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 نداء استغاثة
 

يف إىل الرَّاغبني يف معـاجلة ظـاهرة التطـرُّف الفكري والعنف لدى الشباب، إىل ناشدي األمن واألمان 
اجملتمعات اإلسالمية، إىل حمِّبي مجع صف املسلمني يف مشـارق األرض ومغـارهبا، إىل صـانعي املعروف 
والباحثني عن الصدقة اجلـارية، إليكم أيها السادة: هذه الدعوة املتواضعة من غيور على وحـدة الكلمة 

من خالل طبعها  ،إىل املسلمني كافةورأب الصَّـدع وَلم مشل املسلمني، للمسـامهة يف إيصال هذه الرسالة 
 ونشرها حسبة هلل تعـاىل، فإن:

 )حقوق الطبع مسموح بها لكل مسلم(
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 مقدمة الطبعة الثانية
 

تقريظ فضيلة الداعية واملفكر  اإلسالمي الكبري العالمة  
 حفظه اهلل تعاىل السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 حنمده تعاىل ونصلي ونسلم على رسوله الكرمي وآله وأحبابه أمجعني وبعد:

فقد اطلعت على الرسالة القيمة )الفرقة الناجية هي األمة اإلسالمية ( لفضيلة أخينا العالمة الشيخ 
الدكتور حممد عادل عزيزة الكيايل، من كبار علماء أهل السنة واجلماعة، حفظه اهلل تعاىل، ونفع بعلومه 

املسلمني، فرأيتها على صغر حجمـها ُمومفَـّقمًة ، دالة على حسن الظن بكافة املسلمني من أمة سيدنا 
حممد عليه وآله الصالة والسالم، ودملَّلم على أهنم مجيعا أمة اإلجابة، والفرقة الناجية، وأثبت فساد قول 

وحدهم الفرقة الناجية من دون وزمْعِم خوارج هذا الزمان، من الذين احتكروا ألنفسهم وزعموا أهنم 
املسلمني أمجعني ، وقد أورد املؤلف _جزاه اهلل تعاىل خريا_ الكثري من االستشهادات الدالة على خروج 

أولئك، وتطرفهم وتكفريهم وتشريكهم لغريهم من األمة املرحومة، أمة احلبيب سيدنا حممد صلى اهلل 
فجزاه اهلل تعاىل خرياً وأدام توفيقه، وقد ورد يف األثر )لن  عليه وآله وسلم، وكان ُمومفَـًّقا يف ذلك كله،

تقوم الساعة حىت يلعن آخر هذه األمة أوهلا(، أي سلفها، وقد فعلوا ذلك، فوجب حتذير األمة منهم  
 كما فعل املؤلف و)الدين النصيحة ( واحلمد هلل رب العاملني .

 ت.                      دولة الكوي        -يوسف السيد هاشم الرفاعي       

 هـ 1425/ربيع األول 24حرر يف 
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تقريظ فضيلة العالمة  الشيخ األمجملي أيب عمر 
 السالك حفظه اهلل 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ة ـلـة فضيـاثة الدرَّاكـ: فقد عرض عليَّ البحَّ  دـ. وبع لقـالة والسالم على سيد اخلـق ، والصـمد هلل وبه أثـاحل
ة ـم األمـنه ، مما داهـاء تبييـات يف مضموهنا ما جيـب على العلمـادل عزيزة الكيايل ، ورقـالدكتور حممد ع

وصر ـم ، حىت حـالمهـالت به أقـاملني ، وسـر املتعـاجـت به حنـط ، وارتفعـط وخبـرتة من خلـيف هذه الف
ه يف هذه ـعجبُت مبا كتب ي العظيم ، وحيث إنينول وال قوة إال باهلل العلـال حـن ، فـن باسم الديـل الديـأه

ة، واليت هي ـعـذاهب األربـة، واليت عليها مجيع املــاعـد أهل الســـنة واجلمـائـا، مما يبني عقـابقاهتـات كسـالورق
ُبمجَّل رضي اهلل عـعـسن األشـة أيب احلـاعـة واجلمـنـعقيدة إمام أهل الس

نه، فقد سلَّمت ما كتبه ـري امل
تسليًما، اجلناُن فيه موافٌق ملا رمسْته البمنان ، واهلل الكرمي أرجو أن يوفقنا مجيعاً التباع السنة عند فساد 

 األمة.

 هــ. 1425/صفر اخلري 3أماله ضحوة األربعاء  
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 موريتانيا-سيدي حممد بن عمر السالك 
والشؤون اإلسالمية بدبي_ وعضو وعضو اللجنة العليا لإلفتاء بدائرة األوقاف –وكبير وعاظ 
 لمشروع الشيخ مكتوم لطباعة المصحف الشريف اللجنة العليا

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

قرأت رسالة األخ الدكتور حممد عادل عزيزة الكيايل )الفرقة الناجية هي األمة اإلسالمية ( فوجدهتا 
سالمية، وتنـزع فتيل اخلالف، وهذا هو هدف جديرة بالتقدير واالحرتام، ألهنا ترمي إىل توحيد األمة اإل

اإلسالم األول الذي جاء به سيدنا حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، من مجع الصف وتوحيد 
الكلمة، فجزى اهلل الشيخ الدكتور خري اجلزاء على هذا الفهم املستنري، وعلى هذا العرض املبسط 

 اخلاصة، ويزرع األمل يف القلوب.  واحلمد هلل رب العاملنيالواضح، الذي يصل إىل أذهان العامة و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

وباحث   العراق - الدكتور كامل صكر القيسي
 أول بدائرة أوقاف ديب

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

لقد وقفت واطلعت على كل ما كتبه الدكتور حممد عادل عزيزة الكيايل يف رسالته )الفرقة الناجية هي  
األمة اإلسالمية( وإن تلك النظرية اليت أتى هبا يف معىن الفرقـة الناجية، هي اليت تتفق مع ما جاء به 

ة من ـة الناجيـة، أي الفرقـلناجية اـالتشريع اإلسالمي، إذ املسلمون املؤمنون املوحدون هم مجيعا الفرق
م راجع إىل خالقهم سبحانه وتعاىل، ـاة منهــــم ال ُُيملَّدون يف النار، بل إن أمرهـار، ألن العصـاخللود يف الن

ا، ـذا فإن املسلمني مجيعـاء عاقبهم، وعلى هـا عنهم وإن شـاء عفـم هبم من أنفسهم، فإن شـوهو أرح
را ـارهبم وآرائهم اليت ال خترجهـــم عــــن التوحيد، والذين َل يرتكبوا أمرا مكفـم ومشـالف مذاهبهـعلى اخت

ه؛ ُيرجهم عن ربقة هذا الدين، فإهنم مجيعا هم الفرقة الناجية، وأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ـا عليـجممع
جيزي الدكتور خري اجلزاء، فإنه أول من أفرد رسالة يف هذا املعىن، وهو أن الفرقة الناجية من اخللود يف 

يب ال يعلمه إال اهلل سبحـــــانه النــــار هم املوحدون، وأما النجاة من دخول النار هنائيا فهذا غيب، والغ
وتعاىل، وال يستطيع أحد أن جيزم يف حق نفسه أنه لن يدخل النار أبدا، ومن باب أوىل  أن ال حيكم 

 على غريه بذلك . 

 واحلمد هلل رب العاملني

 م.18/4/2004حرر بتاريخ/ 
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 فلسطني-د./تيسري فائق أمحد حممود 
 وواعظ أول في أوقاف دبي                     

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد :

اليت عوَّدنا فضيلة  اهلامة واملفيدة، هي إحدى الرسائل  (الِفْرقمُة النَّاِجيُة ِهيم األُمَُّة اإِلْسالمِميَُّة )رسالة فإن 
الشيخ الدكتور حممد عادل عزيزة الكيايل على إخراجها، ُنصرًة لعقيدة أهل السنة واجلماعة، وقد سبق له 
أن أصدر العديد من الرسائل يف عقيدة السلف الصاحل لكبار علمـاء األمة، مثل : ابن كثري، والقرطِّب، 

 وي، وابن حجر، والشوكاين.وابن عبد الســـالم، وابن عطية ، والبغوي، والنو 

ويف هذه الرسالة  املفيدة : )الفرقة الناجية هي األمة اإلسالمية ( اعتمد فضيلته على نصوص من     
الكتـاب والسنة، تؤكد أن احلق الذي جيب املصري إليه هو : االعتقاد بأن مجيع املسلمني املوحيدين )أهل 

لود يف النار، وأما بالنسبة لدخوهلا بسبب الذنوب  م اخلروج منها ال إله إال اهلل( هم الفرقة الناجية من اخل
فموكول إىل مشيئة اهلل تعاىل،  وهو يف هذا النَّهج الطييب يريد أن تتوحَّد األمة لنبذ اخلالفات، 

واالجتماع على كلمة احلق يف نصرة العقيدة الصحيحة، اليت كان عليها سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآل بيته املكرَّمون،  وأصحابه الطيبون، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.                                 وسلم،

 اجلزاء عل أعماله املربورة فجزى اهلل فضيلته خري

 ة،ونسأل اهلل أن يزيده مـن فضله وكرمه ،  وأن ُيُِدَّه مبزيد من القوة ،  لُيتِحفنا مبثل هذه اإلجنازات املبارك 
 وكتبواحلمد هلل رب العاملني ، واهلل  ويل التوفيق . 
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 سورية -د. حُمممَّد ُمِطيُع احلماِفظ
 والباحث في التراث  والتاريخ  اإلسالمي  والتراجم في دبي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذي فتح عقول األمْعالم بالفهم واإلفهام، والصالة والسالم على املبعوث رمحة لألنام ، سيدنا 
 حممد وعلى آله وأحبابه الكرام أما بعد :

ام الدكتور حممد عادل عزيزة الكيايل يف رسالته اهلامة )الفرقة  فقد اطلعت على ما تفضل به األخ اهلُمم
مية ( ولقد ملست فيه صفاء النية، وصدق الدعوة، وابحمبة هلل ولرسوله صلى اهلل الناجية هي األمة اإلسال

عليه وآله وسلم، وابحمبة لنصرة عقيدته، واليت هي عقيدة أهل السنة واجلماعة، مما أراح القلب، وأثلـج 
ه الرسالة إىل الصدر، وطمأن الفؤاد، وجال احلقيقة يف كتاباته اجليَّدة واملفيدة، ولقد دعا فضيلته يف هذ

راً من  وحدة األمة،  وتوحيد كلمتها، وَلمي مشلها، باحلكمة واملوعظة احلسنة، بعيدا عن الُغلوي والتمطمرُِّف، حمذي
ُد،  يدعو إىل  الفرقة والضياع، وشتات األمر، وهو يف هذه الرسالة:  جيمْممُع وال يـُفمريُق،  يوحيُد وال يـُعمدي

 حنن يف زمن أحوج ما نكون فيه إىل هذه املفاهيم .اخلري وابحمبة، وخباصة و 

أسأل املوىل عز وجل أن جيعل ذلك يف ميزان حسناته يوم القيامة،  وأن يكون عمله هذا خالصاً لوجه 
                                             اهلل تعاىل، ُمتـمقمبَّالً عنده. آمـــني.         واحلمد هلل رب العاملني .                                              
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 األردن -الدكتور عبد الرمحن جرار 
 وكبير وعاظ ، وعضو لجنة التطوير اإلداري واإلحصاء

 بدائرة أوقاف دبي 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

وصحبه أمجعني، أما  احلمد هلل ، والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل، سيدنا وموالنا حممد، وعلى آله
بعد :               فإننا نعيش يف هذا املنعطف اخلطري الذي متر به أمتنا اإلسالمية، من استهداف 
عاملي استكباري، وتداعي األمم والشعوب وحثالة البشر علينا، كما تتداعى األكلة إىل قصعتها، كل 

جود،      أقول يف هذا الوقت احلساس احلرج، يريد الظفر هبا ومتزيقها شر ممزق، بل حموها من خارطة الو 
ُيرج علينا من بني أظهرنا من يزيد النار ضراوة، واللهيب اشتعاال، مفرقا لوحدتنا، ومشتتا لشملنا، وداعيا 
للشقاق واخلالف واالحرتاب، حمتكرا لنفسه )املعصومة( دون غريه احلق والصواب، وذلك عرب ما يطرحه 

، تدعو إىل التشكيك يف جناة أفراد  األمة اإلسالمية من اخللود يف النار يوم من كتب، ويبثه من مقاالت
املعاد، فكان البد من التصدي هلذا الفكر املنحرف، والدعوة الباطلة، إظهارا للحق وجنده، وسمْحقماً 

سلم، وقد للباطل وحزبه، فتستبني بذلك ابحمجة البيضاء اليت تركنا عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله و 
قيض املوىل سبحانه وتعاىل يف هذا الزمان ثلة من أهل الشأن والعرفان، قاموا بنصرة احلق بالدليل والربهان 

خري قيام، وكان من أبرزهم فضيلة الداعية إىل اهلل تعاىل على بصرية ونور، الدكتور حممد عادل عزيزة 
تدلني، وتنري الطريق لطالِّب احلق والعدل، الكيايل حفظه اهلل ورعاه، فقد كتب رسالة تثلج صدور املع

فاتضحت الرؤية باألدلة الواضحة النرية، وزال بذلك الغبش املشني بالنور املسفر املبني، فجزاه اهلل خريا 
 عن أمة حبيبه املصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني./
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                                                                                                                                                                                                      السودان- المهدي أحمد وكتب:سيد
 و باحث في أوقاف دبــي

 

 مقدمة الطبعة الثانية

  الرحمن الرحيمبسم اهلل

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد: فهذه 
الطبعة الثانية من رسالة ) الفرقة الناجية هي األمة اإلسالمية ( أقدمها للسادة القراء، بعد نفاد الطبعة 

الة إضافات مهمة،كحديث ـذا وقد أضفت إىل الرسون أيام يسرية، وهلل احلمد واملنة، هـاألوىل يف غض
نما ِمْن ِعبماِدنما  } البطاقة، وأقوال الصحابة واملفسرين يف تفسري قوله تعاىل:  ُمَّ أمْورمثـْنما اْلِكتمابم الَِّذينم اْصطمفميـْ

