
الفرقة الناجية ھى ا
مة ا
س�مية كلھا 

إليكم أيھا ا�حباب الكرام ھدية قيمة وھي رسالة لطيفة مھمة بعنوان :
ي ، وھي رسالة( الفرقة الناجية ھي ا�مة ا-س�مية ُكل+َھا ) تأليف الشيخ الدكتور محمد عادل عزيزة الكيال

جديدة صدرت حديثاً ونفدت الطبعة ا�ولى في أيام ق�ئل .

فضيلة السيدوھنا أرفق نسخة كاملة مزيدة للطبعة الثانية منھا على ملف وورد مضغوط ، وقد قام بتقريظھا 
 السالك ،يوسف بن السيد ھاشم الرفاعي وزير ا�وقاف الكويتي السابق ، وفضيلة الشيخ سيدي محمد بن عمر

والدكتور محمد مطيع الحافظ .

، وتحذر من نشروالرسالة المذكورة تنبه المسلمين من خطر التكفير والتطرف وبيان آثارھما السيئة على ا�مة 
لمؤلف ا�حاديثالكتب والرسائل والنشرات ونحوھا التي فيھا الدعوة لتكفير المسلمين جملة وتفصي�ً ، فذكر ا

تكفير ورميالتي حذر الرسول صلى D عليه وآله وسلم من التكفير، وذكر نماذج من الكتب التي تدعو إلى ال
علماء ا�مة بالشرك والبدعة دون وجه حق !! .

خلود في النار ،وبين المؤلف الفرق بين أمة الدعوة وأمة ا-جابة ، وأنه 
 يحكم على من يقول 
 إله إ
 D بال
م أھل الحق !!وأبطل دعوى المتطرفين بأنھم ھم الفرقة الناجية وحدھم من دون المسلمين !! ، وأنھم ھم وحدھ

 المؤلف، وذكر اHيات الداحضة لدعواھم وغيرھا من ا�دلة الصريحة الواضحة لذي عينين . فجزى D تعالى
]IMG [خير الجزاء .

طبعا منقول للفائدة

                

 Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا

نداء استغاثة
�اغبين في معـالجة ظـاھرة التطـر+ف الفكري والعنف لدى الشباب، إلى ناشدي ا�من وا Jمان في المجتمعات ا-س�مية،إلى الر

لصدقة الجـارية، إليكمإلى محبLي جمع صف المسلمين في مشـارق ا�رض ومغـاربھا، إلى صـانعي المعروف والباحثين عن ا
ـدع وَلم شمل المس Jلمين، للمسـاھمة في إيصالأيھا السادة: ھذه الدعوة المتواضعة من غيور على وحـدة الكلمة ورأب الص

ھذه الرسالة إلى المسلمين كافة، من خ�ل طبعھا ونشرھا حسبة P تعـالى، فإن:
(حقوق الطبع مسموح بھا لكل مسلم).

                     

 Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا

D تعالىتقريظ فضيلة الداعية والمفكر ا-س�مي الكبير الع�مة السيد يوسف السيد ھاشم الرفاعي حفظه 
بسم D الرحمن الرحيم

نحمده تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وأحبابه أجمعين وبعد:
شيخ الدكتور محمد عادلفقد اطلعت على الرسالة القيمة (الفرقة الناجية ھي ا�مة ا-س�مية ) لفضيلة أخينا الع�مة ال

فرأيتھا على صغر حجمـھاعزيزة الكيالي، من كبار علماء أھل السنة والجماعة، حفظه D تعالى، ونفع بعلومه المسلمين، 
َقًة ، دالة على حسن الظن بكافة المسلمين من أمة سيدنا محمد عليه وآله الص�ة والس� Jلَ على أنھم جميعا أمةُمَوفJم، وَدل
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فسھم وزعموا أنھم وحدھما-جابة، والفرقة الناجية، وأثبت فساد قول وَزْعِم خوارج ھذا الزمان، من الذين احتكروا �ن
 ا
ستشھادات الدالة علىالفرقة الناجية من دون المسلمين أجمعين ، وقد أورد المؤلف _جزاه D تعالى خيرا_ الكثير من

صلى D عليه وآلهخروج أولئك، وتطرفھم وتكفيرھم وتشريكھم لغيرھم من ا�مة المرحومة، أمة الحبيب سيدنا محمد 
ًقا في ذلك كله، فجزاه D تعالى خيراً وأدام توفيقه، وقد ورد في ا�ثر (ل Jن تقوم الساعة حتى يلعن آخر ھذهوسلم، وكان ُمَوف

صيحة ) والحمد P ربا�مة أولھا)، أي سلفھا، وقد فعلوا ذلك، فوجب تحذير ا�مة منھم كما فعل المؤلف و(الدين الن
العالمين .

يوسف السيد ھاشم الرفاعي - دولة الكويت.
 ھـ1425/ربيع ا�ول 24حرر في 

                     

 Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا

D أبي عمر السالك حفظه Lََجل�تقريظ فضيلة الع�مة الشيخ ا
بسم D الرحمن الرحيم

ـاثة ال Jالبح Jوبه أثـق ، والصـ�ة والس�م على سيد الخـلق . وبعـد : فقد عرض علي P اكـة فضيـلـة الدكتور محمدالحـمد Jدر
ة في ھذه الفـترة من خلـطعـادل عزيزة الكيالي ، ورقـات في مضمونھا ما يجـب على العلمـاء تبييـنه ، مما داھـم ا�مـ
باسم الديـن ، فـ� حـول و
وخبـط ، وارتفعـت به حنـاجـر المتعـالمين ، وسـالت به أقـ�مھـم ، حتى حـوصر أھـل الديـن 
يبين عقـائـد أھل الســـنةقوة إ
 باP العلي العظيم ، وحيث إنني عجبُت بما كتبـه في ھذه الورقـات كسـابقاتھـا، مما 

مـاعـة أبي الحـسن ا�شـعـريوالجمـاعــة، والتي عليھا جميع المـذاھب ا�ربـعـة، والتي ھي عقيدة إمام أھل السـنـة والج
ل رضي D عـنه، فقد سلJمت ما كتبه تسليًما، الجناُن فيه موافٌق لما رسمْته الَبنا Jالكريم أرجو أن يوفقنا جميعاًالُمَبج Dن ، و


تباع السنة عند فساد ا�مة.
 ھــ.1425/صفر الخير 3أم�ه ضحوة ا�ربعاء 

سيدي محمد بن عمر السالك -موريتانيا
 العليا لمشروع الشيخوكبير وعاظ –وعضو اللجنة العليا لUفتاء بدائرة ا�وقاف والشؤون ا-س�مية بدبي_ وعضو اللجنة

مكتوم لطباعة المصحف الشريف

                     

 Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا

بسم D الرحمن الرحيم
تھا جديرة بالتقديرقرأت رسالة ا�خ الدكتور محمد عادل عزيزة الكيالي (الفرقة الناجية ھي ا�مة ا-س�مية ) فوجد

 الذي جاء به سيدناوا
حترام، �نھا ترمي إلى توحيد ا�مة ا-س�مية، وتنـزع فتيل الخ�ف، وھذا ھو ھدف ا-س�م ا�ول
 الجزاء على ھذامحمد رسول D صلى D عليه وآله وسلم، من جمع الصف وتوحيد الكلمة، فجزى D الشيخ الدكتور خير

ع ا�مل في القلوب.الفھم المستنير، وعلى ھذا العرض المبسط الواضح، الذي يصل إلى أذھان العامة والخاصة، ويزر
والحمد P رب العالمين

الدكتور كامل صكر القيسي - العراق وباحث أول بدائرة أوقاف دبي

                     

 Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا
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بسم D الرحمن الرحيم
جية ھي ا�مة ا-س�مية) وإنلقد وقفت واطلعت على كل ما كتبه الدكتور محمد عادل عزيزة الكيالي في رسالته (الفرقة النا

-س�مي، إذ المسلمون المؤمنونتلك النظرية التي أتى بھا في معنى الفرقـة الناجية، ھي التي تتفق مع ما جاء به التشريع ا
اة منھــــم 
 ُيَخلJدون في النار، بلالموحدون ھم جميعا الفرقـة الناجيـة، أي الفرقـة الناجيـة من الخلود في النـار، �ن العصـ

وإن شـاء عاقبھم، وعلىإن أمرھـم راجع إلى خالقھم سبحانه وتعالى، وھو أرحـم بھم من أنفسھم، فإن شـاء عفـا عنھم 
ـن التوحيد، والذين لم يرتكبواھـذا فإن المسلمين جميعـا، على اختـ�ف مذاھبھـم ومشـاربھم وآرائھم التي 
 تخرجھـــم عـــ
سأل D سبحانه وتعالى أنأمرا مكفـرا مجمعـا عليـه؛ يخرجھم عن ربقة ھذا الدين، فإنھم جميعا ھم الفرقة الناجية، وأ

من الخلود في النــــار ھميجزي الدكتور خير الجزاء، فإنه أول من أفرد رسالة في ھذا المعنى، وھو أن الفرقة الناجية 
وتعالى، و
 يستطيع أحد أنالموحدون، وأما النجاة من دخول النار نھائيا فھذا غيب، والغيب 
 يعلمه إ
 D سبحـــــانه 

يجزم في حق نفسه أنه لن يدخل النار أبدا، ومن باب أولى أن 
 يحكم على غيره بذلك .
والحمد P رب العالمين

م.18/4/2004حرر بتاريخ/ 
قاله :

د./تيسير فائق أحمد محمود -فلسطين
وواعظ أول في أوقاف دبي

                     

 Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا

بسم D الرحمن الرحيم
الحمد P رب العالمين ، والص�ة والس�م على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :

ُة ) ھي إحدى الرسائل الھامة  Jُة ا-ِْس�َِمي Jُم�اِجيُة ِھَي ا Jدنا فضيلة الشيخ الدكتورفإن رسالة (الفِْرَقُة الن Jوالمفيدة، التي عو
أصدر العديد من الرسائل فيمحمد عادل عزيزة الكيالي على إخراجھا، ُنصرًة لعقيدة أھل السنة والجماعة، وقد سبق له أن 

بن عطية ، والبغوي،عقيدة السلف الصالح لكبار علمـاء ا�مة، مثل : ابن كثير، والقرطبي، وابن عبد الســـ�م، وا
والنووي، وابن حجر، والشوكاني.

الكتـاب والسنة، تؤكد أنوفي ھذه الرسالة المفيدة : (الفرقة الناجية ھي ا�مة ا-س�مية ) اعتمد فضيلته على نصوص من 
دين (أھل 
 إله إ
 D) ھ Lعتقاد بأن جميع المسلمين الموح
م الفرقة الناجية من الخلودالحق الذي يجب المصير إليه ھو : ا
ھو في ھذا النJھج الطيLبفي النار، وأما بالنسبة لدخولھا بسبب الذنوب ثم الخروج منھا فموكول إلى مشيئة D تعالى، و
د ا�مة لنبذ الخ�فات، وا
جتماع على كلمة الحق في نصرة العقيدة الصحيحة، الت Jي كان عليھا سيدنا رسوليريد أن تتوح

مون، وأصحابه الطيبون، ومن تبعھم بإحسان إلى يوم الدي Jعليه وسلم، وآل بيته المكر D صلى Dفضيلته D ن. فجزى
خير الجزاء عل أعماله المبرورة

ه بمزيد من القوة ، لُيتِحفنا بمثل ھذه ا-ن Jأن يزيده مـن فضله وكرمه ، وأن ُيِمد D ربونسأل P جازات المباركة، والحمد
العالمين ، وD ولي التوفيق . وكتب

د ُمِطيُع الَحاِفظ- سورية Jد. ُمَحم
والباحث في التراث والتاريخ ا-س�مي والتراجم في دبي

                     

 Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا

بسم D الرحمن الرحيم
سيدنا محمد وعلى آلهالحمد P الذي فتح عقول ا�َْع�م بالفھم وا-فھام، والص�ة والس�م على المبعوث رحمة ل]نام ، 

file:///H:/_Books-new/Books ar/Kaylani_Al-firqatu-al-najiya.htm

3 of 20 5/16/2013 3:07 PM



وأحبابه الكرام أما بعد :
ة (الفرقة الناجية ھي ا�مةفقد اطلعت على ما تفضل به ا�خ الُھَمام الدكتور محمد عادل عزيزة الكيالي في رسالته الھام

لم، والمحبة لنصرةا-س�مية ) ولقد لمست فيه صفاء النية، وصدق الدعوة، والمحبة P ولرسوله صلى D عليه وآله وس
، وج� الحقيقة في كتاباتهعقيدته، والتي ھي عقيدة أھل السنة والجماعة، مما أراح القلب، وأثلـج الصدر، وطمأن الفؤاد

 Lمة، وتوحيد كلمتھا، وَلم�شملھا، بالحكمة والموعظةالجيJدة والمفيدة، ولقد دعا فضيلته في ھذه الرسالة إلى وحدة ا
راً من الفرقة والضياع، وشتات ا�مر، وھو في ھ Lِف، محذ ُدالحسنة، بعيدا عن الُغلوL والَتَطر+ Lُق، يوح Lُيَفر 
ذه الرسالة: َيْجَمُع و

ُد، يدعو إلى الخير والمحبة، وبخاصة ونحن في زمن أحوج ما نكون فيه إلى ھذه المف Lُيَعد 
اھيم .و
�ًأسأل المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن يكون عمله ھذا خالصاً  Jتعالى، ُمَتَقب D لوجه

عنده. آمـــين. والحمد P رب العالمين . وكتب:
الدكتور عبد الرحمن جرار - ا�ردن

وكبير وعاظ ، وعضو لجنة التطوير ا-داري وا-حصاء
بدائرة أوقاف دبي

                     

 Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا

بسم D الرحمن الرحيم
 بعد : فإننا نعيشالحمد P ، والص�ة والس�م على أشرف خلق D، سيدنا ومو
نا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما

�مم والشعوب وحثالةفي ھذا المنعطف الخطير الذي تمر به أمتنا ا-س�مية، من استھداف عالمي استكباري، وتداعي ا
ا من خارطة الوجود، أقولالبشر علينا، كما تتداعى ا�كلة إلى قصعتھا، كل يريد الظفر بھا وتمزيقھا شر ممزق، بل محوھ

