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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
أن أمة اإلسالم اليوم تعيش أزمة خطيرة جدًا مع تغيبها عن مصدر التلقي  الشيرع  

في  منهجيية التطبييفت فتوسيع الخيال  بيين اسمية واسيت  مت  بطهياتخبالتال  و لها 
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بذلك مظاهر الفرقة ت وفرخت ف  جنابتها أصينا   شيتم مين الجماعيات وال زبييات 
صييبك  ييل  ييزل بمييا لييديهم فر ييون ت  ييل ميينهم يييدعوا لمنهجيي  ويييرو  لبدعتيي ت فأت 

ماعية أتبيا  ويلبس ذلك بلبوس ال فت ولذلك لزم أهل المنهج ال ف أهل السنة والج
السل  أن يرفعوا رايتهم بال ف وأن يعلنوا منهجهم ت وأن ينشروا عقيدتهمت ليتمسيك 

 بها أتباعهم ويهتدي بها من ظل عن طريقهم ممن شاء هللا أن يهدي . 
يوييات  قيقيية ميينهجهم  تييم    فميين الوييروري رفييع راييية أهييل السيينة والجماعيية واه

 قوة و أن ال ف معها.  تختلط برايات أخذت ترفع صوتها عاليًا ب ل
  ومن المهم  ذلك بيان سمات ومعالم منهج أهل السنة والجماعة  تم   ي يد

 يذيرًا وتجري يًا عنها أهل السنة فيبتلوا بالفرقة وا ختال  وينشغل بعويهم بيبعت ت
وهجييرًا ت مييع أن ميين المتعييين أن ت ييون جهييودهم جميعييًا فيي  مواجهيية أهييل البييد  

فف ت وأن ي ون بينهم التواد والترا م والتناصك بر  والمناوئين سهل السنة  
 ولين . 

 

 سبب تسميتهم بذلك : سبب تسميتهم بذلك : سبب تسميتهم بذلك : ما ما ما أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة ومن هم من هم من هم   
   

   " أهل السنة والجماعة " " أهل السنة والجماعة " " أهل السنة والجماعة " 

 وأص اب توهم المتمسي ون بسينة النبي  هم من  ان علم مثل ما  ان علي  النب  
 الييذين اسييتقاموا علييم  وهييم الصيي ابة والتييابعون وأئميية الهييد  المتبعييون لهمتوهييم

ا تبييا  وجييانبوا ا بتييدا  فيي  أي م ييان وأي زمييانتوهم بيياقون منصييورون  لييم يييوم 
 القيامة.

 
 
"سبب تسميتهم بذلك"سبب تسميتهم بذلك"سبب تسميتهم بذلك      

واجتمياعهم عليم اسخيذ بهيا ظياهرًا وباطنيًاتف    سموا بذلك  نتسابهم لسينة النبي 
 القولتوالعملتوا عتقاد. 

 

 

 

 

 

 

وصفاتـــــهــــــم : وصفاتـــــهــــــم : وصفاتـــــهــــــم :    عـــــلامــــاتــــــهــــمعـــــلامــــاتــــــهــــمعـــــلامــــاتــــــهــــم   
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   أهل السنة هم الذين يجددون للأمة أمر دينها  : أهل السنة هم الذين يجددون للأمة أمر دينها  : أهل السنة هم الذين يجددون للأمة أمر دينها  :    ...111

فهم الذين يعملون علم أ ياء الدينتويسيعون ليدفع الغربية عن توتجدييد ميا أنيدرس 
  من معالم  .

 

   هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:    ...222

بالييييدت ثيييم فهيييم ييييأمرون بيييالمعرو توينهون عييين المن ييير بمراتيييل اإلن يييار اليييثال ت 
باللسانت ثم بالقللتتبعًا للقدرة والمصل ةتويسل ون ف  ذلك أقرل طريف ي صيل بي  
المقصييودتبالرفف توالتيسييير توالسييهولةتمتقربين بنصييي ة الخلييف  لييم هللاتقاصييدين 

يصالهم  لم  يل خييرتو فهم عين  يل شيرتم افظين بيذلك عليم خيريية تنفع الخلف واه
 عنها. مةت ريصين علم دفع العذال سهذه ا

 

      . هم أهل الدعوة إلى هللا :. هم أهل الدعوة إلى هللا :. هم أهل الدعوة إلى هللا :333

فهم يدعون  لم دين اإلسالم ت بال  مية والموعظية ال سينة ت والمجادلية بيالت  هي  
أ سنتويسل ون ف  ذلك شتم الطرف المشروعة والمبا ةت تم يعر  النياس ربهيم 
ويعبدوه  ف عبادت . فال أ د أ رص منهم علم هداية الخلف ت و  أ د أر يم مينهم 

 س. بالنا
 
 
 
 
 
 

      . هم القدوة الصالحون :. هم القدوة الصالحون :. هم القدوة الصالحون :4

والمجاهيييييييدينتومنهم أعيييييييالم الهد تمصيييييييابيك  تسن فييييييييهم الصديقينتوالشيييييييهداء
الدجمتوأول  المناقل المأثورة ت والفوائل المذ ورةت وفيهم أئمة اليدين اليذين أجميع 

 الناس علم هدايتهم.
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د مين يقتيدي بي  فمن هنا يجد اإلنسان فييهم القيدوة أييًا  يانت فينن  يان مجاهيدًا وجي
ن  ييييان م بييييًا للعلييييم راسبييييًا فييييي  وجييييد فيييي  سيييييرهم ميييين يسييييير علييييم  ميييينهمتواه

 نهج توه ذا....
 

      هم الغرباء:هم الغرباء:هم الغرباء:. . . 555

  الذين يصل ون ما أفسد الناستويصل ون  ذا فسد الناس.
 

      . هم الفرقة الناجية :. هم الفرقة الناجية :. هم الفرقة الناجية :6

 مة. الت  تنجو من البد  والوال ت ف  هذه الدنيا ت وتنجو من عذال هللا يوم القيا
 

      . وهم الطائفة المنصورة :. وهم الطائفة المنصورة :. وهم الطائفة المنصورة :7

 وهو مؤيدهم وناصرهم. تسن هللا معهم
 

      وهم الظاهرون إلى قيام الساعة :وهم الظاهرون إلى قيام الساعة :وهم الظاهرون إلى قيام الساعة :. . . 8

هيييم عليييي  مييين ال يييف  فهيييم معروفيييون بيييارزون مسيييتعلونتوهم ثيييابتون عليييم ميييا
 والدينتوهم سالبون متم نونتفلقد جعل هللا  جتهم ظاهرةتو لمتهم ه  العليا. 

 
 
 
 

 أهل السنة والجماعةأهل السنة والجماعةأهل السنة والجماعةهج هج هج منمنمنوسمات وسمات وسمات خصائص خصائص خصائص : : :   

 ما أن للعقيدة الص ي ة مميزات تمتاز بها عن سيرها من العقائد ف ذلك سهلهيا 
الذين هم أهل السنة والجماعية منهجيية وممييزات يمتيازون بهيا عين سييرهم مين 
أهييل الملييل والن لتتلييك المنهجييية التيي  تميييز بهييا سييل  هييذه اسمييةتومن تييبعهم 

انتسييييل  ليييييهم أن يأخييييذ بهاتويييييأطر نفسيييي   بن سييييانتوالت  يجييييدر ب ييييل ميييين
 عليهات تم ينال ما نالوه من خير وفول. 

  فمن تلك الخصائص التي تميز بها منهجية أهل السنة والجماعة

 ما يلي:
 

   الاقتصار في التلقي على الكتاب والسنة:الاقتصار في التلقي على الكتاب والسنة:الاقتصار في التلقي على الكتاب والسنة:   ...111
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فهييييييييييييييييم ينهلييييييييييييييييون ميييييييييييييييين هييييييييييييييييذا المنهييييييييييييييييل العييييييييييييييييذل عقائييييييييييييييييدهم 
ف يييل ميييا وافيييف ال تيييال والسييينة قبليييوه  سيييلو همتوأخالقهم تو وعبادتهمتومعامالتهمت

 وأثبتوهت و ل ما خالفهما ردوه علم قائل   ائنًا من  ان . 
واس يييالم  بخيييال  أهيييل البدعييية والوييياللة اليييذين أخيييذوا ديييينهم عييين طرييييف اليييرؤ 

أو  مةيأدعيوا لهيم العصي نلذين أخذوه فيما يزعمون من أئميتهم اليذيأو ا والم اشفات
 . الوحي عقل ت وجعلوه  ا مًا علم نصوصأهل ال الم الذين ألهوا ال

 

. التسليم  لنصوص الشرع ، وفهمها على مقتضى مـنهج . التسليم  لنصوص الشرع ، وفهمها على مقتضى مـنهج . التسليم  لنصوص الشرع ، وفهمها على مقتضى مـنهج 222 

  :::الصالحالصالحالصالح   السلفالسلفالسلف

فهييم يسييلمون لنصييوص الشيير  ت سييواء فهمييوا ال  ميية منهييا أم   ت و  يعروييون 
النصييوص علييم عقييولهم ت بييل يعروييون عقييولهم علييم النصييوصتويفهمونها  مييا 

 فهمها السل  الصالك . 
 

  الاتباع وترك الابتداع:الاتباع وترك الابتداع:الاتباع وترك الابتداع:   ...3

بيييل هيييم متبعيييون لهيييدي رسيييول الهيييد  فهيييم   يقيييدمون بيييين ييييدي هللا ورسيييول  ت 
بخييال  المبتدعيية الوييالينتالذين ابتييدعوا فيي  الدينتمسييتدر ين علييم منقييادون ليي  ت

 و   رل العالمين. 
 

  . الاهتمام بالكتاب والسنة :. الاهتمام بالكتاب والسنة :. الاهتمام بالكتاب والسنة :4

ويرجعيون  ليهميا  دي  دراية ورواييةوتالوةتوتفسيرًاتوبال  اً فهم يهتمون بالقرآن  فظ
 ف  جميع أمورهم وما أش ل عليهم وفيما هم في  يختلفون .

بخييال  سيييرهم ميين المبتدعيية الييذين يهتمييون ب ييالم شيييوخهم أ ثيير ميين اهتمييامهم  
 بال تال والسنة. 

  : . عدم التفريق بين الكتاب والسنة إلا بما حـدد  الشـارع. عدم التفريق بين الكتاب والسنة إلا بما حـدد  الشـارع. عدم التفريق بين الكتاب والسنة إلا بما حـدد  الشـارع5

َن َعااُ  } علييم  ييد سييواء ت قييال تعييالم فال ييل ميين عنييد هللاتوالقبييول لهمييا َوَمااي نَُِقاا

:" أ   ني  أوتييت القيرآن   وقيال،( سورة الاِم 4، 3) {ْن هنَو إَُّلا َوْحٌي ننوَحى*إُ  اْلَهَوى
  ومثل  مع ".
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. لـي  لهــم إمــام معظــم يلخـذون كلامــو كلو،ويــدعون مــا . لـي  لهــم إمــام معظــم يلخـذون كلامــو كلو،ويــدعون مــا . لـي  لهــم إمــام معظــم يلخـذون كلامــو كلو،ويــدعون مــا 6

  :::   خالفو إلا الرسول خالفو إلا الرسول خالفو إلا الرسول 

علييم ال تييال والسيينة ت فمييا وافقهمييا  فييننهم يعروييون  الميي  أمييا سييير الرسييول 
أميا سييرهم ت قبلتوما   فال تفهم يعتقدون أن  اًل يؤخذ من قول  ويرد    الرسول 

ميين الفييرف اسخيير تومن متعصييبة المييذاهل  فييننهم يأخييذون  ييالم أئمييتهم  ليي   تييم 
 ولو خال  الدليل. 

