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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

أن أمة اإلسالم اليوم تعيش أزمة خطيرة جدًا مع تغيبهاا عان مصادر الت  ا      
ف  منهجية التطبيق، فتوسع الخالف باين امماة    بطهاتخبالتال  والشرع  لها 

واستحكمت بذلك مظاهر الفرقة ، وفرخت فا  جنابتهاا أصاناف  شات  مان      
صبح كل حزب بما لديهم فرحون ، كل مانهم يادعوا   فأالجماعات والحزبيات ، 

لمنهجه ويروج لبدعته، وي بس ذلك ب بوس الحق، ولذلك لزم أهل المنهج الحاق  
ماعة أتباع الس ف أن يرفعوا رايتهم بالحق وأن يع نوا منهجهم ، أهل السنة والج

وأن ينشروا ع يدتهم، ليتمسك بها أتباعهم ويهتدي بها من ظل عن طري هم ممن 
 . شاء اهلل أن يهديه

فمن الضروري رفع راية أهل السنة والجماعة وإيضاح ح ي ة منهجهم حتا     
 . قوة وكأن الحق معها تخت ط برايات أخذت ترفع صوتها عاليًا بكل

 ومن المهم كذلك بيان سمات ومعالم منهج أهل السنة والجماعة حت    يحيد 
عنها أهل السنة فيبت وا بالفرقة وا ختالف وينشاغل بعضاهم بابعح تحاذيرًا     
وتجريحًا وهجرًا ، مع أن من المتعين أن تكون جهودهم جميعًا ف  مواجهة أهال  

، وأن يكون بينهم التواد والتراحم والتناصح برفق  البدع والمناوئين مهل السنة  
. ولين   

 

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

   " " " أهل السنة واجلماعة أهل السنة واجلماعة أهل السنة واجلماعة " " " 
وأصحابه،وهم المتمساكون بسانة    هم من كان ع   مثل ما كان ع يه النب  

الذين است اموا  وهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المتبعون لهم،وهم  النب 
ع   ا تباع وجانبوا ا بتداع ف  أي مكان وأي زمان،وهم باقون منصورون إل  

 .يوم ال يامة
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سبب تسميتهم بذلكسبب تسميتهم بذلكسبب تسميتهم بذلك"""      

واجتماعهم ع   امخذ بها ظاهرًا وباطنًا،ف    سموا بذلك  نتسابهم لسنة النب 
 . ال ول،والعمل،وا عت اد

 

 

 

 

 

 

وصفاتـــــهــــــم وصفاتـــــهــــــم وصفاتـــــهــــــم    عـــــالمــــاتــــــهــــمعـــــالمــــاتــــــهــــمعـــــالمــــاتــــــهــــم : : :   
   : : : أهل السنة هم الذين جيددون لألمة أمر دينها  أهل السنة هم الذين جيددون لألمة أمر دينها  أهل السنة هم الذين جيددون لألمة أمر دينها     ...111

فهم الذين يعم ون ع   أحياء الدين،ويسعون لدفع الغربة عنه،وتجديد ما أندرس 
  .من معالمه 

 

   : : : هم أهل األمر باملعروف والنهي عن املنكرهم أهل األمر باملعروف والنهي عن املنكرهم أهل األمر باملعروف والنهي عن املنكر   ...222
بالياد، ثام   فهم يأمرون بالمعروف،وينهون عن المنكر بمراتب اإلنكار الاثال،،  

بال سان، ثم بال  ب،تبعًا ل  درة والمص حة،ويس كون ف  ذلك أقرب طريق يحصال  
به الم صود،بالرفق ،والتيساير ،والساهولة،مت ربين بنصايحة الخ اق إلا       

وإيصالهم إل  كل خير،وكفهم عن كل شر،محافظين بذلك ،اهلل،قاصدين نفع الخ ق
 . عنهامة،حريصين ع   دفع العذاب مع   خيرية هذه ا

 

      :::هم أهل الدعوة إىل اهلل هم أهل الدعوة إىل اهلل هم أهل الدعوة إىل اهلل . . . 333
فهم يدعون إل  دين اإلسالم ، بالحكمة والموعظة الحسنة ، والمجادلة بالت  ه  
أحسن،ويس كون ف  ذلك شت  الطرق المشروعة والمباحة،حت  يعارف النااس   

فال أحد أحرص منهم ع   هداية الخ اق ، و  أحاد   . ربهم ويعبدوه حق عبادته
 . سأرحم منهم بالنا
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      :::هم القدوة الصاحلون هم القدوة الصاحلون هم القدوة الصاحلون . . . 4
والمجاهاادين،ومنهم أعااالم الهدى،مصااابيح  ،من فاايهم الصدي ين،والشااهداء

الدج ،وأول  المناقب المأثورة ، والفضائل المذكورة، وفيهم أئمة الادين الاذين   
 .أجمع الناس ع   هدايتهم

ي تدي باه   فمن هنا يجد اإلنسان فيهم ال دوة أيًا كان، فإن كان مجاهدًا وجد من
منهم،وإن كان محبًا ل ع م راغبًا فياه وجاد فا  سايرهم مان يساير ع ا         

 ....نهجه،وهكذا
 

      :::هم الغرباءهم الغرباءهم الغرباء. . . 555
  .الذين يص حون ما أفسد الناس،ويص حون إذا فسد الناس

 

      :::هم الفرقة الناجية هم الفرقة الناجية هم الفرقة الناجية . . . 6
الت  تنجو من البدع والضال ت ف  هذه الدنيا ، وتنجاو مان عاذاب اهلل ياوم     

 . ال يامة
 

      :::وهم الطائفة املنصورة وهم الطائفة املنصورة وهم الطائفة املنصورة . . . 7
 . وهو مؤيدهم وناصرهم،من اهلل معهم

 

      :::وهم الظاهرون إىل قيام الساعة وهم الظاهرون إىل قيام الساعة وهم الظاهرون إىل قيام الساعة . . . 8
هام ع ياه مان الحاق      فهم معروفون بارزون مستع ون،وهم ثابتون ع   ماا 

 . والدين،وهم غالبون متمكنون،ف  د جعل اهلل حجتهم ظاهرة،وك متهم ه  الع يا
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 أهل السنة واجلماعةأهل السنة واجلماعةأهل السنة واجلماعةمنهج منهج منهج ومسات ومسات ومسات خصائص خصائص خصائص : : :   

كما أن ل ع يدة الصحيحة مميزات تمتاز بها عن غيرها مان الع ائاد فكاذلك    
مه ها الذين هم أهل السنة والجماعة منهجية ومميزات يمتازون بهاا عان   
غيرهم من أهل الم ل والنحل،ت ك المنهجية التا  تمياز بهاا سا ف هاذه      

تساب إلايهم أن يأخاذ    اممة،ومن تبعهم بإحسان،والت  يجدر بكال مان ان  
 . بها،ويأطر نفسه ع يها،حت  ينال ما نالوه من خير وفضل

  فمن تلك اخلصائص التي متيز بها منهجية أهل السنة واجلماعة ما
 :يلي

 

   :::االقتصار يف التلقي على الكتاب والسنةاالقتصار يف التلقي على الكتاب والسنةاالقتصار يف التلقي على الكتاب والسنة   ...111
فهااام ينه اااون مااان هاااذا المنهااال العاااذب ع ائااادهم       

ل ما وافق الكتاب والسانة قب اوه   س وكهم،وأخالقهم ، فكووعبادتهم،ومعامالتهم،
 . وأثبتوه، وكل ما خالفهما ردوه ع   قائ ه كائنًا من كان 

وامحاالم   بخالف أهل البدعة والضاللة الذين أخذوا دينهم عن طرياق الارؤى  
 مةاأدعوا لهم العص نلذين أخذوه فيما يزعمون من أئمتهم الذيأو ا والمكاشفات

 . الوحي ، وجع وه حاكمًا ع   نصوص أو أهل الكالم الذين ألهوا الع ل

 

التسليم  لنصوص الشرع ، وفهمها على مقتضى مـنهج التسليم  لنصوص الشرع ، وفهمها على مقتضى مـنهج التسليم  لنصوص الشرع ، وفهمها على مقتضى مـنهج . . . 222 
  :::الصاحلالصاحلالصاحل   السلفالسلفالسلف

فهم يس مون لنصوص الشرع ، سواء فهموا الحكمة منها أم   ، و  يعرضاون  
النصوص ع   ع ولهم ، بل يعرضون ع ولهم ع   النصاوص،ويفهمونها كماا   

 .فهمها الس ف الصالح 
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  :::االتباع وترك االبتداعاالتباع وترك االبتداعاالتباع وترك االبتداع   ...3
بل هم متبعون لهادي رساول الهادى    فهم   ي دمون بين يدي اهلل ورسوله ، 

بخالف المبتدعة الضالين،الذين ابتدعوا ف  الدين،مستدركين ع ا   من ادون له ،
 . وح  رب العالمين

 

  :::االهتمام بالكتاب والسنة االهتمام بالكتاب والسنة االهتمام بالكتاب والسنة . . . 4
ويرجعاون   دي، دراية وروايةوتالوة،وتفسيرًا،وبالح ًافهم يهتمون بال رآن حفظ

 .إليهما ف  جميع أمورهم وما أشكل ع يهم وفيما هم فيه يخت فون 
بخالف غيرهم من المبتدعة الذين يهتمون بكالم شيوخهم أكثر مان اهتماامهم    

 . بالكتاب والسنة
فالكل   : عدم التفريق بني الكتاب والسنة إال مبا حدده الشارععدم التفريق بني الكتاب والسنة إال مبا حدده الشارععدم التفريق بني الكتاب والسنة إال مبا حدده الشارع. . . 5

نْ هُوَ إِلَا إِ* وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى} ع   حد سواء ، قال تعال  من عند اهلل،وال بول لهما

  ".أ  إن  أوتيت ال رآن ومث ه معه:"   وقال،سورة النجم( 4، 3) {وَحْيٌ يُوحَى

 

 

ليس هلم إمام معظم يأخذون كالمه كله،ويدعون ما خالفه ليس هلم إمام معظم يأخذون كالمه كله،ويدعون ما خالفه ليس هلم إمام معظم يأخذون كالمه كله،ويدعون ما خالفه . . . 6
  :::   إال الرسول إال الرسول إال الرسول 

ع   الكتاب والسنة ، فماا واف هماا    فإنهم يعرضون كالمه أما غير الرسول 
أماا  ، قبل،وما   فال ،فهم يعت دون أن كاًل يؤخذ من قوله ويرد إ  الرساول  

غيرهم من الفرق امخرى،ومن متعصبة المذاهب  فإنهم يأخذون كالم أئمتهم ك ه 
 . حت  ولو خالف الدليل

ب لألماة  وليس محد أن ينص( 02/461)قال شيخ اإلسالم ف  مجموع الفتاوى 
، و  ينصب لهم  شخصًا يدعو إل  طري ته ، ويوال  ويعادي ع يها غير النب  

