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الملخص:
فهذه دراسة حديثة تحليلية لحديث ( ال تزال طائفة من أمتي منصورين) وهذا
الحديث مخرج في كتب السنة والحديث أصله في الصحيحين إال أن لفظة (
منصورين) زائدة عند ابن ماجة وغيره من أصحاب المسانيد والمعاجم والمصنفات
والسنن وقد قمت بت خريج الحديث وترجمة رواته وشرح غريب الحديث وذكر
المسائل المستفادة من الحديث .
الكلمات المفتاحية  :دراسة -حديثية -طائفة -أمتي -منصورين -خير -هلك.
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An analytical hadith study of the hadith of the
Prophet “A sect of my nation is still defunct)”From
Ibn Majah's narration(
Mansour bin Abdullah Al-Azmi
PhD in hadith and its sciences, imam and preacher at
the Ministry of Endowments Kuwait
Summary
Praise be to God, Lord of the worlds, and prayers
and peace be upon the most honorable of the
prophets and messengers, our master Muhammad,
may God bless him and grant him peace, and upon
his wives and companions. This is a recent analytical
study of the hadith (a group of my ummah is still
victorious) and this hadith is produced in the books
of the Sunnah and the hadith has its origin in the two
Sahihs, except that the word (Mansurin) is added to
Ibn Majah and other companions of the hadiths,
dictionaries, compilations and Sunnah. Questions
learned from the hadith.
Key words (study - hadith - sect - my nation Mansourin - good - hulk).
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المقدمة
الحمد هلل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ،الحمد هلل الذي جعل في كل زمان
طائفة منصـورة وفرقـة ناجيـة وعصـبة هاديـة وجماعـة عادلـة متمسـكة بالسـنة الصـحيحة
د
الغــرا  ،قــال اهلل تعــالى ولَ َقـ سد س بـ َق س د
دد د
ين ( )575إدنـَّهـ سم لَهـ م
َـَ
َ
ت َكل َمتـنَ ـا لعبَادنَـا السم سر َسـ ل َ
ال َسمنص ـ ـ ورو َن (َ )571وإد َّن جن ـ ـ َدنَا لَه ـ ـ م السغَـ ـ ـالدبو َن ([ ﴾ )570الصـ ــافات- 575 :
]570
والحمــد هلل وحــده واللــكر لــه وحــده الــذي اختــار خيــر النــاي (وهــم ال ماعــة) لخيــر
الخل ــق س ــيد األول ــين وامخ ــرين والمرس ــلين نبين ــا محم ــد ص ــلى اهلل علي ــه وعل ــى ل ــه
وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا  ،،،أما بعد:
فهــذه دراســة حديثيــة تحليليــة لــحديث عظــيم ،مخــرج فــي كتــب الســنة النبويــة ،بطــر
شتى وروايات متنوعة ،سلكت في هذا البحث مسلك اإلشارة والبيان ،أي :لم أجعله
بالطويل الممل وال بالمختصر المخل.
وهو حديث « ال تزال طائفـة مـن أمتـي منصوري ــن» ،وكانـت الدراسـة القائمـة علـى هـذا
الحديث ،مقننة على رواية «ابن ماجه» – رحمه اهلل  -للحديث في سننه.
والحــديث – كمــا ال يخفــى – أصــله فــي الصــحيحين ،إال أن لفظــة «منصــورين» زائــدة
عند ابن ماجه وغيره من أصحاب :المسانيد  ،والمعاجم  ،والمصنفات  ،والسنن .
وكان عملي كامتي:
 تخريج الحديث. ترجمة رواته ترجمة مختصرة – إذ كلهم ثقات أثبات .- شرح غريب الحديث. دذكر المسائل المستفادة من الحديث.أسأل اهلل تعـالى بأسـمائه الحسـنى وصـفاته العلـى أن ي عـل مـا كتبـت ح ـة لـي ال عل َّـي،
وأن ينفــب بــه الكاتــب والقــاري ،إن ربــي قريــب م يــب .والحمــد هلل أوال و خ ـرا وظــاهرا
وباطنا.
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لفظ الحديث
قال اإلمام أبو عبد اهلل محمد ابن ماجه – رحمه اهلل َ : -ح َّدثَـنَا م َح َّمد بسن بَ َّ
ال:
لا ٍر قَ َ
ال
ال :قَ َ
الَ :ح َّدثَـنَا شعبةَ ،ع سن م َعا دويَةَ بس دن قـ َّرةََ ،ع سن أَبد ديه ،قَ َ
الَ :ح َّدثَـنَا م َح َّمد بسن َج سع َف ٍر قَ َ
قَ َ
د
د
د د د
ينَ ،ال يََــره سم َمـ سـن
َرســول اللَّــه َ
صـلَّى اهلل َعلَسيــه َو َسـلَّ َمَ « :ال تَ ـ َـزال طَائ َفــة مـ سـن أ َّمتــي َم سنصــودر َ
اعة».
وم َّ
الس َ
َخ َذلَه سم َحتَّى تَـق َ

()5

( )5سنن ابن ماجه (.)0
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تخريج الحديث
رواه عن شعبة بن الح اج عن معاوية بن قـ َّرة عن أبيه :
()5
أ  -محمـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ـ ــن جعفـ ـ ـ ـ ـ ــر :أخرجـ ـ ـ ـ ـ ــه ابـ ـ ـ ـ ـ ــن ماجـ ـ ـ ـ ـ ــه  ،و أحمـ ـ ـ ـ ـ ــد بزيـ ـ ـ ـ ـ ــادة
«إذا فســد أهــل اللــام فــك خيــر فــيكم» ،وابــن حبــان ( ،)1والرويــاني( )0ككهمــا
«بلفظه».
()4
ب -يحيـى بــن سـعيد القطــان  :أخرجـه أحمــد بزيـادة «إذا فســد أهـل اللــام فـك خيــر
فيكم» ،و البزار( )1بزيادة «إذا هلك أهل اللام فك خير فيكم».
ج – علــي بــن ال عــد :أخرجــه فــي مســنده( ،)0والطبرانــي( ،)7والكلكــائي( )8كلهــم بلفــظ
«ال يزال ناي من أمتي.»....
()53
()9
د – أبــو داود الطيالدســي :أخرجــه ف ــي مســنده «بلفظــه» ،والترمــذي بزي ــادة «إذا
فسد أهل اللام فك خير فيكم».
()55
هـ ـ -عبــد الــرحمن بــن زيــاد  :أخرجــه ســعيد بــن منصــور بلفــظ «ال ي ـزال نــاي مــن
أمتي .»....
()51
و – يزيد بن هارون  :أخرجـه أحمـد بزيـادة «إذا فسـد أهـل اللـام فـك خيـر فـيكم ،
وال يـزال أنـاي مـن أمتـي  ،»...وابـن أبـي عاصـم( )50بلفـظ «إذا فسـد أهـل اللـام
فك خير فيكم  ،وال يزال ناي من أمتـي يقـاتلون علـى الحـق ظـاهرين حتـى يـأتيهم
أمر اهلل عز وجل وهم على ذلك».
( )5مسند اإلمام أحمد ( . ) 13005 ( ، ) 5711
( )1اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان (.)05
( )0مسند الروياني (.)949
( )4مسند اإلمام أحمد (.)51197
( )1مسند البزار ( . ) 0030
( )0مسند ابن ال عد ( . ) 5370
( )7المع م الكبير للطبراني (.)11
( )8شرح أصول اعتقاد أهل السنة وال ماعة (.)571
( )9مسند الطيالسي (.)5571
( )53سنن الترمذي ( ،)1591وقال« :وهذا حديث حسن صحيح».
( )55سنن سعيد بن منصور (.)1071
( )51مسند اإلمام أحمد ( . ) 51190
( )50امحاد والمثاني البن أبي عاصم ( . ) 5535
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وقال الليخ األلباني (« :)5وهو على شرط الليخين».
وهذا الحديث متواتر  ،صـح بألفـاع عديـدة ،قـال شـيخ اإلسـكم(« : )1بـل قـد تـواتر عنـه
أنه  قال« :ال تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة» ».

