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موَسنَُدهمن هم أهل السنة والجماعة 
)جوهر نموذجا(

:إعداد
العكتيالدكتور محمد أيمن 

أستاذ مساعد بقسم أصول الدين ومقارنة األديان
كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية

الجامعة اإلسالمية والعالمية ماليزيا



المقدمة

.قد افترق المسلمون اليوم وتحزبوا، وتجمعوا، وتعصبوا•

.كل فرقة تدعي أنها على السنة وأن غيرها على البدعة•

.كثر التساؤل عن حقيقة أهل السنة والجماعة وعمن يستحق أن يوسم بهذا الوسم•

ةأسباب المسأل



المقدمة

.المسلمون أمة واحدة•
لى لم يختلفوا في عقائدهم وال في أعمالهم اختالفا يؤدي إ•

.التفرق والتحزب والتعصب
عهد رسول هللا 

لم يظهر فيهم خالف إال ما قل ممن لم يعتبر بخالفه•
 خالفة أبي بكر الصديق وعمر

ابن الخطاب

ظهر االختالف ظهورا ما• خالفة عثمان 



ت اشتد ظهورا ، تفرق الناس ، اختلفت أراؤهم ، تشعب•
أهواؤهم

وخرجت طائفة من طاعته ، نصبوا له راية الخالف ، •
بالخوارجناجزوه بالقتال فسمي هؤالء 

غالوا أفرطت طائفة أخرى في حبه ، واشتد تعصبهم له وت•
بالشيعةفي ذلك ، فسمي هؤالء 

خالفة علي كرم هللا وجهه 



ابعين إال فلم يزالوا يزدادون اختالفا حتى إذا لم يبق من قرن الت
حيد القليل ظهرت فرقة أخرى سموا أنفسهم بأهل العدل والتو

المعتزلةوهم 



:تعريف
»أهل السنة والجماعة« 

هم الذين الزموا سنة النبي صلى هللا عليه وسلم 
ة وطريقة الصحابة في العقائد الدينية واألعمال البدني

واألخالق القلبية



من هم أهل السنة والجماعة؟

 عقيدة منتهتض لما المطالب تحرير" كتابه في التونسي الكومي البكي اإلمام قال•

:"الحاجب ابن

 زويجو يجب فيما واحد معتقد على اتفقوا قد كلهم والجماعة السنة أهل أن واعلم

 .لمسالةا لمية في أو ذلك، إلى الموصلة والمبادئ الطرق في اختلفوا وإن ويستحيل،

:طوائف ثالث باالستقراء فهم وبالجملة،



 والسنة الكتاب أعني السمعية، األدلة مبادئهم ومعتمد الحديث؛ أهل :األولى•

.واإلجماع

 يخوش .والحنفية األشعرية وهم الفكرية؛ والصناعة العقلي النظر أهل :الثانية•

 الماتريدي منصور أبو الحنفية وشيخ ،عنه هللا رضي األشعري الحسن أبو األشعرية

 وفي عليه، سمعال يتوقف َمْطَلب كل في العقلية المبادئ في متفقون وهم .هللا رحمهما

 .غيرهما في والسمعيةِ  والعقليةِ  فقط، جوازه العقل يدرك فيما السمعية المبادئ

.قليدالت ومسألة التكوين مسألة في إال االعتقادية، المطالب جميع في واتفقوا

 حديثوال النظر أهل مبادئ ومبادئهم .الصوفية وهم والكشف؛ الِوجدان أهل :الثالثة•

التحرير من انتهى- .النهاية في واإللهام والكشف البداية، في



المتكلمين 
أو 

أهل الكالم

من اشتغل بإقامة 
الحجج والدالئل 

ة العقلية والنقلي
ةلألمور اإلعتقادي

الصوفية
أو

أهل التصوف

من اشتغل 
باألعمال الظاهرة 

 وتصفية القلوب
عن األخالق 
ها المذمومة وتحليت
بمكارمها  

المحدثين
أو

أهل الحديث

من اشتغل بجمع 
ة األحاديث النبوي
ا وتمييز صحيحه

من غيره

الفقهاء
أو

أهل الفقه

من اشتغل بعلم 
ة العبادات البدني
والمعامالت 
والمناكحات 
والفتاوى في 

األقضية 
والحكومات 



»أهل السنة والجماعة« 

أهل الوجدان والكشفأهل الحديث

معتمد مباديهم األدلة 
السمعية 

)الكتاب والسنة(

مباديهم مبادئ أهل 
النظر والحديث في 
هام البداية والكشف واإلل

في النهاية

أهل النظر العقلي 
والصناعة الفكرية

الحنفيةاألشعرية

أبو الحسن 
األشعري

أبو منصور 
الماتريدي

ي المبادئ متفقون في المبادئ العقلية في كل مطلب يتوقف السمع عليه ، وف
ا ، واتفقوا السمعية فيما يدرك العقل جوازه فقط والعقلية والسمعية في غيرهم

 في جميع المطالب اإلعتقادية إال في مسألة التكوين ومسألة التقليد



وصية شيخ اإلسالم عبد هللا فاهم لألمة الماليوية اإلسالمية
بالتزام مذهب أهل السنة والجماعة األشاعرة

بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد X والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد 

• Tuan-tuan sedia maklum beratus-ratus tahun bahawa orang bangsa

Melayu se-Malaya ini dari peringkat ke bawah hingga ke peringkat ke

atas, awam-awam, qadhi-qadhi, ulama-ulama, menteri-menteri hingga

raja-raja sekalian mereka itu bermazhab dengan mazhab Al-Imam As-

Syafi`ie ijma`an (secara ijma') tiada seorang pun yang bermazhab lain

daripada mazhab Syafi`i ( اإلجماع خرق يحرم / diharamkan menyalahi ijma`).
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• Ambil mereka itu hukum-hukum Fiqh Syafi`ie daripada kitab Tuhfah

dan kitab Nihayah hingga kitab al-Umm dan mukhtasoratnya dan

terjemahnya kepada bahasa Melayu seperti Sabilal Muhtadin,

Bughyatut Thullab dan Mathla`ul Badrain dan lainnya.