ا
، مفرقا لوحدتنا،في ھذا الوقت الحساس الحرج، يخرج علينا من بين أظھرنا من يزيد النار ضراوة، واللھيب اشتع
الصواب، وذلك عبر ماومشتتا لشملنا، وداعيا للشقاق والخ�ف وا
حتراب، محتكرا لنفسه (المعصومة) دون غيره الحق و

ي النار يوم المعاد، فكانيطرحه من كتب، ويبثه من مقا
ت، تدعو إلى التشكيك في نجاة أفراد ا�مة ا-س�مية من الخلود ف
ل وحزبه، فتستبين بذلك المحجة
بد من التصدي لھذا الفكر المنحرف، والدعوة الباطلة، إظھارا للحق وجنده، وَسْحَقاً للباط

 ھذا الزمان ثلة منالبيضاء التي تركنا عليھا رسول D صلى D عليه وآله وسلم، وقد قيض المولى سبحانه وتعالى في

الداعية إلى D تعالى علىأھل الشأن والعرفان، قاموا بنصرة الحق بالدليل والبرھان خير قيام، وكان من أبرزھم فضيلة 
عتدلين، وتنير الطريقبصيرة ونور، الدكتور محمد عادل عزيزة الكيالي حفظه D ورعاه، فقد كتب رسالة تثلج صدور الم

ر المسفر المبين، فجزاه Dلطالبي الحق والعدل، فاتضحت الرؤية با�دلة الواضحة النيرة، وزال بذلك الغبش المشين بالنو
كتب:سيد المھدي أحمدخيرا عن أمة حبيبه المصطفى صلى D عليه وآله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد P رب العالمين./و

-السودان و باحث في أوقاف دبــي

                     

 Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا

مقدمة الطبعة الثانية
بسم D الرحمن الرحيم

ذه الطبعة الثانية منالحمد P رب العالمين ، والص�ة والس�م على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فھ
في غضـون أيام يسيرة، وPرسالة ( الفرقة الناجية ھي ا�مة ا-س�مية ) أقدمھا للسادة القراء، بعد نفاد الطبعة ا�ولى 

مفسرين في تفسير قولهالحمد والمنة، ھذا وقد أضفت إلى الرسـالة إضافات مھمة،كحديث البطاقة، وأقوال الصحابة وال
لى ذكـر الغرض من نشـر العبـارات القاسية التي وردت فيتعالى: { ُثمJ أَْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الJِذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا } إضافـة إ

ع حذف كثير من العبارات التيكتـب بعضھم ، وأن الغـاية من ذلك تنبيھھـم إلى مراجعـة أنفسـھم والتوبـة إلى D منھـا ، م
ھمـة،وا-ضافـاتحملـت بعض الشـدة ، والتي نبھني إليھا بعض ا�حبة جزاھـم D خيًرا، وقد زدت بعض النصوص الم


نتقادات حادة من قبلوالتعليقـات المفيـدة، والتي 
 يستغني عنھا مسـلم طالـٌب للحـق والحقيقـة، ھذا وقد تعرضت 
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د المخالفات والمعاصي عندھم،بعضھم، وقالوا كيف ُتْدِخلُ كل المسلمين الجنـة، وتعدھم جميعا من الفرقة الناجية، مع وجو
ليه وآله وسلم لمفأجبتھم بأن الذي أدخلھم الجنة ھو رسول D صلى D عليه وآله وسلم، ومع ذلك فالرسول صلى D ع

نار بمجرد النطق بالشھادتين،يقطع بدخول المسلمين العصـاة الجنـة ابتـداًء ، وإنما قطع لھم بالنجـاة من الخلـود في ال
دي لنصوص المتطرفين،وأحـال قضية ذنوبھم إلى باريھم سبحانـه وتعالى وھو أرحم بھم، وعتب عليJ بعـض ا�حبـة إيرا
ھي من مـآثرھم ومفاخرھمفأجبتـه بأن أصحابھا 
 يخجلون منھـا، بل يعدونھا من أنفس أبواب العلم التي ھي عندھم، بل 

عض المكتبـات في دولةالتي يعتزون بھا، ويلقنونھا لت�ميذ مدرستھم الفكرية، وھي نصوص مقتطفـة من كتب تم] أرفف ب
عالى أن يديم عليھا ھذه النعـم،ا-مارات العربية المتحدة الحبيبة، التي تنعم با�من وا�مان والحيـاة الرغيـدة، وأسـأل D ت

دعو إلى إھ�ك الحرث والنسـل،وأن يجنبـھا وبال ا�فكار ا-رھـابيـة، والحركـات التطرفيـة، والمـؤلفـات التدميرية التي ت
َن عليه  Lوضاع رأسا على عقب, ونجد أن ھذه الكـتب قد ُدو�اسم من نشـرھا، ومنوتزلزل ا
ستقرار وا�مان، وتقلب ا
ية، 
عترفت بجريمة إثارةكتبھا، ومن حققھا، وعلJق عليھا، قلت : ولو كانت ھذه الكتب حبيسة ا�دراج والصناديق الحديد
لنصوص، تباع ع�نية منالفتنة، ونشر غسيل القوم، وإحياء ما مات واندثر من فكرھم، ولكن ھذه الكتب المقتطف منھا ا

ھذه الكتب ھي مناھجھمغير خوف أو حذر، ويعاد طبعھا مرات ومرات، فھذا يدل حسب الظاھر على قناعة أھلھا بھا، وأن 
أرجوه ويرجوه معي كل مسلم،الدراسية في مدرستھم الفكرية التي ينتمون إليھا، وإذا كان ا�مر على غير ما أظن، وھذا ما 

ُقوا ما تبقى م Lمة ا-س�مية،فليعلنوا براءتھم منھا، وِلُيْفُتوا بحرمة طباعتھا وإعادة نشرھا، ولُيَحر�نھا حفاظاً على وحدة ا
افية عليJ ، وھي أنوبخاصة في ھذه الظروف الحرجة التي تمر بھا أمتنا، ولقد أدركت حقيقة عند بعض الناس كانت خ

ھا تنحصر بالمقتول الذي أساءالجريمة عندھم 
 تكمن بالقتل الذي صدر من القاتل ظلماً وعدواناً، ولكن الجريمة بكل أركان
�نه مارس حقه الطبيعي عندھم،للبيئة بتلويثه ا�رض بدمه ، فالقتيل المظلوم ُمَداٌن من أجل ھذا ، والقاتل الظالم بريء 

ـَه اللوم إلىولقد أدركت ھذه الحقيقـة من خ�ل امتعـاض ھؤ
ء من النصوص التي َبّينُتھا في كتب القوم، دو Jن أن ُيَوج
بالم�يين، وأحيانا ُتَباُعأصحابھـا، فمن َيُسب+ َوَيْشُتُم ع�نية وفي وضح النھار، ومن خ�ل رسائل وكتب وأشرطة توزع 

 أبا حنيفة وأھلَ دبي و(أبوبالم�ليم، لتصل إلى أكبر عدد من ا�مة ا-س�مية، فھو البريء والضحية، و كذلك َمْن ُيَكفLُر
 بمذھب واحد معين من المذاھبظبي)، ويَشبLه أتباع المذاھب ا�ربعة بالحمير، ويدعو إلى استتابة من ُيْلِزم الناس بالعمل

 بالقضاء على مذھب مالك أوا�ربعة، فإن تاب وإ
 قتل _ ( كحال أكثر و
ة ا�مور اليوم، فإنھم يلزمون القضاة في المحاكم
 أقول : رغم كل ھذا التجاوزالشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ، فو
ة ا�مور ُيْسَتَتاُبون عند ھؤ
ء وإ
 ضربت أعناقھم ) _

ون- في نظر المعترض ُف والُغلُو+ وا-رھاب الفكري من قبل المتشددين، فإنھم ُيَعد+ هوالَتَطر+ Jين على إيرادي للنصوص الُُمَنو
ا Jنھم يمارســون حقھم الطبيعي، وھم البريئون والضحية، وأما الَجز�ر منعنھا- أَُناٌس عادي+ون  Lُر والمجرم فھو الذي ُيَحذ

ـاك على وحـدة ا�مـة ا-سـ�مية، وھـ Jهُ إلى أثـرھا الفت Lفكار، وكذلك من ُيَنو�ُرخطورة ھذه ا Lو: المخطُئ أيضـاً والمقص
ق لصفھـا، �نـه يثـير الفتن حسب زعمھـم !!! أقـ Lمـة والُمَمز�ُق لشـمل ا Lُر َوَعـِلَم َوَرأَىوالجاھلُ والمفر Lول : ولو وجد الُمَحـذ

 عقول ناشئتـنا، وُيَصـب+ بإلحـاح ضمن الغـذاءَوَتَيقJـَن أن ھذه الكتـب بمثـابة الُسـمL الذي ُيْنـَفُث بغـزارة، وَيَتَدفJُق بقوة في

كل ھذا ، فعليـه أن يلتـزم الصمت ،المعـرفي �بنائنا، وُيْحُيي فيھم ُحـبJ ا-رھـاب والُغلُوL والتطرف، أقول: ولو وجد وأدرك 
 
َر من خطـر ھـذا الفـكر على أمن ا�مـة وحيـاة ا�فـراد والشعوب، وإ Lيجوز له أن ُيَحذ 
ُيْضَبـُط متلبساً بجريمـة زعزعـةو

في، وبجريمـة تنبـيه ا�مـة ا-سـ�ميـة على الخطر القـادم من الُغـلُوL وا -رھـاب الفكـري.الفـكر الَتَطـر+
سباتھم العميق، وھم ما بينھذا وقد انتشر الفكر التكفيري بسبب رقدة بعض العلماء المعتبرين من أھل السنة والجماعة، و

د من عبث العابثين،غافل 
 يدري ما يجري حوله في الساحة الفكرية، حيث ترك الذب عن عقيدة ا�مة، وحراسة التوحي
ھم بالحمير تارة ،وت�عب المحرفين والمدعين، وترك الدفاع عن المتبعين ل]ئمة ا�ربعة، بل ترك المتطرفين يصفون

اقھم، كما سيأتي فيوبالمغضوب عليھم تارة أخرى، وتارة يتوعدونھم با
ستتابة من التزام مذھب معين وإ
 ضربت أعن
افلون منھم فإنھم يعيشونتضاعيف ھذه الرسالة، أقول ھذا شأن الغافلين من بعض علماء أھل السنة والجماعة، وأما المتغ

َد، مماحياة ال�مبا
ة بما يصيب ا�مة، إيثارا للس�مة على الجھد والتعب، وحفاظا على أقواتھم أن ُت Jْقَطَع، وأرزاقھم أن ُتَھد
بح في نظر الكثيرين منيجعل المدافع عن عقيدة أھل السنة والجماعة يشعر بغربة عجيبة جدا، لقلة المساندين له، ويص

، مثيرا للفتن والق�قل، مشاغبا، شاذا، �نه لم يلتزم الصمت المخ aيف الذي التزم به غيره، فكل منالعامة إنسانا غيَر َسِوي
 ُيْتَرَك سالما، والمشتكى إلىيؤلف كتابا ينتظر ثناء وإعجابا من القراء، إ
 من يؤلف في الدفاع عن عقيدة ا�مة، فحسبه أن

 نساؤكم وفسق فتيانكمD تعالى ، وصـدق الرسـول صلى D عليه وآله وسـلم إذ يقـول : ( كيف بكم أيھا الناس إذا طغى
ف والنھي عن المنكر؟ قالوا يا؟!!! قالوا يا رسول D إن ھذا لكائن ؟ قال نعم وأشد منه ، كيف بكم إذا تركتم ا�مر بالمعرو

كرا ؟ ) رواه أبو يعلى فيرسول D إن ھذا لكائن؟ قال نعم، وأشد منه ،كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا ؟ والمعروف من
 ) و
 حول و
 قوة إ
 باP العلي العظيم ، و
 منجى من D إ
 إليه، والحمد P رب العالمين .6420مسنـده حديث رقم : ( 

وكتب : محمد عادل عزيزة الكيالي
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 Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا

مقدمة الطبعة ا�ولى
بسم D الرحمن الرحيم

على نفسھا ھذه الصفةكثر الحديث عن الفرقة الناجية، وثار حولھا جدل كبير، مما جعل بعض الجماعات ا-س�مية تضفي 
من ا�مة فليس لـهدون غيرھا، لتحتكر الحق والصواب، ولتجعل من نفسھا الناطق الرسمي باسم ا-س�م، وأما غيرھا 

 تتشح بوشاح الدين،وجود، ويجب فكرياً أن يعدم، ووجـوده ينبغي أن يتـ�شى، إن ھذه الممارسات الجائرة والظالمة
ن باسم ا-س�م، إن الخلل في ا�مة سببه تلك النظرة الفوقية لبعض الجماعات ا-س�مية، ف Jي لنفسھاوتتحص Lكل جماعة تدع

 عالماً إس�مياً كبيراً لـهأنھا ھي جماعة المسلمين فقط، وأما ما عداھا فھو من الفرق الھالكة أو الضالة، حتى ولو كان

ين، وكل جماعة علىجھوده في خدمة ا-س�م والمسلمين، وتصحيح النظرة ينطلق من اعتبار كل جـماعة أنھا من المسلم
بجھود عظيمة في خدمةثغر من ثغور ا-س�م، وھي جزء تمثل إلى جانب الجماعات ا�خرى ُك�ً إس�مياً، وكل جماعة تقوم 

دُت أن أجّلي حقيقة حديثا-س�م، فتضافر ھـذه الجھود لـه أكبر ا�ثر في تقدم المسلمين وازدھارھم وانتصارھم، لھذا أر
ر ذلك بعض طلبة العلم، بل الحدي Jمة، كما صو�ث يدعو كل المسلمين إلىافتراق ا�مة، وأن الحديث 
 دخل له في تمزيق ا

ون على أنالتماسك والتضامن من خ�ل جعل الفرقة الناجية ھي كل المسلمين، وليس كما توھمه قلة من أفرا د ا�مة، ويصر+
لة وشكلھم المتميLز، وكل من ليس منھم Jأفراد الفرقة الناجية قليلون جداً لھم ع�متھم المسجP فھو عدو لدود لھم بل عدو 

ولرسوله حسب زعمھم.
، وفتنة في القلب، مع لباس الزور والبھتان بأن aانط�قتھم ھذه من الكتاب والسنة،إن ھذه النظرة التي تتسم ِبَحَوٍل فِْكِري 

