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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

(24) 
 محاسن األخالق

إىل جوانب مهمة يغفل عنها كثري من املنتسبني إىل السننة  -رمحه اهلل-بعد أن فرغ من ذكر منهج االستدالل انتقل
وهناا للن   ،وهو ما يتعلق بالسلوك واألخالق إذ بعض الناس يظن أنه ال شأن للعقيدة السلفية باملسائل املسلكية واخللقينة

جمنر  ففوانام متنينة أو  وال يظنن أن العقيندة هني ،فظيع فينبغي لطالب العلم أن يتزين بزينة اإلميان وأن يتحلى حبلية العلنم
 .واأيًضا سلوك بل السلوك هو مثرهتا فتأمل ،ال ،منظومام أو ما أشبه

ََ َوا َموا  مََّع ّهِذِه اأُلُصوِل يَْأُمُرونَ : قال .أي أهل السننة: ثُمَّ ُهم: َفْصل  : قال ََوِن اْلُمْنَروِر  َهووَن  بِاْلَمْعُروِف، َويَونوْ
وورِيَع ُ  ال ريننب أنننه مننن أبننرم  ننفام أمننة فمنند  ننلى اهلل عليننه وسننلم وأعظننم عالمننام خرييتهننا األمننر بنناملعرو  : ُتوِجبُووُ  الرَّ

رَ  ُكْنُتمْ }: والنهي عن املنكر؛ لقول اهلل تعاىل َهْونَ  بِاْلَمْعُرو ِ  تَْأُمُرونَ  لِلنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّة   َخينْ : عمران آل]{  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوتَنننْ
َهننْونَ  بِنناْلَمْعُرو ِ  َويَننْأُمُرونَ  اخْلَننرْيِ  ِإىَل  يَننْدُعونَ  أُمَّننة   ِمننْنُكمْ  َولْننَتُكنْ }: كوقننال قبننل ذلنن ،[111 : عمننران آل]{ اْلُمْنَكننرِ  َعنننِ  َويَنننْ
ألن  ؛فهم رمحة علنى النناس ،فأمة فمد  لى اهلل عليه وسلم أمة إجيابية تقو  الناس إىل اجلنة بالسالسل كما جاء ،[111

، لكنن ينبغني أن يقيند [111: األنبيناء]{ َوَمنا أَْرَسنْلَناَك ِإالَّ َرمْحَنًة لِْلَعناَلِمنيَ }: نبيهم  لى اهلل عليه وسلم كنان رمحنة للعناملني
شرط قبله وشرط  :وذلك بتحقيق ثالث  شروط: َََ ا َما ُتوِجُبُ  الرَّرِيَع ُ  :األمر باملعرو  والنهي عن املنكر مبا ذكر الشيخ

هبناا يكنون اإلنسنان  ،هنو البنر :والوذي بعو ه ،هنو الرفنق :والذي مع  ،هو العلم :فالررط الذي قب  معه وشرط بعده، 
بالرفق معه فال يكون فظًّا  ،أمارًا باملعرو  هناًء عن املنكر على ما توجبه الشريعة مب؟ بالعلم قبله فال يأمر وال ينهى إىل بعلم

َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِ  َواْنَه َعنِن اْلُمْنَكنِر }: بالبر بعده فال يكون جزوًعا على ما يقع عليه وهلاا قال لقمان ،لليظًا يف أمره وهنيه
 [.11: لقمان]{ َواْ ِرْ َعَلى َما َأَ اَبكَ 

ََْياِد َمعَ  :قال هاا أيًضا مما استقر عليه : ا َكانُوا َأْو ُفجَّار ااألَُمَراِء أَبْوَرار   َويَوَرْوَن ِإقَاَمَ  اْلَحجِّ َواْلِجَهاِد َواْلُجَمِع َواأَل
ألن يف طناعتهم اجتمناا البنا واجتمناا األمنة ويف  ؛أبنرارًا كنانوا أو فرنارًا ، وهي طاعة األمراءماهب أهل السنة واجلماعة