( )5السلسلة الصحيحة (.)430
( )1اقتَا الصراط المستقيم ( . )85/5وكـذلك قـال اللـيخ األلبـاني « :حـديث صـحيح متـواتر» ،صـكة
العيدين ص . 40
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تراجم رواة الحديث
 محمد بن بلار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر (بندار) ،ثقـة ،روى لـه ال ماعـة،توفي 111 :هـ (.)5
 محمد بن جعفر الهذلي البصري (غندر) ،ثقة صحيح الكتاب إال أن فيه غفلة ،روىله ال ماعة ،توفي594 :هـ (.)1
 شــعبة بــن الح ــاج بــن الــورد العتكــي مــوالهم أبــو بســطام الواســطي ثــم البصــري ،ثقــةحافظ متقن ،كان الثوري يقول « :هو أمير المؤمنين في الحديث» ،وهو أول مـن
فتش بالعرا عن الرجال ،روى له ال ماعة ،توفي503 :هـ (.)0
 معاوية بن قرة بن إياي المزني أبو إياي البصري ،ثقة عالم ،روى له ال ماعة ،توفي: 550هـ (.)4

( )5تقريب التهذيب ،ص .409
( )1تقريب التهذيب ،ص .471
( )0تقريب التهذيب ،ص .100
( )4تقريب التهذيب ،ص .108

5300

ألفاع الحديث (غريب الحديث)
«طائفة» :قال ابن األثير(« :)5الطَّائدَفة :الس م د
الواحد».
ََ َ
اعة م َن النَّاي .وتقب َعلَى َ
()1
د
د
َّ
اعة».
َصل الس َ َم َ
وقال أبو هكل العسكري « :إن الطائ َفة في األ س
«أمتي» :المراد باألمة هنا :أمة اإلتباع.
()0
ذكــر الحــافظ ابــن ح ــر  -رحمــه اهلل – عــن الككبــاذي أنــه قــال « :أمــة
النبــي  علــى ثكثــة أقســام  :أحــدها أخــص مــن امخــر أمــة اإلتبــاع ثــم أمــة
اإلجابـ ــة ثـ ــم أمـ ــة الـ ــدعوة ،فـ ــاألولى أهـ ــل العمـ ــل الصـ ــالح ،والثانيـ ــة مطلـ ــق
المسلمين ،والثالثة من عداهم ممن بعث إليهم».
«منصورين» :قــال اللــيخ الــدكتور حــافظ الحكمــي(« :)4لفــظ (المنصــورة) قــد درج
أهــل العلــم علــى اســتعماله وصــفا لتلــك الطائفــة مــب أنــه لــم يــرد إال فــي
حديثين أحدهما بلفظ «منصورة»( ،)1وامخر بلفظ «منصورين»(.»)0
وق ــد تنوع ــت الرواي ــات ف ــي وص ــا وبي ــان ح ــال ه ــذه الطائف ــة المنص ــورة ،فم ــن تل ــك
الروايات:
()7
«ظاهرين على الحق» .

( )5النهاية في غريب الحديث واألثر (.)510/0
( )1الفرو اللغوية للعسكري (ص.)131 :
( )0فتح الباري البن ح ر (.)455/55
( )4األحاديث الواردة في الطائفة المنصورة دراسة حديثية فقهية ،ص .18
( )1قال رسول اهلل « :ال تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر اهلل» ،هذا الحـديث بهـذا
اللفظ أخرجه :ابن حبان في صحيحه ( )553/51( )0754وقال الليخ شعيب األرنؤوط :إسـناده صـحيح
علــى شــرط مســلم .والطبرانــي فــي المع ــم األوس ـ ( ،)8097والبيهقــي فــي الســنن الكب ــرى (،)58057
الَيا المقدسي في المختارة ( )541والليخ د .الحكمـي – وفقـه اهلل [ -فـي ص  ]05عـزاه للحـاكم فـي
مستدركه ،ولم أجده عند الحاكم إال بلفظ «منصورين» .واهلل أعلم.
( )0تقدم تخريج هذه اللفظة.
( )7أخرجها اإلمام مسلم ( ،) 5913وغيره[ .يقول العكمة الليخ عبد المحسن العباد غفـر اهلل لـه :الظهـور
هــو ال غلبــة ،وهــذا يــدل علــى أن ال هــاد ال ينقطــب ،وأنــه بــا  ،وأن خــر هــذه األمــة يقاتــل الــدجال ،ولكــن فــي
بعــا األزمــان  -مثــل هــذا الزمــان وأزمــان طويلــة  -ال ت ــد المســلمين يــذهبون مــن بكدهــم ليقــاتلوا الكفــار،
وليدعوهم إلى الدخول في اإلسكم ،وليأخذوا منهم ال زيـة ،وإنمـا ال هـاد فـي هـذا الزمـان دفـاع عـن الـنف ،
وذلــك أنــه إذا اعتــدى الكفــار علــى المســلمين فــان المســلمين يــدافعون عــن أنفســهم ،هــذا هــو ال هــاد الــذي
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«قائمة بأمر اهلل»(.)5
«ال يزال هذا األمر مستقيما»(.)1
«ظاهرين على الناي»(. )0
« وال تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين علـى مـن نـاوأهم إلـى
يوم القيامة »(.)4
والنصرة هنا التي وسـم بهـا النبـي  هـذه الطائفـة هـل هـي نصـرة بـالح ج والبـراهين أو
بالسيوف واألسنة.
رجــح العكمــة الســندي – رحمــه اهلل – القــول األول (بــالح ج والبـراهين) ،وقــال بعــده:
«فانــه المنقــول عــن كثيــر مــن أهــل العلــم» .حاشــيته علــى ســنن ابــن ماج ــه (.)51/5
وسيأتــي ذكره في المسائل المستفادة من الحديث .باذن اهلل.
()1
«ال يَــرهم مــن خــذلهم» :قــال أبــو العبــاي القرطبــي – رحمــه اهلل« : -أي :مــن لــم
ينصرهم من الخلق».
«حتى تقوم السـاعة»  :أي :عنـد قـرب قيـام السـاعة ،كمـا ذكـر ذلـك اإلمـام النـووي فـي
المنهاج(.)0

يمكن أن يقال له جهـاد فـي هـذا الزمـان ،ثـم كـل علـى حسـب نيتـه ] .مـن شـرحه علـى سـنن أبـي داود حـديث
رقم ( ،)1484بواسطة :المكتبة اللاملة اإللكترونية.
( )5أخرجها اإلمام البخاري ( ،)0045ومسلم (.)5307
( )1أخرجها اإلمام البخاري (.)7051
( )0أخرجها اإلمام البخاري (  ، ) 7419واإلمام مسلم ( . ) 5915
أخرجها مسلم (. )5307
()4
( )1المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (.)01/51
( )0شرح النووي على مسلم (.)00 /50
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المسائل المستفادة من الحديث