ُسون على العامة بالعبارات الضخمة وا�لفاظ الخ�بة. Lوُيَلب
لسنة تكفير من يقول 
 إله إ
وأقـول: ھل من السنة الحكم على الغالبية العظمى من المسلمين بأنھم من أھل النار؟ ھل من ا

ناق، وتوسيع دائرةD محمد رسول D؟ ھل من السنة التنطع في دين D، والمغا
ة فيه، وتضييق دائرة الح�ل حتى ا
خت
مْت إمبراطوريات ذاھبة في الطولeالحرام؟ إن سنة النبي  Jرض، وحط� قدرت على إحياء أجيال بدلت ا�رض غير ا

 أنعشت جماھير كانت في غيبوبة فأطلقتھا تسعى، فعرفْتeوالعرض، كانت قائمة على الض�ل والظلم، إن سنة النبي 
جدت أمة كانت كالجسدالمنھج والغاية، فجمعت بين المسلمين، ورحمت المساكين، ونـاصرت الضعفـاء، والمظلومين، وأو

لي ا�لباب حلھا، ھيالواحد، تعيش قضية واحدة، تدافع من أجلھا، وتجاھد في سبيلھا، إن المشكلة التي نطلب من أو
خفاف، وأنھم ھلكىمناصحة نفر من الناس يرون أن الحق حكر عليھم وحدھم، وينظرون إلى اHخرين نظرة انتقاص واست

 يرد على من يتحكم بمصائرeوھم الفرقـة النـاجية فقط من دون المسلمين أجمعين، إن ھذا التفكير تفكير صبياني والرسول 
 ) وصحيح ابن حبان رقم (2623ا�مة ويحكم عليھا بالھ�ك، بأنه ھو الخاسر. فقد جاء في صحيح مسلم حديث رقم ( 

 قال: (من قال ھلك الناس فھوe ) أن النبي 7671 ) ومسند ا-مام أحمد رقم ( 4983 ) وفي سنن أبي داود رقم ( 5762
إ
 D حذرنا من الحكم على أحد من المسلمين بالكفر، أو بدخول النار، فھذا غيب، والغيب 
 يعلمه eأھلُكھم).كما أن النبي 

.D محمد رسول D 
تعالى وبخاصة إذا سمعنا منه كلمة 
 إله إ
فرفـع سيفه ليقتله فقالفھذا أسامة بن زيد يراقب عدواً يمعن في إيصال ا�ذى في المسلمين، فترصد لـه حتى تمكن منه 

 D ومع ذلك قتله، فلما بلغ ذلك رسول ،D 
 عاتب أسامة عتاباً شديداً وقال: يا أسامة كيف تقتل رج�eًالرجل: 
 إله إ

 سنة ُكلJماe: (ھ� شققت عن قلبه؟) وبقي رسول e Dيقول 
 إله إ
 D؟ قال: يا رسول D إنما قالھا خوفاً من القتل، فقال 

 ) وابن أبي18/226الكبير( رأى أسامة عاتبه على ذلك حتى تمنJى أنه لو لم يسلم إ
 بعد ھذه الحادثة.انظر الطبراني في 


بن أبي الدنيا عن ضمضم ابن جوس الھفاني قال: دخلت مسجد1/54 وجاء في كتاب حسن الظن باP(7/32شيبة( (

قال لي: يا يمامي 
 في طلب صاحب لي، فإذا رجل أدعج العينين، براق الثنايا فقال لي: يا يمامي أدنه، فدنوت، فeالرسول 

 يغفر D لك، و
 يدخلك الجنة قلت: من أنت يرحمك D؟ قال: أنا أبو ھريرة، قال Dحد و�: قلت: قد نھيتني عنتقولن 

ج�ن من بنيشيء كنت أقوله إذا غضبت على أھل بيتي وحشمي، قال: ف� تفعل، فإني سمعت رسول D يقول: كان ر
الي ولك، دعني وربي،إسرائيل، فكان أحدھما به رھق، واHخر عابداً، فكان 
 يزال يقول أ
 تكف؟ أ
 تقصر؟ فيقول: م


 يدخلك D الجنة، فب Dلك، و D يغفر 
 Dإليھما ملكاً فقبضفقال: فھجم عليه يوماً فإذا ھو على كبيرة، فقال: و D عث
بد: حظرت على عبديأرواحھما، فلما قدم بھما على D عز وجل قال D تعالى للمذنب: ادخل الجنة برحمتي، وقال للعا

 D رحمتي، أكنت قادراً على ما تحت يدي؟ انطلقوا به إلى النار، قال رسولeوالذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أوبق دنياه) :

) وابن حبان في صحيحه حديث4901وآخرته) أي أفسد دنياه وآخرته.وأخرج الحديث أيضاً أبو داود في سننه رقم(

) ولذلك أنصح إخواني في ا-س�م أن يكفوا عن رمي مسلم بتھمة الكفر8272) وأحمد في مسنده حديث رقـم: (7129رقم(

صاحبھا بالدليل على صحةأو فساد المعتقد أو كلمات مشابھة مثل: كلمة تالف، ھالك، محترق، فكلھا كلمات حرجة سيطالب 
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لحمد P بجميع محامده كلھاكل ما قال أمام D سبحانه وتعالى، وسيأتي بعض ا�حاديث الواردة في بيان الفرقة الناجية، وا
 علمت منھم ومالم أعلم.ما علمت منھا ومالم أعلم، على جميع نعمه كلھا ما علمت منھا ومالم أعلم، عدد خلقه كلھم ما

وكتب
محمد عادل عزيزة الكيالي

                     

 Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا

ا�حاديث الواردة في بيان الفرقة الناجية

رسولمن ا�حـاديث الصحيحة التي جـاءت في بيان افتراق ا�مة: عن أبي ھريرة رضي " عنه قال: سمعت 
 "e ،وتفترق يقول: ( افترقت اليھود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك

). وجاء في1/44أمتي على ث6ث وسبعين فرقة ) قال الحاكم: ھذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه (

: (افترقت اليھود على إحدى أوe) عن أبي ھريرة رضي " عنه قال: قال رسول " 4/197سنن أبي داود (
ث وسبعيناثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ث6

فرقة).
: (افترقت اليھود علىe) عن أبي ھريرة رضي " عنه قال: قال رسول " 6247وجاء في صحيح ابن حبان (

فرقة). فھذهإحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ث6ث وسبعين 
 التحديد جاء فيا�حاديث تؤكد أن ا:فتراق في ھذه ا�مة واقع، ولكن لم نجد فيھا تحديداً للناجي منھا، وإنما

) عن12229أحاديث أخرى،منھا: حديث أنس بن مالك رضي " عنه الذي أخرجه ا>مام أحمد حديث رقم (

كلھا في النار أنه قال: (إن بني إسرائيل قد افترقت على اثنتين وسبعين فرقة، وأنتم تفترقون على مثلھا، eالنبي 
ا ابن النجارإ: فرقة). فھذا الحديث كما نرى يحدد أن ھناك فرقة ناجية فقط، بينما نجد رواية أخرى أخرجھ

حھا، وذكرھا ا>مام الشعراني في كتابه القيم (الموازين الذرية في بيان عقائد الفرق ال علية) و العجلوني فيوصح@
 قال: (افترقت اليھود على إحدىe(كشف الخفاء ومزيل ا>لباس) عند حديث: (افترقت اليھود...) أن النبي 

 كلھا فيوسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ث6ث وسبعين فرقة
) عن1/47الحاكم (الجنة إ: واحــدة،وفي رواية : (الھالك منھا واحدة). ويؤكد ھذه الرواية ما جاء في مستدرك 

 في مسجده،eكثير بن عبد " بن عمرو بن عوف بن زيد عن أبيه عن جده قال: (كنا قعوداً حول رسول " 
ن ذراعاً فذراع، وإن باعاًفقال: لتسلكن ُسَنَن َمْن قبلكم حذو النعل بالنعل، ولتأخذن مثل أخذھم إن شبراً فشـبر، وإ

ن فرقة،فباع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتم فيه، إ: إن بني إسرائيل افترقت على موسى على إحدى وسبعي
ين فرقة،كلھا ضالة إ: فرقة واحدة، ا>س6م وجماعتھم، وإنھا افترقت على عيسى ابن مريم على إحدى وسبع

ضالة إ: فرقةكلھا ضالة إ: فرقة واحدة، ا>س6م وجماعتھم، ثم إنكم تكونون على اثنتين وسبعين فرقة، كلھا 
في ا>س6مواحدة، ا>س6م وجماعتھم ).ھذا الحديث يدل د:لة واضحة على أن الفرقة الناجية ھي كل من دخل 
فر إذا نطقوصار من جماعته، والمسلم من نطق بـ (: إله إ: " محمد رسول ")، وھي الكلمة التي يدخل الكا

 قال: (من قال : إله إ:eبھا ا>س6م، ويؤكد ھذا المعنى الذي ذھبنا إليه ما جاء في صحيح البخاري أن النبي 
 في آخر الحديث: ( ثم إنكم تكونون علىe) قوله 17/13" دخل الجنة). وجاء عند الطبراني في الكبير (

أي كل ا�مة إ: مناثنتين وسبعـين فرقة كلھـا في النار إ: واحدة: ا>سـ6م وجماعتھم ). ومعنى (الجماعة) ھنا: 
eير النبي أخرج نفسه من ا>س6م بمحض إرادته، أو أتى بمكفر مجمع عليه، ولذلك نجد في أحـاديث كثيرة يش

يس كما يفعلهإلى الفرقـة بلفظ: (الجماعة) المعرفة بـ(أل) التعريف، أي: جماعة المسلمين وأمة ا>س6م، ول
ن)!!!، ويشغلونبعض طلبة العلم بنقل التعريف إلى التنكير، فيقولون: (الفرقة الناجية ھي جماعة من المسلمي
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بق بالفوز بلقب الفرقة الناجي ة، إنه عبث ما بعدهبال ا�مة بالبحث عن ھذه القل@ة القليلة، التي تحوز قصب الس@
وھي: (المل@ةعبث، وتضييع لجھد ا�مة، فبد:ً من أن تتقدم تقف لتبحث عن ذاتھا، فالنص يشير إلى الجمـاعة 

 . وإليكما>س6مية المعروفة والمعھودة)، و: يشير إلى (جماعة) بلفظ نكرة، والفرق بينھما واضح جداً
حه: فقد جاء في سنن ابن ماجة رقم  Nـده، وتوض Nسه وتؤك Nز ھذا المعنى، وتؤس Nعن3994(النصوص التي تعز (

 : ( افترقت اليھود على إحدى وسبعين فرقة، فواحدة في الجنةeأبي ھريرة رضي " عنه قال: قال رسول " 
 في الجنة،وسبعون في النار، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، فإحدى وسبعون في النار وواحدة

 في النار، قيل:والذي نفس محمد بيده لتفترقن@ أمتي على ث6ث وسبعين فرقة، واحدة في الجنة و اثنتان وسبعون
: الجماعة ).eيا رسول " من ھم؟ قال

 : ( إن بنيe) عن أنس بن مالك رضي " عنه أنه قال: قال رسول " 3995وجاء في سنن ابن ماجة رقم (
النار إ:إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة، كلھا في 

:e عن عوف ابن مالك قال: قال رسول " 98واحدة، وھي: الجماعة). وجاء في مسند الشاميين حديث رقم(

النصارى على( افترقت اليھود على إحدى وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة وإحدى وسبعون في النار، وافترقت 
متي على ث6ثاثنتين وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة وإحدى وسبعون في النار، والذي نفسي بيده لتفترقن@ أ

ل الجماعة ).وسبعين فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار، قيل: يا رسول " من ھم؟ قال: ھم أھ
: ( افترقت اليھود علىe) عن عوف بن مالك قال: قال رسول " 18/70وجاء في المعجم الكبير للطبراني (

تي على ث6ثإحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، والذي نفسي بيده لتفترقن@ أم
ة ). وقدوسبعين فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار، قيل:يا رسول " من ھي؟ قال: الجماع

ة، ويستدلونيعترض بعضھم على مفھوم (الجماعة) وُيصرQ على جعلھا ھي الحفنة القليلـة والطـائفة من ا�مـ
 قال: ( : تزال طائفة من أمتي ظاھرين على الحق حتى تقومeبالحديث الذي أخرجه ا>مام مسلم أن النبي 

ق إلى مصير غير ھذه الطائفة، وفي صحيح البخاري توضيح للطا ئفة: بأنھم:الساعة ). فھذا الحديث لم يتطر@
)، ولذلك فالحديث : َيِرُد في ھذا الباب البتة، وحديثنا يتناول: الناجي من2667(أھل العلم) عند الحديث رقم (

د وأجزم وبقوة أن الفرقة الناجية ھي ( ا�مة بأكملھا ) فھي ال Nوادالنار من الھالك فيھا. وأؤك معب@ر عنھا بالس@
ا�عظم في ا�حاديث الكثيرة.