ى الننوالة اخلنرو  علننيهم إمهنناق لننسروال وسنفك للنندماء، وقنند جننرو املسنلمون يف عبننور متقدمننة مننا ي تنب علننى اخلننرو  علنن
على بني أمية بإلراء من الروافض حن  اسنترروه إىل   -رضي اهلل عنه وعن أبيه-فوجدوا مغبته سيئة فخر  احلسني بن علي 

واستشنها ه يف تلنك الوقعنة، وخنر  الفقهناء منع عبند  -رضني اهلل عننه-فوقع ما وقع من قتلنه  ؛كربالء مث نفضوا أيديهم منه
ولنالك  نار أهنل السننة واجلماعنة . جبنري والشنعف فنأوقع فنيهم احلرنا  مقتلنة عظيمنةالرمحن بن األشعث وفيهم سعيد بنن 

انعقنندم لننه كمننا أمننر النننف  ننلى اهلل عليننه  نيتوا ننون مبننا  لننت عليننه األحا يننث مننن عنندق اخلننرو  وعنندق نقنند البيعننة علننى َمنن
طاعة لسمنراء أبنرارًا كنانوا أو فرنارًا ، فريون السمع وال[ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه ذبيبة]وسلم بالسمع والطاعة 

إنكم س ون بعدي أثرة وأمورًا ]: وإقامة احلج واجلها  معهم وعدق اخلرو  عليهم، ولالك ملا قال النف  لى اهلل عليه وسلم
يننا : لوا، وقنال يف حنديث آخننر ملنا قنا[أ وا إلنيهم حقهنم وسنلوا اهلل حقكننم: ينا رسننول اهلل، فمنا تأمرننا؟ قننال: تنكروهننا فقنالوا
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

فمنووع النبووى صوو ا ا  ، [إال أن تننروا كفننرًا بواًحننا عننندكم فيننه مننن اهلل برهننان ،ال]: رسننول اهلل، أفننال ننابنناهبم بالسننيا؟ قننال
 :شروطَ ي  وس م الخروج َ ا الوالة إال بتوفر أربع  

 [.تروا إال أن] :ال الظنون والباللام واإلشاعامالع م القطعى الرؤية احملققة يعين : األول الررط
أن يكون كفرًا فلو كان فسًقا مل يبح اخلرو  فلو كان من يلي أمر املسلمني يشنرو اخلمنر أو يعناقر  :الثانىالررط 

 .أن يرون ما ارترب  كفر افهاا ال يبيح اخلرو  عليه ال بد  ؛النساء أو يأكل املال احلراق
منن وراء  :ا مستعلًنا فنإن كنان شنيًئا خفيًّنا كمنا يقنالأي ااهرًا با يً  :ومعىن بواًحا، أن يرون بواح ا :الثالثالررط 

 .الكواليس أو من حتت الطاولة أو لري ذلك فلسنا مأمورين بالتنقيب والبحث
يدل علنى أن هناا األمنر فعناًل   دليل قطعىيعين ال بد من آية فكمة  [:عندكم فيه من اهلل برهان] :الررط الرابع

إننه ال " :"منهواج النون  النبويو "يف  -رمحنه اهلل-وقند قنال شنيخ اإلسنالق ابنن تيمينة  كالك وعدق اجملامفة باألمة يف خماطر،
 ."يكا  يعر  طائفة خرجت على ذي سلطان إال وكان يف خروجها من الشر أضعا  ما كانوا يرجونه من اخلري

فنإن هناا ال  ؛فلو حتققت األربعنة ولنيس هنناك قندرة ،وهو الق رة :وهناك شرط خامس ت ل َ ي  بقي  النصوص
فنال بند منن التنبنه هلناا  ،[11: النسناء]{ البَّناَلةَ  َوأَِقيُمنوا أَيْنِدَيُكمْ  ُكفُّنوا}ألن اهلل قد قنال للمسنلمني يف مكنة  ؛يبيح اخلرو 

