خصائص ومميزات أهل السنة والجماعة
الكاتب /محمد بن عبد هللا المقدي
almagdy3@gmail.com
يتميز أهل السنة والجماعة بصفات وخصائص وميزات نذكر بعضًا منها:
 -1أنهـم أهل الوسط واالعتدال؛ بين اإلفراط والتفريط ،وبين الغلو والجفاا؛؛ ساوا؛
كـان في باب العقيدة أو األحكاا أو السالوف فهام وساط باين فار؛ األماة؛ كماا أن األماة
وسط بين الملل:
قااال هللا تباااتف وتعااالكِ َ :و ِك ا ِذلل ِ
ْ ِا ِعلنِاااكم أ ام اةً ِو ِس ااًا لهتِكونااوا ل اهِدِا؛ ِعلِااك الناااا ل
ِويِكااونِ الراسااول ِعلِاايكم ِل ا لهيدًا ِو ِمااا ِا ِعلنِااا القلبلِ اةِ الاتلااي كن ا ِ ِعلِيهِااا اللالا لل انِعلِ ِم ِماان يِتابل ا
الراسو ِل لم امن يِنقِللب ِعلِك ِعقلبِي له ِواللن ِكانِ لِ ِكبلي ِرةً اللالا ِعلِك الاا لذينِ هِادِّللا هللا ِو ِماا ِكاانِ هللا
ضي ِ اللي ِمانِكم الل ان هللاِ بلالناا ل لِ ِرؤوف ات لحيم}(البقرة.)141:
للي ل
قال ابن تيمية تحمه هللا" :فهم (أي أهل السنة) فاي بااب أساما؛ هللا وتياتاه وهافاته
وسط بين أهل التعايل الذين يلحدون في أساما؛ هللا وتياتاه ،ويعالاون حقاائ ماا نعا
هللا بااه نفسااه حتااك ي اابهو بالعااد والمااوات ،وبااين أهاال التم ياال الااذين يضااربون لااه
األم ال ،وي بهونه بالمخلوقات ،فيؤمن أهل السنة والجماعة بماا وهاهللا هللا باه نفساه،
1
وما وهفه به تسوله من غير تحريهللا وال تعايل ،ومن غير تكييهللا وتم يل".
وقاال تحماه هللا" :أهاال السانة فااي اإلساو متوسااون فااي اميا األمااوت ،فهام فااي
ِعلل ا وي وسااط بااين الخااواتة وال اايعة ،وكااذلْ فااي ع مااان وسااط بااين المروانيااة وبااين
الزيدية ،وكذلْ في سائر الصحابة وسط بين الغاوة فايهم والاااعنين علايهم ،وهام فاي
الوعيد وسط بين الخواتة والمعتزلة وبين المرائة ،وهم في القدت وساط باين القدتياة
من المعتزلة ونحوهم وبين القدتية المجبارة مان الجهمياة ونحاوهم ،وهام فاي الصافات
2
وسط بين المعالة وبين المم لة".
وقااال تحمااه هللا تعااالك فااي بيااان عقياادتهم فااي الصااحابة الكاارا ت ااوان هللا علاايهم
وأنهم فيهم وسط بين الغاالي والجاافي" :وهام أيضًاا فاي أهاحاب تساول هللا هالك هللا
عليااه وساالم وت ااي عاانهم وسااط بااين الغاليااة الااذين يغااالون فااي عل ا وي ت ااي هللا عنااه
فيفضاالونه علااك أبااي بكاار وعماار ت ااي هللا عنهمااا ،ويعتقاادون أنااه اإلمااا المعصااو
دونهما ،وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا األمة بعدهم كذلْ ،وتبما اعلاو نبيًاا أو
اللهًااا ،وبااين الجافيااة الااذين يعتقاادون كفاار وكفاار ع مااان ت ااي هللا عنهمااا ،ويسااتحلون
دما؛هما ودما؛ من توالهماا ،ويساتحبون ساب علاي وع ماان ونحوهماا ،ويقادحون فاي
خوفااة علااي ت ااي هللا عنااه والمامتااه ،وكااذلْ فااي سااائر أبااواب الساانة هاام وسااط ألنااه
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متمسكون بكتاب هللا وسنة تسوله ،وما اتف علياه الساابقون األولاون مان المهااارين،
1
واألنصات ،والذين اتبعوهم بإحسان".