كالمًا  يوال  ع يه ويعادي غير كالم اهلل ورسوله وما اجتمعت ع يه امماة ،بال   
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هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصًا أو كالمًا يعادون به بين اممة، 
 ".   دونيوالون به ع   ذلك الكالم ويعا

فإذا كان المع م أو امستاذ قد أمر بهجر شاخص أو بإهاداره وإسا اطه    ":وقال 
فإن كان قد فعل ذنبًا شرعيًا عوقب ب در ذنبه باال  : وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه 

زيادة ، وإن لم يكن أذنب ذنبًا شرعيًا لم يجز أن يعاقب بشا ء مجال غارح    
 . المع م أو غيره

سوا الناس ويفع وا ما ي    بينهم العداوة والبغضاء ، بل وليس ل مع مين أن يحب
وَتَعَااوَُوواْ عَََاى الْا      }  يكونون مثل امخوة المتعاونين ع   البر والت وى كما قال تعال 

  سورة المائدة( 0) {وَالّتَقْوَى وَالَ تَعَاوَُوواْ عَََى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَقوواْ الَّهَ إِنَ الَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

 . انته  كالمه رحمه اهلل 
   

   

      :::الدخول يف الدين كله الدخول يف الدين كله الدخول يف الدين كله . . . 777
يَاا ََيههَاا الَانِينَ    }فهم يدخ ون ف  الدين ك ه ويؤمنون بالكتاب ك ه ، امتثاً  ل وله تعال 

بخالف الاذين  ، سوورة القرو ة  ( 808) {لَكوامْ عَادُوّم مهابِ ٌ    آمَنُواْ ادْخَُوواْ فِي الّس َْمِ كَآفَةً وَالَ تَّتَبِعُواْ خُطووَاتِ الّشَيْطَانِ إَُِهُ
 . فرقوا دينهم،وكانوا شيعًا كل حزب بما لديهم فرحون

ل ارآن عضاين،فنمنوا   اوبخالف الذين نسوا حظًا مما ذكروا به،والذين جع اوا  
 . ببعح الكتاب وكفروا ببعح

 

  :::األخذ بأوامر اإلسالم بقوةاألخذ بأوامر اإلسالم بقوةاألخذ بأوامر اإلسالم بقوة. . . 8
لها ف  الرخاء والشدة ، والمنشط والمكره، وف  الغضب ك با لتزام بها،وقبولوذ

 .والرضا،وعند امثرة
  

      :::تعظيم السلف الصاحلتعظيم السلف الصاحلتعظيم السلف الصاحل. . . 9
فأهل السنة  يعظمون الس ف الصالح،وي تدون بهم،ويهتدون بهاديهم،ويرون أن  

 .طري تهم ه  امس م،وامع م،وامحكم 
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   اجلمع بني النصوص يف املسـألة الواحـدة،ورد املتشـابه إىلاجلمع بني النصوص يف املسـألة الواحـدة،ورد املتشـابه إىلاجلمع بني النصوص يف املسـألة الواحـدة،ورد املتشـابه إىل. . . 010101
      :::احملكم احملكم احملكم 

ت  يص وا إل  الحاق  حإل  المحكم، النصوص ويردون المتشابه فهم يجمعون بين
 .ف  المسألة

بخالف كثير من الطوائاف التا  نظارت إلا  النصاوص الشارعية بعاين        
 . عوراء،فض ت وأض ت،وذلك كحال المعط ة،والممث ة،وال درية،والجبرية 

 

باين الع ام والتطبياق     وعدم ا ختالف التوافق بني القول والعملالتوافق بني القول والعملالتوافق بني القول والعمل. 11
المنهج  له ،فأهل السنة والجماعة بعيدين كل البعد عن التضاد والتناقح الاذي  

وقاد جعال اهلل   . يعيشه أهل امهواء بين أقوالهم وع ومهم وأعمالهم وأحوالهم
 .الم ت والبغح لمن ي ول ما   يفعل

 
 

   : : : اجلمع بني اخلوف والرجاء واحلباجلمع بني اخلوف والرجاء واحلباجلمع بني اخلوف والرجاء واحلب. . . 010101
معون بين هذه اممور،ويرون أنه   تناف  و  تعاارح  فأهل السنة والجماعة يج
فَاسّْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَََصََْحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إَُِهُمْ كَاُووا يُّسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ }بينها، قال سبحانه وتعال 

وقال ف  معرح الثناء ع ا  ساائر   ،سورة امنبيااء ( 02) {وَيَدْعُوَُنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَاُووا لَنَا خَاشِعِ َ
سوورة  ( 16) {تَّتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَهُامْ خَوْفًاا وَمَمَعًاا وَمِمَاا رَزَاْنَااهُمْ يُننِقواونَ      } عباده المؤمنين

 . السجدة

وهُ خَوْفًا وَمَمَعًا إِنَ رَحْمَتَ الَّهِ وَادْعُ}  :تعال   وأمرنا أن نعبده بالخوف والرجاء كما ف  قوله

 . هذه طري ة أهل السنة والجماعة ف  هذا الباب . سورة األع اف( 56) {اَرِيبٌ م نَ الْمُحّْسِنِ َ
أما من عداهم فال يجمعون بين الخوف والحب والرجاء،وإنما يأخذون بعبادة من 

 . هذه، ويدعون ما سواه
ي ولون نحن نعبد اهلل   خوفًا مان ع اباه و     –مثاًل  –فغالة الصوفية         
أما الخوارج فعبادوا اهلل باالخوف   .  ثوابه،وإنما نعبده حبًا لذاته فحسبفطمعًا 
 .وحده



 خصائص منهج أهل السنة والجماعة 

 

9 

9 

أنه  بد مان الجماع باين     –كما مض   –أما أهل السنة والجماعة فيرون      
نوطاًا  الخوف والحب والرجاء،فاالخوف يسات زم الرجااء،ولو  ذلاك لكاان ق     

 . ويأسًا،والرجاء يست زم الخوف،ولو  ذلك لكان أمنًا من مكر اهلل 
من عبد اهلل بالحاب وحاده   :" وهناك م ولة مشهورة عند الس ف ، وه  قولهم 

فهو زنديق،ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ،ومن عبده بالرجااء وحاده   
  "والحب والرجاء فهو مؤمن موحد  ،ومن عبده بالخوفمرجئفهو 

 
   

      :::اجلمع بني الرمحة واللني والشدة والغلظة اجلمع بني الرمحة واللني والشدة والغلظة اجلمع بني الرمحة واللني والشدة والغلظة . . . 030303
سوورة  ( 89) {ََشِدَاء عَََى الْكونَارِ رُحَمَاء بَيْانَهُمْ   :قال تعال  ف  وصف الصحابة رض  اهلل عنهم 

 . الفتح

ََذِلَاة  عَََاى الْمُاِْمِنِ َ ََعِا ََ  عَََاى      }  :وقال ف  وصف عباده المؤمنين الذين يحبهم ويحبوناه 

هو نب  الرحمة ، وهو ف  الوقت نفسه  ثم إن نبينا محمد ، سورة املائودة ( 54){الْكَافِرِينَ
بخالف غيرهم ممن يأخذون بالشدة ف  جميع أحاوالهم أو باال ين   نب  الم حمة، 

بخالف غيرهم ممن عكس اممر،فتنكر ل مؤمنين،وأغ ظ  لهم ف  جميع أحوالهم، و
 . وأ ن لهم الجانب والمناف ين وت طف لهمال ول،وتودد ل كافرين والمبتدعة 

أما أهل السنة  فيجمعون بين هذا وهذا ،كل ف  موضاعه حساب ماا ت تضايه     
  .(المؤمن يحب مخيه ما يحب لنفسه):  الشرعية قال  المص حة

فما أحوج ط بة الع م إل  التأدب بهذه اآلداب الت  تعود ع ايهم وع ا  غيارهم    
تثمر إ  الوحشة والفرقاة   الت    عن الجفاء والفظاظة بالخير والفائدة،مع البعد 

  .وتمزيق الشمل وتنافر ال  وب
 

      :::العدل العدل العدل . . . 010101
فالعدل من أعظم المميزات مهل السنة والجماعاة،فهم أعادل النااس،وأو هم    

ُواوْا َااَواِمَ  ِباْلِقّْساِد ُشاَهَداء         }:بامتثال قول اهلل  ََيهَهاا اَلاِنيَن آَمُناوْا كوو وقولو   ،  سوورة النسوا   ( 135){ لَِّاهِ  َياا 

حتا  أن الطوائاف إذا تنازعات    ، سورة األنعام( 158) {وَإِذَا اوَّْتومْ فَاعْدِلوواْ وَلَوْ كَانَ ذَا اورْبَى } تعاىل
 . احتكمت إل  أهل السنة،ومن مظاهر عدلهم أنهم   يكفرون كل من كفرهم
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من الناس حت  يستمعوا لاه   ومن قواعد العدل عندهم أنهم   يحكمون ع   أحدًا
قران ، يأخذون بال ول من طرف واحد خاصة فيما بين ام وأنهم   ،أمره واويتبين

ن خياره  ومن قواعد العدل عندهم أنهم يحفظون لصاحب الفضل فض ه ، ويذكرو
 .وإن خالفهم ف  بعح اممر

لبح، اشتغل بتتبع امخطاء واوهناك ممن خالف منهج أهل السنة والجماعة ممن 
عنها ثم نشرها ،والتحذير ممن حصل منه ش ء مان هاذه امخطااء ، وتارك     
استعمال العدل معه بنصحه وتذكيره ، وقد يكون أحد المجروحين نفعاه عظيماًا   

 . سواًء عن طريق الدروس أو التأليف أو الخطب
 

   : : : األمانة العلمية والوسطية األمانة العلمية والوسطية األمانة العلمية والوسطية    ومنهاومنهاومنها...111111
هم أكثر النااس أماناة فا  الع ام ،      اممانة زينة الع م ،وأهل السنة والجماعة

 .حرصهم ع   التح   بت ك الح ية أو
اممانة ف  الن ل ، والبعاد عان التزويار ،    ،ية عندهم  مومن مظاهر اممانة الع

وق ب الح ائق ، وبتر النصوص ، وتحريفها ، فإذا ن  وا عن مخالف لهم ن  اوا  
، ويدعون ما ساواه ، كا    كالمه تامًا ، فال يأخذون ما يوافق ما يذهبون إليه 

يدينون المن ول عنه ، وإنما ين  ون كالمه تامًا ، فإن كان ح ًا أقروه ، وإن كاان  
باطاًل ردوه ، وإن كان فيه وفيه ، قب وا الحق وردوا الباطل ، كل ذلاك بالادليل   

 . ال اطع،والبرهان الساطع 
م ماا   يحتمال ،    ون الكالة عندهم أنهم   يحّميومن مظاهر اممانة الع م     

وأنهم يذكرون ما لهم وما ع يهم ، وأنهم يرجعون ل حق إذا تباين ، و  يفتاون   
كما أنهم أحرص الناس ع   نسبة الكالم إل  قائ اه   ،و  ي ضون إ  بما يع مون 

