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 ثسم هللا اًصمحن اًصحمي

 مهنج ٔبُي اًس ية يف ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة

Konsep Ahlu Sunnah Dalam Merangkai Hati Dan Menyatukan Kalimat 
1
 

 محمس مـني ذٍن هللا

Abstrak 

Kesatuan tujuan, dan kerekatan hati merupakan prinsip dan tujuan peradaban Islam, tanpa 

adanya kesatuan hati dan kesatuan cita cita Islam tidak mengkin tegak dan terlaksana 

dengan baik, Ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok yang paling besar perhatiannya 

dalam menyatukan ummat, makalah ini bertujuan menyingkap konsep Ahlsunnah wal 

jamaah dalam menghimpun hati dan menyatukan kalimat.  

ِ )“اذلس هلل اذلى ٔبًف كَوة اًـحاذ ومجـِا ابٕلميان تَ وثوحِسٍ وحمحخَ،  ْحِي اَّلله َواْؾخَِعُموا ِِبَ

ْدَواًًن 
ّ
َِ ا َمِخ ـْ هَف تنَْيَ كَُُوِجُُكْ فَبَْظَحْحُُتْ ِتِي ْر ُنْيُُتْ َبْؿَساًء فَبًَ

ّ
ُُكْ ا َْ َ ِ ؿََ َمَت اَّلله ـْ كُوا َواْرُنُصوا ِه ا َوَل ثََفصه ـً َ مَجِ

َهُُكْ َ ْخَُسونَ  ـَ َ ً َِ ُ ًَُُكْ بَٓ ِث ُ اَّلله سوزت بٓل معصان  (َوُنْيُُتْ ؿََ  َصَفا ُحْفَصٍت ِمَن اًيهاِز فَبَهْلََشُ ْ ِمهْنَا َنَشِ َ ًَُحنّيِ

، وجـي ثبًٓف اًلَوة واجامتؾِا من ؿالمة حصة إلميان، وثفصق اًلَوة وحتزهبا ًلري 103: الًٓة 

ًَِزَِْق ) “هللا من ؿالمة اًرشك  هِِت فََعَص اًيهاَش ؿَََْْيَا َل ثَْحِسًَي  ِ اً ًٌَِفا ِفْعَصَث اَّلله ٍِن َح ٌِّلِ فَبَِكْم َوْْجََم 

ََُموَن  ـْ َ ُ َوًَِىنه َبْنََثَ اًيهاِش َل ً ٍُن اًْلمَّيِ ِ َرِ َ اّلِ اَلَت َوَل حَُىوهُوا  (30)اَّلله ٍُ َوَبِكميُوا اًعه هُلو َِ َواث َْ َ ً
ّ
ٌَِِخنَي ا ُم

ْم فَصُِحوَن سوزت اًصوم  (31)ِمَن اًُْمرْشِِننَي  ْْيِ ا ُُكُّ ِحْزٍة ِتَما َلَ ـً ََ كُوا ِذٍهَنُْم َوََكهُوا ص ِ ٍَن فَصه ِ ِمَن اذله

، ٔبصِس ٔبن ل ٕاهل ٕال هللا اذلي تَسٍ من ؿ  املسَمني ابٔلدوت إلمياهَة، ؤبصِس ٔبن 32- 31الًٓة 

ًضا" محمسًا زسول هللا اًلائي  ـْ َ َُ ت ُض ـْ َ ٌَُِْمْؤِمِن ََكًُْحًَِْاِن ٌَُضسُّ ت ، 467احلسًر زواٍ اًحزازي زمق )املُْؤِمُن 

، اٌَِم ظي وسمل ؿ  من مبححخَ واثحاؿَ ثيال الزجة اًـََا يف اجلية هحٌُا محمس (2585: ومسمل زمق 

وؿ  بهٓل وحصحَ ٔبمجـني وتـس، فِشٍ سعوز مـسوذاث من ؾحس فلري ٕاىل زمحة زتَ وضـت ًحَان 

مهنج ٔبُي اًس ية ًخحلِق ُشٍ ألُساف اًـؼمية وٕازساء ُشٍ ألزَكن املِمة مسامهة ٕلػِاز خشعَة 

.  ألمة إلسالمِة

.  ٔبمهَة ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة
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اجامتع اًلكمة وملّ اًضمي من ٔبمه ملوماث ُشا الٍن، ومن الؿامئ ألساس َة ًِشا اجملمتؽ، 

ول ًخبىٔت ُشا ٕال تًدش اًفصكة واًخياسع، فـََيا ٔبن وسـى جبس واجهتاذ من ٔبجي سزع احملحة، وثوظَس 

ة تني املؤمٌني اًـامَني يف حلي الؾوت ذاظة وتني املسَمني معومًا، ؤبن جنخًة  ألوارص ألدًو

ألس حاة املؤذًة ٕاىل اًدضدت واًدرشرم، فَن ًخبىٔت اًيرص ؿ  ألؿساء ٕال تـس ٔبن هخوحس ؿ  مهنج 

. اًىذاة واًس ية

ٕان ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة ٔبول ما ًفـي يف حتلِق ٔبي قصض اجامتؾي حضازي سواء 

من ٔبُي اًحاظي ٔبو ٔبُي احلق، فلس َكن اًىفاز ًواًون تـضِم تـضًا يف حصة املسَمني، فِم 

ًؤًفون كَوهبم تخوؾَهتم اًحاظي تبٔن املسَمني دعص ؿَْيم ؿ  ذٍهنم وذهَامه حفازتوا ٔلجي ر  

املسَمني، ذل  رهص هللا س ححاهَ ُشٍ اًس ية يف ذَلَ وىهبم تبهٔنم ٕان مل ًفـَوا يف موالات تـضِم 

يرص تـضِم ًـضَا حىون فذية وفساذ هحريس  ٍُ " تـضًا ًو َُو ـَ له ثَْف
ّ
ٍغ ا ـْ َ ََاُء ت ًِ ُضُِْم َبْو ـْ َ ٍَن َنَفُصوا ت ِ َواذله

س (73): حَُىْن ِفْذيٌَة يِف اْلَْزِض َوفََساٌذ َنِحرٌي، سوزت ألهفال الًٓة 

 ٕان هَان إلسالم املمتثي يف ٕاكامة صـائٍص وفصائضَ وحصك مٌاَََُ مـؼمِا حتخاح ٕاىل اًـمي 

.  ادلاؾي امليؼم اذلي حيخاح ٕاىل ثبًٓف اًلَوة ومجؽ اًلكمة، فاهـساهمام اس خحاةل ٕاكامة رشًـة هللا

:  مـىن ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة 

املصاذ من ثبًَٔف اًلَوة ُو حمحة تـضِم تـضًا وموالات تـضِم تـضًا ؿ  إلميان ابهلل 

واًـمي ابٕلسالم،مث ثبًٓف اًلَوة ُو مداذزت ُك من املسَمني ٕاىل اًخـازف تُهنم واًخـامي احلسن 

واًخـاون واًخيارص ؿ  اخلري، ؤبما مجؽ اًلكمة ُو ثوحِس املسَمني ؿ  ؾلِست اًخوحِس واًـمي 

مَي " ثرشًـة إلسالم،  ُِ ْجَصا
ّ
َِ ا يَا ِت َْ َم َوَما َوظه َْ َ ً

ّ
يَا ا ِْ ي َبْوَح ِ َِ هُوًحا َواذله ٍِن َما َوَّصه ِت رَشََع ًَُُكْ ِمَن اّلِ

 َِ َْ َ ً
ّ
خَِِب ا ُ ََيْ َِ اَّلله َْ َ ً

ّ
َِ َنُُبَ ؿََ  اًُْمرْشِِننَي َما ثَْسُؾومُهْ ا كُوا ِفِ ٍَن َوَل ثَخََفصه َوُموََس َوِؿََُس َبْن َبِكميُوا اّلِ

َِ َمْن ًُِيُُة سوزت صوزى الًٓة  َْ َ ً
ّ
ًٌَِفا : " )، وكال (13): َمْن ٌََضاُء َوَْيِْسي ا ٍِن َح ٌِّلِ فَبَِكْم َوْْجََم 

ََُموَن  ـْ َ ُ َوًَِىنه َبْنََثَ اًيهاِش َل ً ٍُن اًْلمَّيِ ِ َرِ َ اّلِ ًَِزَِْق اَّلله هِِت فََعَص اًيهاَش ؿَََْْيَا َل ثَْحِسًَي  ِ اً ِفْعَصَث اَّلله

اَلَت َوَل حَُىوهُوا ِمَن اًُْمرْشِِننَي  (30) ٍُ َوَبِكميُوا اًعه هُلو َِ َواث َْ َ ً
ّ
ٌَِِخنَي ا كُوا ِذٍهَنُْم َوََكهُوا  (31)ُم ٍَن فَصه ِ ِمَن اذله

ْم فَصُِحوَن سوزت اًصوم الًٓة  ْْيِ ا ُُكُّ ِحْزٍة ِتَما َلَ ـً ََ ، فال مـىن اجامتع اًلكمة يف إلسالم 32- 31ص ِ

ٕال ؿ  اًخوحِس واًـمي ثرشًـة إلسالم، ول مـىن ثبًٓف اًلَوة ٕال ؿ  حمحة هللا ويف هللا جفمَؽ 

له " املولت ؿ  كري حمحة هللا حىون املـاذات واملالؾية ًوم اًلِامة 
ّ
ٍغ ؿَُسوٌّ ا ـْ َح ًِ ُضُِْم  ـْ َ ُء ًَْوَمِئٍش ت اْلَِذاله

َزهُوَن  (67)اًُْمخهِلنَي  ََْوَم َوَل َبهُُْتْ حَتْ ُُكُ اًْ َْ َ َِِمنَي  (68)َ  ِؾَحاِذ َل َدْوٌف ؿََ ٍَن بَٓمٌُوا ِتبَٓ ِثيَا َوََكهُوا ُمْس ِ اذله

ََاِت : " ،  وكال 69-67: سوزت اًزدصف الًٓة  ٌُُِكْ يِف اًَْح َت تَُْ ِ َبْوََثًًن َمَوذه ْشُُتْ ِمْن ُذوِن اَّلله َ هَما اَّته ه
ّ
َوكَاَل ا

ًضا َوَمبَِواُ ُ اًيهاُز َوَما ًَُُكْ ِمْن ًَنرِصٍَِن سوزت  ـْ َ ُضُُكْ ت ـْ َ ُن ت ـَ ٍغ َوًََْ ـْ ُضُُكْ ِتَح ـْ َ ََا مُثه ًَْوَم اًِْلَِاَمِة ٍَْىُفُص ت ْ ه الُّ

(  25): اًـيىدوث الًٓة 
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ا، املصاذ من مجؽ اًلكمة لكمة الامة  فٕان متًزق ألمة ل ميىن ٔبن ٌس خفِس مٌَ سوى ؿسُو

ألمة اجملمتـة ؿ  لكمة ل ٕاهل ٕال هللا تلغ اًيؼص ؾن امس اًحل اًِت ثـُش : وحني هلول ألمة هلعس

فَِ، ٔبو صلك ٔبو ًون إلوسان ٔبو ٔبي يشء بٓدص من اًعفاث اًخرشًة، فألمة جتمتؽ ؿ  إلميان ل 

ٕامنا ٔبلكت ًوم ٔبُك اًثوز ألتَغ، : ؿ  احلسوذ ٔبو اًـوامي اًخرشًة ألدصى، ٕان ًسان حاًيا ًلول

. فاًـسو ٔبحِاًًن ميزق ألمة حىت ًـحر جلك جزٍء مهنا ذون ٔبن ًَخفت ٕاًََ الٓدصون

ٔبن ًـحر ترتهَا مارا ظيؽ؟ ٔبول ما ظيؽ ٔبهَ ُسم اخلالفة، وتش  - ممالً -ملا ٔبزاذ اًلصة 

ؾزل ألمة إلسالمِة ؾن حصهَا، ففـي ترتهَا ما ٔبزاذ ٔبن ًفـهل من اًـَمية واًخلًصة واًخرًصة 

ىشا تلِة الول ملا اهفعَت واهفعي تـضِا ؾن تـغ، ٔبظحح ًيفصذ جلك  واًفساذ نام ثـَمون، ُو

ذوةٍل مهنا فِفـي هبا ما ٌضاء، ُشا ٕارا َكهت املسبةٔل جمصذ ؾزةل، مفا اب  ٕارا حتوًت اًلضَة ٕاىل 

ؿساوت مس خحمكة تني صـوة املسَمني ؤبظحح املسمل ًحلغ ٔبذاٍ املسمل وحية اًاكفص ْيوذً  ٔبو 

ًلس اس خرصدٌا ٕادواهيا اًفَسعًَِون سماًًن ! هرصاهًَا ٔبو تـثًَا ٔبو كري ر ، ٕان ُشا ًِو اًحالء املحني

اًل، مث اس خرصدٌا اًسوزًون، وزمبا نيا مضلوًني ؾن رصذاث ٕادواهيا هبمومٌا اًضرعَة، َكن  ظًو

احنن  - ٔبْيا إلدوت-ُك امصٍئ مٌا مضلوًل هبمومَ اخلاظة ؾن ٕاجاتة رصذاث ٕادواهَ املسَمني، ُو

. اًَوم هسفؽ اٍمثن، ٕان من خيشل ٕادواهَ املسَمني يف ُك ماكن ل تس ٔبن ًسفؽ اٍمثن ؿاجاًل كري بٓجي

ٔبن زاتعة إلميان اًِت ثوحس ُشا اجلسم إلساليم اًىدري َية ٔبن ثؼي - ٔبْيا ألحدة-فَيـمل 

يه اًصاتعة ألوىل، تي اًصاتعة ألوىل وألذريت تني املسَمني، ؤبل وسمح ٔلي سخة من ألس حاة 

ٔبن متزق ُشٍ اًصاتعة، ًُس حصَحًا ٔبن ثبئت ٕاىل صـٍة من اًضـوة فذلول اًضـة اًفالين فَِ 

-نشا، وفَِ نشا، وثـمم وثبئت تـَوة، ًلس مسـت تبٔرين من ُشا اًالكم ما ًؤري، فذجس ٕاوساًًن 

اًضـة اًفالين فَِ نشا ويف اخلازح جتس نثريًا ًخحسزون ؾيا، تبٔن فِيا نشا وفِيا : ًلول  - ممالً 

ياك حنن هخحسج ؾن بٓدٍصن، فٌلول ؾن اًضـة اًفَسعَين ٔبن فَِ نشا ونشا، ٔبو ؾن  نشا، ُو

اًضـة ألفلاين ٔبن فَِ نشا ونشا، واملؤسف ٔبن ُشا ألمص ًخـسى اًيعاق اًفصذي ٔبحِاًًن ٕاىل هعاٍق 

ٔبوسؽ، فصمبا وجسث مسذاًل ًِشا اًالكم يف تـغ ٔبْجزت ٕاؿالمٌا من حصافة ٔبو ٕاراؿة ٔبو ثَفزت ٔبو 

صًا كري  ا، فبٔظححت توؾي ٔبو تلري وؾي ثـمق ُشٍ اًِوت وثعوز تـغ اًضـوة إلسالمِة ثعٍو كرُي

. حصَح

  ٌس خلَر تيا املس خضـفون ومه كذ  : ٕان متًزق ألمة إلسالمِة ل ٌس خفِس مٌَ ٕال اًـسو

ؤبدشى مفا ْيزت ٕاوسان مارا اًخلاظؽ يف إلسالم تٌُُك ؤبهُت   ؾحاذ هللا ٕادوان ملثي ُشا ًشوة 

. اًلَة من مكٍس ٕان َكن يف اًلَة ٕاسالم وٕاميان 

الادذالف يف اًصٔبي ل ًرض، : ٔبْيا إلدوت:  الادذالف يف وْجاث اًيؼص ل ًرض

والادذالف يف وْجاث اًيؼص ل ًرض، والاجهتاذ وازذ، ول ًـين ادذالف وْجاث اًيؼص ثفًصق 
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س خـسون ًِا - ممالً -اًلكمة، ٔبًن ٔبثـجة ٔبن اٍْيوذ  خيوضون مـصنة مؽ املسَمني، مـصنة ضاًزة ٌو

مه حازتوًن جصٔبٍي واحٍس ؿسٌذ كٌُي ًوىن مضاٌء َثتت اًًسق ذٔباًب وؾزمًا :- اس خـساذ اًصجال فـالً 

وٕاؿساذًا وثضحَة وابذزوا قزوًن يف مىص مسددق حيسومه ٔبمٌي مييض تَ معٌي وحنن واسؤباتٍ يف ػةل 

اذلق حازث كواؿسًن ساقت ؾلائسًن ٔبما اًصءوش فصٔبٌي كري مذفق اًحـغ حيسة ٔبن احلصة جـجـة 

ي ًنل اًضـوة سوى كوٍل جزاف وٕاظالخ  واًحـغ يف قفةل واًحـغ يف هفق كاًوا اًضـوة ُو

اٍْيوذ حيازتوهيا الٓن ومه ٔبحزاة ص ىت وص َؽ واجتاُاث مذياكضة خمخَفة، وحيعي : ؿ  اًوزق ٔبكول

تُهنم يف جماًسِم وجصملاًن م رصاع وجسل وكِي وكال، ؤبحِاًًن سة وص ُت، ًوىن مؽ ر  س َاس هتم 

يف حصتيا موحست، فال رضمه ُشا الادذالف املوجوذ تُهنم يف ثوحِس لكمهتم ضسًن، ول َكن ُشا 

. اًخوحِس ًلكمهتم مسؿات ٕاىل ٔبن حيسموا ٔبموزمه الاذََة ًعاحل ظصٍف من ألظصاف

ؿ  ُك  (%100)فاملضلكة ٔبهيا حنن املسَمني ل هـصف ٔبهعاف احلَول، ٕاما ىًصس اثفاكًا 

كس خنخَف يف ٔبموز نثريت ويف ! ل   ٔبيخ (%100)يشء، وٕاما ٔبهيا ل هَخلي ٔبتسًا، ٕاما ظفص ٔبو 

ىون ًلك واحس مٌا زٔبي، وكس ٔبجس ؿََم يف هفيس موكفًا مـَيًا، ٔبو جتس ؿيله يف  وْجاث اًيؼص ٍو

هفسم موكفًا مـَيًا، ًىن ُشا لكَ ل مييؽ ٔبن هوحس لكمخيا وظفٌا ابجتاٍ ؿسوًن، ؤبن هسزك ٔبن ٔبدوت 

 .إلميان ٔبنُب ؤبمعق ؤبوسؽ من ُك ذالف َيصي تني املؤمٌني

. مهنج ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة 

ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة ًيعَق من تياء اًـلِست اًعحَحة واًفىصت اًسَمية واًخعوز 

اًسَمي، وثوؾَة ألمة تبمٔهَة اًخلصكة تني اًثواتت اًلعـَاث وتياء اًلسزت ؿ  اًخـامي اًصيق تبٔذالكِة 

.  سامِة

فدياء اًـلِست اًعحَحة اًعافِة من صوائة اًىفص واًرشك واًيفاق ًبئت يف امللسمة، اًـلِست 

اًعحَحة اًىت ثول حمحة هللا وموالثَ وحمحة زسول هللا واملؤمٌني وحمحة رشًـة هللا وس ية زسول 

هللا، واًَلني تبٔن ل حِات ٕال مؽ إلميان واًـمي اًعاحلة ول اًـزت هل ٌوَمسَمني ٕال ٔبن ًخجسس 