يشنكون  -رضني اهلل عننه-وملنا جناء أهنل الببنرة إىل أننس ، فنإن يف البنر خنري ؛وأال يستعرل اإلنسان يف أمر له فينه سنعة
ال ينأ  علنى النناس ممنان ]: ا روا فإين مسعت رسول اهلل  لى اهلل علينه وسنلم يقنول: ونه من الم احلرا  قالإليه ما جيد

فكان منهج البحابة البر ح  يس ال من فاجر أو يس يح . [إال والاي بعده شر منه، ا روا ح  تلقوين على احلوض
ما جرى مما حدثناكم من فتنة ابن األشنعث، فعلنى طالنب العلنم أن اإلنسان، وكان من منهج القراء املبا رة باخلرو  فررى 

فنإن منن  ؛ي وى يف هاه األمور وينظر يف عواقبها وحيفظ وحدة األمة ويبوهنا منن أن يسنعى يف حنل عقند البيعنة ولنو بشنر
 .فارق اجلماعة قيد شر فمام فميتته جاهلية

ََ َوووا :قوووال ََوووا ِ  َوُيَحووواِفُنوَن  : كمنننا أمنننر الننننف  نننلى اهلل علينننه وسنننلم قنننال: َويَوووِ يُنوَن بِالنَِّصووويَحِ  ل ُمَّووو ِ  ،اْلَجَما
فعلننى العبنند املنن من أن . [مننة املسننلمني وعننامتهمئهلل ولكتابننه ولرسننوله وأل: ملننن يننا رسننول اهلل؟ قننال: النبننيحة هلل ثالثًننا قلنننا]

اجعنل الناي يبعثنك علنى منا تقنول ومنا  ،ال ال ،اخلنوضينبض قلبه بالنبنح ال يكنون  نه التشنفي أو االنتقناق أو الوقيعنة أو 
 .تفعل هو النبح لسمة فإذا استشعرم هاا املعىن معىن اإلشفاق على األمة أجرى اهلل على يديك اخلري

َيانِ ]: قَوْوِلِ  ص ا ا  َ ي  وس م َويَوْعَتِقُ وَن َمْعَنا: قال َيُر ُّ بَوْعَضوُ  بَوْعض وا،  اْلَمْرُصوِص؛ اْلُمْؤِمُن ِلْ ُمْؤِمِن َكاْلبُونوْ
 ويرفنندهنناا هننو التكافننل االجتمنناعي بننني املنن منني أن يتعاضنند امل منننون ويتعنناونون علننى مبنناحلهم [: َوَشووبََّك بَوووْيَن َأَصوواِبِع ِ 

َمثَوُل ] :بعضهم بعًضا ويعني بعضهم بعًضا وأال يعيشنوا أفنراً ا متنناثرين ال يشنعر أحندهم بالعاطفنة خناه احخنر يوضنحه قولنه
ََا لَوُ  َسوا ُِر اْلَجَنوِ   ؛ ِإَذا اْشوَتَرا ِمْنو ُ الواحو َوتَووَراُحِمِهْم َوتَوَعوافُِفِهْم َكَمثَوِل اْلَجَنوِ   اْلُموْؤِمِنيَن ِفوى تَووَوادِِّهمْ  ؛ تَوَ ا َُْضوو 

ووَهرِ  واحنند اجلسنند حننديث متفننق عليننه، وينا لننه مننن مثنل بننديع، إي واهلل ينبغنني أن يكننون امل مننون كاجلسنند ال[: بُواْلُحمَّا َوالنَّ
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

لو أ ابك  ،الواحد إذا اعتل منه شيء تأذى له مجيع البدن لو يبيبك شيء يف طر  أ بعك لوجدم البداا يف رأسك
مغص يف بطنك ألحسست بإهناك يف مجيع بدنك، فهكناا ينبغني أن يعنيمل امل مننون يف أ نقاا األرض يعنين حيسنون بناهلم 