ل لألميية ( وليييس س ييد أن ينصيي20/164قييال شيييس اإلسييالم فيي  مجمييو  الفتيياو   
ت و  ينصيل لهيم  شخصًا يدعو  لم طريقتي  ت وييوال  ويعيادي عليهيا سيير النبي  

 المًا  يوال  علي  ويعادي سير  الم هللا ورسول  وما اجتمعت عليي  اسمية تبيل هيذا 
ميين فعييل أهييل البييد  الييذين ينصييبون لهييم شخصييًا أو  المييًا يعييادون بيي  بييين اسمييةت 

 دون".   يوالون ب  علم ذلك ال الم ويعا
بعاده :وقال  سقاط  واه "فنذا  ان المعلم أو اسستاذ قد أمر بهجر شخص أو بنهداره واه

ن  ون و ذلك نظر في  : فنن  ان قد فعل ذنبًا شرعيًا عوقل بقدر ذنب  بال زيادة ت واه
 لم ي ن أذنل ذنبًا شرعيًا لم يجز أن يعاقل بش ء سجل سرت المعلم أو سيره. 

سيوا النياس ويفعليوا ميا يلقي  بيينهم العيداوة والبغوياء ت بيل ولييس للمعلميين أن ي ب
} َوتَعَايَوُنواْ َعََاى  ي ونون مثل اسخوة المتعياونين عليم البير والتقيو   ميا قيال تعيالم

اُدندن اْلُعقَاي ُ  َُ  َ َ إُنا انَّ ِْاُ  َواْلعناْدَواُن َواتاقناواْ انَّ ُْ ( 2  {اْلبرَُّ َوالتاْقاَوى َوَّلَ تَعَايَوُنواْ َعََاى ا
  سورة المائدة

 انتهم  الم  ر م  هللا . 
   

   

   

   

      . الدخول في الدين كلو :. الدخول في الدين كلو :. الدخول في الدين كلو :777

}نَاي ََنهَهاي الااُننَ  فهم يدخلون ف  الدين  ل  ويؤمنون بال تال  ل  ت امتثاً  لقول  تعيالم

ُِ الَّااْطَقيُن إُُاا قناَوا ابُعنواْ خن َُْ  َكآفاةً َوَّلَ تَت َنواْ فُي السَُّ بُاطٌ {آَمِنواْ اْدخن ، ( ساورة البقارة208) هن لَكناْ  َعادنوم مه

 بخال  الذين فرقوا دينهمتو انوا شيعًا  ل  زل بما لديهم فر ون. 
لقيرآن عويينتفنمنوا بيبعت اوبخال  الذين نسوا  ظًا مميا ذ يروا ب تواليذين جعليوا 

 ال تال و فروا ببعت. 
 

  . الأخذ بلوامر الإسلام بقوة:. الأخذ بلوامر الإسلام بقوة:. الأخذ بلوامر الإسلام بقوة:8



 خصائص منهج أهل السنة والجماعة 

 

7 

7 

بولهييا فيي  الرخيياء والشييدة ت والمنشييط والم ييرهت وفيي  الغوييل ك بييا لتزام بهاتوقلييوذ
 والرواتوعند اسثرة.

  

      . تعظيم السلف الصالح:. تعظيم السلف الصالح:. تعظيم السلف الصالح:9

فأهييل السيينة  يعظمييون السييل  الصييالكتويقتدون بهمتويهتييدون بهييديهمتويرون أن 
 طريقتهم ه  اسسلمتواسعلمتواس  م .

   

الجمـــع بـــين النصـــوص فـــي المســـللة الواحـــدة،ورد الجمـــع بـــين النصـــوص فـــي المســـللة الواحـــدة،ورد الجمـــع بـــين النصـــوص فـــي المســـللة الواحـــدة،ورد . . . 101010

      إلى المحكم :إلى المحكم :إلى المحكم :المتشابو المتشابو المتشابو 

تيم يصيلوا  ليم ال يف   ليم الم  مت النصيوص وييردون المتشياب  فهم يجمعون بيين
 ف  المسألة.

بخال   ثير من الطوائ  التي  نظيرت  ليم النصيوص الشيرعية بعيين عوراءتفويلت 
 وأولتتوذلك   ال المعطلةتوالممثلةتوالقدريةتوالجبرية . 

 

  بييين العلييم والتطبيييف وعييدم ا خييتال التوافــق بــين القــول والعمــلالتوافــق بــين القــول والعمــلالتوافــق بــين القــول والعمــل. 11
المنهج  ل  تفأهل السينة والجماعية بعييدين  يل البعيد عين التوياد والتنياقت اليذي 
يعيش  أهل اسهواء بين أقوالهم وعليومهم وأعميالهم وأ يوالهم. وقيد جعيل هللا المقيت 

 والبغت لمن يقول ما   يفعل.
 
 

   . الجمع بين الخوف والرجاء والحب: . الجمع بين الخوف والرجاء والحب: . الجمع بين الخوف والرجاء والحب: 121212

يجمعييون بييين هييذه اسمييورتويرون أنيي    تنيياف  و  تعييارت فأهييل السيينة والجماعيية 
ااْ  َكاايُنوا بينهييات قييال سييب ان  وتعييالم ْوَكااهن إُُاهن َُ }فَيْسااتََمْبَِي لَااهن َوَوَهْبَِااي لَااهن نَْأطَااى َوََْلااََْأَِي لَااهن 

ااُعط َ  ُُ ُِ َونَااْدعنوََُِي َرَوبًاي َوَرَهبًااي َوَكاايُنوا لََِاي َخي ْطاَرا َْ وقييال فيي  ،( سيورة اسنبيياء90) {ننَسايُرعنوَن فُااي اْل
اْ   معرت الثناء علم سائر عبياده الميؤمنين َجايُكَُ نَاْدعنوَن َرهاهن ََ ْ  َعاُ  اْل ِناوهنهن }تَتََمايفَى كن

ُفقنوَن{ ْقَِيهنْ  نِن َُ ي َر َا عًي َوُم ََ  . ( سورة السمدة16) َخْوفًي َوَط

عًااي إُنا } َوادْ  :تعييالم  وأمرنييا أن نعبييده بييالخو  والرجيياء  مييا فيي  قوليي  ََ عنااو ن َخْوفًااي َوَط

ْأُسُِطَ { َن َ  اْل ُ قَُرنٌب مَُّ َت انَّ ََ هيذه طريقية أهيل السينة والجماعية في  . ( سورة األعارا 56) َرْح
 هذا البال . 
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نميا يأخيذون بعبيادة مين  أما من عداهم فيال يجمعيون بيين الخيو  وال يل والرجاءتواه
 هذهت ويدعون ما سواه. 

يقولون ن ن نعبد هللا   خوفًا من عقاب  و  طمعًا  –مثاًل  –فغالة الصوفية         
نما نعبده  بًا لذات  ف سلف  .أما الخوار  فعبدوا هللا بالخو  و ده.  ثواب تواه

أنيي   بييد ميين الجمييع بييين  – مييا موييم  –أمييا أهييل السيينة والجماعيية فيييرون      
قنوطًا ويأسيًاتوالرجاء  الخو  وال ل والرجاءتفالخو  يستلزم الرجاءتولو  ذلك ل ان

 يستلزم الخو تولو  ذلك ل ان أمنًا من م ر هللا . 
وهناك مقولة مشهورة عند السل  ت وه  قيولهم :" مين عبيد هللا بال يل و يده فهيو 
زنييديفتومن عبييده بييالخو  و ييده فهييو  ييروري توميين عبييده بالرجيياء و ييده فهييو 

  "وال ل والرجاء فهو مؤمن مو د  تومن عبده بالخو مرجئ
 
   

      الجمع بين الرحمة واللين والشدة والغلظة :الجمع بين الرحمة واللين والشدة والغلظة :الجمع بين الرحمة واللين والشدة والغلظة :. . . 131313

ْ   :قال تعالم ف  وص  الص ابة رو  هللا عنهم  يء هَْطَِهن ََ َح دااء َعََى اْلكنفايُر رن ُُ ََ} (29 )

 سورة الفتح. 

ة   وقيال في  وصي  عبياده الميؤمنين اليذين ي يبهم وي بوني : ُمُِطَ  ََُعاا ا ِْ ا َن } ََُذلااة  َعََاى اْل

هيو نبي  الر مية ت وهيو في  الوقيت  ثم  ن نبينا م ميد ، ( سورة الَيئدة54)ى اْلَكيفُُرنَ {َعََ 
بخييال  سيييرهم مميين يأخييذون بالشييدة فيي  جميييع أ ييوالهم أو نفسيي  نبيي  المل مييةت 

بخال  سيرهم ممن ع س اسمرتفتن ير للميؤمنينتوأسلظ  باللين ف  جميع أ والهمت و 
 وأ ن لهم الجانل.  ة والمنافقين وتلط  لهملهم القولتوتودد لل افرين والمبتدع

أمييا أهييل السيينة  فيجمعييون بييين هييذا وهييذا ت ييل فيي  مووييع   سييل مييا تقتوييي  
  . المؤمن ي ل سخي  ما ي ل لنفس (:  الشرعية قال  المصل ة

فما أ و  طلبة العلم  لم التأدل بهذه اآلدال الت  تعود عليهم وعلم سيرهم بيالخير 
تثميير    الو شيية والفرقيية  وتنييافر التيي    د عيين الجفيياء والفظاظيية والفائييدةتمع البعيي

  وتمزيف الشمل. القلول
 

      . العدل :. العدل :. العدل :141414

فالعدل من أعظم المميزات سهل السينة والجماعيةتفهم أعيدل النياستوأو هم بامتثيال 
ُناَهدَا:قول هللا  اُمطَ  هُيْلُقْساُش  ُ { }نَي ََنهَهي الاُننَ  آَمِنواْ كنوُناواْ قَاوا وقولاه ،  ( ساورة الِسايء135)ء ُنَّ
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َْتنْ  فَيْعُدلنواْ َولَْو َكيَن ذَا قنْرهَى {تعيلى  تم أن الطوائ   ذا تنازعيت ، ( سورة األُعاي 152) } َوإُذَا قن
 ا ت مت  لم أهل السنةتومن مظاهر عدلهم أنهم   ي فرون  ل من  فرهم. 

دًا مين النياس  تيم يسيتمعوا لي  ومن قواعد العدل عندهم أنهيم   ي  ميون عليم أ ي
قيران ت يأخيذون بيالقول مين طير  وا يد خاصية فيميا بيين اس وأنهيم   تأميره واويتبين

ن خيييره وميين قواعييد العييدل عنييدهم أنهييم ي فظييون لصييا ل الفوييل فوييل  ت ويييذ رو
ن خالفهم ف  بعت اسمر.  واه

والب ي  اشيتغل بتتبيع اسخطياء وهناك ممن خال  منهج أهل السنة والجماعية ممين 
عنها ثم نشرها توالت ذير ممن  صل من  ش ء من هذه اسخطاء ت وتيرك اسيتعمال 
العيدل معيي  بنصيي   وتييذ يره ت وقييد ي ييون أ ييد المجييرو ين نفعيي  عظيمييًا سييواًء عيين 

 طريف الدروس أو التألي  أو الخطل. 
 