شا ًلوذ ٕاىل الاؾخلاذ تبٔن ل ًعي املسمل ذزجة إلميان ٕال ٕارا واىل ٔبذاٍ  إلسالم يف خشعَة ألمة ُو

اَجُصوا : " املسمل وثـاون مـَ يف ٕاكامة الٍن، كال ثـاىل مدَيا ُشٍ اًلضَة  َُ ٍَن بَٓمٌُوا َو ِ نه اذله
ّ
ا

ٍَن بَٓمٌُوا  ِ ٍغ َواذله ـْ َ ََاُء ت ًِ ُضُِْم َبْو ـْ َ َِئَم ت وا ُبًو ٍَن بَٓوْوا َوهرََصُ ِ ِ َواذله ًِِِْم َوَبهُْفِسِِْم يِف َسِخِِي اَّلله ُسوا ِتبَْمَوا َُ َوَجا

له 
ّ
ُُكُ اًيهرْصُ ا َْ ََ ـَ ٍِن فَ وُ ْ يِف اّلِ ِن اْسدٌَْرَصُ

ّ
ٍء َحىته ُْيَاِجُصوا َوا ْم ِمْن يَشْ َوًَْم ُْيَاِجُصوا َما ًَُُكْ ِمْن َوَلٍهَِتِ

َمَُوَن تَِعرٌي   ـْ ُ ِتَما ثَ ( 72سوزت ألهفال )ؿََ  كَْوٍم تٌََُُُْكْ َوتَُهَْنُْم ِمِثَاٌق َواَّلله

ٍ : وكال  َُ َبِرةله َ حُّوه ُْم َوحُيِ هبُّ ُ ِتلَْوٍم حُيِ َِ فََسْوَف ًَبيِِت اَّلله ٍَن بَٓمٌُوا َمْن ٍَْصثَسه ِمٌُُْكْ َؾْن ِذًِي ِ َا اذله َ  َبْيُّ

 َِ ِ ًُْؤِثَ ِ َوَل خَيَافُوَن ًَْوَمَة َلمِئٍ َرِ َ فَْضُي اَّلله ُسوَن يِف َسِخِِي اَّلله ُِ ا ًْاَكِفصٍَِن َُيَ ٍت ؿََ  ا ٌِنَي َبِؾزه ؿََ  اًُْمْؤِم

َِمٌي  ُ َواِسٌؽ ؿَ اَلَت َوًُْؤثُوَن  (54)َمْن ٌََضاُء َواَّلله ٍَن ًُِلميُوَن اًعه ِ ٍَن بَٓمٌُوا اذله ِ ُ َوَزُسوهُلُ َواذله ًَُُُِّكُ اَّلله هَما َو ه
ّ
ا
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وَن  ـُ ََكَت َومُهْ َزاِن ًُِحوَن  (55)اًزه ِ مُهُ اًْلَا نه ِحْزَة اَّلله
ّ
ٍَن بَٓمٌُوا فَا ِ َ َوَزُسوهَلُ َواذله ( 56)َوَمْن ًَخََوله اَّلله

( 56-54: سوزت املائست الًٓة )

ِِْم َممَُي اًَْجَسِس » :" وكال ظ  هللا ؿَََ وسمل  اُظِفِِْم َوحََصامُحِ ـَ مِهْ َوثَ ٌِنَي ِِف ثََواّذِ َممَُي اًُْمْؤِم

ى  َِِص َواًُْحمه َُ ُؾْضٌو ثََساَؾى َسائُِص اًَْجَسِس اِبًسه خَََك ِمٌْ َرا اص ْ
ّ
.     زواٍ مسمل«ا

ؤبما ثفِمي ألمة ذاظة اًـَامء والؿات واًـامَني يف كضا  اًثواتت واملخلرياث ٔبو اًلعـَاث 

وإلجهتاذ ث ٔبو إلجامؾَاث واخلالفِاث واًخفصكة تُهنام يف مجَؽ مسائي الٍن يف اخلُب ث 

واًـمََاث يف الؾوت واجلِاذ وألحاكم اًفلَِاث ًِيي من رضوزت الٍن اًَوم ور  ان وحست اًفِم 

فامي ُو من اًلعـَاث والاجامؿاث ثول احملحة واًولت وٕاذزاك ما ُو من اٌَمخلرياث والاجهتاذاث 

ثول الاحرتام ًلك ري زٔبي ًصي بٓدص ، واخلعام نثريا ما حيسج ٔلجي اخلالف يف ما ُو من 

اًلعـَاث واملخلرياث ٔكن ًـخلس تـغ ادلاؿاث ٔبن املسائي املـَية من اًلعـَاث ؤبن من دصح مهنا 

دصجوا من إلسالم، تُامن ٍصى اًحـغ ٔبهنا من املسائي املخلرياث فال تبٔش ابخلالف فال صم ُشا 

الاحذالف ًؤذي ٕاىل ادذالف وثيافص اًلَوة واًخلاظؽ فٕاين وكريي ل هلدي صُئًا كعـَا َيـي صُئا 

وسخًِا ٔلن مـىن ُشا دصق ٔلساس َاث يف الٍن، ومن جاهة بٓدص ٕارا َكهت املسبةٔل اجهتاذًة وكس 

زٔبًت ظوااب فْيا زٔبً  مـَيًا ول ٔبكدي ٔبن ٔبجُبين ٔبن ٔبكري زٔبي يف هون ظوااًب يف زٔبي بٓدص مما ل ٔبزاٍ، 

فاًرضوزي تَان ما ُو اًلعـَاث اًىت . من ٔبجُب ثلَري زٔبيي فامي ٔبؾخلس ظوااًب ٔبؾخُب اىهتاَكً ٌَحًصة

ثـخُب من اًرشًـة اًىت ٔبىًزِا س ححاهَ، ومن متسم هبا فِسذي يف سمصت املسَمني ومن ما ُو من 

مبشُة , الاجهتاذ ث ٔبو من اًرشًـة املؤوةل اًىت َيوس اخلالف فْيا ول َيوس ٕاًزام اًياش جصٔبي ا

، ومن من اًرضوزي مـصفة اًرشع املحسل اذلي ٕال اًرشع من  مـني مؽ ٔبهَ زٔبى اًعواة يف كرٍي

َوًَْفغُ : " ٔبدعاء اًيا ٕاىل اًرشع وايب مٌَ ول حيوس اًياش اثحاؿَ، كال ص َخ إلسالم اجن ثخميَة 

اٍن  ـَ ْعِ ًُلَاُل يِف ُؾْصِف اًيهاِش ؿََ  زاََلزَِة َم ُْع اًُْمََنهُل : " اًرشه ُة " اًرشه َشا ََيِ َُ ُسوُل َو َِ اًصه َو َما َجاَء ِت ُُ َو

 َُ َُ َوَجدَْت ُؾُلوتَُخ َُ َوَمْن َذاًََف َِّحاؿُ ُل " َواًثهايِن . اث ُْع اًُْمَؤوه ِسٍَن ِفْيَا " اًرشه َََماِء اًُْمْجهَتِ ـُ َو بَٓزاُء اًْ ُُ َو

 ٍِ ِو ِة َماِ ٍ َوحَنْ َُ َِ . مَكَْش وَم اًيهاِش ِت ُصُم ، َوًََُْس ِلََحِس َبْن ًَُِْزَم مُعُ ُة َوَل حَيْ َُ َوَل ََيِ َِّحاؿُ فَََِشا ٌَُسوُغ اث

 َُ وَم اًيهاِش ِمٌْ ًُِر . َوَل ًَْميََؽ مُعُ ُل " َواًثها ُْع اًُْمَحسه ُ " اًرشه ِ َوَزُسوهِلِ َظ ه اَّلله ًَْىِشُة ؿََ  اَّلله َو ا ُُ َو

ِ فَلَْس  َشا ِمْن رَشْعِ اَّلله َُ ِ فََمْن كَاَل ٕانه  مْلِ اًَْحنّيِ ا َواًؼُّ َُ ِو وِز َوحَنْ َ َبْو ؿََ  اًيهاِش ِثَضَِاَذاِث اًزُّ َِ َوَسمله َْ َ ؿََ

خََة َحاَلٌل : مَكَْن كَاَل . َنَفَص ِتاَل ِىَزاعٍ  َْ َم َواًَْم ُو َرِ َ - ٕانه اله ِِب َوحَنْ َُ َشا َمْش َُ ي . َوًَْو كَاَل  ِ فَََْو ََكَن اذله

اِكَة َمْن  ـَ ُ َِ َوً ََؽ اًيهاِش ِت صِّيِ ، ًَْم ٍَُىْن هَلُ َبْن ًَُِْزَم مَجِ ـَ ُة َماِ ٍ َبْو اْلَْص َُ َو َمْش ُُ َِ اْجُن َمْزَُوٍف  َحَُكَ ِت

ِة  َو ِذاَلَف هَّطِ َماِ ٍ َوَبئِمه ُُ  َِ ي ًَُلوهُلُ َوًَُِْزُم ِت ِ َِْف َواًْلَْوُل اذله ِة ، فََى َِّفاِق اْلُمه َِ اِبث َْ َ َُ ؿََ ًَْم ًَُواِفْل

 َِ اِت ِة َبحْصَ صِّيِ َوَبئِمه ـَ َِ َوِذاَلَف هَّطِ اْلَْص اِت . ََكًْلَاِِض َبيِب جَْىٍص َوَبيِب اًَْحَسِن اًعُبي: َبحْصَ
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ِة " َبنه ًَْفغَ  ـَ ًِ ِ " اًرشه ْعِ اًُْمََنهِل ِمْن ِؾْيِس اَّلله ُق تنَْيَ اًرشه َِ َنِثرٌي ِمْن اًيهاِش َوَل ًَُفّصِ ًَخَلَكهُم ِت

َْع ًََُْس ِلََحِس ِمْن اًَْزَِْق  َشا اًرشه َُ نه 
ّ
َِ َزُسوهَلُ ؛ فَا ُ ِت ـََر اَّلله َ ي ت ِ يهُة اذله ًِْىذَاُة َواًس ُّ َو ا ُُ اىَل َو ـَ ثَ

َو ُحُْكُ اًَْحاِ ِ فَاًَْحاِ ُ اَتَزًت ًُِعُُة َواَتَزًت  ُُ ي  ِ ْعِ اذله َُ ٕاله ََكِفٌص َوتنَْيَ اًرشه ُصُح َؾْي َُ َوَل خَيْ اًُْرُصوُح َؾْي

ِعُئ  َُ كَاَل . خُيْ ه َ َبه َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿََ ََنِ َؾْن اًيهِِبِّ َظ ه اَّلله له فَِفي اًسُّ
ّ
ًًِما ؿَاِذًل َوا َشا ٕاَرا ََكَن ؿَا َُ " :{ 

ََاِن يِف اًيهاِز َوكَاٍض يِف اًَْجيهِة  َِ فََُِو يِف اًَْجيهِة َوَزُجٌي : اًُْلَضاُت زاََلزٌَة كَاِض َزُجٌي ؿمَِلَ اًَْحقه َوكَََض ِت

ٍِ فََُِو يِف اًيهاِز  ٍي فََُِو يِف اًيهاِز َوَزُجٌي ؿمَِلَ اًَْحقه فَلَََض ِتلَرْيِ ٌَِيهاِش ؿََ  َْجْ َوَبفَْضُي اًُْلَضاِت "  {كَََض 

َُ كَاَل  ه ِحََحنْيِ َبه َُ يِف اًعه َ فَلَْس زَخََت َؾْي َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿََ ٌس َظ ه اَّلله ُس َوَلِ بَٓذَم ُمَحمه َِّ ًِنَي س َ اِذ ـَ ًِِمنَي اًْ ا ـَ : " اًْ

ُؽ فََمْن  } ا َبمْسَ هَما َبْكيِض ِتيَْحِو ِممه ه
ّ
ٍغ َوا ـْ َ َِ ِمْن ت ِخ جه َضُُكْ ٍَُىوُن َبًَْحَن ِِبُ ـْ َ ـَيه ت َ خَِعُموَن ٕاََله َوً هُُكْ ََّتْ ٕاى

ًة ِمْن اًيهاِز  ـَ هَما َبْكَعُؽ هَلُ ِكْع ه
ّ
ٍُ فَا َِ َصُْئًا فاََل ًَبُِذُش َُ "  {كََضُْت هَلُ ِمْن َحّقِ َبِدِ ه ُس اًَْزَِْق َبه َِّ فَلَْس َبْذَُبَ س َ

َِ هَلُ  ٌََِْمْليِضِّ هَلُ َبْن ًَبُِذَش َما كَََض ِت ْز  اَلِف َرِ َ ًَْم ََيُ َُ َوََكَن يِف اًَْحاِظِن ِِبِ ـَ ا مَسِ ِء ِممه ٕاَرا كَََض ِثََشْ

ًة ِمْن اًيهاِز  ـَ َِ ِكْع هَما ًَْلَعُؽ هَلُ ِت َُ ٕاه ه َََماِء يِف اْلَْماَلِك اًُْمْعََلَِة ٕاَرا َحَُكَ اًَْحاِ ُ . َوَبه ـُ َِ تنَْيَ اًْ َْ َ َشا ُمذهَفٌق ؿََ َُ َو

ٌََِْمْليِضِّ هَلُ َبْن ًَبُِذَش َما  ْز  ِص ًَْم ََيُ ُِ ا اَلِف اًؼه ْكَصاِز َوََكَن اًَْحاِظُن ِِبِ
ّ
ٌَِة َواْل ِّ ِؾَهًة ََكًَْحُ ًة رَشْ َُ ُحجه ِتَما َػيه

َِّفاِق  َِ هَلُ اِبِلث َََماِء ًَُلوُل ٕانه اْلَْمَص َنَشِ َ . كُيِضَ ِت ـُ ُلوِذ واًفسود ِتِمثِْي َرِ َ ؛ فَبَْنََثُ اًْ ـُ ْن َحَُكَ يِف اًْ
ّ
َوا

َُ تنَْيَ اًيهْوؿنَْيِ  ُ َؾْي ٌََِفَة َزِِضَ اَّلله َق َبتُو َح ّيِ َوَبمْحَس ْجِن َحٌَْحٍي َوفَصه ـِ اِف ُة َماِ ٍ َواًضه َُ َو َمْش ُُ فَََْفغُ . َو

ِة "  ـَ ًِ ْعِ َواًرشه ُصَح " اًرشه مِهْ َبْن خَيْ ًِلَرْيِ ِ َوَل  ََاِء اَّلله ًِ يهُة ًَْم ٍَُىْن ِلََحِس ِمْن َبْو ًِْىذَاُة َواًس ُّ َِ ا ٕاَرا ُبِزًَس ِت

َ اَبِظيًا  َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿََ ٍس َظ ه اَّلله ِة ُمَحمه ـَ َ ِ كرَْيَ ُمذَات ِ َظصًِلًا ٕاىَل اَّلله ََاِء اَّلله ًِ َُ َوَمْن َػنه َبنه ِلََحِس ِمْن َبْو َؾْي

ًصا فََُِو ََكِفٌص  ُِ َُ اَبِظيًا َوَػا ـْ ًصا فمََلْ ًُخَاِت ُِ ِة ُموََس َمَؽ اًَْررِضِ ََكَن كاًعا . َوَػا َوَمْن اْحذَجه يِف َرِ َ ِتِلعه

نه " َبَحُسمُهَا : " ِمْن َوْْجَنْيِ 
ّ
َُ ؛ فَا َِّحاؿُ وًَث ٕاىَل اًَْررِضِ َوَل ََكَن ؿََ  اًَْررِضِ اث ـُ َبنه ُموََس ًَْم ٍَُىْن َمْد

ًَِجِمَؽِ اًثهلََنَْيِ  ٌة  َُ ؿَامه َ فَصَِساًَُخ َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿََ ٌس َظ ه اَّلله ا ُمَحمه ائََِي َوَبمه وًَث ٕاىَل تيَِن ٕادْشَ ـُ ُموََس ََكَن َمْد

َو َبفَْضُي ِمْن اًَْررِضِ  ُُ َُ َمْن  وِْس َوًَْوَبْذَزَن
ّ
َُ : اًِْجّنِ َواْل َِّحاؿُ ْم ؛ اث مَي َوُموََس َوِؿََُس َوَجَة ؿَََْْيِ ُِ ْجَصا

ّ
ََك

ًُِموََس  ًََِِشا كَاَل اًَْررِضُ  ًًَِّا ؛ َو َِْف اِبًَْررِضِ َسَواٌء ََكَن هَِخًِّا َبْو َو ِ : " فََى ٕاًنه ؿََ  ِؿمْلٍ ِمْن ِؿمْلِ اَّلله

 َُ ُ َل َبْؿََُم َُ اَّلله هَمَى ِ ؿََ َُ ؛ َوَبهَْت ؿََ  ِؿمْلٍ ِمْن ِؿمْلِ اَّلله ََُم ـْ ُ َل ثَ َِ اَّلله هَمِيَ َوًََُْس ِلََحِس ِمْن اًثهلََنَْيِ " ؿََ

َشا  َُ َ َبْن ًَُلوَل ِممَْي  َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿََ ٍس َظ ه اَّلله ٍَن تَََلهَْتُْم ِزَساةَلُ ُمَحمه ِ هَلُ اًَْررِضُ ًَْم " اًثهايِن . " اذله ـَ َبنه َما فَ

ههَنَا هَلُ  ا تَُ هِِت ثُِخُِح َرِ َ فَََمه َحاَة اً اَلُم َوُموََس ًَْم ٍَُىْن ؿمَِلَ اْلَس ْ َِ اًسه َْ َ ِة ُموََس ؿََ ـَ ًِرَشًِ ًًِفا  ٍَُىْن ُمَزا

ا ٕاْحَساٌن  َُ ًِِم َبْن ًَبُِذَش ا َِا َدْوفًا ِمْن اًؼه َِ ُْ ًَِمْعَََحِة َب َِا  ـُ ِفِيَِة مُثه حَْصِكِ نه َدْصَق اًسه
ّ
َُ ؿََ  َرِ َ فَا َوافَلَ

َِ َل ًَْيَسِفُؽ ٕاله ِتلَْذهِلِ َجاَس  ٍُ ِلَتََوًْ ْن ََكَن َظِلرًيا َوَمْن ََكَن حَْىِفرُي
ّ
ائِِي َجائٌِز َوا ْم َوَرِ َ َجائٌِز َوكَْذُي اًعه ٕاٍَْْيِ

ا َسبهََلُ َؾْن كَْذِي اًِْلََْماِن : كَاَل . كَْذهُلُ  ُ َؾهْنَُما ًيجست احلصوزي ًَمه ٕاْن - كَاَل هَلُ - اْجُن َؾحهاٍش َزِِضَ اَّلله

ٍُ اًُْحَزاِزيُّ  له فاََل ثَْلُذَُِْْم َزَوا
ّ
َُ اًَْررِضُ ِمْن َرِ َ اًُْلاَلِم فَاْكُذَُِْْم َوا َم َِ َِْمت ِمهْنُْم َما ؿَ ا . ُنْيت ؿَ َوَبمه

ٌء  اِل فمََلْ ٍَُىْن يِف َرِ َ يَشْ ًِِح اْلَمْعَ ُْبُ ؿََ  اًُْجوعِ فَََِشا ِمْن َظا ََِدمِي ِتاَل ِؾَوٍض َواًعه ْحَساُن ٕاىَل اًْ
ّ
اْل
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 ِ ًًِفا رَشَْع اَّلله ًًِما َوكَْس ٍَُىوُن ؿَاِذًل َوكَْس ٍَُىوُن . ُمَزا ْعِ ُحُْكُ اًَْحاِ ِ فَلَْس ٍَُىوُن َػا ا ٕاَرا ُبِزًَس اِبًرشه َوَبمه