المسألة األولى:
وهي أن علما نا – عليهم رحمة اهلل – قد بينوا مـا المـراد بالطائفـة المنصـورة ق القائمـة
بأمر اهلل ق الظاهرين على الحق ،وذلك بأقوال لهم منثورة في بطون الكتب ،فمنهم من
خصها بأهل الحديث ،ومنهم من وسب الـدائرة وأدخـل معهـم أهـل البـر والصـكح بكافـة
أنواعه .ولعل من المناسب ذكره هنا ،نقل ٍ
بعا من أقوالهم في ذلك (:)5
● قال ابن المبارك« :هم عندي أصحاب الحديث».
● وقــال أبــو عيس ــى الترمــذي« :قــال محم ــد بــن إســماعيل البخ ــاري :قــال علــي ب ــن
المديني :هم أصحاب الحديث».
()1
● وقال البخاري« :يعني أصحاب الحديث» .
● وقال الفَل بن زياد« :سمعت أحمد بن حنبل ،وذكر حديث« :ال تزال طائفة مـن
أمتــي ظــاهرين علــى الحــق» ،فقــال :إن لــم يكونــوا أصــحاب الحــديث فــك أدري مــن
هم ؟!».
()0
● وقــال العكمــة أبــو شــامة المقدســي (المتــوفى001 :هــ) « :فقــد صــح عنــه  مــن
طر أنه قال« :ال يزال ناي من أمتـي منصـورين ،ال يَـرهم مـن خـذلهم حتـى تقـوم
الساعة».
وذكر أبو بكر محمد بن منصور السمعاني فـي (أماليـه) عـن غيـر واحـد مـن األئمـة
مــنهم :عبــد اهلل بــن المبــارك ويزيــد بــن هــارون وأحمــد بــن حنبــل وعلــي بــن المــديني
والبخاري وغيرهم أن هذه الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث.
قل ــت – القائــل أب ــو شـامـ ــة  : -وأصح ــاب الحدي ــث جن ــد اهلل ورســوله العتنــائهم
بنل ــر شـ ـريعته وإع ــك كلمت ــه ،فالف ــأل له ــم ب ــالفوز والنص ــر والغلب ــة م ــن ك ــكم رب
( )5وجــل هــذ ه األقــوال المنقولــة ســاقها الخطيــب البغــدادي باســناده إلــى أصــحابها فــي كتابــه النــافب «شــرف
أصحاب الحديث» ،ص  ،18 -10بعدما سا الحديث المدروي.
( )1وثبت عن البخاري في صحيحه ( – )7055أيَا  -أنه قال« :وهم أهل العلـم» .وهـذان القـوالن مـن
هذا اإلمام ال منافاة بينهما ،قال الليخ العكمة األلباني  رحمه اهلل « :-وال منافاة بينه و بين ما قبله كما
هو ظاهر؛ ألن أهل العلم هم أهـل الحـديث ،وكلمـا كـان المـر أعلـم بالحـديث كـان أعلـم فـي العلـم ممـن هـو
دونه في الحديث كما ال يخفى» .السلسة الصحيحة.)173( )141/5( ،
( )0شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى ،ص .14
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العــالمين قولــه ســبحانه :ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ [الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافات- 575 :
 .» ]570انتهى .
()5
● ويق ــول اإلم ــام الن ــووي – رحم ــه اهلل – معقب ــا عل ــى ق ــول اإلم ــام أحم ــد « :ق ــال
القاضــي عيــا إنمــا أراد أحمــد أهــل الســنة وال ماعــة ،ومــن يعتقــد مــذهب أهــل
الح ــديث .قل ــت – القائ ــل الن ــووي ويحتم ــل أن ه ــذه الطائف ــة مفرق ــة ب ــين أن ــواع
المــؤمنين ،مــنهم ش ـ عان مقــاتلون ،ومــنهم فقهــا  ،ومــنهم محــدثون ،ومــنهم زهــاد،
و مرون بالمعروف وناهون عن المنكر ،ومنهم أهل أنـواع أخـرى مـن الخيـر وال يلـزم
أن يكونـوا م تمعــين بـل قــد يكونـون متفــرقين فـي أقطــار األر وفـي هــذا الحــديث
مع زة ظاهرة؛ فان هذا الوصا ما زال بحمد اهلل تعالى من زمن النبي  إلى امن
وال يزال حتى يأتي أمر اهلل المذكور في الحديث».
والظــاهر مــن كــكم اإلمــام النــووي  -عليــه رحمــة اهلل – أنــه لــم يَـ سقصــر الطائفــة المنصــورة
على أهل الحديث.
وقد أجاب العكمـة اللـيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين عـن هـذه المسـألة بعينهـا ،جوابـا
شافيا ،يدل على سعة علمه ودقة استنباطه  -رحمه اهلل رحمة واسعة .)1( -
فقــال  « :مســألة  :قــال بعــا الســلا :إن الطائفــة المنصــورة هــم أهــل الحــديث ؛ فمــا
مدى صحة هذا القول ؟
ال واب :هذا لي بصحيح علـى إطكقـه ،بـل البـد مـن التفصـيل ،فـان أريـد بـذلك أهـل
الحــديث المصــطلح عليــه ،الــذين يأخــذون الحــديث روايــة ودرايــة وأخــرج مــنهم الفقهــا
وعلمــا التفســير ومــا أشــبه ذلــك ؛ فهــذا لــي بصــحيح ؛ ألن علمــا التفســير والفقهــا
يتح ــرون عل ــى ال ــدليل ه ــم ف ــي الحقيق ــة م ــن أه ــل الح ــديث ،وال يخ ــتص بأه ــل
ال ــذين َّ
الحديث صناعة ؛ ألن العلوم اللرعية تفسير ،وحديث ،وفقه … إلخ.
فالمقصــود :إن كــل مــن تحــاكم إلــى الكتــاب والســنة ؛ فهــو مــن أهــل الحــديث بــالمعنى
العام.

( )5شرح النووي على مسلم (.)07/50
( )1القول المفيد على كتاب التوحيد للليخ ابن عثيمين (.)485/5
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وأهل الحديث هم :كـل مـن يتحـرى العمـل بسـنة رسـول اهلل ؛ فيلـمل الفقهـا الـذين
يتحرون العمل بالسنة ،وإن لم يكونوا من أهل الحديث اصطكحا.
فلــيخ اإلســكم ابــن تيميــة – رحمــه اهلل  -مــثك ال يعتبــر اصـطكحا مــن المحــدثين ،ومــب
ذلك ؛ فهو رافب لراية الحديث.
واإلمــام أحمــد رحمــه اهلل ت ــنازعه طائفتــان :أهــل الفقــه قــالوا :إنــه فقيــه ،وأهــل الحــديث
ِّث» .انتهى .
قالوا :إنه م َحد س
المسألة الثانية:
وهــي أنــه قــد جــا ت روايــات وألفــاع متنوعــة تـ َعـيِّن وتحــدد مكــان «الطائفــة المنصــورة»،
وأكثر الروايات التي وردت خالية من تحديد مكان وجود «الطائفة المنصـورة»( ،)5فمـن
تلك الروايات :
()1
جا في رواية سلمة بن نفيل « وعقر دار المؤمنين اللـام»  ،وفـي روايـة أبـي هريـرة
وأبـي السـم رضـي اهلل عنهمـا «هـم أهــل اللـام» ( ،)0وفـي روايـة أبـي أمامـة « ببيــت
المقدي أو أكناف بيت المقدي»( ،)4وفي روايـة أخـرى ألبـي هريـرة « يقـاتلون علـى
أبواب دملق وما حوله ،وعلى أبواب بيت المقدي وما حوله»(.)1
وهذه الروايات تحدد مكان «الطائفة المنصورة» وأنها في اللام.
وجا ت رواية أخـرى عنـد اإلمـام مسـلم ( )0وغيـره ،ظاهرهـا يـوهم أنهـا تلـكل علـى هـذه
الروايات :
لىهللس م لى « :ال يـزال
عـن سـعد بـن أبــي وقـاص  قـال :قـال رســول اهلل صلى
أهل الغرب( )5ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة».
انظر :األحاديث الواردة في الطائفة المنصورة ،للليخ د .حافظ الحكمي ،ص .01
()5
( )1رواه أحمــد ( ،)50901والنســائي ( ،)0105وابــن حبــان ( ،)7037والطبرانــي فــي مســند اللــاميين
( ،)17وصــححه األلبــاني وقــال« :وهــذا إســناد صــحيح علــى شــرط مســلم» .سلســلة األحاديــث الصــحيحة،
(.)5901( )175/4
( )0رواه البخــاري فــي التــاريخ الكبيــر ،)1095( )148/54( ،وإســناد هــذه الروايــة ضــعيا .انظــر :تخــريج
األحاديــث المرفوعــة المســندة فــي كتــاب التــاريخ الكبيــر ،للــدكتور محمــد ابــن عبــدالكريم بــن عبيــد« ،ص:
.»5511
( )4رواه اإلمام أحمد ( ،)11013وضعفه الليخ األلباني في السلسة الَعيفة (.)0093
( )1رواه أبو يعلى في مسنده ( ،)0457وضعفه الليخ األلباني في السلسة الَعيفة (.)1459
( )0رواه اإلمام مسلم (.)5911
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وقد وقب الخكف بين أهل العلم في (أهل الغرب) من المراد بهم:
 قيل إنهم العرب. وقيل أهل اللدة وال َ ـلَد. وقيل إنهم أهل اللام. وقيل إنهم أهل المغرب من األر مطلقا. وقيل إنهم ال يحصرون في بلد معين .القول األول :
()1
قال اإلمـام النـووي « :قـال علـي ابـن المـديني :المـراد بأهـل الغـرب :العـرب ،والمـراد
بالغرب الدلو الكبير الختصاصهم بها غالبا » .
القول الثاني :
()0
قال القاضي عيا – رحمه اهلل : -
«قيل  :المراد بأهل الغرب  :أهل اللدة وال لد».
القول الثالث:
()1
()4
قال اإلمام النووي – رحمه اهلل  : -وقال معاذ  : هم باللام  ،وجا في حديث
« خرهم ببيت المقدي» ،وقيل :هم أهل اللام وما ورا ذلك».