   الأمانة العلمية والوسطية : الأمانة العلمية والوسطية : الأمانة العلمية والوسطية :    .ومنها.ومنها.ومنها151515

عييية هيييم أ ثييير النييياس أمانييية فييي  العليييم ت اسمانييية زينييية العليييم توأهيييل السييينة والجما
  رصهم علم الت ل  بتلك ال لية .أو 

اسمانة ف  النقل ت والبعد عين التزويير ت وقليل تية عندهم لمومن مظاهر اسمانة الع
ال قائف ت وبتر النصوص ت وت ريفها ت فنذا نقلوا عن مخال  لهم نقلوا  الم  تاميًا 

  ت ويدعون ما سيواه ت  ي  ييدينون المنقيول ت فال يأخذون ما يوافف ما يذهبون  لي
ن  ن  يان بياطاًل ردوه ت واه نما ينقلون  الم  تامًا ت فينن  يان  قيًا أقيروه ت واه عن  ت واه
 ان في  وفي  ت قبلوا ال ف وردوا الباطل ت  ل ذلك بالدليل القاطعتوالبرهيان السياطع 

 . 
 ييالم مييا   ي تمييل ت لييون الة عنييدهم أنهييم   ي م  يييوميين مظيياهر اسمانيية العلم     

وأنهم يذ رون ما لهيم وميا علييهم ت وأنهيم يرجعيون لل يف  ذا تبيين ت و  يفتيون و  
 ميا أنهييم أ يرص النياس علييم نسيبة ال ييالم  ليم قائليي  ت  تيقويون    بميا يعلمييون 

 وأبعدهم من نسبت   لم سير قائل  . 
ا أ ثير  تبيا  الهيو  أما أهل اسهواء فال تسل عن تفريطهم بهيذا الجانيل ت فمي      

وت ريي  ال ليم عين و ميل ال يالم عليم سيير م ملي  ت  عندهم ت وال  م بالمتشاب  ت
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وا سيتد ل بليوازم يرتبيون بعويها عليم بعيت ت قيقيًا سمير في  صيدورهم مواوع  ت
  .من سير تثبت و  دليل بي ن ظاهر من توليل لغيرهم أو تبديع أو ت فير

 

 

 

   سلام والسنة والجماعة : سلام والسنة والجماعة : سلام والسنة والجماعة : لا يتسمون إلا باسم الإلا يتسمون إلا باسم الإلا يتسمون إلا باسم الإ. . . 161616

فهذا من أبين الفيروف بيين أهيل السينة والجماعية ت وبيين أهيل البدعية والفرقيةتأهل 
السنة ينتمون للسنة والجماعة ت وأهل  اسهواء والبد   ل طائفة منهم تنتسيل  ليم 

س الوالل  الجهميية ت أو  ليم شيخص خيال  السيل  و شخص من أهل البد  ورؤ 
ييية واسشييعرية ت والماتريديييةت أو  لييم أصييل ميين أصييول فيي  بعييت اسصييول  ال الب

الوييياللة ت  القدريييية ت والجبريييية توالمرجئييية ت أو  ليييم وصييي  ييييدل عليييم  قيقيييتهم 
و ييذلك  ت وشييعارهم  الرافويية والصييوفية ت والفالسييفة ت والباطنييية والمعتزليية وسيييرهم

 يشييذ عيين هييذه القاعييدة انتسييال بعييت أهييل البييد  سشييخاص ميين أئميية السيينة زوراً 
وبهتانييًا ت  انتسييال المعتزليية للصيي ابة الييذين اعتزلييوا الفتنيية ت و انتسييال العلييويين 

ت وقد سأل رجاًل مال ًا فقال: مين أهيل السينة ا قيال النصيريين الباطنيين  لم عل  
 :" أهل السنة الذين ليس لهم لقل يعرفون ب  ت   جهم  و  قدري و  رافو ". 

 

 

      وردود الأفعال:وردود الأفعال:وردود الأفعال:   التوافق في وجهات النظرالتوافق في وجهات النظرالتوافق في وجهات النظر...171717

فعيالهم ت  تيم وليو أدود ر فأهل السنة والجماعية تتفيف في  الغاليل وجهيات نظيرهم و 
عصيارهم وأمصيارهم ت وهيذا نياتج عين و يدة المصيدرت بخيال  سييرهم مين أتباعدت 

 أهل البد  الذين تختل  مواقفهم تبعًا سهوائهم . 
 

   : : :    عدم الاختلاف في أصول الاعتقادعدم الاختلاف في أصول الاعتقادعدم الاختلاف في أصول الاعتقاد...181818

ب مد هللا ف  أصل من أصيول اليدين ت وقواعيد ا عتقياد  ايختلفو  مفالسل  الصالك ل
سماء هللا وصفات  وأفعال  وا د ت وقولهم ف  اإليمان وتعريفي  ومسيائل  أفقولهم ف  

 وا د ت وقولهم ف  القدر وا دت وه ذا ف  باق  اسصول. 
وا يدة نهم أنفسهم   يتفقون علم أصولهم ت بيل  ن الفرقية الفنبخال  أهل البد  ت 

 منهم   يتفف أفرادها  ل ا تفاف علم أصل من أصولهم. 
 

  ترك الخصومات في الدين ومجانبة أهل الخصومات:ترك الخصومات في الدين ومجانبة أهل الخصومات:ترك الخصومات في الدين ومجانبة أهل الخصومات:...191919
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تبييا  الهييو ت ومطييية ألفرقيية والفتنيية ت ومجلبيية للتعصييل و ن الخصييومات مييدعاة لإل 
 لالنتصار للنفستوالتشف  من اآلخرين وذريعة للقول علم هللا بال علم . 

بتعيد عنهيا السيل  الصيالك و يذروا منهيات اشيأن الجيدل والخصيومات  ولما  ان هيذا
قيال  –ر مي  هللا  –وورد عنهم آثار  ثيرة ف  ذلك. وأخر  أن عمر بن عبيد العزييز 

 :" من جعل دين  سروًا للخصومات أ ثر التنقل" 
وقييال جعفيير بيين م مييد ر ميي  هللا :"  يييا م والخصييومات ت فننهييا تشييغل القلييل       

 نفاف " وتور  ال
وقييييل لل  يييم بييين عتيبييية ال يييوف :" ميييا اويييطر النييياس  ليييم هيييذه اسهيييواءا قيييال : 

 الخصومات" 
 

    بعد عن القيل والقال وكثرة السؤال :بعد عن القيل والقال وكثرة السؤال :بعد عن القيل والقال وكثرة السؤال :الالال. 20

:"  ن هللا تبييارك وتعييالم يروييم ل ييم ثالثييًا وي ييره ل ييم ثالثييًا :  لقوليي  وذلييك امتثييا ً 
وا ب بل هللا جميعيا و  تفرقيوا ت يروم ل م أن تعبدوه و  تشر وا ب  شيئًا وأن تعتصم

واعة الميال تو ثيرة اه وأن تناص وا لمن و ه هللا أمر مت وي ره ل م ثالثًا : قيل وقالتو 
 ".السؤال

و ثييرة السييؤال   و ثييرة نقييل ال ييالم مييدعاة لتتبييع النيياس والنيييل ميينهمت فالقيييل والقييال 
لتعنيت ت والسيؤال عميا مدعاة للتشديد والتنطع ت والتقعرت والتنقييل  وا عتيرات ت وا

    ينبغ  السؤال عن  ت و  الخوت في .

كنْ  { قاايت تعااايلى: ِْ ااا اااطَيء إُن تنْبااادَ لَكنااْ  تَسن ُْ ( ساااورة 101) }نَاااي ََنهَهاااي الاااُننَ  آَمِناااواْ َّلَ تَْساااََلنواْ َعااْ  ََ

:"ذرونييي  ميييا تييير تم فننميييا أهليييك مييين  يييان قيييبل م  ثيييرة سيييؤالهم قيييال النبييي و ،الَيئااادة
ميا   نبيائهم ت فما نهيت م عني  فياجتنبوه ت وميا أميرت م بي  فيأتوا منيأعلم واختالفهم 

فهيو اليذي    تسير متفق  و  ميتعلمومتلمسًا  للعثرات من سأل متعنتًا و  ستطعتم" تا
  ثيره.  ي ل قليل سؤال  و 

 

هنْ   علييم عبيياده المييؤمنين لم مثنييياً اقييال تعيي :   أمــرهم رــورن بيــنهمأمــرهم رــورن بيــنهمأمــرهم رــورن بيــنهم...212121 : } َوََْماارن

ُفقناااوَن{ُناااوَرى  ْقَِااايهنْ  نِن َُ اااي َر َا ْ  َوُم وهيييذا يشيييمل أميييورهم الدينيييية ،( ساااورة الَّاااورى 38) هَْطاااَِهن
 ييذلك أميير سييب ان  نبييي  علييي  الصييالة والسييالم مييع ت والدنيوييية ت الخاصيية والعاميية

َُيُوْرهنْ  فُي األَْمُر {وفور عقل  وسداد رأي  بالشور  فقال سب ان   .( سورة آت عَران159) }َو
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ا مييي ثيييير المشييياورة سصييي اب  ت و يييان أصييي اب  يتشييياورون في و يييان النبييي      
متثاً  اثير النياس شيور ت وأبعيدهم عين التفيرد وا سيتبدادت بينهمتلذلك فأهل السينة أ

مهييم بفوييائل الشييور  وعوائييدها الجميية تفهيي  لولع تباعييًا لرسييول أت و سميير هللا 
قيال أميير الميؤمنين ت  المسيلمين تزر  اسلفية بيين المتشياورين وتقيوي اليروابط بيين

 .:" نعم المؤازرة المشاورةت وبئس ا ستعداد ا ستبداد"ب  طالل  أعل  بن 
 ثير ميين أنفسيهم أبخيال  اليذين ذهبيت بهيم خييا ت الغييرور  يل الميذهلت فاعتيدوا ب

الالزم ت فليم يرعيوا للشيور   قهيات وليم يقيدروها قيدرها ت فميا أ ثير خطيأهم وميا أقيل 
 صوابهم.

 

 

      الاهتمام بلمور المسلمين :الاهتمام بلمور المسلمين :الاهتمام بلمور المسلمين :...222222

فأهل السينة والجماعية أ ثير مين يهيتم بيأمر المسيلمين ت فهيم يسيعون في  نصيرتهم 
وأداء  قوقهم تو   اسذ  عنهمتورفع الظلم الواقع عليهم تويشيار ونهم أفيرا هم ت 

ْ  ََْوُلطَايء هَْعا   ويشاطرونهم أترا هم هن ِن هَْعجن ُمَِي ِْ َن ُمِنوَن َواْل ِْ َن وقولي   .( ساورة التوهاة71) {}َواْل
علييي  الصييالة والسييالم :" المييؤمنين فيي  تييوادهم وتييرا مهم  مثييل الجسييد الوا ييد  ذا 

السييهر" وقوليي  :" المييؤمن و اشييت م منيي  عوييو تييداعم ليي  سييائر الجسييد بييال مم 
  صابع .أللمؤمن  البنيان يشد بعو  بعوا" وشبك بين 

 

      الأدب في الخلاف:الأدب في الخلاف:الأدب في الخلاف:...232323

في  بعيت المسيائل ا جتهادييةت ميع بقياء اسلفية والم بية  فأهل السينة قيد يختلفيون
ر  لم العباس بين عبيد ن اسمثلة الرائعة ما أسنده ابن عبد البمو  والمودة فيما بينهم

العنبييري أ ييد الثقييات ال فيياظ ال بييار ت ومميين رو  عيين اإلمييام أ مييد الملييك العظيييم 
 نبييل وجيياءه  د أ مييد بيين نييت عنييوشييار   فيي  الرواييية عيين بعييت شيييوخ  ت قييال :"

يرييد الشيهادة بالجنية للعشيرة  –را بًا علم دابة ت فنياظر في  الشيهادة  عل  المدين 
وارتفعت أصواتهما  تم خفت أن يقع بينهما جفات و ان أ مد يير   –المبشرين بها 

 الشهادة وعل  يأبم ويدفع ت فلما أراد عل  ا نصرا  قام أ مد فأخذ بر اب ".   
عيين  ت ول يين فيي   ييدود اسدل واللياقيية ت بعيييداً  علييم بعييت وقييد ي تيياجون  لييم الييرد

أمرنيا أ  نجيادل أهيل ال تيال    ن هللا إل ت أو التينقص والغيبية  ةقاإلسفا  والصفا
بالت  ه  أ سن    الذين ظلموا منهمت فما الشأن مع المسلمين ا! بيل ميع خاصية 
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تعيالم بسيالمة قليوبهم فهم ييدينون    ا!المسلمين من العلماء والدعاة والمصل ين
 وألسنتهم إلخوانهم المسلمين.

