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الكاتب /محمد بن عبد اهلل المقدي
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عُرف أهل السنة واجلماعة بألقاب هي عالمات على صفاهتم ،وهي يف جمملها مأخوذة من لَلنم النن

صلى اهلل عليه وسلم ،فم تلك األلقاب:
 -1الفرقة الناجية:

وهذا الوصف مأخوذ م حديث عبد اهلل ب عمنرو بن الصناض اني اهلل عنهمنا قنا  :قنا سنو اهلل
ننهم
صلى اهلل عليه وسلم :ل َّ
اليل لحنذ لو النصنل بالنصنل ،حنا سم َنام م ُ
(ليأتَي على أ َُّميت ما أتى على بن سسنر ل

لمن أتننى أ َُّمننه عالكيننة لمننام يف أ َُّمننيت لمن يبنننس ذلننكَّ ،
تفرقننع علننى نسننَي وسننبصَي ملَّننة،
وسم بن سسننراليل َّ
وم هني ينا سنو اهللا قنا :
وتفرتق أ َُّميت على الث وسبصَي ملة َلهم يف النا سال ملة واحدة .قالوا :ل
ما أكا عليه وأصحايب).
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ووجننه الداللننة أكننه وصننف الفننرق َلهننا بننا الف سال واحنندة حنناتت صننفة الن نناة ،واسننسبدت ننا ،وهنني
اجلماعة اليت اتبفع باتباع منهج السلف يف األقوا واألعما واالعسقنااات ،قنا ابن ح نر  -محنه اهلل
" :وال يلننأن أم يموك نوا جمسمص ننَي يف بلنند واحنند ب ننل ننوت اجسمنناعهم يف ق ننر واحنند واف نرتاقهم يف أق ننااأل ض ،و ننوت أم سمص نوا يف البلنند الواحنند وأم يموك نوا يف بصننز منننه اوم بصننز ،و ننوت سخ نالء األ ض
َلها م بصضهم أوالً فأوالً ،سىل أم ال يبقى سال فرقة واحدة ببلد واحد فإذا اكقراوا جاء أمر اهلل"
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و"هننذا ال الفننة مفرقننة بننَي أكنواع ا ننعمنَي منننهم ون صام مقنناتلوم ومنننهم فقهنناء ومنننهم نند وم ومنننهم
تهاا وآمروم بنا صروف وكناهوم عن ا نمنر ومننهم أهنل أكنواع أخنر من ارينو وال يلنأن أم يموكنوا جمسمصنَي
بل قد يموكوم مسفرقَي يف أق ا األ ض"
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1
وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي.
وحسنه اب الصريب يف أحمان القرآم (َّ )632/3
أخرجه الرتمذي (َّ ،)2461
 2تي الدي عبد الرمح ب أمحد ب جب ،فسح البا ي ورح صحيح البخا ي ،ض  292/13مرجس سابق

 3أبو تَريا يي الدي حيىي ب ورف النووي ،ا نهاج ورح صحيح مسلم ب احل اج ،ض ( )46 /13مرجس سابق

فالفرقننة الناجيننة فرقننة منه يننة وننرعية مصهننا سننبيل ا ننعمنَي أهننل السنننة واجلماعننة علننى تفننرق بلنندا م
وتباعد أعبا هم ،فهم محلة الدياكة ،وبناة األمنة ،و واا ال رينق ،البنابروم علنى النبالء ،ا سفناللوم يف تمن
اليأس ،اآلمروم با صروف ،الناهوم ع ا نمر ،وأكبه هنا سىل أكه ال وت ورعا أم يموم هذا الوصف سنيفا
مبننلسا علننى م ن خننالف يف ا سننالل الصلميننة أو الصمليننة ،فيلمننأ الجسهننااا بننا الف ،أو أم يوصننف بننه بلنند
بأمجصه أو عبر م الصبو  ،أما م خالف ج أهل السنة فهو مسوعد بالصقاب ل للدعوة.
يقو اب تيمية  -محه اهلل " :-اجلأن بأم هذا الفرقنة ا وصنوفة هني سحند ال نسنَي والسنبصَي ال بند لنه
م اليل ،فإم اهلل حرن القو بال علم عموماً ،وحنرن القنو علينه بنال علنم خبوصناً"  ،6سم الفرقنة الناجينة
ليسنع اواء مضننااا للهننالف تفننأع سليننه ال لننة ا عمنننة من أجننل احلفننان علننى َينوكسهننا بننل هنني حقيقننة وننرعية
وتوصننيف واقصنني حلننا األمننة بصنند السفننرق وعليننه فصلننى أهننل السنننة واجلماعننة يف َننل تمننام وممننام اسننسنبات
الفئة ا عمنة اليت تقون ذا ا نهج لسن و م غوالل الفرقة وا الف ،ولسنسقل الفرقة الناجينة سىل األمنة الناجينة
بإواعة علومها و فس ايسها ولنبرة اهلل ا.
 -2الطائفة المنصورة:
فهننم هنناهروم علننى احلننق ،ال يضننرهم خننذالم م ن خننذ م وهننذا الوصننف مننأخوذ م ن حننديث وبننام
اي اهلل عنه قا  :قنا سنو اهلل صنلى اهلل علينه وسنلم( :ال تنأا االفنة من أمنيت هناهري علنى احلنق ال
يضرهم م خنذ م حنا ينأأ أمنر اهلل وهنم علنى ذلنك)  ،2و بنع ذات ا صنم من حنديث ا بنوة بن ونصبة
اي اهلل عنه قا  :قا سو اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :ال ينأا كناس من أمنيت علنى احلنق هناهري حنا
يأأ أمر اهلل ،وهم هاهروم).
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فالصاقبننة ننم ،وال الفننة ا نبننو ة وسم مننرت ننا مراحننل اسسضننصاف سال أم ما ننا سىل النبننر والسممننَي سم
واء اهلل ،وهي متسات ب بات يف وجه ا خالفَي وا خذلَي قالمة بأمر اهلل ال تأخذها يف اهلل لومنة اللنم ،ومن
 6تقي الدي أبو الصباس أمحد ب عبد احلليم ب تيمية ،جمموع الفساو  ،364/3 ،مرجس سابق.
 2واا البخا يَ ،ساب االعسبان بالمساب والسنة ،باب قو الن صلى اهلل عليه وسلم« :ال تأا االفة م أميت
هاهري على احلق» يقاتلوم وهم أهل الصلم ح( ،)11و واا مسلمَ ،ساب اإلما ة ،باب قوله صلى اهلل عليه وسلم« :ال
تأا االفة م أميت هاهري على احلق ال يضرهم م خالفهم»(.)366
 4مسفق عليه ،أخرجه البخا ي ( ،)39ومسلم بروايات مسصداة ،تراجس عند األ قان(-162-162-161-161
)166