 .محة بعضهم بعًضااإلمياين واألمل املش ك ح  حيملهم ذلك على ر 
ْنوَ  الرََّخواِء َوالرَِّ وا ِبُمورِّ  َويَْأُمُرونَ  :قال َِ ْنَ  اْلَبالِء، َوالرُّوْرِر  َِ َُوَن ِإلَوا َمَرواِرِا اأَلْخوالِق، . اْلَقَضواءِ  بِالصَّْبِر  َويَوْ 

ََْماِل، اعلمنوا ينا [: ِإيَمان وا َأْحَنونُوُهْم ُخُ ق وا اْلُموْؤِمِنينَ َأْكَمُل ]: َويَوْعَتِقُ وَن َمْعَنا قَوْوِلِ  ص ا ا  َ ي  وس م  َوَمَحاِسِن اأَل
هي بنيتك اجلسدية منن طنول أو قبنر منن  :فالبورة الظاهرة ؛رعاكم اهلل أن اإلنسان له  ورتان  ورة ااهرة و ورة باطنة

ايا وأخننالق، لقيننة وهنني مننا جبلننت عليننه مننن طبنناا وسننرهنني البننورة اخلُ  :والبننورة الباطنننة ،بينناض وسننوا  مننن قننوة أو هننزال
فينبغنني أن تننزين  ننورتك الباطنننة أعظننم مننن حر ننك علننى تننزيني  ننورتك الظنناهرة بننأن تكتسننب األخننالق الكرميننة واح او 

فامحند  ؛فنإن جبلنك اهلل علنى أخنالق محيندة ،ألن من األخالق ما يكنون جبليًّنا ومنهنا منا يكنون كسنبيًّا ؛الرفيعة وتتحلى هبا
فخفنا منهنا وجاهندها واحنرى علنى أن تكتسنب  ؛وإن جبلنك علنى أخنالق ذميمنة ،اهلل تعاىل عليها وسنخرها يف مرضناته

َوالَِّايَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَنْهِديَنننَُّهْم }: فقد قال اهلل تعاىل ،األخالق احلميدة وأن تتخلى عن األخالق الاميمة، وكل ذلك ممكن
 [.96: العنكبوم]{ ُسبُنَلَنا

وْن  َويَوْنُ بُوَن ِإَلا َأْن َتِصَل َمْن َقَطَعوَك، :فقال ؛مث ذكر مجلة من فاسن األعمال ََمَّ َوتُوْعِطوَى َموْن َحَرَموَك، َوتَوْعُفوَو 
ْحِنواِن إلَوا َويَوْأُمُروَن بِبِورِّ . ظََ َموكَ  ِِ اْلَيتَواَما َواْلَمَنواِكيِن َوابْوِن النَّوِبيِل،  اْلَوالِوَ ْيِن، َوِصوَ ِ  اأَلْرَحواِا، َوُحْنوِن اْلِجوَواِر، َوا
ََ َووا، فْووِق بِوواْلَمْمُ وكِ َوالرِّ  ََووِن اْلَفْخووِر، َواْلُخووَيالِء، َواْلبَوْاووِى، َواالْسووِتطَاَلِ   َهووْوَن  َويَووْأُمُروَن . اْلَخْ ووِق ِبَحووقو َأْو ِبَاْيووِر َحووقو  َويَونوْ

ََووْن َسْفَنووِاِفَها اأَلْخوواَلِق،َ  ِبَمَعوواِلى َهووْوَن  ة كننل واحنند منهننا يتحننق أن هناه حزمننة مننن األعمننال البنناحلة والقربنام الكرمينن: َويَونوْ
فنال تظننن  ،أن من شأن أهل السنة واجلماعة العناية باجلوانب املسلكية واجلوانب اخللقية:  له جملس، واملقبو  من هاا فرَ يُ 