قال الذهب  ر م  هللا عن اإلمام الشافع  ر م  هللا :" ميا رأييت أعقيل مين الشيافع  
! ناظرت  يومًا ف  مسألة ت ثم افترقا ت ولقين  فأخذ بيدي ثم قال : يا أبا موسيم أ  

ن لم نتفف ف  مسألة!!"  يستقيم أن ن ون  خوانًا ,واه
هو منهج أهل السنة ف  الخال     ما يفعل  بعيت مين خيال  مينهجهم ممين هذا 

يمت ن طلبت  وأتباع  بأن ي ون لهم موق  معادي مع مين خالفي  ت فينن ليم يوافقي  
 بد  وهجر.

وليييس س ييد أن ينسييل  لييم أهييل السيينة مثييل هييذه الفووييم فيي  التبييديع والهجيير ت 
وي بأني  ممييع لمينهج ك الفوويالمسيل وليس س د أيوًا أن يص  من   يسلك هيذا

أهييل السييل توف  مجمييو  الفتيياو    بيين تيمييية ر ميي  هللا تعييالم فيي  جوابيي  سهييل 
الب يرين :"  يان العلمياء مين الصي ابة والتييابعين ومين بعيدهم  ذا تنيازعوا في  اسميير 

َ وَ  اتبعوا أمر هللا ف  قول  تعالم : سناوَت }نَي ََنهَهي الاُننَ  آَمِنواْ ََُططعنواْ انَّ ََُططعناواْ الرا

سنااوُت إُن كنِااتنْ   ُ َوالرا دهو ن إُلَااى انَّ ااْيء  فَاارن َُ ْعتنْ  فُااي  َُ نْوُلااي األَْمااُر ُمااِكنْ  فَااُان تََِااي َوَ

ُ َواْلطَااْوُ  اذُخااُر ذَُلااَو َخْطااٌر َوََْحَساا ن تَااَُْون ً{ ُمِنااوَن هُااينَّ ِْ ن ت و ييانوا ( سييورة النسيياء59  ت
رة مشاورة ومناص ة ت وربما اختل  قولهم ف  المسيألة يتناظرون ف  المسألة مناظ

العلمييية والعملييية مييع بقيياء اسلفيية والعصييمة وأخييوة الييدين ت نعييم ميين خييال  ال تييال 
المستبين ت والسنة المستفيوة ت أو ما أجمع علي  سل  اسمية خالفيا   يعيذر فيي  

 ت فهذا يعامل معاملة أهل البد  ". 
 

   سلمين على الحق: سلمين على الحق: سلمين على الحق: الحرص على جمع كلمة المالحرص على جمع كلمة المالحرص على جمع كلمة الم...242424

يصون  ل ال رص علم و دة المسلمين ت ولمَّ شعثهمت وجميع  لميتهم عليم ر فهم  
زاليية أسييبال النييزا  والفرقيية بييينهم ت لعلمهييم أن ا جتمييا  ر ميية والفرقيية اه ال ييف ت و 
}نَاي ََنهَهاي أمر با ئتال ت ونهم عن ا ختال   ما في  قولي  تعيالم  ن هللاإل عذالت و 

ونَ الاُننَ  آَمِن  َن َُ ْسا وتن ا إَُّلا َوََُتن  مه َن َا تنقَيتُُه َوَّلَ تَ َ َح طعًاي َوَّلَ *  واْ اتاقنواْ انَّ َُ ُ َك واْ هَُأْباُ  انَّ َن َواْعتَُصا

قنواْ  بخيال  اليذين يسيعون للفرقية بيين المسيلمين ويبيذرن  ت ( ساورة آت عَاران103 -102) تَفَرا
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علييم بعييت  ميؤلبييون بعوييهون و يصيينف زبييونهم و ويبييذور الشييقاف فيي  صييفوفهم ت 
 بدعاوي وأوهام بعيدة عن ال قائفت وخالية من التثبت. 

 

      ن الخلق :ن الخلق :ن الخلق :. حس. حس. حس25

 لميًا وسيما ة وتواويعًات  همفأهل السنة والجماعة من أ سن الناس أخالقيًا ت وأ ثير 
 لييم أن النيياس ويربييون أتبيياعهم ينييدبون ف رصييهم دعييوة  لييم م ييارم اسخييالف ت أو 

وينهيييون عييين  هيييمتعفيييو عمييين ظلميت و هممييين  يييرم واعطييييت و هيييممييين قطعيصيييلوا 
الفخييرتوالخيالء ت والبغيي ت وا سييتطالة علييم الخلييف ب ييف أو بغييير  ييفت ويييأمرون 

 فها.سبمعال  اسمور وينهون عن سفا

 

      سعة الأفق :سعة الأفق :سعة الأفق :. . . 262626

وسع الناس أفقًا ت وأبعدهم نظرًا ت وأر بهم بالخال  صيدرًا ت وأ ثيرهم للمعياذير أفهم 
م   يييأنفون ميين سييما  ال ييف ت و  ت يير  صييدورهم ميين قبوليي ت و  فهييت  التماسيياً 

ثيم  نهيم   يلزميون النياس باجتهياداتهم و  ت يستن فون من الرجو   لي ت واسخذ ب  
ميور ا جتهاديية التي  تختلي  يوللون  ل من خالفهم ت و  تويف أعطيانهم في  اس

 تيم  والمناصي ة  اءاسخطي و ما أنهم ي رصيون عليم تصي يك ت ام الناسهفأفيها 
وميين مظيياهر سييعة ت تفتييرف اسميية   توييل اسمييةت فهييم  ييذلك ي رصييون علييم أن  

 اسفف عندهم بعدهم عن التعصل المقيت ت والتقليد اسعمم وال زبية الويقة. 
 

 

   تعاونهم فيما بينهم وتكميل بعضهم بعضا: تعاونهم فيما بينهم وتكميل بعضهم بعضا: تعاونهم فيما بينهم وتكميل بعضهم بعضا: . . . 272727

أنيي     يسييتطيع أ ييد فهييم يعلمييون أن دييين هللا وا ييد وأنيي   ييل   يتجييزأ ت ويييدر ون 
مهما أوت  من علم وقوة أن يقوم بالدين  لي  ت ليذلك فهيم يسيعون إلقامية ديين هللات 

ون  والت يات  ت امدر ين أن ذليك لين ييتم    بالتعيتونشره بين الخلف واسخذ ب   ل  
ت فهيذا يسيد ثغيرة الجهياد في  سيبيل هللا ت وهيذا يقيوم هم اليبعتوا ستفادة من بعو

بالمعرو  والنهي  عين المن يرت وهيذا يقيوم عليم نشير العليم وبثي  بيين بواجل اسمر 
الناست وتربيتهم علي  ت وهذا ينبري لتربية الشبالتوا هتمام بقوياياهمتوهذا ينبيري 

ل بأمور اسخيالف والسيلوكتوهذا غللرد علم ال فار والمبتدعة وأهل اسهواءتوهذا يشت
 يهتم بأ وال المسلمينتوه ذا دواليك. 
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 يير بعوييهم علييم بعييت طالمييا أن  ييل وا ييد يعمييل مييا فيي  وسييع  نلييك   يفمييع ذ
 ل ل علم خير وهد  وسنة. اومقدوره ت ف

 
 
 

   التربية المتكاملة المتوازنة : التربية المتكاملة المتوازنة : التربية المتكاملة المتوازنة : ...282828

بهيم بياسهم فيالمهم ت و  يغلبيون  ويبيدءونفهم يربون أتباعهم علم العلم والعميل ت 
ت أو العميل دون العليم ت و   جانبًا علم جانل ت فال يربيونهم عليم العليم دون العميل

علييم  يربييونهم علييم التعصييل والت ييزل ت و  علييم التميييع والييذوبان ت و  يربييونهم 
                                                                                                                                                                                                               وا تقار اآلخرين ت  ما   يربونهم علم الذلة والتبعية المطلقة. التعال 

   

   دينون بالنصيحة : دينون بالنصيحة : دينون بالنصيحة : . ي. ي. ي292929

 ت ول تاب ت ولرسول  ت وسئمة المسلمين وعامتهم. سب ان  وتعالم  
 م وأقرانهم.سيما فيما بينهم من  خوانهفدينهم النصي ة للناس و 

وأن ي ييون الييرد برفييف ولييين ورسبيية شييديدة فيي  سييالمة المخطييئ ميين الخطييأت  ييي  
-ي ون الخطأ واوي ًا جلييًات وينبغي  الرجيو   ليم ردود الشييس عبيد العزييز بين بياز 

 لالستفادة منها ف  الطريقة الت  ينبغ  أن ي ون الرد عليها.   -ر م  هللا تعالم
 

      :::در جهدهم واستطاعتهمدر جهدهم واستطاعتهمدر جهدهم واستطاعتهمعلى قعلى قعلى ق   يسعون في طلب الكماليسعون في طلب الكماليسعون في طلب الكمال...303030

س مييل ت ويب ثييون فيي   ييل شيي ء عيين اسمثييل ا فأهييل السيينة والجماعيية يسييعون  لييم
ويعملييون مييا بوسييعهم لت صيييل المنييافع وت ميلهييات وتعطيييل المفاسييد وتقليلهييات وفيي  

طاقة لهيم بي  ت و  قيدرة لهيم  الوقت نفس    يطالبون بالمست يل ت و  يرمون ما  
 علي . 

المن ييرات ت فهييم يسييعون  التيي  تووييك ذلييك موقيي  أهييل السيينة ميين وميين اسمثليية
بالوسيييائل الشيييرعية فييي   يييدود مقيييدرتهم  إلزالتهيييا ويطم يييون لقطيييع دابرهيييا بال ليييية

تفنذا ليم يسيتطيعوا القوياء عليهيا جميعهيا قويوا عليم ميا يسيتطيعون واستطاعتهم 
 منها ت واجتهدوا ف  م اولة القواء علم الباق ت وه ذا... 
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 مييا فعلييوا  تن تطلييبهم لل مييال قييد يجييرهم للمطالبيية بالمسييت يل فيينا سيييرهم أميي     
ني    يم الرجيال إل ت بي  طاليل أ لوا بيعة أميير الميؤمنين علي  بين الخوار  عندما 
 .   مثل عمر بن الخطال  وقالوا:   نريد  –بزعمهم  –ف   تال هللا 

 ا ول ن من أين يؤت بمثل عمر
 أفول أهل زمان .   وهذا عل فهذا طلل ف  سير م ل  ت 

 و لوا البيعة ت وليتهم عندما فعلوا ذلك بايعوا أ د الص ابة  ابن عمير تر وا عليًا 
ت وسعيد بن زيد  رو  هللا عنهم وسيرهم من الص ابة . 

بل أن الغلو واإلفراط قادهم  ليم التفيريط فاسيتبدلوا اليذي هيو أدنيم باليذي هيو       
 بن ربع  مؤذن سجات أيام أدعت النبوة ت بعيد ميوت النبي   خيرت " فبايعوا شيت 

بر مت  ت ففر منهم وتبين واللتهم ت فلم يقع اختيارهم    عليم    تم تدار   هللا
أعراب  بوال علم عقبيي  ت   سيابقة و  صي بةت و  فقي  تعبد هللا بن وهل الراسب  
 ت و  شهد هللا ل  بخير". 