كبرهتمُ :وهرة مذهبهم وههو ا على سواا فهم ال يمسموم احلق ويئًا ،وهو ااخل يف مدلو قولنه صنلى

اهلل عليه وسلم( :هاهري على احلق).
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َمننا أ ننم منبننو وم علننى م ن عا اننهم باحل ننة والفهننام ،أو بالسننيف والسنننام َمننا قننا صننلى اهلل
عليه وسلم( :ال تأا االفة م أميت منبو ي )  ،8فهي كاصرة للحق مدافصنة عننه ،واهلل معيند نم وال بند،
وسسموم البلبة م  ،9والوصف بالن اة والنبرة بينهمنا قند مكنرتف حينث سم بنيل سنبل الن ناة ارينق
للنبرة،والنبرة التموم سال ألهل الن اة.
 -3السلف الصالح:
وُس نوا بننذلك التبنناعهم ننج البننحابة ا نوام اهلل علننيهم وألمننة ا نند يف القننروم ال ال ننة ا فضننلة الننيت
ُ
وفضننلها يف اجلملننة علننى سننالر األمننة ،فقننا عليننه الب ننالة والس ننالن:
تَاهننا الن ن صننلى اهلل عليننه وسننلم ،ى
(خوَم قرين ،مث الذي يلو م ،مث الذي يلو م).
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وصننف اإلمننان الاللمننالي مننا َننام عليننه السننلف البننان فقننا " :فهلننم اآلم سىل تنندي ا سبصننَي ،وسننوة
ا سمسننمَي ،وسننبيل ا سقنندمَي بمسنناب اهلل وسنننسه ،وا نننااي بكنرايصه وحممسننه الننذي قننالوا :آمنننا نننا أكألننع
واتبصننا الرسننو فاَسبنننا منس الكنناهدي  ،وتنمبنوا سنبيل ا مننذبَي ببننفات اهلل وتوحيند ب الصننا َي ،فا ننذوا
سماما وآياته فرقاكًا ،وكببوا احلق بَي أعينهم عياكًا ،وسن سنو اهلل صنلى اهلل علينه وسنلم ُجنىنة
َساب اهلل ً
منهاجننا وجصلوهننا برهاكنًنا ،فلُقنوا احلممننة لوُوقنوا من وننر ا ننو والبدعننة المس ننا م
نالحا ،وا ننذوا ارقهننا
ً
وسن ً
أمر اهلل يف اتباع الرسو وترَهم اجلدا بالباال ليدحضوا به احلق".
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 6مسفق عليه ،أخرجه البخا ي ( ،)39ومسلم بروايات مسصداة ،تراجس عند األ قان(-162-162-161-161
)166
 8سن اب ماجه يف مقدمة سننه ،ح قم ( )4وصححه األلباين.
 9سبراهيم ب مد الفيمام ،االخسالف يف أصو الدي وأسبابه وأحمامه ،ام جملة البحوث اإلسالمية ،تبد ها
وتكرف عليها الرلاسة الصامة للبحوث الصلمية واإلفساء( ،ج  ،64ض  )346 -342بسبرف واخسبا .
 11واا البخا يَ ،ساب الكهااات ،باب ال يكهد على وهااة جو سذا أوهد ،938/2( ،قم  ،)2421و واا
مسلمَ ،ساب فضالل البحابة اي اهلل تصاىل عنهم ،باب فضل البحابة مث الذي يلو م مث الذي يلو م،
( ،1946/6قم .)2232
 11الكيخ هبة اهلل ب احلس ب منبو ،ورح أصو اعسقاا أهل السنة واجلماعة م المساب والسنة وسمجاع البحابة،
ض( .)21/1مرجس سابق