                     

 Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا

) عن أبي أمامة رضي " عنه قال: ( افترقت بنو7389) رقم (7/544فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة(

�واد ا عظم، عليھم ماإسرائيل على إحدى وسبعين فرقة، وتزيدھا ھذه ا�مة فرقة واحدة كلھا في النار إ: الس@
لُتم، وإن تطيعوه تھتدوا، ما على الرسول إ: الب6غ، السمع والطاعة خ Nلوا، وعليكم ما حم Nير من الفرقةحم

؟ قال: إني إذاً لجريء، قال: بلeوالمعصية، فقال له رجل: يا أبا أمامة أمن رأيك أم شيء سمعته من رسول " 
). وأخرج أبو يعلى في مسنده (eسمعته من رسول "  ) حديث32/7، غير مرة، و: مرتين، حتى ذكر سبعا ً

 قـال: ( إن بني إسرائيل افترقت على إحدىe عن أنس بن مالك رضي " عنه أن النبي 393رقـم : (
واد ا�عظم ). وسبعين فرقة، وإن أمتي تفترق على اثنتين وسبعين فرقة، كلھا في النار إ: الس@

) وفيه: ( وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة3944وفي رواية أخرى عند أبي يعلى أيضاً حديث رقم(

واد ا�عظم )، قال محمد بن بحر ـ وھو شيخ أبي يعلى ـ يعني: الجماعة.  وتفسير محمد بنكلھم في النار إ: الس@

واد ا�عظم ) بـ(الجمـاعة) يعنى به: كل ا�مة إ: من انتسب إليھا وليس منھا، كم َن أنكر ركناً منبحر لـ( الس@
@ة، ونص@ت المجامعأركان ا>س6م، أو من أَل@ه فرداً من ا�فراد، ونحو ذلك من الفَِرق الخارجة با>جماع عن المل

 في الحديث الذي أخرجهeالفقھيـة المعـاصرة على خروج ھـؤ:ء بمحض إرادتھم من ا>س6م. وبي@ن النبي 
) عـن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن ا�سقع وأنس بن مالك أن من شرط8/152الطبراني في الكبير (

ل افترقوا على إحدىالفرقة الناجية: عدم تكفير أحد من أھل القبلة، فقـال: ( َذُروا الِمَراء ،فإن بني إسرائي
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على الض6لةوسبعين فرقة، والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة، و تفترق أمتي على ث6ث وسبعين فرقة، كلھم 
واد ا�عظم؟ قال: َمن كان على ما أنا عليه و واد ا�عظم، قالوا: يا رسول " وَمن الس@ أصحابي، وَمن لمإ: الس@

م بدأ غريبـاً وسيعودُيَماِر في دين "، وَمن لم يكفر أحداً من أھل التوحيد بذنب ُغفِر لـه ـ ثم قال ـ إن ا>س6
ي دين "، و:غريباً، قالوا: يا رسول " وَمن الغرباء؟ قال: الذين ُيصلِحون إذا فسد الناس، و: يمارون ف

عوته أو ادعاءاته، فإننايكفرون أحداً من أھل التوحيد بذنب ). فإذا رأينا مسلماً يكفر مسلماً آخر �نه يخالفه في د
 صحيحنحذره من خطورة التكفير الذي ُيوقِع صاحبه في خطر الكفر، كما بين ذلك الحديث الذي جاء في

eً) الذي يقول فيه 5752البخاري رقم : ( : ( َمن قال �خيه يا كافر فقد باَء بھا أحدھما ).وكذلك من رمى مسلما
بالشرك وقع فيه.

ُف عل يكم رجل قرأفعن حذيفة بن اليمان رضي " عنه قال : قال رسول " صلى " عليه وسلم : ( إن@َ ما أتخو@
َره إلى ما شاء " فانسلخ  ْدءاً لVس6م، غي@ منه، ونبذه وراء ظھره،القرآن حتى إذا ُرِئَيْت بھجُته عليه، وكان ِرِ

الرامي ؟ قال : بلوسعى على جاره بالسيف، ورماه بالشرك، قلت : يا نبي " أيھـما أولى بالشرك ؟ الَمْرِمي أم 
) وقـال : إسناده جيد ، و2/266) وابن كثــــــير في تفسيره (81الرامي ) أخرجه ابن حبـان حديث رقــم 

 ھذا وقدالبزار في مسنده بلفظ قريب، والطبراني في الكبير والصغير بنحوه، وابن أبي عاصم في السنة،

 : تقل عند " عنيستعظم المسلُم أن ُيْقَتَل مسلٌم، وُحق@ له ذلك، ولكن عليه أن يتذكر أن جريمة قتل مسلم،

) أن النبي صلى " عليه وآله وسلم قال: ( ومن2227جريمة تكفيره، جاء في صحيح البخاري حديث رقـم
ُم على Nُم علىلعن مؤمناً فھو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فھو كقتله ) والمشكلة أن القانون ُيَجر Nالقتـــل، و: ُيَجر 
ِرج ا�ول من الفرقةالتكفير، مع العلم أن كليھما في الخطر سواء،كما أن َرمي المسِلم �خيه المسلِم بالكفر ُيخ

 المسارعة في رميالناجية، �نه من شرط الدُخول فيھا: عدم تكفير أحد من أھل التوحيد وأھل القبلة بذنب، وعدم
Nلوھا، وأدعياء الفرقة الناجية اليوم ُيَصر حون بأنھم : يكفNرون أحداً منالمسلمين بالكفر وفساد المعتَقد لُشبٍه َتَخي@

 لYمة ولYئمة:المسلمين بذنب البتة، ولكن كتبھم طافحة وناطقة بخ6ف ذلك تماماً، فھذه نماذج من تكفيراتھم
) في نزول المسيح2060 معلقاً على حديث رقم (54- قال ا�لباني في مختصر مسلم للحافظ المنذري (1

ب والسنة :عليه الس6م في آخر الزمان: ( ھذا صريٌح في أن عيسى عليه الس6م يحُكم بشرعنا ويقضي بالكتا
ين بجامعة ا Nمام محمد بن سعودبغيرھما من ا>نجيل أو الفِقه الحنفي ونحوه ). فرد@ عليه عميد كلية أُصول الد<

: (كيفا>س6مية بالرياض الدكتور إبراھيم المنصوري في جريدة عكاظ اليومية في ث6ثة مقا:ت متتالية  قـائ6ً
ي الض6لتسـاوي في البطـ6ن بين المذاھب وا>نجيل الُمَحر@ف ِ؟ وكيف تجعل أتبـاع المذاھب ا�ربعـة ف

) حسب زعمك؟ كاليھود والنصارى وأن الكل يتبع باط6 ً
 ا>مامين العظيمين:- وقال مفتٍر آخر منھم وقـد انتقـل إلى الحَكم الَعدل ـ عامله بما يستحق ـ لما ُسِئَل عن2

فا في مسائلالنووي، وابن حَجر، رحمھما " تعـالى ورضي عنھما قـال: ( إنھما كانا فاسَدْي العقيدة وحر@
ا:عتقاد )!!! نشَرت ذلك جريدة (المسلمون الدولية).

 : ( ولو قيل إن الحافظ ابن حَجر كان28- وقـال سفر الحوالي في رسالته منھج ا�شاعرة في العقيدة ص 3

جــية، و إلى أدبھممتذبذبـاً في عقيدته لكان ذلك أقرب للصواب )!!! فانظر أخي القارئ إلى أدعياء الفرقة النا
الَجمN الرفيع مع أع6م ا�مة، ومشايخ ا>س6م.

ام طبع كتـاب (السنة) لعبد " بن ا>مـام أحمد بن حنبل، ث4 6ث مرات في- أعادت دار رمادي للنشر في الدم@
م بتحقيق محمد سعيد القحطاني، الطبعة الرابعة، وھو1996م، و1995م، و1994ث6ث سنوات متتالية عام 

( ا�سانيد أنسابكتاب : تصحQ نسبتـه لعبد " البتـة - كما حق@ق ذلك فضيلة الشيخ محمود سعيد ممدوح في بحثه 
دبي عامالكتب ) - وھو بحث منشور في مجلة الضيـاء التي تصدر عن دائـرة ا�وقـاف والشؤون ا>س6مية ب

ة من المجھولين في سند ھذا الكتاب عن عبد " بن ا>مام أحمد!!! وھو كتاب 1994 مليءم - وبي@ن أن ِعد@
 كافر زنديق، مات جھمياً، ينقضبالتكفير لYمة وا�ئمة، فيذُكر فيه قرابة مائة نص يصف فيھا أبا حنيفة بأنه

كيد الدين، وأنها>س6م عروة عروة، ما ولد في ا>س6م أشأَم و: أَضر على ا�مة منه، وأنه أبو الخطايا، وأنه ي
ارين خير من أتباع أبي حنيفة، وأن الحنفية أَشد على المسلمين من  اللصوص، وأننبطي غير عربي، وأن الخم@
ر، وأنه أبو جيفة،أصحاب أبي حنيفة مثل الذين يكشفون عوراتھم في المساجـد، وأن أبا حنيفة سيُكب@ه " في النا

حنيفة، وأن استقضاءوأن المسلم ُيؤَجـر على ُبغض أبي حنيفة وأصحابه، وأنه : يسكن البلد الذي ُيذَكر فيه أبو 
يف على ا�مة، ل منالحنفية على بلد أَشد على ا�مة من ظھور الدجال، وأنه من المرجئـة، ويرى الس@  وأنه أو@
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عاً على ا�مة لوسعھم خطأً، وأنه يت رك الحديثقال القرآن مخلوق، وأنه ضي@ع ا�صول، ولو كان خطؤه موز@
أي، وأنه يجب اعتزالـه كا�جَرب الُمعـِدي بجربه، وأنه ترك الدين، وأن أبا حنيفة  وأصحابه َشر الطوائفإلى الر@
تين أ و ث6ثـاً، واسُتِتيب منجميعاً، وأنه لم يؤت اليقين في دينه، وأنه ما أصاب قط، وأنه اسُتِتيب من الكفـر مر@
 من أبي حنيفة، وأنك6م الزنادقة مراراً، وأن بعض فتاواه ُتشِبه فتاوى اليھود، وأنه ما ُولِد أَضر على ا>س6م

 حنيفة، وأنه" ضرب على قبر أبي حنيفة طاقاً من النار، وأن بعض العلماء حمدوا " عندما سمعوا بوفاة أبي

، وأنه يرى إباحة ُشرب الُمسكر، وأكل لحمeمن الداء العضال، وأن مذھب الحنفية ھو رد أحاديث رسول " 
جَرأ الناس على دينالخنـزير، وأنه كان فاسداً، و أن كثيراً من العلماء على جواز لعن أبي حنيفة ، وأنه كان أ

يقول: إني"، وأن أبا حنيفة يرى أن إيمان إبليس وإيمان أبي بكر الصديق واحد، وأن حماد بن سلمة كان 
6ً وض6:ً لعبــــد�رجو أن ُيدِخل " أبا حنيفة نار جھنم!!! )اھـ. من كتاب السنة المنسوب زوراً وبھتاناً وجھ

 ).فإذا كان أدعياء الفرقـة الناجيـة : ُيكفNرون أحداً من المسلمين حسب228-1/180" ابن ا>مام أحمد ( 
ويطلبون من ا�مةزعمھم، فلماذا ينشرون مثل ھذه الكتب التي ھي بمثابة السم الذي يفتQ بعُضد ا�مة ويفرقھا، 

م أنھم : يكفرونبعد ھذا السيل الجارف من ا:تھامات لVمام ا�عظم، أن تصدق أدعياء الفرقة الناجية في ادعائھ
ة الحكم علىأحداً من المسلمين البتة، ومن اتھمھم بذلك فھو جاھل أو متجاھل حسب زعمھم، ولكني أترك لYم

ى وحدة الصفمن ينشر مثل ھذه الكتب في تكفير ا�ئمة بكل جرأة، وبخاصة في زماننا ھذا الذي نحتاج فيه إل
وجمع الكلمة.ولعل قائ6ً يقول :

) :65/ 1(- إن ھذا الكتاب : يمثل عقيدة السلف، أقول: أتمنى ذلك، ولكن محققه القحطاني قال في صفحة 5

انة كبيرة، حيثھذا الكتاب من أمھات المصادر العقدية في كتب السلف، وقال أيضاً: فھو من ھذا الجانب ذو مك
ت قيمتهاعتمدت عليه كثير من الكتب التي صنفت في عقيدة السلف، وقال أيضاً: فھو بحق مصدر رائد برز

فيمن نقل عنه ، وعزا إليه.

                     

Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا

ا�حاديث الواردة في بيان الفرقة الناجية

رسولمن ا�حـاديث الصحيحة التي جـاءت في بيان افتراق ا�مة: عن أبي ھريرة رضي " عنه قال: سمعت 
 "e ،وتفترق يقول: ( افترقت اليھود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك

). وجاء في1/44أمتي على ث6ث وسبعين فرقة ) قال الحاكم: ھذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه (

: (افترقت اليھود على إحدى أوe) عن أبي ھريرة رضي " عنه قال: قال رسول " 4/197سنن أبي داود (
ث وسبعيناثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ث6

فرقة).
: (افترقت اليھود علىe) عن أبي ھريرة رضي " عنه قال: قال رسول " 6247وجاء في صحيح ابن حبان (

Dإحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفت%

                     

 Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا

 ،كتاب السنة للخ6ل، تحقيق: عطية بن عتيق الزھراني، الطبعة1994- ونشرت دار الراية في الرياض عام 6
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 َعَسَى أَن) ا[تي: ( ُرِوَي من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاھد في قوله تعالى 1/215الثانية، جاء في: (

بي طالب : من رده فقد رد على "َيـْبَعَثَك َربQَك َمَقاماً َمْحُموداً ) قال : يقعده معه على العرش ، قال أبو بكر بن أ
 أحمد بنعز وجل، ومن كذ@ب بفضيلة النبي صلى " عليه وآله وسلم، فقد كفر با_ العلي العظيم، وأخبرني
 من قال بھذاأصرم بھذا الحديث، وقال : من رد ھذا فھو متھم على " ورسوله، وھو عندنا: كافر، ومن زعم أن

: مع العلم أن ھذهفھو ثنوي، فقد زعم أن العلماء والتابعين ثنوية، ومن قال بھذا فھو زنديق يقتل ). ا.ھـ قلت
ة العظمىا�ثر عن مجاھد ضعفه بعض أھل العلم ، ورده آخرون ، �ن الصحيح أن المقام المحمود ھو الشفاع

 من اعتقاداتھميوم القيامة، كما جاء في الصحيحين، ومع ذلك نجد أن المتطرفين يكفرون من خالفھم في المعوج
كر أن " سبحانه، ولو كان ضعيفاً أو باط6ً، والمشتكى إلى " سبحانه وتعالى، ولذلك حذاِر أخي المسلم أن تن

َصْت >قعاد النبي صلى " عليه وآله Nوسلم مع ربهوتعالى جلس على العرش ، وَفَضَل منه أربعة أصابع ، ُخص 

ؤ:ء المتطرفين،على العرش يوم القيامة، وإذا أنكرت ذلك فقد َكَفْرَت وخرجَت من الملة ا>س6مية، على رأي ھ
أقول : سبحانك ھذا بھتان عظيم،وجھل فاضح.