( )5جــا فــي بعــا طــر الحــديث عنــد أبــي عوانــة فــي مســتخرجه (  ، ) 138 /4وأبــي نعــيم فــي الحليــة
(  ) 91/0لفظة ( ال َـمغسرب ) بدال من ( الغَرب )،يقول الحافظ ابن ح ر – رحمه اهلل – « :وهذا يـرد تأويـل
الغرب بالعرب ؛ لكن يحتمل أن يكون بعا رواته نقله بالمعنى الذي فهمه  ،أن المراد اإلقليم ال صفة بعا
أهله»  .فتح الباري (. ) 191/50
وقــال العكمــة عبــد الــرحمن المعلمــي « :أمــا مــا يحكــى أن بعَــهم قــال (المغــرب) فخطــأ محــا» األنــوار
الكاشــفة (ص . )505 :وقــد وجــدت بعــا أهــل العلــم يــروي الحــديث بلفظــة «المغــرب» ويعــزوه لصــحيح
اإلمام مسلم! فقلت لعله في طبعة دون طبعة  ،فبحثت عنه ولم أجده .
* قــال الســيوطي – رحمــه اهلل – فــي شــرحه علــى مســلم بعــد ذكــر الخــكف « :ال يبعــد أن يـراد بـ ـ«الــمغرب»
مصر فانها معدودة في الخ الغربي باالتفا » .الديباج (.)154/4
( )1شرح النووي على مسلم (.)431/0
()0إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (. )570 / 0
( )4شرح النووي على مسلم (.)431/0
( )1رواه اإلمــام أحمــد ( )50901موقوفــا علــى معــاذ  ،وقــال اللــيخ شــعيب :إســناده صــحيح ،وذكــره
البخاري في صحيحه ( )0045عن معاذ بن جبل .
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قال شيخ اإلسكم ابن تيمية – رحمـه اهلل « :)5( -قـال اإلمـام أحمـد :أهـل المغـرب هـم
أهل اللام وهو كما قال؛ فان هذه لغة أهل المدينة النبوية في ذاك الزمان كانوا يسمون
أه ــل ن ــد والعـ ـرا أه ــل المل ــر ويس ــمون أه ــل الل ــام أه ــل المغ ــرب؛ ألن التغري ــب
والتلـريق مــن األمــور النســبية فكــل مكــان لــه غــرب وشــر ؛ فــالنبي  تكلــم بــذلك فــي
تلر عنها فهو شرقه».
ب عنها فهو غربه وما َّ
المدينة النبوية ،فما َّ
تغر َ
()1
ويقول الحافظ ابن ح ر – رحمه اهلل « : -ويمكن ال مب بين األخبار بأن المـراد:
قـوم يكونـون ببيـت المقــدي ،وهـي شـامية ،ويســقون بالـدلو ،وتكـون لهــم قـوة فـي جهــاد
العدو ،وحدة د
وج سد».
وقــال اللــيخ األلبــاني – رحمــه اهلل « :)0( -واعلــم أن الم ـراد بأهــل الغــرب فــي هــذا
الحديث أهل اللام ؛ ألنهم يقعون في ال هـة الغربيـة اللـمالية بالنسـبة للمدينـة المنـورة
التي فيها نطـق عليـه الصـكة والسـكم بهـذا الحـديث اللـريا ،ففيـه بلـارة عظيمـة لمـن
كان فيها من أنصار السنة المتمسكين بها ،والذابين عنهـا والصـابرين فـي سـبيل الـدعوة
إليهــا .نســأل اهلل تعــالى أن ي علنــا مــنهم وأن يحل ـرنا فــي زم ـرتهم تحــت لــوا صــاحبها
محمد صلى اهلل عليه وسلم» .مين يا رب العالمين.
القول الرابب :
ق ــال أب ــو العب ــاي القرطب ــي – رحم ــه اهلل – بع ــدما تكل ــم عل ــى الرواي ــات المتقدم ــة (:)4
«والمراد به أهـل المغـرب فـي األر  ،لكـن أول المغـرب بالنسـبة إلـى المدينـة  -مدينـة
النبــي  ؛ إنمــا هــو اللــام ،و خــره حيــث تنقطــب األر مــن المغــرب األقصــى ومــا
بينهمــا ،كــل ذلــك يقــال عليــه :مغ ــرب .فهــل أراد المغــرب كلــه ،أو أولــه ؟ كــل ذل ــك
محتمل ».
القول الخام :
والراجح من هذه األقوال  -واهلل أعلم  ،-هو أن الطائفة المنصـورة ال تنحصـر فـي بلـد
معين ؛ وذلك ألن عامة الروايات جا ت مطلقة لم يذكر فيها تحديـد للطائفـة المنصـورة
 ،وال مكان وجودها  ،ولوجود أحاديث تدل على أن اإليمان يأ درز إلى المدينة والح ـاز
( )5م موع الفتاوى (. ) 101 / 18 ( ، )45/17
( )1فتح الباري البن ح ر (.)191/50
( )0سلسلة األحاديث الصحيحة (.)901( )014/1
( )4المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (.)00/51
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 ،وإلخبــاره عليــه الصــكة والســكم أن بنــو تمــيم أشــد النــاي علــى الــدجال  ،وبنــو تمــيم
قبيلة عربية كبيرة متفرقة في األر .
وأما ما جا من روايـات تحـدد مكـان الطائفـة باللـام  ،وكـذا قـول معـاذ رضـي اهلل عنـه ؛
فانهــا محمولــة علــى خــر الزمــان حيــث وجــود الفــتن والمكحــم وخــروج الــدجال ونــزول
عيسى ابن مريم عليه الصكة والسكم(.)5
يقــول اإلمــام النــووي – رحمــه اهلل « :)1( -ويحتمــل أن هــذه الطائفــة مفرقــة بــين أنــواع
المؤمنين ،منهم ش عان مقاتلون ،ومنهم فقها  ،ومنهم محـدثون ،ومـنهم زهـاد ،و مـرون
بـالمعروف ونــاهون عــن المنكــر ،ومــنهم أهــل أنـواع أخــرى مــن الخيــر وال يلــزم أن يكونــوا
م تمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار األر ».
()0
ويقــول اللــيخ العكمــة ســليمان بــن عبــد اهلل ل اللــيخ – رحمــه اهلل « : -الحــديث
ـا
(هــم ببيــت المقــدي) ،وقــول معــاذ  : هــم باللــام  .الم ـراد أنهــم يكونــون فيــه بعـ َ
األزمان دون بعا ،وكذلك الواقب فَ َّ
دل على ما ذكرنا ».
ويق ـ ـ ـ ـ ــول الل ـ ـ ـ ـ ــيخ عب ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــرحمن ب ـ ـ ـ ـ ــن حس ـ ـ ـ ـ ــن ل الل ـ ـ ـ ـ ــيخ – رحم ـ ـ ـ ـ ــه اهلل –
( ت5181 :ه ـ )( «:)4ويلهد له الواقب وحال أهل اللام وأهـل بيـت المقـدي ،فـانهم
من أزمنة طويلة ال يعـرف فـيهم مـن قـام بهـذا األمـر بعـد شـيخ اإلسـكم ابـن تيميـة رضـي
اهلل عنه ،وأصحابه في القرن السـابب وأول الثـامن  ،فـانهم كـانوا فـي زمـانهم علـى الحـق