من ذلك اية ـارات القاسية اليت وردت يف كتـب بعضهم ، وأن الغـر العبـر الغرض من نشـة إىل ذكـإضاف {
ت بعض ـا ، مع حذف كثري من العبارات اليت محلـة إىل اهلل منهـة أنفسـهم والتوبـم إىل مراجعـتنبيهه

ات ـة،واإلضافـم اهلل خريًا، وقد زدت بعض النصوص املهمـدة ، واليت نبهين إليها بعض األحبة جزاهـالش
ة، هذا وقد تعرضت النتقادات ـق واحلقيقـٌب للحـلم طالـدة، واليت ال يستغين عنها مسـات املفيـوالتعليق

ة، وتعدهم مجيعا من الفرقة الناجية، مع ـحادة من قبل بعضهم، وقالوا كيف ُتْدِخُل كل املسلمني اجلن
وجود املخالفات واملعاصي عندهم، فأجبتهم بأن الذي أدخلهم اجلنة هو رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

،  داءً ـة ابتـاة اجلنـليه وآله وسلم َل يقطع بدخول املسلمني العصوسلم، ومع ذلك فالرسول صلى اهلل ع
ال قضية ذنوهبم إىل باريهم ـود يف النار مبجرد النطق بالشهادتني، وأحـاة من اخللـوإمنا قطع هلم بالنج

ه بأن ـة إيرادي لنصوص املتطرفني، فأجبتـض األحبـه وتعاىل وهو أرحم هبم، وعتب عليَّ بعـسبحان
آثرهم ـا، بل يعدوهنا من أنفس أبواب العلم اليت هي  عندهم، بل هي من مـال ُيجلون منه أصحاهبا

ة من كتب متأل ـومفاخرهم اليت يعتزون هبا، ويلقنوهنا لتالميذ مدرستهم الفكرية، وهي نصوص مقتطف
دة، ـاة الرغيـن واحليات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة احلبيبة، اليت تنعم باألمن واألماـأرفف بعض املكتب
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ة، ـات التطرفيـة، واحلركـابيـها وبال األفكار اإلرهـم، وأن جينبـأل اهلل تعاىل أن يدمي عليها هذه النعـوأس
ل، وتزلزل االستقرار واألمان، وتقلب األوضاع ـات التدمريية اليت تدعو إىل إهالك احلرث والنسـؤلفـوامل

رها، ومن كتبها، ومن حققها، وعلَّق ـُدوينم عليه اسم من نش تب قدـرأسا على عقب، وجند أن هذه الك
عليها، قلت : ولو كانت هذه الكتب حبيسة األدراج والصناديق احلديدية، العرتفت جبرُية إثارة الفتنة، 

ونشر غسيل القوم، وإحياء ما مات واندثر من فكرهم، ولكن هذه الكتب املقتطف منها النصوص، 
خوف أو حذر، ويعاد طبعها مرات ومرات، فهذا يدل حسب الظاهر على قناعة تباع عالنية من غري 

أهلها هبا، وأن هذه الكتب هي مناهجهم الدراسية يف مدرستهم الفكرية اليت ينتمون إليها، وإذا كان 
األمر على غري ما أظن، وهذا ما أرجوه ويرجوه معي كل مسلم، فليعلنوا براءهتم منها، ولِيـُْفُتوا حبرمة 

باعتها وإعادة نشرها، ولُيحمريُقوا ما تبقى منها حفاظاً على وحدة األمة اإلسالمية، وخباصة يف هذه ط
الظروف احلرجة اليت متر هبا أمتنا، ولقد أدركت حقيقة عند بعض الناس كانت خافية عليَّ ، وهي أن 

جلرُية بكل أركاهنا تنحصر اجلرُية عندهم ال تكمن بالقتل الذي صدر من القاتل ظلماً وعدواناً، ولكن ا
اٌن من أجل هذا ، والقاتل الظاَل  باملقتول الذي أساء للبيئة بتلويثه األرض بدمه ، فالقتيل املظلوم ُمدم

اض هؤالء من ـة من خالل امتعـبريء ألنه مارس حقه الطبيعي عندهم،  ولقد أدركت هذه احلقيق
ا، فمن يمُسبُّ وميمْشُتُم عالنية ويف ـهم اللوم إىل أصحاهبـها يف كتب القوم، دون أن يـُومجَّ نتُ ي  النصوص اليت بـم 

وضح النهار، ومن خالل رسائل وكتب وأشرطة توزع باملاليني، وأحيانا تـُبماُع باملالليم، لتصل إىل أكرب 
عدد من األمة اإلسالمية، فهو الربيء والضحية، و كذلك ممْن يُكمفيُر أبا حنيفة وأهلم ديب و)أبو ظِّب(، 

شمبيه أتباع املذاهب األربعة باحلمري، ويدعو إىل استتابة من يـُْلزِم الناس بالعمل مبذهب واحد معني من وي
املذاهب األربعة، فإن تاب وإال قتل _ ) كحال أكثر والة األمور اليوم، فإهنم يلزمون القضاة يف ابحماكم 

ة األمور ُيْستمتمابُون عند هؤالء وإال بالقضاء على مذهب مالك أو الشافعي أو أمحد أو أيب حنيفة ، فوال
: رغم كل هذا التجاوز والتمطمرُُّف والُغُلوُّ واإلرهاب الفكري من قبل  أقول_  ( ضربت أعناقهم

أُنماٌس عاديُّون ألهنم  -يف نظر املعرتضني على إيرادي للنصوص اُلُمنـموَّه عنها -املتشددين، فإهنم يـُعمدُّون
وهم الربيئون والضحية، وأما اجلمزَّاُر واجملرم فهو الذي حُيمذير من خطورة هذه  ُيارســون حقهم الطبيعي،

اً واملقصيُر ـو: املخطُئ أيضـالمية، وهـة اإلسـدة األمـاك على وحـرها الفتَّ ـاألفكار، وكذلك من يـُنـمويُه إىل أث
ُممزيق لصفهـمل األمـواجلاهُل واملفريُق لش

ول : ولو وجد ـم !!! أقـنت حسب زعمهري الفـا، ألنـه يثـة وامل
ُحم 

ُر ومعم ـامل فَُّق بقوة يف عقول ـفمُث بغـمي الذي يـُنْ ـابة السُ ـب مبثـنم أن هذه الكتـِلمم ومرمأمى ومتـميـمقَّ ـذي زارة، ويـمتمدم



 

 
12 

والتطرف، أقول:  اب والُغُلوي ـبَّ اإلرهـريف ألبنائنا، وحُيُْيي فيهم حُ ـذاء املعـاح ضمن الغـبُّ بإحلـنا، وُيصم ـناشئت
كر على ـذا الفـر هـزم الصمت ، وال جيوز له أن حُيمذيرم من خطـولو وجد وأدرك كل هذا ، فعليـه أن يلت

ة ـيه األمـة تنبـرُّيف، وجبرُيـكر التمطم ـة الفـة زعزعـُط متلبساً جبرُيـراد والشعوب، وإال ُيْضبم ـاة األفـة وحيـأمن األم
 ري.ـاب الفكـُلوي واإلرهـادم من الغُ ـالقة على اخلطر ـالميـاإلس

هذا وقد انتشر الفكر التكفريي بسبب رقدة بعض العلماء املعتربين من أهل السنة واجلماعة، وسباهتم  
العميق، وهم ما بني غافل ال يدري ما جيري حوله يف الساحة الفكرية، حيث ترك الذب عن عقيدة 

، وتالعب ابحمرفني واملدعني، وترك الدفاع عن املتبعني لألئمة األمة، وحراسة التوحيد من عبث العابثني
األربعة، بل ترك املتطرفني يصفوهنم باحلمري تارة ، وباملغضوب عليهم تارة أخرى، وتارة يتوعدوهنم 

باالستتابة من التزام مذهب معني وإال ضربت أعناقهم، كما سيأيت يف تضاعيف هذه الرسالة، أقول هذا 
من بعض علماء أهل السنة واجلماعة، وأما املتغافلون منهم فإهنم يعيشون حياة الالمباالة  شأن الغافلني

مبا يصيب األمة، إيثارا للسالمة على اجلهد والتعب، وحفاظا على أقواهتم أن تـُْقطمعم، وأرزاقهم أن  تـُهمدَّدم، 
لقلة املساندين له، ويصبح يف مما جيعل املدافع عن عقيدة أهل السنة واجلماعة يشعر بغربة عجيبة جدا، 

نظر الكثريين من العامة إنسانا غريم سمِويٍّ، مثريا للفنت والقالقل، مشاغبا، شاذا، ألنه َل يلتزم الصمت 
املخيف الذي التزم به غريه، فكل من يؤلف كتابا ينتظر ثناء وإعجابا من القراء، إال من يؤلف يف الدفاع 

ول صلى اهلل عليه ـدق الرسـكم ساملا، واملشتكى إىل اهلل تعاىل ،   وصعن عقيدة األمة، فحسبه أن يـُتـْرم 
كيف بكم أيها الناس إذا طغى نساؤكم وفسق فتيانكم ؟!!! قالوا يا رسول اهلل  لم إذ يقـول : )ـوآله وس

إن هذا لكائن ؟ قال نعم وأشد منه ، كيف بكم إذا تركتم األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ قالوا يا 
سول اهلل إن هذا لكائن؟ قال نعم، وأشد منه ،كيف بكم إذا رأيتم املنكر معروفا ؟ واملعروف منكرا ؟ ( ر 

( وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ، وال منجى  6420 رواه أبو يعلى يف مسنـده حديث رقم : )
 .              من اهلل إال إليه،  واحلمد هلل رب العاملني 
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 ب : حممد عادل عزيزة الكيايلوكت 
 

 مقدمة الطبعة األوىل
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

كثر احلديث عن الفرقة الناجية، وثار حوهلا جدل كبري، مما جعل بعض اجلماعات اإلسالمية تضفي 
على نفسها هذه الصفة دون غريها، لتحتكر احلق والصواب، ولتجعل من نفسها الناطق الرمسي باسم 

وأما غريها من األمة فليس لـه وجود، وجيب فكرياً أن يعدم، ووجـوده ينبغي أن يتـالشى، إن اإلسالم، 
هذه املمارسات اجلائرة والظاملة تتشح بوشاح الدين، وتتحصَّن باسم اإلسالم، إن اخللل يف األمة سببه 

مجاعة املسلمني تلك النظرة الفوقية لبعض اجلماعات اإلسالمية، فكل مجاعة تدعيي لنفسها أهنا هي 
فقط، وأما ما عداها فهو من الفرق اهلالكة أو الضالة، حىت ولو كان عاملاً إسالمياً كبرياً لـه جهوده يف 

خدمة اإلسالم واملسلمني، وتصحيح النظرة ينطلق من اعتبار كل جـماعة أهنا من املسلمني، وكل مجاعة 
ماعات األخرى ُكاًل إسالمياً، وكل مجاعة تقوم على ثغر من ثغور اإلسالم، وهي جزء متثل إىل جانب اجل

جبهود عظيمة يف خدمة اإلسالم، فتضافر هـذه اجلهود لـه أكرب األثر يف تقدم املسلمني وازدهارهم 
وانتصارهم، هلذا أردُت أن أجل ي حقيقة حديث افرتاق األمة، وأن احلديث ال دخل له يف متزيق األمة،  

بل احلديث يدعو كل املسلمني إىل التماسك والتضامن من خالل  كما صوَّر ذلك بعض طلبة العلم،
جعل الفرقة الناجية هي كل املسلمني، وليس كما تومهه قلة من أفراد األمة، ويصرُّون على أن أفراد الفرقة 
الناجية قليلون جداً هلم عالمتهم املسجَّلة وشكلهم املتمييز، وكل من ليس منهم فهو عدو لدود هلم بل 

 هلل ولرسوله حسب زعمهم.عدو 

إن هذه النظرة اليت تتسم حِبمومٍل ِفْكرِيٍّ، وفتنة يف القلب، مع لباس الزور والبهتان بأن انطالقتهم هذه من 
 الكتاب والسنة، ويـُلمبيُسون على العامة بالعبارات الضخمة واأللفاظ اخلالبة.
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ني بأهنم من أهل النار؟ هل من السنة هل من السنة احلكم على الغالبية العظمى من املسلموأقـول: 
تكفري من يقول ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل؟ هل من السنة التنطع يف دين اهلل، واملغاالة فيه، وتضييق 

قدرت على إحياء أجيال بدلت  دائرة احلالل حىت االختناق، وتوسيع دائرة احلرام؟ إن سنة النِّب 
وريات ذاهبة يف الطول والعرض، كانت قائمة على الضالل والظلم، األرض غري األرض، وحطَّمْت إمرباط

أنعشت مجاهري كانت يف غيبوبة فأطلقتها تسعى، فعرفْت املنهج والغاية، فجمعت بني  إن سنة النِّب 
املسلمني، ورمحت املساكني، ونـاصرت الضعفـاء، واملظلومني، وأوجدت أمة كانت كاجلسد الواحد، 

افع من أجلها، وجتاهد يف سبيلها، إن املشكلة اليت نطلب من أويل األلباب تعيش قضية واحدة، تد
حلها، هي مناصحة نفر من الناس يرون أن احلق حكر عليهم وحدهم، وينظرون إىل اآلخرين نظرة 

انتقاص واستخفاف، وأهنم هلكى وهم الفرقـة النـاجية فقط من دون املسلمني أمجعني، إن هذا التفكري 
يرد على من يتحكم مبصائر األمة وحيكم عليها باهلالك، بأنه هو اخلاسر.   والرسول تفكري صبياين

( ويف سنن أيب  5762( وصحيح ابن حبان رقم )  2623فقد جاء يف صحيح مسلم حديث رقم ) 
قال: )من قال هلك الناس فهو  ( أن النِّب  7671( ومسند اإلمام أمحد رقم )  4983داود رقم ) 

حذرنا من احلكم على أحد من املسلمني بالكفر، أو بدخول النار، فهذا  ا أن النِّب أهلُكهم(.كم
 غيب، والغيب ال يعلمه إال اهلل تعاىل وخباصة إذا مسعنا منه كلمة ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل.