مميا  اسس   ثييرًا ت فتجيد بعيت الغيالين يتطليل ال ميال ل معصوهذه ال الة ت     
فيي   ن ييار المن يير فت ييد  فتنيية البغيي   يييؤدي بيي   لييم اإلن ييرا  عيين ميينهج ال ييف

 وا عتداء والخرو  علم الو ة. 
يوع ف  ذهن  صورة خياليية ت مغرقية في  المثاليية ت فينن  صيل لي   يل ومنهم من 

 تسديد ت أو مقاربة . جهد ت أو ما يريد واه  قعد بدون سع  ت أو
  
 

   ساس الدين : ساس الدين : ساس الدين : أأألا يوالون ولا يعادون إلى على لا يوالون ولا يعادون إلى على لا يوالون ولا يعادون إلى على ...313131

جاهليية ت أو عصيبية  وةعدفال ينتصيرون سنفسيهم و  يغويبون لهيا ت و  يواليون لي
نمييييا يوالييييون علييييم الييييدين ت فييييو ؤهم   وبييييراؤهم  مذهبييييية ت أو راييييية  زبييييية ت واه

 تتبدل .  تتغير و    تومواقفهم ثابتة   
 
 

   محبة بعضهم لبعض وترحم بعضهم على بعض: محبة بعضهم لبعض وترحم بعضهم على بعض: محبة بعضهم لبعض وترحم بعضهم على بعض: ...323232

 فأهل السنة متوادون مت ابون يتر م بعوهم علم بعتت ويذل بعوهم عن بعيت
عيز  ويدعوا بعوهم لبعتت وما ذلك    ل سين معتقيداتهم ت وصيالت أعميالهمتوهللا
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ُننَ  }َوالاا هللا تعيالمقيال و  ا.ن يجعل لهم ود  أت اتأذن للذين آمنوا وعملوا الصال وجل 

يُن َوََّل تَْمعَْ  فُ  ََ ن ُ ْْ ْخَواَُُِي الاُننَ  َسبَقنوَُي هُي ُ ُْ َي اْوُفْر لََِي َو وا ُم  هَْعُدُهْ  نَقنولنوَن َرهِا نوهَُِي ُو ا َكيؤن ي قَن

ُحطٌ { وٌ  را َي إُُاَو َرؤن   .( سورة الأَّر10) لََُّاُننَ  آَمِنوا َرهِا
   

   

   

   لبعض:لبعض:لبعض:لامتهم من تكفير بعضهم لامتهم من تكفير بعضهم لامتهم من تكفير بعضهم . س. س. س333333

 فأهل السنة سالمون من ذلك فهم يردون علم المخال  منهم ت ويوو ون ال ف 
للنيياس ت فهييم يوخطئييون تو  ي فييرون ت و  يبييدعونت و  يفسييقون    ميين اسييت ف 

 ذلك. 
بخيييال  سييييرهم مييين الطوائييي  اسخييير   يييالخوار  اليييذين ي ثييير فييييهم ا خيييتال      

 .وهم بعوًا عند أقل نازلة تنزل بهمولهذا تجدهم ي فر بع توالتوليل والت فير
 

      التثبت في الاخبار وعدم التسرع في إطلاق الاحكام:التثبت في الاخبار وعدم التسرع في إطلاق الاحكام:التثبت في الاخبار وعدم التسرع في إطلاق الاحكام:...343434

ِذيَن آَمُنوا إِن َجاءُكمْ َفاِسٌق ِبَنبَلٍ َفَتبَيَُّنوا أَن  أنطالقا من قول  تعالم: }يَا أَيَُّها الَّ

ــا ِبَجَهاَلــٍة َفُتْصــِبُحوا َعَلــى َمــا َفَعْلــُتْم َنــ ت  ( سييورة ال جييرات6  اِدِميَن{ُتِصــيُبوا َقْوم 

بخال  الذين يسارعون ف   طالف اس  امتويتهيافتون عليم  لصياف اليتهم باسبريياء 
  ت فيفسقون ويبدعون ت وي فرون بالتهمة والظن ت من سير ما برهان أو بينة.

 

 

 

   سلامتهم في العموم من التلب  بالبدع والشركيات والكبائر:سلامتهم في العموم من التلب  بالبدع والشركيات والكبائر:سلامتهم في العموم من التلب  بالبدع والشركيات والكبائر:. . . 333555

وقوعيًا في  البيد  و  ت يون فييهم الشير ياتتأما  لم النياسفأهل السنة والجماعية أسي
 مييا أنيي  قييد يوجييد عنييد  تهييل السيينة أالمعاصيي  وال بييائر فقييد يقييع فيهييا طوائيي  ميين 

ل ت    أن هييذه اسمييور فيي  أهييل هييجلوالظلييم وا بعييت أهييل السيينة شيي ء ميين الجييور
 السنة قليلة بالنسبة لغيرهم. 

 

   : : : لامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول هللا لامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول هللا لامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول هللا . س. س. س363636

فقليييوبهم عيييامرة ب يييبهم ت وألسييينتهم تلهيييج بالثنييياء علييييهم ت فأهيييل السييينة ييييرون 
ويييرون أن  ن هللا عييز وجييل ز يياهم و ييذلك رسييول هللا  إل  تالصيي ابة خييير القييرون

عتقادي عند أهل السينة هيو ينهم ليس هو اسصل ت بل اسصل ا ال الم فيما شجر ب
 مساك عما شجر بينهم.  اإل
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      سلامتهم من الحيرة والاضطراب والتخبط والتناقض:سلامتهم من الحيرة والاضطراب والتخبط والتناقض:سلامتهم من الحيرة والاضطراب والتخبط والتناقض:...333777

يمانييًات وأبعييدهم عيين  فأهييل السيينة والجماعيية أ ثيير النيياس رويياً  ويقينييًات وطمأنينيية واه
 ال يرة وا وطرالت والتخبط والتناقت. 

عيد  تم أن  يوجد من عيوام أهيل السينة ت مين بيرد اليقيين و سين المعتقيدت والب     
طوائيي  اسخيير ت و ييذاقهم ميين أهييل ال ييالم د علميياء العيين ال يييرة ت مييا   يوجييد عنيي

ت ولييم وسييرهم ممين اويطربوا في  تقريير عقائييدهم ت ف ياروا و ييروا ت وتعبيوا واتعبيوا
  ي ن هذا لي صل لهؤ ء لو  أنهم التمسوا الهد  من سير مظان . 

:" أصيب ت مي  هللا  ذا يقيولن عبيد العزييز ر أين هؤ ء مين أميير الميؤمنين عمير بي
  .ومال  سرور    ف  مواطن القواء والقدر"

قتييد  ليم عنيدما أو  -ر مي  هللا تعيالم  - وأين هم من شييس اإلسيالم ابين تيميية     
 مياالسجن وقال  لمت  :" ما يصنع أعدائ  ب ا أنا جنت  وبسيتان  في  صيدري ت أين

خراجي  مين بليدي ن  بس  خلوة ت وقت ر ت فه  مع    تفارقن  ت  ل  شيهادة ت واه
:"  ن فيي  اليدنيا جنيية مين لييم ييدخلها لييم ييدخل جنيية ر مي  هللاسييا ة" ويقيول أيوييًا 

 ."ة اآلخر 
  

 

صيير  اللفييظ عيين ظيياهره  تيي ي هييو  قيقذاليي رفضــهم التلويــل المــذموم :رفضــهم التلويــل المــذموم :رفضــهم التلويــل المــذموم :. . . 383838
الراجك  لم ا تمال  المرجوت ت فهذا النو  من التأويل هو الذي ذمي  السيل تو ذروا 

درا هيم لويررهت فهيو من  و  لهذا أهل السنة يرفويون  و  يقبلوني  ت لعلمهيم بخطيره واه
عيييدو الرسيييا ت بسيييبب  قتيييل عثميييان روييي  هللا عنييي  ت وبسيييبب  اعتزليييت المعتزلييية 

  وترفوت الرافوة وخرجت الخوار .
 

  :::الاعتقاد الجازم بلنو لا يسع أحد الخروج عن شريعة محمد الاعتقاد الجازم بلنو لا يسع أحد الخروج عن شريعة محمد الاعتقاد الجازم بلنو لا يسع أحد الخروج عن شريعة محمد ...393939

لرل العالمين ت و  يجوز ل  ب ال من اس يوال  ت بوديفهم يرون أن العبد   تنفك ع
ت بيل ييرون  أن يتبع شيريعة سيير شيريعة النبي   أن يدين بدين سير اإلسالم ت أو

}َواْعبناْد َرهااَو َحتااى  ن يعبد رب   تيم يأتيي  اليقيين ت قيال تعيالمأأن العبد  يجل علي  

}   نا الموت .واليقين ه،( سورة الأمر99) نََْتُطََو اْلطَُقط ن
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يعة اإلسيييالميةت وخالفيييًا لمييين ييييرون أن ر خالفيييًا لليييذين يت يييا مون لغيييير الشييي     
قيد نسيخت بشيريعة أخير ت  ميا تيدع  ذليك البابيية ت والبهائييةت اإلسيالمية  الشريعة

 والقاديانية.  
وخالفييًا للصييوفية الييذين يييرون أن العبييد  ذا ترقييم فيي  مقييام الشييهود لل قيقيية      
ت فليم يعيد لي    الت يالي  الشيرعيةنيت ورفعت ععن  ال جل وأتاه اليقين نية زالتال و 

  .-عياذًا با  من الزندقة – اجة بعد ذلك  لم صالة أو صيام أو سير ذلك 
   

      لوسطية :لوسطية :لوسطية :. ا. ا. ا404040

 ن أعظم ما يتميز ب  أهل السنة والجماعة . م فالوسطية :
الوييارت واسمييم التيي   ن أميية اإلسييالم وسييط بييين اسمييم التيي  تجيينك  لييم الغلييوأف مييا 

ف ذلك أهيل السينة والجماعية متوسيطون بيين فيرف اسمية  تتميل  لم التفريط المهلك
 المبتدعة الت  ان رفت عن الصراط المستقيم. 

سواء ف  بال العقيدةت وتتجلم وسطية أهل السنة والجماعة ف  شتم اسمورت      
  .أو اس  امت أو السلوكت أو اسخالفت أو سير ذلك

   

 . . . : ومن مظاهر تلك الوسطية : ومن مظاهر تلك الوسطية : ومن مظاهر تلك الوسطية   

أهل السنة والجماعة وسط في بـاب صـفات هللا بـين أهـل  -أ

 التعطيل وأهل التمثيل: 

فأهييل التعطيييل أن ييروا الصييفات ونفوهييا ت وأهييل التمثيييل أثبتوهييا وجعلوهييا مماثليية   
 لصفات المخلوقين . 

مثييلت وينزهوني  أما أهل السنة والجماعة فهم يثبتون الصفات   تعيالم  ثباتيًا بيال ت
 . لمخلوقات تنزيهًا بال تعطيلعن مماثلة ا

فجمعييوا أ سيين مييا عنييد الفييريقين ت يعنيي  : التنزييي  واإلثبييات ت وتر ييوا مييا أخطييأوا  
 وأساءوا في  من التعطيل والتمثيل . 

 
 
 

    وسط في باب الوعد بين المرجئة وبين الوعيدية : - 
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 ما   ينفع مع ال فر طاعيةتوزعموا أن فالمرجئة قالوا :   يور مع اإليمان ذنل ت 
ن لم ينطف بي  ت وأخيروا اسعميال عين اإليميان ت  اإليمان مجرد التصديف بالقلل ت واه

 وجوزا أن يعذل هللا المطيعين ت وينعم العاصين . 
ن يجييل علييي  عقيياًل أن يعييذل العاصيي  ت  مييا نأمييا الوعيدييية فهييم القييائلون بيي      

فمن مات علم  بييرة وليم يتيل منهيا   يجيوز عنيدهم يجل علي  أن يثيل المطيع ت 
 أن يغفر هللا ل  . 

أمييا أهييل السيينة فوسييط بييين نفيياة الوعيييد ميين المرجئيية ت وبييين موجبييي  ميين       
ن تالوعيديةتفمن مات عليم  بييرة عنيدهم  فيأمره مفيوت  ليم هللا   ن شياء عاقبي تواه

ذا عاقبيي  بهييا فننيي    يخلييد خلييود ال فييار ت بييل يخيير  ميين النييارت  شيياء عفييا عنيي تواه
 ويدخل الجنة . 