 َِ ِة اًِْفْل ْعِ كَْوُل َبئِمه ٌََِفَة َواًثهْوِزّيِ َوَماِ ِ ْجِن َبوٍَس : َظَوااًب َوكَْس ٍَُىوُن َدَعبًٔ َوكَْس ٍَُصاُذ اِبًرشه َكَيِب َح

ًِْىذَاِة  خَجُّ ًََِا اِب مِهْ فََُِؤَلِء َبْكَواًُُِْم حُيْ ْْسَاَق وَذاُوذ َوكرَْيِ
ّ
ّيِ َوَبمْحَس َوا ـِ اِف ٍس َواًضه ـْ ِر ْجِن َس َْ ه َواْلَْوَساِؾي َواٌَ

َِّحاعِ  ِة ََكث َؽِ اْلُمه َِّحاُع َبَحِسمِهْ َواِجدًا ؿََ  مَجِ ُِْر ََيُوُس َرِ َ ََكَن َجائًِزا َبْي ًََُْس اث ٍُ َح َ كرَْيَ َرا كَله
ّ
يهِة َوا َواًس ُّ

َِّحاُع َمْن ًَخَلَكهُم ِتلَرْيِ ِؿمْلٍ  ُصُم اث ََُِس َبَحِسمِهْ مََكَ حَيْ ُصُم ثَْل َ َوَل حَيْ َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿََ ُسوِل َظ ه اَّلله ا ٕاْن . اًصه َوَبمه

ِو  ِ َوحَنْ اَلِف ُمَصاِذ اَّلله َل اًيُُّعوَص ِِبِ اٍت َبْو ثَبَوه ِة َما ًََُْس ِمهْنَا ِمْن َبَحاِذًَر ُمْفرَتَ ـَ ًِ َبَضاَف َبَحٌس ٕاىَل اًرشه

ِل مََكَ  ْعِ اًُْمَحسه ِل َواًرشه ْعِ اًُْمَؤوه ْعِ اًُْمََنهِل َواًرشه َرِ َ ؛ فَََِشا ِمْن هَْوعِ اًخهْحِسًِي فََِِجُة اًَْفْصُق تنَْيَ اًرشه

يهِة َوتنَْيَ َما  ًِْىذَاِة َواًس ُّ خََسلُّ ؿَََْْيَا اِب هِة َوتنَْيَ َما ٌُس ْ ًِِهِة اْلَْمصًِ ً ًَْىْوِهَهِة َواًَْحِلِلَِة اّلِ ُق تنَْيَ اًَْحِلِلَِة ا ًَُفّصِ

 ٍِ . ٍُْىذََفى ِفْيَا ِتَشْوِق َظاِحهِبَا َوَوْجِس

 ؤبما حصتَة اًيفس ؿ  اًلسزت ؿ  اًخـامي واملـامةل ابٔلذالق اًسامِة والٓذاة اًساهَة مما 

ًؤًف اًلَوة فلس وزذث ر  ٔب ث نثريت من ر  ألمص ابٕلحسان واًصذ ابٔلحسن كال ثـاىل  يف 

ٍء َحِسُدًا : " صبٔن اًخحَة َ ََكَن ؿََ  ُُكِّ يَشْ نه اَّلله
ّ
ا ا َُ و َُُتْ ِتخَِحَهٍة فََحَُّوا ِتبَْحَسَن ِمهْنَا َبْو ُزذُّ َرا ُحِِّ

ّ
َوا

نه " ، ويف صبٔن اًالكم وحسًر اًياش86:سوزت اًًساء الًٓة 
ّ
هِِت يِهَ َبْحَسُن ا َحاِذي ًَُلوًُوا اً ـِ ًِ َوكُْي 

ا ُمِدَيًا سوزت إلدشاء الًٓة  وَْساِن ؿَُسوًّ
ّ
ًِاْل َعاَن ََكَن  َْ نه اًض ه

ّ
َعاَن ًََْنَُغ تَُهَْنُْم ا َْ ، ويف صبٔن زذ 53: اًض ه

هِِت يِهَ َبْحس: " اًسئِة ابحلس ية  ئَُة اْذفَْؽ اِبً ِّ ُ يَُة َوَل اًسه خَِوي اًَْحس َ ي تٌَََُْم  َوَل جَس ْ ِ َرا اذله
ّ
ُن فَا ََ

مٌي  َُ َوَِلٌّ مَحِ ه ه َُ ؿََساَوٌت َكَ له ُرو َحغٍّ َؾِؼمٍي سوزت  (34)َوتٌََُْ
ّ
ا ا َُ وا َوَما ًََُلها ٍَن َظَُبُ ِ له اذله

ّ
ا ا َُ َوَما ًََُلها

َصٍَْصَت " ، وكال اًيِب ظ  هللا ؿَََ وسمل يف صبٔن ورش اًسالم 35-34: فعَت الًٓة  ُُ َؾْن َبِِب 

 ِ َُ كَاَل كَاَل َزُسوُل اَّلله ُ َؾْي ٍِ َل ثَْسُذَُوا اًَْجيهَة » - :ظ  هللا ؿَََ وسمل-َزِِضَ اَّلله ََِس ى هَْفَِس ِت ِ َواذله

اَلَم تٌََُُُْكْ  ؟ َبفُْضوا اًسه اتَخُُْتْ ٍُ حَتَ َُْخُمو ـَ َرا فَ
ّ
ٍء ا ُُُّكْ ؿََ  ََشْ ُّوا َبَوَل َبُذً ات . «َحىته ثُْؤِمٌُوا َوَل ثُْؤِمٌُوا َحىته حَتَ

ِحَحِ  َُ ُمْسمِلٌ ِِف اًعه . َبْدَصَج

من ر  احلصص ؿ  موافلة ٔبؾامل اًياش ما مل ٍىن فَِ اخلعبٔ اًؼاُص وإلمث نام ٔبفىت 

.. من ؾحس اًـٍزز جن ؾحس هللا جن ابس ٕاىل حرضت ألد املىصم" اًض َخ جن ابس يف اًـَس 

فلس وظي ٕاَل نخاجُك اًىصمي وظَُك هللا هبساٍ ٔبما ما : اًسالم ؿََُك وزمحة هللا وجصَكثَ، ٔبما تـس

ٔبرشُت ٕاًََ من ٔبن تـغ املوػفني يف اًسفازت اًسـوذًة يف ابهس خان ظام مؽ املمَىة، واًحـغ مهنم 

. ظام مؽ ٔبُي اًحل تحاهس خان تـس املمَىة تثالج ٔب م، وسؤاًُك ؾن احلُك يف ر  فلس فِمخَ

اًؼاُص من ألذةل اًرشؾَة، ُو ٔبن ُك ٕاوسان ًلمي يف تل ًَزمَ اًعوم مؽ ٔبَُِا، ًلول : واجلواة

اًعوم ًوم ثعومون، وإلفعاز ًوم ثفعصون، وألحضى ًوم ثضحون  »: اًيِب ظ  هللا ؿَََ وسمل

وملا ؿمل من اًرشًـة من ألمص ابلجامتع واًخحشٍص من اًفصكة والادذالف، ؤلن املعاًؽ َّتخَف « 

فاذلي ظام من : وتياء ؿ  ر - ابثفاق ٔبُي املـصفة نام كاهل ص َخ إلسالم اجن حميَة زمحَ هللا 
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موػفي اًسفازت يف اًحاهس خان مؽ اًحاهس خاهَني ٔبكصة ٕاىل ٕاظاتة احلق ممن ظام مؽ اًسـوذًة، ًخحاؿس 

ما تني اًحلٍن، ولدذالف املعاًؽ فْيام، ول صم ٔبن ظوم املسَمني مجَـا جصؤًة اًِالل ٔبو ٕانامل 

اًـست يف ٔبي تل من تالذمه ُو املوافق ًؼاُص ألذةل اًرشؾَة، ًوىن ٕارا مل ًخُرس ر  فألكصة 

. وَل اًخوفِق، واًسالم ؿََُك وزمحة هللا وجصَكثَ- س ححاهَ - ُو ما رهصًن بٓهفا، وهللا 

 ويف صبٔن ٕاتلاء مسائي اخلالف ؿ  اخلالف اذلي ًـشز اخملاًفون كال اًض َخ جن ابس 

حتصي : ُو- ؾز وجي - اذلي ٔبويص تَ مجَؽ ٕادواين من ٔبُي اًـمل والؾوت ٕاىل هللا :" زمحَ هللا

ألسَوة احلسن واًصفق يف الؾوت ويف مسائي اخلالف ؾيس املياػصت واملشاهصت يف ر  ؤبن ل 

حتمهل اًلريت واحلست ؿ  ٔبن ًلول ما ل ًًدلي ٔبن ًلول مما ٌسخة اًفصكة والادذالف واًخحاقغ 

واًخحاؿس، تي ؿ  الاؾي ٕاىل هللا واملـمل واملصصس ٔبن ًخحصى ألساًَة اًيافـة واًصفق يف لكمخَ حىت 

: ظ  هللا ؿَََ وسمل- ًيخَِ - ؾز وجي - ثلدي لكمخَ وحىت ل ثدداؿس اًلَوة ؾيَ، نام كال هللا 

وا ِمْن َحْوِ َ } ََِغَ اًْلََِْة َلهَْفضُّ ا كَ ًِْيَت ًَُِْم َوًَْو ُنْيَت فَؼًّ  ِ - س ححاهَ - ، وكال  {فَِدَما َزمْحٍَة ِمَن اَّلله

ازون ملا تـهثام ٕاىل فصؾون ُ ًَخََشنهُص َبْو خَيَْ  }: ملوَس ُو هله ـَ َ يًا ً َِّ َ - ، وهللا ًلول  {فَُلوَل هَلُ كَْوًل ً

: س ححاهَ

هِِت يِهَ َبْحَسنُ } يَِة َوَجاِذًُِْْم اِبً َِّم اِبًِْحمْكَِة َواًَْمْوِؾَؼِة اًَْحس َ ىَل َسِخِِي َزت
ّ
لول {اْذُع ا -: س ححاهَ - ، ًو

ٍَن َػََُموا ِمهْنُمْ } ِ له اذله
ّ
هِِت يِهَ َبْحَسُن ا له اِبً

ّ
ًِْىذَاِة ا َي ا ُْ اِذًُوا َب لول {َوَل جُتَ ظ  هللا ؿَََ - ، ًو

لول « ٕان اًصفق ل ٍىون يف يشء ٕال ساهَ ول ًَنع من يشء ٕال صبٔهَ »: وسمل ظ  هللا ؿَََ - ، ًو

. « من حيصم اًصفق حيصم اخلري لكَ »-: وسمل 

فـ  الاؾي ٕاىل هللا واملـمل ٔبن ًخحصى ألساًَة املفِست اًيافـة ؤبن حيشز اًضست 

واًـيف؛ ٔلن ر  كس ًفيض ٕاىل زذ احلق وٕاىل صست اخلالف واًفصكة تني إلدوان، وامللعوذ ُو 

تَان احلق واحلصص ؿ  كدوهل والاس خفاذت من الؾوت، ًوُس امللعوذ ٕاػِاز ؿَمم ٔبو ٕاػِاز ٔبهم 

ثسؾو ٕاىل هللا ٔبو ٔبهم ثلاز لٍن هللا، فاهلل ًـمل اًرس ؤبدفى، وٕامنا امللعوذ ٔبن ثحَف ذؾوت هللا ؤبن 

حول حُك . ًًذفؽ اًياش جلكمخم، فـََم تبٔس حاة كدوًِا وؿََم احلشز من ٔبس حاة زذُا وؿسم كدوًِا

: وضؽ اٍميني ؿ  اًضامل كدي اًصهوع وتـسٍ  

ًًدلي ٔبن ًـمل ٔبن ما ثلسم من اًححر من كدغ اٍميني ابًضامل ووضـِام -: زمحَ هللا - كال 

ؿ  اًعسز ٔبو كرٍي كدي اًصهوع وتـسٍ، ُك ر  من كدَي اًسَن ًوُس من كدَي اًواجداث ؾيس 

ٔبُي اًـمل، فَو ٔبن ٔبحسا ظ  مصسال ومل ًلدغ كدي اًصهوع ٔبو تـسٍ فعالثَ حصَحة وٕامنا حصك 

فال ًًدلي ٔلحس من املسَمني ٔبن ًخزش من اخلالف يف ُشٍ املسبةٔل ؤبص حاُِا . ألفضي يف اًعالت

ٕان اًلدغ واجة، : وس َةل ٕاىل اًَناع واٍهتاجص واًفصكة، فٕان ر  ل َيوس ٌَمسَمني، حىت ًوو كِي

نام ادذاٍز اًضوَكين ، تي اًواجة ؿ  ادلَؽ تشل اجلِوذ يف اًخـاون ؿ  اًُب واًخلوى وٕاًضاخ 
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نام ٔبن . احلق تسًَهل، واحلصص ؿ  ظفاء اًلَوة وسالمهتا من اًلي واحللس من تـضِم ؿ  تـغ

ٔبوجة ؿ  املسَمني ٔبن ًـخعموا - س ححاهَ - اًواجة احلشز من ٔبس حاة اًفصكة واٍهتاجص؛ ٔلن هللا 

كُوا}-: س ححاهَ - ِبحهل مجَـا، ؤبن ل ًخفصكوا، نام كال  ا َوَل ثََفصه ـً َ ِ مَجِ ْحِي اَّلله .   {َواْؾخَِعُموا ِِبَ

ٔبن ثـحسٍو ول جرشهوا تَ ... ٕان هللا ٍصِض ًُك زالَث »: وكال اًيِب ظ  هللا ؿَََ وسمل

«  صُئا، ؤبن ثـخعموا ِبحي هللا مجَـا ول ثفصكوا، ؤبن ثياحصوا من ولٍ هللا ٔبمص   

ا ٔبهَ ًلؽ تُهنم حشياء نثريت و اجص ثسخة  وكس تَلين ؾن نثري من ٕادواين املسَمني يف ٕافًصلِا وكرُي

مسبةٔل اًلدغ وإلزسال، ول صم ٔبن ر  مٌىص ل َيوس وكوؿَ مهنم؛ تي اًواجة ؿ  ادلَؽ 

اًخياحص واًخفامه يف مـصفة احلق تسًَهل، مؽ تلاء احملحة واًعفاء وألدوت إلمياهَة، فلس َكن ٔبحصاة 

خيخَفون يف - زمحِم هللا - واًـَامء تـسمه - زِض هللا ؾهنم - ظ  هللا ؿَََ وسمل - اًصسول 

املسائي اًفصؾَة، ول ًوجة ر  تُهنم فصكة ول  اجصا؛ ٔلن ُسف ُك واحس مهنم ُو مـصفة احلق 

تسًَهل، مفىت ػِص هلم اجمتـوا ؿَََ، ومىت دفي ؿ  تـضِم مل ًضَي ٔبذاٍ، ومل ًوجة هل ر  جهٍص 

. وملاظـخَ وؿسم اًعالت ذَفَ

مفهنج اًـَامء املحاذزت ٕاىل فـي ما ًؤًف اًلَوة ذون اهخؼاز ثعحَق اًياش ًىهنم 

ًـعون اًلسوت، فإلمام ؿيل زِض هللا ؾيَ همام حازتَ اخلوازح وحيازهبم ونفصومه مل حيُك ؿَْيم 

، وص َخ إلسالم اجن "مه ٔبدواهيا تلوا ؿََيا: " جىفصمه واؾخُبمه ٔبدواهَ اذلٍن تلوا ؿَََ، فلال ؾهنم 

حميَة َكن ؿَامء سماهَ خيامصوهَ، تي نفصوٍ  وحمكوا حلي ذمَ ًسخة اخلالف يف املسائي 

الاؾخلاذًة، ًوىن ملا مال اًوضؽ ًعاحلَ وظَة اًسَعان فذوى اًض َخ تلذي دعومَ، زفغ 

هَف ثلذَِم فَن جتس ذريًا مهنم، وملا ثرش ظالتَ مبوث : اًض َخ ظَة اًسَعان تي ذافؽ ؾهنم وكال 

ٔبصس دعومَ قضة اًض َخ وكال مل ثخرش مبوث ؿامل إلسالم، ًيشُة ٕاىل ٔبُهل وكال هلم ٔبًن تسل 

.  ٔبتَُك يف اًيفلة

.  الٓذاة وألذالق يف املـامةل ًخبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة

حزهَة اًيفس تخزََة اًيفوش من اًرشك، واًص ء، اًفواحش، واًىُب، واملـايص اًىت حتول : ألول 

س مما ًحـر ائخالف  ذون ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة وحتََة اًيفس ابٕلذالص واًخجصذ، واًُز

شٍ اًعفاث َّتَط املصء من اًخياسع ؿ  املعاحل .   اًلَوة ٔلن معسز اًخفصق اًخياسع يف املعاحل ُو

.  الاتخساء ابًسالم والاتدسام وثضاصة اًوجَ: اًثاين 

ًلس تني زسول هللا ٔبن ورش اًسالم مما ًحـر احملحة يف كَوة اًياش، ذاظة مؽ اًسالم الاتدسالم 

.  وثضاصة اًوجَ ؾيس اٌَلاء
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َصٍَْصَت، كَالَ : " كال ظ  هللا ؿَََ وسمل  ُُ َِ َوَسملهَ : َؾْن َبيِب  َْ َ َل »: كَاَل َزُسوُل هللِا َظ ه هللُا ؿََ

؟ َبفُْضوا  اتَخُُْتْ ٍُ حَتَ َُْخُمو ـَ َرا فَ
ّ
ٍء ا ُُُّكْ ؿََ  يَشْ ُّوا، َبَوَل َبُذً ات ثَْسُذَُوَن اًَْجيهَة َحىته ثُْؤِمٌُوا، َوَل ثُْؤِمٌُوا َحىته حَتَ

اَلَم تٌََُُُْكْ  " «اًسه

ًِْيَت ًَُِْم َوًَْو ): ًني املـامةل، وٕاكاةل اًـَثاث وقفصان ألدعاء، كال ثـاىل : اًثاًر   ِ فَِدَما َزمْحٍَة ِمَن اَّلله

َرا َؾَزْمَت 
ّ
خَْلِفْص ًَُِْم َوَصاِوْزمُهْ يِف اْلَْمِص فَا وا ِمْن َحْوِ َ فَاْؾُف َؾهْنُْم َواس ْ ََِغَ اًْلََِْة َلهَْفضُّ ا كَ ُنْيَت فَؼًّ

نَي سوزت بٓل معصان  ِ ةُّ اًُْمخََولّكِ َ حُيِ نه اَّلله
ّ
ِ ا ْ ؿََ  اَّلله . 159فَذََوُكه

ْن َبيِب َزاِفؽٍ، َؾْن : نام فـي اًيِب ظ  هللا ؿَََ وسمل . ثفلس ٔبحوال اًياش وسّس حاجهتم: اًصاتؽ  ـَ ف

 ، َ َِ َوَسمله َْ َ ِ َظ ه هللُا ؿََ ا َزُسوُل اَّلله َُ َصٍَْصَت، َبنه اْمَصَبًت َسْوَذاَء ََكهَْت ثَُلمُّ اًَْمْسِجَس، فََماثَْت، فََفلََس ُُ َبيِب 

ٍم، فَِلَِي هَلُ  َس َب ه ـْ َ َا َماثَْت كَالَ : فََسبهََلُ َؾهْنَا ت هنه
ّ
ا فََع ه ؿَََْْيَا« فََِاله بَٓرهُْخُمويِن »: ا َُ  ، فَبىََت كَُْبَ