 . ، وأبعدهم من نسبته إل  غير قائ ه 
أكثر إتباع الهوى أما أهل امهواء فال تسل عن تفريطهم بهذا الجانب ، فما       

وتحريف الك م عن وحمل الكالم ع   غير محم ه ،  عندهم ، والحكم بالمتشابه ،
وا ستد ل ب وازم يرتبون بعضها ع   بعح تح ي ًا ممر ف  صدورهم مواضعه ،

  .من غير تثبت و  دليل بّين ظاهر من تض يل لغيرهم أو تبديع أو تكفير
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   : : : م والسنة واجلماعة م والسنة واجلماعة م والسنة واجلماعة ال يتسمون إال باسم اإلسالال يتسمون إال باسم اإلسالال يتسمون إال باسم اإلسال. . . 010101
فهذا من أبين الفروق بين أهل السنة والجماعة ، وبين أهل البدعة والفرقة،أهل 
السنة ينتمون ل سنة والجماعة ، وأهل  امهواء والبدع كل طائفة منهم تنتساب  

س الضالل كالجهمية ، أو إل  شاخص خاالف   وإل  شخص من أهل البدع ورؤ
وامشعرية ، والماتريدية، أو إل  أصال مان    الس ف ف  بعح امصول كالكالبية

أصول الضاللة ، كال درية ، والجبرية ،والمرجئة ، أو إل  وصاف يادل ع ا     
ح ي تهم وشعارهم كالرافضة والصوفية ، والفالسافة ، والباطنياة والمعتزلاة    

وكذلك يشذ عن هذه ال اعدة انتساب بعح أهل البدع مشخاص مان   ، وغيرهم
وبهتانًا ، كانتساب المعتزلة ل صحابة الذين اعتزلاوا الفتناة ،   أئمة السنة زورًا 

: ، وقد سأل رجاًل مالكًا ف الوكانتساب الع ويين النصيريين الباطنيين إل  ع   
أهل السنة الذين ليس لهم ل ب يعرفون باه ،   جهما    :" من أهل السنة ؟ قال 
 ". و  قدري و  رافض 

 

 

      :::ردود األفعالردود األفعالردود األفعالالتوافق يف وجهات النظر والتوافق يف وجهات النظر والتوافق يف وجهات النظر و...070707
فعالهم ، حت  ولو أدود رفأهل السنة والجماعة تتفق ف  الغالب وجهات نظرهم و

عصارهم وأمصارهم ، وهذا ناتج عن وحدة المصدر، بخالف غيرهم من أتباعدت 
 . أهل البدع الذين تخت ف مواقفهم تبعًا مهوائهم 

 

   : : :    عدم االختالف يف أصول االعتقادعدم االختالف يف أصول االعتقادعدم االختالف يف أصول االعتقاد...111111

بحمد اهلل ف  أصل من أصول الدين ، وقواعد ا عت اد  اخت فوي مفالس ف الصالح ل
سماء اهلل وصفاته وأفعاله واحد ، وقولهم فا  اإليماان وتعريفاه    أف ولهم ف  

 . ومسائ ه واحد ، وقولهم ف  ال در واحد، وهكذا ف  باق  امصول
نهم أنفسهم   يتف ون ع ا  أصاولهم ، بال إن الفرقاة     فإبخالف أهل البدع ، 

 . حدة منهم   يتفق أفرادها كل ا تفاق ع   أصل من أصولهمالوا
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  :::ترك اخلصومات يف الدين وجمانبة أهل اخلصوماتترك اخلصومات يف الدين وجمانبة أهل اخلصوماتترك اخلصومات يف الدين وجمانبة أهل اخلصومات...010101
تباع الهوى، ومطياة  أ فرقة والفتنة ، ومج بة ل تعصب ون الخصومات مدعاة لإل

 . لالنتصار ل نفس،والتشف  من اآلخرين وذريعة ل  ول ع   اهلل بال ع م 
بتعد عنها الس ف الصالح وحذروا منها، اشأن الجدل والخصومات ولما كان هذا 

 –رحماه اهلل   –وأخرج أن عمر بن عبد العزيز . وورد عنهم آثار كثيرة ف  ذلك
 " من جعل دينه غرضًا ل خصومات أكثر التن ل:" قال 

إياكم والخصومات ، فإنها تشغل ال  اب  :" وقال جعفر بن محمد رحمه اهلل       
 " فاق وتور، الن

: ما اضطر النااس إلا  هاذه امهاواء؟ قاال      :" وقيل ل حكم بن عتيبة الكوف 
 " الخصومات

 

    :::بعد عن القيل والقال وكثرة السؤال بعد عن القيل والقال وكثرة السؤال بعد عن القيل والقال وكثرة السؤال الالال. 80
: إن اهلل تبارك وتعال  يرض  لكم ثالثًا ويكره لكم ثالثاًا  :"  ل وله وذلك امتثاً 

ا بحبال اهلل جميعاا و    يرض  لكم أن تعبدوه و  تشركوا به شيئًا وأن تعتصمو
ضاعة إقيل وقال،و: تفرقوا ، وأن تناصحوا لمن و ه اهلل أمركم، ويكره لكم ثالثًا 

 ".المال ،وكثرة السؤال
وكثرة الساؤال    وكثرة ن ل الكالم مدعاة لتتبع الناس والنيل منهم، فال يل وال ال 

تعنت ، والساؤال  مدعاة ل تشديد والتنطع ، والت عر، والتن يب  وا عتراح ، وال
  .عما   ينبغ  السؤال عنه ، و  الخوح فيه

ِْكوْم        } :قووات تعوواىل  ََْشااَياء ِإن توْبااَد َلكوااْم َتُّساا ََيهَهااا اَلااِنيَن آَمُنااوْا اَل َتّْسااَنلووْا َعااْن  قااال و،سووورة املائوودة ( 101) {َيااا 
   ذرون  ما تركتم فإنما أه ك من كان قب كم كثرة سؤالهم واختالفهم ع:"النب 

 ،" ساتطعتم اماا   هنبيائهم ، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منأ
فهو الذي   يحل ق يل  ،غير متف ه و  متع مومت مسًا  ل عثرات من سأل متعنتًا و

 . كثيره سؤاله و 
 

وَََمْرُهُمْ شُاورَى  } :  ع   عباده المؤمنين ل  مثنيًااقال تع :   أمرهم شورى بينهمأمرهم شورى بينهمأمرهم شورى بينهم...212121

وهذا يشمل أمورهم الدينية والدنيوية ، الخاصة ،سورة الشورى ( 38) {يْنَهُمْ وَمِمَا رَزَاْنَاهُمْ يُننِقوونَبَ
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كذلك أمر سبحانه نبيه ع يه الصالة والسالم مع وفور ع  ه وسداد رأيه ، والعامة
 .سورة آت عم ان( 159) {وَشَاوِرْهُمْ فِي األَمْرِ }بالشورى ف ال سبحانه

ا ما كثير المشاورة مصحابه ، وكان أصاحابه يتشااورون في   كان النب  و    
متثاً  اثر الناس شورى، وأبعدهم عن التفرد وا ستبداد،كبينهم،لذلك فأهل السنة أ

مهم بفضائل الشورى وعوائدها الجمة ،فه   ولع تباعًا لرسول أ، وممر اهلل 
قال أمير المؤمنين ،  المس مينتزرع املفة بين المتشاورين وت وي الروابط بين 

 ."نعم المؤازرة المشاورة، وبئس ا ستعداد ا ستبداد:" ب  طالب  أع   بن 
كثر مان  أنفسهم أبخالف الذين ذهبت بهم خيا ت الغرور كل المذهب، فاعتدوا ب

الالزم ، ف م يرعوا ل شورى ح ها، ولم ي دروها قدرها ، فما أكثر خطأهم وما أقل 
 .صوابهم

 

 

      :::االهتمام بأمور املسلمني االهتمام بأمور املسلمني االهتمام بأمور املسلمني ...111111
فأهل السنة والجماعة أكثر من يهتم بأمر المس مين ، فهم يسعون ف  نصارتهم  
وأداء ح وقهم ،وكف امذى عنهم،ورفع الظ ام الواقاع ع ايهم ،ويشااركونهم     

وقوله  .سورة التوبة( 71) {وَالْمُِْمِنُونَ وَالْمُِْمِنَاتُ بَعْضوهُمْ ََوْلِيَاء بَعْضٍ }أفراحهم ، ويشاطرونهم أتراحهم
المؤمنين ف  توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحاد إذا  :" ع يه الصالة والسالم 

الماؤمن  :" وقولاه  " الساهر واشتك  منه عضو تداع  له سائر الجسد بالحم  
  .صابعهأوشبك بين " ل مؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

 

      :::األدب يف اخلالفاألدب يف اخلالفاألدب يف اخلالف...131313
ف  بعح المسائل ا جتهادية، مع ب اء املفة والمحباة  فأهل السنة قد يخت فون 

ر إل  العباس بان  ن اممث ة الرائعة ما أسنده ابن عبد البمو والمودة فيما بينهم
العنبري أحد الث ات الحفاظ الكبار ، وممن روى عان اإلماام   عبد الم ك العظيم 

حنبال  د أحمد بان  كنت عن:"أحمد وشاركه ف  الرواية عن بعح شيوخه ، قال 
يريد الشهادة بالجنة  –راكبًا ع   دابة ، فناظر ف  الشهادة  وجاءه ع   المدين 

وارتفعت أصواتهما حت  خفت أن ي ع بينهما جفا، وكان  –ل عشرة المبشرين بها 
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أحمد يرى الشهادة وع   يأب  ويدفع ، ف ما أراد ع   ا نصراف قام أحمد فأخذ 
 ".   بركابه

عان   ، ولكن ف  حدود امدب وال ياقة ، بعيدًا ع   بعحوقد يحتاجون إل  الرد 
أمرنا أ  نجادل أهل الكتااب  ن اهلل إل، أو التن ص والغيبة  ةقاإلسفاف والصفا

بال ماع   ! إ  بالت  ه  أحسن إ  الذين ظ موا منهم، فما الشأن مع المس مين ؟
عال  بسالمة فهم يدينون هلل ت !؟المس مين من الع ماء والدعاة والمص حينخاصة 

 .ق وبهم وألسنتهم إلخوانهم المس مين
ماا رأيات أع ال مان     :" قال الذهب  رحمه اهلل عن اإلمام الشافع  رحمه اهلل 

يا أبا : ناظرته يومًا ف  مسألة ، ثم افترقا ، ول ين  فأخذ بيدي ثم قال ! الشافع  
 !!"وإن لم نتفق ف  مسألة،موس  أ  يست يم أن نكون إخوانًا 

و منهج أهل السنة ف  الخالف   كما يفع ه بعح من خالف منهجهم ممن هذا ه
يمتحن ط بته وأتباعه بأن يكون لهم موقف معادي مع من خالفه ، فإن لم يواف ه 

