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 نور السنة والتوحيد عند أهل الحديث

 وظلمات البدع واألهواء تخيم على غيرهم

 

 

 .إن البقااااع المةااايكة بالاتااااف والسااانة سااا  الباااالم االاااث   هااا  بقااااع أهااال الحاااديث السااال يين
الةاث  المخاال ين المحااربين ألهال وإن البقاع المظلمة س  البالم االث   ه  بقاع أهل البادع و 

 .الحديث
 

وإن األحزاف السيالية المباصرة بما سيهم األخوان المسلمون وسصائلهم وال رق الةالة بماا سايهم 
جماعااة التبليااي يرياادون أن يبقااى هااخا الظااثل  خيمااا ساا  البااالم االااث     بقااا علياا    يحر ااون 

م نهج يادسبهم إلاى إحاحتا  وإحاث  التوحياد وناور لا نا ضده وليس لهم إرادة س  تبديده وليس له
الاتاف والسنة بديًث عن ، سهم يحاسظون على هخا الظثل و  ليما ظثل الرسض والتصوف بحجة 
أنهم يحاربون أعداء االثل وهم ليسوا  خلك وبحجة نتباون سيما ات قنا علي  ويباخر ببةانا ببةاا 

ن بما سيهم الرواسض و ن غاثة الصاوسية لمواجهاة أعاداء سيما اختل نا سي ، وبحجة تجميع المسلمي
 .االااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااثل

ثم هم يحاربون أهل الحديث ويةبون س  وجوههم شاتى البقباات والسادود التا  تصاد الناا  عان 
 .ا لتةاءة بما عند أهال الحاديث  ان ناور التوحياد وناور الاتااف والسانة و انهج السال  الصاال 

 .علاااااى األ اااااة و تاااااى يااااار  المسااااالمون هاااااخا الناااااور ساااااتلى  تاااااى تساااااتمر حماياااااة الظاااااثل الم بااااا 
 

 :-رحمااااااااااااا  اهلل  -قاااااااااااااا  ابااااااااااااان القااااااااااااايم رحمااااااااااااا  اهلل تباااااااااااااالى نااااااااااااااقثً  اااااااااااااثل السااااااااااااامبان  
أنا  هاو المتمساك بعاريبة االاثل، وأن الحا  الاخي قاال ( أي المبتدعة ) سزعم  ل سري   نهم )) 

اهلل تبالى أبى أن ياون الحا  ب  رلو  اهلل صلى اهلل علي  وللم هو الخي يبتقده وينتحل ؛ غير أن 
والبقيدة الصحيحة إ   اع أهال الحاديث وارثاار؛ ألنهام أخاخوا ديانهم وعقائادهم خل ااً عان لال  



وقرناً عن قرن إلى أن انتهوا إلى التاببين، وأخخه التاببون عن أصحاف النبا  صالى اهلل عليا  ولالم 
  إلااى  برسااة  ااا دعااا إلياا  رلااو  اهلل وأخااخه الصااحابة عاان رلااو  اهلل صاالى اهلل علياا  ولاالم و   رياا

صاالى اهلل علياا  ولاالم النااا   اان الاادين المسااتقيم والصااراا القااويم إ  هااخا ال رياا  الااخي لاالا  
 .… أصحاف الحديث

 
و ما يد  على أن أهل الحديث علاى الحا  أناك لاو  الباع جمياع  تابهم المصان ة  ان أولهاا إلاى 

انهم وح انهم وتباعد  اا بيانهم سا  الاديار ولااون  آخرها قديمها وحديثها، وجدتها  ع اختثف بلد
 ل واحد  نهم ق رًا  ن األق ار س  باف ا عتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون سيا  علاى 
 ريقاة   يحيادون عنهااا و  يميلاون عنهاا، قلااوبهم سا  للاك علااى قلام واحاد، ونقلهاام   تار  سياا  

لااو جمبااع جميااع  ااا جاار  علااى ألساانتهم ونقلااوه عاان  اختثساااً و  ت رقاااً ساا  شاا ء  ااا وإن قاال ، باال
لل هم؛ وجدت   أن  جاء عن قلم واحد وجر  على لسان واحد، وهال علاى الحا  دليال أباين  ان 

 هخا؟
 

، وقااا  {أسااث يتاادبرون القاارآن ولااو  ااان  اان عنااد غياار اهلل لوجاادوا سياا  اختثساااً  ثيااراً } : قااا  تبااالى
  ت رقوا وال روا نبماة اهلل علايام إل  ناتم أعاداء ساأل  باين واعتصموا بحبل اهلل جميباً و } : تبالى

 ..{ قلوبهم سأصبحتم بنبمت  إخواناً 
 

و ان السبم س  ات اق أهل الحديث أنهم أخخوا الادين  ان الاتااف والسانة و ريا  النقال ساأورثهم 
تن النقاال ا ت اااق وا ئااتثف، وأهاال الباادع أخااخوا الاادين  اان عقااولهم سااأورثوا الت اارق وا خااتثف؛ ساا

والرواية  ن الثقات والمتقنين قل ما تختلا ، وإن اختل اع سا  ل ظاة أو  لماة؛ ساخلك ا خاتثف   
 .… يةااااااااار الااااااااادين و  يقااااااااادط سيااااااااا ، وأ اااااااااا المبقاااااااااو ت والخاااااااااوا ر وارراء سقل ماااااااااا تت ااااااااا  

ورأينااا أصااحاف الحااديث قااديماً وحااديثاً هاام الااخين رحلااوا ساا  هااخه ارثااار و لبوهااا، سأخااخوا عاان 
هااا وح ظوهاااا، واغتب اااوا بهاااا ودعااوا إلاااى اتباعهاااا، وعاااابوا  اان خاااال هم، و ثااارت عنااادهم وسااا   بادن

أيديهم، حتى اشتهروا بها  ماا يعاتهر أصاحاف الحارف والصاناعات بصاناعاتهم وحارسهم، ثام رأيناا 
قو اً انسلخوا  ن ح ظها و برستها، وتنابوا عن اتباع صحيحها وشهيرها، وغنوا عن صاحبة أهلهاا، 



يهااا وساايهم، وحهاادوا النااا  ساا  حقهااا، وضااربوا لهااا وألهلهااا ألااوء األ ثااا ، ولقبااوهم أقااب  و بنااوا س
األلقاااااف، سسااااموهم نواصاااام أو  عاااابهة وحعااااوية أو  جساااامة، سبلمنااااا بهااااخه الااااد ئل الظاااااهرة 

 [ 324-324: ختصار الصاواع   (( ] والعواهد القائمة أن أولكاك أحا  بهاا  ان لاائر ال ارق
 

يرددون ال بون الت  ي بن بها العايوعيون والبلماانيون والببثياون سا   وخصول اهل الحديث الجدد
جوالااايس، عماااثء أ ريااااا، وعلمااااء الااابثا، وعلمااااء : خصاااو هم  ااان المسااالمين وغيااارهم وهااا  

 .الصحون
 

 .نساااااأ  اهلل للجمياااااع الهداياااااة إلاااااى الحااااا  والرجاااااوع عااااان البا ااااال والخااااارو   ااااان ظاااااثل البااااادع
 

 : تبااا  
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