ََساِن ِمَن  ـِ َصٍَْصَت، َبنه اْمَصَبًت ََكهَْت ثََْخَِلطُ اًِْرَصَق َواًْ ُُ ، َؾْن َبيِب  َِ مْحَِن، َؾْن َبِتَ اَلِء ْجِن َؾْحِس اًصه ـَ وَؾِن اًْ

اَلِت ؿََ  اًْلَُْبِ  كال ألًحاين   ٕاس ياذٍ حسن زواٍ اجن دزمية: اًَْمْسِجِس، فََشَنَص اًَْحِسًَر يِف اًعه

 

ل صم ٔبن إلحسان  ٌس خـحس اًلَوة نام كِي يف املثي، إلحسان ًَني اًلَوة اًلاس َة وثلصة 

. تني اًلَوة اًحـَست

.  س زت املًصغ: اخلامس 

.  جضمَت اًـاظس: اًصاتؽ 

. ٕاجاتة الؾوت: اخلامس

. اٍهتاذي: اًساذش

: كِام زوخ اًضوزى: اًساًؽ

دعوظًا تني ٔبُي اًـمل، واًفضي، واحلي واًـلس، ور  تبٔن ًيؼصوا يف معَحة ألمة، ؤبن ًلسموا 

[ . 38: اًضوزى] {َوَبْمُصمُهْ ُصوَزى تَُهَْنُمْ }: يف وظف املؤمٌني- ثـاىل-املعاحل اًـََا كال هللا 

[ . 159: بٓل معصان] {َوَصاِوْزمُهْ يِف اْلَْمصِ }: ًيخَِ- ؾز وجي - وكال 

و قين ؾهنا مبا ًبٔثََ من ويح اًسامء؛ ثعَُدًا ًيفوش ٔبحصاتَ، وثلٍصصًا "فلس ٔبرن هللا هل  ابلسدضازت ُو

. ًس ية املضاوزت ًٔلمة من تـسٍ

من اًـمل ابًرشًـة، واخلُبت توجٍو اًس َاسة يف مَنةل ل - زِض هللا ؾيَ - وَكن ٔبتو جىص اًعسًق 

ِا بٓزاء جامؿة من اًعحاتة  ِا سامء، ومؽ ُشا ل ًُبم حىامً يف حاذزة ٕال تـس ٔبن ثخساًو  ثعاًو

ىشا َكن معص  فاكن -: "زمحَ هللا - يف اًضوزى، كال ص َخ إلسالم اجن حميَة - زِض هللا ؾيَ - ُو

معص ٌضاوز يف ألموز ًـامثن وؿيل وظَحة واًزتري وؾحس اًصمحن جن ؾوف واجن مسـوذ وسًس جن 

. َثتت ؤبيب موَس ًولريمه، حىت َكن ًسذي اجن ؾحاش مـِم مؽ ظلص س يَ
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شا مما ٔبمص هللا تَ املؤمٌني ومسهحم ؿَََ تلوهل [ . 38: اًضوزى] {َوَبْمُصمُهْ ُصوَزى تَُهَْنُمْ }: ُو

ِشا َكن زٔبي معص، وحمكَ، وس َاس خَ من ٔبسّسِ ألموز، مفا زؤي تـسٍ ممهل كط، ول ػِص  ًو

، وؾٍز يف سمٌَ . إلسالم واهدرش، وؾزه وؼِوزٍ، واهدضاٍز

و اذلي هرس هرسى، وكرص كِرص اًصوم واًفصش، وَكن ٔبمرٍي اًىدري ؿ  اجلُش اًضايم ٔباب  ُو

ممي ذَفاءٍ وهواتَ - تـس ٔبيب جىص -ؾحَست، وؿ  اجلُش اًـصايق سـس جن ٔبيب وكاص، ومل ٍىن ٔلحٍس 

. (وؾامهل وجٌسٍ ؤبُي صوزاٍ

ونام َكهت ُشٍ يه سريَت اخلَفاء اًصاصسٍن يف اًضوزى فىش  َكهت سريت من جاء تـسمه فِشا 

ة  اذلي َكن مرضة املثي يف الُاء واحلمل وهَاسة اًصٔبي َكن ًبٔذش ثس ية - زِض هللا ؾيَ - مـاًو

. اًضوزى

ة :  ما ًيل68جاء يف اًامثز ٌَثـاًِب ص ، وساز - زِض هللا ؾيَ - ذُاء مـاًو ر  ما اص هتص ٔبمٍص

، ونَثث اًصوا ث واحلاك ث فَِ، ووكؽ إلجامع ؿ  ٔبن الُات ٔبزتـة ة، ومعصو جن : رهٍص مـاًو

ة - زِض هللا ؾهنم-اًـاص، وامللريت جن صـحة، وس ذ جن ٔبتََ  - زِض هللا ؾيَ - فَام َكن مـاًو

- واهضم ٕاًََ الُات اًثالزة اذلٍن ٍصون تبٔول بٓزاهئم ٔبوادص ألموز-ِبَر ُو من الُاء وتـس اًلوز

، ول ٌس خيضء يف ػمل اخلعوة ٕال مبعاتَح بٓزاهئم سمل هل ٔبمص -فاكن ل ًلعؽ ٔبمصًا حىت ٌضِسٍو

. اململ، ؤبًلت ٕاًََ الهَا ٔبسمهتا، وظاز ذُاٍؤ وذُاء ٔبحصاتَ اًثالزة ممالً 

مث ٕان ٌَضوزى فوائس ؾؼمية مهنا ثلًصة اًلَوة، وَّتََط احلق من احامتلث الٓزاء، واس خعالع 

ا؛ فٕان اًصٔبي ميثِّي   ؾلَي ظاحدَ نام متثي   املصبُٓت ظوزَت خشِعَ  ٔبفاكز اًصجال، ومـصفة ملاذٍُص

. ٕارا اس خلدَِا

ص ُشا امللزى مشاُة ص ىت، كال تـضِم : وكس رُة احلىامء من ألذابء يف ثعٍو

وٕان نيت را زٔبي جضري ؿ  اًعحِة ... ٕارا ؾنه ٔبمٌص فاسدرش فَِ ظاحدًا 

وثسزك ما كس حي يف موضؽ اًضِة ... فٕاين زٔبًت اًـني جتِي هفسِا 

: وكال بٓدص

 فاحلق ل خيفى ؿ  الزيني... اكصن جصٔبًم زٔبي كريك واسدرش 

 

:  املصاجؽ 

 آل العزيز عبد بن صالح :تقديمالعنزي،  فرحان بن اهلل، عزيز إلى الدعوة في البصيرة
م 2005 - هـ1426 األولى، :الطبعةظبي،  أبو - مالك اإلمام دار :الناشرالشيخ،
 والعمل االبتالء سنتي بين األمة: الكتاب
 العلماء من مجموعة :المؤلف
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 ثسم هللا اًصمحن اًصحمي

 مهنج ٔبُي اًس ية يف ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة

Konsep Ahlu Sunnah Dalam Merangkai Hati Dan Menyatukan Kalimat 
1
 

 محمس مـني ذٍن هللا

Abstrak 

Kesatuan tujuan, dan kerekatan hati merupakan prinsip dan tujuan peradaban Islam, tanpa 

adanya kesatuan hati dan kesatuan cita cita Islam tidak mengkin tegak dan terlaksana 

dengan baik, Ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok yang paling besar perhatiannya 

dalam menyatukan ummat, makalah ini bertujuan menyingkap konsep Ahlsunnah wal 

jamaah dalam menghimpun hati dan menyatukan kalimat.  

ِ )“اذلس هلل اذلى ٔبًف كَوة اًـحاذ ومجـِا ابٕلميان تَ وثوحِسٍ وحمحخَ،  ْحِي اَّلله َواْؾخَِعُموا ِِبَ

ْدَواًًن 
ّ
َِ ا َمِخ ـْ هَف تنَْيَ كَُُوِجُُكْ فَبَْظَحْحُُتْ ِتِي ْر ُنْيُُتْ َبْؿَساًء فَبًَ

ّ
ُُكْ ا َْ َ ِ ؿََ َمَت اَّلله ـْ كُوا َواْرُنُصوا ِه ا َوَل ثََفصه ـً َ مَجِ

َهُُكْ َ ْخَُسونَ  ـَ َ ً َِ ُ ًَُُكْ بَٓ ِث ُ اَّلله سوزت بٓل معصان  (َوُنْيُُتْ ؿََ  َصَفا ُحْفَصٍت ِمَن اًيهاِز فَبَهْلََشُ ْ ِمهْنَا َنَشِ َ ًَُحنّيِ

، وجـي ثبًٓف اًلَوة واجامتؾِا من ؿالمة حصة إلميان، وثفصق اًلَوة وحتزهبا ًلري 103: الًٓة 

ًَِزَِْق ) “هللا من ؿالمة اًرشك  هِِت فََعَص اًيهاَش ؿَََْْيَا َل ثَْحِسًَي  ِ اً ًٌَِفا ِفْعَصَث اَّلله ٍِن َح ٌِّلِ فَبَِكْم َوْْجََم 

ََُموَن  ـْ َ ُ َوًَِىنه َبْنََثَ اًيهاِش َل ً ٍُن اًْلمَّيِ ِ َرِ َ اّلِ اَلَت َوَل حَُىوهُوا  (30)اَّلله ٍُ َوَبِكميُوا اًعه هُلو َِ َواث َْ َ ً
ّ
ٌَِِخنَي ا ُم

ْم فَصُِحوَن سوزت اًصوم  (31)ِمَن اًُْمرْشِِننَي  ْْيِ ا ُُكُّ ِحْزٍة ِتَما َلَ ـً ََ كُوا ِذٍهَنُْم َوََكهُوا ص ِ ٍَن فَصه ِ ِمَن اذله

، ٔبصِس ٔبن ل ٕاهل ٕال هللا اذلي تَسٍ من ؿ  املسَمني ابٔلدوت إلمياهَة، ؤبصِس ٔبن 32- 31الًٓة 

ًضا" محمسًا زسول هللا اًلائي  ـْ َ َُ ت ُض ـْ َ ٌَُِْمْؤِمِن ََكًُْحًَِْاِن ٌَُضسُّ ت ، 467احلسًر زواٍ اًحزازي زمق )املُْؤِمُن 

، اٌَِم ظي وسمل ؿ  من مبححخَ واثحاؿَ ثيال الزجة اًـََا يف اجلية هحٌُا محمس (2585: ومسمل زمق 

وؿ  بهٓل وحصحَ ٔبمجـني وتـس، فِشٍ سعوز مـسوذاث من ؾحس فلري ٕاىل زمحة زتَ وضـت ًحَان 

مهنج ٔبُي اًس ية ًخحلِق ُشٍ ألُساف اًـؼمية وٕازساء ُشٍ ألزَكن املِمة مسامهة ٕلػِاز خشعَة 

.  ألمة إلسالمِة

.  ٔبمهَة ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة
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اجامتع اًلكمة وملّ اًضمي من ٔبمه ملوماث ُشا الٍن، ومن الؿامئ ألساس َة ًِشا اجملمتؽ، 

ول ًخبىٔت ُشا ٕال تًدش اًفصكة واًخياسع، فـََيا ٔبن وسـى جبس واجهتاذ من ٔبجي سزع احملحة، وثوظَس 

ة تني املؤمٌني اًـامَني يف حلي الؾوت ذاظة وتني املسَمني معومًا، ؤبن جنخًة  ألوارص ألدًو

ألس حاة املؤذًة ٕاىل اًدضدت واًدرشرم، فَن ًخبىٔت اًيرص ؿ  ألؿساء ٕال تـس ٔبن هخوحس ؿ  مهنج 

. اًىذاة واًس ية

ٕان ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة ٔبول ما ًفـي يف حتلِق ٔبي قصض اجامتؾي حضازي سواء 

من ٔبُي اًحاظي ٔبو ٔبُي احلق، فلس َكن اًىفاز ًواًون تـضِم تـضًا يف حصة املسَمني، فِم 

ًؤًفون كَوهبم تخوؾَهتم اًحاظي تبٔن املسَمني دعص ؿَْيم ؿ  ذٍهنم وذهَامه حفازتوا ٔلجي ر  

املسَمني، ذل  رهص هللا س ححاهَ ُشٍ اًس ية يف ذَلَ وىهبم تبهٔنم ٕان مل ًفـَوا يف موالات تـضِم 

يرص تـضِم ًـضَا حىون فذية وفساذ هحريس  ٍُ " تـضًا ًو َُو ـَ له ثَْف
ّ
ٍغ ا ـْ َ ََاُء ت ًِ ُضُِْم َبْو ـْ َ ٍَن َنَفُصوا ت ِ َواذله

س (73): حَُىْن ِفْذيٌَة يِف اْلَْزِض َوفََساٌذ َنِحرٌي، سوزت ألهفال الًٓة 

 ٕان هَان إلسالم املمتثي يف ٕاكامة صـائٍص وفصائضَ وحصك مٌاَََُ مـؼمِا حتخاح ٕاىل اًـمي 

.  ادلاؾي امليؼم اذلي حيخاح ٕاىل ثبًٓف اًلَوة ومجؽ اًلكمة، فاهـساهمام اس خحاةل ٕاكامة رشًـة هللا

:  مـىن ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة 

املصاذ من ثبًَٔف اًلَوة ُو حمحة تـضِم تـضًا وموالات تـضِم تـضًا ؿ  إلميان ابهلل 

واًـمي ابٕلسالم،مث ثبًٓف اًلَوة ُو مداذزت ُك من املسَمني ٕاىل اًخـازف تُهنم واًخـامي احلسن 

واًخـاون واًخيارص ؿ  اخلري، ؤبما مجؽ اًلكمة ُو ثوحِس املسَمني ؿ  ؾلِست اًخوحِس واًـمي 

مَي " ثرشًـة إلسالم،  ُِ ْجَصا
ّ
َِ ا يَا ِت َْ َم َوَما َوظه َْ َ ً

ّ
يَا ا ِْ ي َبْوَح ِ َِ هُوًحا َواذله ٍِن َما َوَّصه ِت رَشََع ًَُُكْ ِمَن اّلِ

 َِ َْ َ ً
ّ
خَِِب ا ُ ََيْ َِ اَّلله َْ َ ً

ّ
َِ َنُُبَ ؿََ  اًُْمرْشِِننَي َما ثَْسُؾومُهْ ا كُوا ِفِ ٍَن َوَل ثَخََفصه َوُموََس َوِؿََُس َبْن َبِكميُوا اّلِ

َِ َمْن ًُِيُُة سوزت صوزى الًٓة  َْ َ ً
ّ
ًٌَِفا : " )، وكال (13): َمْن ٌََضاُء َوَْيِْسي ا ٍِن َح ٌِّلِ فَبَِكْم َوْْجََم 

ََُموَن  ـْ َ ُ َوًَِىنه َبْنََثَ اًيهاِش َل ً ٍُن اًْلمَّيِ ِ َرِ َ اّلِ ًَِزَِْق اَّلله هِِت فََعَص اًيهاَش ؿَََْْيَا َل ثَْحِسًَي  ِ اً ِفْعَصَث اَّلله

اَلَت َوَل حَُىوهُوا ِمَن اًُْمرْشِِننَي  (30) ٍُ َوَبِكميُوا اًعه هُلو َِ َواث َْ َ ً
ّ
ٌَِِخنَي ا كُوا ِذٍهَنُْم َوََكهُوا  (31)ُم ٍَن فَصه ِ ِمَن اذله

ْم فَصُِحوَن سوزت اًصوم الًٓة  ْْيِ ا ُُكُّ ِحْزٍة ِتَما َلَ ـً ََ ، فال مـىن اجامتع اًلكمة يف إلسالم 32- 31ص ِ

ٕال ؿ  اًخوحِس واًـمي ثرشًـة إلسالم، ول مـىن ثبًٓف اًلَوة ٕال ؿ  حمحة هللا ويف هللا جفمَؽ 

له " املولت ؿ  كري حمحة هللا حىون املـاذات واملالؾية ًوم اًلِامة 
ّ
ٍغ ؿَُسوٌّ ا ـْ َح ًِ ُضُِْم  ـْ َ ُء ًَْوَمِئٍش ت اْلَِذاله

َزهُوَن  (67)اًُْمخهِلنَي  ََْوَم َوَل َبهُُْتْ حَتْ ُُكُ اًْ َْ َ َِِمنَي  (68)َ  ِؾَحاِذ َل َدْوٌف ؿََ ٍَن بَٓمٌُوا ِتبَٓ ِثيَا َوََكهُوا ُمْس ِ اذله

ََاِت : " ،  وكال 69-67: سوزت اًزدصف الًٓة  ٌُُِكْ يِف اًَْح َت تَُْ ِ َبْوََثًًن َمَوذه ْشُُتْ ِمْن ُذوِن اَّلله َ هَما اَّته ه
ّ
َوكَاَل ا

ًضا َوَمبَِواُ ُ اًيهاُز َوَما ًَُُكْ ِمْن ًَنرِصٍَِن سوزت  ـْ َ ُضُُكْ ت ـْ َ ُن ت ـَ ٍغ َوًََْ ـْ ُضُُكْ ِتَح ـْ َ ََا مُثه ًَْوَم اًِْلَِاَمِة ٍَْىُفُص ت ْ ه الُّ

(  25): اًـيىدوث الًٓة 



3 

 

ا، املصاذ من مجؽ اًلكمة لكمة الامة  فٕان متًزق ألمة ل ميىن ٔبن ٌس خفِس مٌَ سوى ؿسُو

ألمة اجملمتـة ؿ  لكمة ل ٕاهل ٕال هللا تلغ اًيؼص ؾن امس اًحل اًِت ثـُش : وحني هلول ألمة هلعس

فَِ، ٔبو صلك ٔبو ًون إلوسان ٔبو ٔبي يشء بٓدص من اًعفاث اًخرشًة، فألمة جتمتؽ ؿ  إلميان ل 

ٕامنا ٔبلكت ًوم ٔبُك اًثوز ألتَغ، : ؿ  احلسوذ ٔبو اًـوامي اًخرشًة ألدصى، ٕان ًسان حاًيا ًلول

. فاًـسو ٔبحِاًًن ميزق ألمة حىت ًـحر جلك جزٍء مهنا ذون ٔبن ًَخفت ٕاًََ الٓدصون

ٔبن ًـحر ترتهَا مارا ظيؽ؟ ٔبول ما ظيؽ ٔبهَ ُسم اخلالفة، وتش  - ممالً -ملا ٔبزاذ اًلصة 

ؾزل ألمة إلسالمِة ؾن حصهَا، ففـي ترتهَا ما ٔبزاذ ٔبن ًفـهل من اًـَمية واًخلًصة واًخرًصة 

ىشا تلِة الول ملا اهفعَت واهفعي تـضِا ؾن تـغ، ٔبظحح ًيفصذ جلك  واًفساذ نام ثـَمون، ُو

ذوةٍل مهنا فِفـي هبا ما ٌضاء، ُشا ٕارا َكهت املسبةٔل جمصذ ؾزةل، مفا اب  ٕارا حتوًت اًلضَة ٕاىل 

ؿساوت مس خحمكة تني صـوة املسَمني ؤبظحح املسمل ًحلغ ٔبذاٍ املسمل وحية اًاكفص ْيوذً  ٔبو 

ًلس اس خرصدٌا ٕادواهيا اًفَسعًَِون سماًًن ! هرصاهًَا ٔبو تـثًَا ٔبو كري ر ، ٕان ُشا ًِو اًحالء املحني