 وسط في مسللة التكفير :  -ت

 وهذه المسألة داخلة ف  الفقرة الت  تليها . 
فبينمييا نجييد فريقييًا يتسييرعون فيي   طييالف ال فيير ت في فييرون بييال بيرة ت و  ي  مييون 
بنسيييالم مييين نطيييف بالشيييهادتين ت وصيييلم ت وصيييام ت وأد  فيييرائت اإلسيييالمت ميييالم 

بشيروط  يددوها ليم تيرد في  ال تيال و  السينةتوذلك   يال الخيوار   يت ققوا  سالم 
ومن سار علم نهجهم نجد فريقًا آخر فيرط أيميا تفيريط ت ومنيع الت فيير منعيًا باتيًا ت 
ورأ  أن من تلفظ بالشهادتين   يم ين ت فييره ب التبيل قيالوا :  ني    يجيوز ت فيير 

نما  طالف ال فر ي ون علم اسعمال  . شخص بعين  واه
ت وجا ييدي ن أ يدًا أبيدًا  تيم المرتيدينت وميدع  النبيوةومين هنيا فهيم   ي فيرو     

وجول الصالة ون يو ذليك مين اسميور التي  أجميع أهيل العليم عليم خيرو  أصي ابها 
  من دائرة اإلسالم.

أمييييا أهييييل السيييينة والجماعيييية فقييييد هييييداهم هللا لمييييا اختليييي  فييييي  ميييين ال ييييف      
 رع  . لتزامهم بالدليل الشإل بنذن ت

فهييم   يمنعييون الت فييير بيينطالفت و  ي فييرون ب ييل ذنييل ت ولييم يقولييون  ن الت فييير 
المعييين سييير مم يين ت ولييم يقولييوا بييالت فير بييالعموم دون ت قيييف شييروط الت فييير ت 
وانتفاء موانعي  في   يف المعيين ت وليم يتوقفيوا في   ثبيات وصي  اإلسيالم لمين  يان 



 خصائص منهج أهل السنة والجماعة 

 

21 

21 

 رادة الييدخول فييي  ت بييل ي سيينون الظيين بأهييل ظيياهره التييزام اإلسييالم ت أو ظهيير منيي  
 القبلة المو دين ت وبمن دخل ف  اإلسالم ت أو أراد الدخول في . 

فيننهم    تومن أتم بم فرت واجتمعت في  الشروط ت وانتفت ف   قي  الموانيع       
  يجبنون ت و  يتميعون ت و  يت رجون من ت فيره .

أو مسـللة الأسـماء  وسط في باب أسـماء الـدين والإيمـان ، -ث

 والأحكام بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية : 

 ت و افرت وفاسف. مؤمنت ومسلم والمراد باسسماء هنا أسماء الدينت مثل:
 والمراد باس  ام أ  ام أص ابها ف  الدنيا واآلخرة . 

مييين صيييدف فيييالخوار  والمعتزلييية ذهبيييوا  ليييم أنييي    يسيييت ف اسيييم اإليميييان         
 توأقر بلسان  ت وقام بجميع الواجبات ت واجتنل جميع المنهيات.  نبجنا

 وعلم هذا فمرت ل ال بيرة عندهم   يسمم مؤمنًا باتفاف الفريقين . 
 ول نهم اختلفوا : هل يسمم  افرًا أو   ا 

فالخوار  يسيمون   يافرًا ت ويسيت لون دمي  ومالي  ت أميا المعتزلية فقيالوا :  ن        
مرت ل ال بيرة خر  من اإليمان ت ولم يدخل ف  ال فير ت فهيو بمنزلية بيين المنيزلتين 

 . 
أما ف  أ  ام اآلخرة فاتفف الفريقان علم أن من مات علم  بيرة ولم يتل منهيا     

 فهو مخلد ف  النار. 
أمييييا المرجئيييية ف مييييا سييييبف بيييييان مييييذهبهم ت وهييييو أنيييي    يويييير مييييع اإليمييييان     

 ل النار. خوبيرة عندهم مؤمن  امل اإليمان ت و  يست ف دمعصيةتفمرت ل ال 
ذين المذهبين ت فمرت يل ال بييرة اأما أهل السنة والجماعة فمذهبهم وسط بين ه    

عندهم ميؤمن بنيماني  ت فاسيف ب بيرتي  ت أو هيو ميؤمن نياقص اإليميان ت قيد نقيص 
 يييالخوار     يمانيي  بقيييدر ميييا ارت يييل ميين معصيييية ت فيييال ينفيييون عنيي  اإليميييان أصيييالً 

ني   اميل اإليميان  المرجئية ت و  مي  في  اآلخيرة عنيدهم نوالمعتزلة ت و  يقولون : ب
عن  فيدخل الجنة ابتداًء ت أو يعذب  بقدر معصيت  ثيم يخرجي   أن  قد يتجاوز هللا 

  ت ويدخل  الجنة  ما سبف.
 

 وسط في باب القدر بين القدرية والجبرية :  -ج
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ئة هللا تعيالم رت ولييس لمشييدمسيتقل بعملي  في  اإلرادة والقي ن العبد : فالقدرية قالوا
نميا العبياد   :  ن أفعال العبياد ليسيت مخلوقية  وقدرت  ف  ذلك أثرت ويقولون ت واه

 هم الخالقون لها. 
والجبرية سلوا ف   ثبات القيدر ت  تيم أن يروا أن ي يون للعبيد فعيل  قيقية ت         

نميا تسييند  بيل هيو في  زعمهييم    ريية لي ت و  فعييل ت  الريشية في  مهييل اليريك ت واه
 ليي  اسفعيال مجيازًا ت فيقييال : صيلم ت وصيام ت وقتيل ت وسييرف ت  ميا يقيال : طلعييت 

 الشمس ت وجرت الريك ت ونزل المطر. 
ت وا : نثبيت للعبيد مشييئة يختيار بهياأما أهل السنة والجماعة فتوسطوا وقال         

 تابعتان لهيا ت لقولي  تعيالم  واقعتان بمشيئة هللا وقدرة يفعل بها ت ومشيئت  وقدرت 

طَ { َُ ن َر ه اْلعَيلَ وَن إَُّلا ََن نَََّيء انا َُيء ُمِكنْ  ََن نَْستَُقطَ * َوَمي تَََّيؤن   ََ  ( سورة التكونر28- 29) }ُل

ن َخََقَكنااْ  وَ  ويقولييون أيوييًا العبيياد فيياعلون ت وهللا خييالف أفعييالهم ت قييال تعييالم َمااي }َوانا

َنوَن{ ََ يجيادًا وتقيديرًا ت وهي  مين ، ( سورة الصايفي96ِ) تَْع فأفعال العبياد هي  مين هللا خلقيًا واه
  العباد فعاًل و سبًا.

 

 بين الغالين والجافين:   وسط في محبة النبي -ح

ويعتقييدون أنيي  خييير البشيير ت وأنيي  سيييد  فأهييل السيينة والجماعيية ي بييون الرسييول 
تباعيًا الميؤمنين  يمانيًا أ ملهيم م بية و ويرون أن أ مل ا المرسلين ت وخاتم النبيين ت

 –فوياًل عين سييره  –ت وهم مع ذلك يعتقدون أن  بشر ت   يملك لنفس   للرسول 
 ليم قيييام  ن ديني  بياف  اه نفعيًا و  ويرًا    بميا أقييدره هللا عليي  ت ويعتقيدون أني  ميياتتو 

 الساعة . 
ف منزلتيي  ت واعتقييدوا أنيي  يجيييل ميين بخييال  الييذين سلييوا فييي  ت فرفعييوه فييو        

 .  دعاهتفصرفوا ل  العبادة من دون هللا
فأعروييوا عيين شييرع  ت ولييم  وبخييال  الييذين جفييوا فيي   ييف رسييول هللا         

دعييوا أن شييريعت  قييد نسييخت بشييريعة أخيير  أي  مييوه فيمييا شييجر بييينهم ت أو الييذين 
عليي  الصيالة والسيالم    ن شيريعت  و ذلك  ال اليذين ييرون ت  ال سالة الباطنية 

  تتالءم مع ال وارة ت و  تف  بمتطلبات العصر .

بـــين الرافضـــة   وهـــم وســـط فـــي أصـــحاب رســـول هللا  -خ

 والخوارج : 
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ويلعنونهمتوربميا  فيروهم أو  فيروا  -روي  هللا عينهم -فالرافوة يسبون الص ابة 
ون في  علي  بعوهم ت والغالبيية مينهم ميع سيبهم ل ثيير مين الصي ابة والخلفياء يغلي

 لهية. إل ويعتقدون فيهم ا –رو  هللا عنهم  –وأو ده 
وأما الخوار  فقد قابلوا هؤ ء الروافت ت ف فروا عليًا ومعاوية ومن معهيم مين      

 الص ابة ت وقاتلوهم ت واست لوا دماءهم وأموالهم . 
ف ييييانوا وسييييطًا بييييين سلييييو هييييؤ ء ت وجفيييياء  –أمييييا أهييييل السيييينة والجماعيييية  و   
سيالمًا هؤ  ءتفهداهم هللا  لم ا عترا  بفول الص ابة ت وأنهم أ ميل اسمية  يمانيًا واه

وعلمًا و  مة ت ول نهم لم يغلوا فيهم ت وليم يعتقيدوا عصيمتهم ت بيل أ بيوهم ل سين 
ص بتهم ت وعظم سابقتهم ت و سن بالئهم في  نصيرة اإلسيالمتوجهادهم ميع رسيول 

 . هللا 
 

ذين أّلهـو  وبـين الـذين وهم وسط فـي بـاب العقـل بـين الـ  -د

 ألغو  : 

فأهييل السيينة والجماعيية   يلغييون العقييل ت و  ين رونيي  ت و  ي جييرون علييي  ت بييل 
يعتقييدون أن للعقييل م انيية سييامية ت وأن اإلسييالم يقييدر العقييل ت ويتيييك ليي  مجييا ت 

 العلم  والنظر والتف ير . 

ميييًا عليييم نصيييوص وفييي  الوقيييت نفسييي    يؤل هيييون العقيييل ت و  يجعلونييي   ا       
 الو  ت بل يرون أن للعقل  دًا   بد أن يق  عنده. 

أما سيرهم فما بين موْفرط وموفر ط ف  هذا البال ت فالمعتزلة والفالسفة ت وأهيل ال يالم 
يسييمون   أو مييا –عمومييًا ألهييوا العقييل ت وجعلييوه مصييدرًا للتلقيي  ت فمييا وافييف العقييل 

لوه. قبلوه وأخذوا ب  ت و  –بالقواطع العقلية   ما خال  ذلك ردوهتأو أو 
يقبل و  يعقل . وذلك   يال  وأما أهل الخرافة والدجل  فقد ألغوا العقل ت وقبلوا ما  

   ثير من الصوفية الذين تنطل  عليهم أ ثر اسباطيل واسساليط .
 