• Usuluddin atas perjalanan Abil Hasan al-Asy`ari diambilkan daripada

syuruh dan hawasyi Ummul Barahin dan Jawharah dan sebagainya

daripada kitab-kitab Melayu.

• Ilmu tasawwuf atas perjalanan al-Imam al-Ghazali diambilkan daripada

Minhajul 'Abidin, Ihya` Ulumiddin dan terjemahnya kepada Melayu

seperti Siyarus Salikin.
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• Maka ini kitab-kitab dan seumpamanya segala hukum dalamnya

kesemua mustanbath (yg di ambil/dikeluarkan hukum) daripada

Quran dan hadis yang dihalusi dan ditapis oleh ulama-u ajilla` (ulama

yang terkemuka) diamal dengan dia sudah lebih daripada 1000 tahun

dan diterjemah kepada bahasa Melayu beratus-ratus tahun.

• Sekarang sudah ada timbul di Malaya MAZHAB KHAWARIJ yakni

mazhab yang KELUAR dari mazhab 4 mazhab AHLUSSUNNAH WAL

JAMA'AH. Maksud mereka itu hendak mengelirukan fahaman awam

yang sebati dan hendak MEROBOHKAN pakatan Bangsa Melayu yang

jati. Dan menyalahkan kebanyakkan bangsa melayu.
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• Hukum-hukum mereka itu diambil daripada kitab Hadyur Rasul yang

mukhtasar daripada kitab Hadyul Ibad dikarang akan dia oleh Ibnul Qayyim

Al-Khariji, maka Ibnul Qayyim dan segala kitabnya ditolak oleh ulama

Ahlussunnah wal jama'ah.

• Tuan-tuan bangsa melayu jangan tertipu daya hasutan mereka itu dikeluar

hukum-hukum yang tiada terpakai dalam mazhab Syafie, dan fatwa mereka

itu akan masalah yang buruk-buruk, sudah terdengar kepada awam, harapan

bangsa melayu jangan berpecah belah sesama bangsa sendiri.

Siapa yang datang kepada kamu dan menyuruh kamu semua supaya taat

kepada seseorang lelaki tertentu tujuannya untuk memecahkan persatuan

kamu dan menghancurkan kesatuan kamu maka bunuhlah akan dia [

Maksudnya Bunuh itu ialah berhujjah lah dengan ilmu akan mereka itu ] .  إهـ

INTAHA(Tamat).
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Amanat ini di tulis oleh

Tuan Guru Haji Abdullah

Fahim ketika Muktamar

Akhir Persatuan Ulama Se-

Malaya.



Wan Ahmad al-Fathani: “Dan setengah

daripadanya fitnah thaifah Wahabiyyah yang

melampaui mereka itu hingga merintah

mereka itu akan dua tanah haram yang mulia

dan mereka itu satu kaum yang mempunyai

mazhab yang jahat dan jalan yang sesat dan

iktikad yang mudharrat dan adalah yang

menghantarkan mazhab mereka itu yang keji

dan yang menghantar (واضع) Muhammad anak

Abd al-Wahhab dan asalnya daripada Masyriq

daripada Bani Tamim dan adalah permulaan

pekerjaannya bahawasanya ia setengah

daripada mereka yang menuntuti ilmu pada

negeri Madinah al-Munawwarah” – Hadiqah al-

Azhar m/s: 169



سند علم الكالم األشعري 
 ابتداًء من مؤسسه الشيخ أبي الحسن األشعري إلى اإلمام السنوسي

َهد علي أني ال أكفر اِشْ : "لما قُرب حضور أجله ببغداد قال ألبي علي السََّرْخِسّيِ •
وإنما هذا كله . أحدا من أهل هذه القبلة؛ ألن الكل يشيرون إلى معبود واحد

]تبيين الكذب." [اختالف العبارات

ن الشيخ أبو الحس
األشعري 

)هـ327(

اذ ابن كنت أنا واألستاذ أبو أسحاق اإلسفرايني واألست: "قال اإلمام الباقالني•
أبي  فورك رحهما هللا معا في درس الشيخ أبي الحسن الباهلي تلميذ الشيخ

]تبيين الكذب." [الحسن األشعري

ن الشيخ أبو الحس
)هـ370(البَاِهِلي 

ْطَرةٍ في كنت في جنب الشيخ أبي الحسن الباهلي كقَ : "قال األستاذ أبو إسحاق•
األشعري  كنت أنا في جنب الشيخ: البحر، وسمعت الشيخ أبا الحسن الباهلي قال

]تبيين الكذب." [كقطرة في جنب البحر

اق األستاذ أبو إسح
اإلسفرايني 

)هـ418(

1
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قرأ . عريشيخ كبير جليل، من أفاضل العصر ورؤوس الفقهاء والمتكلمين من أصحاب األش•
]تبيين الكذب. [عليه إمام الحرمين األصوَل، وتخرج بطريقته

 اإلستاذ أبو القاسم
)هـ452(اإلسفرايني 

المزني من إذا تصدر للفقه ف... وكيفما هو فهو إمام كل إمام: "قال علي بن الحسن الباَخْرِزي•
]يين الكذبتب." [ُمْزَنِتِه َقْطَرةٌ، وإذا تكلم فاألشعري من َوْفَرِته َشْعَرةٌ 

إمام الحرمين أبو 
المعالي الجويني 

)هـ478(

صيرا كان حسن الطريقة، دقيق النظر، واقفا على مسالك األئمة وطرقهم في علم الكالم، ب•
أوفر من  بمواضع اإلشكال، مع قصور في تقرير لسانه، وكانت معرفته فوق نطقه، ومعناه