 .بدع وهجر
وليس محد أن ينسب إل  أهل السنة مثل هذه الفوض  فا  التباديع والهجار ،    

وي بأنه مميع لمنهج الفوض المس ك وليس محد أيضًا أن يصف من   يس ك هذا
أهل الس ف،وف  مجموع الفتاوى   بن تيمية رحمه اهلل تعال  ف  جوابه مهال  

كان الع ماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا ف  اممر :" البحرين 
مِيعُاواْ الرَسُاو َ وََووْلِاي األَمْارِ     يَا ََيههَا الَنِينَ آمَنُواْ ََمِيعُواْ الَّاهَ وَََ } :اتبعوا أمر اهلل ف  قوله تعال  

رِ ذَلََِ خَيْرٌ وَََحّْسَنُ مِنكومْ فَإِن تَنَازَعّْتومْ فِي شَيْء  فَرُدهوهُ إِلَى الَّهِ وَالرَسُو ِ إِن كونّتومْ توِْمِنُونَ بِالَّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِ

ة مشاورة ومناصحة ، ، وكانوا يتناظرون ف  المسألة مناظرسورة النساء( 90) {تَانْوِي ً 
وربما اخت ف قولهم ف  المسألة الع مية والعم ية مع ب اء املفة والعصمة وأخوة 
الدين ، نعم من خالف الكتاب المستبين ، والسنة المستفيضة ، أو ما أجمع ع يه 

 ". س ف اممة خالفا   يعذر فيه ، فهذا يعامل معام ة أهل البدع 
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   : : : سلمني على احلقسلمني على احلقسلمني على احلقاحلرص على مجع كلمة املاحلرص على مجع كلمة املاحلرص على مجع كلمة امل...111111
يصون كل الحرص ع   وحدة المس مين ، ولمَّ شعثهم، وجماع ك ماتهم   رفهم ح

زالة أسباب النزاع والفرقة بينهم ، لع مهم أن ا جتمااع رحماة   إع   الحق ، و
أمر با ئتالف، ونه  عن ا ختالف كما فا  قولاه     ن اهللإلوالفرقة عذاب، و

 -108) وَاعّْتَصِمُواْ بِحَبْلِ الَّهِ جَمِيعًا وَالَ تَنَرَاوواْ*  واْ اتَقوواْ الَّهَ حَقَ توقَاتِهِ وَالَ تَمُوتونَ إِالَ وَََُّتوم مهّسَِْمُونَيَا ََيههَا الَنِينَ آمَنُ}تعال 

بخالف الذين يسعون ل فرقة بين المس مين ويبذرن بذور الش اق  ، سوورة آت عمو ان  ( 103
بادعاوي  ع ا  بعاح    ميؤلبون بعضهون ويصنفحزبونهم وويف  صفوفهم ، 

 . وأوهام بعيدة عن الح ائق، وخالية من التثبت
 

      :::ن اخللق ن اخللق ن اخللق حسحسحس. . . 85
ح ماًا وساماحة    همفأهل السنة والجماعة من أحسن النااس أخالقاًا ، وأكثار   

الناس ويربون أتباعهم يندبون فحرصهم دعوة إل  مكارم امخالق ، أوتواضعًا، و
وينهون عن  هم،عفو عمن ظ مي، وهممن حرم واعطي، وهممن قطعيص وا إل  أن 

الفخر،والخيالء ، والبغ ، وا ستطالة ع   الخ ق بحق أو بغير حق، وياأمرون  
 .فهاسبمعال  اممور وينهون عن سفا

 

      :::سعة األفق سعة األفق سعة األفق . . . 111111
وسع الناس أف ًا ، وأبعدهم نظرًا ، وأرحبهم باالخالف صادرًا ، وأكثارهم    أفهم 

م   يأنفون من سماع الحق ، و  تحارج صادورهم مان    فه،  ل معاذير التماسًا
ثم إنهم   ي زماون النااس   ، قبوله، و  يستنكفون من الرجوع إليه، وامخذ به 

ماور  باجتهاداتهم و  يض  ون كل من خالفهم ، و  تضايق أعطاانهم فا  ام   
 وكما أنهم يحرصون ع ا  تصاحيح   ، ام الناسهفأا جتهادية الت  تخت ف فيها 

تفتارق   حت    تضل اممة، فهم كذلك يحرصون ع   أن   والمناصحة  اءامخط
ومن مظاهر سعة امفق عندهم بعدهم عن التعصاب الم يات ، والت  ياد    ، اممة

 . امعم  والحزبية الضي ة
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   : : : تعاونهم فيما بينهم وتكميل بعضهم بعضاتعاونهم فيما بينهم وتكميل بعضهم بعضاتعاونهم فيما بينهم وتكميل بعضهم بعضا. . . 171717
أنه    يستطيع أحاد  فهم يع مون أن دين اهلل واحد وأنه كل   يتجزأ ، ويدركون 

مهما أوت  من ع م وقوة أن ي وم بالدين ك ه ، لذلك فهم يسعون إلقامة دين اهلل، 
ون  والتكاتف امدركين أن ذلك لن يتم إ  بالتع،ونشره بين الخ ق وامخذ به ك ه 

، فهذا يسد ثغرة الجهاد ف  سابيل اهلل ، وهاذا   هم البعح، وا ستفادة من بعض
بالمعروف والنه  عن المنكر، وهذا ي وم ع   نشر الع م وبثه ي وم بواجب اممر 

بااين الناااس، وتااربيتهم ع يااه ، وهااذا ينبااري لتربيااة الشااباب،وا هتمام 
ل غب ضاياهم،وهذا ينبري ل رد ع   الكفار والمبتدعة وأهل امهواء،وهاذا يشات  

 . بأمور امخالق والس وك،وهذا يهتم بأحوال المس مين،وهكذا دواليك
كر بعضهم ع   بعح طالما أن كل واحد يعمل ماا فا  وساعه    نلك   يفمع ذ

 . لكل ع   خير وهدى وسنةاوم دوره ، ف
 

   : : : الرتبية املتكاملة املتوازنة الرتبية املتكاملة املتوازنة الرتبية املتكاملة املتوازنة ...121212
بهم بامهم فالمهم ، و  يغ بون  ويبدءونفهم يربون أتباعهم ع   الع م والعمل ، 

أو العمل دون الع م ، و   جانبًا ع   جانب ، فال يربونهم ع   الع م دون العمل ،
ع    يربونهم ع   التعصب والتحزب ، و  ع   التميع والذوبان ، و  يربونهم 

                                                                                                                                                                                                               .واحت ار اآلخرين ، كما   يربونهم ع   الذلة والتبعية المط  ة التعال 
   

   : : : دينون بالنصيحة دينون بالنصيحة دينون بالنصيحة ييي. . . 222222
 . ، ولكتابه، ولرسوله ، ومئمة المس مين وعامتهمسبحانه وتعال هلل 

 .وأقرانهمسيما فيما بينهم من إخوانهم فدينهم النصيحة ل ناس و 
وأن يكون الرد برفق ولين ورغبة شديدة ف  سالمة المخطئ من الخطاأ، حيا،   
-يكون الخطأ واضحًا ج يًا، وينبغ  الرجوع إل  ردود الشيخ عبد العزيز بن باز 

 .لالستفادة منها ف  الطري ة الت  ينبغ  أن يكون الرد ع يها -رحمه اهلل تعال 
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      :::در جهدهم واستطاعتهمدر جهدهم واستطاعتهمدر جهدهم واستطاعتهمعلى قعلى قعلى ق   يسعون يف طلب الكماليسعون يف طلب الكماليسعون يف طلب الكمال...313131
مكمل ، ويبحثون ف  كل ش ء عان اممثال   ا فأهل السنة والجماعة يسعون إل 

ويعم ون ما بوسعهم لتحصيل المنافع وتكمي ها، وتعطيل المفاسد وت  ي ها، وفا   
طاقة لهم به ، و  قادرة   الوقت نفسه   يطالبون بالمستحيل ، و  يرمون ما  

 . لهم ع يه
المنكارات ، فهام يساعون     الت  توضح ذلك موقف أهل السنة من ومن اممث ة

بالوسائل الشرعية ف  حادود م ادرتهم    إلزالتها ويطمحون ل طع دابرها بالك ية
،فإذا لم يستطيعوا ال ضاء ع يها جميعها قضوا ع   ما يساتطيعون  واستطاعتهم 

 ... منها ، واجتهدوا ف  محاولة ال ضاء ع   الباق ، وهكذا
كماا فع اوا    ،ن تط بهم ل كمال قد يجرهم ل مطالبة بالمستحيل فإا غيرهم أم     

ناه حكام   إل، ب  طالاب  أح وا بيعة أمير المؤمنين ع   بن الخوارج عندما 
 .   مثل عمر بن الخطاب إ  نريد : وقالوا –بزعمهم  –الرجال ف  كتاب اهلل 

 ؟ ولكن من أين يؤت بمثل عمر
 . أفضل أهل زمانه  وهذا ع  فهذا ط ب ف  غير مح ه ، 

وح وا البيعة ، وليتهم عندما فع وا ذلك بايعوا أحد الصحابة كابن  تركوا ع يًا 
 . رض  اهلل عنهم وغيرهم من الصحابة  ، وسعيد بن زيد عمر

بل أن الغ و واإلفراط قادهم إل  التفريط فاستبدلوا الذي هو أدن  بالذي هو       
بن ربع  مؤذن سجاح أيام أدعت النبوة ، بعد موت النبا    فبايعوا شيت " خير، 
 حت  تداركه اهلل    برحمته ، ففر منهم وتبين ضاللتهم ، ف م ي ع اختياارهم

أعراب  بوال ع ا  ع بياه ،   سااب ة و     ،إ  ع   عبد اهلل بن وهب الراسب  
 ". صحبة، و  ف ه ، و  شهد اهلل له بخير

مما  امسف كثيرًا ، فتجد بعح الغالين يتط ب الكمال ل معصوهذه الحالة تح    
ف  إنكار المنكر فتحاد، فتناة البغا      يؤدي به إل  اإلنحراف عن منهج الحق

 . وا عتداء والخروج ع   الو ة
يضع ف  ذهنه صورة خيالية ، مغرقة ف  المثالية ، فإن حصل له كل ومنهم من 

 .تسديد ، أو م اربة  جهد ، أو ما يريد وإ  قعد بدون سع  ، أو
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   : : : ساس الدين ساس الدين ساس الدين أأأال يوالون وال يعادون إىل على ال يوالون وال يعادون إىل على ال يوالون وال يعادون إىل على ...303030
جاه ية ، أو عصبية  وةعدفال ينتصرون منفسهم و  يغضبون لها ، و  يوالون ل

مذهبية ، أو راية حزبية ، وإنما يوالون ع   الادين ، فاو ؤهم هلل وباراؤهم    
 . تتبدل  تتغير و   هلل،ومواقفهم ثابتة   

 
 

   : : : حمبة بعضهم لبعض وترحم بعضهم على بعضحمبة بعضهم لبعض وترحم بعضهم على بعضحمبة بعضهم لبعض وترحم بعضهم على بعض...313131
فأهل السنة متوادون متحابون يترحم بعضهم ع   بعح، وياذب بعضاهم عان    