اًل، مث اس خرصدٌا اًسوزًون، وزمبا نيا مضلوًني ؾن رصذاث ٕادواهيا هبمومٌا اًضرعَة، َكن  ظًو

احنن  - ٔبْيا إلدوت-ُك امصٍئ مٌا مضلوًل هبمومَ اخلاظة ؾن ٕاجاتة رصذاث ٕادواهَ املسَمني، ُو

. اًَوم هسفؽ اٍمثن، ٕان من خيشل ٕادواهَ املسَمني يف ُك ماكن ل تس ٔبن ًسفؽ اٍمثن ؿاجاًل كري بٓجي

ٔبن زاتعة إلميان اًِت ثوحس ُشا اجلسم إلساليم اًىدري َية ٔبن ثؼي - ٔبْيا ألحدة-فَيـمل 

يه اًصاتعة ألوىل، تي اًصاتعة ألوىل وألذريت تني املسَمني، ؤبل وسمح ٔلي سخة من ألس حاة 

ٔبن متزق ُشٍ اًصاتعة، ًُس حصَحًا ٔبن ثبئت ٕاىل صـٍة من اًضـوة فذلول اًضـة اًفالين فَِ 

-نشا، وفَِ نشا، وثـمم وثبئت تـَوة، ًلس مسـت تبٔرين من ُشا اًالكم ما ًؤري، فذجس ٕاوساًًن 

اًضـة اًفالين فَِ نشا ويف اخلازح جتس نثريًا ًخحسزون ؾيا، تبٔن فِيا نشا وفِيا : ًلول  - ممالً 

ياك حنن هخحسج ؾن بٓدٍصن، فٌلول ؾن اًضـة اًفَسعَين ٔبن فَِ نشا ونشا، ٔبو ؾن  نشا، ُو

اًضـة ألفلاين ٔبن فَِ نشا ونشا، واملؤسف ٔبن ُشا ألمص ًخـسى اًيعاق اًفصذي ٔبحِاًًن ٕاىل هعاٍق 

ٔبوسؽ، فصمبا وجسث مسذاًل ًِشا اًالكم يف تـغ ٔبْجزت ٕاؿالمٌا من حصافة ٔبو ٕاراؿة ٔبو ثَفزت ٔبو 

صًا كري  ا، فبٔظححت توؾي ٔبو تلري وؾي ثـمق ُشٍ اًِوت وثعوز تـغ اًضـوة إلسالمِة ثعٍو كرُي

. حصَح

  ٌس خلَر تيا املس خضـفون ومه كذ  : ٕان متًزق ألمة إلسالمِة ل ٌس خفِس مٌَ ٕال اًـسو

ؤبدشى مفا ْيزت ٕاوسان مارا اًخلاظؽ يف إلسالم تٌُُك ؤبهُت   ؾحاذ هللا ٕادوان ملثي ُشا ًشوة 

. اًلَة من مكٍس ٕان َكن يف اًلَة ٕاسالم وٕاميان 

الادذالف يف اًصٔبي ل ًرض، : ٔبْيا إلدوت:  الادذالف يف وْجاث اًيؼص ل ًرض

والادذالف يف وْجاث اًيؼص ل ًرض، والاجهتاذ وازذ، ول ًـين ادذالف وْجاث اًيؼص ثفًصق 
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س خـسون ًِا - ممالً -اًلكمة، ٔبًن ٔبثـجة ٔبن اٍْيوذ  خيوضون مـصنة مؽ املسَمني، مـصنة ضاًزة ٌو

مه حازتوًن جصٔبٍي واحٍس ؿسٌذ كٌُي ًوىن مضاٌء َثتت اًًسق ذٔباًب وؾزمًا :- اس خـساذ اًصجال فـالً 

وٕاؿساذًا وثضحَة وابذزوا قزوًن يف مىص مسددق حيسومه ٔبمٌي مييض تَ معٌي وحنن واسؤباتٍ يف ػةل 

اذلق حازث كواؿسًن ساقت ؾلائسًن ٔبما اًصءوش فصٔبٌي كري مذفق اًحـغ حيسة ٔبن احلصة جـجـة 

ي ًنل اًضـوة سوى كوٍل جزاف وٕاظالخ  واًحـغ يف قفةل واًحـغ يف هفق كاًوا اًضـوة ُو

اٍْيوذ حيازتوهيا الٓن ومه ٔبحزاة ص ىت وص َؽ واجتاُاث مذياكضة خمخَفة، وحيعي : ؿ  اًوزق ٔبكول

تُهنم يف جماًسِم وجصملاًن م رصاع وجسل وكِي وكال، ؤبحِاًًن سة وص ُت، ًوىن مؽ ر  س َاس هتم 

يف حصتيا موحست، فال رضمه ُشا الادذالف املوجوذ تُهنم يف ثوحِس لكمهتم ضسًن، ول َكن ُشا 

. اًخوحِس ًلكمهتم مسؿات ٕاىل ٔبن حيسموا ٔبموزمه الاذََة ًعاحل ظصٍف من ألظصاف

ؿ  ُك  (%100)فاملضلكة ٔبهيا حنن املسَمني ل هـصف ٔبهعاف احلَول، ٕاما ىًصس اثفاكًا 

كس خنخَف يف ٔبموز نثريت ويف ! ل   ٔبيخ (%100)يشء، وٕاما ٔبهيا ل هَخلي ٔبتسًا، ٕاما ظفص ٔبو 

ىون ًلك واحس مٌا زٔبي، وكس ٔبجس ؿََم يف هفيس موكفًا مـَيًا، ٔبو جتس ؿيله يف  وْجاث اًيؼص ٍو

هفسم موكفًا مـَيًا، ًىن ُشا لكَ ل مييؽ ٔبن هوحس لكمخيا وظفٌا ابجتاٍ ؿسوًن، ؤبن هسزك ٔبن ٔبدوت 

 .إلميان ٔبنُب ؤبمعق ؤبوسؽ من ُك ذالف َيصي تني املؤمٌني

. مهنج ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة 

ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة ًيعَق من تياء اًـلِست اًعحَحة واًفىصت اًسَمية واًخعوز 

اًسَمي، وثوؾَة ألمة تبمٔهَة اًخلصكة تني اًثواتت اًلعـَاث وتياء اًلسزت ؿ  اًخـامي اًصيق تبٔذالكِة 

.  سامِة

فدياء اًـلِست اًعحَحة اًعافِة من صوائة اًىفص واًرشك واًيفاق ًبئت يف امللسمة، اًـلِست 

اًعحَحة اًىت ثول حمحة هللا وموالثَ وحمحة زسول هللا واملؤمٌني وحمحة رشًـة هللا وس ية زسول 

هللا، واًَلني تبٔن ل حِات ٕال مؽ إلميان واًـمي اًعاحلة ول اًـزت هل ٌوَمسَمني ٕال ٔبن ًخجسس 

شا ًلوذ ٕاىل الاؾخلاذ تبٔن ل ًعي املسمل ذزجة إلميان ٕال ٕارا واىل ٔبذاٍ  إلسالم يف خشعَة ألمة ُو

اَجُصوا : " املسمل وثـاون مـَ يف ٕاكامة الٍن، كال ثـاىل مدَيا ُشٍ اًلضَة  َُ ٍَن بَٓمٌُوا َو ِ نه اذله
ّ
ا

ٍَن بَٓمٌُوا  ِ ٍغ َواذله ـْ َ ََاُء ت ًِ ُضُِْم َبْو ـْ َ َِئَم ت وا ُبًو ٍَن بَٓوْوا َوهرََصُ ِ ِ َواذله ًِِِْم َوَبهُْفِسِِْم يِف َسِخِِي اَّلله ُسوا ِتبَْمَوا َُ َوَجا

له 
ّ
ُُكُ اًيهرْصُ ا َْ ََ ـَ ٍِن فَ وُ ْ يِف اّلِ ِن اْسدٌَْرَصُ

ّ
ٍء َحىته ُْيَاِجُصوا َوا ْم ِمْن يَشْ َوًَْم ُْيَاِجُصوا َما ًَُُكْ ِمْن َوَلٍهَِتِ

َمَُوَن تَِعرٌي   ـْ ُ ِتَما ثَ ( 72سوزت ألهفال )ؿََ  كَْوٍم تٌََُُُْكْ َوتَُهَْنُْم ِمِثَاٌق َواَّلله

ٍ : وكال  َُ َبِرةله َ حُّوه ُْم َوحُيِ هبُّ ُ ِتلَْوٍم حُيِ َِ فََسْوَف ًَبيِِت اَّلله ٍَن بَٓمٌُوا َمْن ٍَْصثَسه ِمٌُُْكْ َؾْن ِذًِي ِ َا اذله َ  َبْيُّ

 َِ ِ ًُْؤِثَ ِ َوَل خَيَافُوَن ًَْوَمَة َلمِئٍ َرِ َ فَْضُي اَّلله ُسوَن يِف َسِخِِي اَّلله ُِ ا ًْاَكِفصٍَِن َُيَ ٍت ؿََ  ا ٌِنَي َبِؾزه ؿََ  اًُْمْؤِم

َِمٌي  ُ َواِسٌؽ ؿَ اَلَت َوًُْؤثُوَن  (54)َمْن ٌََضاُء َواَّلله ٍَن ًُِلميُوَن اًعه ِ ٍَن بَٓمٌُوا اذله ِ ُ َوَزُسوهُلُ َواذله ًَُُُِّكُ اَّلله هَما َو ه
ّ
ا
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وَن  ـُ ََكَت َومُهْ َزاِن ًُِحوَن  (55)اًزه ِ مُهُ اًْلَا نه ِحْزَة اَّلله
ّ
ٍَن بَٓمٌُوا فَا ِ َ َوَزُسوهَلُ َواذله ( 56)َوَمْن ًَخََوله اَّلله

( 56-54: سوزت املائست الًٓة )

ِِْم َممَُي اًَْجَسِس » :" وكال ظ  هللا ؿَََ وسمل  اُظِفِِْم َوحََصامُحِ ـَ مِهْ َوثَ ٌِنَي ِِف ثََواّذِ َممَُي اًُْمْؤِم

ى  َِِص َواًُْحمه َُ ُؾْضٌو ثََساَؾى َسائُِص اًَْجَسِس اِبًسه خَََك ِمٌْ َرا اص ْ
ّ
.     زواٍ مسمل«ا

ؤبما ثفِمي ألمة ذاظة اًـَامء والؿات واًـامَني يف كضا  اًثواتت واملخلرياث ٔبو اًلعـَاث 

وإلجهتاذ ث ٔبو إلجامؾَاث واخلالفِاث واًخفصكة تُهنام يف مجَؽ مسائي الٍن يف اخلُب ث 

واًـمََاث يف الؾوت واجلِاذ وألحاكم اًفلَِاث ًِيي من رضوزت الٍن اًَوم ور  ان وحست اًفِم 

فامي ُو من اًلعـَاث والاجامؿاث ثول احملحة واًولت وٕاذزاك ما ُو من اٌَمخلرياث والاجهتاذاث 

ثول الاحرتام ًلك ري زٔبي ًصي بٓدص ، واخلعام نثريا ما حيسج ٔلجي اخلالف يف ما ُو من 

اًلعـَاث واملخلرياث ٔكن ًـخلس تـغ ادلاؿاث ٔبن املسائي املـَية من اًلعـَاث ؤبن من دصح مهنا 

دصجوا من إلسالم، تُامن ٍصى اًحـغ ٔبهنا من املسائي املخلرياث فال تبٔش ابخلالف فال صم ُشا 

الاحذالف ًؤذي ٕاىل ادذالف وثيافص اًلَوة واًخلاظؽ فٕاين وكريي ل هلدي صُئًا كعـَا َيـي صُئا 

وسخًِا ٔلن مـىن ُشا دصق ٔلساس َاث يف الٍن، ومن جاهة بٓدص ٕارا َكهت املسبةٔل اجهتاذًة وكس 

زٔبًت ظوااب فْيا زٔبً  مـَيًا ول ٔبكدي ٔبن ٔبجُبين ٔبن ٔبكري زٔبي يف هون ظوااًب يف زٔبي بٓدص مما ل ٔبزاٍ، 

فاًرضوزي تَان ما ُو اًلعـَاث اًىت . من ٔبجُب ثلَري زٔبيي فامي ٔبؾخلس ظوااًب ٔبؾخُب اىهتاَكً ٌَحًصة

ثـخُب من اًرشًـة اًىت ٔبىًزِا س ححاهَ، ومن متسم هبا فِسذي يف سمصت املسَمني ومن ما ُو من 

مبشُة , الاجهتاذ ث ٔبو من اًرشًـة املؤوةل اًىت َيوس اخلالف فْيا ول َيوس ٕاًزام اًياش جصٔبي ا

، ومن من اًرضوزي مـصفة اًرشع املحسل اذلي ٕال اًرشع من  مـني مؽ ٔبهَ زٔبى اًعواة يف كرٍي

َوًَْفغُ : " ٔبدعاء اًيا ٕاىل اًرشع وايب مٌَ ول حيوس اًياش اثحاؿَ، كال ص َخ إلسالم اجن ثخميَة 

اٍن  ـَ ْعِ ًُلَاُل يِف ُؾْصِف اًيهاِش ؿََ  زاََلزَِة َم ُْع اًُْمََنهُل : " اًرشه ُة " اًرشه َشا ََيِ َُ ُسوُل َو َِ اًصه َو َما َجاَء ِت ُُ َو

 َُ َُ َوَجدَْت ُؾُلوتَُخ َُ َوَمْن َذاًََف َِّحاؿُ ُل " َواًثهايِن . اث ُْع اًُْمَؤوه ِسٍَن ِفْيَا " اًرشه َََماِء اًُْمْجهَتِ ـُ َو بَٓزاُء اًْ ُُ َو

 ٍِ ِو ِة َماِ ٍ َوحَنْ َُ َِ . مَكَْش وَم اًيهاِش ِت ُصُم ، َوًََُْس ِلََحِس َبْن ًَُِْزَم مُعُ ُة َوَل حَيْ َُ َوَل ََيِ َِّحاؿُ فَََِشا ٌَُسوُغ اث

 َُ وَم اًيهاِش ِمٌْ ًُِر . َوَل ًَْميََؽ مُعُ ُل " َواًثها ُْع اًُْمَحسه ُ " اًرشه ِ َوَزُسوهِلِ َظ ه اَّلله ًَْىِشُة ؿََ  اَّلله َو ا ُُ َو

ِ فَلَْس  َشا ِمْن رَشْعِ اَّلله َُ ِ فََمْن كَاَل ٕانه  مْلِ اًَْحنّيِ ا َواًؼُّ َُ ِو وِز َوحَنْ َ َبْو ؿََ  اًيهاِش ِثَضَِاَذاِث اًزُّ َِ َوَسمله َْ َ ؿََ

خََة َحاَلٌل : مَكَْن كَاَل . َنَفَص ِتاَل ِىَزاعٍ  َْ َم َواًَْم ُو َرِ َ - ٕانه اله ِِب َوحَنْ َُ َشا َمْش َُ ي . َوًَْو كَاَل  ِ فَََْو ََكَن اذله

اِكَة َمْن  ـَ ُ َِ َوً ََؽ اًيهاِش ِت صِّيِ ، ًَْم ٍَُىْن هَلُ َبْن ًَُِْزَم مَجِ ـَ ُة َماِ ٍ َبْو اْلَْص َُ َو َمْش ُُ َِ اْجُن َمْزَُوٍف  َحَُكَ ِت

ِة  َو ِذاَلَف هَّطِ َماِ ٍ َوَبئِمه ُُ  َِ ي ًَُلوهُلُ َوًَُِْزُم ِت ِ َِْف َواًْلَْوُل اذله ِة ، فََى َِّفاِق اْلُمه َِ اِبث َْ َ َُ ؿََ ًَْم ًَُواِفْل

 َِ اِت ِة َبحْصَ صِّيِ َوَبئِمه ـَ َِ َوِذاَلَف هَّطِ اْلَْص اِت . ََكًْلَاِِض َبيِب جَْىٍص َوَبيِب اًَْحَسِن اًعُبي: َبحْصَ
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ِة " َبنه ًَْفغَ  ـَ ًِ ِ " اًرشه ْعِ اًُْمََنهِل ِمْن ِؾْيِس اَّلله ُق تنَْيَ اًرشه َِ َنِثرٌي ِمْن اًيهاِش َوَل ًَُفّصِ ًَخَلَكهُم ِت

َْع ًََُْس ِلََحِس ِمْن اًَْزَِْق  َشا اًرشه َُ نه 
ّ
َِ َزُسوهَلُ ؛ فَا ُ ِت ـََر اَّلله َ ي ت ِ يهُة اذله ًِْىذَاُة َواًس ُّ َو ا ُُ اىَل َو ـَ ثَ

َو ُحُْكُ اًَْحاِ ِ فَاًَْحاِ ُ اَتَزًت ًُِعُُة َواَتَزًت  ُُ ي  ِ ْعِ اذله َُ ٕاله ََكِفٌص َوتنَْيَ اًرشه ُصُح َؾْي َُ َوَل خَيْ اًُْرُصوُح َؾْي

ِعُئ  َُ كَاَل . خُيْ ه َ َبه َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿََ ََنِ َؾْن اًيهِِبِّ َظ ه اَّلله له فَِفي اًسُّ
ّ
ًًِما ؿَاِذًل َوا َشا ٕاَرا ََكَن ؿَا َُ " :{ 

ََاِن يِف اًيهاِز َوكَاٍض يِف اًَْجيهِة  َِ فََُِو يِف اًَْجيهِة َوَزُجٌي : اًُْلَضاُت زاََلزٌَة كَاِض َزُجٌي ؿمَِلَ اًَْحقه َوكَََض ِت

ٍِ فََُِو يِف اًيهاِز  ٍي فََُِو يِف اًيهاِز َوَزُجٌي ؿمَِلَ اًَْحقه فَلَََض ِتلَرْيِ ٌَِيهاِش ؿََ  َْجْ َوَبفَْضُي اًُْلَضاِت "  {كَََض 

َُ كَاَل  ه ِحََحنْيِ َبه َُ يِف اًعه َ فَلَْس زَخََت َؾْي َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿََ ٌس َظ ه اَّلله ُس َوَلِ بَٓذَم ُمَحمه َِّ ًِنَي س َ اِذ ـَ ًِِمنَي اًْ ا ـَ : " اًْ

ُؽ فََمْن  } ا َبمْسَ هَما َبْكيِض ِتيَْحِو ِممه ه
ّ
ٍغ َوا ـْ َ َِ ِمْن ت ِخ جه َضُُكْ ٍَُىوُن َبًَْحَن ِِبُ ـْ َ ـَيه ت َ خَِعُموَن ٕاََله َوً هُُكْ ََّتْ ٕاى

ًة ِمْن اًيهاِز  ـَ هَما َبْكَعُؽ هَلُ ِكْع ه
ّ
ٍُ فَا َِ َصُْئًا فاََل ًَبُِذُش َُ "  {كََضُْت هَلُ ِمْن َحّقِ َبِدِ ه ُس اًَْزَِْق َبه َِّ فَلَْس َبْذَُبَ س َ

َِ هَلُ  ٌََِْمْليِضِّ هَلُ َبْن ًَبُِذَش َما كَََض ِت ْز  اَلِف َرِ َ ًَْم ََيُ َُ َوََكَن يِف اًَْحاِظِن ِِبِ ـَ ا مَسِ ِء ِممه ٕاَرا كَََض ِثََشْ