]تبيين الكذب. [وهو صاحب كتاب الغنية في علم الكالم. ظاهره وفحواه

اإلمام أبو القاسم 
سلمان األنصاري 

)هـ511(

وكان . دينله فيه كتاب غاية المرام في مجل. كان أحد أئمة اإلسالم، ُمقَدًَّما في علم الكالم•
ه نثر في غاية ل. فصيح اللسان قوي الجنان فقيها أصوليا متكلما صوفيا خطيبا محدثا أديبا

]الطبقات الكبرى. [الحسن يكاد يَْحِكي ألفاظ مقامات الحريري

 الخطيب ضياء الدين
عمر بن حسين 

)هـ559(الرازي 
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العلوم اإلسالمية،  فيه أبحاث مطولة في شتى. صاحب التفسير الكبير الموسوم بمفاتيح الغيب•
عتزلة كعلم الكالم، وأقوال الحكماء، وينتصر لمذهب أهل السنة في العقيدة، ويرد على الم

.لتفسير وأعظمهاويعتبر هذا الكتاب من أجل كتب ا. وأقواِل الفرق الضالة، ويَُفنُِّد مذاهَبهم

اإلمام فخر الدين 
)هـ606(الرازي 

سن وكان شيًخا ح. كان شيخه اإلمام فخر الدين بن خطيب الري، وهو من أجّلِ تالمذته•
]اءعيون األنباء في طبقات األطب. [السمت، مليح الكالم قوي الذكاء، محصًال للعلوم

ن الشيخ شمس الدي
اِهي الُخْسَرْوشَ 

)هـ652(

اركة في له علم بأصول الفقه والعقائد الكالمية، والفقه والخالف، والجدل والمنطق، وله مش•
نوان ع. [وفقهه جار على قوانين النظر واالجتهاد، وله فصاحة في االيراد وبراعة. الحكمة
]الدراية

سم القاضي أبو القا
بن زيتون 

)هـ691(

7
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عالم ومن مؤلفاته اختصار الم. كان أصوليا جدليا منطقيا نحويا
]ينتراجم المؤلفين التونسي. [األصولية لفخر الدين الرازي

ي؛ الشيخ محمد بن يحيى بن عمر المعافر
)هـ749(المعروف بابن الُحبَاب 

ح له كتب، منها شر. فقيه مالكي، كان قاضي الجماعة بتونس
]نتراجم المؤلفي[جامع األمهات البن الحاجب في فقه المالكية 

القاضي محمد بن عبد السالم الهواري 
)هـ749(

 المتكلم الكبير، كان إمام جامع الزيتونة وخطيبه في العهد
.صاحب كتاب المختصر الكالمي. الحفصي

)هـ803(اإلمام ابن عرفة الورغمي 

) / هـ813(عيسى الغَْبِريِني ) / هـ851(محمد بن عقاب ) / هـ863(أحمد القَْلَشاِني 
)هـ891(أبو القاسم البرزلي ) / هـ827(محمد األُبِّّي 
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.كان عالًما بالفروض والنحو وفقيًها على المذهب المالكي

)هـ891(أبو الحسن القلصادي 

م التفسير، كان معروفا بأنه عالم زمانه في الَقْطِر الجزائري في عل
، ، والفقه، والتصوف)علم الكالم وأصول الدين(وعلم العقيدة 

.وغيرها من العلوم الدينية

)هـ875(عبد الرحمن الثعاِلبي 

راث، ولم كان متبّحرا في كثير من الفنون والعلوم، كما يدل على ذلك ما تركه من ت. هو اإلمام المجتهد المجدد
السنوسية : لعقيدةومؤلفاته في ا. يكن مجّرد ناقل عن غيره؛ بل كان يتعامل مع القضايا العلمية بطريقة تحليلية

رحها، وش) أم البراهين(الكبرى في العقائد، وشرحها، والسنوسية الوسطى وشرحها، والسنوسية الصغرى 
.ير ذلكوغ" المنهاج السديد في شرح كفاية المريد"وشرح نظم أحمد بن عبد هللا الزواوي الجزائري بعنوان 

)هـ895(اإلمام محمد بن يوسف السنوسي 

13
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سند األشاعرة الجاويين
ابتداء من اإلمام السنوسي إلى المسند الفاداني نموذجا

)هـ895(اإلمام أبو عبد هللا محمد بن يوسف السنوسي 

 كان من أصحاب. هو الشيخ اإلمام العالمة الفهامة نور الدين وأسوة المهتدين•
دوحة [ الشيخين السنوسي وابن زكري، ومن العلماء العاملين واألئمة المهتدين

]الناشر

عيد الشيخ أبو عثمان س
الكفيف 

وي المان/الَمنُوِئيّ 
)هـ930(التلمساني 

ار أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمن بن جالل الوعزاني التلمساني ، من كب•
ي ذكر البستان ف. [فاس، مفتيها وخطيب جامع القرويين  نزيل. علماء تلمسان

]األولياء والعلماء بتلمسان

 الشيخ أبو عبد هللا
محمد ابن جالل 

)هـ981(التلمساني 

15
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ن سنة، عالم تلمسان في وقته، ومفتيها ستين سنة، وخطيب مسجدها األعظم خمسا وأربعي•
 أخذ عن والده وعبد الواحد. ولد بتلمسان وبها نشأ وتعلم". نفح الطيب" وهو صاحب 

]معجم أعالم الجزائر. [الونشريسي وغيرهما

مان شيخ اإلسالم أبو عث
 سعيد بن أحمد المقري

)هـ1010(التلمساني 

د أهل السنة، إضاءة الدُّجنة في عقائهو العالم الجليل صاحب المؤلفات الشهيرة النافعة، منها •
وهو ابن . بونفح الطيب من ُغْصِن األندلس الرطيب وذكُر وزيِرها لسان الدين بن الخطي

.أخي شيخ اإلسالم سعيد المقري المتقدم

شهاب الدين أحمد بن 
محمد المقري التلمساني 

)هـ1041(

رة في وعظه وكان كان َجْهَوِرَي الصوت فصيح العبا. أخذ بالمدينة عن صفي الدين القشاشي•
نفع الناس، ال َيَملُّ فقيرا كثير العائلة صابرا قنوعا سخي الطبع ُمِجدqا فى العبادة والمطالعة و