ويدعوا بعضهم لابعح، وماا ذلاك إ  لحسان معت اداتهم ، وصاالح        بعح
 .ان يجعل لهام ودّ أت اتأذن ل ذين آمنوا وعم وا الصالحعز وجل  أعمالهم،واهلل

عَلْ فِي اوَووبِنَا غًَِا نِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقوولوونَ رَبَنَا اغْنِرْ لَنَا وَلِإِخْوَاُِنَا الَنِينَ سَبَقووَُا بِالْإِميَانِ وَلَا تَجْوَالَ} اهلل تعال قال و

  .سورة احلش ( 10) {لََِنِينَ آمَنُوا رَبَنَا إَََُِ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
   

   

   

   :::بعضبعضبعضالمتهم من تكفري بعضهم لالمتهم من تكفري بعضهم لالمتهم من تكفري بعضهم لسسس. . . 333333
 فأهل السنة سالمون من ذلك فهم يردون ع   المخالف منهم ، ويوضحون الحق 

ل ناس ، فهم ُيخطئون ،و  يكفرون ، و  يبدعون، و  يفس ون إ  من اساتحق  
 . ذلك
بخالف غيرهم من الطوائف امخرى كالخوارج الذين يكثر فايهم ا خاتالف       

 .هم بعضًا عند أقل نازلة تنزل بهمولهذا تجدهم يكفر بعض ،والتض يل والتكفير
 

      :::التثبت يف االخبار وعدم التسرع يف إطالق االحكامالتثبت يف االخبار وعدم التسرع يف إطالق االحكامالتثبت يف االخبار وعدم التسرع يف إطالق االحكام...313131
يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ } :أنطالقا من قوله تعال 

بخالف الذين يساارعون فا  إطاالق    ،  سورة الحجرات( 6) {دِمِنيَفَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَا
امحكام،ويتهافتون ع   إلصاق التهم بامبرياء ، فيفس ون ويبدعون ، ويكفارون  

  .بالتهمة والظن ، من غير ما برهان أو بينة
 

 



 خصائص منهج أهل السنة والجماعة 

 

09 

09 

 

   :::سالمتهم يف العموم من التلبس بالبدع والشركيات والكبائرسالمتهم يف العموم من التلبس بالبدع والشركيات والكبائرسالمتهم يف العموم من التلبس بالبدع والشركيات والكبائر. . . 333555
وقوعًا ف  البدع و  تكون فيهم الشركيات،أما  م الناسفأهل السنة والجماعة أس 

كما أنه قد يوجاد عناد    ،هل السنة أالمعاص  والكبائر ف د ي ع فيها طوائف من 
ل ، إ  أن هذه اممور فا  أهال   هجلوالظ م وا بعح أهل السنة ش ء من الجور

 . السنة ق ي ة بالنسبة لغيرهم
 

   : : : المة قلوبهم وألسنتهم ألصحاب رسول اهلل المة قلوبهم وألسنتهم ألصحاب رسول اهلل المة قلوبهم وألسنتهم ألصحاب رسول اهلل سسس. . . 666666
ف  وبهم عامرة بحبهم ، وألسنتهم ت هج بالثناء ع ايهم ، فأهال السانة يارون     

ويرون أن  ن اهلل عز وجل زكاهم وكذلك رسول اهلل  إل ،الصحابة خير ال رون
عت ادي عند أهل السنة هو ينهم ليس هو امصل ، بل امصل ا الكالم فيما شجر ب

 .  مساك عما شجر بينهماإل
 
 

      :::سالمتهم من احلرية واالضطراب والتخبط والتناقضسالمتهم من احلرية واالضطراب والتخبط والتناقضسالمتهم من احلرية واالضطراب والتخبط والتناقض...333777
وي ينًا، وطمأنينة وإيمانًا، وأبعدهم عان   فأهل السنة والجماعة أكثر الناس رضًا
 . الحيرة وا ضطراب، والتخبط والتناقح

عد حت  أنه يوجد من عوام أهل السنة ، من برد الي ين وحسن المعت د، والب     
طوائف امخرى، وحذاقهم من أهل الكاالم  د ع ماء العن الحيرة ، ما   يوجد عن

، وغيرهم ممن اضطربوا ف  ت رير ع ائدهم ، فحاروا وحيروا ، وتعبوا واتعباوا 
  . ولم يكن هذا ليحصل لهؤ ء لو  أنهم التمسوا الهدى من غير مظانه

أصابحت  :" مه اهلل إذا ي ولن عبد العزيز رحأين هؤ ء من أمير المؤمنين عمر ب
  ."ومال  سرور إ  ف  مواطن ال ضاء وال در

قتيد إلا   عندما ُأ -رحمه اهلل تعال   - وأين هم من شيخ اإلسالم ابن تيمية     
 ماما يصنع أعدائ  ب ؟ أنا جنت  وبستان  ف  صدري ، أين:" السجن وقال ك مته 

   شهادة ، وإخراجا  مان   ن حبس  خ وة ، وقتإرحت فه  مع    تفارقن  ، 
إن ف  الدنيا جنة من لم يدخ ها لم يادخل  :" رحمه اهللوي ول أيضًا " ب دي سياحة
 ."ة جنة اآلخر
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صرف ال فاظ عان ظااهره     تهي هو ح ي ذال :::رفضهم التأويل املذموم رفضهم التأويل املذموم رفضهم التأويل املذموم . . . 323232 
الراجح إل  احتماله المرجوح ، فهذا الناوع مان التأويال هاو الاذي ذماه       

ذا أهل السنة يرفضونه و  ي ب وناه ، لع مهام بخطاره    الس ف،وحذروا منه وله
وإدراكهم لضرره، فهو عدو الرسا ت بسببه قتال عثماان رضا  اهلل عناه ،     

  .وبسببه اعتزلت المعتزلة وترفضت الرافضة وخرجت الخوارج
 

  :::االعتقاد اجلازم بأنه ال يسع أحد اخلروج عن شريعة حممد االعتقاد اجلازم بأنه ال يسع أحد اخلروج عن شريعة حممد االعتقاد اجلازم بأنه ال يسع أحد اخلروج عن شريعة حممد ...313131
لرب العالمين ، و  يجوز لاه بحاال مان     تهديفهم يرون أن العبد   تنفك عبو

،  أن يتبع شريعة غير شريعة النبا    امحوال أن يدين بدين غير اإلسالم ، أو
وَاعْبُادْ  } ن يعبد ربه حت  يأتيه الي ين ، قال تعال أبل يرون أن العبد  يجب ع يه 

  .الموت  والي ين هنا،سورة احلج ( 99) {رَبَََ حَّتَى يَنْتِيَََ الْيَقِ ُ
يعة اإلساالمية، وخالفاًا لمان يارون أن     رخالفًا ل ذين يتحاكمون لغير الش     

قد نسخت بشريعة أخرى، كما تدع  ذلك البابية ، والبهائياة،  اإلسالمية  الشريعة
 .  وال اديانية

وخالفًا ل صوفية الذين يرون أن العبد إذا ترق  ف  م ام الشاهود ل ح ي اة        
، ف م يعاد  ه التكاليف الشرعيةن، ورفعت عنه الحجب وأتاه الي يننية زالت عالكو

  .-عياذًا باهلل من الزندقة –له حاجة بعد ذلك إل  صالة أو صيام أو غير ذلك 
   

      :::لوسطية لوسطية لوسطية ااا. . . 111111
 . ن أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة م :فالوسطية 

لضار، واممام التا    ن أمة اإلسالم وسط بين اممم الت  تجنح إل  الغ و اأفكما 
فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق اممة  ،تميل إل  التفريط المه ك

 . المبتدعة الت  انحرفت عن الصراط المست يم
ساواء فا  بااب    وتتج   وسطية أهل السنة والجماعة ف  شت  اممور،      

  .الع يدة، أو امحكام، أو الس وك، أو امخالق، أو غير ذلك



 خصائص منهج أهل السنة والجماعة 

 

20 

20 

 . . . ومن مظاهر تلك الوسطية ومن مظاهر تلك الوسطية ومن مظاهر تلك الوسطية : : :   
 : أهل السنة واجلماعة وسط يف باب صفات اهلل بني أهل التعطيل وأهل التمثيل - أ
فأهل التعطيل أنكروا الصفات ونفوها ، وأهل التمثيل أثبتوها وجع وها مماث اة    

 . لصفات المخ وقين 
ل، وينزهونه أما أهل السنة والجماعة فهم يثبتون الصفات هلل تعال  إثباتًا بال تمثي

 . لمخ وقات تنزيهًا بال تعطيلعن مماث ة ا
التنزيه واإلثبات ، وتركوا ما أخطاأوا   : فجمعوا أحسن ما عند الفري ين ، يعن  

 . وأساءوا فيه من التعطيل والتمثيل 
 

    :وسط يف باب الوعد بني املرجئة وبني الوعيدية  - ب

 ينفع مع الكفر طاعاة،وزعموا    يضر مع اإليمان ذنب ، كما  : فالمرجئة قالوا 
أن اإليمان مجرد التصديق بال  ب ، وإن لم ينطق به ، وأخاروا امعماال عان    

 . اإليمان ، وجوزا أن يعذب اهلل المطيعين ، وينعم العاصين 
ن يجب ع يه ع اًل أن يعذب العاصا  ، كماا   إأما الوعيدية فهم ال ائ ون ب      

ات ع   كبيرة ولم يتب منها   يجوز عندهم يجب ع يه أن يثيب المطيع ، فمن م
 . أن يغفر اهلل له 

أما أهل السنة فوسط بين نفاة الوعيد من المرجئة ، وبين موجبياه مان         
إن شااء  ،الوعيدية،فمن مات ع   كبيرة عنادهم  فاأمره مفاوح إلا  اهلل     
يخرج من  عاقبه،وإن شاء عفا عنه،وإذا عاقبه بها فإنه   يخ د خ ود الكفار ، بل

 . النار، ويدخل الجنة 
 : وسط يف مسألة التكفري  - ت

 . وهذه المسألة داخ ة ف  الف رة الت  ت يها 
فبينما نجد فري ًا يتسرعون ف  إطالق الكفر ، فيكفرون بالكبيرة ، و  يحكماون  
بإسالم من نطق بالشهادتين ، وص   ، وصام ، وأدى فارائح اإلساالم، ماالم    

ط حددوها لم ترد فا  الكتااب و  السانة،وذلك كحاال     يتح  وا إسالمه بشرو
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الخوارج ومن سار ع   نهجهم نجد فري ًا آخر فرط أيما تفريط ، ومنع التكفيار  
إناه    : منعًا باتًا ، ورأى أن من ت فظ بالشهادتين   يمكن تكفيره بحال،بل قالوا 

 . يجوز تكفير شخص بعينه وإنما إطالق الكفر يكون ع   امعمال
، وجاحادي  ن أحدًا أبدًا حت  المرتدين، ومدع  النبوةومن هنا فهم   يكفرو     