ًة ِمْن اًيهاِز  ـَ َِ ِكْع هَما ًَْلَعُؽ هَلُ ِت َُ ٕاه ه َََماِء يِف اْلَْماَلِك اًُْمْعََلَِة ٕاَرا َحَُكَ اًَْحاِ ُ . َوَبه ـُ َِ تنَْيَ اًْ َْ َ َشا ُمذهَفٌق ؿََ َُ َو

ٌََِْمْليِضِّ هَلُ َبْن ًَبُِذَش َما  ْز  ِص ًَْم ََيُ ُِ ا اَلِف اًؼه ْكَصاِز َوََكَن اًَْحاِظُن ِِبِ
ّ
ٌَِة َواْل ِّ ِؾَهًة ََكًَْحُ ًة رَشْ َُ ُحجه ِتَما َػيه

َِّفاِق  َِ هَلُ اِبِلث َََماِء ًَُلوُل ٕانه اْلَْمَص َنَشِ َ . كُيِضَ ِت ـُ ُلوِذ واًفسود ِتِمثِْي َرِ َ ؛ فَبَْنََثُ اًْ ـُ ْن َحَُكَ يِف اًْ
ّ
َوا

َُ تنَْيَ اًيهْوؿنَْيِ  ُ َؾْي ٌََِفَة َزِِضَ اَّلله َق َبتُو َح ّيِ َوَبمْحَس ْجِن َحٌَْحٍي َوفَصه ـِ اِف ُة َماِ ٍ َواًضه َُ َو َمْش ُُ فَََْفغُ . َو

ِة "  ـَ ًِ ْعِ َواًرشه ُصَح " اًرشه مِهْ َبْن خَيْ ًِلَرْيِ ِ َوَل  ََاِء اَّلله ًِ يهُة ًَْم ٍَُىْن ِلََحِس ِمْن َبْو ًِْىذَاُة َواًس ُّ َِ ا ٕاَرا ُبِزًَس ِت

َ اَبِظيًا  َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿََ ٍس َظ ه اَّلله ِة ُمَحمه ـَ َ ِ كرَْيَ ُمذَات ِ َظصًِلًا ٕاىَل اَّلله ََاِء اَّلله ًِ َُ َوَمْن َػنه َبنه ِلََحِس ِمْن َبْو َؾْي

ًصا فََُِو ََكِفٌص  ُِ َُ اَبِظيًا َوَػا ـْ ًصا فمََلْ ًُخَاِت ُِ ِة ُموََس َمَؽ اًَْررِضِ ََكَن كاًعا . َوَػا َوَمْن اْحذَجه يِف َرِ َ ِتِلعه

نه " َبَحُسمُهَا : " ِمْن َوْْجَنْيِ 
ّ
َُ ؛ فَا َِّحاؿُ وًَث ٕاىَل اًَْررِضِ َوَل ََكَن ؿََ  اًَْررِضِ اث ـُ َبنه ُموََس ًَْم ٍَُىْن َمْد

ًَِجِمَؽِ اًثهلََنَْيِ  ٌة  َُ ؿَامه َ فَصَِساًَُخ َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿََ ٌس َظ ه اَّلله ا ُمَحمه ائََِي َوَبمه وًَث ٕاىَل تيَِن ٕادْشَ ـُ ُموََس ََكَن َمْد

َو َبفَْضُي ِمْن اًَْررِضِ  ُُ َُ َمْن  وِْس َوًَْوَبْذَزَن
ّ
َُ : اًِْجّنِ َواْل َِّحاؿُ ْم ؛ اث مَي َوُموََس َوِؿََُس َوَجَة ؿَََْْيِ ُِ ْجَصا

ّ
ََك

ًُِموََس  ًََِِشا كَاَل اًَْررِضُ  ًًَِّا ؛ َو َِْف اِبًَْررِضِ َسَواٌء ََكَن هَِخًِّا َبْو َو ِ : " فََى ٕاًنه ؿََ  ِؿمْلٍ ِمْن ِؿمْلِ اَّلله

 َُ ُ َل َبْؿََُم َُ اَّلله هَمَى ِ ؿََ َُ ؛ َوَبهَْت ؿََ  ِؿمْلٍ ِمْن ِؿمْلِ اَّلله ََُم ـْ ُ َل ثَ َِ اَّلله هَمِيَ َوًََُْس ِلََحِس ِمْن اًثهلََنَْيِ " ؿََ

َشا  َُ َ َبْن ًَُلوَل ِممَْي  َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿََ ٍس َظ ه اَّلله ٍَن تَََلهَْتُْم ِزَساةَلُ ُمَحمه ِ هَلُ اًَْررِضُ ًَْم " اًثهايِن . " اذله ـَ َبنه َما فَ

ههَنَا هَلُ  ا تَُ هِِت ثُِخُِح َرِ َ فَََمه َحاَة اً اَلُم َوُموََس ًَْم ٍَُىْن ؿمَِلَ اْلَس ْ َِ اًسه َْ َ ِة ُموََس ؿََ ـَ ًِرَشًِ ًًِفا  ٍَُىْن ُمَزا

ا ٕاْحَساٌن  َُ ًِِم َبْن ًَبُِذَش ا َِا َدْوفًا ِمْن اًؼه َِ ُْ ًَِمْعَََحِة َب َِا  ـُ ِفِيَِة مُثه حَْصِكِ نه َدْصَق اًسه
ّ
َُ ؿََ  َرِ َ فَا َوافَلَ

َِ َل ًَْيَسِفُؽ ٕاله ِتلَْذهِلِ َجاَس  ٍُ ِلَتََوًْ ْن ََكَن َظِلرًيا َوَمْن ََكَن حَْىِفرُي
ّ
ائِِي َجائٌِز َوا ْم َوَرِ َ َجائٌِز َوكَْذُي اًعه ٕاٍَْْيِ

ا َسبهََلُ َؾْن كَْذِي اًِْلََْماِن : كَاَل . كَْذهُلُ  ُ َؾهْنَُما ًيجست احلصوزي ًَمه ٕاْن - كَاَل هَلُ - اْجُن َؾحهاٍش َزِِضَ اَّلله

ٍُ اًُْحَزاِزيُّ  له فاََل ثَْلُذَُِْْم َزَوا
ّ
َُ اًَْررِضُ ِمْن َرِ َ اًُْلاَلِم فَاْكُذَُِْْم َوا َم َِ َِْمت ِمهْنُْم َما ؿَ ا . ُنْيت ؿَ َوَبمه

ٌء  اِل فمََلْ ٍَُىْن يِف َرِ َ يَشْ ًِِح اْلَمْعَ ُْبُ ؿََ  اًُْجوعِ فَََِشا ِمْن َظا ََِدمِي ِتاَل ِؾَوٍض َواًعه ْحَساُن ٕاىَل اًْ
ّ
اْل
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 ِ ًًِفا رَشَْع اَّلله ًًِما َوكَْس ٍَُىوُن ؿَاِذًل َوكَْس ٍَُىوُن . ُمَزا ْعِ ُحُْكُ اًَْحاِ ِ فَلَْس ٍَُىوُن َػا ا ٕاَرا ُبِزًَس اِبًرشه َوَبمه

 َِ ِة اًِْفْل ْعِ كَْوُل َبئِمه ٌََِفَة َواًثهْوِزّيِ َوَماِ ِ ْجِن َبوٍَس : َظَوااًب َوكَْس ٍَُىوُن َدَعبًٔ َوكَْس ٍَُصاُذ اِبًرشه َكَيِب َح

ًِْىذَاِة  خَجُّ ًََِا اِب مِهْ فََُِؤَلِء َبْكَواًُُِْم حُيْ ْْسَاَق وَذاُوذ َوكرَْيِ
ّ
ّيِ َوَبمْحَس َوا ـِ اِف ٍس َواًضه ـْ ِر ْجِن َس َْ ه َواْلَْوَساِؾي َواٌَ

َِّحاعِ  ِة ََكث َؽِ اْلُمه َِّحاُع َبَحِسمِهْ َواِجدًا ؿََ  مَجِ ُِْر ََيُوُس َرِ َ ََكَن َجائًِزا َبْي ًََُْس اث ٍُ َح َ كرَْيَ َرا كَله
ّ
يهِة َوا َواًس ُّ

َِّحاُع َمْن ًَخَلَكهُم ِتلَرْيِ ِؿمْلٍ  ُصُم اث ََُِس َبَحِسمِهْ مََكَ حَيْ ُصُم ثَْل َ َوَل حَيْ َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿََ ُسوِل َظ ه اَّلله ا ٕاْن . اًصه َوَبمه

ِو  ِ َوحَنْ اَلِف ُمَصاِذ اَّلله َل اًيُُّعوَص ِِبِ اٍت َبْو ثَبَوه ِة َما ًََُْس ِمهْنَا ِمْن َبَحاِذًَر ُمْفرَتَ ـَ ًِ َبَضاَف َبَحٌس ٕاىَل اًرشه

ِل مََكَ  ْعِ اًُْمَحسه ِل َواًرشه ْعِ اًُْمَؤوه ْعِ اًُْمََنهِل َواًرشه َرِ َ ؛ فَََِشا ِمْن هَْوعِ اًخهْحِسًِي فََِِجُة اًَْفْصُق تنَْيَ اًرشه

يهِة َوتنَْيَ َما  ًِْىذَاِة َواًس ُّ خََسلُّ ؿَََْْيَا اِب هِة َوتنَْيَ َما ٌُس ْ ًِِهِة اْلَْمصًِ ً ًَْىْوِهَهِة َواًَْحِلِلَِة اّلِ ُق تنَْيَ اًَْحِلِلَِة ا ًَُفّصِ

 ٍِ . ٍُْىذََفى ِفْيَا ِتَشْوِق َظاِحهِبَا َوَوْجِس

 ؤبما حصتَة اًيفس ؿ  اًلسزت ؿ  اًخـامي واملـامةل ابٔلذالق اًسامِة والٓذاة اًساهَة مما 

ًؤًف اًلَوة فلس وزذث ر  ٔب ث نثريت من ر  ألمص ابٕلحسان واًصذ ابٔلحسن كال ثـاىل  يف 

ٍء َحِسُدًا : " صبٔن اًخحَة َ ََكَن ؿََ  ُُكِّ يَشْ نه اَّلله
ّ
ا ا َُ و َُُتْ ِتخَِحَهٍة فََحَُّوا ِتبَْحَسَن ِمهْنَا َبْو ُزذُّ َرا ُحِِّ

ّ
َوا

نه " ، ويف صبٔن اًالكم وحسًر اًياش86:سوزت اًًساء الًٓة 
ّ
هِِت يِهَ َبْحَسُن ا َحاِذي ًَُلوًُوا اً ـِ ًِ َوكُْي 

ا ُمِدَيًا سوزت إلدشاء الًٓة  وَْساِن ؿَُسوًّ
ّ
ًِاْل َعاَن ََكَن  َْ نه اًض ه

ّ
َعاَن ًََْنَُغ تَُهَْنُْم ا َْ ، ويف صبٔن زذ 53: اًض ه

هِِت يِهَ َبْحس: " اًسئِة ابحلس ية  ئَُة اْذفَْؽ اِبً ِّ ُ يَُة َوَل اًسه خَِوي اًَْحس َ ي تٌَََُْم  َوَل جَس ْ ِ َرا اذله
ّ
ُن فَا ََ

مٌي  َُ َوَِلٌّ مَحِ ه ه َُ ؿََساَوٌت َكَ له ُرو َحغٍّ َؾِؼمٍي سوزت  (34)َوتٌََُْ
ّ
ا ا َُ وا َوَما ًََُلها ٍَن َظَُبُ ِ له اذله

ّ
ا ا َُ َوَما ًََُلها

َصٍَْصَت " ، وكال اًيِب ظ  هللا ؿَََ وسمل يف صبٔن ورش اًسالم 35-34: فعَت الًٓة  ُُ َؾْن َبِِب 

 ِ َُ كَاَل كَاَل َزُسوُل اَّلله ُ َؾْي ٍِ َل ثَْسُذَُوا اًَْجيهَة » - :ظ  هللا ؿَََ وسمل-َزِِضَ اَّلله ََِس ى هَْفَِس ِت ِ َواذله

اَلَم تٌََُُُْكْ  ؟ َبفُْضوا اًسه اتَخُُْتْ ٍُ حَتَ َُْخُمو ـَ َرا فَ
ّ
ٍء ا ُُُّكْ ؿََ  ََشْ ُّوا َبَوَل َبُذً ات . «َحىته ثُْؤِمٌُوا َوَل ثُْؤِمٌُوا َحىته حَتَ

ِحَحِ  َُ ُمْسمِلٌ ِِف اًعه . َبْدَصَج

من ر  احلصص ؿ  موافلة ٔبؾامل اًياش ما مل ٍىن فَِ اخلعبٔ اًؼاُص وإلمث نام ٔبفىت 

.. من ؾحس اًـٍزز جن ؾحس هللا جن ابس ٕاىل حرضت ألد املىصم" اًض َخ جن ابس يف اًـَس 

فلس وظي ٕاَل نخاجُك اًىصمي وظَُك هللا هبساٍ ٔبما ما : اًسالم ؿََُك وزمحة هللا وجصَكثَ، ٔبما تـس

ٔبرشُت ٕاًََ من ٔبن تـغ املوػفني يف اًسفازت اًسـوذًة يف ابهس خان ظام مؽ املمَىة، واًحـغ مهنم 

. ظام مؽ ٔبُي اًحل تحاهس خان تـس املمَىة تثالج ٔب م، وسؤاًُك ؾن احلُك يف ر  فلس فِمخَ

اًؼاُص من ألذةل اًرشؾَة، ُو ٔبن ُك ٕاوسان ًلمي يف تل ًَزمَ اًعوم مؽ ٔبَُِا، ًلول : واجلواة

اًعوم ًوم ثعومون، وإلفعاز ًوم ثفعصون، وألحضى ًوم ثضحون  »: اًيِب ظ  هللا ؿَََ وسمل

وملا ؿمل من اًرشًـة من ألمص ابلجامتع واًخحشٍص من اًفصكة والادذالف، ؤلن املعاًؽ َّتخَف « 

فاذلي ظام من : وتياء ؿ  ر - ابثفاق ٔبُي املـصفة نام كاهل ص َخ إلسالم اجن حميَة زمحَ هللا 
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موػفي اًسفازت يف اًحاهس خان مؽ اًحاهس خاهَني ٔبكصة ٕاىل ٕاظاتة احلق ممن ظام مؽ اًسـوذًة، ًخحاؿس 

ما تني اًحلٍن، ولدذالف املعاًؽ فْيام، ول صم ٔبن ظوم املسَمني مجَـا جصؤًة اًِالل ٔبو ٕانامل 

اًـست يف ٔبي تل من تالذمه ُو املوافق ًؼاُص ألذةل اًرشؾَة، ًوىن ٕارا مل ًخُرس ر  فألكصة 

. وَل اًخوفِق، واًسالم ؿََُك وزمحة هللا وجصَكثَ- س ححاهَ - ُو ما رهصًن بٓهفا، وهللا 

 ويف صبٔن ٕاتلاء مسائي اخلالف ؿ  اخلالف اذلي ًـشز اخملاًفون كال اًض َخ جن ابس 

حتصي : ُو- ؾز وجي - اذلي ٔبويص تَ مجَؽ ٕادواين من ٔبُي اًـمل والؾوت ٕاىل هللا :" زمحَ هللا

ألسَوة احلسن واًصفق يف الؾوت ويف مسائي اخلالف ؾيس املياػصت واملشاهصت يف ر  ؤبن ل 

حتمهل اًلريت واحلست ؿ  ٔبن ًلول ما ل ًًدلي ٔبن ًلول مما ٌسخة اًفصكة والادذالف واًخحاقغ 

واًخحاؿس، تي ؿ  الاؾي ٕاىل هللا واملـمل واملصصس ٔبن ًخحصى ألساًَة اًيافـة واًصفق يف لكمخَ حىت 

: ظ  هللا ؿَََ وسمل- ًيخَِ - ؾز وجي - ثلدي لكمخَ وحىت ل ثدداؿس اًلَوة ؾيَ، نام كال هللا 

وا ِمْن َحْوِ َ } ََِغَ اًْلََِْة َلهَْفضُّ ا كَ ًِْيَت ًَُِْم َوًَْو ُنْيَت فَؼًّ  ِ - س ححاهَ - ، وكال  {فَِدَما َزمْحٍَة ِمَن اَّلله

ازون ملا تـهثام ٕاىل فصؾون ُ ًَخََشنهُص َبْو خَيَْ  }: ملوَس ُو هله ـَ َ يًا ً َِّ َ - ، وهللا ًلول  {فَُلوَل هَلُ كَْوًل ً

: س ححاهَ

هِِت يِهَ َبْحَسنُ } يَِة َوَجاِذًُِْْم اِبً َِّم اِبًِْحمْكَِة َواًَْمْوِؾَؼِة اًَْحس َ ىَل َسِخِِي َزت
ّ
لول {اْذُع ا -: س ححاهَ - ، ًو

ٍَن َػََُموا ِمهْنُمْ } ِ له اذله
ّ
هِِت يِهَ َبْحَسُن ا له اِبً

ّ
ًِْىذَاِة ا َي ا ُْ اِذًُوا َب لول {َوَل جُتَ ظ  هللا ؿَََ - ، ًو

لول « ٕان اًصفق ل ٍىون يف يشء ٕال ساهَ ول ًَنع من يشء ٕال صبٔهَ »: وسمل ظ  هللا ؿَََ - ، ًو

. « من حيصم اًصفق حيصم اخلري لكَ »-: وسمل 

فـ  الاؾي ٕاىل هللا واملـمل ٔبن ًخحصى ألساًَة املفِست اًيافـة ؤبن حيشز اًضست 

واًـيف؛ ٔلن ر  كس ًفيض ٕاىل زذ احلق وٕاىل صست اخلالف واًفصكة تني إلدوان، وامللعوذ ُو 

تَان احلق واحلصص ؿ  كدوهل والاس خفاذت من الؾوت، ًوُس امللعوذ ٕاػِاز ؿَمم ٔبو ٕاػِاز ٔبهم 

ثسؾو ٕاىل هللا ٔبو ٔبهم ثلاز لٍن هللا، فاهلل ًـمل اًرس ؤبدفى، وٕامنا امللعوذ ٔبن ثحَف ذؾوت هللا ؤبن 

حول حُك . ًًذفؽ اًياش جلكمخم، فـََم تبٔس حاة كدوًِا وؿََم احلشز من ٔبس حاة زذُا وؿسم كدوًِا

: وضؽ اٍميني ؿ  اًضامل كدي اًصهوع وتـسٍ  

ًًدلي ٔبن ًـمل ٔبن ما ثلسم من اًححر من كدغ اٍميني ابًضامل ووضـِام -: زمحَ هللا - كال 

ؿ  اًعسز ٔبو كرٍي كدي اًصهوع وتـسٍ، ُك ر  من كدَي اًسَن ًوُس من كدَي اًواجداث ؾيس 

ٔبُي اًـمل، فَو ٔبن ٔبحسا ظ  مصسال ومل ًلدغ كدي اًصهوع ٔبو تـسٍ فعالثَ حصَحة وٕامنا حصك 

فال ًًدلي ٔلحس من املسَمني ٔبن ًخزش من اخلالف يف ُشٍ املسبةٔل ؤبص حاُِا . ألفضي يف اًعالت

ٕان اًلدغ واجة، : وس َةل ٕاىل اًَناع واٍهتاجص واًفصكة، فٕان ر  ل َيوس ٌَمسَمني، حىت ًوو كِي

نام ادذاٍز اًضوَكين ، تي اًواجة ؿ  ادلَؽ تشل اجلِوذ يف اًخـاون ؿ  اًُب واًخلوى وٕاًضاخ 
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نام ٔبن . احلق تسًَهل، واحلصص ؿ  ظفاء اًلَوة وسالمهتا من اًلي واحللس من تـضِم ؿ  تـغ