( )5ومن تلك األحاديث :
روى أبو داود في سننه (  ) 1484وصـححه العكمـة األلبـاني مـن حـديث عمـران بـن حصـين  قـال  :قـال
رســول اهلل  « :ال تــزال طائفــة مــن أمتــي يقــاتلون علــى الحــق ظــاهرين علــى مــن نــاوأهم ،حتــى يقاتــل خــرهم
المسيح الدجال» .
وروى اإلمــام مســلم فــي صــحيحه (  ) 510مــن حــديث جــابر بــن عبــد اهلل رضــي اهلل عنهمــا  ،يقــول :ســمعت
النبي  يقول « :ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامـة ،قـال :فينـزل عيسـى ابـن
مريم   ،فيقول أميرهم :تعال صل لنا ،فيقول :ال ،إن بعَكم على بعا أمرا تكرمة اهلل هذه األمة».
وروى اإلمام مسلم في صحيحه ( )1941من حديث جـابر بـن عبـد اهلل رضـي اهلل عنهمـا ،يقـول :أخبرتنـي أم
شــريك رضــي اهلل عنهــا  ،أنهــا ســمعت النبــي   ،يقــول « :د
ليفـ َّـر َّن النــاي مــن الــدجال فــي ال بــال» ،قالــت أم
شريك  :يا رسول اهلل فأين العرب يومئذ ؟ قال« :هم قليل» .
( )1شرح النووي على مسلم (.)07/50
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ( . ) 771 / 5
()0
فتح الم يد شرح كتاب التوحيد ص . 191
()4
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يدعون إليه ويناظرون عليه وي اهدون فيه ،وقد ي ي من أمثـالهم بعـد باللـام مـن يقـوم
مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة واهلل على كل شي قدير .
ومما يؤيد هذا  :أن أهل الحق والسنة في زمن األئمة األربعـة ،وتـوافر العلمـا فـي ذلـك
الزمان وقبله وبعـده لـم يكونـوا فـي محـل واحـد ،بـل هـم فـي غالـب األمصـار :فـي اللـام
منهم األئمة ،وفي الح از ،وفي مصر ،وفي العرا  ،واليمن وكلهم على الحق يناضـلون
ويـ اهدون أهل البدع( ،)5ولهم المصنفات التي صارت أعكما ألهل السـنة وح ـة علـى
كــل مبتــدع  .فعلــى هــذا  :الطائفــة قــد ت تمــب وقــد تفتــر  ،وقــد تكــون فــي اللــام وقــد
تكــون فــي غيــره  .فــان حــديث أبــي أمامــة ،وقــول معــاذ  -رضــي اهلل عنهمــا – ال يفيــد
حصرها باللام ،وإنما يفيد أنها تكون في بعا األزمان ال كلها » .انتهى .
ويقول الليخ حمود التوي ري – رحمه اهلل « :)1(-الظاهر من حـديث أبـي أمامـة وقـول
معاذ أن ذلك إشارة إلى محل هذه الطائفة في خـر الزمـان عنـد خـروج الـدجال ،ونـزول
عيسى ابن مريم عليه الصكة والسكم».
وقال أيَا – رحمه اهلل « : -وأما في زماننا وما قبله ؛ فهـذه الطائفـة متفرقـة فـي أقطـار
األر كما يلهد له الواقب من حال هذه األمـة منـذ فتحـت األمصـار فـي عهـد الخلفـا
الراشدين إلى اليوم ،وتكثر في بعا األماكن أحيانا ،ويعظم شأنها ،ويظهـر أمرهـا؛ ببركـة
الدعوة إلى اهلل تعالى وت ديد الدين .
ومــن أعظــم الم ــددين بركــة فــي خــر هــذه األمــة شــيخ اإلســكم أبــو العبــاي ابــن تيميــة
وأصحابه في خر القرن السابب من اله رة وأول القرن الثامن .
ومــن أعظــم الم ــددين بركــة فــي خــر هــذه األمــة أيَــا شــيخ اإلســكم محمــد بــن عبــد
الوهاب وأوالده وأحفاده وغيرهم من علما ن د األعكم».

( )5قـال اللـيخ عبـد الـرحمن بــن حسـن ل اللـيخ فـي الـدرر الســنية (« :)11/51وقـد كانـت هـذه الطائفــة
قبــل ظهــور اللــيخ – الم ــدد محمــد بــن عبــد الوهــاب  -فيمــا تقــدم ،موجــودة فــي اللــام ،والعــرا ومصــر
وغيرها ،بوجود السنة وأهلها ،وأهل الحديث في القرون المفَـلة وبعـدها ،فلمـا اشـتدت غربـة اإلسـكم ،وقـل
أهل السنة ،واشتد النكير علـيهم ،وسـعى أهـل البـدع فـي إيصـال المكـر إلـيهم ،م َّـن اهلل بهـذه الـدعوة ،فقامـت
لا
ك فَ س
َل اللَّ ده يـ سؤتد ديه َم سن يَ َ
بها الح ة ،واستبانت بها المح ة؛ فيا سعادة من قبلها وأحبها ونصرها ََٰ ،ذلد َ
َ دل ال َسع دظ د
يم ﴾ [سورة ال معة ية.» ]4 :
َواللَّه ذو الس َف س
( )1إتحاف ال ماعة بما جا في الفتن والمكحم وأشراط الساعة . ) 000 / 5 ( ،
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قال سماحة اللـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز – رحمـه اهلل « : )5( -الطائفـة موجـودة والحمـد
هلل ،وموجودة بكثرة فـي محـكت كثيـرة ،فـك ي ـوز أن يقـال :إن جميـب الم تمعـات فـي
الل ــر والغ ــرب كله ــم جاهلي ــة ول ــي فيه ــا إس ــكم ،ه ــذا غلـ ـ ومنك ــر ،نع ــم األغل ــب
جــاهلي ،األكثــر واألغلــب جاهليــة علــى خــكف اللــرع ،لكــن يوجــد بحمــد هلل طائفــة
منصورة ،يوجد من هو على الحق وإن كانوا ال يحصرون في مكان معين ،لكـنهم بحمـد
اهلل موجودون ،وإن خك منهم بعا األماكن ،وبعا البكد ،لكنهم بحمد اهلل موجودون
فــي دول كثيــرة ،وفــي بل ـدان كثيــرة ،وال ســيما بحمــد اهلل فــي هــذا العصــر ،فــي أول هــذا
القرن و خر القرن الماضي».
()1
ويقول الليخ العكمة محمد العثيمين – رحمه اهلل « : -وهـذه الطائفـة غيـر محصـورة
بعدد وال بمكان وال بزمان ،يمكن أن تكون بمكان تنصر فيه في شي من أمـور الـدين،
وفي مكان خر تنصر فيه طائفة أخرى ،وبم موع الطائفتين يكون الـدين باقيـا مـنـصــورا
مـظفرا».
()0
وممــن أيــد ورجــح هــذا القــول اللــيخ الــدكتور حــافظ الحكمــي  حفظــه اهلل : -
«وممــا يؤيــد إبقــا حــديث ســعد بــن أبــي وقــاص  علــى ظــاهره ،وعــدم حملــه علــى
األحاديث الواردة فـي بـكد اللـام ،أن ثمـة أحاديـث تـدل علـى وجـود الطائفـة المنصـورة
في أماكن أخرى ،وال يمكن حملها على بكد اللام ،فمنها مـا يـدل علـى وجـود الطائفـة
الظــاهرة علــى الحــق ،المنصــورة فــي بــكد الح ــاز :المدينــة ومكــة ومــا جاورهمــا .ففــي
صــحيح البخــاري ( )4عــن أبــي هريــرة  أن رســول اهلل  قــال« :إن اإليمــان ليــأ درز إلــى
المدينة كما تأ درز الحية إلى جحرها» ،وفي صحيح مسلم ( )1عن عبد اهلل بن عمر رضي
اهلل عنهمـا أن رســول اهلل  قــال« :إن اإلســكم بــدأ غريبـا وســيعود غريبــا كمــا بــدأ ،وهــو
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ درز ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دين كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ درز الحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
جحرها» ...،فالراجح عدم حصـر الطائفـة المنصـورة بـبكد اللـام ،وقـد رجـح ذلـك غيـر
واحد من أهل العلم».
( )5فتاوى نور على الدرب ( . ) 510 / 4
( )1شرح العقيدة الواسطية ص  ، 140م موع فتاوى ورسائل العثيمين (. )095 /8
( )0انظر :األحاديث الواردة في الطائفة المنصورة ،للليخ د .حافظ الحكمي ،ص .00
( )4صحيح البخاري (.)5870
( )1صحيح مسلم (.)540
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المسألة الثالثة:
وهي قوله عليه الصكة و السكم «حتى تقوم الساعة».
دل هــذا الحــديث الل ـريا علــى أن هــذه الطائفــة المنصــورة ســتكون متمســكة بــالحق
ظاهرة عليه حتى تقوم الساعة.
وقد ذكـر غيـر واحـد مـن أهـل العلـم أن هـذا األمـد وهـذا الوقـت  :إنمـا أجلـه عنـد قـرب
قيام الساعة ،وهذا التوجيه إنما هو لل مب بين األدلة الصحيحة الثابتة ،من أن :الساعة
تقوم على شرار الخلق ،والطائفـة المنصـورة مـن خيـار الخلـق ،وأن السـاعة تقـوم حتـى ال
يقــال فــي األر اهلل اهلل( ،)5والطائفــة المنصــورة أهــل علــم وعبــادة وعمــل ،وغيرهــا مــن
األحاديث التي ربما يتوهم متوهم أنها قد تتعار .
يقول اإلمام النـووي – رحمـه اهلل « : )1( -فقـد جـا ت أحاديـث منهـا :ال تقـوم السـاعة
حتى ال يقال فـي األر اهلل اهلل ،ومنهـا ال تقـوم علـى أحـد يقـول اهلل اهلل ،ومنهـا ال تقـوم
إال على شرار الخلق ،وهذه كلها ومـا فـي معناهـا علـى ظاهرهـا ،وأمـا الحـديث امخـر ال
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة ،فلـي مخالفـا لهـذه األحاديـث
ألن معنى هذا :أنهم ال يزالون على الحق حتى تقبَهم هذه الـريح اللينـة قـرب القيامـة،
وعند تظـاهر أشـراطها فـأطلق فـي هـذا الحـديث بقـا هم إلـى قيـام السـاعة علـى أشـراطها
ودنوها المتناهي في القرب .واهلل أعلم ».
()0
ويقــول اللــيخ العكمــة محمــد العثيمــين – رحمــه اهلل « : -والقــول األصــح أن يكــون
عمـا قـرب منـه إذا كـان قريبـا جـدا،
المراد حتى قرب قيام الساعة ،واللي قد يعبر عنه ّ
وكأن هؤال المنصورون إذا ماتوا فان الساعة تكون قريبة جدا».
وهذا اإلشكال الذي أورده اإلمام النووي رحمه اهلل وغيره من أهل العلم هو فـي محلـه،
وجوابه الفصل كما ذكر النووي رحمه اهلل.
تمســك بــه فــي ال مــب بــين
وقــد جــا حــديث فــي هــذه المســألة بعينهــا ،وهــو أولــى مــا ي َّ
النصوص كما قاله الحافظ ابن ح ر في فتح الباري (.)194 /50