فرفـع  فهذا أسامة بن زيد يراقب عدواً ُيعن يف إيصال األذى يف املسلمني، فرتصد لـه حىت متكن منه
عاتب أسامة عتاباً  سيفه ليقتله فقال الرجل: ال إله إال اهلل، ومع ذلك قتله، فلما بلغ ذلك رسول اهلل 

شديداً وقال: يا أسامة كيف تقتل رجاًل يقول ال إله إال اهلل؟ قال: يا رسول اهلل إمنا قاهلا خوفاً من القتل، 
ة ُكلَّما رأى أسامة عاتبه على ذلك حىت متىنَّ سن : )هال شققت عن قلبه؟( وبقي رسول اهلل فقال 

( 7/328( وابن أيب شيبة) 18/226أنه لو َل يسلم إال بعد هذه احلادثة.انظر الطرباين يف  الكبري) 
( البن أيب الدنيا عن ضمضم ابن جوس اهلفاين قال: دخلت 1/54وجاء يف كتاب حسن الظن باهلل)

جل أدعج العينني، براق الثنايا فقال يل: يا ُيامي أدنه، يف طلب صاحب يل، فإذا ر  مسجد الرسول 
فدنوت، فقال يل: يا ُيامي ال تقولن ألحد واهلل ال يغفر اهلل لك، وال يدخلك اجلنة قلت: من أنت 

يرمحك اهلل؟ قال: أنا أبو هريرة، قال: قلت: قد هنيتين عن شيء كنت أقوله إذا غضبت على أهل بييت 
فإين مسعت رسول اهلل يقول: كان رجالن من بين إسرائيل، فكان أحدمها به  وحشمي، قال: فال تفعل،

رهق، واآلخر عابداً، فكان ال يزال يقول أال تكف؟ أال تقصر؟ فيقول: مايل ولك، دعين وريب، فقال: 
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هلل فهجم عليه يوماً فإذا هو على كبرية، فقال: واهلل ال يغفر اهلل لك، واهلل ال يدخلك اهلل اجلنة، فبعث ا
إليهما ملكاً فقبض أرواحهما، فلما قدم هبما على اهلل عز وجل قال اهلل تعاىل للمذنب: ادخل اجلنة 

برمحيت، وقال للعابد: حظرت على عبدي رمحيت، أكنت قادراً على ما حتت يدي؟ انطلقوا به إىل النار، 
أي أفسد دنياه : )والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته( قال رسول اهلل 

( وابن حبان يف صحيحه حديث 4901وآخرته.وأخرج احلديث أيضاً أبو داود يف سننه رقم)
( ولذلك أنصح إخواين يف اإلسالم أن يكفوا عن 8272( وأمحد يف مسنده حديث رقـم: )7129رقم)

فكلها   رمي مسلم بتهمة الكفر أو فساد املعتقد أو كلمات مشاهبة مثل: كلمة تالف، هالك، حمرتق،
كلمات حرجة سيطالب صاحبها بالدليل على صحة كل ما قال أمام اهلل سبحانه وتعاىل، وسيأيت بعض 
األحاديث الواردة يف بيان الفرقة الناجية، واحلمد هلل جبميع حمامده كلها ما علمت منها وماَل أعلم، على 

 نهم وماَل أعلم.                                              مجيع نعمه كلها ما علمت منها وماَل أعلم، عدد خلقه كلهم ما علمت م

 وكتب

 محمد عادل عزيزة الكيالي
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 األحاديث الواردة يف بيان الفرقة الناجية
 

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: مسعت بيان افرتاق األمة: ت يف اءـج اليتاديث الصحيحة ـاألحمن    
يقول: ) افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة أو اثنتني وسبعني فرقة، والنصارى مثل  رسول اهلل 

ذلك، وتفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة ( قال احلاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وَل 
( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 4/197(. وجاء يف سنن أيب داود )1/44ُيرجه )
فرتقت اليهود على إحدى أو اثنتني وسبعني فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتني : )ا

 وسبعني فرقة، وتفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة(.

: )افرتقت ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 6247وجاء يف صحيح ابن حبان )
على اثنتني وسبعني فرقة، وتفرتق أميت على ثالث  اليهود على إحدى وسبعني فرقة، وافرتقت النصارى

وسبعني فرقة(. فهذه األحاديث تؤكد أن االفرتاق يف هذه األمة واقع، ولكن َل جند فيها حتديداً للناجي 
منها، وإمنا التحديد جاء يف أحاديث أخرى،منها: حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه الذي أخرجه 

أنه قال: )إن بين إسرائيل قد افرتقت على اثنتني  عن النِّب  (12229اإلمام أمحد حديث رقم )
وسبعني فرقة، وأنتم تفرتقون على مثلها، كلها يف النار إال فرقة(. فهذا احلديث كما نرى حيدد أن هناك 

فرقة ناجية فقط، بينما جند رواية أخرى أخرجها ابن النجار وصحَّحها، وذكرها اإلمام الشعراين يف كتابه 
)املوازين الذرية يف بيان عقائد الفرق العلية( و العجلوين يف )كشف اخلفاء ومزيل اإللباس( عند  القيم

قال: )افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة، وافرتقت  حديث: )افرتقت اليهود...( أن النِّب 
إال واحــدة،ويف  النصارى على اثنتني وسبعني فرقة، وستفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة كلها يف اجلنة

( عن كثري بن عبد 1/47رواية : )اهلالك منها واحدة(. ويؤكد هذه الرواية ما جاء يف مستدرك احلاكم )
يف مسجده،  اهلل بن عمرو بن عوف بن زيد عن أبيه عن جده قال: )كنا قعوداً حول رسول اهلل 
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أخذهم إن شرباً فشـرب، وإن ذراعاً فقال: لتسلكن ُسنمنم ممْن قبلكم حذو النعل بالنعل، ولتأخذن مثل 
فذراع، وإن باعاً فباع، حىت لو دخلوا جحر ضب دخلتم فيه، إال إن بين إسرائيل افرتقت على موسى 

على إحدى وسبعني فرقة، كلها ضالة إال فرقة واحدة، اإلسالم ومجاعتهم، وإهنا افرتقت على عيسى ابن 
رقة واحدة، اإلسالم ومجاعتهم،  م إنكم تكونون على مرمي على إحدى وسبعني فرقة، كلها ضالة إال ف

اثنتني وسبعني فرقة، كلها ضالة إال فرقة واحدة، اإلسالم ومجاعتهم (.هذا احلديث يدل داللة واضحة 
على أن الفرقة الناجية هي كل من دخل يف اإلسالم وصار من مجاعته، واملسلم من نطق بـ )ال إله إال 

ي الكلمة اليت يدخل الكافر إذا نطق هبا اإلسالم، ويؤكد هذا املعىن الذي ذهبنا اهلل حممد رسول اهلل(، وه
قال: )من قال ال إله إال اهلل دخل اجلنة(. وجاء عند  إليه ما جاء يف صحيح البخاري أن النِّب 

يف آخر احلديث: )  م إنكم تكونون على اثنتني وسبعـني فرقة   ( قوله 17/13الطرباين يف الكبري )
هـا يف النار إال واحدة: اإلسـالم ومجاعتهم (. ومعىن )اجلماعة( هنا: أي كل األمة إال من أخرج نفسه كل

إىل  من اإلسالم مبحض إرادته، أو أتى مبكفر جممع عليه، ولذلك جند يف أحـاديث كثرية يشري النِّب 
مة اإلسالم، وليس كما يفعله الفرقـة بلفظ: )اجلماعة( املعرفة بـ)أل( التعريف، أي: مجاعة املسلمني وأ

بعض طلبة العلم بنقل التعريف إىل التنكري، فيقولون: )الفرقة الناجية هي مجاعة من املسلمني(!!!، 
ويشغلون بال األمة بالبحث عن هذه القلَّة القليلة، اليت حتوز قصب السَّبق بالفوز بلقب الفرقة الناجية، 

، فبداًل من أن تتقدم تقف لتبحث عن ذاهتا، فالنص يشري إنه عبث ما بعده عبث، وتضييع جلهد األمة
إىل اجلمـاعة وهي: )امللَّة اإلسالمية املعروفة واملعهودة(، وال يشري إىل )مجاعة( بلفظ نكرة، والفرق بينهما 
واضح جداً. وإليكم النصوص اليت تعزيز هذا املعىن، وتؤسيسه وتؤكيـده، وتوضيحه: فقد جاء يف سنن ابن 

: ) افرتقت اليهود على إحدى  ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 3994جة رقم )ما
وسبعني فرقة، فواحدة يف اجلنة وسبعون يف النار، وافرتقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة، فإحدى 

وسبعني فرقة، واحدة  وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنة، والذي نفس حممد بيده لتفرتقنَّ أميت على ثالث
 : اجلماعة (.يف اجلنة و اثنتان وسبعون يف النار، قيل: يا رسول اهلل من هم؟ قال

:  ( عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أنه قال: قال رسول اهلل 3995وجاء يف سنن ابن ماجة رقم )
وسبعني فرقة، كلها يف  ) إن بين إسرائيل افرتقت على إحدى وسبعني فرقة، وإن أميت ستفرتق على اثنتني

( عن عوف ابن مالك 988النار إال واحدة، وهي: اجلماعة(. وجاء يف مسند الشاميني حديث رقم)
: ) افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة، فواحدة يف اجلنة وإحدى وسبعون قال: قال رسول اهلل 
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جلنة وإحدى وسبعون يف النار، والذي يف النار، وافرتقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة، فواحدة يف ا
نفسي بيده لتفرتقنَّ أميت على ثالث وسبعني فرقة، واحدة يف اجلنة واثنتان وسبعون يف النار، قيل: يا 

( عن عوف بن 18/70رسول اهلل من هم؟ قال: هم أهل اجلماعة (. وجاء يف املعجم الكبري للطرباين )
يهود على إحدى وسبعني فرقة، وافرتقت النصارى على اثنتني : ) افرتقت المالك قال: قال رسول اهلل 

وسبعني فرقة، والذي نفسي بيده لتفرتقنَّ أميت على ثالث وسبعني فرقة، واحدة يف اجلنة واثنتان وسبعون 
يف النار، قيل:يا رسول اهلل من هي؟ قال: اجلماعة (. وقد يعرتض بعضهم على مفهوم )اجلماعة( وُيصرُّ 

احلفنة القليلـة والطـائفة من األمـة، ويستدلون باحلديث الذي أخرجه اإلمام مسلم أن  على جعلها هي
قال: ) ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق حىت تقوم الساعة (. فهذا احلديث َل يتطرَّق  النِّب 

احلديث رقم  إىل مصري غري هذه الطائفة، ويف صحيح البخاري توضيح للطائفة: بأهنم: )أهل العلم( عند
(، ولذلك فاحلديث ال يمرُِد يف هذا الباب البتة، وحديثنا يتناول: الناجي من النار من اهلالك 2667)

فيها. وأؤكيد وأجزم وبقوة أن الفرقة الناجية هي ) األمة بأكملها ( فهي املعربَّ عنها بالسَّواد األعظم يف 
 األحاديث الكثرية.

( عن أيب أمامة رضي اهلل عنه قال: ) افرتقت 7389( رقم )7/544فقد جاء يف مصنف ابن أيب شيبة)
بنو إسرائيل على إحدى وسبعني فرقة، وتزيدها هذه األمة فرقة واحدة كلها يف النار إال السَّواد األعظم، 
 عليهم ما محيلوا، وعليكم ما محيلُتم، وإن تطيعوه هتتدوا، ما على الرسول إال البالغ، السمع والطاعة خري

؟ قال: إين من الفرقة واملعصية، فقال له رجل: يا أبا أمامة أمن رأيك أم شيء مسعته من رسول اهلل 
، غري مرة، وال مرتني، حىت ذكر سبعاً (. وأخرج أبو يعلى إذاً جلريء، قال: بل مسعته من رسول اهلل 

قـال: )  النِّب  ( عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن3938( حديث رقـم :    )32/7يف مسنده )
إن بين إسرائيل افرتقت على إحدى وسبعني فرقة، وإن أميت تفرتق على اثنتني وسبعني فرقة، كلها يف 

 النار إال السَّواد األعظم (.

( وفيه: ) وإن أميت ستفرتق على اثنتني وسبعني 3944ويف رواية أخرى عند أيب يعلى أيضاً حديث رقم)
واد األعظم (، قال حممد بن حبر ـ وهو شيخ أيب يعلى ـ يعين: اجلماعة. فرقة كلهم يف النار إال السَّ 

وتفسري حممد بن حبر لـ) السَّواد األعظم ( بـ)اجلمـاعة( يعىن به: كل األمة إال من انتسب إليها وليس 
ارجة منها، كممن أنكر ركناً من أركان اإلسالم، أو من أملَّه فرداً من األفراد، وحنو ذلك من الِفرمق اخل
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باإلمجاع عن امللَّة، ونصَّت اجملامع الفقهيـة املعـاصرة على خروج هـؤالء مبحض إرادهتم من اإلسالم. وبنيَّ 
( عـن أيب الدرداء وأيب أمامة وواثلة بن 8/152يف احلديث الذي أخرجه الطرباين يف الكبري ) النِّب 

أحد من أهل القبلة، فقـال: ) ذمُروا املِرماء  األسقع وأنس بن مالك أن من شرط الفرقة الناجية: عدم تكفري
،فإن بين إسرائيل افرتقوا على إحدى وسبعني فرقة، والنصارى على اثنتني وسبعني فرقة، و تفرتق أميت 

على ثالث وسبعني فرقة، كلهم على الضاللة إال السَّواد األعظم، قالوا: يا رسول اهلل وممن السَّواد 
ما أنا عليه وأصحايب، وممن َل ُيُماِر يف دين اهلل، وممن َل يكفر أحداً من أهل  األعظم؟ قال: ممن كان على

التوحيد بذنب ُغِفر لـه ـ  م قال ـ إن اإلسالم بدأ غريبـاً وسيعود غريباً، قالوا: يا رسول اهلل وممن الغرباء؟ 
اً من أهل التوحيد بذنب قال: الذين ُيصِلحون إذا فسد الناس، وال ُيارون يف دين اهلل، وال يكفرون أحد

(. فإذا رأينا مسلماً يكفر مسلماً آخر ألنه ُيالفه يف دعوته أو ادعاءاته، فإننا حنذره من خطورة التكفري 
الذي يُوِقع صاحبه يف خطر الكفر، كما بني ذلك احلديث الذي جاء يف صحيح البخاري رقم : 

باءم هبا أحدمها (.وكذلك من رمى مسلماً  : ) ممن قال ألخيه يا كافر فقد( الذي يقول فيه 5752)
 بالشرك وقع فيه.