]خالصة األثر. [وكان للناس فيه محبة لتواضعه وكرم اخالقه. وال َيِكلُّ 

الخطيب اإلمام محمد 
بن علي المكتبي 

)هـ1096(الدمشقي 

ي الشروح له له شرح عليه عزَّ أن يُلقى ف. قارئ صحيح البخاري في جوف الكعبة المشرفة•
]لهنديأبجد العلوم للقنوجي ا. [ ضياء الساري   مثال، لكن ضاق به الوقت عن اإلكمال، سماه

المحدث عبد هللا بن 
سالم البصري المكي 

)هـ1134(
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عالماً  العالم العالمة، الفاضل الفّهامة، المدّرس بمكة والمدينة المنورة وتوفي بها، وكان•
]تنزيل الرحمات. [جامعاً للعلوم

الشيخ عيد بن علي 
النمرسي األزهري 

)هـ1140(

والشيخ  نشأ وتعلم في فلمبان، ثم رحل إلى مكة فأخذ من علمائها مثل الشيخ عيد بن علي•
س وأفاد الناس بمكة م تقريبا عاد إلى بالده 1740وفي سنة . عبد هللا بن سالم البصري ثم درَّ

.وأصبح من كبار علماء دولة فلمبان

الشيخ حسن الدين بن 
اني الخليفة جعفر الفلمب

)هـ1152كان حيا سنة (

. كان خليفة الطريقة السمانية، عالما بالفقه والحديث والطب•
ر عاقب بن ح سن الُمَعمَّ

الدين الفلمباني ثم المدني 
)هـ1265(

شار كان مترجم أعمال اإلمام الغزالي إلى اللغة المالوية التي كان لها بالُغ األثر في انت•
هـ وأخذ عنه هناك 1206وقد وفد الشيخ إلى زبيد سنة . التصوف الغزالي في العالم المالوي

]لمكرمصفحات من تاريخ مكة ا[مفتي زبيد السيد العالمة عبدالرحمن بن سليمان األهدل 

المعمر الشيخ عبد الصمد 
 بن عبد الرحمن الفلمباني

]هـ1206كان حيا سنة [
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ة وتوفي نزيل مصر، ثم انتقل إلى مكة المكرم. كان مفسرا متصوفا. عالمة الشافعية في زمانه•
العوام  له مصنفات كثيرة منها نور الظالم على منظومة عقيدة. عرفه تيمور بعالم الحجاز. بها

]هدية العارفين. [وذريعة اليقين على أم البراهين

المعمر الشيخ العالم 
العالمة نووي بن عمر 

البنتني الجاوي 
)هـ1315(

وكان خليفة . ةفي علم العقيدة باللغة الماليوي" سراج الهدى إلى بيان عقائد التقوى"صاحب كتاب •
.الطريقة القادرية كما أفاده األستاذ وان صغير

وي الشيخ زين الدين بن بد
)هـ1308(الصومباوي 

.يديه عالم في قرية ساواه بجاكرتا ووالد الكياهي منصور اآلتي ذكره، وأن ولده هذا تتلمذ على•

الكياهي عبد الحميد بن 
محمد دميري بن حبيب 

Tjakra(الجكرا جايا 
Jaya(

كتب حوالي أربعين مؤلفا في شتى . هـ ودرس هناك لمدة خمس سنوات1311قدم مكة سنة •
.العلوم، ومن أشهرها كتاب سلم النيرين في علم الفلك

الكياهي منصور بن عبد 
الحميد الفلكي الجاكرتاوي 

)هـ1387(

ون وتخرج به مئات من طالب العلم ، وهم منتشر. هو مسند العصر الشيخ اإلمام العالم العالمة•
يوخ وتراجم جل مشايخه مذكورة في كتاب تشنيف األسماع بش. في أقطار المشرق األقصى

.اإلجازة والسماع

ين المسند أبو الفيض ياس
بن عيسى الفاداني 

)هـ1410(
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سلسلة الكتب الكالمية األشعرية؛ 
أهم الكتب ومراحل تطورها