( )5روى اإلمــام مســلم فــي صــحيحه (  ) 548مــن حــديث أن ـ
الساعة حتى ال يقال في األر  :اهلل اهلل».
( )1شرح النووي على مسلم (. )501/1
( )0شرح العقيدة الواسطية ص . 144

 قــال  :قــال رســول اهلل « : ال تقــوم
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ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــام مس ـ ـ ـ ـ ـ ــلم – رحم ـ ـ ـ ـ ـ ــه اهلل – ( :)5914ح ـ ـ ـ ـ ـ ــدثني أحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ــن
عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي عبد اهلل بن وهب حـدثنا عمـرو بـن الحـارث ،حـدثني
يزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ،حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدثني
عبد الرحمن بن شماسـة المهـري ،قـال كنـت عنـد َمسـلمة بـن مخلـد وعنـده عبـد اهلل بـن
عمرو بن العاص فقال عبد اهلل( :ال تقوم الساعة إال على شرار الخلق هـم شـر مـن أهـل
ال اهلية ال يدعون اهلل بلي إال رده عليهم) ،فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر
فقــال لــه مســلمة :يــا عقبــة اســمب مــا يقــول عبــد اهلل ،فقــال عقبــة :هــو أعلــم ،وأمــا أنــا
فسمعت رسول اهلل  يقول« :ال تزال عصـابة مـن أمتـي يقـاتلون علـى أمـر اهلل قـاهرين
لعـدوهم ال يَـرهم مـن خـالفهم حتـى تـأتيهم السـاعة وهـم علـى ذلـك» ،فقـال عبــد اهلل:
(أجــل ثــم يبعــث اهلل ريحــا ك ـريح المســك مســها مـ الحريــر ،فــك تتــرك نَـ سفســا فــي قلبــه
مثقال حبة من اإليمان إال قبَته ،ثم يبقى شرار الناي عليهم تقوم الساعة).
المسألة الرابعة:
()5
وهــي أن أهــل الســنة وال ماعــة ،والفرقــة الناجيــة ،وأهــل الحــديث ،والســلفيون  ،هــم
الطائفة المنصورة .
ق ـ ـ ـ ــال الل ـ ـ ـ ــيخ عب ـ ـ ـ ــد العزي ـ ـ ـ ــز ب ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ــاز – رحم ـ ـ ـ ــه اهلل – ف ـ ـ ـ ــي رس ـ ـ ـ ــالة النافع ـ ـ ـ ــة
( العقيــدة الصــحيحة ومــا يَــادها)(« : )1وجميــب مــا ذكرنــاه فــي هــذه الكلمــة المــوجزة
داخـل فـي العقيــدة الصـحيحة التـي بعــث اهلل بهـا رسـوله محمــدا صـلى اهلل عليـه وســلم ،
وهــي عقيــدة الفرقــة الناجيــة أهــل الســنة وال ماعــة التــي قــال فيهــا النبــي صــلى اهلل عليــه
وسلم  ( :ال تزال طائفة من أمتي علـى الحـق منصـورة ال يَـرهم مـن خـذلهم حتـى يـأتي
أمر اهلل سبحانه )».