وجوب الصالة ونحو ذلك من اممور الت  أجمع أهل الع م ع   خروج أصاحابها  
  .من دائرة اإلسالم

أما أهل السنة والجماعة ف د هاداهم اهلل لماا اخت اف فياه مان الحاق            
  .لتزامهم بالدليل الشرع  إلبإذنه،

فهم   يمنعون التكفير بإطالق، و  يكفرون بكل ذنب ، ولم ي ولاون إن التكفيار   
المعين غير ممكن ، ولم ي ولوا بالتكفير بالعموم دون تح يق شاروط التكفيار ،   
وانتفاء موانعه ف  حق المعين ، ولم يتوقفوا ف  إثبات وصف اإلسالم لمن كاان  

الدخول فيه ، بل يحسنون الظن بأهال   ظاهره التزام اإلسالم ، أو ظهر منه إرادة
 . ال ب ة الموحدين ، وبمن دخل ف  اإلسالم ، أو أراد الدخول فيه

فإنهم  ،ومن أت  بمكفر، واجتمعت فيه الشروط ، وانتفت ف  ح ه الموانع       
  .  يجبنون ، و  يتميعون ، و  يتحرجون من تكفيره 

سألة األمساء واألحكام بنيني اونيوارو واملعتزلنية    وسط يف باب أمساء الدين واإلميان ، أو م - ث

 : وبني املرجئة واجلهمية 

 . ، وكافر، وفاسقمؤمن، ومس م :والمراد بامسماء هنا أسماء الدين، مثل
 . والمراد بامحكام أحكام أصحابها ف  الدنيا واآلخرة 

ق فالخوارج والمعتزلة ذهبوا إل  أنه   يستحق اسم اإليمان إ  مان صاد       
 . ،وأقر ب سانه ، وقام بجميع الواجبات ، واجتنب جميع المنهياتهنبجنا

 . وع   هذا فمرتكب الكبيرة عندهم   يسم  مؤمنًا باتفاق الفري ين 
 هل يسم  كافرًا أو   ؟ : ولكنهم اخت فوا 

: فالخوارج يسمونه كافرًا ، ويستح ون دمه وماله ، أما المعتزلة ف االوا         
الكبيرة خرج من اإليمان ، ولم يدخل ف  الكفر ، فهاو بمنزلاة باين     إن مرتكب
 . المنزلتين 
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أما ف  أحكام اآلخرة فاتفق الفري ان ع   أن من مات ع   كبيرة ولام يتاب       
 . منها فهو مخ د ف  النار

أما المرجئة فكما سبق بيان مذهبهم ، وهاو أناه   يضار ماع اإليماان          
 . ل النارخوعندهم مؤمن كامل اإليمان ، و  يستحق دمعصية،فمرتكب الكبيرة 

ذين الماذهبين ، فمرتكاب   اأما أهل السنة والجماعة فمذهبهم وسط بين ها     
الكبيرة عندهم مؤمن بإيمانه ، فاسق بكبيرته ، أو هو مؤمن ناقص اإليمان ، قد 

خوارج  ن ص إيمانه ب در ما ارتكب من معصية ، فال ينفون عنه اإليمان أصاًل كال
نه كامل اإليمان كالمرجئة ، وحكماه فا  اآلخارة    إب: والمعتزلة ، و  ي ولون 
عنه فيدخل الجنة ابتداًء ، أو يعذبه ب در معصايته   عندهم أنه قد يتجاوز اهلل 

  .ثم يخرجه ، ويدخ ه الجنة كما سبق
 

 : وسط يف باب القدر بني القدرية واجلربية  - و

ئة اهلل تعال  ر، وليس لمشيدل بعم ه ف  اإلرادة وال ن العبد مست إ: فال درية قالوا
، وإنماا    إن أفعال العباد ليست مخ وقاة هلل : وقدرته ف  ذلك أثر، وي ولون

 . العباد هم الخال ون لها
والجبرية غ وا ف  إثبات ال در ، حت  أنكروا أن يكون ل عبد فعل ح ي ة ،         

، كالريشة ف  مهب الريح ، وإنما تساند  بل هو ف  زعمهم   حرية له، و  فعل 
ط عات  : ص   ، وصام ، وقتل ، وسرق ، كما ي ال : إليه امفعال مجازًا ، في ال 

 . الشمس ، وجرت الريح ، ونزل المطر
نثبت ل عبد مشايئة يختاار   : وا أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا وقال         

تابعتاان لهاا ،     تان بمشيئة اهلل، وقدرة يفعل بها ، ومشيئته وقدرته واقعبها
 سورة التكوي ( 88- 89) {وَمَا تَّشَاؤُونَ إِلَا ََن يَّشَاء الََهُ رَبه الْعَالَمِ َ* لِمَن شَاء مِنكومْ ََن يَّسّْتَقِيمَ} ل وله تعال 

وَالََاهُ خَََقَكوامْ وَمَاا    } وي ولون أيضًا العباد فاع ون ، واهلل خالق أفعالهم ، قاال تعاال   

فأفعال العباد ه  من اهلل خ  ًا وإيجادًا وت ديرًا ، وه  من ، سوورة الاواتا   ( 96) {تَعْمََواونَ 
  .العباد فعاًل وكسبًا
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 : بني الغالني واجلافني  وسط يف حمبة النيب - ح

ويعت دون أنه خير البشر ، وأنه سايد   فأهل السنة والجماعة يحبون الرسول 
لماؤمنين إيماناًا أكم هام محباة     ن أن أكمل االمرس ين ، وخاتم النبيين ، ويرو

فضااًل   –، وهم مع ذلك يعت دون أنه بشر ،   يم ك لنفساه   تباعًا ل رسول او
ن دينه إنفعًا و  ضرًا إ  بما أقدره اهلل ع يه ، ويعت دون أنه مات،و –عن غيره 

 . إل  قيام الساعة  باٍق
لته ، واعت دوا أنه يجيب مان  بخالف الذين غ وا فيه ، فرفعوه فوق منز        

 .  دعاه،فصرفوا له العبادة من دون اهلل
فأعرضوا عن شرعه ، ولام   وبخالف الذين جفوا ف  حق رسول اهلل         

دعوا أن شريعته قد نسخت بشريعة أخارى  أيحكموه فيما شجر بينهم ، أو الذين 
الصالة والسالم    ع يهن شريعته إوكذلك حال الذين يرون ،كحال غالة الباطنية 

  .تتالءم مع الحضارة ، و  تف  بمتط بات العصر 
 : بني الرافضة واووارو   وهم وسط يف أصحاب رسول اهلل  - خ

وي عنونهم،وربماا كفاروهم أو    -رض  اهلل عنهم -فالرافضة يسبون الصحابة 
 كفروا بعضهم ، والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخ فاء يغ ون ف 

 . لهيةإلويعت دون فيهم ا –رض  اهلل عنهم  –ع   وأو ده 
وأما الخوارج ف د قاب وا هؤ ء الروافح ، فكفروا ع يًا ومعاوية ومن معهم      

 . من الصحابة ، وقات وهم ، واستح وا دماءهم وأموالهم 
فكانوا وساطًا باين غ او هاؤ ء ، وجفااء       –أما أهل السنة والجماعة  و   

اهم اهلل إل  ا عتراف بفضل الصحابة ، وأنهام أكمال امماة إيماناًا     هؤ ء،فهد
وإسالمًا وع مًا وحكمة ، ولكنهم لم يغ وا فيهم ، ولم يعت ادوا عصامتهم ، بال    
أحبوهم لحسن صحبتهم ، وعظام سااب تهم ، وحسان بالئهام فا  نصارة       

 . اإلسالم،وجهادهم مع رسول اهلل 
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 : ألّهوه وبني الذين ألغوه  وهم وسط يف باب العقل بني الذين  - د

فأهل السنة والجماعة   ي غون الع ل ، و  ينكرونه ، و  يحجرون ع ياه ، بال   
يعت دون أن ل ع ل مكانة سامية ، وأن اإلسالم ي در الع ل ، ويتيح لاه مجاا ت   

 . الع م  والنظر والتفكير 

ع ا  نصاوص    وف  الوقت نفسه   يؤّلهون الع ل ، و  يجع ونه حاكمااً       
 . الوح ، بل يرون أن ل ع ل حدًا   بد أن ي ف عنده

أما غيرهم فما بين ُمْفرط وُمفّرط ف  هذا الباب ، فالمعتزلة والفالسافة ، وأهال   
 أو ماا  –الكالم عمومًا ألهوا الع ل ، وجع وه مصدرًا ل ت    ، فما وافق الع ال  

 . خالف ذلك ردوه،أو أّولوهقب وه وأخذوا به ، وما  –يسمونه بال واطع الع  ية 
وذلاك  . ي بل و  يع ل  وأما أهل الخرافة والدجل  ف د ألغوا الع ل ، وقب وا ما  

  .كحال كثير من الصوفية الذين تنط   ع يهم أكثر امباطيل وامغاليط 
 

 : وسط يف التعامل مع العلماء. ط
بون فأهل السانة يحباون ع مااءهم ويج اونهم ، ويتاأدبون معهام ، وياذ       

عنهم،ويحسنون الظن بهم ، وينشرون محامدهم ، ويسعون إلايهم ، ويأخاذون   
عنهم، ويصدرون عن رأيهم ، لع مهم أن الع ماء هم ورثة امنبيااء ،ال اائمون   

عند الشدائد ، فكان واجبًا  –بعد اهلل  –بمهمة الدعوة واإلبالغ ، وهم مفزع اممة 
 . وقدرهم حق قدرهم  ع   اممة موا تهم ، وإنزالهم منازلهم ،

نهم ف  الوقت نفسه يرون أن الع ماء بشر غير معصومين ، بل يجوز ع يهم إثم 
ف  الجم ة الخطأ ، والنسيان ، والهوى ، إ  أن ذلك   ين ص من أقدارهم ، و  

 . يسوغ ترك امخذ عنهم 
دهم وهم كذلك   يسارعون ف  تخطئة الع ماء ، بل يثبتون ف  ذلك ، فإذا ثبت عن

أن العالم الفالن  قد زل  فإنهم   يواف وناه ع ا  زلتاه ، و  يتتبعونهاا، و      
يتخذونها ذريعة ل نيل منه ، والوقيعة فيه ، بل يطوونها و  ينشارونها ، إ  إذا  
عمت الب وى بها ، وخش  أن يضل الناس بسببها ، فإنهم حينئذ يردون ع   ذلك 

كانته ، ومع مالحظة أن   يرد ع يه إ  من هو العالم م الته ، مع ا حتفاظ له بم
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الشاخص ، وأن ي اتمس لاه     ع   أهل لذلك ، وأن ينصب الرد ع   الم الة  
 . أحسن المخارج ، وأن يحمل كالمه ع   أحسن المحامل 

ف م يرفعوا بهم رأسًا ، ولم يرعاوا   ،بخالف الذين حطوا من أقدار الع ماء      
 . ومن شاك هم لهم ح ًا ، كحال الخوارج

وبخالف الذين قدسوا ع ماءهم ، وغ وا فيهم ، ورفعوهم فوق منازلتهم ،        
ف  دوهم  ت  يدًا مط  ًا  ، ف م يجع وا الدليل والحق رائدهم ، بل جع وا رائدهم قول 
الشيخ ، وذلك كحال الروافح الذين غ وا ف  أئمتهم بل جع وا لهم م امًا لم يب غه 

 ك م رب ، فاعت دوا فيهم العصمة ، ونزهوهم عن الخطاأ ،  نب  مرسل ، و  م
 . والسهو ، والنسيان 

وكذلك غالة الصوفية الذين يغ ون ف  مشايخهم ، ويارون أن مان قاال          
الشيخ فكان كالميات باين يادي     إذا كنت عند : ؟ ف د كفر، وي ولون لشيخه لَم
  .الغاسل

 

 : وسط يف التعامل مع والة األمور . ي
ف يساوا   ،فارطين ن والُميالسنة والجماعة ف  هذا الباب وسط بين المفرط فأهل

كالمفرطين الغالة ، الذين يدينون بالخروج ع   أئماة الجاور ، ويارون أنهام     
وحدهم هم سبب الشر والفساد ، وأن الخروج ع يهم كفيل بإصاالح امحاوال ،   

الخاروج ع ايهم    وذلك كحال الخوارج الذين يرون أن الفساد سببه الو ة ، وأن
هو  –كما يشهد تاريخهم  –ن الوسي ة الوحيدة لإلصالح عندهم إواجب متعين ، و

الخروج ع   أئمة الجور ، بل ربما خرجوا ع   أئمة العدل ، كما فع وا مع ع   
 . 