َم ما أختوَُّف  فعن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ) إنَّ
ْدءاً لإلسالم، غيـَّرمه إىل ما شاء اهلل فانسلخ  َِ عليكم رجل قرأ القرآن حىت إذا رُئِيمْت هبجُته عليه، وكان ِر

ه، ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف، ورماه بالشرك، قلت : يا نِّب اهلل أيهـما أوىل بالشرك من
ْرِمي أم الرامي ؟ قال : بل الرامي ( أخرجه ابن حبـان حديث رقــم :)

م
( وابن كثــــــري يف تفسريه 81؟ امل

رباين يف الكبري والصغري بنحوه، ( وقـال : إسناده جيد ، و البزار يف مسنده بلفظ قريب، والط2/266)
وابن أيب عاصم يف السنة، هذا وقد يستعظم املسلُم أن  يـُْقتملم مسلٌم، وُحقَّ له ذلك، ولكن عليه أن 

يتذكر أن جرُية قتل مسلم، ال تقل عند اهلل عن جرُية تكفريه، جاء يف صحيح البخاري حديث 
ل: ) ومن لعن مؤمناً فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا ( أن النِّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قا2227رقـم:)

بكفر فهو كقتله ( واملشكلة أن القانون جُيمريُم على القتـــل، وال جُيمريُم على التكفري، مع العلم أن كليهما يف 
اخلطر سواء،كما أن رممي املسِلم ألخيه املسِلم بالكفر ُُيرِج األول من الفرقة الناجية، ألنه من شرط 

ول فيها: عدم تكفري أحد من أهل التوحيد وأهل القبلة بذنب، وعدم املسارعة يف رمي املسلمني الدخُ 
بالكفر وفساد املعتقمد لُشبٍه ختمميَّلوها، وأدعياء الفرقة الناجية اليوم ُيصمريحون بأهنم ال يكفيرون أحداً من 
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، فهذه مناذج من تكفرياهتم لألمة املسلمني بذنب البتة، ولكن كتبهم طافحة وناطقة خبالف ذلك متاماً 
 ولألئمة:

( معلقاً على حديث رقم 548قال األلباين يف خمتصر مسلم للحافظ املنذري ) -1
هذا صريٌح في أن عيسى ( يف نزول املسيح عليه السالم يف آخر الزمان: ) 2060)

عليه السالم يحُكم بشرعنا ويقضي بالكتاب والسنة ال بغيرهما من اإلنجيل أو 
فردَّ عليه عميد كلية أُصول الديين جبامعة اإلمام حممد بن  (.قه الحنفي ونحوه الف  

سعود اإلسالمية بالرياض الدكتور إبراهيم املنصوري يف جريدة عكاظ اليومية يف ثالثة 
 كيف تسـاوي في البطـالن بين المذاهب واإلنجيلمقاالت متتالية قـائاًل: )

؟ وكيف تجعل أتبـاع  المذاهب األربعـة في الضالل كاليهود والنصارى الُمَحرَّف  
 وأن الكل يتبع باطالً ( حسب زعمك؟

وقال مفرٍت آخر منهم وقـد انتقـل إىل احلكمم العمدل ـ عامله مبا يستحق ـ ملا ُسِئلم عن  -2
اإلمامني العظيمني: النووي، وابن حجمر، رمحهما اهلل تعـاىل ورضي عنهما قـال: ) 

(!!! نشرمت ذلك جريدة العقيدة وحرَّفا في مسائل االعتقاد إنهما كانا فاسَدْي 
 )املسلمون الدولية(.

إن  ولو قيل: )  28وقـال سفر احلوايل يف رسالته منهج األشاعرة يف العقيدة ص  -3
(!!! فانظر الحافظ ابن حَجر كان متذبذبـاً في عقيدته لكان ذلك أقرب للصواب 

ية، و إىل أدهبم اجلممي الرفيع  مع أعالم األمة، أخي القارئ إىل أدعياء الفرقة الناجــ
 ومشايخ اإلسالم.

أعادت دار رمادي للنشر يف الدمَّام طبع كتـاب )السنة( لعبد اهلل بن اإلمـام أمحد بن  -4
م 1996م، و1995م، و1994حنبل، ثالث مرات يف ثالث سنوات متتالية عام 

كتاب ال تصحُّ نسبتـه لعبد اهلل بتحقيق حممد سعيد القحطاين، الطبعة الرابعة، وهو  
كما حقَّق ذلك فضيلة الشيخ حممود سعيد ممدوح يف حبثه ) األسانيد أنساب   -البتـة 

وهو حبث منشور يف جملة الضيـاء اليت تصدر عن دائـرة األوقـاف والشؤون  -الكتب ( 
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تاب عن وبنيَّ أن ِعدَّة من اجملهولني يف سند هذا الك -م 1994اإلسالمية بديب عام 
عبد اهلل بن اإلمام أمحد!!! وهو كتاب مليء بالتكفري لألمة واألئمة، فيذُكر فيه قرابة 

كافر زنديق، مات جهمياً، ينقض اإلسالم مائة نص يصف فيها أبا حنيفة بأنه:) 
عروة عروة، ما ولد في اإلسالم أشَأم وال أَضر على األمة منه، وأنه أبو الخطايا، 

نه نبطي غير عربي، وأن الخمَّارين خير من أتباع أبي حنيفة، وأنه يكيد الدين، وأ
وأن الحنفية أَشد على المسلمين من اللصوص، وأن أصحاب أبي حنيفة مثل 

الذين يكشفون عوراتهم في المساجـد، وأن أبا حنيفة سيُكبَّه اهلل في النار، وأنه 
وأنه ال يسكن أبو جيفة، وأن المسلم يُؤَجـر على بُغض أبي حنيفة وأصحابه، 

البلد الذي يُذَكر فيه أبو حنيفة، وأن استقضاء الحنفية على بلد أَشد على األمة 
من ظهور الدجال، وأنه من المرجئـة، ويرى السَّيف على األمة، وأنه أوَّل من قال 

القرآن مخلوق، وأنه ضيَّع األصول، ولو كان خطؤه موزَّعاً على األمة لوسعهم 
ديث إلى الرَّأي، وأنه يجب اعتزالـه كاألجَرب الُمعـد ي خطًأ، وأنه يترك الح

بجربه، وأنه ترك الدين، وأن أبا حنيفة وأصحابه َشر الطوائف جميعًا، وأنه لم 
يؤت اليقين في دينه، وأنه ما أصاب قط، وأنه استُت يب من الكفـر مرَّتين أو 

ه ُتشب ه فتاوى اليهود، ثالثـاً، واسُتت يب من كالم الزنادقة مراراً، وأن بعض فتاوا
وأنه ما ُول د أَضر على اإلسالم من أبي حنيفة، وأن اهلل ضرب على قبر أبي حنيفة 
طاقاً من النار، وأن بعض العلماء حمدوا اهلل عندما سمعوا بوفاة أبي حنيفة، وأنه 

، وأنه يرى من الداء العضال، وأن مذهب الحنفية هو رد أحاديث رسول اهلل 
الُمسكر، وأكل لحم الخنـزير، وأنه كان فاسداً، و أن كثيراً من إباحة ُشرب 

العلماء على جواز لعن أبي حنيفة ، وأنه كان أجَرأ الناس على دين اهلل، وأن أبا 
حنيفة يرى أن إيمان إبليس وإيمان أبي بكر الصديق واحد، وأن حماد بن سلمة 

ل اهلل أبا حنيفة نار ج (اهـ. من كتاب السنة هنم!!! كان يقول: إني ألرجو أن يُدخ 
 228-1/180املنسوب زوراً وهبتاناً وجهالً وضالالً لعبــــد اهلل ابن اإلمام أمحد ) 

(.فإذا كان أدعياء الفرقـة الناجيـة ال يُكفيرون أحداً من املسلمني حسب زعمهم، 
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فلماذا ينشرون مثل هذه الكتب اليت هي مبثابة السم الذي يفتُّ بعُضد األمة 
يفرقها، ويطلبون من األمة بعد هذا السيل اجلارف من االهتامات لإلمام األعظم، أن و 

تصدق أدعياء الفرقة الناجية يف ادعائهم أهنم ال يكفرون أحداً من املسلمني البتة، 
ومن اهتمهم بذلك فهو جاهل أو متجاهل حسب زعمهم، ولكين أترك لألمة احلكم 

ري األئمة بكل جرأة، وخباصة يف زماننا هذا على من ينشر مثل هذه الكتب يف تكف
 الذي حنتاج فيه إىل وحدة الصف ومجع الكلمة.ولعل قائاًل يقول :

إن هذا الكتاب ال ُيثل عقيدة السلف، أقول: أمتىن ذلك، ولكن حمققه القحطاين   -5
( : هذا الكتاب من أمهات املصادر العقدية يف كتب 65/ 1قال يف صفحة  )

السلف، وقال أيضاً: فهو من هذا اجلانب ذو مكانة كبرية، حيث اعتمدت عليه كثري 
اً: فهو حبق مصدر رائد برزت من الكتب اليت صنفت يف عقيدة السلف، وقال أيض

 قيمته فيمن نقل عنه ، وعزا إليه. 

،كتاب السنة للخالل، حتقيق: عطية بن  1994ونشرت دار الراية يف الرياض عام  -6
( اآليت: ) ُرِويم من طريق ليث بن 1/215عتيق الزهراين، الطبعة الثانية، جاء يف: )

ـبـْعمثمكم رمبُّكم ممقماماً حممُْموداً ( قال : أيب سليم عن جماهد يف قوله تعاىل :) عمسمىم أمن يم 
يقعده معه على العرش ، قال أبو بكر بن أيب طالب : من رده فقد رد على اهلل عز 

وجل، ومن كذَّب بفضيلة النِّب صلى اهلل عليه وآله وسلم، فقد كفر باهلل العلي 
متهم على اهلل  العظيم، وأخربين أمحد بن أصرم هبذا احلديث، وقال : من رد هذا فهو

ورسوله، وهو عندنا: كافر، ومن زعم أن من قال هبذا فهو ثنوي، فقد زعم أن العلماء 
والتابعني ثنوية، ومن قال هبذا فهو زنديق يقتل (. ا.هـ قلت: مع العلم أن هذه األثر 

عن جماهد ضعفه بعض أهل العلم ، ورده آخرون ، ألن الصحيح أن املقام ابحممود هو 
لعظمى يوم القيامة، كما جاء يف الصحيحني، ومع ذلك جند أن املتطرفني الشفاعة ا

يكفرون من خالفهم يف املعوج من اعتقاداهتم ، ولو كان ضعيفاً أو باطاًل، واملشتكى 
إىل اهلل سبحانه وتعاىل، ولذلك حذاِر أخي املسلم أن تنكر أن اهلل سبحانه وتعاىل 

ابع ، ُخصيصمْت إلقعاد النِّب صلى اهلل عليه جلس على العرش ، وفمضملم منه أربعة أص
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وآله وسلم مع ربه على العرش يوم القيامة، وإذا أنكرت ذلك فقد كمفمْرتم وخرجتم من 
امللة اإلسالمية، على رأي هؤالء املتطرفني، أقول : سبحانك هذا هبتان عظيم،وجهل 

 فاضح.   

إجماع أهل السنة تاب )قامت دار العاصمة للنشر والتوزيع يف الرياض بطباعة ك -7
( ألفه الشيخ إبراهيم عبد اللطيف آل الشيخ، النبوية على تكفير المعطلة الجهمية

والشيخ عبد اهلل عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ سليمان بن سحمان الفزعي 
وبيع يف  1995اخلثعمي. مجعه وحققه عبد العزيز عبد اهلل الزير آل أمحد، عام 

دبي م، وقد ذكر مؤلفه يف أكثر من موضع أن أهل 2000معرض الشارقة للكتاب
وإباضية ساحل عمان كفار، وأن اإلمام الذي ال يكفيرهم أو يشك يف  وأبي ظبي 

،  33، 31،32كفرهم؛ كافر ال ُيصلَّى خلفه، انظر الصفحات اآلتيـــة: ) 
( ولعل جاهالً غراً يقول: إن الفتنة  162،  145، 124،136،  51،101،113

لعن اهلل من أيقظها، وهذا كالم صحيح ال ريب فيـه، ولكن ممن الـذي يُثري  نائمة
الفتنـة ويُوقظها؟ الذي ينشر هذه الكتب ويقوم بتوزيعها؟ أم الذي حيذير منها ويبنيي 

الزَّلل فيها ويوضح خطورهتا؟ وأترك ألمة اإلسالم احلكم يف ذلك، وهنـاك كتاب آخر 
من التحريف ( لعبد الكرمي احلاج، وُكِتب على غالفه  بعنوان ) إحكام الدين احلنيف

( يذكر مؤلفه يف 19661ص.ب: ) –للمراسلة ) اإلمارات العربية املتحدة الشارقة 
الذين يدعون إلى االلتزام بمذهب رجل واحد بعينه، فيهم شبه ( : )  104ص ) 

م مذهب شخص ال يجوز التزا) ( وقال أيضاً :  باليهـود الذين يقدِّسون أحبـارهم
واحد بعينه ، إذ ال دليل على ذلك من الكتاب وال من السنة، وَمن قـال 

وقد نسي هذا الكاتب أو تناسمى  (بالوُجـوب استُت يب،فإن تـاب وإال ُضر َبت ُعنُقه 
العمل يف ابحماكم مبذهب معنيَّ من  يوجبونأن أكثر والة األمور يف البالد اإلسالمية 

هل يستتابون مجيعاً، وهل مجاعة ما ُيسممَّى بأدعياء الفرقة املذاهب اإلسالمية، ف
الناجية، هي اليت ستقوم باالستتابة  م بضرب األعناق؟ كما فعلت، وتفعل يف كثري 
 من البالد اإلسالمية من التقتيل والدمار والفساد واإلساءة لإلسالم باسم اإلصالح.
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هل المسلم ملَزم  )م الطبعة الثانية كتاباً بعنوان  1995ونشرت مكتبـة الُعممرِين العلمية بالشـارقة عام    
 ( للمعصومي الخجندي السلفي. باتباع مذهب معين من المذاهب األربعة

 

 ذكر فيه اآليت: 

م، ويرى أن فمن يتعصب لواحد معين غير رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسل: )  73جاء يف ص 
قد يكون كافرا قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون األئمة اآلخرين،  فهو ضال جاهل ، بل 

،فإن تاب فبها، وإال قتل، فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع أحد بعينه من  يستتاب
ا حسرًة على وي:  قلتوذلـك كفر (.األئمة، فقد جعله بمنزلة النبي صلــى اهلل عليه وآله وسلم، 

أتباع املذاهب األربعة املتمسيكني باجتهادات أئمتهم ، من هذه األحكام اجلائرة، اليت تتعلق بضرب 
 رقاهبم من غري جناية ارتكبوها !!!.