( )5قال اإلمام السفاريني – رحمه اهلل – (ت5588 :هـ)  « :المراد بمذهب السلا ما كان عليه الصـحابة
الكــرام  -رضــوان اهلل علــيهم  -وأعيــان التــابعين لهــم باحســان وأتبــاعهم وأئمــة الــدين ممــن شــهد لــه باإلمامــة،
وعرف عظم شأنه في الدين ،وتلقى الناي ككمهم خلا عن سلا ،دون من رمي ببدعة ،أو شهر بلقـب غيـر
مرض ـ ــي مث ـ ــل الخ ـ ــوارج وال ـ ــروافا والقدري ـ ــة والمرجئ ـ ــة وال بري ـ ــة وال همي ـ ــة والمعتزل ـ ــة والكرامي ـ ــة ،ونح ـ ــو
هؤال » .اهـ .لوامب األنوار البهية (.)13/5
( )1طبعة عدة طبعات مفردة  ،وطبعة ضمن م موع فتاوى ابن باز (. ) 14 /5
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قــال اللــيخ محمــد العثيمــين – رحمــه اهلل « :)5(-المعــروف عنــد أهــل الســنة أن الفرقــة
الناجية هي المنصورة إلى قيام الساعة ،فقد قال شيخ اإلسكم ابن تيمية – رحمه اهلل -
فــي (العقيــدة الواســطية)« :أمــا بعــد  ...فهــذا اعتقــاد الفرقــة الناجيــة المنصــورة إلــى قيــام
الســاعة أهــل الســنة وال ماعــة» ،فالفرقــة الناجيــة المنصــورة إل ـى قيــام الســاعة وصــفان
لموصوف واحد وال فر بينهما».
()1
سئل الليخ صالح الفوزان – حفظه اهلل وسدده : -
هنــاك َمــن فـ َّـر بــين الطائفــة المنصــورة والفرقــة الناجيــة؛ فهــل التفريــق صــحيح؟ وإذا كــان
كذلك فمن هم الفرقة الناجية ؟ ومن هم الطائفة المنصورة ؟!
ال ـواب « :هـؤال يريــدون أن يفرقـوا بــين كـل شــي  ،يريـدون أن يفرقــوا بـين المســلمين،
وحتى صفات المسلمين يريدون أن يفرقوا بينهما ،وهذا القـول لـي بصـحيح ،فالطائفـة
المنصورة هم د
الفرقة الناجية  -وهلل الحمد  ،-ال تكون منصورة إال إذا كانت ناجية ،وال
تكون ناجية إال إذا كانت منصورة ؛ فهما وصـفان متكزمـان للـي واحـد ،وهـذا التفريـق
إما من جاهل وإما من مغـر يريـد أن يلـكك شـباب المسـلمين فـي الطائفـة المنصـورة
الناجية ».
()0
قال شيخ اإلسكم ابن تيمية – رحمه اهلل – (ت718 :هـ) « :ال عيب على من أظهر
مــذهب الســلا وانتســب إليــه واعتــزى إليــه بــل ي ــب قبــول ذلــك منــه باالتفــا  ،فــان
مذهب السلا ال يكون إال حقا».
()4
ويقول الليخ صالح ل الليخ  « :فهـذا النعـت (أهـل السـنة وال ماعـة) الـذي عبَّـ َـر
بــه شــيخ اإلســكم رحمــه اهلل (بالعقيــدة الواســطية) ينبــج عمــا كــان كاإلجمــاع عنــد أهــل
السنة وال ماعة وعنـد أهـل الحـديث ،وعنـد أئمـة اإلسـكم ،أن الفرقـة الناجيـة ،والطائفـة
المنصورة كلها تدل على ٍ
طائفة واحـدة،وعلى فرق ٍـة واحـدة،وهم الـذين اعتقـدوا االعتقـاد
الحق ،وساروا على نهج السلا الصالح رضوان اهلل عليهم» .اهـ.
المسألة الخامسة:
ما هو اعتقاد الطائفة المنصورة ؟ وما هي صفاتهم ؟
( )5لقا الباب المفتوح ( . ) 50 / 04
( )1األجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج ال ديدة ص .510
( )0م موع الفتاوى (.)549/4
( )4شرح العقيدة الواسطية ،الليخ صالح ل الليخ (.)71-73/5
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اعتقـ ــاد الطائفـ ــة المنصـ ــورة هـ ــو اإلتبـ ــاع ال االبتـ ــداع والتسـ ــليم والتصـ ــديق واالنقيـ ــاد ال
التكذيب وال اللك وال االستكبار ،واالقتصار على :الكتاب المبين ،وما صح من سـنة
سيد األنبيا والمرسلين ،وفهم سلا األمة في التلقي واالعتماد واالنقياد.
يقــول اللــيخ حــافظ الحكمــي (ت5077 :ه ــ) – رحمــه اهلل « :)5(-هــذه الطائفــة هــي
الفرقة الناجية من الثكث وسبعين فرقة ،كما استثناها النبي  من تلك الفـر بقولـه( :
كلها في النار إال واحدة وهي ال ماعة ) ( .)1وفي رواية قال( :هم من كان على مثل ما
أنا عليه وأصحابي)(. » )0
أمــا صــفات الطائفــة المنصــورة فهــي عديــدة منثــورة فــي كتــب أهــل العلــم قــديما وحـديثا،
ككتاب اللريعة لآلجري ،والح ة في بيان المح ة لألصفهاني ،وشـرح اعتقـاد أصـول
أهل السنة وال ماعة لكلكائي ،وغيرها من كتب االعتقاد المسنَدة وغير المسندة.
وها هو شيخ اإلسكم ابن تيمية – رحمه اهلل – في رسـالته القيمـة ( العقيـدة الواسـطية )
يذكر صـفات الطائفـة المنصـورة أهـل السـنة وال ماعـة بكـكم نفـي ووصـا منـه دقيـق،
وذلك بعـد دذكـر م مـل اعتقـادهم فـي اإليمـان بـاهلل تعـالى وبصـفاته ،فيقـول(« :)4ثـم هـم
مب هذه األصول يـأمرون بـالمعروف ،وينهـون عـن المنكـر  ،ويـرون إقامـة الحـج وال هـاد
وال مب واألعياد مب األمرا أبرارا كانوا أو ف ارا ،ويحافظون على ال ماعات ،ويـدينون
بالنصــيحة لألم ــة  ...وي ــأمرون بالص ــبر عن ــد الــبك  ،والل ــكر عن ــد الرخ ــا والرض ــا بم ـ ِّـر
القَـا  ،ويـدعون إلـى مكــارم األخـك  ،ومحاسـن األعمــال  ، ...وينـدبون إلـى أن تصــل
مــن قطعــك ،وتعطــي مــن حرمــك ،وتعفــو عمــن ظلمــك ،ويــأمرون ببــر الوالــدين ،وصــلة
األرح ــام ،وحس ــن ال ــوار ،واإلحس ــان إل ــى اليت ــامى والمس ــاكين واب ــن الس ــبيل ،والرف ــق

( )5أعـكم السـنة المنلـورة العتقـاد الطائفـة الناجيـة المنصـورة ص  ،594لللـيخ حـافظ بـن أحمـد الحكمــي
غفر اهلل له ورحمه.
( )1رواه ابن ماجه ( ، )0990وصححه األلباني .وقد كتب شيخنا الفاضـل د .حمـد بـن إبـراهيم العثمـان –
حفظه اهلل – في هذا الحديث رسالة مستقلة (دفب المرا عن حديث االفترا ) جمب فيهـا أطرافـه ول ـ َّـم شـتاته
ورد علــى المبتدعــة الــذين
وحكــم عليــه ونقــل أقــوال العلمــا فيــه ،وذكــر شــواهد الحــديث مــن القــر ن والســنةَّ ،
حــاولوا جاهــدين تَــعيا الحــديث وردِّهد نصــرة لبــاطلهم وتروي ــا ألح ـزابهم ونل ـرا لبــدعهم ،ف ــزاه اهلل خيــرا
وبارك فيه وفي علمه ،مين.
( )0رواه الترمذي ( )1045وحسنه األلباني.
( )4شرح الواسطية للعثيمين ص . 155