 -2اقتصاااااتهم فااااي التلقااااي علااااك الكتاااااب والساااانة ،واالهتمااااا بهمااااا ،والتسااااليم
لنصوههما ،وفهمـهما علك مقتضك منهج السلهللا:
قال ابن أبي العز الحنفي تحمه هللا في لرحه الاحاوي" :وطري أهل السنة أن ال
يعدلون عان الانص الصاحيو ،وال يعات او بمعقاول ،وال قاول فاون؛ كماا ألاات اللياه
ال يخ تحمه هللا" :سمع الحميدي يقول :كنا عند ال افعي تحمه هللا فأتا تال فساأله
عاان مسااألة ،فقااال :قضااك هللا تسااول هللا هاالك هللا عليااه وساالم كااذا وكااذا ،فقااال تااال
لل افعي :ما تقول أن ؟ فقال :سبحان هللا أتراني فاي كنيساة ،أتراناي فاي بيعاة ،أتراناي
علك وساي زنات؟ أقاول لاْ :قضاك تساول هللا هالك هللا علياه وسالم وأنا تقاول ماا
تقول أن ؟! ونظاائر للاْ فاي كاو السالهللا ك يار قاال هللا تعالكِ َ:و ِماا ِكاانِ للماؤ لمن ِو ِال
اص ا
ضااك ا
مؤ لمنِااة الل ِلا قِ ِ
هللاِ
هللا ِو ِتسااوله أِم ارًا أِن يِكااونِ لِهاام ال لخيِ ا ِرة لماان أِما ل
ار لهم ِو ِماان يِعا ل
ِو ِتسولِه فِقِد ِ ال ِ ِوالً ُّمبلينًا}(األحزاب.)13:
وقال ليخ اإلسو -تحمه هللا" :-ثام مان طريقاة أهال السانة والجماعاة :اتباا تثاات
تسااول هللا هاالك هللا عليااه وساالم باطنًااا وظاااهرًا ،واتبااا ساابيل الس اابقين األولااين ماان
المهاارين واألنصات ،واتبا وهية تساول هالك هللا علياه وسالم حيا :قاال( :علايكم
بساانتي وساانة الخلفااا؛ الرالاادين المهااديين ماان بعاادي ،تمسااكوا بهااا ،وعضااوا عليهااا
4
بالنوااذ ،والياكم ومحدثات األموت ،فإن كل محدثة بدعة ،وكل بدعة ولة).
ويعلمون أن أهد؛ الكو كو هللا تعالك ،وخير الهدي هدي محمد هلك هللا علياه
وسلم ،ويؤثرون كو هللا علاك غيار مان كاو أهاناف الناا  ،ويقادمون هادي محماد
هلك هللا عليه وسلم علك هدي كل أحد ،وبهذا سموا :أهل الكتاب والسنة ،وس ُّموا أهل
الجماعة؛ ألن الجماعة هي االاتما و دها الفرقة ،والن كان لفا الجماعاة قاد هاات
اس ًما لنفس القو المجتمعين ،واإلاما هو األهال ال الا :الاذي يعتماد علياه فاي العلام
والاادين؛ وهاام يزنااون بهااذ األهااول ال وثااة اميا مااا عليااه النااا ماان أقااوال وأعمااال
باطنة أو ظاهرة مما تعل بالدين"" ،7فو عادول ألهال السانة والجماعاة عماا ااا؛ باه
المرسااالون؛ فإناااه الصاااراط المساااتقيم ،هاااراط الاااذين أنعااام هللا علااايهم مااان النبياااين
5
والصديقين ،وال هدا؛ والصالحين".
 -1ليس لهم الما معظام يأخذون كومه كله ،ويدِعون ما خالـفه الال تساول هللا هالك
هللا عليه وعلك تله وسلم ،وهم أعلم النا بأحواله ،وأقواله ،وأفعاله؛
وللْ ألنهم يعلمون أن العصامة ليسا ألحاد بعاد تساول هللا هالك هللا علياه وسالم،
فكل يأخذ من قولاه ويتارف الال تساول هللا هالك هللا علياه وسالم ،لاذلْ فهام ألاد الناا
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حاااـبًا للسااانة ،وأحرهاااهم علاااك اتباعهاااا ،وأك ااارهم ماااواالة ألهلهاااا ،وكاااذلْ تاااركهم
الخصااومات فااي الاادين ،ومجانبااـة أهلهااا ،وتارف الجاادال والماارا؛ فااي مسااائل الحااـول
والحاارا  ،ودخااولهم فااي الاادين كلااه ،وفااي للااْ يقااول اإلمااا الصااابوني تحمااه هللا:
3
"ويجاااانبون أهااال الباااد والضاااوالت ،ويعاااادون أهاااحاب األهاااوا؛ والجهااااالت".
فتوساوا بين ال يعة وغوة الصوفية
فال يعة االثنا ع ارية يارون عصامة األئماة والغاوة الصاوفية يادعون فاي األولياا؛
دعاوّللا يأتي بيانها.