هاا جنزء واجلنزء احخنر هنو العمنل  ،ال ،يا طالب العلم أن طالب العلم السلفي هو الاي يضب  مفا ل االعتقا  وحسب
فاهلدى هو العلم الننافع و ينن احلنق [33: التوبة]{ احلَْق   َوِ ينِ  بِاهْلَُدى َرُسوَلهُ  أَْرَسلَ  الَِّاي ُهوَ }: ل اهلل تعاىلوالتطبيق أمل يق

هو العمل الباحل فكيا تفرق البفقة تعتين باجلانب العلمي وتدا اجلانب العملي، فكن يا طالب العلم شامة بنني النناس 
كن قدوة وأسوة لغريك باإلحسان إىل اخللق ونفعهم والسعي يف مباحلهم و لة الرحم وبنر   ،حبسن خلقك وعملك الباحل

فأعالها قول  ،اإلميان بضع وسبعون شعبة]: الوالدين ومجيع هاه اخلبال العظيمة اليت قال عنها النف  لى اهلل عليه وسلم
 .[اإلميانواحلياء شعبة من  ،وأ ناها إماطة األذى عن الطريق ،ال إله إال اهلل

إي واهلل : ِلْ ِرَتاِب َوالنُّونَّ ِ  َويَوْفَعُ ونَُ  ِمْن َهَذا َوَغْيرِِه؛ فَِإنََّما ُهْم ِفيِ  ُمتَِّبُعونَ  وَُكلُّ َما يَوُقوُلونَ ُ  :ثم ختم ذلك بقول 
ما  عى إليه الكتاو والسنة أقبلوا عليه وما هنناهم عننه الكتناو والسننة أمسنكوا عننه،  ،هاه بركة االعتباق بالكتاو والسنة

وأن  ،فعلينك ينا طالنب العلنم أن تسنتكثر منن هناه اخلبنال منا اسنتطعت. فلالك كانوا مينة الندنيا وكنانوا بركنة علنى العناملني
 
َ
 .مامكرُ خعل عمرك ار  ممان اللتناق هاه املزايا واملناقب وامل
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ا صو ا ا  َ يو  وسو  َفرِيَقتُوُهْم ِهوَى ِديوُن اِْسواَلِا الَّوِذي بَوَعوثَ وَ  :قال اعلمنوا ينا رعناكم اهلل أن : ما ُ بِوِ  ُمَحمَّو  
هنو  ينن  : ين اهلل واحد وهو اإلسالق ليس هلل أ ينان متعند ة  ينن اهلل منن لندن ننول إىل فمند  نلى اهلل علينه وسنلم واحند

َنا بِِه إِبْننرَاِهيَم َوُموَسنى َوِعيَسنى أَ َشرََا َلكُ }: اإلسالق قال تعاىل َنا إِلَْيَك َوَما َو َّينْ يِن َما َو َّى بِِه نُوًحا َوالَِّاي أَْوَحينْ ْن ْم ِمَن الد 
يَن  منا بنال اليهو ينة والنبنرانية أهني  :فنإن قنال قائنل ، ينن واحند :أَِقيُمنوا الند ينَ  [.13: الشورى]{ َواَل تَنتَنَفرَُّقوا ِفيهِ أَِقيُموا الد 
 ،اليهو ية والنبرانية ليست أ يانًا هلل، اليهو ية هي ما آل إليه  ينن موسنى علينه السنالق بعند حترينا األحبنار ،أ يان هلل؟ ال

أمل  ،أمنا منا جناء بنه موسنى وعيسنى فهنو اإلسنالق ،والنبرانية هي منا آل إلينه  ينن عيسنى علينه السنالق بعند حترينا الرهبنان
يَن ِعْننَد } :نإذ ،[11: املائندة]{ َأْسنَلُموا إِنَّا أَنْنزَْلَنا التنَّْورَاَة ِفيَها ُهنًدى َونُنور  حَيُْكنُم هِبَنا النَِّبيُّنوَن الَّنِاينَ }: قل اهلل تعاىلي ِإنَّ الند 