تكفير المعطلة- قامت دار العاصمة للنشر والتوزيع في الرياض بطباعة كتاب (إجماع أھل السنة النبوية على 7
لشيخ سليمان بنالجھمية) ألفه الشيخ إبراھيم عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ عبد " عبد اللطيف آل الشيخ, وا

 وبيع في معرض1995سحمان الفزعي الخثعمي. جمعه وحققه عبد العزيز عبد " الزير آل أحمد، عام 

م، وقد ذكر مؤلفه في أكثر من موضع أن أھل دبي وأبي ظبي وإباضية ساحل عمان كفار،2000الشارقة للكتاب
 ،33 ،31،32( وأن ا>مام الذي : يكفNرھم أو يشك في كفرھم؛ كافر : ُيصل@ى خلفه، انظر الصفحات ا[تيـــة: 

 ) ولعل جاھ6ً غراً يقول: إن الفتنة نائمة لعن " من أيقظھا،162 ، 145، 124،136 ، 51،101،113

ويقوم بتوزيعھا؟ أموھذا ك6م صحيح : ريب فيـه، ولكن َمن الـذي ُيثير الفتنـة وُيوقظھا؟ الذي ينشر ھذه الكتب 
لل فيھا ويوضح خطورتھا؟ وأترك �مة ا>س6م الحكم في ذلك، وھنـا ر منھا ويبيNن الز@ Nك كتاب آخرالذي يحذ

( ا>مارات العربيةبعنوان ( إحكام الدين الحنيف من التحريف ) لعبد الكريم الحاج، وُكِتب على غ6فه للمراسلة 
 ) : ( الذين يدعون إلى ا:لتزام بمذھب رجل104) يذكر مؤلفه في ص ( 19661المتحدة الشارقة – ص.ب: (

سون أحبـارھم ) وقال أيضاً : ( : يجوز التزام م Nذھب شخص واحد بعينهواحد بعينه، فيھم شبه باليھـود الذين يقد
ُضِرَبت ُعنقُه ) وقد، إذ : دليل على ذلك من الكتاب و: من السنة، وَمن قـال بالوُجـوب اسُتِتيب،فإن تـاب وإ: 

مذھب معي@ن مننسي ھذا الكاتب أو تناَسى أن أكثر و:ة ا�مور في الب6د ا>س6مية يوجبون العمل في المحاكم ب
 التي ستقومالمذاھب ا>س6مية، فھل يستتابون جميعاً، وھل جماعة ما ُيَسم@ى بأدعياء الفرقة الناجية، ھي

 والفسادبا:ستتابة ثم بضرب ا�عناق؟ كما فعلت، وتفعل في كثير من الب6د ا>س6مية من التقتيل والدمار

وا>ساءة لVس6م باسم ا>ص6ح.
 م الطبعة الثانية كتاباً بعنوان ( ھل المسلم ملَزم باتباع1995ونشرت مكتبـة الُعَمِرين العلمية بالشـارقة عام 

مذھب معين من المذاھب ا�ربعة ) للمعصومي الخجندي السلفي.

ذكر فيه ا[تي:
 : ( فمن يتعصب لواحد معين غير رسول " صلى " عليه وآله وسلم، ويرى أن قوله ھو73جاء في ص 

تاب فبھا،الصواب الذي يجب اتباعه دون ا�ئمة ا[خرين، فھو ضال جاھل ، بل قد يكون كافرا يستتاب ،فإن 
لنبي صلــى " عليهوإ: قتل، فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع أحد بعينه من ا�ئمة، فقد جعله بمنزلة ا

كين باجتھادات  Nربعة المتمس�أئمتھم ، من ھذهوآله وسلم، وذلـك كفر ).قلت : ويا حسرًة على أتباع المذاھب ا
ا�حكام الجائرة، التي تتعلق بضرب رقابھم من غير جناية ارتكبوھا !!!.

باجتھاداتھموالمسلمون باتباعھم للشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، رضي " عنھم وأعلى مقامھم،والتزامھم 
لرجال :إنما يلتزمون ويتمسكون بسنة رسول " صلى " عليه وآله وسلم ويتعصبون له أيضاً، ولكن بفھم ا

عي ا�ئمة ا�ج6ء،بفھم العيال، بينما نجد ھؤ:ء الذين يطلقون ھذه ا�حكام الظالمة والقاسية والباطلة على متب
عة رضوان "ھم من أكثر الناس تبعية وتقليدا والتزاما وتعصبا [راء علماء : يصلون إلى درجة ا�ئمة ا�رب

عليھم في العلم والعمل ،
 وأما اتباع مذھب من ھـذه المذاھب ا�ربعة أو غيرھـا فليس بواجب و: مندوب وليس على 55وجاء في ص

ب مخطئ مقلد تقليداًالمسلم أن يلتزم واحداً منھا بعينه، بل من التزم واحداً منھا بعينه في كل مسألة فھو متعص
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قوا دينھم وصاروا ِشَيَعاً )، ثم استدل@ بقوله تعالى: } َو:َ َتُكوُنوا  ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ِمَن ال@ِذيَنأعمى، وھو ممن فر@
قُوا ِديَنُھْم َوَكاُنوا ِشَيًعا ُكلQ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِھْم َفِرُحوَن { . َفر@

                     

 Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا

قين لدينھم، ومن فر@ Nربعة مفر�ق دينه كان مشركاًفانظر أخي القارئ كيف جعل ھذا الجاھل الغر أتباع المذاھب ا
ركه كل مسلم.بنص القرآن الكريم، والنتيجة عندھم: أن أتباع المذاھب ا�ربعة كفرة مشركون، وھذا الفھم يد

: ( ولكن لما شاعت المذاھب نشأ عنھا افتراق الكلمة ).64وقال في صفحة

لُوا بأن أھل المذاھب ا�ربعة ھم أھل السنة ولكن أعمالھم تك ذبھم وتعارض قولھم ).وقال فيھا أيضاً: ( وإن َتَقو@
واد ا�عظم من المسلمين ( �نھم  أتباع المذاھبأقول انظر رعاك " إلى نظرة أدعياء الفرقة الناجية إلى الس@

م يعتبر الفرقةا�ربعة ) النظرة القاتمة المكفھرة، نظرة عليھا غبرة ترھقھا قترة، فرسول " صلى " عليه وسل
واد ا�عظم ِمن ون الس@ Qعظم من المسلمين، وأدعياء الفرقة الناجية يعد�واد ا  المسلمين ليسوا منالناجية ھي الس@

صلى "أھل السنة، �ن أعمالھم بحسب زعمھم تكذبھم وتعارض قولھم، إنھا جرأة على رد أحاديث رسول " 
عليه وسلم ما بعدھا جرأة.

ب كاذباً على " ورسـوله بدعـواه أن المسلمين سُيسألون في قبورھم عن جريمة اتبـاعھم للمذاھ65وقال في ص
ي قبره أو يوما�ربعة: ( أسألك با_ العظيم يا أيھا المسلم العاقل المنصف: إن ا>نسان إذا مات ھل ُيسأل ف
لك أص6ً بل تسأل لَمالحسـاب لَِم لـَْم تتمذَھب بمذھب ف6ن؟ أو ِلَم لْم تدخل في طريقـة ف6ن؟ و" إنك : تسأل ذ

ـان أرباباً منالتزمت المذھب الف6ني؟ أو سلكَت الطريقة الف6نية؟ �ن ھذا و: شك من اتخـاذ ا�حبـار والرھب
دون "، و�ن ھذه المذاھب الخاصة والطرق المشھورة بدعـة في الدين وكل بدعة ض6لة ).
ُضوح الشمس فيفانظر يا أخي القـارئ الكريم إلى تكفيرھم �تبـاع المذاھب ا�ربعة تكفيراً صريحاً واضحاً و
من فعل ذلك فقدرابعة النھار، �نه يعدQ أتباع المذاھب ا�ربعة: من الذين جعلوا أئمتھم آلھة من دون "!!! و

كفر.
بين لھا، فإن 71وقال في ص Nدين لھذه المذاھب المبتدعة الشائعة ، والمتعصNأحدھم : ( والعجب ِمن ھـؤ:ء المقل

عٌد عن الصواب ).يتبع ما نسب إلى مذھبه مع بعده عن الدليل، ويعتقده كأنه نبي مرسل، وھذا نأٌي عن الحق وُب
ن79وقال في ص Nَجت وُزي Nَت من: ( وإذا حق@قت المسألة حق التحقيق ظھر لك أن ھذه المذاھب إنما أُِشيَعت وُرو

النصارى وتشبھاًِقبل أعداء ا>س6م، لتفريق المسلمين وتشتيت شملھم، أو إنما أحدثھا الجھلة مضاھاة لليھود و
بھم ).

 مشبھاً أتباع المذاھب ا�ربعة حكاماً ومحكومين علماء وعاميين بـ( الحمير )!!!:89وقال في ص 
 : ُيصغي إليه، بل( والمقلNدون الجامدون اتخذوا ذلك ديناً ومذھبا،ً بحيث لو أقمَت عليه ألف دليل من النصوص

ت مـن َقْسَوَرة ) والقسورة ھو: ا�سد. ينفر عنه كل النفور، كُحُمٍر ُمْسَتْنفَِرة، فر@
: ( إن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر "، وأمر رسـوله، وھـدي أصحابه، وأحوال أئمتھم،98وقال في ص

وا كتاب "،وسلكوا ضد طريقة أھل العلم، وھؤ:ء الخلف قد عكسوا طريقة السلف، وقلبوا أوضاع الدين، فزيف
وسنة رسوله صلى " عليه وسلم، وأقوال خلفائه، وجميع أصحابه رضي " عنھم ).

سلم، حسبوھذا اتھام وتكفير آخر أيضاً �َْتَباع المذاھب، بتزييفھم كتاب " وسنة رسوله صلى " عليه و
زعمھم.

: ( ولكن رؤسـاء التقليد قد حالوا بين المسلمين وبين كتـاب ربھم، بزعمھم أن المستعـدين102وقال في ص

ل6ھتداء به قد انقرضوا ).
 الدليل، ثم َخلَفوقال أيضاً في نفس الصفحة: ( ثم جاء العلماء المقلدون وجعلوا قـول المفتي للعـامي بمنزلة
وا َمن يحـاو Qل فھمھما والعملخلٌف أغرق في التقليد، فمنعوا كل الناس أخـذ أي حكم من الكتاب والسنـة، وعد
كانوا لھم أنـداداً منبھما زائغاً، وھذا غاية الخذ:ن، ونھاية الخسران، وعداوة الدين وقد تبعھم النـاس في ذلك ف
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دون " وسيـتبرأ بعضھم من بعض كما أخبر " تعالى ).
نھما لمن كانقلُت: ولقد كذب و" على ا�ئمة، فھم : يمنعون أحداً من فھم الكتاب والسنة، أو أخذ ا�حكام م

أھ6ً لذلك، وإنما يمنعون عبث العابثين، وت6عب الجاھلين، بالكتاب والسنة.
: ( فالتقليد المذھبي صار داًء عضا:ً، وب6ء عظيماً عم@ ھذا الب6ء العالم ).105وقال في ص

 فيا عباد " ، ويا أتباع محمد بن عبد " صلى " عليه وسلم، ما بالكم تركتم الكتاب106وقال في ص 
 وأفاداه، فعملتم بماوالسنة جانباً، وعمدتم إلى رجال مثلكم في تعبد " لھم بھما، وطلبه العمل منھم بما د: عليه

وتنادي بأبلغجاءوا به من ا[راء التي لم تعمد بعماد الحق، ولم تعضد بعضد الدين، ونصوص الكتاب والسنة، 
فھاماً مريضة،نداء، وتصوت بأعلى صوت بما يخالف ذلك ويباينه، فأعرتموھما آذاناً صما، وقلوباً غلفاً، وأ

وعقو:ً مھيضة، وأذھاناً كليلة، وخواطر عليلة، وأنشدتم بلسان الحال:
ُة أَْرُشد.ِ َة إن َغَوْت َغَوْيُت وإن َتْرُشْد َغِزي@ وما أنا إ: من َغِزي@

 الكتـاب والسنةقلُت: وھذا كذب محض، وافتراء كبير، ونداء بارد، وفارغ، وھزيل جـداً، فالمقلدون لم يتركوا
جوز أن ُيْسأََل ھذاويتبعوا الرجال، وإنما اتبعوا الكتاب والسنة بفھم الرجال، والفرق بينھما واضح، ولذلك : ي

اما مبطنا لYئمةالسؤال : ھل نحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة، أم باتباع المذاھب ا�ربعة ؟؟؟ �ن فيه اتھ
ية عظيمة، وأرىا�ربعة بأنھم تركوا الكتاب والسنة، وجاءوا بأقوال من عند أنفسھم، وھذا أمر خطير جدا، وفر

ُح السؤال على الشكل التالي : ھل ُر َتْعِزيـًرا بليغاً، وُيصح@  نحن مأمورون باتباعأن صاحب ھذا السؤال ُيَعز@
َباَع أھل الفقه وا Nْكِر والراسخين في العلم فيالكتاب والسـنة بفھمنا، أم بفھم من ھــم أعلم منا ؟ والجواب : أن ِات Nلذ

مالكا،ً وا>ماَم أحمَد،فھمھــم للكتاب والسنة، أولى من اتباع فھمنا القاصر، و: شك أن ا>ماَم الشافعي،@ وا>ماَم 
باع اجتھاداتھموا>ماَم أبا حنيفَة،ھم أعلُم بكتاب " وسنة رسوله صلى " عليه وآله وسلم منا، وھم أولى بات

، وخروج عن الج cماعة وعنوفھومھم من غيرھم، وأي فھم للمذاھب بخ6ف ھذا فھو فھم سقيم، ورأٌي ِمْعَوج
واد ا�عظم. الس@
: ( تنبيـه: اعلم أن من َوْصِف المغضوب عليھم، أنھم : يقبلون الحق إ: من الطائفة التي ھم111وقـال في ص

 طائفة معينة فيمنتسبون إليھا، مع أنھم : يتبعون ما لزمھم في اعتقادھم،كما ھو شأن كثير من المنتسبين إلى

 جاءت به طائفة ).العلم، أو الدين، أو من المتفقھة، وغيرھم، فإنھم : يقبلون من الدين رواية و: رأياً إ: ما

عليھم – عفواً ھم :انظر أخي المسلم إلى وَرع(!!!) أدعيـاء الفرقة الناجية وتشبيھھم أتباع المذاھب بالمغضوب 
يكفرون مسلماً -.