 -4تعظاايمهم للسلااـهللا الصااـالو ماان الصااحابة والتااابعين ،وماان سااات علااك ماانهجهم،
واعتقادهم بأن طريقة السلهللا أسلم وأعلم وأحكم:
قااال الصااابوني تحمااه هللا تعااالك" :ويقتاادون بالساالهللا الصااالحين ماان أئمااة الاادين
وعلماااا؛ المسااالمين ،ويتمساااكون بماااا كاااانوا باااه متمساااكين مااان الااادين المتاااين ،والحااا
7
المبين".
 -5ويااأمرون بااالمعروف ويح ااون النااا علااك الخياار ،وياادلونهم عليااه ،وللااْ ألنااه
يقااربهم اللااك هللا تباااتف وتعااالك ،وينهااون عاان المنكاار ،ويحااذتون النااا ماان مقاتبتااه
وللْ ألنه يغضب الرب تباتف وتعالك:
ولااذلْ اعاال هللا تباااتف وتعااالك الخيريااة فااي هااذ األمااة بساابب أماارهم بااالمعروف
والنهي عن المنكار ،قاال هللا تبااتف وتعاالكَ :كناتم ِخيا ِر أ اماة أخ لر ِاا لللنااا ل تِاأمرونِ
ب لِ ِكااانِ ِخيا ًرا لاهاام
ار ِوتؤ لمنااونِ بلااا ل ِولِاو ت ِماانِ أِهاال ال لكتِاا ل
بلاال ِمعر ل
وف ِوتِنهِااونِ ِعا لن المن ِك ل
همنهم المؤ لمنونِ ِوأِك ِرهم الفِا لسقونِ }(تل عمران.)111:
قال الحاف الصابوني تحمه هللا تعالك" :ويتواهون بقيا الليل للصوة بعد المنا ،
وبصلة األتحا  ،والف اا؛ الساو  ،والطعاا الاعاا  ،والرحماة علاك الفقارا؛ والمسااكين
واأليتاااا  ،واالهتماااا باااأموت المسااالمين ،والتعفاااهللا فاااي المأكااال والم ااارب ،والملااابس
والماانكو ،والمصاارف ،واألماار بااالمعروف والنهااي عاان المنكاار ،والباادات اللااك فعاال
8
الخيرات أام ".
 -3أنهم قدوة الصالحين:
الذين يهدون اللك الح  ،ويرلدون اللك الصراط المستقيم؛ ب باتهم علك الح  ،وعد
تقلبهم ،واتفاقهم علك أموت العقيدة ،وامعهم بين العلم والعبادة ،وبين التوكل علاك هللا،
واألخذ باألسباب ،وبين التوس في الدنيا والزهد فيها ،وبين الخوف والراا؛ ،والحاب
والبغض ،وبين الرحمة واللين ،وال دة والغلظة ،وعاد اخاتوفهم ما اخاتوف الزماان
والمكان.
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 -7أنهم ال يتسمون بغير اإلسو والسنة والجماعة:
قااال العوماااة اباان قداماااة تحمااه هللا" :وكااال متِساام بغيااار اإلسااو مبتاااد كال ااايعة
والجهمية ،والخواتة والقدتية ،والمرائة والمعتزلاة ،والكرامياة والكوبياة ،والساالمة
9
ونظائرهم ،فهذ فلر؛ الضول وطوائهللا البد أعالنا هللا منها".
وقال العومة بكر بن عبد هللا أبو زيد تحمه هللا" :ال طائفية وال حزبية يعقد الاوال؛
والبارا؛ عليهااا؛ أهال اإلسااو لايس لهاام سامة سااوّللا اإلساو والسااو  ،فياا طالااب العلاام
باااتف هللا فيااْ وفااي علمااْ :اطلااب العلاام ،واطلااب العماال ،واد اللااك هللا تعااالك علااك
طريقة السلهللا ،وال تكن خرااًا والاًا في الجماعاات ،فتخارة مان الساعة اللاك القوالاب
الضيقة ،فاإلسو كله لْ اادة ومنهجًا ،والمسلمون امايعهم هام الجماعاة ،والن ياد هللا
م ا الجماعااة ،فااو طائفيااة وال حزبيااة فااي اإلسااو "،11قااال هللا تباااتف وتعااالكَ :ه ا ِو
ِس اماكم المسللمينِ لمن قِبل ِوفلي هِا ِذا لليِكاونِ الراساول ِلا لهيدًا ِعلِايكم ِوتِكوناوا لاهِدِا؛ ِعلِاك
الناا ل(}...الحج.)78:
فأهاال الساانة ينتساابون للساانة واالتبااا بخااوف الصااوفية وال اايعة الااذين ينتساابون
لمصالحات ومعاني ي وبها االامال