ْساَلقُ  ْسناَلِق ِ ينًنا فَنلَنْن يُنقْ } ،[16: آل عمران]{ اللَِّه اإْلِ َر اإْلِ اِسوالا ، لكنن لفنظ [58: آل عمنران]{ بَنَل ِمْننهُ َوَمْن يَنْبَتِغ َلينْ
 :ل  معنيان

 وهو االستسالق هلل بالتوحيد واالنقيا  لنه بالطاعنة واخللنوى منن الشنرك :وهو الاي ذكرنا آنًفا  ،معنا َاا
 .االستسالق هلل بالتوحيد واالنقيا  له بالطاعة واخللوى من الشرك ،هاا هو الاي جاء به مجيع أنبياء اهلل

 فهننو مننا بعننث بننه فمننًدا  ننلى اهلل عليننه وسننلم مننن العقائنند البننحيحة  :وأمووا اِسووالا بووالمعنا الخوواص
فهنناا هننو اإلسننالق  ؛والشننرائع العا لننة واألخننالق القوميننة واح او العاليننة مبعننىن أنننه البننورة األخننرية الناسننخة ملننا تقنندمها

َوالَِّاي نَنْفنُس ُفَمَّند  بِيَنِدِه، اَل َيْسنَمُع ]: لى اهلل عليه وسلمباملعىن اخلاى الاي ال يقبل اهلل  يًنا سواه فقد قال النف  
الَّ َكننناَن ِمنننْن َأْ نننَحاِو ِب َأَحننند  ِمنننْن َهنننِاِه اأْلُمَّنننِة يَنُهنننوِ يِن، َواَل َنْبنننرَاينِن، مُثَّ مَيُنننوُم وملَْ ينُنننْ ِمْن بِالَّنننِاي أُْرِسنننْلُت بِنننِه، إِ 

مجيننع الطننرق  :وهبنناا يتبننني لكننم بطننالن مننن ينندعون إىل توحينند األ يننان ومننن يسننولون األ يننان كلهننا ويقولننون ، [النَّننارِ 
وال حيننننل ألحنننند أن يتنننندين باليهو يننننة  ،هننننو  يننننن اإلسننننالق :ال واهلل ال ينننن  ي إىل اهلل إال طريننننق واحنننند ،تنننن  ي إىل اهلل

ن احلوار بني أتباا األ ينان حنوار  عنوة ال  عنوة إىل والنبرانية بل جيب عليه أن يدخل يف  ين اإلسالق، وجيب أن يكو 
تَنَعاَلْوا }حوار الدعوة هو أن ندعوهم ونقول هلم ما أمرنا اهلل به ف :فرق بين حوار ال َوة وال َوة إلا الحواراحلوار، 

َنُكْم َأالَّ نَنْعُبَد ِإالَّ اللََّه َواَل ُنْشرَِك بِن نَنَنا َوبَنينْ ِه َشنْيًئا َواَل يَنتَِّخنَا بَنْعُضنَنا بَنْعًضنا أَْربَابًنا ِمنْن ُ وِن اللَّنِه فَنِإْن تَنَولَّنْوا ِإىَل َكِلَمة  َسَواء  بَنينْ
ال أن جنعننل مننن احلننوار هنندفًا ولايننة يعننين نتحنند   ون أن نقنندق ، [91: آل عمننران]{ فَنُقولُننوا اْشننَهُدوا بِأَنَّننا ُمْسننِلُمونَ 

 .مشروعنا وأن ندعو لرينا إىل الدخول يف  يننا
ََ َوا ثَوال    َلِرْن َلمَّا َأْخبَورَ  :معقب اقال  َوَسوْبِعيَن ِفْرقَو  ؛ ُك َُّهوا ِفوى  النَِّبىُّ ص ا ا  َ يو  وسو م َأنَّ أُمَّتُوُ  َسوتَوْفَتِرُق 