واملسلمون باتباعهم للشافعي ومالك وأمحد وأيب حنيفة، رضي اهلل عنهم وأعلى مقامهم،والتزامهم 
سكون بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ويتعصبون له أيضاً، ولكن باجتهاداهتم إمنا يلتزمون ويتم

بفهم الرجال ال بفهم العيال، بينما جند هؤالء الذين يطلقون هذه األحكام الظاملة والقاسية والباطلة على 
إىل درجة  متبعي األئمة األجالء، هم من أكثر الناس تبعية وتقليدا والتزاما وتعصبا آلراء علماء ال يصلون

 األئمة األربعة رضوان اهلل عليهم يف العلم والعمل ،

:) وأما اتباع مذهب من هـذه المذاهب األربعة أو غيرهـا فليس بواجب وال  55وجاء يف ص   
مندوب وليس على المسلم أن يلتزم واحداً منها بعينه، بل من التزم واحداً منها بعينه في كل 

يَـَعًا متعصب مخطئ مقلد تمسألة فهو  ،  م استدلَّ (قليداً أعمى، وهو ممن فرَّقوا دينهم وصاروا ش 
ْيِهْم  بقوله تعاىل:      ومالم تمُكونُوا ِمنم اْلُمْشرِِكنيم ِمنم الَِّذينم فـمرَُّقوا ِدينـمُهْم ومكمانُوا ِشيـمًعا ُكلُّ ِحْزٍب مبما لمدم

 . فمرُِحونم 

فانظر أخي القارئ كيف جعل هذا اجلاهل الغر أتباع املذاهب األربعة مفريقني لدينهم، ومن فرَّق دينه  
كان مشركاً بنص القرآن الكرمي، والنتيجة عندهم: أن أتباع املذاهب األربعة كفرة مشركون، وهذا الفهم 

 تراق الكلمة (.ولكن لما شاعت المذاهب نشأ عنها اف: ) 64يدركه كل مسلم. وقال يف صفحة
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) وإن تـََقوَُّلوا بأن أهل المذاهب األربعة هم أهل السنة ولكن أعمالهم تكذبهم وقال فيها أيضاً:    
 وتعارض قولهم (.

أقول انظر رعاك اهلل إىل نظرة أدعياء الفرقة الناجية إىل السَّواد األعظم من املسلمني ) ألهنم أتباع 
املكفهرة، نظرة عليها غربة ترهقها قرتة، فرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املذاهب األربعة ( النظرة القامتة 

يعترب الفرقة الناجية هي السَّواد األعظم من املسلمني، وأدعياء الفرقة الناجية يعدُّون السَّواد األعظم ِمن 
على رد املسلمني ليسوا من أهل السنة، ألن أعماهلم حبسب زعمهم تكذهبم وتعارض قوهلم، إهنا جرأة 

 أحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما بعدها جرأة.

كاذباً على اهلل ورسـوله بدعـواه أن املسلمني سُيسألون يف قبورهم عن جرُية اتبـاعهم   65وقال يف ص
: ) أسألك باهلل العظيم يا أيها المسلم العاقل المنصف: إن اإلنسان إذا مات هل للمذاهب األربعة
و يوم الحسـاب ل َم لـَْم تتمذَهب بمذهب فالن؟ أو ل َم لْم تدخل في طريقـة فالن؟ ُيسأل في قبره أ

واهلل إنك ال تسأل ذلك أصالً بل تسأل لَم التزمت المذهب الفالني؟ أو سلكَت الطريقة الفالنية؟ 
 ألن هذا وال شك من اتخـاذ األحبـار والرهبـان أرباباً من دون اهلل، وألن هذه المذاهب الخاصة

 والطرق المشهورة بدعـة في الدين وكل بدعة ضاللة (.

فانظر يا أخي القـارئ الكرمي إىل تكفريهم ألتبـاع املذاهب األربعة تكفرياً صرحياً واضحاً وُضوح الشمس 
يف رابعة النهار، ألنه يعدُّ أتباع املذاهب األربعة: من الذين جعلوا أئمتهم آهلة من دون اهلل!!! ومن فعل 

 كفر.  ذلك فقد

والمتعصِّبين  ، : ) والعجب م ن هـؤالء المقلِّدين لهذه المذاهب المبتدعة الشائعة 71وقال يف ص
ويعتقده كأنه نبي مرسل، وهذا نأٌي لها، فإن أحدهم يتبع ما نسب إلى مذهبه مع بعده عن الدليل، 

 عن الحق وبُعٌد عن الصواب (.

يَعت 79وقال يف ص : ) وإذا حقَّقت المسألة حق التحقيق ظهر لك أن هذه المذاهب إنما ُأش 
ق بل أعداء اإلسالم، لتفريق المسلمين وتشتيت شملهم، أو إنما أحدثها وُروَِّجت وزُيِـَّنت من 

 الجهلة مضاهاة لليهود والنصارى وتشبهاً بهم (.
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 كومني علماء وعاميني بـ) احلمري (!!!:مشبهاً أتباع املذاهب األربعة حكاماً وحم 89وقال يف ص 

) والمقلِّدون الجامدون اتخذوا ذلك ديناً ومذهباً، بحيث لو أقمَت عليه ألف دليل من النصوص 
 والقسورة هو: األسد. (كُحُمٍر ُمْستَـْنف َرة، فرَّت مـن َقْسَورَة ال ُيصغي إليه، بل ينفر عنه كل النفور،  

التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر اهلل، وأمر رسـوله، وهـدي  : ) إن فرقة98وقال يف ص       
أئمتهم، وسلكوا ضد طريقة أهل العلم، وهؤالء الخلف قد عكسوا طريقة  أصحابه، وأحوال

السلف، وقلبوا أوضاع الدين، فزيفوا كتاب اهلل، وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، وأقوال خلفائه، 
 وجميع أصحابه رضي اهلل عنهم (.

ذا اهتام وتكفري آخر أيضاً ألمتْـبماع املذاهب، بتزييفهم كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، وه
 حسب زعمهم.

، بزعمهم أن بين المسلمين وبين كتـاب ربهم) ولكن رؤسـاء التقليد قد حالوا : 102وقال يف ص
 المستعـدين لالهتداء به قد انقرضوا (.

ثم جاء العلماء المقلدون وجعلوا قـول المفتي للعـامي بمنزلة ) وقال أيضاً يف نفس الصفحة: 
الدليل، ثم َخَلف خلٌف أغرق في التقليد، فمنعوا كل الناس أخـذ أي حكم من الكتاب والسنـة، 

غاية الخذالن، ونهاية الخسران، وعداوة وعدُّوا َمن يحـاول فهمهما والعمل بهما زائغاً، وهذا 
وسيـتبرأ بعضهم من بعض كما ي ذلك فكانوا لهم أنـداداً من دون اهلل الدين وقد تبعهم النـاس ف

 أخبر اهلل تعالى (.

ولقد كذب واهلل على األئمة، فهم ال ُينعون أحداً من فهم الكتاب والسنة، أو أخذ األحكام  قلُت:    
 السنة.منهما ملن كان أهاًل لذلك، وإمنا ُينعون عبث العابثني، وتالعب اجلاهلني، بالكتاب و 

 صار داًء عضااًل، وبالء عظيماً عمَّ هذا البالء العالم (. ) فالتقليد المذهبي: 105وقال يف ص 

أتباع محمد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ما بالكم  :) فيا عباد اهلل ، ويا106وقال يف ص 
تركتم الكتاب والسنة جانباً، وعمدتم إلى رجال مثلكم في تعبد اهلل لهم بهما، وطلبه العمل منهم 
بما دال عليه وأفاداه، فعملتم بما جاءوا به من اآلراء التي لم تعمد بعماد الحق، ولم تعضد بعضد 
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لسنة، وتنادي بأبلغ نداء، وتصوت بأعلى صوت بما يخالف ذلك ونصوص الكتاب وا الدين،
فأعرتموهما آذاناً صما، وقلوباً غلفاً، وأفهاماً مريضة، وعقواًل مهيضة، وأذهاناً كليلة، ويباينه، 

 وخواطر عليلة، وأنشدتم بلسان الحال:

 ُشد.ِ وما أنا إال من غمزِيَّةم إن غمومْت   غمومْيُت وإن تـمْرُشْد غمزِيَُّة أمرْ 

وهذا كذب حمض، وافرتاء كبري، ونداء بارد، وفارغ، وهزيل جـداً، فاملقلدون َل يرتكوا الكتـاب  قلُت:    
والسنة ويتبعوا الرجال، وإمنا اتبعوا الكتاب والسنة بفهم الرجال، والفرق بينهما واضح، ولذلك ال جيوز 

ع املذاهب األربعة ؟؟؟ ألن فيه أن ُيْسأملم هذا السؤال : هل حنن مأمورون باتباع الكتاب والسنة، أم باتبا 
اهتاما مبطنا لألئمة األربعة بأهنم تركوا الكتاب والسنة، وجاءوا بأقوال من عند أنفسهم، وهذا أمر خطري 

جدا، وفرية عظيمة، وأرى أن صاحب هذا السؤال يـُعمزَُّر تـمْعزِيـرًا بليغاً، وُيصحَُّح السؤال على الشكل 
ع الكتاب والسـنة بفهمنا، أم بفهم من هــم أعلم منا ؟ واجلواب : أن التايل : هل حنن مأمورون باتبا 

اِتـيبماعم أهل الفقه والذيْكِر والراسخني يف العلم يف فهمهــم للكتاب والسنة، أوىل من اتباع فهمنا القاصر، 
علُم بكتاب اهلل وسنة وال شك أن اإلمامم الشافعي،َّ واإلمامم مالكاً، واإلمامم أمحدم، واإلمامم أبا حنيفةم،هم أ

رسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم منا، وهم أوىل باتباع اجتهاداهتم  وفهومهم  من غريهم، وأي فهم 
 للمذاهب خبالف هذا فهو فهم سقيم، ورأٌي ِمْعومجٌّ، وخروج عن اجلماعة وعن السَّواد األعظم.

أنهم ال يقبلون الحق إال من ) تنبيـه: اعلم أن من َوْصف  المغضوب عليهم، : 111وقـال يف ص
كثير من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم ال يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم،كما هو شأن  

وغيرهم، فإنهم ال يقبلون من  المتفقهة، المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم، أو الدين، أو من
 الدين رواية وال رأياً إال ما جاءت به طائفة (.

 –نظر أخي املسلم إىل ورمع)!!!( أدعيـاء الفرقة الناجية وتشبيههم أتباع املذاهب باملغضوب عليهم ا    
 .-عفواً هم ال يكفرون مسلماً 

: ) والشر كل الشر والضالل فيما أحدثـه المتأخِّـرون في األمور الدينيـة، وقال يف نفس الصفـحة     
ما أحدثه األمراء والسالطين، لمقتَضى سياستهم، أو وال شك أن المذهب من الب دع في الدين، وإن

 التواريخ (. اتباعاً لهواهم، أو حفاظاً لجاههم، أو عصبية لمشايخهم، كما هو معلوم لكل من طالع
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: ) وأقول لطلبة العلم: موجهاً نصيحته بأدب جم رفيع إىل علماء اللغة العربية 120وقال يف ص    
أنفسكم بالعلمـاء، اشتغلتم بعلـوم اليونـانيين، وبالصرف، والنحو،  أيها السفهـاء)!!!( المسمُّون

العلم: آية محَكمة من كتاب اهلل، أو سنة قائمة من  والمعاني، وظننتم أن هذا هو العلم، وإنما
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (.

وقد نسي هذا اجلاهل الغر  : انظر أخي املسلم إىل هذا األدب اجلم الرفيع الذي يتحلَّى به القوم،قلتُ   
 الغِّب وأمثاله ممن ينعقون مثل نعيقه ، أن الكتـاب والسنة ال يُفهممان إال باللغـة العربية.

وأرجو من القارئ الكرمي املعذرة يف سرد هذه النماذج واليت هي من القليل القليل الذي تنشره هذه     
ا تكفريهم ألهل ديب و)أبو ظِّب(  إال ألهنم مالكية اجلماعة يف تكفري املسلمني زرافات ووحداناً، ومـــ

أشعريه قد أوَّلوا بعضاً من آيات الصفات فأطلقوا عليهم اسم )اجلهمية املعطيلة(، وأخرجوهم من امللة!!! 
وأقول: إذا كان التأويل لبعض آيات الصفات تعطيالً وكفراً وحتريفاً وفساداً للمعتقد، فهل يصريحون بأن 

نسحب على ابن تيميه؟ وحيُكمون عليه بأنه )جهمي معطيل( مثل املالكية، وُيرجونه من هذا احلكم ي
امللَّة ألنه أوَّل بعضاً من آيات الصفات، ويقولون إن ابن تيميه كافر، واإلمام الذي ال يكفيره كافر، وال 

آيات الصفات، أم يصلَّى خلفه، أسوة حُبكمهم على أهل ديب وأبوظِّب ألنه اشرتك معهم يف تأويل بعض 
هم ُيلكون املعايري املزدوجة، واألحكام املتناقضة، واألعذار اليت تنتشل ابن تيميه من هتمة الكفر ألنه من 
املؤويلني؟! وإذا وجدوا عذراً البن تيميه يف تأويالته، فلمم ال جيدون عذراً ملالكية ديب وأبوظِّب وممن عداهم 

  ( يف قولــه تعاىل: 2/427ت؟!قال ابن تيميه يف جمموع الفتاوى)من املسلمني يف تأويلهم آليات الصفا
هالك إال ما كان لوجهه من األعمال وغيرهما،  ) وهو أن كل شيء:  ُكلُّ شمْيٍء هماِلٌك ِإالَّ ومْجهمه ُ 

ُرو َي عن أبي العالية قال: إال ما أريد به وجهه، وعن جعفر الصادق: إال دينـه، ومعناهما واحد 
 (اهـ.