عليهااا ،ونبااذهم

 -8حرهااهم علااك الجماعااة واأللفااة ،ودعااوتهم الليهااا ،وحاا :النااا
لوختوف والفرقة ،وتحذير النا منها:
صموا بل ِحب لل هللال ِا لميعًا ِوالِ تِفِراقوا ِوالكروا نلع ِمةِ هللال ِعلِايكم اللل
عموً بقول هللاِ َ :واعتِ ل
اات
كنتم أِعدِا؛ فِأِلاهللاِ بِينِ قلوبلكم فِأِهابِحتم بلنلع ِمتلا له اللخ ِوانًاا ِوكناتم ِعلِا ِك ِلافِا حفا ِرة همانِ النا ل
ْ يبِيهن هللا لِكم تيِاتل له لِ ِعلاكم تِهتِدونِ } (تل عمران.)111:
فِأِنقِ ِذكم همنهِا ِك ِذلل ِ
وقالَ :منليبلينِ الللِي له ِواتاقو ِوأِقليموا الص ِ
ار لكينِ ن لمانِ الاا لذينِ
ااوةِ ِو ِال تِكوناوا لمانِ الم ل
فِراقوا لدينِهم ِو ِكانوا لليِعًا كلُّ لحزب بل ِما لِدِي لهم فِ لرحونِ }(الرو .)12-11:
قااال الاحاااوي تحمااه هللا" :ونتب ا الساانة والجماعااة ،ونجتنااب ال ااذول والخااوف
11
والفرقة ،ونحب أهل العدل واألمانة ،ونبغض أهل الجوت والخيانة".
صا ِمهم هللا تبااتف وتعاالك مان تكفيار بعضاهم بعضًاا ،ويحكماون علاك غياارهم
ِ -9ع ِ
بعلم وعدل.
 -11محبااة بعضااهم لاابعض ،وتاارحُّ م بعضااهم علااك بعااض ،وتعاااونهم فيمااا بياانهم،
وتكميل بعضهم بعضًا:
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وال يوالاااون وال يعاااادون الال علاااك الااادين ،وبالجملاااة فهااام أحسااان الناااا أخوقًاااا،
وأحرهااهم علااك زكاااة أنفسااهم؛ بااعااة هللا تباااتف وتعااالك ،وأوسااعهم أفقًااا ،وأبعاادهم
نظرًا ،وأتحبهم بالخوف هدتًا ،وأعلمهم بآدابه وأهوله قال اإلما الصابوني تحماه
هللا" :والحدّللا عومات أهال السانة حابهم ألئماة السانة وعلمائهاا ،وأنصااتها وأوليائهاا،
وبغضهم ألئمة البد الذين يدعون اللك النات ،ويدلون أهاحابهم علاك دات الباوات ،وقاد
زين هللا سبحانه قلوب أهال السانة ونوتهاا بحاب علماا؛ السانة ،فضاوً مناه اال اولاه
12
ومنه".
ب الصراط وزا ِغ عنه وحاد ،فحبُّهم وبغضاهم مان أاال
 -11ويبغضون كل من تن اك ِ
هللا تباتف وتعالك:
وعلك منهج هللا عز واال قاال اإلماا الصاابوني تحماه هللا" :ويتحاابون فاي الادين،
ويتباغضااون فيااه ،ويتقااون الجاادال فااي هللا ،والخصااومات فيااه ،ويجااانبون أهاال البااد
والضوالت ،ويعادون أهحاب األهوا؛ والجهاالت ،ويقتادون بالسالهللا الصاالحين مان
أئمااة الاادين وعلمااا؛ المساالمين ،ويتمسااكون بمااا كااانوا بااه متمسااكين ماان الاادين المتااين
11
والح المبين".
وقال تحمه هللا" :ويبغضون أهل الباد الاذين أحادثوا فاي الادين ماا لايس مناه ،وال
يحبااونهم وال يصااحبونهم ،وال يساامعون كومهاام ،وال يجالسااونهم وال يجااادلونهم فاااي
الدين ،وال يناظرونهم ،ويرون هون تلانهم عن سما أباطيلهم التي اللا مرت بااذلان
وقرت في القلوب رت ،وارت الليها الوساو والخارات الفاسادة ،وفياه أنازل هللا
عز وال قولهِ َ :والل ِلا ِتأِي ِ الا لذينِ يِخو ونِ فلي تيِاتلنِاا فِاأِع لر عِانهم ِحتااك يِخو اوا
14
فلي ِح لديِ :غي لر ل( }...األنعا .")38:
بل قد اا؛ ل الك رة فاي ك يار مان اذياات منهاا قاول هللا تبااتف وتعاالكِ َ:واللن ت لاا
ف عِن ِسبلي لل هللال اللن يِتابلعونِ اللالا الظا ان}(األنعا .)113:
ضلُّو ِ
أِك ِ ِر ِمن فلي األِت ل ي ل
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