 اللمع في الرد على
أهل الزيغ والبدع 
لإلمام األشعري

شرح اللمع للقاضي 
الباقالني

 الشامل في أصول الدين
إلمام الحرمين الجويني

اإلرشاد إلى قواطع األدلة في 
أصول االعتقاد للجويني

الغنية في الكالم ألبي القاسم 
سلمان األنصاري

نهاية المرام في دراية الكالم 
لخطيب الري

أبكار األفكار في أصول الدين 
لآلمدي



اإلرشاد لإلمام الجويني

التنبيه واإلرشاد في علم 
االعتقاد ألبي الحجاج 

الضرير المراكشي

الكتاب المتوسط في 
االعتقاد للقاضي ابن 

العربي المعافري

مقدمات المراشد إلى علم 
العقائد البن خمير 

السبتي

العقيدة البرهانية ألبي 
عثمان الساللجي الفاسي

نيالمباحث العقلية لليفر

شرح العقباني على 
البرهانية

شرح المقترح على 
البرهانية

عقيدة أهل التوحيد 
المشهورة بالكبرى 

السنوسية

العقيدة الوسطى لإلمام 
السنوسي

العقيدة الصغرى 
الموسومة بأم البراهين 

لإلمام السنوسي

أهم الكتب الكالمية األشعرية؛ 
مراحل تطورها



عقيدة أهل التوحيد 
المعروفة بالكبرى 

السنوسية

شرح الكبرى 
السنوسية 
للسنوسي

العقيدة 
الوسطى 
للسنوسي

شرح العقيدة 
الوسطى 
للسنوسي

العقيدة 
الصغرى 

المعروفة بأم 
البراهين

شرح أم 
البراهين 
للسنوسي

صغرى 
الصغرى 
لإلمام 
السنوسي

شرح صغرى 
الصغرى

صغرى صغرى 
الصغرى 
للسنوسي 

لإلمام المفيدة 
السنوسي

المقدمات 
وشرحها 
للسنوسي

سلسلة أعمال اإلمام 
السنوسي رحمه هللا



أم البراهين للسنوسي

شرح أم البراهين للسنوسي حاشية القاضي السكتاني 
المراكشي حاشية الدسوقي

المرشد المعين البن عاشر 
المالكي

شرح شيخ الجماعة ابن كيران 
الفاسي على عقيدة ابن عاشر

إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل 
السنة للمقري

رائحة الجنة في شرح إضاءة 
الدجنة لعبد الغني النابلسي

الفتوحات األلوهية الوهبية 
للشيخ عليش األزهري

جوهرة التوحيد للقاني

شرح الباجوري على جوهرة 
التوحيد

شرح جوهرة التوحيد للكياهي 
صالح دارت

د فتح المجيد على جوهرة التوحي
لحسين بن عمر الفلمباني

 ذريعة اليقين شرح أم البراهين
لنووي الجاوي

تيجان الدراري لإلمام 
الباجوري

شرح تيجان الدراري لنووي 
الجاوي

عقيدة العوام للمرزوقي نور الظالم على منطومة عقيدة 
العوام للشيخ نووي الجاوي

مراحل تطور الصغرى 
السنوسية

المعروفة بأم البراهين 



AHLI SUNNAH WAL JAMAAH TAFSIRAN

NEGERI JOHOR

• Semua golongan mengaku mereka adalah kelompok yang selamat. Tidak ada

kelompok mengaku mereka ajaran sesat???!!!

• Warta Kerajaan Negeri Johor 25 Oktober 2016 telah menetapkan: Adalah

ditetapkan bahawa umat Islam di negeri Johor Darul Takzim hendaklah hanya

mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah, dari

segi akidah berpandukan kepada mazhab Imam Abu Hasan al-Ashari dan Abu

Mansur al-Maturidi, syari’at berpandukan kepada mazhab Imam Syafie.

Walaubagaimanapun tiga mazhab yang muktabar iaitu al-Hanafi, al-Maliki, al-

Hanbali boleh dirujuk dan digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah

tertentu dan dari segi tasawuf hendaklah berpegang dengan Imam Junaid al-

Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Walaubagaimanapun mazhab tasawuf muktabar

yang lain boleh diamalkan selagi ianya tidak bertentangan dengan mazhab Ahli

Sunnah Wal Jamaah.







)  المجسمة(الشيخ أبو الحسن األشعري بريء من معتقد الحشوية الحنابلة 
كما أنهم برآء من عقيدته رضي هللا عنه

ْجِزيُّ  قال• :الصوت لحرفا أنكر من على الرد في زبيد أهل إلى رسالته في الّسِ

 وضررهم .االتباع أهل من أنهم يدعون بقوم هؤالء بعد السنة أهل بلي ثم..."

 العباس وأبو كالب، بن محمد أبو وهم .وغيرهم المعتزلة ضرر من أكثر

"...األشعري الحسن وأبو القالنسي،



:رسالته من آخر موضع في وقال•

 أن على عناأجم قد" :فقال )بالباطل تلبيس( التمويه في األشعري إسماعيل بن علي وزاد..."
X بال هوبصر انخراق، بال سمعه أن على واتفقنا ووجها، وكالما وبصرا سمعا سبحانه 

 :عاجمي وقالوا ".صوت وال حرف بال كالمه يكون أن فوجب تنضيد؛ بال ووجهه انفتاح،
 في حدثوال .ُمْحَدث بذلك فالقائل وصوت، حرف هللا كالم إن يقل لم السلف من أحدا إن"

 كالم" :كتبه بعض في فقال الفصل هذا في قولَه أَْضَربَ  خاصةً  واألشعري ".مردود الدين
 حرف سواه متكلم كلِّ  وكالمَ  بتنضيد، ليس وجهه أن كما صوت وال بحرف ليس هللا

 ليس كان نْ مَ  كائنا المتكلم بنفس قائم معنى الكالم" :كتبه من ذلك غير في وقال ".وصوت
 بدون( تََخبُّطٌ  الصفات وإثبات التوحيد باب في مختلفين قولين وإثبات ".صوت وال بحرف
"...االختالف هذا مثل تحتمل ال بها القائلين بزعم والعقليات وضالل، )اعتناء



ن هل يجوز أن يقال في هذا الزمان من هذه البلدان لمن ال يقلد واحدا م
المذاهب األربعة ويزعم أنه مجتهد أنه من أهل السنة والجماعة؟

ة ال يجوز ، ألنه ليس من أهل الحديث وال من الصوفي: الجواب 
...وال من أشاعرة وال من ماتريدية

المسألة األولى 1



هل إنكم اعتبرتم أهل الحديث من أهل السنة والجماعة ، ونحن أ: إذا قال قائلون 
يث النبوية المذاهب األربعة ونرجع إلى القرآن واألحاد) نترك(الحديث ألنا نَْنبُذُ 

فكيف ال تعتبروننا من أهل السنة والجماعة؟

 أن لفظ أهل الحديث والمحدث من األلفاظ التي اصطلح: الجواب 

ن عليها المحدثون لمعنى مخصوص ، وهو أنهم وضعوه اسما لمن كا

الق جامعا للشروط المعتبرة عندهم ، فيجب حمل هذا اللفظ عند اإلط

...على ما هو المتعاَرف عندهم

المسألة الثانية 2



أخذوا  إذا قيل كيف تُعَدُّون الصوفية من أهل السنة والجماعة وقد قيل إنهم
م نهعلومهم من بوذية الهند وفالسفة اليونان فهم إن لم يكونوا كافرين فإ

له قمبتدعون فاسقون كما في األخالق للغزالي للدكتور زكي مبارك ، وكما ن
الزبيدي عن المارزي في مقدمة شرح اإلحياء؟