 ط. وسط في التعامل مع العلماء: 

ويييييييذبون فأهييييييل السيييييينة ي بييييييون علميييييياءهم ويجلييييييونهم ت ويتييييييأدبون معهييييييم ت 
عنهمتوي سيينون الظيين بهييم ت وينشييرون م امييدهم ت ويسييعون  ليييهم ت ويأخييذون 
عيينهمت ويصييدرون عيين رأيهييم ت لعلمهييم أن العلميياء هييم ورثيية اسنبييياء تالقييائمون 
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عنيد الشيدائد ت ف يان واجبيًا  –بعيد هللا  –بمهمة الدعوة واإلبالغ ت وهيم مفيز  اسمية 
نزالهم منازله  م ت وقدرهم  ف قدرهم . علم اسمة موا تهم ت واه

نهم ف  الوقت نفس  يرون أن العلماء بشر سير معصيومين ت بيل يجيوز علييهم  ثم 
فيي  الجمليية الخطييأ ت والنسيييان ت والهييو  ت    أن ذلييك   ييينقص ميين أقييدارهم ت و  

 يسوغ ترك اسخذ عنهم . 
عنيدهم  وهم  ذلك   يسارعون ف  تخطئة العلماء ت بل يثبتون في  ذليك ت فينذا ثبيت

أن العالم الفالن  قد زل  فننهم   يوافقون  علم زلت  ت و  يتتبعونهيات و  يتخيذونها 
ذريعة للنيل من  ت والوقيعة في  ت بيل يطوونهيا و  ينشيرونها ت     ذا عميت البليو  
بها ت وخش  أن يول الناس بسببها ت فننهم  ينئذ يردون عليم ذليك العيالم مقالتي  

بم انت  ت وميع مال ظية أن   ييرد عليي     مين هيو أهيل ليذلك ت  ت مع ا  تفاظ ل 
الشيخص ت وأن يليتمس لي  أ سين المخيار  ت  عليم وأن ينصل الرد علم المقالية  

 وأن ي مل  الم  علم أ سن الم امل . 
فليم يرفعيوا بهيم رأسيًا ت وليم يرعيوا لهيم  تبخال  الذين  طوا من أقدار العلماء      

 ار  ومن شا لهم.  قًا ت   ال الخو 
وبخييال  الييذين قدسييوا علميياءهم ت وسلييوا فيييهم ت ورفعييوهم فييوف منييزلتهم ت       

فقلدوهم  تقليدًا مطلقيًا  ت فليم يجعليوا اليدليل وال يف رائيدهم ت بيل جعليوا رائيدهم قيول 
الشيس ت وذلك   ال الروافت الذين سلوا ف  أئمتهم بل جعليوا لهيم مقاميًا ليم يبلغي  

 ملييك مقييرل ت فاعتقييدوا فيييهم العصييمة ت ونزهييوهم عيين الخطييأ ت نبيي  مرسييل ت و 
 . والسهو ت والنسيان 

و ذلك سالة الصوفية الذين يغلون ف  مشايخهم ت ويرون أن من قال لشييخ        
  .الشيس ف ن  الميت بين يدي الغاسلا فقد  فرت ويقولون :  ذا  نت عند لم  
 

 ي. وسط في التعامل مع ولاة الأمور : 

فليسييوا  تفييرطينن والمو يأهييل السيينة والجماعيية فيي  هييذا البييال وسييط بييين المفييرطف
 المفرطين الغالة ت الذين يدينون بالخرو  علم أئمة الجيور ت وييرون أنهيم و يدهم 
هم سبل الشر والفسياد ت وأن الخيرو  علييهم  فييل بنصيالت اس يوال ت وذليك   يال 

وأن الخيرو  علييهم واجيل متعييين ت الخيوار  اليذين ييرون أن الفسياد سييبب  اليو ة ت 
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هييو الخييرو  علييم  – مييا يشييهد تيياريخهم  –ن الوسيييلة الو يييدة ل صييالت عنييدهم اه و 
 . أئمة الجور ت بل ربما خرجوا علم أئمة العدل ت  ما فعلوا مع عل  

و  ال المعتزلة الذي جعلوا الخيرو  عليم اسئمية أصياًل مين أصيول ديينهم ت وليسيوا 
ت المتخاذلين ت المخذلين ت الذين س توا عن ظلم الو ة وتر وا   المفرطين المداهنين

ن ييار عليييهم ت بييل ربمييا زينييوا لهييم بيياطلهم ت وسييوسوا لهييم ظلمهييم ت إل نصيي هم ت وا
 وفسادهم ت وربما أن روا علم من ين ر عليهم. 

وليسوا  المدا ين المنافقين ت الذين يغالون ف  الو ة ت ويمد ونهم بما لييس       
 لد عييييوا لهييييم العصييييمة ت وخلعييييوا عليييييهم صييييفات   تليييييف    بيييير أت وربمييييا  فيييييهم

 العالمينتوأطاعوهم ب ل ما أمروا ب   قا  ان أم باطاًل . 
فهييم يييدينون لييو تهم بالسييمع والطاعيية ت فيي  المنشييط والم ييره ت وفيي  العسيير     

ة ت  ذ سيمع و  طاعي واليسر وعلم أثرة عليهم ت مالم يؤمروا بمعصية فيرون أني   
نما ت ون الطاعة بالمعرو .     طاعة لمخلوف ف  معصية الخالف ت واه

ن   ما أنهم يدينون بالنصي ة لو ة اسمر ت ويتعياونون معهيم  عليم البير والتقيو  واه
ن هيييدفهم الو ييييد ت صييييل المنيييافع وت ميلهيييا ت وتعطييييل المفاسيييد إل  يييانوا فجيييارًا ت 

لييم الخييير ت وترسيبيي  فييي  ت فيشييار ون وتقليلهييات فييال يمتنعييون ميين  عانيية الظييالم ع
 اسئمة الظلمة ف  الخيرت ويفارقونهم بالشر. 

وييرون أن الجهياد تولذلك فهم ييرون  قامية الجميع والجماعاتتواسعيياد معهيم      
 مات  لم قيام الساعة مع  ل بر وفاجر. 

رون أن ثييم أنهييم   ينزعييون يييدًا ميين طاعيية ت و  ينييازعون اسميير أهليي  ت و  ييي      
اسئميية يت ملييون مسييؤولية  ييل من يير وفسيياد تنعييم هييم يت ملييون المسييؤولية ال بيير  
ول يين  ييل مسييلم علييي  مسييؤولية يجييل أن يقييوم بهييا  سييل قدرتيي  واسييتطاعت .  مييا 

 فيرًا  ارأو أنهم   يدينون بالخرو  علم أئمة الجور ت فواًل عن أئمة العدل ت     ذا 
ولييم يترتييل علييم  تن ت و ييان لييديهم قييوة ومنعيية بوا ييًا ت عنييدهم ميين هللا فييي  برهييا

 الخرو  مفسدة أعظم ت لئال يجروا اسمة  لم الباليا والرزايا . 
ثم أنهم أبعد الناس عن  سراف الو ة بالمديك ال اذل ت واسطراء القاتيل اليذي        

يييدخل الغييرور فيي  قلييول الييو ة ت ويييورثهم اإلعجييال بالنفستوتناسيي  العيييولتوظن 
 ال ت فال يعرفون بذلك مواطن الخلل ت و  يسعون ف  عالجها . ال م
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يييرون المداهنيية فيي  الييدين تو  مهادنيية المعتييدين   وييافة  لييم ذلييك فأهييل السيينة  
والظالمين ت و  يتوانون ف  ا  تسال علم أئمة الجيور ت و  يجبنيون عين الصيد  

ون بيذلك أ ييدًا ت و  تقتويي  المصييل ة ت   ييداهنميا ب لمية ال يف  سيل المقييام ت و 
 يخافون با  لومة  ئم . 

علم أنهم   يرون أن يقوم بذلك الواجل  ل أ د بعيني  ت     ني    بيد أن يقيوم بي  
من يقوم ت  تم ينتف  ال ر  عن اسمة توييرون أن مين ليم يسيتطع الصيد  بيال ف 

 هل  . فال أقل من أن يؤيد ال ف ولو بقلب  ت وأن ي ره الباطل ت ويجانل أ –
أميييا مييين قيييام بيييال ف وأوذي فييي  سيييبيل  ت وصيييبر واصيييطبر عليييم ذليييك فلييي  أجييير 

 عظيمتومن قتل  سلطان جائر بعد أن أمره ونهاه فهو سيد الشهداء. 
ميا قيام بي  اسميام أ ميد ابين  توخير مثال تطبيق  لتعامل أهيل السينة ميع و ة اسمير
لي  قنياةتولم   ينوذي ت فليم ت نبل ر م  هللا  بان القول بفتنية خليف القيرآن ت فلقيد أ

 يفت ل  عود ت ولم يتوان عن قول ال ف بل صد  ب  ت وت مل تبعات ذلك. 
وفييي  الوقيييت نفسييي  ليييم ييييأمر أتباعييي  بيييالخرو  عليييم و ة اسمييير ت بيييل نهييياهم عييين 

 ذلكتو ذرهم أشد الت ذير. 
مثليية علييم ذلييك مييا  ييان ميين أميير الشيييس ابيين تيمييية ر ميي  هللا فلقييد ساوميين        

وذي مين قبيل السييلطة بسيبل نشيره لعقيييدة السيل  وتقرييره لهييا ت ورده عليم سييائر أ
الطوائ  والفيرف الويالة ت وسيجن بسيبل ذليك ت و قيم اليويالت  ثير اليويالت ت فميا 
سيي ت عيين ال ييف ت ومييا تخلييم عمييا يييدعوا  لييي  ت  مييا أنيي  لييم يييأمر بييالخرو  علييم 

 اسئمة ت بل  ان شديدًا ف  الت ذير من . 
   

      تورع عن الفتيا:تورع عن الفتيا:تورع عن الفتيا:الالال. . . 414141

اقتييداًء بالصيي ابة رويي  هللا عيينهم فقييد  ييانوا يتييدافعون الفتييياتلعلمهم بخطيير القييول 
علم هللا بغير علم ت فهم يتورعون عنها  يثارًا للسالمةت وخوفًا علم القول عليم هللا 

 بغير علم. 
 

   الحرص عل تزكية النفوس:الحرص عل تزكية النفوس:الحرص عل تزكية النفوس:...424242

هم بطاعة هللا عيز وجيلتدون فأهل السنة والجماعة أ رص الناس علم تز ية أنفس 
 فراط أو تفريطت فهم يهتمون بنصالت ظواهرهم وبواطنهمتويتقربون  لم هللا بالنوافيل 
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بعد الفرائتتفي رصون عليم أداء الصيلوات الم توبية توأداء الز ياة ت وصييام شيهر 
 رموان ت و ج البيت ال رام لمن استطا   لي  سبيال. 

عميييال الصيييال ةت مييين  ثيييرة اليييذ رتوالنوافل  ميييا أنهيييم يبيييادرون ويسيييابقون  ليييم اس
  والصدقات ت وسيرها من العبادات.

 

العمل على مرضاة هللا في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت العمل على مرضاة هللا في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت العمل على مرضاة هللا في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ...434343

:::      

ن آل بهيم اسمير عليم تيرك  –الجهياد  –فأفول العبادات عندهم ف  وقيت الجهياد  واه
و  والنهي  عين المن يرت لألمير بيالمعر  ةاسذ ار واسوراد ت وفي   الية اشيتداد ال اجي

 القيام بذلك اسمرتوف   الة قدوم الوي  القيام علم   رام  وخدمت  .. وه ذا . 
بخال  سيرهم ممن   يستطيع الخرو  عن النو  اليذي ألفي  مين العبيادة ت أميا أهيل 

  السنة فال يزالون متنقلين بين مراتل العبودية ومنازلها ومقاماتها.
 

