
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخالف والفرقة قال رحمه هللا 

ونحب اهل العدل واالمانة ونبغض اهل الجور والخٌانة ونقول هللا اعلم 

فٌما اشتبه علٌنا علمه ونرى المسح على الخفٌن فً السفر والحضر كما 

 جاء فً االثر .

ٌذكر المصنف رحمه هللا هنا ثالثة مسائل عظٌمة المسألة األولى نتبع 

السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والفرقة والخالف قوله رحمه هللا ونتبع 

السنة المراد بالسنة ٌعنً ما جاء فً كتاب هللا عز وجل وسنة النبً صلى 

نة النبً هللا علٌه وسلم وقوله والجماعة أي الذٌن اجتمعوا على االخذ بس

ملسو هيلع هللا ىلص واللقب االول ٌكفً لكن الثانً فً زٌادة انهم مجتمعون غٌر متفرقٌن 

لذلك قال ونتبع السنة والجماعة ٌعنً نتبع السنة نأخذ بما فً كتاب هللا 

وسنة النبً علٌه الصالة والسالم ونتبع الجماعة فٌما اخذوا فٌه فال نشذ 

عد عنهم الن هللا عز وجل قال واعتصموا علٌهم وال نفترق علٌهم وال نبت

بحبل هللا جمٌعا وال تفرقوا وقال سبحانه واطٌعوا هللا واطٌعوا الرسول فان 

تولوا فإنما علٌه ما حمل وعلٌكم ما حملتم وان تطٌعوه تهتدوا وقال سبحانه 

وال تكونوا كالذٌن تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البٌنات وقال سبحانه 

انما امرهم الى هللا فرقوا دٌنهم وكانوا شٌعا لست منهم فً شًء  ان الذٌن

ثم ٌنبئهم بما كانوا ٌفعلون فاالجتماع هو من اعظم مقاصد الشرٌعة لهذا 

قال هللا عز وجل واذكروا نعمة هللا علٌكم اذ كنتم اعداء فالف بٌن قلوبكم 

ٌن الم فأصبحتم بنعمته اخوانا والنبً علٌه الصالة والسالم قال فً حن

اجدكم متفرقٌن فألف هللا عز وجل بٌنكم بً قالوا نعم قالوا هللا ورسوله أمّن 

ولهذا أول ما قدم النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألف بٌن األوس والخزرج كانوا ٌتقاتلون لذلك 



حبل هللا جمٌعا وال تفرقوا قال هللا عز وجل انزل فً اآلٌات واعتصموا ب

شٌعا كل حزب بما لدٌهم  فرقوا دٌنهم وكانواٌة االخرى من الذٌن فً اآل

ما جاءت به الشرٌعة قال بٌن المسلمٌن هً من اعظم ألُلفة فرحون فا

سبحانه انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بٌن اخوٌكم قال علٌه الصالة والسالم 

المؤمن للمؤمن كالبنٌان ٌشد بعضه بعضا وشبك النبً علٌه الصالة 

ع الفرقة والخالف والشذوذ هو إضعاف لألمة والسالم بٌن اصابعه واتبا

واذا كان النزاع بٌن اهل السنة والجماعة فهذا من المصائب التً تحدث 

فً الدٌن و الفرقة والنزاع ال تأتً إال بالضعف ولٌس هناك آٌة فً كتاب 

هللا فٌها أمر ونهً وثمرة ذلك الفعل لو حدث اال فً تلك اآلٌة قال سبحانه 

فشلوا وتذهب رٌحكم واصبروا فقوله وال تنازعوا هذا نهً وال تنازعوا فت

عن النزاع ما هو ثمرة النزاع الفشل والضعف وقتل بعض االخرٌن 

ببعض اذا امتدت الفتنة ماذا نصنع قال سبحانه واصبروا ان هللا مع 

الصابرٌن وشٌخ االسالم رحمه هللا ٌقول لو أخطأ كل أخ فهجرته لم ٌبقى 

بن حنبل رحمه هللا ٌقول العافٌة عشرة اجزاء كلها فً  لك أخ واإلمام أحمد

التغافل ٌعنً اإلعراض عن اخطاء االخرٌن وهللا عز وجل ٌقول فاعفوا 

واصفحوا حتى ٌأتً هللا بأمره وكل شخص ال شك فٌه نقص وعٌب وهذه 

من طبٌعة البشر لكن من صدق األخوة الغض عن تلك االخطاء ووضع 

 البحث عن نقائصه و سٌئاته وكشفها كفك فً كفه إلكمال نقصه ال

وتضخٌمها واإلعالن بها لٌس هذا من صدق األخوة ولم ٌأت بذلك الدٌن 

ولما كانت نفوس الصحابة رضً وإنما الدٌن أتى باأللفة والمودة واألخوة 

هللا عنهم صافٌة ألَّف النبً ملسو هيلع هللا ىلص بٌنهم حتى نشروا الدٌن لذلك لما كانوا 