هُ (:  2/428وقال أيضاً يف )  لكن سألتني بوجهك  –يعني الحق : ُكلُّ شمْيٍء هماِلٌك ِإالَّ ومْجهم
وعن مجاهد: إال هو، وعن الضحاك: كل شيء هالك إال اهلل والجنة  كذا يف األصل ـالخلق ـ 

 والنار والعرش، وعن ابن كيسان: إال ملكه (.

ُه  ُكلُّ (: ) فقوله : 429و2/428وقال أيضاً )  أي: دينه وإرادته وعبادته (. شمْيٍء هماِلٌك ِإالَّ ومْجهم
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ا فمانٍ ( يف قوله تعاىل: 2/434وقال أيضاً يف ) وميـمبـْقمى ومْجـُه رمبيكم ُذو اجلْمالمِل  ُكلُّ ممْن عملميـْهم
 ) إن بقـاء وجهه المذوي بالجالل واإلكرام: هو بقاء ذاته (.: وماإْلِْكرمامِ 

) فروي عن ابن  يـمْومم يُْكشمُف عمن سماقٍ  ( يف قوله تعاىل:  6/394ميه يف الفتاوى ) وقال ابن تي
عباس وطائفة أن المراد به الشدة، ثم قال: وال ريب أن ظاهر القرآن ال يدل على أن هذه من 

ن نكرة في اإلثبات ولم يضفها إلى اهلل ولم يقل ع يـَْوَم يُْكَشُف َعن َساقٍ الصفات فإنه قال: 
 سـاقه فمع عدم التعريف باإلضافة ال يظهر أنه من الصفات (.

فإذا الُتِمس العذر البن تيميه يف تأويالته هذه، فلماذا ُيشنَّع على أهل ديب وأيب ظِّب وعلى مجيع 
املسلمني يف تأويالهتم؟ ويكفروهنم، ويعدون اإلمام الذي يشك يف كفرهم أو ال يكفرهم كافراً ال ُيصلَّى 

غم كل هذه اهلجمة الشرسة على األمة من ِقبمل أدعياء الفرقة الناجية؛ يدَّعون أهنم قوم براء من خلفه، ور 
 التكفري.

 أقول: وليتهم كانوا صادقين. 

 

 

 

كما أن ِمْن شمْرِط الدخول يف الفرقة الناجية أن ال يسار ع اإلنسان إىل حتليل احلرام، وحترمي احلالل، فقد 
( 2/143( ويف مسند الشاميني)8325( وحديث رقم)6325جاء يف املستدرك للحاكم حديث رقم)

رقة، أعظمها فتنة قال: )تفرتق أميت على بضع وسبعني ف ( أن النِّب 18/50والطرباين يف الكبري رقم)
على أميت قوم يقيسون األمور برأيهم فيحلون احلرام، وحيرمون احلالل(. قلت : هذا توصيف دقيق من 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم للفرقة الناجية، اليت ال تقدم بني يدي اهلل ورسوله، فتحل ما 

ا    :عاىل، وصدق اهلل العظيمحرم اهلل سبحانه وتعاىل، وحترم ما أحلَّ اهلل سبحانه وت الم تـمُقوُلواْ ِلمم و م
ا حمرماٌم ليتـمْفتـمُرواْ عملمى الل ِه اْلكمِذبم ِإنَّ الَِّذينم يـمْفتـمُرو  ا حمالمٌل ومهمذم نم عملمى الل ِه تمِصُف أمْلِسنمُتُكُم اْلكمِذبم همذم

الفرقة الناجية اليوم، جندهم من أكثر (.  وإذا نظرنا إىل أدعياء 116النحل ) اْلكمِذبم الم يـُْفِلُحونم 
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الناس حترُياً وتشديداً يف األحكام، حىت منعوا قراءة كتاب األستاذ الشيخ يوسف القرضاوي )احلالل 
واحلرام( ومنعوا إدخاله لبعض البالد اإلسالمية، وقالوا: ليس فيه إال احلالل واحلالل، فأجاهبم الدكتور 

اب احلرام واحلرام، مسعُت ذلك منه مباشرة على قناة اجلزيرة يف برنامج قائاًل: ولست مستعداً لتأليف كت
 الشريعة واحلياة. 

فاحلالل عند اجلمهور هو األصل واحلرام هو ما ُنصَّ عليه لقلته، فإنه ينضبط، أما عند أدعياء الفرقة 
يرد على  والرسول   الناجية فاحلالل ما ُنصَّ عليه واحلرام ما ُسِكت عنه، أو ما َل يفعله رسول اهلل

هؤالء فيقول يف احلديث الذي ذكره اإلمام النووي يف أربعينيته: )إن اهلل فرض عليكم فرائض فال 
تضييعوها، وحدَّ لكم حدوداً فال تعتدوها، وحرَّم عليكم أشياء فال تنتهكوها وسكت عن أشياء رمحة 

)الفتح(: أخرجـه الدارقطين من حـديث أيب  بكم غري نسيان فال تبحثوا عنها(، قال احلـافظ ابن حجر يف
 ثعلبة ورفعـه  م قـال : وأصله يف البخاري.

 هذا ولقد حرَّم هؤالء كثرياً من املباحات ولعل بعضها من األمور املشروعة مثل:

استعمال السبحة للذيكر، وقد استعمل الصحابة مشاهبا هلا،كاحلصى والنوى ،كما ذكر  -1
 حلاوي للفتاوي .ذلك اإلمام السيوطي يف ا

تكبريات العيد اجلماعية، وقد لغزوا هلا: ما الشيء الذي إن فعلته مجاعة دخلت النار؟ وإن  -2
فعلته منفرداً دخلت اجلنة؟ جواهبم: هو تكبريات العيد.انظر كتاب) املتفيهقون( للدكتور 

 حسن هيتو .

 الدعاء بعد الصلوات مجاعًة. -3

رفع اليدين يف الدعاء ، مع ثبوت األحاديث يف ذلك ، وتواترت تواترا معنويا ،كما بني  -4
فضيلة الشيخ عبد اهلل سراج الدين رمحه اهلل تعاىل  يف شرحه للمنظومة البيقونية : ) ص 

96 /97 ) 

العقد النضيد(: )وقد قال الشوكاين يف  وبالصاحلني، التوسل بالنِّب صلى اهلل عليه وسلم -5
 هذا التوسل ثابت بإمجاع الصحابة ( )إن 
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 ء.الم يم وب ولو بال قصد اخلُ إطالة الثَّ  -6

حية جرى فيه فسَّقوا حليق اللحية ابتداًء؛  م كفَّروه يف النهاية!!! مع العلم أن توفري اللي  -7
خالف عند أهل العلم ،بني الوجوب عند األكثرية، والندب عند األقلية، وهم من 

 متأخري الشافعية . 

احتفاالت املسلمني بقراءة سرية النِّب صلى اهلل عليه وسلم ، والتذكري بشمائله وفضائله  -8
 وأخالقه العظيمة يف يوم مولده صلى اهلل عليه وسلم ، للتأسي به .

واعتربوا الزيادة فيها كزيادة ركعة على  ،حرَّموا يف صالة الرتاويح الزيادة على مثاين ركعاتٍ  -9
 الفريضة.

تاب ممْن فمعل ذلك وإال ستم ويُ  االلتزام بأحد املذاهب األربعة فسوقاً وضالاًل،وا األمر بعدُّ  -10
بت عنقه. َِ  ُضرم

حرَّموا صوم يوم عرفة إذا صادف يوم السبت وَل ينقل ذلك عن أحٍد من ثقاة األمة  -11
 حسب علمي.

اء حترمي صوم يوم السبت أو األحد على االنفراد أو اجلمع، علماً أن ـإصرارهم على بق -12
حرمي قد ُنِسخم كما بني ذلك أبو داود يف سننه، وابن حجر يف فتحه، والطحاوي يف الت

 معاين اآلثار، والصنعاين يف سبل السالم.

اءة على كتفيها: )كاسية عارية حمرماً عليها دخول ـعدُّوا املرأة املسلمة مبجـرَّد وضع العب -13
يع املسلمات على وجه اجلنة(!!! )من فتاوى ابن جربين( مع العلم بأنه يفعل ذلك مج

البسيطة ما عدا القليالت منهن، وبناًء على ذلك فجميع نساء املسلمني عند هؤالء يف 
 نار جهنم.

 وابن تيميه، مة، وقد أجاز ذلك أمحد،دمع ابحمرَّ جعلوا قراءة القرآن على القرب أو امليت من البِ  -14
وا من تلقني امليت، مع ـمنعة سواهم، و ـافة األمـوابن القيم، وحممد بن عبد الوهـاب، وك

العلـم أنه مشروع كما بني ذلك حممد بن عبد الوهاب يف كتابه القيم )أحكام متين املوت 
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( حتقيق عبد الرمحن  السدحان وعبد اهلل اجلربين، وأكَّدم ذلك ابن القيم يف كتاب 19ص 
 الروح. 

يف أوقاف ديب، كنُت دائماً أحذر هذا وملا كنُت يف السابق أشغل منصب رئيس وحدة الرقابة الدعوية 
من خطورة هذه الكتب اليت تدمر أفكار الناشئة، وتزرع فيهم نزعة اإلرهاب والتطرف الفكري، وكنُت 

أحاول جهدي مع موظفني خملصني معي أن مننع وصول مثل هذه الكتب إىل أيدي املسلمني يف 
عل من أبنائها قنابل ذرية موقوتة، وألغاماً مساجد ديب ومصادرهتا منها إن ُوِجدت، ألهنا كتب ورسائل جت

ضخمًة جاهزة لالنفجار يف أية حلظة، فتهلك احلرث والنسل، وتقضي على اجملتمعات، وتدمير األمن 
واألمان، فهي كتب كما رأينا يف هذه الرسالة تدعو إىل ضرب األعناق، مبجرد األمر بالعمل مبذهب 

إليه، وتستبيح الدماء واألموال من أجل ذلك. والتطرف كالشرر معني من املذاهب األربعة، أو الدعـوة 
 يبدأ صغرياً  م يكرب ) ومعظم النار من مستصغر الشرر (، والتطرف له ثالث مراحل:

املرحلة األوىل: تكون باالفتيات على أهل العلم، وذلك بأن يتصدَّر أُنماٌس المحظَّ هلم من  -1
 وحتليالً واستباحة لألموال والدماء.العلم، فيفتون الناس باجلهلِ، حترُياً 

 م تأيت املرحلة الثانية: وتكون باالفتيات على سلطات القضاء، فبعد أن أفتوا بغري علم، وتُرِك  -2
هلم احلبل على الغارب، أخذوا ينـزيلون األحكام على أعيان وأفراد املسلمني، ويقضون عليهم 

ائية ال جيوز أن ُتطلمق إال من خالل أروقـة بالكفر والردية والزندقة، وهذه كلها أحكاٌم قض
ابحماكم، ليتمكَّن املسِلم املتهمم بالكفر والزندقة والردية من الدفاع عن نفسه، ولكن لألسف 

رغم وُصول التطرُّف إىل هذه املرحلة اخلطرية، جند أن والة األمور يعدون هذه القضايا مسائل 
 خالفية بني املسلمني ال دخل هلم فيها.

تأيت املرحلة األخرية من التطرُّف وهي االفتيات على سلطات ويل األمر، عندما يأيت هؤالء و  -3
الشبان الذين أفتوا بغري علم، وقضوا على الناس باجلهل، يأتون لينفيذوا يف الناس األحكام 
 اجلائرة اليت أطلقوها عليهم ِمن قبل، وهنا تتدخل والة األمور لتمنع أو لرتدع هؤالء الشباب
عن التطرُّف واإلرهاب، ولو أهنم منعوا التطرُّف عند هـؤالء الشباب يف مراحلـه األوىل، ملا 

وصل األمر إىل ما نـراه اليوم من القتـل والتخريب والتدمري واستباحة للدماء واألموال، يف كثري 
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فجري، بل من البالد اإلسالمية، هذا وقد نسي أهل احلملي والعمْقد أن التكفري يقود إىل الت
 التكفري أصل كل املصائب اليت  هتز اجملتمعات اإلسالمية وتعصف هبا، لذلك أقول :

إن التطرف ناتج عن فكر ِمْعومجٍّ، فال يُقاومم وال يُعاَلم إال حبوار سليم، وفكر مستنري، ابتداًء من مرحلة 
 التطرف األوىل.

 ويف اخلتام أطرح األسئلة التالية:

 : )ستفرتق أميت( هل يعـين به : أمة الدعوة ؟ أم أمة اإلجابة؟: قوله السؤال األول

 لإلجابة أقول وباهلل التوفيق:    

وتشمل كل البشرية على وجه  ،إن أمة الدعـوة هي األمـة املتوجَّب عليهـا اإلُيان بدعـوة النِّب     
وممما أمْرسمْلنماكم ِإالَّ كمافًَّة : قال تعاىل األرض، ألن اخلطاب القرآين توجَّه إليهم ومشلتهم دعوة النِّب 

: ) وبُِعثُت إىل الناس كافة [. وقال 128]سبأ آية  ليلنَّاِس بمِشريًا ومنمِذيرًا وملمِكنَّ أمْكثـمرم النَّاِس الم يـمْعلمُمونم 
 ( أخرجه اإلمام مسلم، فممن آمن فهو من أمـة اإلجـابة، وممن َل يؤمن فهو ِمن أمة الدَّعوة.