ـرون في ا�مور الدينيـة Nو: شك أنوقال في نفس الصفـحة: ( والشر كل الشر والض6ل فيما أحدثـه المتأخ ،
ھواھم، أو حفاظاًالمذھب من الِبدع في الدين، وإنما أحدثه ا�مراء والس6طين، لمقتَضى سياستھم، أو اتباعاً ل

لجاھھم، أو عصبية لمشايخھم، كما ھو معلوم لكل من طالع التواريخ ).
 موجھاً نصيحته بأدب جم رفيع إلى علماء اللغة العربية: ( وأقول لطلبة العلم: أيھا120وقال في ص

ون أنفسكم بالعلمـاء، اشتغلتم بعلـوم اليونـانيين، وبالصرف، والنحو، Qوالمعاني، وظننتم أنالسفھـاء(!!!) المسم 

لم ).ھذا ھو العلم، وإنما العلم: آية محَكمة من كتاب "، أو سنة قائمة من رسول " صلى " عليه وس
ھل الغر الغبي وأمثالهقلُت: انظر أخي المسلم إلى ھذا ا�دب الجم الرفيع الذي يتحل@ى به القوم، وقد نسي ھذا الجا

ممن ينعقون مثل نعيقه ، أن الكتـاب والسنة : ُيفھَمان إ: باللغـة العربية.

                     

 Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا

عفوا وعذرا للتكرار
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)on 28-09-2005, 05:53 AM قرشـــو بواسطة عدل(

                     

 Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا

ه ھذه الجماعة في تكفير المسلمينوأرجو من القارئ الكريم المعذرة في سرد ھذه النماذج والتي ھي من القليل القليل الذي تنشر
لوا بع ضاً من آيات الصفات فأطلقوا عليھمزرافات ووحداناً، ومـــا تكفيرھم �ھل دبي و(أبو ظبي) إ: �نھم مالكية أشعريه قد أو@

لة)، وأخرجوھم من الملة!!! وأقول: إذا كان التأويل لبعض آيات الصفات  Nتعطي6ً وكفراً وتحريفاً وفساداًاسم (الجھمية المعط
Nحون بأن ھذا الحكم ينسحب على ابن تيميه؟ ويحُكمون عليه بأنه (جھمي معط Nل) مثل المالكية، ويخرجونه منللمعتقد، فھل يصر

ل بعضاً من آيات الصفات، ويقولون إن ابن تيميه كافر، وا>مام الذي : يكفNره  كافر، و: يصل@ى خلفه، أسوة بُحكمھمالمل@ة �نه أو@
مزدوجة، وا�حكامعلى أھل دبي وأبوظبي �نه اشترك معھم في تأويل بعض آيات الصفات، أم ھم يملكون المعايير ال

لين؟! وإذا وجدوا ع Nنه من المؤو�ذراً :بن تيميه في تأوي6ته، فلَم :المتناقضة، وا�عذار التي تنتشل ابن تيميه من تھمة الكفر 
ن تيميه في مجموعيجدون عذراً لمالكية دبي وأبوظبي وَمن عداھم من المسلمين في تأويلھم [يات الصفات؟!قال اب

{ : ( وھو أن كل شيء ھالك إ: ما2/427الفتاوى(  كان لوجھه من ا�عمال) في قولــه تعالى: } ُكلQ َشْيٍء َھالٌِك إِ:@ َوْجَھه ُ
عناھما واحد )اھـ.وغيرھما، ُرِوَي عن أبي العالية قال: إ: ما أريد به وجھه، وعن جعفر الصادق: إ: دينـه، وم

ا�صل ـ وعن ): }ُكلQ َشْيٍء َھالٌِك إِ:@ َوْجَھُه{: يعني الحق – لكن سألتني بوجھك الخلق ـ كذا في 2/428وقال أيضاً في ( 
كه ).مجاھد: إ: ھو، وعن الضحاك: كل شيء ھالك إ: " والجنة والنار والعرش، وعن ابن كيسان: إ: مل

): ( فقوله : }ُكلQ َشْيٍء َھالٌِك إِ:@ َوْجَھُه { أي: دينه وإرادته وعبادته ).429و2/428وقال أيضاً (
اْ>ِْكَراِم{: ( إن بقـاء وجھه المذوي) في قوله تعالى: }ُكلQ َمْن َعَلْيَھا َفاٍن* َوَيْبَقى َوْجـُه َربNَك ُذو اْلَج6َِل و2/434وقال أيضاً في ( َ

بالج6ل وا>كرام: ھو بقاء ذاته ).
 ) في قوله تعالى: } َيْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق{ ( فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به6/394وقال ابن تيميه في الفتاوى ( 

َشُف َعن َساٍق{ نكرة في ا>ثبات ولمالشدة، ثم قال: و: ريب أن ظاھر القرآن : يدل على أن ھذه من الصفات فإنه قال: }َيْوَم ُيك ْ
يضفھا إلى " ولم يقل عن سـاقه فمع عدم التعريف با>ضافة : يظھر أنه من الصفات ).

جميع المسلمين في تأوي6تھم؟فإذا الُتِمس العذر :بن تيميه في تأوي6ته ھذه، فلماذا ُيشن@ع على أھل دبي وأبي ظبي وعلى 
ذه الھجمة الشرسة على ا�مةويكفرونھم، ويعدون ا>مام الذي يشك في كفرھم أو : يكفرھم كافراً : يُصل@ى خلفه، ورغم كل ھ

عون أنھم قوم براء من التكفير. من ِقَبل أدعياء الفرقة الناجية؛ يد@
أقول: وليتھم كانوا صادقين.

                     

 Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا

يم الح6ل، فقد جاءكما أن ِمْن َشْرِط الدخول في الفرقة الناجية أن : يسار ع ا>نسان إلى تحليل الحرام، وتحر
) والطبراني في2/143) وفي مسند الشاميين(8325) وحديث رقم(6325في المستدرك للحاكم حديث رقم(

 قال: (تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمھا فتنة على أمتي قومe) أن النبي 18/50الكبير رقم(
 "يقيسون ا�مور برأيھم فيحلون الحرام، ويحرمون الح6ل). قلت : ھذا توصيف دقيق من رسول " صلى

 وتعالى، وتحرمعليه وعلى آله وسلم للفرقة الناجية، التي : تقدم بين يدي " ورسوله، فتحل ما حرم " سبحانه

ُ اْلَكِذَب َھَذا َح6ٌَل َوَھَذا َحَراٌمما أحل@ " سبحانه وتعالى، وصدق " العظيم: } وَ :َ َتُقولُوْا لَِما َتِصُف أَْلِسَنُتُكم
). وإذا نظرنا إلى أدعياء116ْفلُِحوَن { النحل (لNَتْفَتُروْا َعَلى ّ"ِ اْلَكِذَب إِن@ ال@ِذيَن َيْفَتُروَن َعَلى ّ"ِ اْلَكِذَب :َ ُي

 كتاب ا�ستاذ الشيخالفرقة الناجية اليوم، نجدھم من أكثر الناس تحريماً وتشديداً في ا�حكام، حتى منعوا قراءة
ح6ليوسف القرضاوي (الح6ل والحرام) ومنعوا إدخاله لبعض الب6د ا>س6مية، وقالوا: ليس فيه إ: ال

file:///H:/_Books-new/Books ar/Kaylani_Al-firqatu-al-najiya.htm

14 of 20 5/16/2013 3:07 PM



: ولست مستعداً لتأليف كتاب الحرام والحرام، سمعُت ذلك منه  مباشرة على قناةوالح6ل، فأجابھم الدكتور قائ6ً
الجزيرة في برنامج الشريعة والحياة.

الفرقة الناجيةفالح6ل عند الجمھور ھو ا�صل والحرام ھو ما ُنص@ عليه لقلته، فإنه ينضبط، أما عند أدعياء 
 يرد على ھؤ:ء فيقول فيe والرسول eفالح6ل ما ُنص@ عليه والحرام ما ُسِكت عنه، أو ما لم يفعله رسول " 

كم حدوداً ف6الحديث الذي ذكره ا>مام النووي في أربعينيته: (إن " فرض عليكم فرائض ف6 تضيNعوھا، وحد@ ل
م عليكم أشياء ف6 تنتھكوھا وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان ف6 تبحثوا عنھ ا)، قال الحـافظتعتدوھا، وحر@

خاري.ابن حجر في (الفتح): أخرجـه الدارقطني من حـديث أبي ثعلبة ورفعـه ثم قـال : وأصله في الب
م ھؤ:ء كثيراً من المباحات ولعل بعضھا من ا�مور المشروعة مثل: ھذا ولقد حر@

كر، وقد استعمل الصحابة مشابھا لھا،كالحصى والنوى ،كما ذكر ذلك ا>م1 Nام السيوطي في- استعمال السبحة للذ
الحاوي للفتاوي .

 فعلته منفرداً- تكبيرات العيد الجماعية، وقد لغزوا لھا: ما الشيء الذي إن فعلته جماعة دخلت النار؟ وإن2
دخلت الجنة؟ جوابھم: ھو تكبيرات العيد.انظر كتاب( المتفيھقون) للدكتور حسن ھيتو .

- الدعاء بعد الصلوات جماعًة.3
ة الشيخ عبد "- رفع اليدين في الدعاء ، مع ثبوت ا�حاديث في ذلك ، وتواترت تواترا معنويا ،كما بين فضيل4

 )97 /96سراج الدين رحمه " تعالى في شرحه للمنظومة البيقونية : ( ص 

ذا التوسل ثابت- التوسل بالنبي صلى " عليه وسلم وبالصالحين، وقد قال الشوكاني في (العقد النضيد): (إن ھ5
بإجماع الصحابة )

- إطالة الث@وب ولو ب6 قصد الُخَي6َء.6
قوا حليق اللحية ابتداًء؛ ثم كف@روه في النھاية!!! مع العلم أن توفير اللNحية جرى ف7 يه خ6ف عند أھل العلم- فس@

،بين الوجوب عند ا�كثرية، والندب عند ا�قلية، وھم من متأخري الشافعية .
ه العظيمة في- احتفا:ت المسلمين بقراءة سيرة النبي صلى " عليه وسلم ، والتذكير بشمائله وفضائله وأخ6ق8

يوم مولده صلى " عليه وسلم ، للتأسي به .
موا في ص6ة التراويح الزيادة على ثماني ركعاٍت، واعتبروا الزيادة فيھا كزيادة ركعة 9 على الفريضة.- حر@

وا ا�مر با:لتزام بأحد المذاھب ا�ربعة فسوقاً وض6:ً، وُيسَتتاب َمْن َفعل ذلك وإ: ض10 Qبت عنقه.- عد َرِ ُ
موا صوم يوم عرفة إذا صادف يوم السبت ولم ينقل ذلك عن أحٍد من ثقاة ا�مة حسب علمي.11 - حر@

م قد ُنِسَخ كما- إصرارھم على بقـاء تحريم صوم يوم السبت أو ا�حد على ا:نفراد أو الجمع، علماً أن التحري12
 الس6م.بين ذلك أبو داود في سننه، وابن حجر في فتحه، والطحاوي في معاني ا[ثار، والصنعاني في سبل

د وضع العبـاءة على كتفيھا: (كاسية عارية محرماً عليھا دخو13 وا المرأة المسلمة بمجـر@ Qل الجنة)!!! (من- عد
منھن، وبناًء علىفتاوى ابن جبرين) مع العلم بأنه يفعل ذلك جميع المسلمات على وجه البسيطة ما عدا القلي6ت 

ذلك فجميع نساء المسلمين عند ھؤ:ء في نار جھنم.
مة، وقد أجاز ذلك أحمد، وابن 14 تيميه, وابن القيم،- جعلوا قراءة القرآن على القبر أو الميت من الِبَدع المحر@

 كما بين ذلكومحمد بن عبد الوھـاب، وكـافة ا�مـة سواھم، ومنعـوا من تلقين الميت، مع العلـم أنه مشروع
) تحقيق عبد الرحمن السدحان وعبد "19محمد بن عبد الوھاب في كتابه القيم (أحكام تمني الموت ص 

َد ذلك ابن القيم في كتاب الروح. الجبرين، وأك@

                     

 Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا

ً  أحذر منھذا ولما كنُت في السابق أشغل منصب رئيس وحدة الرقابة الدعوية في أوقاف دبي، كنُت دائما
 أحاول جھديخطورة ھذه الكتب التي تدمر أفكار الناشئة، وتزرع فيھم نزعة ا>رھاب والتطرف الفكري، وكنُت
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تھا منھامع موظفين مخلصين معي أن نمنع وصول مثل ھذه الكتب إلى أيدي المسلمين في مساجد دبي ومصادر
نفجار في أيةإن ُوِجدت، �نھا كتب ورسائل تجعل من أبنائھا قنابل ذرية موقوتة، وألغاماً ضخمًة جاھزة ل6

في ھذهلحظة، فتھلك الحرث والنسل، وتقضي على المجتمعات، وتدمNر ا�من وا�مان، فھي كتب كما رأينا 
وة إليه،الرسالة تدعو إلى ضرب ا�عناق، بمجرد ا�مر بالعمل بمذھب معين من المذاھب ا�ربعة، أو الدعـ

ن مستصغروتستبيح الدماء وا�موال من أجل ذلك. والتطرف كالشرر يبدأ صغيراً ثم يكبر ( ومعظم النار م
الشرر )، والتطرف له ث6ث مراحل:

ر أَُناٌس :َحظ@ لھم من ال1 علم، فيفتون الناس- المرحلة ا�ولى: تكون با:فتيات على أھل العلم، وذلك بأن يتصد@
بالجھل،ِ تحريماً وتحلي6ً واستباحة لYموال والدماء.