ٔبوجة ؿ  املسَمني ٔبن ًـخعموا - س ححاهَ - اًواجة احلشز من ٔبس حاة اًفصكة واٍهتاجص؛ ٔلن هللا 

كُوا}-: س ححاهَ - ِبحهل مجَـا، ؤبن ل ًخفصكوا، نام كال  ا َوَل ثََفصه ـً َ ِ مَجِ ْحِي اَّلله .   {َواْؾخَِعُموا ِِبَ

ٔبن ثـحسٍو ول جرشهوا تَ ... ٕان هللا ٍصِض ًُك زالَث »: وكال اًيِب ظ  هللا ؿَََ وسمل

«  صُئا، ؤبن ثـخعموا ِبحي هللا مجَـا ول ثفصكوا، ؤبن ثياحصوا من ولٍ هللا ٔبمص   

ا ٔبهَ ًلؽ تُهنم حشياء نثريت و اجص ثسخة  وكس تَلين ؾن نثري من ٕادواين املسَمني يف ٕافًصلِا وكرُي

مسبةٔل اًلدغ وإلزسال، ول صم ٔبن ر  مٌىص ل َيوس وكوؿَ مهنم؛ تي اًواجة ؿ  ادلَؽ 

اًخياحص واًخفامه يف مـصفة احلق تسًَهل، مؽ تلاء احملحة واًعفاء وألدوت إلمياهَة، فلس َكن ٔبحصاة 

خيخَفون يف - زمحِم هللا - واًـَامء تـسمه - زِض هللا ؾهنم - ظ  هللا ؿَََ وسمل - اًصسول 

املسائي اًفصؾَة، ول ًوجة ر  تُهنم فصكة ول  اجصا؛ ٔلن ُسف ُك واحس مهنم ُو مـصفة احلق 

تسًَهل، مفىت ػِص هلم اجمتـوا ؿَََ، ومىت دفي ؿ  تـضِم مل ًضَي ٔبذاٍ، ومل ًوجة هل ر  جهٍص 

. وملاظـخَ وؿسم اًعالت ذَفَ

مفهنج اًـَامء املحاذزت ٕاىل فـي ما ًؤًف اًلَوة ذون اهخؼاز ثعحَق اًياش ًىهنم 

ًـعون اًلسوت، فإلمام ؿيل زِض هللا ؾيَ همام حازتَ اخلوازح وحيازهبم ونفصومه مل حيُك ؿَْيم 

، وص َخ إلسالم اجن "مه ٔبدواهيا تلوا ؿََيا: " جىفصمه واؾخُبمه ٔبدواهَ اذلٍن تلوا ؿَََ، فلال ؾهنم 

حميَة َكن ؿَامء سماهَ خيامصوهَ، تي نفصوٍ  وحمكوا حلي ذمَ ًسخة اخلالف يف املسائي 

الاؾخلاذًة، ًوىن ملا مال اًوضؽ ًعاحلَ وظَة اًسَعان فذوى اًض َخ تلذي دعومَ، زفغ 

هَف ثلذَِم فَن جتس ذريًا مهنم، وملا ثرش ظالتَ مبوث : اًض َخ ظَة اًسَعان تي ذافؽ ؾهنم وكال 

ٔبصس دعومَ قضة اًض َخ وكال مل ثخرش مبوث ؿامل إلسالم، ًيشُة ٕاىل ٔبُهل وكال هلم ٔبًن تسل 

.  ٔبتَُك يف اًيفلة

.  الٓذاة وألذالق يف املـامةل ًخبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة

حزهَة اًيفس تخزََة اًيفوش من اًرشك، واًص ء، اًفواحش، واًىُب، واملـايص اًىت حتول : ألول 

س مما ًحـر ائخالف  ذون ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة وحتََة اًيفس ابٕلذالص واًخجصذ، واًُز

شٍ اًعفاث َّتَط املصء من اًخياسع ؿ  املعاحل .   اًلَوة ٔلن معسز اًخفصق اًخياسع يف املعاحل ُو

.  الاتخساء ابًسالم والاتدسام وثضاصة اًوجَ: اًثاين 

ًلس تني زسول هللا ٔبن ورش اًسالم مما ًحـر احملحة يف كَوة اًياش، ذاظة مؽ اًسالم الاتدسالم 

.  وثضاصة اًوجَ ؾيس اٌَلاء



10 

 

َصٍَْصَت، كَالَ : " كال ظ  هللا ؿَََ وسمل  ُُ َِ َوَسملهَ : َؾْن َبيِب  َْ َ َل »: كَاَل َزُسوُل هللِا َظ ه هللُا ؿََ

؟ َبفُْضوا  اتَخُُْتْ ٍُ حَتَ َُْخُمو ـَ َرا فَ
ّ
ٍء ا ُُُّكْ ؿََ  يَشْ ُّوا، َبَوَل َبُذً ات ثَْسُذَُوَن اًَْجيهَة َحىته ثُْؤِمٌُوا، َوَل ثُْؤِمٌُوا َحىته حَتَ

اَلَم تٌََُُُْكْ  " «اًسه

ًِْيَت ًَُِْم َوًَْو ): ًني املـامةل، وٕاكاةل اًـَثاث وقفصان ألدعاء، كال ثـاىل : اًثاًر   ِ فَِدَما َزمْحٍَة ِمَن اَّلله

َرا َؾَزْمَت 
ّ
خَْلِفْص ًَُِْم َوَصاِوْزمُهْ يِف اْلَْمِص فَا وا ِمْن َحْوِ َ فَاْؾُف َؾهْنُْم َواس ْ ََِغَ اًْلََِْة َلهَْفضُّ ا كَ ُنْيَت فَؼًّ

نَي سوزت بٓل معصان  ِ ةُّ اًُْمخََولّكِ َ حُيِ نه اَّلله
ّ
ِ ا ْ ؿََ  اَّلله . 159فَذََوُكه

ْن َبيِب َزاِفؽٍ، َؾْن : نام فـي اًيِب ظ  هللا ؿَََ وسمل . ثفلس ٔبحوال اًياش وسّس حاجهتم: اًصاتؽ  ـَ ف

 ، َ َِ َوَسمله َْ َ ِ َظ ه هللُا ؿََ ا َزُسوُل اَّلله َُ َصٍَْصَت، َبنه اْمَصَبًت َسْوَذاَء ََكهَْت ثَُلمُّ اًَْمْسِجَس، فََماثَْت، فََفلََس ُُ َبيِب 

ٍم، فَِلَِي هَلُ  َس َب ه ـْ َ َا َماثَْت كَالَ : فََسبهََلُ َؾهْنَا ت هنه
ّ
ا فََع ه ؿَََْْيَا« فََِاله بَٓرهُْخُمويِن »: ا َُ  ، فَبىََت كَُْبَ

ََساِن ِمَن  ـِ َصٍَْصَت، َبنه اْمَصَبًت ََكهَْت ثََْخَِلطُ اًِْرَصَق َواًْ ُُ ، َؾْن َبيِب  َِ مْحَِن، َؾْن َبِتَ اَلِء ْجِن َؾْحِس اًصه ـَ وَؾِن اًْ

اَلِت ؿََ  اًْلَُْبِ  كال ألًحاين   ٕاس ياذٍ حسن زواٍ اجن دزمية: اًَْمْسِجِس، فََشَنَص اًَْحِسًَر يِف اًعه

 

ل صم ٔبن إلحسان  ٌس خـحس اًلَوة نام كِي يف املثي، إلحسان ًَني اًلَوة اًلاس َة وثلصة 

. تني اًلَوة اًحـَست

.  س زت املًصغ: اخلامس 

.  جضمَت اًـاظس: اًصاتؽ 

. ٕاجاتة الؾوت: اخلامس

. اٍهتاذي: اًساذش

: كِام زوخ اًضوزى: اًساًؽ

دعوظًا تني ٔبُي اًـمل، واًفضي، واحلي واًـلس، ور  تبٔن ًيؼصوا يف معَحة ألمة، ؤبن ًلسموا 

[ . 38: اًضوزى] {َوَبْمُصمُهْ ُصوَزى تَُهَْنُمْ }: يف وظف املؤمٌني- ثـاىل-املعاحل اًـََا كال هللا 

[ . 159: بٓل معصان] {َوَصاِوْزمُهْ يِف اْلَْمصِ }: ًيخَِ- ؾز وجي - وكال 

و قين ؾهنا مبا ًبٔثََ من ويح اًسامء؛ ثعَُدًا ًيفوش ٔبحصاتَ، وثلٍصصًا "فلس ٔبرن هللا هل  ابلسدضازت ُو

. ًس ية املضاوزت ًٔلمة من تـسٍ

من اًـمل ابًرشًـة، واخلُبت توجٍو اًس َاسة يف مَنةل ل - زِض هللا ؾيَ - وَكن ٔبتو جىص اًعسًق 

ِا بٓزاء جامؿة من اًعحاتة  ِا سامء، ومؽ ُشا ل ًُبم حىامً يف حاذزة ٕال تـس ٔبن ثخساًو  ثعاًو

ىشا َكن معص  فاكن -: "زمحَ هللا - يف اًضوزى، كال ص َخ إلسالم اجن حميَة - زِض هللا ؾيَ - ُو

معص ٌضاوز يف ألموز ًـامثن وؿيل وظَحة واًزتري وؾحس اًصمحن جن ؾوف واجن مسـوذ وسًس جن 

. َثتت ؤبيب موَس ًولريمه، حىت َكن ًسذي اجن ؾحاش مـِم مؽ ظلص س يَ
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شا مما ٔبمص هللا تَ املؤمٌني ومسهحم ؿَََ تلوهل [ . 38: اًضوزى] {َوَبْمُصمُهْ ُصوَزى تَُهَْنُمْ }: ُو

ِشا َكن زٔبي معص، وحمكَ، وس َاس خَ من ٔبسّسِ ألموز، مفا زؤي تـسٍ ممهل كط، ول ػِص  ًو

، وؾٍز يف سمٌَ . إلسالم واهدرش، وؾزه وؼِوزٍ، واهدضاٍز

و اذلي هرس هرسى، وكرص كِرص اًصوم واًفصش، وَكن ٔبمرٍي اًىدري ؿ  اجلُش اًضايم ٔباب  ُو

ممي ذَفاءٍ وهواتَ - تـس ٔبيب جىص -ؾحَست، وؿ  اجلُش اًـصايق سـس جن ٔبيب وكاص، ومل ٍىن ٔلحٍس 

. (وؾامهل وجٌسٍ ؤبُي صوزاٍ

ونام َكهت ُشٍ يه سريَت اخلَفاء اًصاصسٍن يف اًضوزى فىش  َكهت سريت من جاء تـسمه فِشا 

ة  اذلي َكن مرضة املثي يف الُاء واحلمل وهَاسة اًصٔبي َكن ًبٔذش ثس ية - زِض هللا ؾيَ - مـاًو

. اًضوزى

ة :  ما ًيل68جاء يف اًامثز ٌَثـاًِب ص ، وساز - زِض هللا ؾيَ - ذُاء مـاًو ر  ما اص هتص ٔبمٍص

، ونَثث اًصوا ث واحلاك ث فَِ، ووكؽ إلجامع ؿ  ٔبن الُات ٔبزتـة ة، ومعصو جن : رهٍص مـاًو

ة - زِض هللا ؾهنم-اًـاص، وامللريت جن صـحة، وس ذ جن ٔبتََ  - زِض هللا ؾيَ - فَام َكن مـاًو

- واهضم ٕاًََ الُات اًثالزة اذلٍن ٍصون تبٔول بٓزاهئم ٔبوادص ألموز-ِبَر ُو من الُاء وتـس اًلوز

، ول ٌس خيضء يف ػمل اخلعوة ٕال مبعاتَح بٓزاهئم سمل هل ٔبمص -فاكن ل ًلعؽ ٔبمصًا حىت ٌضِسٍو

. اململ، ؤبًلت ٕاًََ الهَا ٔبسمهتا، وظاز ذُاٍؤ وذُاء ٔبحصاتَ اًثالزة ممالً 

مث ٕان ٌَضوزى فوائس ؾؼمية مهنا ثلًصة اًلَوة، وَّتََط احلق من احامتلث الٓزاء، واس خعالع 

ا؛ فٕان اًصٔبي ميثِّي   ؾلَي ظاحدَ نام متثي   املصبُٓت ظوزَت خشِعَ  ٔبفاكز اًصجال، ومـصفة ملاذٍُص

. ٕارا اس خلدَِا

ص ُشا امللزى مشاُة ص ىت، كال تـضِم : وكس رُة احلىامء من ألذابء يف ثعٍو

وٕان نيت را زٔبي جضري ؿ  اًعحِة ... ٕارا ؾنه ٔبمٌص فاسدرش فَِ ظاحدًا 

وثسزك ما كس حي يف موضؽ اًضِة ... فٕاين زٔبًت اًـني جتِي هفسِا 

: وكال بٓدص

 فاحلق ل خيفى ؿ  الزيني... اكصن جصٔبًم زٔبي كريك واسدرش 

 

:  املصاجؽ 

 آل العزيز عبد بن صالح :تقديمالعنزي،  فرحان بن اهلل، عزيز إلى الدعوة في البصيرة
م 2005 - هـ1426 األولى، :الطبعةظبي،  أبو - مالك اإلمام دار :الناشرالشيخ،
 والعمل االبتالء سنتي بين األمة: الكتاب
 العلماء من مجموعة :المؤلف
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 ثسم هللا اًصمحن اًصحمي

 مهنج ٔبُي اًس ية يف ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة

Konsep Ahlu Sunnah Dalam Merangkai Hati Dan Menyatukan Kalimat 
1
 

 محمس مـني ذٍن هللا

Abstrak 

Kesatuan tujuan, dan kerekatan hati merupakan prinsip dan tujuan peradaban Islam, tanpa 

adanya kesatuan hati dan kesatuan cita cita Islam tidak mengkin tegak dan terlaksana 

dengan baik, Ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok yang paling besar perhatiannya 

dalam menyatukan ummat, makalah ini bertujuan menyingkap konsep Ahlsunnah wal 

jamaah dalam menghimpun hati dan menyatukan kalimat.  

ِ )“اذلس هلل اذلى ٔبًف كَوة اًـحاذ ومجـِا ابٕلميان تَ وثوحِسٍ وحمحخَ،  ْحِي اَّلله َواْؾخَِعُموا ِِبَ

ْدَواًًن 
ّ
َِ ا َمِخ ـْ هَف تنَْيَ كَُُوِجُُكْ فَبَْظَحْحُُتْ ِتِي ْر ُنْيُُتْ َبْؿَساًء فَبًَ

ّ
ُُكْ ا َْ َ ِ ؿََ َمَت اَّلله ـْ كُوا َواْرُنُصوا ِه ا َوَل ثََفصه ـً َ مَجِ

َهُُكْ َ ْخَُسونَ  ـَ َ ً َِ ُ ًَُُكْ بَٓ ِث ُ اَّلله سوزت بٓل معصان  (َوُنْيُُتْ ؿََ  َصَفا ُحْفَصٍت ِمَن اًيهاِز فَبَهْلََشُ ْ ِمهْنَا َنَشِ َ ًَُحنّيِ

، وجـي ثبًٓف اًلَوة واجامتؾِا من ؿالمة حصة إلميان، وثفصق اًلَوة وحتزهبا ًلري 103: الًٓة 

ًَِزَِْق ) “هللا من ؿالمة اًرشك  هِِت فََعَص اًيهاَش ؿَََْْيَا َل ثَْحِسًَي  ِ اً ًٌَِفا ِفْعَصَث اَّلله ٍِن َح ٌِّلِ فَبَِكْم َوْْجََم 

ََُموَن  ـْ َ ُ َوًَِىنه َبْنََثَ اًيهاِش َل ً ٍُن اًْلمَّيِ ِ َرِ َ اّلِ اَلَت َوَل حَُىوهُوا  (30)اَّلله ٍُ َوَبِكميُوا اًعه هُلو َِ َواث َْ َ ً
ّ
ٌَِِخنَي ا ُم

ْم فَصُِحوَن سوزت اًصوم  (31)ِمَن اًُْمرْشِِننَي  ْْيِ ا ُُكُّ ِحْزٍة ِتَما َلَ ـً ََ كُوا ِذٍهَنُْم َوََكهُوا ص ِ ٍَن فَصه ِ ِمَن اذله

، ٔبصِس ٔبن ل ٕاهل ٕال هللا اذلي تَسٍ من ؿ  املسَمني ابٔلدوت إلمياهَة، ؤبصِس ٔبن 32- 31الًٓة 

ًضا" محمسًا زسول هللا اًلائي  ـْ َ َُ ت ُض ـْ َ ٌَُِْمْؤِمِن ََكًُْحًَِْاِن ٌَُضسُّ ت ، 467احلسًر زواٍ اًحزازي زمق )املُْؤِمُن 

، اٌَِم ظي وسمل ؿ  من مبححخَ واثحاؿَ ثيال الزجة اًـََا يف اجلية هحٌُا محمس (2585: ومسمل زمق 

وؿ  بهٓل وحصحَ ٔبمجـني وتـس، فِشٍ سعوز مـسوذاث من ؾحس فلري ٕاىل زمحة زتَ وضـت ًحَان 

مهنج ٔبُي اًس ية ًخحلِق ُشٍ ألُساف اًـؼمية وٕازساء ُشٍ ألزَكن املِمة مسامهة ٕلػِاز خشعَة 

.  ألمة إلسالمِة

.  ٔبمهَة ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة
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Trenggano, Malisyia, tanggal 5 Agustus 2014. 
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اجامتع اًلكمة وملّ اًضمي من ٔبمه ملوماث ُشا الٍن، ومن الؿامئ ألساس َة ًِشا اجملمتؽ، 

ول ًخبىٔت ُشا ٕال تًدش اًفصكة واًخياسع، فـََيا ٔبن وسـى جبس واجهتاذ من ٔبجي سزع احملحة، وثوظَس 

ة تني املؤمٌني اًـامَني يف حلي الؾوت ذاظة وتني املسَمني معومًا، ؤبن جنخًة  ألوارص ألدًو

ألس حاة املؤذًة ٕاىل اًدضدت واًدرشرم، فَن ًخبىٔت اًيرص ؿ  ألؿساء ٕال تـس ٔبن هخوحس ؿ  مهنج 

. اًىذاة واًس ية

ٕان ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة ٔبول ما ًفـي يف حتلِق ٔبي قصض اجامتؾي حضازي سواء 

من ٔبُي اًحاظي ٔبو ٔبُي احلق، فلس َكن اًىفاز ًواًون تـضِم تـضًا يف حصة املسَمني، فِم 

ًؤًفون كَوهبم تخوؾَهتم اًحاظي تبٔن املسَمني دعص ؿَْيم ؿ  ذٍهنم وذهَامه حفازتوا ٔلجي ر  

املسَمني، ذل  رهص هللا س ححاهَ ُشٍ اًس ية يف ذَلَ وىهبم تبهٔنم ٕان مل ًفـَوا يف موالات تـضِم 

يرص تـضِم ًـضَا حىون فذية وفساذ هحريس  ٍُ " تـضًا ًو َُو ـَ له ثَْف
ّ
ٍغ ا ـْ َ ََاُء ت ًِ ُضُِْم َبْو ـْ َ ٍَن َنَفُصوا ت ِ َواذله