وذهب كثري من العلماء إىل أن االفرتاق سيكون يف أمة الدعوة، أي الذين َل يدخلوا يف اإلسالم وبقوا 
على كفرهم، وبناًء على هذا القول: فليس بني املسلمني مجاعة وفرقة ناجية على حساب اجلماعات 

ني ودخلوا يف اإلسالم، األخرى، بل كلهم ناجون بإذن اهلل تعاىل، وأمة اإلجابة هم الذين نطقوا بالشهادت
وهم الغالبية العظمى والسَّواد األعظم من املسلمني، فإذا حصل االفرتاق فيما بينهم فاهلالك منهم من 
خرج من امللَّة مبكفير جممع عليه، كأن يـُْنِكر ويمْكُفر برُكٍن من أركان اإلسالم أو اإلُيان ،كحال كثري من 

إتيـاهنم مبكف ر جممـع عليه، والقـائلني حبلول اإلله يف األشخاص، الفرق اليت تدعي نسبتها لإلسالم، مع 
فهؤالء قـد يزيدون على السبعني، ومع ادعـاء نسبتهم لإلسالم فهم كفرة باإلمجاع، كما نصَّت على ذلك 

قرارات اجملامع الفقهية املعاصرة التابعة لرابطة العاَل اإلسالمي، ألنه ثبت عن هؤالء الكفر ببعض أركان 
اإلُيان واإلسالم، ورد  غالبها عند الكثريين منهم، وهم يشكلون قلَّة من بني ابحمسوبني على األمة، وما 

عداهم فاملسلمون يشكلون الغـالبية العظمى، وكلهم مؤمنون موحيدون موُعودون بدُخول اجلنة بالنصوص 
 القطعية الثابتة املتواترة.
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إال واحدة( هل هؤالء يف النار خملَّدون؟ أم يدخلوهنا  م : )كلهم يف النار : قوله السؤال الثاني
 ُيرجون؟

: إذا قلنا بالقول األول بأهنم خملَّدون يف النار، فهذا ينطبق على الكفَّار الذين َل يدخل اإلُيان اإلجابة
أمن ُيْشرمكم بِِه وميـمْغِفُر مما ِإنَّ الل هم الم يـمْغِفُر :قلوهبم، ألنه ال ُيلَّد يف النار إال مشرِك باإلمجاع، لقوله تعاىل 
 [ .48] النساء آية: ُدونم ذمِلكم ِلممن يمشماء ومممن ُيْشرِْك بِالل ِه فـمقمِد افْـتـمرمى ِإمْثًا عمِظيًما

وإذا كان األمر كذلك فكيف جيوز أن نقتطع من جسم األمة اإلسالمية الضخم اهلائل مجاعة توصمف 
يف النار فقط؟ وأما باقي املسلمني حسب زعمهم وافرتائهم فهم  بأهنا هي الفرقة الناجية من اخللود

قد حكم على هؤالء بأهنم من أهل اجلنة ومن  خملَّدون يف النار، مع أهنم ينطقون بالشهادتني والرسول
قال: ) ُيرج من النار من قال  ( أن النِّب 44الناجني.  فقد جاء يف صحيح البخاري حديث رقم )

يف قلبه وزن شعرية من خري، وُيرج من النار من قال ال إله إال اهلل ويف قلبه وزن برة من ال إله إال اهلل و 
 خري، وُيرج من النار من قال ال إله إال اهلل ويف قلبه وزن ذرة من خري (.

(: ) يقول اهلل تعاىل: وعزيت وجاليل وكربيائي وعظميت ألخرجن منها 7072ويف البخاري أيضاً حديث )
( أن النِّب 1231ر( ممن قال ال إله إال اهلل( . وجاء يف صحيح ابن خزُية حديث رقـم:   ))أي من النا

صلى اهلل عليه وسلم قال: )ممن قال ال إله إال اهلل دخل اجلنة (. ويف صحيح ابن حبــان حديث رقــم 
اجلنة، فقلُت: : )ممن قال ال إله إال اهلل دخل ( عن أيب ذر رضي اهلل عنه قـال: قال رسول اهلل 169)

وإن زىن وإن سرق(.  ويف مستدرك احلاكم حديث رقم  يا رسول اهلل وإن زىن وإن سرق؟ قال 
قال: ) من قال ال إله إال اهلل دخل اجلنة ووجبت له اجلنة ( وأخرج ابن حبان يف  ( أن النِّب 7638)

ا موتاكم ال إله إال اهلل ، ( أن النِّب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال : ) لقنو 3004صحيحه حديث رقم )
فإنه من كان آخر كلمته ال إله إال اهلل عند املوت ، دخل اجلنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه ( .  

( 3116( وأبو داود يف سننه حديث رقم : )1299وأخرج حنوه احلاكم يف املستدرك حديث رقم : )
 (.977والرتمذي يف سننه حديث رقم :)

ـدَّم كيف يصح أن نطلق على النَّاطقني بال إله إال اهلل حممد رسول اهلل بأهنم : بعد كل ما تقفأقول
خملَّدون يف النار؟ ألهنم ليسوا من الفرقـة النـاجية، حسب زعم الزاعمني؟ سبحانك هذا ضالل مبني، وردٌّ 
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     صريح لألحاديث الصحيحة، وتكذيب مبتواتر األخبار، إنه خطر ما بعده خطر.                
وإذا قلنا: إن معىن حديث: )كلهم يف النار إال واحدة (، مبعىن: أهنم يدخلون  م ُيرجون منها، فأقول:  

كيف عرف هؤالء الذين يطلقون على أنفسهم أهنم الفرقة الناجية ِمن دون املسلمني أمجعني، كيف 
يثُبت إال بطريق الوحي؟ والوحي عرفوا أهنم لن يعذيهبم اهلل؟ وأهنم سيدخلون اجلنة بغري حساب؟ وهـذا ال 

ـانمُكْم ِإن ُكنُتْم صماِدِقنيقد انقطع :  ومقماُلواْ [ وربنا سبحانه وتعاىل يقول:  111]البقرة : ُقْل هماتُوا بـُْرهم
ُه أمْم تـمُقوُلونم عملمى الل ِه مما الم لمن متممسَّنما النَّاُر ِإالَّ أميَّاماً مَّْعُدودمًة ُقْل أمختَّمْذُُتْ ِعندم الل ِه عمْهًدا فـملمن ُُيِْلفم ا لل ُه عمْهدم

[ فإذا كان قول اهلل تعاىل لليهود هبذه الشدة، مع العلم بأهنم َل يتعرَّضوا ملصري 80]البقرة : تـمْعلمُمونم 
غريهم، بل جلُّ خطئهم أهنم حكموا على أنفسهم بأهنم سيخرجون من النار بعد مدَّة وجيزة من غري 

م بذلك، فكيف سيكون حال من حكم على نفسه بدخول اجلنة؟ وعلى غريه من املوحيدين إعالم اهلل هل
املؤمنني الناطقني بالشهادتني بأهنم من أهل النار بسبب ذنوهبم؟مع العلم أن الذنوب مهما عُظمت 

 ( وصححه،1937وبلغت فإن مآهلا وأمرها إىل اهلل تعاىل، فقد أخرج احلاكم يف املستدرك حديث رقم )
( عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول اهلل 225وابن حبان يف صحيحه حديث رقم )

صلى اهلل عليه وآله وسلم: ) ُيصاح برجل من أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة ، فينشر لـه تسع 
اً ،كل ِسِجلٍّ مـد البصر،  م يُقـال لـه: أتنكر من هذا شيئاً ؟ ف َم  َ يقول: ال يا رب، وتسعون ِسِجل 

فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: ال يارب، فيقول: بلى إن لك عندنا حسنات، وإنه 
( فيقول: يا ) أشهد أن الإله إال اهلل، وأن محمداً عبده ورسوله ال ظلم عليك، فيخرج له بطـاقة فيها: 

رب ما هذه البطاقة مع هذه الِسِجالت؟ فيقول: إنك ال ُتظلم، قال: فُتوضمع السجالت يف كفة، 
والبطاقة يف كفة، فطاشت السجالت وثقلت البطاقة ( وأخرجه الرتمذي يف سننه وحسَّنه حديث رقم 

فكيف جيوز لنا (. 6994( وأمحد يف املســند حديث رقم )4300( وابن ماجه يف سننه رقم )2639)
بعد هذا احلديث العظيم، الذي يفتح األمل للمذنبني واملقصرين، أن حنكم على اخلطاءين بأهنم من أهل 
النار، دون إعالم من اهلل لنا؟!!وربنا سبحانه وتعاىل جعل الناس يوم القيامة فريقني ، فريقاً يف اجلنة وفريقاً 

م ثالثة أصناف، قــال تعاىل :}  ُمَّ أمْورمثـْنما اْلِكتمابم الِذينم يف السعري، فأما أصحاب اجلنة فهم املسلمون وه
ُهْم سماِبٌق بِاخلْميـْرماِت  بِإْذنِ  ُهْم ُمْقتمِصٌد، ومِمنـْ ُهْم ظماَِلٌ لِنـمْفِسِه ، ومِمنـْ نما ِمْن ِعبماِدنما فمِمنـْ  اهلِل  ذمِلكم ُهوم اْصطمفميـْ

نَّاُت عمْدنٍ  يمدْ  ِبري ، جم ُخُلونـمهما {  م بني ربنا سبحانه وتعاىل  حالم غرِي املسلمني فقال اْلفمْضُل اْلكم
نَُّم {إذاً فليس يف القيامة إال مسلم له اجلنة، أو كافر له نار جهنم، قال ابن   ُْم نماُر جمهم :}والَِّذينم كمفمُروا هلم
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: )  -هذه اآلية مبيناً أحوال املسلمني يوم القيامة على ضوء -كثري : قال ابن عباس رضي اهلل عنهما
السابق باخلريات يدخل اجلنة بغري حساب ، واملقتصد يدخل اجلنة برمحة اهلل ، والظاَل لنفسه وأصحاب 

(  3/556األعراف يدخلون اجلنة بشفاعة حممد صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ( .تفسري ابن كثري) 
{ ولذلك جند اإلمام القرطِّب يذكر أن النِّب صلى اهلل عليه وآله و  سلـم ملا قـرأ اآلية : } ُمَّ أمْورمثـْنما اْلِكتمابم

قال :كلهم يف اجلنة ، وقرأ عمر هذه اآلية  م قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلــم :)سابقنا 
( وجاء فيه أيضاً : وقيل قدَّمم  14/346سابق، ومقتصدنا ناج، وظاملنا مغفور له ( تفسري القرطِّب ) 

يـيأس من رمحة اهلل، وأخَّر السابقم لئال يعجب بعمله، وقال جعفر الصادق بن حممد بن علي  الظاَلم لئال
رضي اهلل عنه : قدَّم الظاَل لُيْخربم أنه ال يُتقرَّب إليه إال ِبِصْرِف رمحته وكرمه، وأن الظلم ال يؤثر يف 

 اخلوف والرجا،  م ختم بالسابقني لئال اإلصطفائية إذا كانت ثـممَّ عناية،  ُمَّ ثىنَّ باملقتصدين ألهنم بني
يأمن أحد مكر اهلل تعاىل، وكلهم يف اجلنة حبرمـة كلمة اإلخالص ال إله إال اهلل، حممد رســول اهلل تفسري 

( وروى اإلمام الثعالِّب عن ابن مسعود رضي اهلل عنه أنه قال : هذه األمة يوم  14/349القرطِّب : )  
يدخلون اجلنة بغري حساب، وثلث حياسبون حساباً يسرياً، وثلث جييئون  القيامة ثالثة أثالث : ثلث

بذنوب عظام، فيقول اهلل عز وجل : ما هؤالء  ؟ وهو أعلم هبم فتقول املالئكة : هم مذنبون إال أنـــــهم 
ن َل يشركوا،فيقــول اهلل عز وجل : أدخلوهم يف سعـة رمحيت، وروى اإلمام الثعالِّب أيضاً عن أيب احلس

الشاذيل رضي اهلل عنه أنه قال :} أمْكـِرْم املؤمنني وإن كانوا عصاًة فاسقني، وُمْرُهْم باملعروف، واهنهم عن 
 ، املنكر، واهجرهم رمحًة هبم ال تـمعمزُّزاً عليهم، فلو ُكِشفم عن نور املؤمن العاصي لطبَّق السماءم واألرضم

ؤمنني، وإن كانوا عن اهلل غافلني،  قوُل رب العالـمني فما ظنك بنور املؤمن املطيع، ويكفيك يف تعظيم امل
نما{ فانظر كيف أثبت هلم االصطفاء مع وجـود ظلمهم {ا.هـ تفسري  : } ُمَّ أمْورمثـْنما اْلِكتمابم الَِّذينم اْصطمفميـْ

رمحة ( فكيف جيوز ملؤمن بعد هذا الكممي اهلائل، من اآلثار واألحاديث يف بيان سعة 3/259الثعالـِّب : )
اهلل تعاىل  أن حُيمجيرم واسعا، ويـمْقطمع على مسلم بدخول النار بسبب ذنب ارتكبه، دون أن حيُِيلم ِعْلمم 

ذلك إىل اهلل تعاىل، إن نظرة أدعياء الفرقة الناجية تضيق يف هناية األمر إىل درجة تصل هبم إىل االعتقاد 
مني أمجعني، وهبم تنحصر فقط، وال متتد إىل أي بأنفسهم بأهنم هم وحدهم الفرقة الناجية من دون املسل

مدرسة أو مذهب إسالمي آخر، فاجلميع عند هذه اجلماعة يف النار بكل تأكيد، ولن ينجو منهم أحد، 
ولن يدخل اجلنة أحد سواهم، مهما بلغ من التقوى والعبادة والعلم   والعمل، وبناًء على سوء الفهم 