ُتِرك لھم الحبل- ثم تأتي المرحلة الثانية: وتكون با:فتيات على سلطات القضاء، فبعد أن أفتوا بغير علم، و2
لون ا�حكام على أعيان وأفراد المسلمين، ويقضون عليھم بالكفر والر Nة والزندقة، وھذهعلى الغارب، أخذوا ينـز Nد

ةكلھا أحكاٌم قضائية : يجوز أن ُتطَلق إ: من خ6ل أروقـة المحاكم، ليتمك@ن المسلِم المتَھم Nبالكفر والزندقة والرد 
�مور يعدونمن الدفاع عن نفسه، ولكن لYسف رغم وُصول التطرQف إلى ھذه المرحلة الخطيرة، نجد أن و:ة ا

ھذه القضايا مسائل خ6فية بين المسلمين : دخل لھم فيھا.
بان الذين- وتأتي المرحلة ا�خيرة من التطرQف وھي ا:فتيات على سلطات ولي ا�مر، عندما يأتي ھؤ:ء الش3

طلقوھا عليھم ِمنأفتوا بغير علم، وقضوا على الناس بالجھل، يأتون لينفNذوا في الناس ا�حكام الجائرة التي أ
فقبل، وھنا تتدخل و:ة ا�مور لتمنع أو لتردع ھؤ:ء الشباب عن التطرQف وا>رھاب، ولو أنھم منع Qوا التطر

 والتدميرعند ھـؤ:ء الشباب في مراحلـه ا�ولى، لما وصل ا�مر إلى ما نـراه اليوم من القتـل والتخريب

 التكفير يقود إلىواستباحة للدماء وا�موال، في كثير من الب6د ا>س6مية، ھذا وقد نسي أھل الَحلN والَعْقد أن
التفجير، بل التكفير أصل كل المصائب التي تھز المجتمعات ا>س6مية وتعصف بھا، لذلك أقول :

، ف6 ُيقاَوم و: ُيعالَج إ: بحوار سليم، وفكر مستنير، ابت eداًء من مرحلة التطرفإن التطرف ناتج عن فكر ِمْعَوج
ا�ولى.

وفي الختام أطرح ا�سئلة التالية:
: (ستفترق أمتي) ھل يعـني به : أمة الدعوة ؟ أم أمة ا>جابة؟eالسؤال ا�ول: قوله 

لVجابة أقول وبا_ التوفيق:
ب عليھـا ا>يمان بدعـوة النبي  ، وتشمل كل البشرية على وجه ا�رض، �نeإن أمة الدعـوة ھي ا�مـة المتوج@

ه إليھم وشملتھم دعوة النبي   قال تعالى: }َوَما أَْرَسْلَناَك إِ:@ َكاف@ًة لNلن@اِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا َوَلِكن@eالخطاب القرآني توج@
: ( وُبِعثُت إلى الناس كافة ) أخرجه ا>مام مسلم، فَمن آمن فھوe]. وقال 128أَْكَثَر الن@اِس :َ َيْعَلُموَن{ [سبأ آية 

عوة. من أمـة ا>جـابة، وَمن لم يؤمن فھو ِمن أمة الد@
وبقوا علىوذھب كثير من العلماء إلى أن ا:فتراق سيكون في أمة الدعوة، أي الذين لم يدخلوا في ا>س6م 
�خرى، بل كلھمكفرھم، وبناًء على ھذا القول: فليس بين المسلمين جماعة وفرقة ناجية على حساب الجماعات ا
ية العظمىناجون بإذن " تعالى، وأمة ا>جابة ھم الذين نطقوا بالشھادتين ودخلوا في ا>س6م، وھم الغالب
واد ا�عظم من المسلمين، فإذا حصل ا:فتراق فيما بينھم فالھالك منھم من خرج من المل@ة  بمكفNر مجمعوالس@

دعي نسبتھا لVس6م، مععليه، كأن ُيْنِكر وَيْكفُر بُركٍن من أركان ا>س6م أو ا>يمان ،كحال كثير من الفرق التي ت
بعين، ومع ادعـاءإتيـانھم بمكّفر مجمـع عليه، والقـائلين بحلول ا>له في ا�شخاص، فھؤ:ء قـد يزيدون على الس

عة لرابطة العالمنسبتھم لVس6م فھم كفرة با>جماع، كما نص@ت على ذلك قرارات المجامع الفقھية المعاصرة التاب
، وھما>س6مي، �نه ثبت عن ھؤ:ء الكفر ببعض أركان ا>يمان وا>س6م، ورّد غالبھا عند الكثيرين منھم

كلھم مؤمنونيشكلون قل@ة من بين المحسوبين على ا�مة، وما عداھم فالمسلمون يشكلون الغـالبية العظمى، و
دون موُعودون بدُخول الجنة بالنصوص القطعية الثابتة المتواترة. Nموح

: (كلھم في النار إ: واحدة) ھل ھؤ:ء في النار مخل@دون؟ أم يدخلونھا ثم يخرجون؟eالسؤال الثاني: قوله 
يدخل ا>يمان قلوبھم، �نها>جابة: إذا قلنا بالقول ا�ول بأنھم مخل@دون في النار، فھذا ينطبق على الكف@ار الذين لم 

ِه َوَيْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن َيَشاء: يخل@د في النار إ: مشِرك با>جماع، لقوله تعالى :}إِن@ ّ"َ :َ َيْغفُِر أَن ُيْشَرَك ِب
] .48َوَمن ُيْشِرْك ِباّ_ِ َفَقِد اْفَتَرى إِْثًما َعِظيًما{ [ النساء آية:
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 Reس�مية كلھا
): قرشـــوRe (: الفرقة الناجية ھى ا
مة ا

نھا ھيوإذا كان ا�مر كذلك فكيف يجوز أن نقتطع من جسم ا�مة ا>س6مية الضخم الھائل جماعة توَصف بأ
@دون في النار، معالفرقة الناجية من الخلود في النار فقط؟ وأما باقي المسلمين حسب زعمھم وافترائھم فھم مخل

 قد حكم على ھؤ:ء بأنھم من أھل الجنة ومن الناجين. فقد جاء في صحيحeأنھم ينطقون بالشھادتين والرسول
 قال: ( يخرج من النار من قال : إله إ: " وفي قلبه وزن شعيرة منe) أن النبي 44البخاري حديث رقم (

: إله إ: "خير، ويخرج من النار من قال : إله إ: " وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال 
وفي قلبه وزن ذرة من خير ).

): ( يقول " تعالى: وعزتي وج6لي وكبريائي وعظمتي �خرجن منھا (أي7072وفي البخاري أيضاً حديث (
) أن النبي صلى " عليه1231من النار) َمن قال : إله إ: ") . وجاء في صحيح ابن خزيمة حديث رقـم: (

) عن أبي ذر رضي169وسلم قال: (َمن قال : إله إ: " دخل الجنة ). وفي صحيح ابن حبــان حديث رقــم (

: (َمن قال : إله إ: " دخل الجنة، فقلُت: يا رسول " وإن زنى وإن سرق؟ قالe" عنه قـال: قال رسول " 
e) وفي مستدرك الحاكم حديث رقم .(أن النبي 763 وإن زنى وإن سرق eمن قال : إله إ: " دخل ) :قال 

) أن النبي صلى " عليه وآله وسلم3004الجنة ووجبت له الجنة ) وأخرج ابن حبان في صحيحه حديث رقم (
جنة وإن أصابهقال : ( لقنوا موتاكم : إله إ: " ، فإنه من كان آخر كلمته : إله إ: " عند الموت ، دخل ال

) وأبو داود في سننه حديث رقم :1299قبل ذلك ما أصابه ) . وأخرج نحوه الحاكم في المستدرك حديث رقم : (

).977) والترمذي في سننه حديث رقم 3116(

م كيف يصح أن نطلق على الن@اطقين ب6 إله إ: " محمد رسول " بأنھم م خل@دون فيفأقول: بعد كل ما تقـد@
يح لYحاديثالنار؟ �نھم ليسوا من الفرقـة النـاجية، حسب زعم الزاعمين؟ سبحانك ھذا ض6ل مبين، وردc صر
ي النار إ:الصحيحة، وتكذيب بمتواتر ا�خبار، إنه خطر ما بعده خطر. وإذا قلنا: إن معنى حديث: (كلھم ف

ھم أنھمواحدة )، بمعنى: أنھم يدخلون ثم يخرجون منھا، فأقول: كيف عرف ھؤ:ء الذين يطلقون على أنفس
بھم "؟ وأنھم سيدخلون ال Nجنة بغير حساب؟الفرقة الناجية ِمن دون المسلمين أجمعين، كيف عرفوا أنھم لن يعذ

 ]111ُْم َصاِدِقين{ [البقرة :وھـذا : يثُبت إ: بطريق الوحي؟ والوحي قد انقطع : }ُقْل َھاُتوا ُبْرَھـاَنُكْم إِن ُكنت

ْعُدوَدًة اُر إِ:@ أَي@اماً م@ َنا الن@ َخْذُتْم ِعنَد ّ"ِ َعْھًدا َفلَن ُيْخلَِف ّ"ُ َعْھَدهُوربنا سبحانه وتعالى يقول: }َوَقالُوْا لَن َتَمس@  ُقْل أَت@
] فإذا كان قول " تعالى لليھود بھذه الشدة، مع العلم بأنھم لم80أَْم َتُقولُوَن َعَلى ّ"ِ َما :َ َتْعَلُموَن{ [البقرة :

ضوا لمصير غيرھم، بل جلQ خطئھم أنھم حكموا على أنفسھم بأنھم سيخرجون من النار بعد م ة وجيزة منيتعر@ د@
د Nينغير إع6م " لھم بذلك، فكيف سيكون حال من حكم على نفسه بدخول الجنة؟ وعلى غيره من الموح

ُظمت وبلغت فإنالمؤمنين الناطقين بالشھادتين بأنھم من أھل النار بسبب ذنوبھم؟مع العلم أن الذنوب مھما ع
) وصححه، وابن حبان في1937مآلھا وأمرھا إلى " تعالى، فقد أخرج الحاكم في المستدرك حديث رقم (

) عن عبد " بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول " صلى " عليه وآله وسلم:225صحيحه حديث رقم (

ً ،كل  ِسِجلe مـد البصر،( ُيصاح برجل من أمتي على رؤوس الخ6ئق يوم القيامة ، فينشر لـه تسع وتسعون ِسِج6ّ@
جل فيقول: : يارب،ثم ُيقـال لـه: أتنكر من ھذا شيئاً ؟ فيقول: : يا رب، فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيھاب الر

: "، وأن محمداًفيقول: بلى إن لك عندنا حسنات، وإنه : ظلم عليك، فيخرج له بطـاقة فيھا: ( أشھد أن :إله إ
ُتوَضع السج6ت فيعبده ورسوله ) فيقول: يا رب ما ھذه البطاقة مع ھذه الِسِج6ت؟ فيقول: إنك : ُتظلم، قال: ف

نه حديث  رقمكفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السج6ت وثقلت البطاقة ) وأخرجه الترمذي في سننه وحس@

). فكيف يجوز لنا بعد ھذا6994) وأحمد في المســند حديث رقم (4300) وابن ماجه في سننه رقم (2639(
لنار، دون إع6مالحديث العظيم، الذي يفتح ا�مل للمذنبين والمقصرين، أن نحكم على الخطاءين بأنھم من أھل ا

ً  في السعير، فأمامن " لنا؟!!وربنا سبحانه وتعالى جعل الناس يوم القيامة فريقين ، فريقاً في الجنة وفريقا
لِذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُھْمأصحاب الجنة فھم المسلمون وھم ث6ثة أصناف، قــال تعالى :{ ُثم@ أَْوَرْثَنا اْلِكَتاَب ا

 "ِ َذلَِك ُھَو اْلَفْضُل اْلَكِبير ، َجن@اُت َعْدن ٍ َيْدُخلُوَنَھا } ثمَظالٌِم لَِنْفِسِه ، َوِمْنُھْم ُمْقَتِصٌد، َوِمْنُھْم َساِبٌق ِباْلَخْيَراِت ِبإْذِن

ُم }إذاً فليس في القيامة إ: مسلم لهبين ربنا سبحانه وتعالى حاَل غيِر المسلمين فقال :{وال@ِذيَن َكَفُروا َلُھْم َناُر َجَھ ن@
سلمين يوم القيامةالجنة، أو كافر له نار جھنم، قال ابن كثير : قال ابن عباس رضي " عنھما- مبيناً أحوال الم
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ة " ،على ضوء ھذه ا[ية- : ( السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب ، والمقتصد يدخل الجنة برحم
ر ابن كثير(والظالم لنفسه وأصحاب ا�عراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى " عليه وعلى آله وسلم ) .تفسي

أَْوَرْثَنا ) ولذلك نجد ا>مام القرطبي يذكر أن النبي صلى " عليه وآله وسلـم لما قـرأ ا[ية : {ُثم@ 3/556
سابقناه وسلــم اْلِكَتاَب} قال :كلھم في الجنة ، وقرأ عمر ھذه ا[ية ثم قال : قال رسول " صلى " عليه وآل

َم الظالَم لئ14/3466سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له ) تفسير القرطبي (   ) وجاء فيه أيضاً : وقيل قد@

ر السابَق لئ6 يعجب بعمله، وقال جعفر الصادق بن محمد بن علي رضي "  ميـيأس من رحمة "، وأخ@ عنه : قد@
ب إليه إ: ِبِصْرِف رحمته وكرمه، وأن الظلم : يؤثر في ا>صط فائية إذا كانت َثـم@الظالم لُيْخِبَر أنه : ُيتقر@

" تعالى، وكلھم فيعناية، ُثم@ ثن@ى بالمقتصدين �نھم بين الخوف والرجا، ثم ختم بالسابقين لئ6 يأمن أحد مكر 
 ) وروى ا>مام14/349الجنة بحرمـة كلمة ا>خ6ص : إله إ: "، محمد رســول " تفسير القرطبي : ( 

 الجنة بغيرالثعالبي عن ابن مسعود رضي " عنه أنه قال : ھذه ا�مة يوم القيامة ث6ثة أث6ث : ثلث يدخلون
وھو أعلمحساب، وثلث يحاسبون حساباً يسيراً، وثلث يجيئون بذنوب عظام، فيقول " عز وجل : ما ھؤ:ء ؟ 

ـة رحمتي، وروىبھم فتقول الم6ئكة : ھم مذنبون إ: أنـــــھم لم يشركوا،فيقــول " عز وجل : أدخلوھم في سع
 كانوا عصاًة فاسقين،ا>مام الثعالبي أيضاً عن أبي الحسن الشاذلي رضي " عنه أنه قال :{ أَْكـِرْم المؤمنين وإن

زاً عليھم، فلو ُكِشَف Qعن نور المؤمنوُمْرُھْم بالمعروف، وانھھم عن المنكر، واھجرھم رحمًة بھم : َتَعز 

ن كانوا عن "العاصي لطب@ق السماَء وا�رَض، فما ظنك بنور المؤمن المطيع، ويكفيك في تعظيم المؤمنين، وإ
 كيف أثبت لھم ا:صطفاء مع وجـودغافلين، قوُل رب العالـمين : {ُثم@ أَْوَرْثَنا اْلِكَتاَب ال@ِذيَن اْصَطَفْيَنا} فانظر