ََو ُ  النون  النَّار؛ إالَّ َواِحَ ة ، َوِهىَ  صوار المتمنورون باِسوالا المحوخ الخوالا َون الرووب هوم أهول النون  . اْلَجَما
 ُهوَ }أهل السنة واجلماعة مع أن اهلل تعاىل قد قال يف القرآن  :ونقول ؟أرا  الشيخ أن يبني ملاذا نعر هباا التعبري:  والجماَ

                                                           
 
 (.351)صحيح مسلم  
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ألن الننف  نلى اهلل  ؛هي اإلسالق لكنن ملناذا عرننا بالسننة واجلماعنة ناال شك أن طريقت ،[15: احلج]{  اْلُمْسِلِمنيَ  مَسَّاُكمُ 
عليه وسلم أخر بأن هاه األمة اليت يتسمى مجيع فئاهتا باملسلمني أهنم يف قون على ثالثة وسبعني فرقة اثنتان وسبعون بدا 

 ؛فيوجنند يف أهننل القبلننة أ نننا  مننن أهننل البنندا واألهننواء ،وأهننواء وواحنندة علننى السنننة، فلننالك مسننوا أهننل السنننة واجلماعننة
يعين من  :االسم للداللة على اإلسالق اخلالص من الشوو كما عر اإلسالق احملض اخلالص عن الشوو ختري هاافلالك اُ 

 .فسموا أهل السنة واجلماعة كما بينا هاا يف مستهل هاه الرسالة ؛األخالط واألقاار
ََْنُ  أَنَّوُ  قَوالَ : قال ََ َوا ِمثْولِ ]: َوِفى َحِ يث   َََ ْيو ِ  ُهوْم َموْن َكواَن  هناه مينا ة  نححها [: اْليَووَا َوَأْصوَحاِبى َموا أَنَوا 
لم وأ نحابه يف هم من كنان علنى مثنل منا علينه الننف  نلى اهلل علينه وسن :، وهي تبني أن الفرقة الناجية-رمحه اهلل-األلباين 

أهنم الناين اجتمعنوا علنى األخنا بسننة الننف  :تعريا أهل السنة واجلماعة؟ فاجلواوهو ما  :لو قيل لك نالعلم والعمل، إذ
هناا هنو الناي علينه السنلا البناحل منن  ، لى اهلل عليه وسلم والعمنل هبنا اناهرًا وباطنًنا يف األقنوال واألفعنال واالعتقنا ام

  اخلنوار  :مثنل ،وخنر  منن ذلنك أهنل البندا واألهنواء ،أهل القرون الفاضلة الثالثة ومن  ار على طريقهم من أهل احلنديث
 . فإن هاه بدا خارجة عن طريق أهل السنة واجلماعة ؛والروافض واملرجئة والقدرية وحنوهم

يُقونَ : مث قننال مثنيًننا علننيهم معنندً ا ملزاينناهم النناي بلننغ الغايننة يف  :وهننو ،مننن البننديقون؟ مجننع  ننديق :َوِفوويِهُم الصِّوو ِّ
 .التبديق

 .الاي قتل لتكون كلمة اهلل هي العليا :وهو ،مجع شهيد: َوالرَُّهَ اءِ : قال
 .املمتثل ألوامر اهلل اجملتنب ملناهيه :وهو ،مجع  احل: َوالصَّاِلُحونَ : قال
َْالُا اْلُهَ ى، َوَمَصابِ  وفيهم: قال منرا ه منن احملندثني : اْلَمْأثُورَِة، َواْلَفَضاِ ِل اْلَموْذُكورَةِ  بِ يُح ال َُّجا، ُأولو اْلَمَناقِ َأ
وأمساؤهم المعة كالنروق يف السماء موجو ة يف الكتب املزبورة يف املناقب وسنري  ،ولريهم ممن يطول املقاق باكرهم والفقهاء

 .أعالق النبالء
فلنم ينزل اهلل تعناىل يتعاهند هناه  ،هنو الناي كلمنا منام مننهم أحند أبدلنه اهلل بغنريه :األبندال: َوِفيِهُم األَْبَ الُ : قال