يقة حاشا وكال بل هم من خيار المسلمين وأفاضلهم فإن حق: الجواب 

...الصوفي أنه عالم عامل بعلمه على وجه اإلخالص

المسألة الثالثة 3



 ما تقول في هؤالء الذين نبذوا اليوم المذاهب األربعة ، وزعموا أنهم: إذا قيل 
ال ينهم إمجتهدون اجتهادا مطلقا في المسائل الدينية ، وأنهم لم يتمسكوا في د

بالقرآن واألحاديث النبوية؟

تقرون على شيء، إنهم قوم حيارى في أمر دينهم تَْضَطِرُب أقوالهم وتَُزْلِزُل أقداُمهم، ال يس: الجواب 

هم مغلولون بغلة، يأبون تَْحَسبُُهْم جميعا وقلوبهم شتى، يدعون االجتهاد وليسوا من أهله، ينكرون التقليد و

مون التقليد وهم مق لِّدون، ويُْوِجبون تقليد األئمة المجتهدين المتقدمين ويقلدون أكابَرهم الضالين، يحّرِ

عليهم الشهوات،  االجتهاد وهم ال يستطيعون، قوم لَِعبَْت بهم األهواُء، وتشتتْت بهم األراُء، وَغلَبت

اتهم، َوِستْرا وأحاطت بهم ُظلُماُت الشبهات، فرأوا التقيد بأحد المذاهب األربعة حجابا بينهم وبين شهو

ا رأوا ذلك، رفضوها بالكلية توصُّال بذلك إلى نيل أغراضهم الدَّ  ِنيَّة، وَعَمُدوا إلى ما منيعا من أهوائهم فلَمَّ

...ال يََد لهم من االجتهاد، وهم في واٍد، وهو في واد آَخرَ 

المسألة الرابعة 4



)1(أسماء المتكلمين 
(H/950-1013 M 403-338)أبو بكر محمد بن الطيب الباقالني  1.

(w. 406 H/1015 M)فورك  إبن2.

(w. 418 H/ 1027 M)أبو إسحاق اإلسفراييني 3.

(w. 429 H/1037 M)  البغداديابن طاهر بن محمد بن عبد هللا التميمي الشافعي  عبدالقاهرأبو منصور 4.

(H/986-1072 M 465-376)عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة أبو القاسم القشيري 5.

(w. 471 H/1078 M)أبو المظفر اإلسفراييني 6.

(H/1028-1085 M 478-419) الشافعی الجوينی يوسفعبد الملك ابن  الدين ضياء الحرمينامام 7.

د 8. د  ٱْبنأَبُو َحاِمد ُمَحمَّ (H/1058-1111 M 504-450) ٱْلغََزاِليّ  ٱلطُّوِسيّ ُمَحمَّ



)2(أسماء المتكلمين 
(H/1086-1152 M 548-479)  الشهرستانيتاج الدين أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 9.

(606H/1150-1210 M-544)فخر الدين الرازي  10.

(H/1156-1233 M 631-551)سيف الدين اآلمدي 11.

أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن حسن السُّلَمي الشافعي12.
 (577-660 H/1181-1262 M)

(H/1284-1355 M 756-683)أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 13.

)(H/1308-1355 M 756-708 اإليجيعضد الدين عبد الرحمن 14.

(H/1428-1490 M 895-832)محمد السنوسي 15.

(w. 1041 H/1631 M) اللقانإبراهيم 16.



)3(أسماء المتكلمين 
(H/1715-1786 M 1201-1127) الدرديرأحمد  17.

(w. 1230 H/ 1815 M)محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 18.

(H/1791 M-1281 H/1864 M 1205)أحمد المرزوقي 19.

(H/1784-1860 M 1277-1198)إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباجوري 20.

(H/1816-1886 M 1304-1231)أحمد َزْيني َدْحالن 21.

(H/1813-1897 M 1314-1230) البنتنيمحمد نووي الجاوي 22.

(H/1852-1920 M 1338-1268)طاهر الجزائري 23.

 (H/1871-1947 M 1366-1287)الشيخ محمد هاشم أشعري 24.



)1(أسماء المحدثين 
(H/890-982M 371-277)أبو بكر اإلسماعيلي 1.

(H/919-995 M 385-306)ابو الحسن على بن عمر الدارقطني 2.

(H/931-998 M 388-319)أبو سليمان الخطابي 3.

(H/933-1014 M 405-321)أبو عبدهللا محمد بن عبدهللا الحاكم النيسابوري 4.

(w.418 H/1027 M)الحافظ الاللكائي 5.

(H/948-1038 M 430-336)أبـو نـعـيـم األصـفـهـانـي 6.

(H/966-1043 M 434-355)أبو ذر الهروي 7.

(H/981-1053 M 444-371)أبو عمرو الداني 8.

(H/994-1066 M 458-384)أبو بكر البيهقي 9.

(H/1002-1072 M 463-392)الخطيب البغدادي 10.



)2(أسماء المحدثين 
(H/978-1071 M 463-368)ابن عبد البر 11.

(H/1012-1081 M 474-403)أبو الوليد الباجي 12.

(H/1059-1135 M 529-451)عبد الغافر الفارسي 13.

(H/1050-1136 M 530-441) الفراويابو عبد هللا محمد بن الفضل 14.

(H-1076-1148 M 543-468)أبو بكر بن العربي 15.

(H/1083-1149 M 544-476)أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض السبتي اليحصبي 16.

(H/1113-1167 M 562-506)أبو سعد السمعاني 17.

(H/1105-1176 M 571-499)ابن عساكر 18.

(H/1085-1180 M 576-478)أبو طاهر السلفي 19.

(H/1114-1201 M 597-508)ابن الجوزي 20.



)3(أسماء المحدثين 
(H 1181-1245 M 643-577)ابن الصالح الشَّْهُرُزْوِريُّ 21.

(H/1185-1258 H 656-581)الحافظ المنذري 22.

(H/1233-1277 H 676-631)أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 23.