وكحال المعتزلة الذي جع وا الخروج ع   امئمة أصاًل من أصول دينهم ، وليسوا 
المتخاذلين ، المخذلين ، الذين سكتوا عن ظ ام الاو ة   كالمفرطين المداهنين ، 

نكار ع يهم ، بل ربما زينوا لهم باط هم ، وساوغوا لهام   إلوتركوا نصحهم ، وا
 . ظ مهم ، وفسادهم ، وربما أنكروا ع   من ينكر ع يهم
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وليسوا كالمداحين المناف ين ، الذين يغالون ف  الو ة ، ويمادحونهم بماا         
 بّدعوا لهم العصمة ، وخ عوا ع يهم صفات   ت يق إ  بار أوربما ليس فيهم ، 

 . العالمين،وأطاعوهم بكل ما أمروا به ح ا كان أم باطاًل 
فهم يدينون لو تهم بالسمع والطاعة ، ف  المنشط والمكره ، وفا  العسار       

 سمع و  طاعة ، واليسر وع   أثرة ع يهم ، مالم يؤمروا بمعصية فيرون أنه  
 . إذ   طاعة لمخ وق ف  معصية الخالق ، وإنما تكون الطاعة بالمعروف

كما أنهم يدينون بالنصيحة لو ة اممر ، ويتعاونون معهم  ع   البار والت اوى   
ن هدفهم الوحيد تحصيل المنافع وتكمي ها ، وتعطيل المفاسد إلوإن كانوا فجارًا ، 

الخير ، وترغيبه فيه ، فيشااركون  وت  ي ها، فال يمتنعون من إعانة الظالم ع   
 . امئمة الظ مة ف  الخير، ويفارقونهم بالشر

ويرون أن الجهاد ،ولذلك فهم يرون إقامة الجمع والجماعات،وامعياد معهم      
 . ماح إل  قيام الساعة مع كل بر وفاجر

أن  ثم أنهم   ينزعون يدًا من طاعة ، و  ينازعون اممر أه ه ، و  يرون      
امئمة يتحم ون مسؤولية كل منكر وفساد ،نعم هم يتحم ون المسؤولية الكبارى  

كماا  . ولكن كل مس م ع يه مسؤولية يجب أن ي وم بها حسب قدرته واستطاعته
 ارأوأنهم   يدينون بالخروج ع   أئمة الجور ، فضاًل عن أئمة العادل ، إ  إذا  

ولام يترتاب    ،وكان لديهم قوة ومنعة  كفرًا بواحًا ، عندهم من اهلل فيه برهان ،
 . ع   الخروج مفسدة أعظم ، لئال يجروا اممة إل  الباليا والرزايا 

ثم أنهم أبعد الناس عن إغراق الو ة بالمديح الكاذب ، وامطاراء ال اتال          
الذي يدخل الغرور ف  ق اوب الاو ة ، وياورثهم اإلعجااب بالنفس،وتناسا       

 . ، فال يعرفون بذلك مواطن الخ ل ، و  يسعون ف  عالجها العيوب،وظن الكمال 
يرون المداهنة ف  الدين ،و  مهادناة المعتادين    إضافة إل  ذلك فأهل السنة  

والظالمين ، و  يتوانون ف  ا حتساب ع   أئمة الجاور ، و  يجبناون عان    
بذلك أحدًا ت تضيه المص حة ،   يداهنون ما الصدع بك مة الحق حسب الم ام ، و

 . ، و  يخافون باهلل لومة  ئم 
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ع   أنهم   يرون أن ي وم بذلك الواجب كل أحد بعينه ، إ  إنه   بد أن ي وم به 
من ي وم ، حت  ينتف  الحرج عن اممة ،ويرون أن من لم يستطع الصدع بالحق 

 .  فال أقل من أن يؤيد الحق ولو ب  به ، وأن يكره الباطل ، ويجانب أه ه –
أما من قام بالحق وأوذي ف  سبي ه ، وصبر واصطبر ع ا  ذلاك ف اه أجار     

 . عظيم،ومن قت ه س طان جائر بعد أن أمره ونهاه فهو سيد الشهداء
ما قام به اممام أحمد ابان   ،وخير مثال تطبي   لتعامل أهل السنة مع و ة اممر

له قناة،ولم  كن، ف م ت حنبل رحمه اهلل إبان ال ول بفتنة خ ق ال رآن ، ف  د أوذي
 . يفت له عضد ، ولم يتوان عن قول الحق بل صدع به ، وتحمل تبعات ذلك

وف  الوقت نفسه لم يأمر أتباعه بالخروج ع   و ة اممر ، بال نهااهم عان    
 . ذلك،وحذرهم أشد التحذير

مث ة ع   ذلك ما كان من أمر الشيخ ابن تيمية رحماه اهلل ف  اد   ماومن        
من قبل الس طة بسبب نشره لع يدة الس ف وت ريره لها ، ورده ع   سائر  أوذي

الطوائف والفرق الضالة ، وسجن بسبب ذلك ، و ق  الويالت إثر الويالت ، فما 
سكت عن الحق ، وما تخ   عما يدعوا إليه ، كما أنه لم يأمر باالخروج ع ا    

 . امئمة ، بل كان شديدًا ف  التحذير منه
   

      :::ع عن الفتياع عن الفتياع عن الفتياالتورالتورالتور. . . 101010
اقتداًء بالصحابة رض  اهلل عنهم ف د كانوا يتدافعون الفتيا،لع مهم بخطر ال اول  
ع   اهلل بغير ع م ، فهم يتورعون عنها إيثارًا ل سالمة، وخوفًا ع   ال ول ع   

 . اهلل بغير ع م
 

   :::احلرص عل تزكية النفوساحلرص عل تزكية النفوساحلرص عل تزكية النفوس...111111
بطاعاة اهلل عاز   فأهل السنة والجماعة أحرص الناس ع   تزكياة أنفساهم    

وجل،دون إفراط أو تفريط، فهم يهتمون بإصالح ظواهرهم وبواطنهم،ويت رباون  
إل  اهلل بالنوافل بعد الفرائح،فيحرصون ع   أداء الصا وات المكتوباة ،وأداء   

 . الزكاة ، وصيام شهر رمضان ، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيال
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ال الصالحة، مان كثارة الاذكر،والنوافل    كما أنهم يبادرون ويساب ون إل  امعم
  .والصدقات ، وغيرها من العبادات

 

      :::العمل على مرضاة اهلل يف كل وقت مبا هو مقتضى ذلك الوقت العمل على مرضاة اهلل يف كل وقت مبا هو مقتضى ذلك الوقت العمل على مرضاة اهلل يف كل وقت مبا هو مقتضى ذلك الوقت ...131313
وإن آل بهم اممر ع   ترك  –الجهاد  –فأفضل العبادات عندهم ف  وقت الجهاد 

والنه  عن المنكر، لألمر بالمعروف  ةامذكار واموراد ، وف  حالة اشتداد الحاج
 . وهكذا .. ال يام بذلك اممر،وف  حالة قدوم الضيف ال يام ع   إكرامه وخدمته 

بخالف غيرهم ممن   يستطيع الخروج عن النوع الذي ألفه من العباادة ، أماا   
  .أهل السنة فال يزالون متن  ين بين مراتب العبودية ومنازلها وم اماتها

 

   : : :    وجل القلوب ودمع العنيوجل القلوب ودمع العنيوجل القلوب ودمع العني. . . 111111
فهم أصحاب ق وب حية،وعيون دامعة ، تتأثر بال رآن ومواعظه ، لما ف  ق وبهم 
من خشية اهلل وتعظيمه ، بخالف غيرهم من غاالظ امكبااد ، وقسااة ال  اوب     

دون أبنائهم البكاء ف  المنتم فح الذين يعّواوبخالف الذين يتصنعون البكاء كالرو
، فبكاؤهم أمر اختيااري،وحزنهم حازن   مت  شاءوا  ، فإذا كبروا اعتادوا البكاء

 . مخترع
 

م التا   هوهذه بعح خصائصا 
رحمهم  –تميزوا بها عن غيرهم ، وت ك  ه  الخصال الت  طب ها س فنا الصالح 

وليس معن  ذلاك  . فنالوا الخيرات ، وحص وا ع   البركات –اهلل  ورض  عنهم 
معصومون ؟   ، بل إن منهجهم هو المعصوم ، وجماعتهم ها   أن أهل السنة 

 . المعصومة
أما آحادهم ف د ي ع منه الظ م والبغ  ، والعدوان ، وارتكااب المخالفاات، فماا    

أن نأخذ بمنهج أهل السنة وأن نوطن أنفسنا ع ا    –معاشر المس مين  –أجدرنا 
ق ال ياام ، وأن ن تادي   أن ن وم بالسنة ح –نحن أهل السنة  –ذلك، وما أحرانا 

ولنعطا  صاورة    -جال وعاال   –بس فنا الصالح ف  كل أمورنا ، لنرض  ربنا 
مشرقة عن اإليمان الصحيح الن  ، لي بل الناس ع يه ، ويحرصوا ع   الادخول  
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يه أهل السنة من بعد عن المنهج فيه ، ولئال نصبح فتنة لغيرنا ، فإذا رأوا ما ع 
اصة المؤمنين بهذه المثابة فال حاجاة لناا بهاذا    إذا كان خ: قالوا  وعن الف ه

 .الطريق، وبذلك تندرس معالم الحق ، وتنطمس أنوار الهدى
 

   