نتشر الفتوح فً عهد عمر بن الخطاب رضً هللا عنه قال شٌخ متفقٌن ا



اإلسالم ولم تنتشر الفتوح فً عصر مثل انتشارها فً عصر عمر بن 

الخطاب رضً هللا عنه فتح دٌار اسالمٌة وقال ولم ٌفتح المسلون فً عهد 

علً بن ابً طالب رضً هللا عنه وال مصر بسبب ما حصل بٌنهم من 

وكة المسلمٌن وممن ٌكتوي بلظى النزاع هم من نزاع فالنزاع ٌضعف ش

ٌتشوف للهداٌة او ٌرٌد الهداٌة فمن كان غٌر مسلم ٌتنازع المسلمون ال 

ٌصل نور السالم الٌه فالمسلمون متنازعون بٌنهم وكذلك اذا كانوا فً دٌار 

االسالم الذي ٌكتوي بنار النزاع هم شباب ونساء المسلمٌن فٌتنازع 

تلقف الشباب النساء والشباب اهل الفسق وغٌرهم الصالحون بٌنهم وٌ

إلفسادهم النشغال اهل الصالح بالنزاع ونحو ذلك لهذا ٌجب على الشخص 

ان ٌحفظ لسانه وال ٌتكلم فً غٌره قال ابن عساكر رحمه هللا لحوم العلماء 

مسمومة من ابتلً بسب العلماء ابتاله هللا عز وجل بسوء الخاتمة والعٌاذ 

ٌجب على الشخص ان ٌحفظ لسانه وال ٌطعن وال ٌلمز فً اهل باهلل لذلك 

وغٌرهم ممن نفع هللا عز وجل بهم واذا كان  العلم والصالح والتقوى

الشخص ٌلحظ على اخر خطأ او عٌبا فلٌكن نصحه سرا حتى بإذن هللا 

ٌستقٌم على ما امره هللا عز وجل به اما النزاع فثمرته وخٌمة واضراره 

ه ظلمة القلب فال ٌخشع الشخص فً كالم هللا عز وجل كثٌرة ومن اضرار

وال ٌلٌن قلبه عند ذكر هللا تعالى وقد ٌنزع نور العلم والبركة والطاعة من 

قلبه بسبب ما فً قلبه مما ٌحمله على اخوانه المسلمٌن لذلك ٌجب على 

المسلم ان ٌهذب نفسه واال ٌتطلع الى عٌوب غٌره وٌسعى الى اصالح 

افعً رحمه هللا فً كتاب األم صحبت الصوفٌة سنٌن فما عٌبه قال الش

لتك بالباطل بالحق شغاستفدت منهم اال امرٌن قال النفس ان لم تشغلها 

واالمر الثانً الوقت كالسٌف ان لم تقطعه قطعك وقال بعض السلف من 



اشتغل بعٌوب غٌره صده هللا عز وجل عن ذكره لذلك ما اجمل من ان 

 سبحانه قال ابن القٌم وال ٌصل العبد الى مرتبة ٌعطر اللسان بذكر هللا

مكثرا من ذكر هللا عز وجل قال ولو لم ٌأتك من فوائد االحسان اال اذا كان 

الذكر اال هذه الفائدة لكفى بها فائدة واذا اعتاد الشخص على حبس لسانه 

ه عما ال ٌنفعه بإذن هللا استنار قلبه وسدد هللا عز وجل قوله وفعله واصلح ل

ذرٌته وما من احد دخل فً هذا الباب الذي هو النزاع والفرقة اال ندم اذا 

كبر سنه او اذا استبان له الحق واذا دخل الشخص فً هذا الباب ٌضٌع 

علٌه زمن كثٌر فً تحصٌل العلم ثم ٌندم فاذا التفت بعد برهة ٌمنة وٌسرة 

والطعن ونحو  فاذا هو لم ٌحصل شٌئا من العلم اال فالن قال كذا من الذم

ذلك وٌجد غٌره قد وصل الى األعالً بحفظ المتون وطلب العلم وهو قد 

بقً فً القهقرة متأخرا عنهم بسبب ما اطاع الشٌطان فٌه بالفرقة والنزاع 

واذا صفى االنسان قلبه حري بان ٌكون من اهل الجنة لذلك لما اطلع رجل 

اهل الجنة فتبعه عبد هللا بن عمر رضً  فً عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص فقال له انه من