(H/1228-1302 M 702-625)ابن دقيق العيد 24.

(H/1217-1306 M 705-613)الحافظ الدمياطي 25.

(H/1256-1341 M 742-654)يوسف بن عبد الرحمن المزي 26.

 (H/1295-1359 M 761-694)صالح الدين العالئي 27.

(H/1302-1373 M 774-701)الحافظ ابن كثير 28.

(H/1325-1404 M 806-725)الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم العراقي الشافعي 29.

(807H/1335-1405 M-735)نور الدين الهيثمي 30.



)4(أسماء المحدثين 
(H/1350-1429 M 833-751)أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري 31.

(H/1372-1449 M 852-773)ابن حجر العسقالني 32.

(H/1427-1497 M 902-831)مس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 33.

(H/1445-1505 M 911-849)جالل الدين السيوطي 34.

(H/1420-1520 M 926-823)زكريا األنصاري 35.

(H/1545-1622 M 1031-952)محمد عبد الرؤوف المناوي 36.

(H/ 1588-1647 M 1057-996)ابن َعالَّن البكري 37.

(H/1732-1790 M 1205-1145)المرتضى الحسيني الزبيدي 38.

(H/1910-1993 M 1413-1328)عبد هللا بن محمد بن الصديق الغماري 39.

(H/1943-2004 M 1425-1362)محمد بن علوي بن عباس المالكي 40.



)1(المفسرين أسماء 
بحر العلوم - (w. 393 H/1003 M)أبو الليث السمرقندي 1.

البسيط،  – (w. 468 H/1076 M)أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد ابن علي الواحدي النيسابوري الشافعي 2.

الوسيط، الوجيز، أسباب النزول

تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل -  (H/1041-1122 M 516-433) بغویبن مسعود  حسين أبومحمد3.

زاد المسير في علم التفسير -ابن الجوزي 4.

ابن (هو أبو محمد عبد الحق  - (H/1088-1148 M 542-481)هو أبو محمد عبد الحق ابن عطية األندلسي 5.

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -) عطية األندلسي

الجامع ألحكام القرآن - (w. 671 H/1273 M)أبو عبد هللا القرطبي 6.



)2(المفسرين أسماء 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل- (w. 685 H/1286 M)عبد هللا بن عمر البيضاوي 7.

هللا بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي هوعبدأبو البركات حافظ الدين النسفي 8.
(w. 710 H/1310 M)  - مدارك التنزيل وحقائق التأويل

  -  (H/1279-1340 M 741-678)عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي المعروف بالخازن 9.
لباب التأويل في معاني التنزيل

تفسير البحر المحيط، النهر الماد - (H/1256-1344 M 745-654) ٱْلغَْرنَاِطيّ  ٱلِدّينأَبُو َحيَّان أَثِير 10.

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -  (w. 756 H/1355 M)أحمد بن يوسف السمين الحلبي 11.

تفسير  - (H/1301-1373 M 774-700)إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين 12.
القرآن العظيم



)3(المفسرين أسماء 
(H/1406-1480 M 885-809)إبراهيم بن عمر بن حسن بن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي ،برهان الدين البقاعي 13.

نظم الدرر في تناسب اآليات والسور -

تفسير الجاللين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور -جالل الدين السيوطي 14.

السراج المنير في اإلعانة على معرفة  -  (w. 977 H/1570 M)شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي القاهري 15.

بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير

الحنفي   األسكليبيمحمد أبو السعود أفندي بن محيي الدين محمد بن مصلح الدين مصطفى عماد الدين العمادي 16.

(898-982 H/1493-1574 M) - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

ق الفتوحات االلهية بتوضيح تفسير الجاللين للدقائ - (w. 1204 H/1790 M)سليمان بن عمر بن منصور أبو داود العجيلي الشافعي 17.

الخفية

روح البيان في تفسير القرآن - (H/1653-1725 M 1138-1063) البروسويإسماعيل حقي 18.



)4(المفسرين أسماء 
حاشية على تفسير الجاللين - (H/1761-1825 M 1241-1175) الخلوتيحمد بن محمد الّصاوي المالكي  19.

البغدادي  اآللوسيأبو الثناء شهاب الدين سيد محمود بن عبد هللا بن محمود الحسيني 20.
(1217-1270 H/1802-1854 M)  - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

التحرير  -(H/1879-1973 M 1393-1296)محمد الطاهر ابن محمد ابن محمد الطاهر ابن عاشور 21.
والتنوير

األساس في التفسير -) 1989–1935(سعيد حوى 22.

فسير روح البيان صفوة التفاسير، روائع البيان في تفسير آيات األحكام، تنوير األذهان من ت -محمد علي الصابوني 23.
)للبروسوي(

جزئا 16التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج،  -الدمشقي  الزحيليوهبة بن مصطفى 24.



)1(أسماء الفقهاء واألصوليين 
البرهان، الورقات –أبو المعالي الجويني 1.

اللمع في أصول الفقه -أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 2.

د 3. د  ٱْبنأَبُو َحاِمد ُمَحمَّ الفقه، المنخول في علم األصول، شفاء  المستصفى في علم أصول - ٱْلغََزاِليّ  ٱلطُّوِسيّ ُمَحمَّ

الغليل في القياس والتعليل

االحكام في اصول االحكام -سيف الدين اآلمدي 4.

لحكماء المحصول في علم أصول الفقه، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء وا -فخر الدين الرازي 5.

والمتكلمين، األربعين في أصول الدين

منهاج الوصول إلى علم األصول -عبد هللا بن عمر البيضاوي 6.



)2(أسماء الفقهاء واألصوليين 
منتهى  - (H/1174-1249 M 646-570)الشهير بـ ابن الحاجب  األسنائي الدوينيأبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس 7.

السول واألمل في علمي األصول والجدل، مختصر منتهى السول واألمل

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول - (H/1310-1370 M 771-710)أبو عبد هللا محمد بن أحمد الحسني التلمساني 8.