         اآلثار النامجة عن ضعف التمسك مبنهج السلفاآلثار النامجة عن ضعف التمسك مبنهج السلفاآلثار النامجة عن ضعف التمسك مبنهج السلف : : :   
فإن من نتائج تساهل بعح الطوائف والجماعات من المسا مين فا  متاابعتهم    

من التجاوزات وامخطاء،  ت ك لمنهج أهل السنة والجماعة ، أنها وقعت ف  كثير 
 –ع   سبيل اإلجمال والعموم  –امخطاء العامة والشائعة بين الدعوات والدعاة 

 : ومنها
 : إمهال جانب التوحيد  .1

إهماال  : من أعظم وأخطر امخطاء الت  ي ع فيه الكثير من الدعوات والادعاة  
 ، وبخاصة توحياد  جانب التوحيد ، أو ضعف ا هتمام به ، ع مًا واعت ادًا وعماًل

 . املوهية والعبادة
وهذا الجانب من التوحيد له امهمية من الكتاب والسنة وأصاول الادين           

ودعوة امنبياء والمص حين ما يوجب كونه الهدف امول والغاياة الكبارى مي   
زمان وأي مكان ، و  غارو  و دعوة مهما كانت مبررات قيامها ف  أي داعية أ

هو الغاية امول  من خ اق الجان    -توحيد املوهية والعبادة –توحيد فإن هذا ال
  .سورة الذاريا ( 56) {وَمَا خَََقْتُ الْجِنَ وَالْإُِسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ}وامنس،قال تعال 

وقد وقع كثير من المس مين اليوم فيما يناقح هذا التوحياد أو ين صاه           
دعااء  : ل واعت ادات بعح المنتسبين لإلسالم فمما يناقضه من أعما. ويخل به

غير اهلل ، وا ستعانة وا ستغاثة بغير اهلل ، والذبح والنذر لغير اهلل ، وتصاديق  
الكهان وما يفع ون عند ال بور ، وعند شيوخ الصوفية ، وغير ذلك مما   يخف  

 .ع   الدعاة و  غيرهم
افاات كالموالاد والتمساح    شيوع البادع والخر : ومما ين ح التوحيد ويخدشه 

بال بور وامشخاص وامحجار وامشجار وغيرها ، ومن الح ف بغير اهلل ونحاو  
 .ذلك
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وعندما ننبه إل  وجوب العناية أوً  بالتوحيد ومحاربة البدع والشركيات ،        
فهذا   يعن  أن يغفل الدعاة الجوانب امخارى مان تح ياق المصاالح،ودرء     

حرافااات ا جتماعيااة والخ  يااة والفكريااة والسياسااية المفاسااد،وعالج ا ن
وا قتصادية، بل أن من قصر ف  ش ء كان م ومًا ب در ت صيره فيما ي در ع يه، 
وهذا هو م تض  اممر بالمعروف والنه  عن المنكر واإلصالح الذي أمر اهلل به، 

 .وأمر به رسول
ح  أحاوال النااس فا     وهناك أمر يغفل عنه الكثيرون ، أ  وهو إن صال      

وَلَاوْ ََنَ ََهْالَ   } :معاشهم وأخالقهم مرتبط بسالمة توحيدهم  وع يدتهم، قال اهلل تعال 

 .سورة األع اف( 96) {مَا كَاُوواْ يَكّْسِبُونَالْقورَى آمَنُواْ وَاتَقَواْ لَنَّتَحْنَا عَََيْهِم بَرَكَات  م نَ الّسَمَاء وَاألَرْضِ وَلَكِن كَنَبُواْ فَنَخَنَُْاهُم بِ

 

 : ضعف االهتمام بالعلم الشرعي .2
ومن امخطاء الت  وقع فيهاا كثيار ممان ضاعف صا تهم بمانهج السا ف        

ضعف ا هتمام بالع وم الشرعية، تع مًا وتع يمًا، وأننا لو تأم نا واقع كثير :الصالح
من الدعوات والدعاة، لوجدناهم ممن ق ت بضاعتهم من نصوص الكتاب والسنة 

الس ف الصالح،قراءة وحفظًا وتدبرًا وع مًا وعماًل، ومما نجم عنه التخبط  وترا،
ف  الع يدة وامصول وامحكام والمواقف ، وضاعف جاناب التع ايم الشارع      

   .والدعوة الصحيحة

 

 : احلزبية والعصبية والغرور .3
 –ماع امساف    –ومن ت ك امخطاء التعصب والحزبية والغرور  ، وهذه السمة 

ة ف  أكثر الجماعات والطوائف اإلسالمية ، فكال حازب بماا لاديهم     سمة غالب
وقاد أودى  !! فرحون، وكل فريق يرى أنه الجدير باإلتباع  ،والجدير ب يادة اممة

الغرور لدى بعضهم بأن جع هم يستهينون بالع وم الشرعية ، وبالع ماء المتمكنين 
بالتغفيال وقصاور   ف  ع وم الشريعة الذين   ينتمون إليهم، ورما  بعضاهم   

 .التفكير، وضيق امفق
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 : التفرق واالختالف .4

التفارق  : ومن ت ك امخطاار  التا  ترتبات ع ا  الجهال بمانهج السا ف       
ف اال   وا ختالف،وهذه السمة قد ذمها اهلل تعال  ونها  عنهاا رساول اهلل    

 .رة آت عم انسو( 103) {وَاعّْتَصِمُواْ بِحَبْلِ الَّهِ جَمِيعًا وَالَ تَنَرَاوواْ }تعال 

سورة ( 105) {ظِيمٌوَالَ تَكووُوواْ كَالَنِينَ تَنَرَاوواْ وَاخّْتَََنوواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَي نَاتُ وََووْلَئََِ لَهُمْ عَنَابٌ عَ}وقات تعاىل    

 .آت عم ان

 {مِنْهُمْ فِي شَيْء  إَُِمَا ََمْرُهُمْ إِلَى الَّهِ ثومَ يُنَب ئوهُم بِمَا كَاُوواْ يَنْعََواونَ   إِنَ الَنِينَ فَرَاوواْ دِينَهُمْ وَكَاُوواْ شِيَعًا لَّسْتَ}وقات تعاىل 
 .سورة األنعام( 159)

 "و  تخت فوا فإن من كان قب كم اخت فوا فه كوا"   وقال النب 
ومع شدة النه  عنها ف  الدين ، ف اد وقعات فيهاا بعاح الجماعاات            

الدعاة المعاصرون ع   الرغم من إلحاح الحاجة إل  ا جتماع ع ا   اإلسالمية و
تزال متفرقة فا  مناهجهاا    الحق وع   الكتاب والسنة ، فالدعوات المعاصرة  

وأهدافها وأساليبها وأعمالها ، وأحيانًا تع ن هذه الخالف وُتصّعده، بل حت  ت اك  
ساتغاللية والتفارق   الدعوات المتشابهة ف  المنهج ،أو بعضه، تنازع إلا  ا   

واصطناع الخالف ف  واقع أمرها ، مما يدل ع   أن المشك ة ف  رؤوس بعاح  
امشخاص أنفسهم وأهوائهم،والسبب الرئيس  ف  ذلك ضاعف الصا ة بالكتااب    

والتعصاب والحزبياة   ( لدى امغ بياة  ) والسنة وامثر،وبمنهج الس ف الصالح 
ة والجماعة التا  ت ضا  بوجاوب    والغرور ، ثم عدم ا لتزام بع يدة أهل السن
وذلك المتين والعدل والنصح لكل مس م ،ا جتماع ع   الحق،وا عتصام بحبل اهلل 
  .الذي يزول به أسباب ا ختالف ف  الدين

  



 خصائص منهج أهل السنة والجماعة 

 

33 

33 

 

وأخريًا 

asma@asyeh.com

290000029 

mailto:asma@asyeh.com
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 ناصر العقل . د............... عقيدة أهل السنة واجلماعة 

 

 : كتب ينصح بالرجوع إليها 
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 .عبد العزيز العبد اللطيف. د... نواقض اإلميان القولية والفعلية  .6

 .نعمان السامرائي. د.... التكفري أسبابه مربارته  .7

 . البن حزم .....هواء وامللل والنحل الفصل يف األ .2

 .ناصر العقل . د.... فرتاق والبدع مقدمات يف األهواء واال .9

 . ال بن تيمية .........رفع املالم عن األئمة األعالم  .11

 . عبد الرمحن الوحيق.د..........قواعد التعامل مع العلماء  .11
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 مركز آسية لالستشارات
  التربوية  واألسرية  

 

 موقع آسية اإللكتروني
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 دار الشيماء

 مركز آسية لالستشارات الرتبوية واألسرية وموقع آسية اإللكرتوني 
 أمٍساء بنت راشد الرويشد . املشرفة العامة أ

 
وكاذلك   ورات والنادوات التربوياة وامسارية   يعتن  مركز آسية لالستشارات التربوية وامسرية بت ديم برامج التوعية والد

، مع ت ديم الح اول   ذوات الخبرة والتخصص التربوي وا جتماع  والنفس ا ستشارات الشخصية المباشرة من قبل نخبة من
 : المناسبة لكل حالة
استشاارات نفساية   /استشاارات امم الجديادة  / استشارات ل م ابالت ع ا  الازواج    / المشاكل الزوجية استشارات 

استشارات امطفاال  / وكهم استشارات ف  س وكيات امطفال ومصاعب تربيتهم وتعديل س/وسواس-اكتئاب -ق ق/س وكية
استشاارات فا    / ومشاكل الطالبات ف  الوسط التع يما  / مشاكل الفتيات والمراه ة / ذوي ا حتياجات الخاصة واميتام

 .المهارات الصحفية 
 www.asyeh.comي وم مركز آسية لالستشارات التربوية وامسرية برعاية موقع آسية اإللكترون  

 www.asyeh.comية االلكرتوني وموقع آس

 وسي ة متجددة لرسالة خالدة 
يعتن  موقع آسية اإللكترون  بإيصال رسالة اإلسالم إل  العالم عن طريق طرح ال ضايا المهمة وتفعيل دور الدعوة لرسالة 

 .اإلسالم الخالدة بوسي ة متجددة 
ير حول قضايا المجتمع والمرأة، وكذلك منتديات آساية  يشتمل الموقع ع   عدة أقسام متخصصة م يئة بالتح ي ات والت ار

إنتااج ونشااطات   : المتنوعة، كما يشترك فيه نخبة من الكتاب المتميزين، ومن الخدمات المتميزة الت  ي ادمها الموقاع  
 -صفحة ماذا تفع ين هذا اليوم ، والت  ترصد النشاطات النساائية مان دورات ومحاضارات وم ت ياات     -المشرفة العامة

 . وفتاوى خاصة بالنساء -منتديات خاصة بالنساء
الرماز   012441ب.ص002222400ح  الواحة هااتف   -طريق الم ك عبد اهلل -الرياح –المم كة العربية السعودية 

   info@asye.comالبريد ا لكترون  44600
asma@asyeh.com 
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