( من تعداد  1/73ملسلمني احلقيقييني هم فقط ما يساوي نسبة )  هذا حلديث افتـراق األمـة، فإن ا
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%( من جمموع املسلمني، وُييلون إىل القول 1.3املسلمني يف كل العصور والدهور. أو نسبـــة مئوية )
هبذه النتيجة وذلك عائد إىل شعورهم بأهنم أقلية أمام أغلبية ال تؤمن بدعوهتم وادعاءاهتم، وال تقيم وزناً 

عايري اليت يقيسون هبا أحكامهم ووجهة نظرهم املعوجة، ونظراً لكون املستثمرين لشعار الفرقة الناجية للم
قلَّة حتصَّنوا بـحديث افرتاق األمة، وقد رأى القارئ بأن حديث افرتاق األمة ال يسعفهم حبال البتة، وقد 

]ص آية ومقمِليٌل مَّا ُهمْ ل تعاىل: يستدلون على صحة ادعاآهتم بأقليتهم وأن احلق دائماً مع القلة، قا
وممما يـُْؤِمُن [ وقال تعاىل عن الكثـرة:  13]سبأ آية  ومقمِليٌل ميْن ِعبماِديم الشَُّكورُ [ وقـال تعاىل:  24

 [ 106]يوسف : أمْكثـمُرُهْم بِالل ِه ِإالَّ ومُهم مُّْشرُِكونم 

، ومعىن ذلك أن املسلمني دائماً قلَّة أمام الكثرة : إن القلَّة هنا نسبية ، وهي إما على العمومأقول
الكافرة، أو على اخلُصوص ومعناه : أن اخلُلَّص املستقيمني من األمـة أقل من املسلمني غري املستقيمني 

وغري امللتزمني التزاماً كاماًل، ولكن الكل ، ومسلم، وموحيد، ومن أهل اجلنة بإذن اهلل تعاىل.    وأما 
 لكثرة فكما ذكرنا أن الكفار أكثر من املؤمنني يف غالب العصور.احلديث عن ا

[ على األمة اإلسالمية ففيه 106]يوسف : وممما يـُْؤِمُن أمْكثـمُرُهْم بِالل ِه ِإالَّ ومُهم مُّْشرُِكونم وأما تنـزيل آية 
د والنصارى، ومحلها خمالفة جلماهري املفسرين الذين قالوا: إهنا نزلت يف عبدة الكواكب واألوثان واليهو 

على املسلمني خطر جسيم، وتكفري لألمة، وصدق ابن عمر رضي اهلل عنهما ملا حتدَّث عمن ُيرق ِمن 
الديين فقال عنهم: إهنم انطلقوا إىل آيات نزلت يف الكفار فجعلوها على املؤمنني، وكان يراهم شرار 

من  -ر زينو يف )منهاج فرقته الناجية((. ولقد ذك6531خلق اهلل .)صحيح البخاري، عند احلديث رقم)
سؤااًل: هل يُوجمد يف هذه األمة شرك؟  م قال: نعم، واستدل بقوله تعاىل: آية  -دون املسلمني أمجعني

 وممما يـُْؤِمُن أمْكثـمُرُهْم بِالل ِه ِإالَّ ومُهم مُّْشرُِكونم .سبحانك هذا هبتان عظيم،واستدالل باطل وفاسد 

: اليت نتوصَّل إليها من خالل هـذه الكلمات املوجزة، هي أن نعتقد أن األمر الذي جيب أن والنتيجـة
ندين اهلل به، هو القول بنجاة املسلمني كلهم من النار، مع اختالف مذاهبهم ومشارهبم واجتاهاهتم، من 

حانه وتعاىل، ألن النِّب حيث اخللود فيها، وأما بالنسبة للنجاة منها وعدم دخلوها أبداً فمرده إىل اهلل سب
  ين نـاجني بإذن اهلل تعـاىل، مهما جعل الناطقني بال إله إال اهلل حممد رسول اهلل، مسلمني موحدي

اختلفت وجهات النظر فيما بينهم يف املسائل الفرعية، ومهما تعدَّدت مذاهبهم ومشارهبم بشرط أن ال 
شَّرط متوفراً عند اجلميع بإذن اهلل تعاىل، وما ذلك يأتوا بأمر مكفر جممع عليه، وأرجو أن يكون هذا ال
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على اهلل بعزيز، وهذه النتيجة اليت توصَّلنا إليها هي على طريف نقيض من أفكار أدعياء الفرقة الناجية 
 الذين ُيِصرُّون على إدخال ممن خالفهم يف املِْعومجي من أفكارهم النار.

وسبعني فرقة( البن باز واأللباين والفوزان ولبكر أبو زيد طبع  جاء يف رسالة هذه اجلماعات: )ممن االثنني
على ما عندهم من شركيات  جمـاعة التبليغم. هل 2001عام  10-9مكتبة الفرقان عجمان ص 

وما عندهم من حتزب وشق عصا على والة األمور وعدم السمع والطاعة،  وجمـاعة حسن البناوبدع، 
: )من من االثنتني وسبعني فرقة فأجاب مساحته وجماعة حسن البناالتبليغ هل هاتني الفرقتني يعين 

وأوجيه لسماحته سؤااًل: هل هم ِمن  االثنتين وسبعين فرقة والخوارج من االثنتين وسبعين فرقة(!!!
االثنتني وسبعني فرقة الذين هم يف النار خملَّدين أم يدخلون  م ُيرجون؟ فإن قال: خملَّدون،فأقول: كيف 

هذا مع نطق هذه اجلماعات بالشهادتني؟ وإن قال: يعذَّبون  م ُيرجون، أقول: كيف عرف هذا يستقيم 
املتأيلي على اهلل أهنم يعذَّبون بسبب ذنوهبم  م ُيرجون؟ والرسول صلى اهلل عليه وعلى آله سلم يقول: 

من أصاب من شيئاً فعوِقب يف الدنيا، فهو كفارٌة لـه، و  -أي من الذنوب  -)وممن أصاب من ذلك 
ذلك شيئاً  م سرته اهلل، فهو إىل اهلل، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه( صحيح البخاري حديث رقم 

 (  م يدَّعي هؤالء أهنم متمسكون بالكتاب والسنة سبحانك هذا هبتان عظيم.18)

السنة إال من الكتاب نفسه:)ما اجلماعات املعاصرة اآلن املخالفة جلماعة أهل  11وقال الفوزان ص 
امتداد هلذه الفرق وفروع عنها(.  وُسِئل الفوزان: هل هذه اجلماعات تدخل يف االثنتني وسبعني فرقة 
اهلالكة؟ فأجاب: )نعم، كل ممن خالف أهل السنة واجلماعة ممن ينتسب إىل اإلسالم يف الدعوة يف 

فرقـة، ويشمله الوعيد ويكـون لـه العقيدة، أو يف شيء من أصول اإلُيان، فإنه يدخل يف االثنتني وسبعني 
: فرقـة املعاصرة من الكتـاب: )وِمن الفرق الضـالة 14من الذم والعقوبة بقدر خمالفته(.  م ذُِكرم يف ص

حسن البنا )اإلخوانية(، وفرقة حسن الترابي )الترابية(، وفرقـة سيد قطب) القطبية(، وفرقة محمد 
الخالق )التراثية( وفرقة محمد إلياس )التبليغية( وفرقة  سرور )السرورية(، وفرقة عبد الرحمن عبد

محمود الحداد )الحدادية(، وفرقة الحبشي )الحبشية(، وفرقة أحمد ياسين )الحماسية(، وغير 
 ذلك كثير، كائن ويكون(.

قلت: ولو قال إن يف هذه اجلماعات أخطاء، وبيَّنها هلم ليجتنبوها لكان األمر من باب املناصحة، وهو 
بول؛ أما إطالق األحكام عليهم بأهنم من االثنتني وسبعني فرقة اهلالكة واليت هي من أهل النار!!! مق
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فهذه جمازفة عجيبة وغريبة، وتألٍّ على اهلل تعاىل، مع العلم أن هؤالء العلماء جمتهدون، فمنهم املخطئ، 
ُ جُمْتمِهٌد يف اإلسالم،  ومنهم املصيب، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد،  وال يـُؤم مَّ

( : قول السلف وأئمة الفتوى، كأيب حنيفة والشافعي والثوري 3/20قال ابن تيمية يف منهاج السنة )
ُون جمتهداً خمطئاً، ال يف املسائل األصولية، وال يف املسائل الفرعية .  وداود بن علي وغريهم : ال يـُؤممثي

، وتقبَّله اهلل عنده من أكرم الشهداء، وأرفعهم مقاما، خ أحمد ياسينالشهيد الشيقلت :  )ورحم اهلل  
وأعالهم قدرا(. وهو الذي جاهد يف اهلل تعاىل حىت أتاه اليقني، ومع ذلك جند  أدعياء الفرقة الناجية 

 صالح الدين األيوبييصنفونه مع الفرق الضالة، وال عجب فلقد أبطلوا من قبل جهاد القائد البطل 
 تعاىل ورضي عنه، وأعلى نزله، ألنه كان أشعريـا، )واألشعرية متثل السَّواد األعظم من املسلمني، رمحه اهلل

ومع ذلك فهم بنظرهم: كمفمرمة، أو على أقمل وأخمف األحكام: فمسمقمة( كما نشروا ذلك على شبكة 
 املعلومات الدولية )االنرتنيت( يف مواقعهم املعروفة!!!

دع، فانظر يا أخي القارئ إ َم ىل عبث العابثني، وهتوُّر املتهويرين، وإىل ممن ُيزيق الصف، ويزيد يف الصي
ويفريق الكلمة، ويشتيت الشَّمل،  م يتهمون ممن يكشف جتاوزاهتم، وأخطاءهم ليتداركوا أمرهم، ويراجعـوا 

 أنفسهم، بأهنم يُثريون الِفتمـن والقالقل، سبحانك هذا هبتان عظيم.

: ما فائدة نشر هذه النصوص اليوم اليت ُتدمي العيون، وتزلزل القلوب، وتقطع ولولعل قائاًل يق
األوصال، وتفتيت األكباد، واليت تصف كما رأينا أتباع املذاهب األربعة باحلمر املستنفرة، وأهنم فيهم شبه 

يشك يف كفرهم  باليهود والنصارى!!! وأن أبا حنيفة كافر زنديق!!! وأن أهل ديب وأبو ظِّب كفمرمة، وممن
كافر!!! وأن مجاعة التبليغ، ومجاعة الشيخ أمحد ياسني، من الِفرمق املعاصرة الضالة،   -عندهم –فهو 

 وغري ذلك من النصوص املبثوثة بكثرة يف كتب أدعياء الفرقة الناجية؟

ر : أين ما نشرت هذه النصوص بقصد التشهري واالنتقاص من أصحاهبا، وإمنا من باب إظهاوجـوابـه
حقيقة ما عليه أدعياء الفرقة الناجية، إضافة إىل أن أصحاب هذه النصوص يعدوهنا من أنفس أبواب 

العلم عندهم!!! بل يعدُّوهنا من أعظم وأكرب مفاخرهم ومآثرهم!!! وما دوَّنوها يف رسائلهم، إالَّ بقصد 
ورين غـاية السرور، ومنتشني أن يقليدهم اجلهلة من املسلمني يف املعوج من أفكارهم، ولذلك جندهم مسر 

غـاية االنتشاء، من نشر وإذاعة هذه األفكار التصحيحيَّة والبنَّاءة يف نظرهم القاصر، بينما أُعدُّها: أفكاراً 
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امة معوجَّة مقويضة لكل مقويمات ِوحدة األمة اإلسالمية، وناسفة لكل اجلهود اليت يبذهلا العلماء  هدَّ
وحيد الصف ومجع الكلمة، والتقريب بني مجيع املسلمني، امتثاال لقول اهلل املخلصون من هذه األمة، لت

تعاىل: }واعتصموا حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا{ وإذا أزعجت هذه النقول أصحاهبا، فلُيعِلنوا توبتهم منها 
مة واألئمة، وليكفـــوا عن نشرها، وعن إعادة طبعها، وليستغفروا اهلل العظيم مما اقرتفته أيديهم يف حق األ

من رميهم بالكفر وتشبيههم باليهود والنصارى، فإن اهلل يقبل التوبة عن عباده، ولريجعوا إىل احلق، فإن 
الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل.    هذا وأرجو من اهلل سبحانه وتعاىل أن أكون قد وفقت 

كان كذلك فهو من اهلل، فله احلمد واملنة،   للصواب، يف عرض ما تقدم من القضايا العقدية املهمة، فإن
وإن كان غري ذلك فهو من نفسي ومن الشيطان، وأستغفر اهلل منه، ورحم اهلل امرأً معتدال، عاقال، 

 أهدى إيلَّ عيويب، ونبهين إىل خطئي ألتداركه.

مشيئته  والحمد هلل رب العالمين ،حمداً خالداً مع خلوده، وله الحمد حمداً ال منتهى له دون   
وعلمه، وال جزاء له إال رضاه، وله الحمد في كل طرفة عين وتنفس نـَْفسٍ، وصلى اهلل وسلم وبارك 

على سيدنا محمد وآله، عدد خلق اهلل، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، في كل نـََفٍس 
 ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السموات واألرض.

 وكتب: محمد عادل عزيزة الكيالي

 جامع أسامة بن زيد                                

 حلب -سورية                        

 اقرأ في الرسالة هذه المواضيع اآلتية:
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 97اخلامتة....................................................
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 99الفهرسة..................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذه الرسالة

  ُ تـُبمـييــُن باألدلة الواضحة ، والرباهني الدامغة،  أن الفرقـة الناجية هم: أهل  ) ال إله إال اهلل ( قاطبة، وتـُبـمنيي
هذه الرسالة أنه ال جيوز القمْطُع على مسلم بدخول النار ، وال القمْطُع له بدخول اجلنة بغري حساب ، 

األفراد والشعوب ، واملراحل اليت ُير هبا هذا التطرف ، وأعطت  وتـُبميـين خمطمرم التطرف الفكري على حياة
هذه الرسالة جواباً الستفسارات السائلني  : ملاذا هذه التفجريات الدموية الواقعة يف بالد املسلمني ؟ 

 وعلى املسلمني ؟ ومن املسلمني ؟ واجلواب  هو : أن هذا التفجري ما هو إال مثرة من مثرات التكفري..!!!
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