جمع الجوامع، منع الموانع عن  - (H/1327-1370 M 771-728)أبو نصر تاج الدين عبد الوّهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 9.

جمع الجوامع، مختصر ابن الحاجب

نهاية السول في شرح  - (H/1305-1370 M 772-704)الشافعّي  اإلسنويجمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي 10.

منهاج األصول، التمهيد في تخريج الفروع على األصول، الكوكب الدري

الموافقات في اصول الشريعة - (w. 790 H/1388 M)إبراهيم بن موسى الشاطبي 11.

تشنيف المسامع بجمع  - (H/1344-1392 M 794-745)أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشي المصري 12.

الجوامع، البحر المحيط، في أصول الفقه



)3(أسماء الفقهاء واألصوليين 
غاية الوصول في أصول الفقه -زكريا األنصاري 13.

اآليات البينات، شرح الورقات - (w. 992 H/1584 M)شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي الشافعي 14.

على شرح الجالل المحلي  البنانيحاشية  - (w. 1198 H/1784 M)المغربي  البنانيعبد الرحمن بن جاد هللا 15.

على جمع الجوامع البن السبكي

سلم الوصول لشرح نهاية  - (H/1854-1935 M 1354-1271)الحنفي  المطيعيمحمد بخيت بن حسين 16.

السول

أصول الفقه - (H/1898-1974 M 139-1316)محمد أبو زهرة 17.

أصول الفقه اإلسالمي - الزحيليوهبة 18.



ية أسماء المحدثين المشتغلين في السيرة النبو
)1(اإلسالمي والتاريخ 

دالئل النبـّوة -أبو نعيم األصبهاني 1.

دالئل النبوة أربع مجلدات -أبو بكر البيهقي 2.

الشفا بتعريف حقوق المصطفى -القاضي عياض 3.

الوفاء بأحوال المصطفى -ابن الجوزي 4.

الروض األنف - (H/1114-1185 M 581-508)أبو القاسم السهيلي 5.

عيون األثر في فنون المغازي والشمائل  - (H/1273-1334 M 734-671)أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري 6.
والسير

إمتاع األسماع بما للرسول من األبناء واألموال والحفدة والمتاع - (H/1367-1441 M 845-768)تقي الدين المقريزي 7.

إنسان العيون في سيرة األمين المأمون يعرف بالسيرة  - (H/1567-1635 M 1044-975)علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي 8.
الحلبية



ية أسماء المحدثين المشتغلين في السيرة النبو
)2(اإلسالمي والتاريخ 

اللدنيةالمواهب  - القسطالنيشهاب الدين 9.

سبل الهدى والرشاد في  - (w. 942 H/1536 M)اإلمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي 10.

سيرة خير العباد

الِسّيرة النَّبوية -أحمد بن زيني دحالن الحسني 11.

وذيله والمستفاد) تاريخ بغداد(تاريخ مدينة السالم  -الخطيب البغدادي 12.

تاريخ نيسابور -أبو عبد هللا الحاكم النيسابوري 13.

أحسبهانذكر اخبار  -أبو نعيم األصبهاني 14.



ية أسماء المحدثين المشتغلين في السيرة النبو
)3(اإلسالمي والتاريخ 

تاريخ دمشق البن عساكر -ابن عساكر 15.

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم -ابن الجوزي 16.

الكامل في التاريخ - (H/1160-1233 M 630-555)الجزري  االثيربن  الدينعلي عز 17.

التدوين في ذكر أهل العلم  - (H/1162-1226 M 623-557)أبو القاسم الرافعي القزويني 18.
بقزوين

عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي اإلشبيلي19.
 (732-808 H/1332-1406 M) - عجم كتاب العبر، وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب وال

)مقدمة ابن خلدون(والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر 



)1(أسماء النحويين 
ألفية ابن مالك - (H/1203-1274 672-600)محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي الجياني المعروف بـابن مالك 1.

ومأبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن داود الصنهاجي، ويعرف بابن 2. ومية في  - (H/1273-123 M 723-672) آُجرُّ المقدمة اآلُجرُّ

مبادئ علم العربية

، شذور الذهب في معرفة كالم العرباألعاريبمغني اللبيب عن كتب  -  (H/1309-1360 M 761-708)ابن هشام األنصاري 3.

شرح ابن  - (H/1294-1367 M 769-694)بهاء الدين , ابن عقيل عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن محمد القرشي الهاِشمي4.

عقيل على ألفية ابن مالك

متن الدرة البهية نظم اآلجرومية في النحو  - (w. 890 H/1485 M)الشافعي  العمريطيشرف الدين يحيى بن موسى بن رمضان 5.

والصرف

المقدمة  - (H/1434-1499 M 905-838)أبو الوليد زين الدين خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن أحمد الجرجاوي األزهري 6.

األزهرية في علم العربية، موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب، شرح اآلجرومية، التصريح بمضمون التوضيح



)2(أسماء النحويين 
المحكم والمحيط األعظم، المخصص -  (H/1007-1066 M 458-398)أبو الحسن علي بن إسماعيل والمعروف بابن ِسيَده الُمرسّي 7.

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير 8.

(544-606 H/1149- 1210 M) - النهاية في غريب الحديث واألثر

مختار الصحاح -) (H/1268 M 666 -زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 9.

محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظور األنصاري اإلفريقي المصري الخزرجي جمال الدين أبو الفضل، ابن منظور10.

  (630-711 H/1232- 1311 M) - لسان العرب

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (w. 770 H/1368 M)أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس 11.

القاموس  - (H/1329-1414 M 817-729) الفيروزآباديبو طاهر مجيد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي 12.

المحيط، والقابوس الوسيط، الجامع لما ذهب من كالم العرب شماميط

تاج العروس من جواهر القاموس - (M 1791-1732/ 1205-1145)أبو الفيض محمد بن محمد، مرتضى الزبيدي 13.
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