هللا عنه فرآه ما ٌقوم حتى اللٌل فسأله فقال انً انام ولٌس فً قلبً شًء 

على المسلمٌن فاذا صفً القلب باذن هللا ٌسعد االنسان فً الدنٌا وفً 

االخرة اما تتبع سقطات وهفوات االخرٌن فما ٌجوز لذلك قال عثمان بن 

تتبع عورات المسلمٌن تتبع هللا عورته حتى ولو عفان رضً هللا عنه من 

غٌره ٌبٌن  فً حجرته فالشخص ال ٌنظر فً عٌوب غٌره ان رأى شٌئا من

له الصواب وٌنصحه بٌنه وبٌنه سرا اما انم ٌسعى الى الفرقة والنزاع بٌن 

المسلمٌن فال لذلك قال شٌخ االسالم رحمه هللا وان من اعظم ما عملته هو 

ان وفقت بٌن االشاعرة واهل السنة ٌعنً دعا وقرب االشاعرة ألهل السنة 

ومعتقد اهل السنة  حتى دعاهم الى معتقد اهل السنة والجماعة لهذا



والجماعة ما قاله االمام الطحاوي هنا ونتبع السنة والجماعة نحبهم ونكون 

معهم وال نفارق جماعتهم قوال واعتقادا وجوارحا بما ٌؤلف القلب قال 

ونتجنب الشذوذ ٌعنً ال نشذ عن الجماعة ونبدأ نسب فٌهم ونطعن فٌهم 

ه ومن ٌشاقق الرسول من وانما نكون معهم قال سبحانونشذ على اقوالهم 

بعد ما تبٌن له الهدى وٌتبع غٌر سبٌل المؤمنٌن هذا الشاهد وٌتبع غٌر 

سبٌل المؤمنٌن ٌشذ عنهم نوله ما تولى تهدٌد له نوله ما تولى ونصله جهنم 

وساءت مصٌرا فقال ونتجنب الشذوذ والفرقة ٌعنً ال نفرق بٌن جماعة 

ا كان هللا عز وجل قد حث على المسلمٌن وانما نسعى للتألٌف بٌنهم فاذ

الصلح بٌن الزوجٌن وهم شخصان فً بٌت واحد ال ٌسمع احد خصامهما 

فما ظنك بجماعة المسلمٌن التً ان ضعفت ضعف نور االسالم فً 

االنتشار وفً نفع االخرٌن مع احتٌاج البشر الى انقاذهم من النار قال 

ل الناس او طلبة العلم او سبحانه وما ارسلناك اال رحمة للعالمٌن فاذا انشغ

اهل السنة بٌنهم بالنزاع بٌنهم والخالف ونحو ذلك اضر هذا بدعوة غٌر 

المسلمٌن واضر هذا بالناشئٌن من اهل االسالم ثم ٌعٌشون فً تٌه وحٌرة 

بل وضالل والسبب هو تنازع طلبة العلم وصدهم بسبب الشٌطان عن 

ٌدخل فٌه بانحراف  اصالح غٌرهم وقد ٌبتلى من ٌطرق هذا الباب او

لذلك قال المصنف ونتجنب والعٌاذ باهلل فً ذرٌته واوالده بسبب ذلك االمر 

الشذوذ والفرقة والخالف فنبتعد عن الخالف التً تضعف شأن المسلمٌن 

وانما ندعوا الى الكتاب والسنة والحق ونبتعد عن ذلك عما ٌخل بذلك ثم 

هل السنة والجماعة ٌجب ان قال رحمه هللا وهذا معتقد عظٌم من معتقد ا

ٌظهر على الجوارح والشٌخ دمحم بن ابراهٌم رحمه هللا قال واذا ضعف 

االعتقاد ضعف العمل ومتى ضعف العمل دل على ضعف االعتقاد ٌعنً 



اذا كان الشخص ٌسعى الى الفرقة والنزاع ونحو ذلك فهذا ٌدل على 

ة والجماعة فمعتقد ضعف اعتقاده والعٌاذ باهلل وبعده عن معتقد اهل السن

اهل السنة والجماعة ما ذكره المصنف هنا وهو اصل وله اصل فً كتاب 

هللا وسنة النبً علٌه الصالة والسالم قال علٌكم بسنتً وسنة الخلفاء 

الراشدٌن المهدٌٌن من بعدي تمسكوا بها وعضوا علٌها بالنواجذ ثم قال 