األمة حيمل هاا الدين من كل خلا عدوله ينفون عنه حتريا الغالني وانتحال املبطلني، فاهلل تعاىل كلما ذهنب عنامل أبدلنه 
 .وهاا من تكفل اهلل حبفظ الدين ،وهكاا تظل األمة يف مد  مستمر من عند اهلل ،بغريه

يِن، الَّذِ  ومنهم:قال ََ َوا ِهوَ ايَِتِهمْ أَِ مَُّ  ال ِّ أئمنة الندين هنم املتبوعنون الناين هلنم : َوِدرَايَوِتِهمْ  يَن َأْجَمَع اْلُمْنِ ُموَن 
كسنفيان الثنوري   :ولنريهم أيًضنا ،أِب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد فإهنم أ حاو مااهب متبوعنة :كاألئمة األربعة  ،أتباا

يطننول املقنناق بنناكرهم، فهننم أئمننة  -رمحهننم اهلل-ويننه ولننريهم كثننري وسننفيان بننن عيينننة والشننعف واألوماعنني وإسننحاق بننن راه
نا َ نبَنُروا وََكنانُوا بِايَاتِنَنا }: الدين، واإلمامة يف الدين تنال بنالعلم واليقنني، قنال اهلل تعناىل نًة يَنْهنُدوَن بَِأْمرِنَنا َلمَّ ُهْم أَِئمَّ َوَجَعْلنَنا ِمنننْ

 .تنال بالبر واليقني، فاإلمامة يف الدين [41: السردة]{ يُوِقُنونَ 
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ََ َوا]: النَّبِوىُّ صو ا ا  َ يو  وسو م َوُهُم الطَّا َِفوُ  اْلَمْنُصوورَُة الَّوِذيَن قَواَل ِفويِهمُ  :قال ََاُل فَا َِفو   ِموْن أُمَّتِوى   اَل تَوو
ََ ُ َحتَّوا تَوُقووَا  اْلَحقِّ َمْنُصورَة ، اَل َيُضرُُّهم مَّْن َخاَلَفُهْم، َواَل َموْن َخوَذَلُهْم؛ هنم الطائفنة  نإذ. رواه البخناري ومسنلم[: النَّوا

ه إمننا أن اهلل تعنناىل ينبننرهم باحلرننة والبيننان وهنناا أمننر ال ينقطننع أو ،املنبننورة حبمنند اهلل ال يزالننون منبننورين مننن عننند الننل
أي  :َواَل َموْن َخوَذَلُهمْ  ،العلمينةيعنين يف األمنور : اَل َيُضرُُّهم مَّْن َخاَلَفُهمْ : بالسيا والسنان وقد جيتمع األمران، وتأملوا قوله

يف األمور الاين فهم الطائفة املنبورة، فتبني بالك أن كل هاه األلقاو مستحقة ألهل احلق هم أهل الكتاو والسننة هنم 
 .الطائفة املنبورة هم الفرقة الناجية فهاه ألقاو مستحقة هلم مجيعها

ُهمْ  َِيَغ قُوُ وبَوَنا بَوْعَ  ِإْذ َهَ انَا، َوَأْن يَوَهَب لََنا ِمن لَُّ ْن ُ  َوَأْن الَ  فَنْنَأُل اَ  العنيم َأْن َيْجَعَ َنا ِمنوْ رَْحَم   ِإنَُّ  ُهَو  ُي
  .ا خير خ ق  محم  وآل  وصحب  وس موالحم    وح ه وص ا َ . الَوهَّابُ 

 ..اَََ ا ُمَحمَّ   َوآِلِ  َوَصْحِبِ  َوَس ََّم َتْنِ يم ا َكِثير   َوَص َّا ا ُ 
 .والحم    الذي بنعمت  تتم الصالحا 

 .وا  أَ م
 
 

 


