احلديث أهنم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل  

وأهل البدعة أخذوا الدين من املعقوالت واآلراء فأورثهم االفرتاق    ،فأورثهم االتفاق واالئتالف 
قلما خيتلف  ؛ واالختالف واملتقنني  الثقات  والرواية من  النقل  أو    ،فإن  لفظ  اختلف يف  وإن 
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وأما دالئل العقل فقلما تتفق بل عقل   ، فذلك اختالف ال يضر الدين وال يقدح فيه  ،كلمة
 .(1) واحلمد هلل« ، وهذا بني    ، كل واحد يري صاحبه غري ما يري اآلخر

السنة واجلماعة الذين حمضوا اإلسالم ومل يشوبوه أهل  وهلذا ملا كان  »يقول شيخ اإلسالم:  
على   مقبولة  شهادتم  األمةبغريه كانت  فرق  واألهواء كاخلوارج   ، سائر  البدع  أهل  خبالف 

بينهم من العداوة والظلم ما خيرجهم عن كمال هذه احلقيقة اليت جعلها هللا    ؛والروافض فإن 
 . (2) «ألهل السنة

 ومن نفيس صياغة شيخ اإلسالم ما سطره يف منت الواسطية قوله عن أهل السنة واجلماعة:
فهم وسط يف ابب صفات   ؛كما أن األمة هي الوسط يف األمم  ،األمةهم الوسط يف فرق  »

وهم وسط يف ابب أفعال    ،وأهل التمثيل املشبهة   ،هللا سبحانه وتعاىل بني أهل التعطيل اجلهمية
 ، ويف ابب وعيد هللا بني املرجئة والوعيدية من القدرية وغريهم  ،هللا تعاىل بني القدرية واجلربية

ويف أصحاب رسول  ، ان والدين بني احلرورية واملعتزلة وبني املرجئة واجلهميةويف ابب أمساء اإلمي
 .(3)«بني الروافض واخلوارج صلى هللا عليه وسلمهللا 
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