5311

بالمملوك ،وينهون عن الفخر ،والخيك  ،والبغي ،واالسـتطالة علـى الخلـق بحـق أو بغيـر
حق ،ويأمرون بمعالي األخك  ،وينهون عن سفسافها».
()5
وقــال ســماحة اللــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز – رحمــه اهلل « : -الفرقــة الناجيــة ،الــذين
اجتمعوا على الحق الذي جا به الرسول صلى اهلل عليه وسـلم واسـتقاموا عليـه ،وسـاروا
على نهج الرسول صلى اهلل عليه وسلم ونهج أصحابه ،وهم أهل السنة وال ماعة ،وهم
أهل الحديث اللريا السلفيون الذين تابعوا السلا الصالح ،وساروا علـى نه هـم فـي
العمل بالقر ن والسنة ،وكل فرقة تخالفهم فهي متوعدة بالنار».
سئل الليخ العكمة صالح الفوزان – حفظه اهلل :-
()1
من هي الفرقة الناجية المنصورة في هذا العصر ؟ ،وما صفاتها وسماتها ؟
ال ــواب « :الفرقــة الناجيــة المنصــورة فــي هــذا العصــر وإلــى قيــام الســاعة هــي التــي قــال
الرســول  فيهــا لمــا ســئل؛ حــين قــال« :افترقــت اليهــود علــى إحــدى وســبعين فرقــة،
وافترقـت النصـارى علـى اثنتـين وسـبعين فرقـة ،وسـتفتر هـذه األمـة علـى ثـكث وســبعين
فرقة ،كلها في النار إال واحدة» قالوا :من هي ؟ ،قال« :من كـان علـى مثـل مـا أنـا عليـه
اليوم وأصحابي .
د
د
وقــال عــنهم اهلل  -ســبحانه وتعــالى :-وال َّ د
صــا در
ين َو ساألَنس َ
َ
ســابقو َن ساأل ََّولــو َن مـ َـن السم َهــاج در َ
َعـ َّـد لَهــم جنَّـ ٍ
والَّ دـذين اتَّـبـعــوهم بددا سح ٍ د
ـات تَ س ـ دري تَ سحتَـ َهــا
أ
و
ـه
ـ
ن
ع
ـوا
ض
ر
و
َس َ َ
س َ
ســان َرضـ َـي اللَّــه َعـ سنـه سم َ َ
َ َ َ س َ
د
د
ساألَنسـهار َخالد دد د
َٰ
ك الس َف سوز ال َسعظيم ﴾ [ التوبة.]533 :
يها أَبَدا ۚ َذل َ
ين ف َ
َ
َ
من صفات هذه الفرقة :أنها متمسكة بما كان عليه النبي  وأصحابه.
ومـن صـفاتها :أنهـا تصـبر علـى الحـق وال تلتفـت إلـى أقـوال المخـالفين ،وال تأخـذها فــي
اهلل لومة الئم ،قـال  « :ال تـزال طائفـة مـن أمتـي علـى الحـق ظـاهرين ،ال يَـرهم مـن
خذلهم وال من خالفهم حتى يأتي أمر اهلل وهم على ذلك».
ومن صفات الفرقة الناجية المنصورة :أنها تحب السلا الصالح ،وتثني عليهم ،وتـدعو
لهم ،وتتمسك بآثارهم».


( )5فتاوى نور على الدرب (.)8 /5
( )1األجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج ال ديدة ،ص .501
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الخـاتـمــة
هذا وإني ألرجو الكريم الولي أن ي عل ما كتبت وجمعت خالصـا لوجهـه الكـريم ،واقعـا
في مرضاته ،إن ربي قريب م يب.
وما ثم إال الع ز عن شكر ربنا كما ينبغي سبحانه متفَِّك
واالعتراف بالع ز نوع من اللكر ،والتوفيق لللكر نعمة ي ـب شـكرها وسـؤال اإلعانـة
على اللكر سنة يـتَّبب أثرها وينلر ذكرها (.)5
وصــلى اهلل وســلم وبــارك علــى عبــده ورســوله نبينــا محمــد وعلــى لــه وأصــحابه وأزواجــه
وأتباعه إلى يوم الدين.
والحمد هلل أوال و خرا

( )5قالــه ابــن ناصــر الــدين الدِّملــقي فــي«م ــال
.494

فــي تفســير قــول اهلل تعــالى:

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ »  ،ص

5313

فهري المصادر والمراجب
 سنن ابن ماجة :المؤلا :ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسمأبيــه يزيــد (المتــوفى170 :ه ــ) ،تحقيــق :محم ــد فــؤاد عبــد البــاقي الناشــر :دار إحي ــا
الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي.
 مسند اإلمام أحمد  :المؤلا :أبو عبـد اهلل أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـكل بـنأسـ ــد اللـ ــيباني (المتـ ــوفى145 :ه ـ ــ) ،المحقـ ــق :شـ ــعيب األرنـ ــؤوط  -عـ ــادل مرشـ ــد،
و خ ــرون ،إشـ ـراف :د عب ــد اهلل ب ــن عب ــد المحس ــن الترك ــي ،الناش ــر :مؤسس ــة الرس ــالة،
الطبعة :األولى 5415 ،هـ  1335 -م .
 مســند الرويــاني :المؤلــا :أبــو بكــر محمــد بــن هــارون الرويــاني (المتــوفى037 :هــ)،المحقــق :أيمــن علــي أبــو يمــاني ،الناشــر :مؤسســة قرطبــة – القــاهرة ،الطبعــة :األولــى،
.5450
 مسند البزار :ـ[مسند البـزار المنلـور باسـم البحـر الزخار] ـ المؤلـا :أبـو بكـر أحمـدبن عمرو بن عبد الخالق البزار [ ،]191 - 151المحقق :محفوع الرحمن زيـن اهلل،
و خــرون ،الناشــر :مكتبــة العلــوم والحكــم  -المدينــة المنــورة ،الطبعــة :األولــى( ،بــدأت
5988م ،وانتهت 1339م).
 مسـند ابــن ال عــد  :مســند ابــن ال عــد المؤلــا :علــي بــن ال َ سعــد بــن عبيــد ال َ ـ سـو َهريالبغــدادي (المتــوفى103 :ه ــ) ،تحقيــق :عــامر أحمــد حيــدر ،الناشــر :مؤسســة نــادر –
بيروت الطبعة :األولى.5993 – 5453 ،
 المع ــم الكبيــر للطبرانــي :المؤلــا :ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطيــر اللخمــياللـامي ،أبــو القاســم الطبرانــي (المتــوفى003 :هــ) ،المحقــق :حمــدي بــن عبــد الم يــد
السلفي ،دار النلر :مكتبة ابن تيمية – القاهرة الطبعة :الثانية.
 س ــنن الترم ــذي  :المؤل ــا :محم ــد ب ــن عيس ــى ب ــن َس ـ سـورة ب ــن موس ــى ب ــن الَ ــحاك،الترم ــذي ،أب ــو عيس ــى (المت ــوفى179 :هـ ــ) ،تحقي ــق :أحم ــد محم ــد ش ــاكر و خ ــرون،
الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر.
 االقتَاب في غريب الموطـأ وإعرابـه علـى األبـواب :المؤلـا :محمـد بـن عبـد الحـقاليفرن ــي ( 011هـ ــ)،المحقق :د .عب ــد ال ــرحمن ب ــن س ــليمان العثيم ــين ،الناش ــر :مكتب ــة
العبيكان ،الطبعة :األولى 1335 ،م.
 -الفرو اللغوية للعسـكري :الفـرو اللغويـة :المؤلـا :أبـو هـكل الحسـن بـن عبـد اهلل
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بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى :نحو 091هـ) ،حققه وعلق
عليه :محمد إبراهيم سليم ،الناشر :دار العلم  ،القاهرة – مصر.
 فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري :المؤلــا :أحمــد بــن علــي بــن ح ــر أبــو الفَــلالعسقكني اللافعي ،الناشر :دار المعرفة  -بيروت،5079 ،محمد فؤاد عبد الباقي.
 الســنن الكبــرى :المؤلــا :أحم ــد ب ـن الحســين بــن عل ــي بــن موســى الخ سس ـ َـرسو دجرديالخراســاني ،أبــو بكــر البيهقــي (المتــوفى418 :هــ) ،المحقــق :محمــد عبــد القــادر عطــا،
الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنات الطبعة :الثالثة 5414 ،هـ  1330 -م.
 ال امب المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم وسـننهوأيامه ق صحيح البخاري ،المؤلا :محمد بن إسماعيل أبو عبـداهلل البخـاري ال عفـي،
المحقــق :محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر ،الناشــر :دار طــو الن ــاة ،الطبعــة :األولــى،
5411هـ.
 المســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول اهلل صــلى اهلل عليــهوس ــلم ،المؤل ــا :مس ــلم ب ــن الح ــاج أب ــو الحس ــن القل ــيري النيس ــابوري (المت ــوفى:
105هـ) ،المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي الناشر :دار إحيا التراث العربي – بيروت.
 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:المؤلا :أبـو العبـاي أحمـد بـن عمـر بـنإبـ ـراهيم القرطب ــي ( 010 - 178هـ ــ)،حققه :محيـ ــي ال ــدين دي ــب ميس ــتو و خـ ــرون،
الناشــر :دار الكلــم الطيــب ،دملــق  -بيــروت ،الطبعــة :األولــى 5457 ،ه ـ 5990 -
م.
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