   لعين : لعين : لعين : وجل القلوب ودمع اوجل القلوب ودمع اوجل القلوب ودمع ا. . . 444444

فهم أص ال قلول  ييةتوعيون دامعية ت تتيأثر بيالقرآن ومواعظي  ت لميا في  قليوبهم 
من خشية هللا وتعظيم  ت بخال  سيرهم من سالظ اس باد ت وقساة القلول وبخيال  

دون أبنيائهم الب ياء في  المينتم ت فينذا فت اليذين يعيو  االذين يتصينعون الب ياء  يالرو 
 ءوات فب اؤهم أمر اختياريتو زنهم  زن مختر . متم شا   بروا اعتادوا الب اء

 

م التي  تمييزوا هوهذه بعت خصائصي ،هذه مآثر أهل السنة والجماعة            
ر مهييم هللا   –بهييا عيين سيييرهم ت وتلييك  هيي  الخصييال التيي  طبقهييا سييلفنا الصييالك 

فنالوا الخيرات ت و صلوا عليم البر يات. ولييس معنيم ذليك أن أهيل  –ورو  عنهم 
نة معصيييييومون ا   ت بيييييل  ن مييييينهجهم هيييييو المعصيييييوم ت وجمييييياعتهم هييييي  السييييي

 المعصومة. 
أما آ ادهم فقد يقع من  الظلم والبغ  ت والعدوان ت وارت ال المخالفياتت فميا أجيدرنا 

أن نأخذ بمنهج أهل السنة وأن نوطن أنفسنا علم ذلكت وميا  –معاشر المسلمين  –
ة  يييف القييييام ت وأن نقتيييدي بسيييلفنا أن نقيييوم بالسييين –ن ييين أهيييل السييينة  –أ رانيييا 

ولنعطيي  صييورة مشييرقة عيين  -جييل وعييال –الصييالك فيي   ييل أمورنييا ت لنرويي  ربنييا 
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اإليميان الصيي يك النقيي ت ليقبييل النيياس علييي  ت وي رصييوا علييم الييدخول فييي  ت ولييئال 
 يي  أهيل السينة مين بعيد عين المينهج وعين الفقي نصبك فتنة لغيرنا ت فنذا رأوا ما عل

ن خاصية الميؤمنين بهيذه المثابيية فيال  اجية لنيا بهيذا الطرييفت وبييذلك قيالوا :  ذا  يا
 تندرس معالم ال ف ت وتنطمس أنوار الهد .

 

   

          :الآثار الناجمة عن ضعف التمسك بمنهج السلف: الآثار الناجمة عن ضعف التمسك بمنهج السلف: الآثار الناجمة عن ضعف التمسك بمنهج السلف   

فيينن ميين نتييائج تسيياهل بعييت الطوائيي  والجماعييات ميين المسييلمين فيي  متييابعتهم 
يير مين التجياوزات واسخطياءت  تليك لمنهج أهل السنة والجماعة ت أنها وقعت في   ث
 –علييم سييبيل اإلجمييال والعمييوم  –اسخطيياء العاميية والشييائعة بييين الييدعوات والييدعاة 

 ومنها: 
 إهمال جانب التوحيد :  .1

من أعظم وأخطر اسخطاء الت  يقع في  ال ثير من الدعوات والدعاة:  هميال جانيل  
عمياًل ت وبخاصية تو ييد اسلوهيية التو يد ت أو وع  ا هتمام ب  ت علمًا واعتقادًا و 

 والعبادة. 
وهييذا الجانييل ميين التو يييد ليي  اسهمييية ميين ال تييال والسيينة وأصييول الييدين         

ودعوة اسنبياء والمصل ين ما يوجل  ون  الهد  اسول والغايية ال بير  سي داعيية 
 زمييان وأي م ييان ت و  سييرو فيينن هييذاو دعييوة مهمييا  انييت مبييررات قيامهييا فيي  أي أ

هيو الغايية اسوليم مين خليف الجين واسنستقيال  -تو يد اسلوهية والعبادة –التو يد 
َُس إَُّلا ُلطَْعبندنوُن{تعالم ُ ْْ   .( سورة النارني56ِ) }َوَمي َخََْقتن اْلُم ا َوا

وقييد وقييع  ثييير ميين المسييلمين اليييوم فيمييا ينيياقت هييذا التو يييد أو ينقصيي          
عمييال واعتقييادات بعييت المنتسييبين ل سييالم : دعيياء ويخييل بيي . فممييا يناقويي  ميين أ

سييير هللا ت وا سيييتعانة وا سيييتغاثة بغيييير هللا ت واليييذبك والنيييذر لغيييير هللا ت وتصيييديف 
ال هان وما يفعلون عند القبيور ت وعنيد شييول الصيوفية ت وسيير ذليك مميا   يخفيم 

 علم الدعاة و  سيرهم.
لخرافيات  المواليد والتمسيك بيالقبور ومما يينقت التو ييد ويخدشي  : شييو  البيد  وا

 واسشخاص واس جار واسشجار وسيرها ت ومن ال ل  بغير هللا ون و ذلك.
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وعنييدما ننبيي   لييم وجييول العناييية أوً  بالتو يييد وم اربيية البييد  والشيير يات ت        
فهييييذا   يعنيييي  أن يغفييييل الييييدعاة الجوانييييل اسخيييير  ميييين ت قيييييف المصييييالكتودرء 

 ن رافيات ا جتماعيية والخلقييية والف ريية والسياسيية وا قتصيياديةت المفاسيدتوعال  ا
بييل أن ميين قصيير فيي  شيي ء  ييان ملومييًا بقييدر تقصيييره فيمييا يقييدر علييي ت وهييذا هييو 
مقتوم اسمر بالمعرو  والنه  عين المن ير واإلصيالت اليذي أمير هللا بي ت وأمير بي  

 .رسول
صيييالت  أ يييوال النييياس فييي  وهنييياك أمييير يغفيييل عنييي  ال ثييييرون ت أ  وهيييو  ن       

}َولَاْو ََنا ََْهاَ   معاشهم وأخالقهم مرتبط بسيالمة تو ييدهم  وعقييدتهمت قيال هللا تعيالم:

َُ َولَُكا  َكاناهنواْ فََََخاْنَُيهن  هُ  يء َواألَْر ََ اَ  الساا ِ  مَُّ اي َكايُنواْ اْلقنَرى آَمِنواْ َواتاقَواْ لَفَتَْأَِي َعََاْطُه  هََرَكاي ََ
 .( سورة األعرا 96) نَْكُسبنوَن{

 

 ضعف الاهتمام بالعلم الشرعي:  .2

وميييين اسخطيييياء التيييي  وقييييع فيهييييا  ثييييير مميييين وييييع  صييييلتهم بميييينهج السييييل  
الصالك:وع  ا هتمام بالعلوم الشرعيةت تعلميًا وتعليميًات وأننيا ليو تأملنيا واقيع  ثيير 
من اليدعوات واليدعاةت لوجيدناهم ممين قليت بوياعتهم مين نصيوص ال تيال والسينة 

را  السل  الصالكتقراءة و فظًا وتدبرًا وعلمًا وعماًلت ومما نجم عني  التخيبط في  وت
العقييييدة واسصيييول واس  يييام والمواقييي  ت وويييع  جانيييل التعلييييم الشيييرع  واليييدعوة 

   الص ي ة.

 

 الحزبية والعصبية والغرور:  .3

سيمة  –مع اسسي   –ومن تلك اسخطاء التعصل وال زبية والغرور  ت وهذه السمة 
البة ف  أ ثر الجماعات والطوائ  اإلسالمية ت ف ل  زل بما ليديهم فر يونت و يل س

فريييف ييير  أنيي  الجييدير باإلتبييا   توالجييدير بقيييادة اسميية!! وقييد أود  الغييرور لييد  
بعوييهم بييأن جعلهييم يسييتهينون بييالعلوم الشييرعية ت وبالعلميياء المتم نييين فيي  علييوم 

هم بالتغفييل وقصيور التف ييرت ووييف الشريعة اليذين   ينتميون  لييهمت ورمي  بعوي
 اسفف.

 
 التفرق والاختلاف:  .4
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ومن تلك اسخطار  الت  ترتبت علم الجهل بمنهج السل : التفرف وا ختال توهيذه 
ُ فقيال تعيالم السمة قد ذمها هللا تعيالم ونهيم عنهيا رسيول هللا  واْ هَُأْباُ  انَّ َن }َواْعتَُصا

قنواْ { طعًي َوَّلَ تَفَرا َُ  .سورة آت عَران (103) َك
اْ  وقيت تعيلى     ِن َوَنْولَُُاَو لَهن قناواْ َواْختَََفناواْ ُما  هَْعاُد َماي َكايءهن ن اْلبَطََُِّاي }َوَّلَ تَكنوُنواْ َكيلااُننَ  تَفَرا

 .( سورة آت عَران105) {َعنَاٌ  َعُظط ٌ 

طَعًي لاسْ وقيت تعيلى  ُُ ْ  َوَكيُنواْ  قنواْ ُدنَِهن ُ ِنا ا }إُنا الاُننَ  فَرا هنْ  إُلَاى انَّ اي ََْمارن ََ َُاْيء  إُُا ْ  فُي  ِْهن َت ُم

ي َكيُنواْ نَْفعََنوَن { ََ َبَُُّنهن  هُ  .( سورة األُعي 159) نِن

 " و  تختلفوا فنن من  ان قبل م اختلفوا فهل وا"  وقال النب 
ة ومع شدة النه  عنها ف  الدين ت فقد وقعت فيها بعت الجماعات اإلسالمي      

والدعاة المعاصرون علم الرسم من  ل ات ال اجية  ليم ا جتميا  عليم ال يف وعليم 
تزال متفرقة ف  مناهجها وأهدافها وأساليبها  ال تال والسنة ت فالدعوات المعاصرة  

وأعمالها ت وأ يانيًا تعلين هيذه الخيال  وتوصيع دهت بيل  تيم تليك اليدعوات المتشيابهة 
ا سيتغاللية والتفيرف واصيطنا  الخيال  في  واقيع ف  المنهج تأو بعو ت تنز   ليم 

أمرهييييا ت ممييييا يييييدل علييييم أن المشيييي لة فيييي  رؤوس بعييييت اسشييييخاص أنفسييييهم 
وأهوائهمتوالسييبل الرئيسيي  فيي  ذلييك وييع  الصييلة بال تييال والسيينة واسثييرتوبمنهج 
السييل  الصييالك   لييد  اسسلبييية ( والتعصييل وال زبييية والغييرور ت ثييم عييدم ا لتييزام 

لسينة والجماعية التي  تقوي  بوجيول ا جتميا  عليم ال فتوا عتصيام بعقيدة أهل ا
وذليك اليذي ييزول بي  أسيبال ا خيتال  المتين والعدل والنصك ل ل مسلم تب بل هللا 
  ف  الدين.

  

نحمد هللا أن جعلنا من أهل السنة ، ونسأله أن يتم علينا النعمةة والمنةة،  :وأخيرا  
 لسنة، وأن يتوفةانا على السنة . وأن يرزقنا لزوم السنة ،والعمل با

أن الحمةةد ر  ا العةةالمين ، وعةة م علةةى المرعةةلين ، وهللا أعلةةم ،   اوآخةةر وعوانةة
 وصلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 
 
 

 البريد اإللكتروني  للتواصل  
asma@asyeh.com 

mailto:asma@asyeh.com
mailto:asma@asyeh.com
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 دار الَّطَيء

 مركز آسية للاستشارات التربوية والأسرية وموقع آسية الإلكتروني 
 المشرفة العامة أ. أٍسماء بنت رارد الرويشد 

 

و يذلك ا ستشيارات  ورات والنيدوات التربويية واسسيريةيعتن  مر ز آسية لالستشارات التربويية واسسيرية بتقيديم بيرامج التوعيية واليد
ت ميع تقيديم ال ليول المناسيبة ل يل  مين ذوات الخبيرة والتخصيص التربيوي وا جتمياع  والنفسيالشخصية المباشيرة مين قبيل نخبية 
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 www.asyeh.comآسية الالكتروني وموقع 

 وسيلة متجددة لرسالة خالدة 
يعتن  موقع آسية اإلل ترون  بنيصال رسيالة اإلسيالم  ليم العيالم عين طرييف طيرت القويايا المهمية وتفعييل دور اليدعوة لرسيالة 

 اإلسالم الخالدة بوسيلة متجددة .
ارير  ييول قوييايا المجتمييع والمييرأةت و ييذلك منتييديات آسييية يشييتمل الموقييع علييم عييدة أقسييام متخصصيية مليئيية بالت قيقييات والتقيي

المتنوعةت  ما يشترك في  نخبة من ال تال المتميزينت ومين الخيدمات المتمييزة التي  يقيدمها الموقيع:  نتيا  ونشياطات المشيرفة 
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