نة ونبغض اهل الجور المصنف رحمه هللا بعد ذلك ونحب اهل العدل واالما

والخٌانة ونحب اهل العدل ٌعنً نحب المقسطٌن واالمانة الذٌن ٌؤدون ما 

ائتنمهم هللا عز وجل به فً جمٌع االمور واالحوال سواء االمانة مع 

االوالد او مع الزوجة او مع العمل او مع الحً او ما اؤتمن علٌه من مال 

ب ٌعنً من مقتضٌات اهل او ماؤتمن علٌه من قول ونحو ذلك وقوله ونح

السنة والجماعة المحبة لمن أتوا بالطاعات ان هللا عز وجل قد احب ذلك 

نحب اهل العدل كما قال سبحانه ان هللا ٌحب المقسطٌن ونحب اهل االمانة 

الن هللا عز وجل قال ان هللا مع المتقٌن ان هللا مع المحسنٌن وٌرجى ان 

اد هللا المتقٌن والنبً علٌه الصالة من كان من اهل العدل ان ٌكون مع عب

والسالم قال ثالثة من كن فٌه وجد بهن حالوة االٌمان ان ٌكون هللا 

ورسوله احب الٌه مما سواهما ان ٌحب المرء ال ٌحبه اال هلل هذه المحبة 

فمن المحبة فً هللا تحب كل من سلك امر طاعة فنحب طلبة العلم فً هللا 

ء ونحب العباد وهكذا وان ٌكره ان ٌعود فً ونحب الصالحٌن ونحب العلما

الكفر بعد ان انقذه هللا كما ٌكره ان ٌقذف فً النار فمن اسباب حالوة 

االٌمان محبة المؤمنٌن ومنهم اهل العدل واالمانة قال نبغض اهل الجور 

والخٌانة اهل الجور ضد العدل ٌعنً نبغض من ٌظلم الناس والخٌانة كذلك 

فً اموالهم او فً ما اعطوه من مسؤولٌات ونحو نبغض من خان الناس 



ذلك واذا كان فً الشخص طاعة ومعصٌة وهو مسلم نحبه لطاعته 

ونبغضه لمعصٌته واٌهما غلب فٌكون الحب له او البغض له فٌجتمع فً 

حق المسلم حب وبغض اما الكافر فان فعل ما فعل فكفره ٌغطً حسناته 

ونقول هللا اعلم فٌما اشتبه علٌنا علمه فال نحبه ثم قال بعد ذلك رحمه هللا 

هذه المسألة سبقت قبل عند قوله رحمه هللا فانه ما سلم فً دٌنه اال من سلَّم 

ولرسوله ورد علم ما اشتبه علٌه اال عالمه وهنا قال ونقول هلل عز وجل 

هللا اعلم فٌما اشتبه علٌنا علمه ٌعنً ان من معتقد اهل السنة والجماعة فٌما 

ا عنه وهم ال ٌعلمون ٌقولون هللا اعلم الن هللا عز وجل قال لنبٌه علٌه سُِئلو

الصالة والسالم لما سئل وهو ال ٌعلم قال هللا عز وجل له قل هللا اعلم بما 

لبثوا وقال فً اآلٌة االخرى قل رب اعلم بعدتً ٌعنً انا ما اعلم والنبً 

ٌأته بعد عن عالهم  علٌه الصالة والسالم لما سئل عن اوالد المشركٌن ولم

وقال هللا اعلم بحالهم ٌعنً اوالد المشركٌن ثم بعد ذلك اتت نصوص 

اخرى فً بٌان حالهم فمن معتقد اهل السنة والجماعة ان من سئل عن 

شًء ال ٌعلمه ٌقول هللا اعلم وفً ذلك شرف له ورفعة ألن العلم درجات 

ٌدل على تواضعه وفوق كل ذي علم علٌم واذا قال الشخص هللا اعلم هذا 

وعلى خوفه من هللا عز وجل وٌدل اٌضا على ثقة الناس به فالذي ال ٌعلمه 

ٌقول هللا اعلم اما من اجاب عن كل شًء وهو ال ٌعلم فهذا ٌحرم علٌه ان 

 ٌفعل ذلك الفعل وهللا اعلم .
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