) فكيف يجوز لمؤمن بعد ھذا الَكمN الھائل، من ا[ثار وا�حاديث في بيان3/259ظلمھم }ا.ھـ تفسير الثعالـبي : (
َر واسعا، وَيْقَطع على مسلم بدخول النار بسبب ذنب ارتكبه، دو Nن أن ُيِحيَل ِعْلَم ذلكسعة رحمة " تعالى أن ُيَحج

عتقاد بأنفسھمإلى " تعالى، إن نظرة أدعياء الفرقة الناجية تضيق في نھاية ا�مر إلى درجة تصل بھم إلى ا:
مدرسة أو مذھببأنھم ھم وحدھم الفرقة الناجية من دون المسلمين أجمعين، وبھم تنحصر فقط، و: تمتد إلى أي 
جنة أحد سواھم،إس6مي آخر، فالجميع عند ھذه الجماعة في النار بكل تأكيد، ولن ينجو منھم أحد، ولن يدخل ال

ـة، فإن المسلمينمھما بلغ من التقوى والعبادة والعلم والعمل، وبناًء على سوء الفھم ھذا لحديث افتـراق ا�م
 ) من تعداد المسلمين في كل العصور والدھور. أو نسبـــة مئوية1/73الحقيقيNين ھم فقط ما يساوي نسبة ( 

 أمام أغلبية%) من مجموع المسلمين، ويميلون إلى القول بھذه النتيجة وذلك عائد إلى شعورھم بأنھم أقلية1.3(
 المعوجة، ونظراً: تؤمن بدعوتھم وادعاءاتھم، و: تقيم وزناً للمعايير التي يقيسون بھا أحكامھم ووجھة نظرھم

نوا بـحديث افتراق ا�مة، وقد رأى القارئ  بأن حديث افتراقلكون المستثمرين لشعار الفرقة الناجية قل@ة تحص@
قلة، قال تعالى:ا�مة : يسعفھم بحال البتة، وقد يستدلون على صحة ادعاآتھم بأقليتھم وأن الحق دائماً مع ال

ا ُھْم{[ص آية  ُكوُر{ [سبأ آية 24}َوَقِليٌل م@ ْن ِعَباِدَي الش@ Nوقال تعالى عن الكثـرة:13 ] وقـال تعالى: }َوَقلِيٌل م [ 

ْشِرُكوَن{ [يوسف : Q106}َوَما ُيْؤِمُن أَْكَثُرُھْم ِباّ_ِ إِ:@ َوُھم م[ 

 Reس�مية كلھا
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م الكثرة الكافرة، أو علىأقول: إن القل@ة ھنا نسبية ، وھي إما على العموم، ومعنى ذلك أن المسلمين دائماً قل@ة أما
لملتزمين التزاماًالخُصوص ومعناه : أن الُخل@ص المستقيمين من ا�مـة أقل من المسلمين غير المستقيمين وغير ا
د، ومن أھل الجنة بإذن " تعالى. وأما الحديث عن الكثرة ف Nكما ذكرنا أنكام6ً، ولكن الكل ، ومسلم، وموح

الكفار أكثر من المؤمنين في غالب العصور.
ْشِرُكوَن{ [يوسف : Qمة ا>س6مية ففيه مخالفة106وأما تنـزيل آية }َوَما ُيْؤِمُن أَْكَثُرُھْم ِباّ_ِ إِ:@ َوُھم م�] على ا

لھا على المسلمينلجماھير المفسرين الذين قالوا: إنھا نزلت في عبدة الكواكب وا�وثان واليھود والنصارى، وحم
ين فقال عن Nمة، وصدق ابن عمر رضي " عنھما لما تحد@ث عمن يمرق ِمن الدYھم: إنھمخطر جسيم، وتكفير ل

بخاري، عندانطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوھا على المؤمنين، وكان يراھم شرار خلق " .(صحيح ال
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: ھل ُيوَجد6531الحديث رقم( ). ولقد ذكر زينو في (منھاج فرقته الناجية)- من دون المسلمين أجمعين- سؤا:ً

ْشِرُكوَن{ سبحانكفي ھذه ا�مة شرك؟ ثم قال: نعم، واستدل بقوله تعالى: آية }َوَما ُيْؤِمُن أَْكَثُرُھْم ِب Qاّ_ِ إِ:@ َوُھم م
ھذا بھتان عظيم،واستد:ل باطل وفاسد.

ل إليھا من خ6ل ھـذه الكلمات الموجزة، ھي أن نعتقد أن ا�مر الذي يج ب أن ندين " به،والنتيجـة: التي نتوص@
لخلود فيھا، وأماھو القول بنجاة المسلمين كلھم من النار، مع اخت6ف مذاھبھم ومشاربھم واتجاھاتھم، من حيث ا

 جعل الناطقين ب6 إله إ: "eبالنسبة للنجاة منھا وعدم دخلوھا أبداً فمرده إلى " سبحانه وتعالى، �ن النبي 

ين نـاجين بإذن " تعـالى، مھما اختلفت وجھات النظر فيما بينھم  Nفي المسائلمحمد رسول "، مسلمين موحد
دت مذاھبھم ومشاربھم بشرط أن : يأتوا بأمر مكفر مجمع عليه، وأرجو أن  يكون ھذاالفرعية، ومھما تعد@

لن ا إليھا ھي علىالش@رط متوفراً عند الجميع بإذن " تعالى، وما ذلك على " بعزيز، وھذه النتيجة التي توص@
ون على إدخال َمن خالفھم في الِمع Qمن أفكارھم النار.طرفي نقيض من أفكار أدعياء الفرقة الناجية الذين ُيِصر Nَوج ْ

بو زيد طبع مكتبةجاء في رسالة ھذه الجماعات: (َمن ا:ثنين وسبعين فرقة) :بن باز وا�لباني والفوزان ولبكر أ
م. ھل جمـاعة التبليغ على ما عندھم من شركيات وبدع، وجمـاعة حسن2001 عام 10-9الفرقان عجمان ص 

عني التبليغالبنا وما عندھم من تحزب وشق عصا على و:ة ا�مور وعدم السمع والطاعة، ھل ھاتين الفرقتين ي
ج من ا:ثنتينوجماعة حسن البنا من ا:ثنتين وسبعين فرقة فأجاب سماحته: (من ا:ثنتين وسبعين فرقة والخوار

: ھل ھم ِمن ا:ثنتين وسبعين فرقة الذين ھم في النار ه لسماحته سؤا:ً Nمخل@دين أم يدخلونوسبعين فرقة)!!! وأوج 
بون ثمثم يخرجون؟ فإن قال: مخل@دون،فأقول: كيف يستقيم ھذا مع نطق ھذه الجماعات بالشھادتين؟ وإن  قال: يعذ@

بون بسبب ذنوبھم ثم يخرجون؟ والرسول  صلى "يخرجون، أقول: كيف عرف ھذا المتألNي على " أنھم يعذ@
و كفارةٌ لـه، ومنعليه وعلى آله سلم يقول: (وَمن أصاب من ذلك - أي من الذنوب - شيئاً فعوقِب في الدنيا، فھ

1ديث رقم (أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره "، فھو إلى "، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه) صحيح البخاري ح

 ثم يد@عي ھؤ:ء أنھم متمسكون بالكتاب والسنة سبحانك ھذا بھتان عظيم.
ما الجماعات المعاصرة ا[ن المخالفة لجماعة أھل السنة إ: امتداد لھذه من الكتاب نفسه11وقال الفوزان ص 

ة؟ فأجاب: (نعم،الفرق وفروع عنھا). وُسِئل الفوزان: ھل ھذه الجماعات تدخل في ا:ثنتين وسبعين فرقة الھالك
 أصولكل َمن خالف أھل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى ا>س6م في الدعوة في العقيدة، أو في شيء من

بقدر مخالفته). ثما>يمان، فإنه يدخل في ا:ثنتين وسبعين فرقـة، ويشمله الوعيد ويكـون لـه من الذم والعقوبة 
ابي من الكتـاب: (وِمن الفرق الضـالة المعاصرة: فرقـة حسن البنا (ا>خوانية)، وفرقة حسن التر14ُذِكَر في ص

د الخالق(الترابية)، وفرقـة سيد قطب( القطبية)، وفرقة محمد سرور (السرورية)، وفرقة عبد الرحمن عب
الحبشية)، وفرقة أحمد(التراثية) وفرقة محمد إلياس (التبليغية) وفرقة محمود الحداد (الحدادية)، وفرقة الحبشي (

ياسين (الحماسية)، وغير ذلك كثير، كائن ويكون).
نھا لھم ليجتنبوھا لكان ا�مر من باب المناصح ة، وھو مقبول؛قلت: ولو قال إن في ھذه الجماعات أخطاء، وبي@
ھذه مجازفة عجيبةأما إط6ق ا�حكام عليھم بأنھم من ا:ثنتين وسبعين فرقة الھالكة والتي ھي من أھل النار!!! ف

يب، فمنوغريبة، وتألe على " تعالى، مع العلم أن ھؤ:ء العلماء مجتھدون، فمنھم المخطئ، ومنھم المص
ُم ُمْجَتِھٌد في ا>س6م، قال ابن  تيمية في منھاج السنةأصاب منھم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، و: ُيَؤث@

ُمون) : قول السلف وأئمة الفتوى، كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرھم : : ُيَؤث3/20( N

مجتھداً مخطئا،ً : في المسائل ا�صولية، و: في المسائل الفرعية .
له " عنده من أكرم الشھداء، وأرفعھم مقاما،  وأع6ھم قدرا).قلت : (ورحم " الشھيد الشيخ أحمد ياسين، وتقب@

ع الفرق الضالة،وھو الذي جاھد في " تعالى حتى أتاه اليقين، ومع ذلك نجد أدعياء الفرقة الناجية يصنفونه م
أعلىو: عجب فلقد أبطلوا من قبل جھاد القائد البطل ص6ح الدين ا�يوبي رحمه " تعالى ورضي عنه، و

واد ا�عظم من المسلمين، ومع ذلك فھم بنظرھم:  َكَفَرة، أو علىنزله، �نه كان أشعريـا، (وا�شعرية تمثل الس@
اقعھم المعروفة!!!أَقل وأَخف ا�حكام: َفَسَقة) كما نشروا ذلك على شبكة المعلومات الدولية (ا:نترنيت) في مو
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ق الصف، ويزيد ف Nرين، وإلى َمن يمز Nر المتھو Qقفانظر يا أخي القارئ إلى عبث العابثين، وتھو Nدع، ويفر ي الص@ِ
ـوا أنفسھم، بأنھمالكلمة، ويشتNت الش@مل، ثم يتھمون َمن يكشف تجاوزاتھم, وأخطاءھم ليتداركوا أمرھم، ويراجع

ُيثيرون الِفَتـن والق6قل، سبحانك ھذا بھتان عظيم.
ع ا�وصال،ولعل قائ6ً يقول: ما فائدة نشر ھذه النصوص اليوم التي ُتدمي العيون، وتزلزل القلوب، وتقط
شبه باليھودوتفتNت ا�كباد، والتي تصف كما رأينا أتباع المذاھب ا�ربعة بالحمر المستنفرة، وأنھم فيھم 

م فھو –عندھم -والنصارى!!! وأن أبا حنيفة كافر زنديق!!! وأن أھل دبي وأبو ظبي كَفَرة، وَمن يشك في كفرھ
ذلك من النصوصكافر!!! وأن جماعة التبليغ، وجماعة الشيخ أحمد ياسين، من الفَِرق المعاصرة الضالة، وغير 

المبثوثة بكثرة في كتب أدعياء الفرقة الناجية؟
 حقيقة ماوجـوابـه: أني ما نشرت ھذه النصوص بقصد التشھير وا:نتقاص من أصحابھا، وإنما من باب إظھار

 عندھم!!! بلعليه أدعياء الفرقة الناجية، إضافة إلى أن أصحاب ھذه النصوص يعدونھا من أنفس أبواب العلم

نوھا في رسائلھم، إ:@ بقصد أن يقلNدھم ونھا من أعظم وأكبر مفاخرھم ومآثرھم!!! وما دو@ Qالجھلة من المسلمينيعد 
 وإذاعة ھذهفي المعوج من أفكارھم، ولذلك نجدھم مسرورين غـاية السرور، ومنتشين غـاية ا:نتشاء، من نشر

ة مقو امة معوج@ ھا: أفكاراً ھد@ Qفكار التصحيحي@ة والبن@اءة في نظرھم القاصر، بينما أُعد�مات ِوحدةا Nضة لكل مقو N
 وجمع الكلمة،ا�مة ا>س6مية، وناسفة لكل الجھود التي يبذلھا العلماء المخلصون من ھذه ا�مة، لتوحيد الصف

ذا أزعجت ھذهوالتقريب بين جميع المسلمين، امتثا: لقول " تعالى: {واعتصموا بحبل " جميعا و: تفرقوا} وإ
وا " العظيم مماالنقول أصحابھا، فلُيعِلنوا توبتھم منھا وليكفـــوا عن نشرھا، وعن إعادة طبعھا، وليستغفر

بل التوبة عناقترفته أيديھم في حق ا�مة وا�ئمة، من رميھم بالكفر وتشبيھھم باليھود والنصارى، فإن " يق
" سبحانهعباده، وليرجعوا إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ھذا وأرجو من 
 فھو من "،وتعالى أن أكون قد وفقت للصواب، في عرض ما تقدم من القضايا العقدية المھمة، فإن كان كذلك

ً معتد:،فله الحمد والمنة، وإن كان غير ذلك فھو من نفسي ومن الشيطان، وأستغفر " منه، ورحم " امرأ

عاق6، أھدى إلي@ عيوبي، ونبھني إلى خطئي �تداركه.
لمه، و: جزاء لهوالحمد _ رب العالمين ،حمداً خالداً مع خلوده، وله الحمد حمداً : منتھى له دون مشيئته وع

، عدد خلقإ: رضاه، وله الحمد في كل طرفة عين وتنفس َنْفس،ٍ وصلى " وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله
وا�رض."، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، في كل َنَفٍس ولمحة وطرفة يطرف بھا أھل السموات 

وكتب: محمد عادل عزيزة الكيالي
جامع أسامة بن زيد

سورية- حلب
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