س (73): حَُىْن ِفْذيٌَة يِف اْلَْزِض َوفََساٌذ َنِحرٌي، سوزت ألهفال الًٓة 

 ٕان هَان إلسالم املمتثي يف ٕاكامة صـائٍص وفصائضَ وحصك مٌاَََُ مـؼمِا حتخاح ٕاىل اًـمي 

.  ادلاؾي امليؼم اذلي حيخاح ٕاىل ثبًٓف اًلَوة ومجؽ اًلكمة، فاهـساهمام اس خحاةل ٕاكامة رشًـة هللا

:  مـىن ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة 

املصاذ من ثبًَٔف اًلَوة ُو حمحة تـضِم تـضًا وموالات تـضِم تـضًا ؿ  إلميان ابهلل 

واًـمي ابٕلسالم،مث ثبًٓف اًلَوة ُو مداذزت ُك من املسَمني ٕاىل اًخـازف تُهنم واًخـامي احلسن 

واًخـاون واًخيارص ؿ  اخلري، ؤبما مجؽ اًلكمة ُو ثوحِس املسَمني ؿ  ؾلِست اًخوحِس واًـمي 

مَي " ثرشًـة إلسالم،  ُِ ْجَصا
ّ
َِ ا يَا ِت َْ َم َوَما َوظه َْ َ ً

ّ
يَا ا ِْ ي َبْوَح ِ َِ هُوًحا َواذله ٍِن َما َوَّصه ِت رَشََع ًَُُكْ ِمَن اّلِ

 َِ َْ َ ً
ّ
خَِِب ا ُ ََيْ َِ اَّلله َْ َ ً

ّ
َِ َنُُبَ ؿََ  اًُْمرْشِِننَي َما ثَْسُؾومُهْ ا كُوا ِفِ ٍَن َوَل ثَخََفصه َوُموََس َوِؿََُس َبْن َبِكميُوا اّلِ

َِ َمْن ًُِيُُة سوزت صوزى الًٓة  َْ َ ً
ّ
ًٌَِفا : " )، وكال (13): َمْن ٌََضاُء َوَْيِْسي ا ٍِن َح ٌِّلِ فَبَِكْم َوْْجََم 

ََُموَن  ـْ َ ُ َوًَِىنه َبْنََثَ اًيهاِش َل ً ٍُن اًْلمَّيِ ِ َرِ َ اّلِ ًَِزَِْق اَّلله هِِت فََعَص اًيهاَش ؿَََْْيَا َل ثَْحِسًَي  ِ اً ِفْعَصَث اَّلله

اَلَت َوَل حَُىوهُوا ِمَن اًُْمرْشِِننَي  (30) ٍُ َوَبِكميُوا اًعه هُلو َِ َواث َْ َ ً
ّ
ٌَِِخنَي ا كُوا ِذٍهَنُْم َوََكهُوا  (31)ُم ٍَن فَصه ِ ِمَن اذله

ْم فَصُِحوَن سوزت اًصوم الًٓة  ْْيِ ا ُُكُّ ِحْزٍة ِتَما َلَ ـً ََ ، فال مـىن اجامتع اًلكمة يف إلسالم 32- 31ص ِ

ٕال ؿ  اًخوحِس واًـمي ثرشًـة إلسالم، ول مـىن ثبًٓف اًلَوة ٕال ؿ  حمحة هللا ويف هللا جفمَؽ 

له " املولت ؿ  كري حمحة هللا حىون املـاذات واملالؾية ًوم اًلِامة 
ّ
ٍغ ؿَُسوٌّ ا ـْ َح ًِ ُضُِْم  ـْ َ ُء ًَْوَمِئٍش ت اْلَِذاله

َزهُوَن  (67)اًُْمخهِلنَي  ََْوَم َوَل َبهُُْتْ حَتْ ُُكُ اًْ َْ َ َِِمنَي  (68)َ  ِؾَحاِذ َل َدْوٌف ؿََ ٍَن بَٓمٌُوا ِتبَٓ ِثيَا َوََكهُوا ُمْس ِ اذله

ََاِت : " ،  وكال 69-67: سوزت اًزدصف الًٓة  ٌُُِكْ يِف اًَْح َت تَُْ ِ َبْوََثًًن َمَوذه ْشُُتْ ِمْن ُذوِن اَّلله َ هَما اَّته ه
ّ
َوكَاَل ا

ًضا َوَمبَِواُ ُ اًيهاُز َوَما ًَُُكْ ِمْن ًَنرِصٍَِن سوزت  ـْ َ ُضُُكْ ت ـْ َ ُن ت ـَ ٍغ َوًََْ ـْ ُضُُكْ ِتَح ـْ َ ََا مُثه ًَْوَم اًِْلَِاَمِة ٍَْىُفُص ت ْ ه الُّ

(  25): اًـيىدوث الًٓة 
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ا، املصاذ من مجؽ اًلكمة لكمة الامة  فٕان متًزق ألمة ل ميىن ٔبن ٌس خفِس مٌَ سوى ؿسُو

ألمة اجملمتـة ؿ  لكمة ل ٕاهل ٕال هللا تلغ اًيؼص ؾن امس اًحل اًِت ثـُش : وحني هلول ألمة هلعس

فَِ، ٔبو صلك ٔبو ًون إلوسان ٔبو ٔبي يشء بٓدص من اًعفاث اًخرشًة، فألمة جتمتؽ ؿ  إلميان ل 

ٕامنا ٔبلكت ًوم ٔبُك اًثوز ألتَغ، : ؿ  احلسوذ ٔبو اًـوامي اًخرشًة ألدصى، ٕان ًسان حاًيا ًلول

. فاًـسو ٔبحِاًًن ميزق ألمة حىت ًـحر جلك جزٍء مهنا ذون ٔبن ًَخفت ٕاًََ الٓدصون

ٔبن ًـحر ترتهَا مارا ظيؽ؟ ٔبول ما ظيؽ ٔبهَ ُسم اخلالفة، وتش  - ممالً -ملا ٔبزاذ اًلصة 

ؾزل ألمة إلسالمِة ؾن حصهَا، ففـي ترتهَا ما ٔبزاذ ٔبن ًفـهل من اًـَمية واًخلًصة واًخرًصة 

ىشا تلِة الول ملا اهفعَت واهفعي تـضِا ؾن تـغ، ٔبظحح ًيفصذ جلك  واًفساذ نام ثـَمون، ُو

ذوةٍل مهنا فِفـي هبا ما ٌضاء، ُشا ٕارا َكهت املسبةٔل جمصذ ؾزةل، مفا اب  ٕارا حتوًت اًلضَة ٕاىل 

ؿساوت مس خحمكة تني صـوة املسَمني ؤبظحح املسمل ًحلغ ٔبذاٍ املسمل وحية اًاكفص ْيوذً  ٔبو 

ًلس اس خرصدٌا ٕادواهيا اًفَسعًَِون سماًًن ! هرصاهًَا ٔبو تـثًَا ٔبو كري ر ، ٕان ُشا ًِو اًحالء املحني

اًل، مث اس خرصدٌا اًسوزًون، وزمبا نيا مضلوًني ؾن رصذاث ٕادواهيا هبمومٌا اًضرعَة، َكن  ظًو

احنن  - ٔبْيا إلدوت-ُك امصٍئ مٌا مضلوًل هبمومَ اخلاظة ؾن ٕاجاتة رصذاث ٕادواهَ املسَمني، ُو

. اًَوم هسفؽ اٍمثن، ٕان من خيشل ٕادواهَ املسَمني يف ُك ماكن ل تس ٔبن ًسفؽ اٍمثن ؿاجاًل كري بٓجي

ٔبن زاتعة إلميان اًِت ثوحس ُشا اجلسم إلساليم اًىدري َية ٔبن ثؼي - ٔبْيا ألحدة-فَيـمل 

يه اًصاتعة ألوىل، تي اًصاتعة ألوىل وألذريت تني املسَمني، ؤبل وسمح ٔلي سخة من ألس حاة 

ٔبن متزق ُشٍ اًصاتعة، ًُس حصَحًا ٔبن ثبئت ٕاىل صـٍة من اًضـوة فذلول اًضـة اًفالين فَِ 

-نشا، وفَِ نشا، وثـمم وثبئت تـَوة، ًلس مسـت تبٔرين من ُشا اًالكم ما ًؤري، فذجس ٕاوساًًن 

اًضـة اًفالين فَِ نشا ويف اخلازح جتس نثريًا ًخحسزون ؾيا، تبٔن فِيا نشا وفِيا : ًلول  - ممالً 

ياك حنن هخحسج ؾن بٓدٍصن، فٌلول ؾن اًضـة اًفَسعَين ٔبن فَِ نشا ونشا، ٔبو ؾن  نشا، ُو

اًضـة ألفلاين ٔبن فَِ نشا ونشا، واملؤسف ٔبن ُشا ألمص ًخـسى اًيعاق اًفصذي ٔبحِاًًن ٕاىل هعاٍق 

ٔبوسؽ، فصمبا وجسث مسذاًل ًِشا اًالكم يف تـغ ٔبْجزت ٕاؿالمٌا من حصافة ٔبو ٕاراؿة ٔبو ثَفزت ٔبو 

صًا كري  ا، فبٔظححت توؾي ٔبو تلري وؾي ثـمق ُشٍ اًِوت وثعوز تـغ اًضـوة إلسالمِة ثعٍو كرُي

. حصَح

  ٌس خلَر تيا املس خضـفون ومه كذ  : ٕان متًزق ألمة إلسالمِة ل ٌس خفِس مٌَ ٕال اًـسو

ؤبدشى مفا ْيزت ٕاوسان مارا اًخلاظؽ يف إلسالم تٌُُك ؤبهُت   ؾحاذ هللا ٕادوان ملثي ُشا ًشوة 

. اًلَة من مكٍس ٕان َكن يف اًلَة ٕاسالم وٕاميان 

الادذالف يف اًصٔبي ل ًرض، : ٔبْيا إلدوت:  الادذالف يف وْجاث اًيؼص ل ًرض

والادذالف يف وْجاث اًيؼص ل ًرض، والاجهتاذ وازذ، ول ًـين ادذالف وْجاث اًيؼص ثفًصق 
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س خـسون ًِا - ممالً -اًلكمة، ٔبًن ٔبثـجة ٔبن اٍْيوذ  خيوضون مـصنة مؽ املسَمني، مـصنة ضاًزة ٌو

مه حازتوًن جصٔبٍي واحٍس ؿسٌذ كٌُي ًوىن مضاٌء َثتت اًًسق ذٔباًب وؾزمًا :- اس خـساذ اًصجال فـالً 

وٕاؿساذًا وثضحَة وابذزوا قزوًن يف مىص مسددق حيسومه ٔبمٌي مييض تَ معٌي وحنن واسؤباتٍ يف ػةل 

اذلق حازث كواؿسًن ساقت ؾلائسًن ٔبما اًصءوش فصٔبٌي كري مذفق اًحـغ حيسة ٔبن احلصة جـجـة 

ي ًنل اًضـوة سوى كوٍل جزاف وٕاظالخ  واًحـغ يف قفةل واًحـغ يف هفق كاًوا اًضـوة ُو

اٍْيوذ حيازتوهيا الٓن ومه ٔبحزاة ص ىت وص َؽ واجتاُاث مذياكضة خمخَفة، وحيعي : ؿ  اًوزق ٔبكول

تُهنم يف جماًسِم وجصملاًن م رصاع وجسل وكِي وكال، ؤبحِاًًن سة وص ُت، ًوىن مؽ ر  س َاس هتم 

يف حصتيا موحست، فال رضمه ُشا الادذالف املوجوذ تُهنم يف ثوحِس لكمهتم ضسًن، ول َكن ُشا 

. اًخوحِس ًلكمهتم مسؿات ٕاىل ٔبن حيسموا ٔبموزمه الاذََة ًعاحل ظصٍف من ألظصاف

ؿ  ُك  (%100)فاملضلكة ٔبهيا حنن املسَمني ل هـصف ٔبهعاف احلَول، ٕاما ىًصس اثفاكًا 

كس خنخَف يف ٔبموز نثريت ويف ! ل   ٔبيخ (%100)يشء، وٕاما ٔبهيا ل هَخلي ٔبتسًا، ٕاما ظفص ٔبو 

ىون ًلك واحس مٌا زٔبي، وكس ٔبجس ؿََم يف هفيس موكفًا مـَيًا، ٔبو جتس ؿيله يف  وْجاث اًيؼص ٍو

هفسم موكفًا مـَيًا، ًىن ُشا لكَ ل مييؽ ٔبن هوحس لكمخيا وظفٌا ابجتاٍ ؿسوًن، ؤبن هسزك ٔبن ٔبدوت 

 .إلميان ٔبنُب ؤبمعق ؤبوسؽ من ُك ذالف َيصي تني املؤمٌني

. مهنج ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة 

ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة ًيعَق من تياء اًـلِست اًعحَحة واًفىصت اًسَمية واًخعوز 

اًسَمي، وثوؾَة ألمة تبمٔهَة اًخلصكة تني اًثواتت اًلعـَاث وتياء اًلسزت ؿ  اًخـامي اًصيق تبٔذالكِة 

.  سامِة

فدياء اًـلِست اًعحَحة اًعافِة من صوائة اًىفص واًرشك واًيفاق ًبئت يف امللسمة، اًـلِست 

اًعحَحة اًىت ثول حمحة هللا وموالثَ وحمحة زسول هللا واملؤمٌني وحمحة رشًـة هللا وس ية زسول 

هللا، واًَلني تبٔن ل حِات ٕال مؽ إلميان واًـمي اًعاحلة ول اًـزت هل ٌوَمسَمني ٕال ٔبن ًخجسس 

شا ًلوذ ٕاىل الاؾخلاذ تبٔن ل ًعي املسمل ذزجة إلميان ٕال ٕارا واىل ٔبذاٍ  إلسالم يف خشعَة ألمة ُو

اَجُصوا : " املسمل وثـاون مـَ يف ٕاكامة الٍن، كال ثـاىل مدَيا ُشٍ اًلضَة  َُ ٍَن بَٓمٌُوا َو ِ نه اذله
ّ
ا

ٍَن بَٓمٌُوا  ِ ٍغ َواذله ـْ َ ََاُء ت ًِ ُضُِْم َبْو ـْ َ َِئَم ت وا ُبًو ٍَن بَٓوْوا َوهرََصُ ِ ِ َواذله ًِِِْم َوَبهُْفِسِِْم يِف َسِخِِي اَّلله ُسوا ِتبَْمَوا َُ َوَجا

له 
ّ
ُُكُ اًيهرْصُ ا َْ ََ ـَ ٍِن فَ وُ ْ يِف اّلِ ِن اْسدٌَْرَصُ

ّ
ٍء َحىته ُْيَاِجُصوا َوا ْم ِمْن يَشْ َوًَْم ُْيَاِجُصوا َما ًَُُكْ ِمْن َوَلٍهَِتِ

َمَُوَن تَِعرٌي   ـْ ُ ِتَما ثَ ( 72سوزت ألهفال )ؿََ  كَْوٍم تٌََُُُْكْ َوتَُهَْنُْم ِمِثَاٌق َواَّلله

ٍ : وكال  َُ َبِرةله َ حُّوه ُْم َوحُيِ هبُّ ُ ِتلَْوٍم حُيِ َِ فََسْوَف ًَبيِِت اَّلله ٍَن بَٓمٌُوا َمْن ٍَْصثَسه ِمٌُُْكْ َؾْن ِذًِي ِ َا اذله َ  َبْيُّ

 َِ ِ ًُْؤِثَ ِ َوَل خَيَافُوَن ًَْوَمَة َلمِئٍ َرِ َ فَْضُي اَّلله ُسوَن يِف َسِخِِي اَّلله ُِ ا ًْاَكِفصٍَِن َُيَ ٍت ؿََ  ا ٌِنَي َبِؾزه ؿََ  اًُْمْؤِم

َِمٌي  ُ َواِسٌؽ ؿَ اَلَت َوًُْؤثُوَن  (54)َمْن ٌََضاُء َواَّلله ٍَن ًُِلميُوَن اًعه ِ ٍَن بَٓمٌُوا اذله ِ ُ َوَزُسوهُلُ َواذله ًَُُُِّكُ اَّلله هَما َو ه
ّ
ا
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وَن  ـُ ََكَت َومُهْ َزاِن ًُِحوَن  (55)اًزه ِ مُهُ اًْلَا نه ِحْزَة اَّلله
ّ
ٍَن بَٓمٌُوا فَا ِ َ َوَزُسوهَلُ َواذله ( 56)َوَمْن ًَخََوله اَّلله

( 56-54: سوزت املائست الًٓة )

ِِْم َممَُي اًَْجَسِس » :" وكال ظ  هللا ؿَََ وسمل  اُظِفِِْم َوحََصامُحِ ـَ مِهْ َوثَ ٌِنَي ِِف ثََواّذِ َممَُي اًُْمْؤِم

ى  َِِص َواًُْحمه َُ ُؾْضٌو ثََساَؾى َسائُِص اًَْجَسِس اِبًسه خَََك ِمٌْ َرا اص ْ
ّ
.     زواٍ مسمل«ا

ؤبما ثفِمي ألمة ذاظة اًـَامء والؿات واًـامَني يف كضا  اًثواتت واملخلرياث ٔبو اًلعـَاث 

وإلجهتاذ ث ٔبو إلجامؾَاث واخلالفِاث واًخفصكة تُهنام يف مجَؽ مسائي الٍن يف اخلُب ث 

واًـمََاث يف الؾوت واجلِاذ وألحاكم اًفلَِاث ًِيي من رضوزت الٍن اًَوم ور  ان وحست اًفِم 

فامي ُو من اًلعـَاث والاجامؿاث ثول احملحة واًولت وٕاذزاك ما ُو من اٌَمخلرياث والاجهتاذاث 

ثول الاحرتام ًلك ري زٔبي ًصي بٓدص ، واخلعام نثريا ما حيسج ٔلجي اخلالف يف ما ُو من 

اًلعـَاث واملخلرياث ٔكن ًـخلس تـغ ادلاؿاث ٔبن املسائي املـَية من اًلعـَاث ؤبن من دصح مهنا 

دصجوا من إلسالم، تُامن ٍصى اًحـغ ٔبهنا من املسائي املخلرياث فال تبٔش ابخلالف فال صم ُشا 

الاحذالف ًؤذي ٕاىل ادذالف وثيافص اًلَوة واًخلاظؽ فٕاين وكريي ل هلدي صُئًا كعـَا َيـي صُئا 

وسخًِا ٔلن مـىن ُشا دصق ٔلساس َاث يف الٍن، ومن جاهة بٓدص ٕارا َكهت املسبةٔل اجهتاذًة وكس 

زٔبًت ظوااب فْيا زٔبً  مـَيًا ول ٔبكدي ٔبن ٔبجُبين ٔبن ٔبكري زٔبي يف هون ظوااًب يف زٔبي بٓدص مما ل ٔبزاٍ، 

فاًرضوزي تَان ما ُو اًلعـَاث اًىت . من ٔبجُب ثلَري زٔبيي فامي ٔبؾخلس ظوااًب ٔبؾخُب اىهتاَكً ٌَحًصة

ثـخُب من اًرشًـة اًىت ٔبىًزِا س ححاهَ، ومن متسم هبا فِسذي يف سمصت املسَمني ومن ما ُو من 

مبشُة , الاجهتاذ ث ٔبو من اًرشًـة املؤوةل اًىت َيوس اخلالف فْيا ول َيوس ٕاًزام اًياش جصٔبي ا

، ومن من اًرضوزي مـصفة اًرشع املحسل اذلي ٕال اًرشع من  مـني مؽ ٔبهَ زٔبى اًعواة يف كرٍي

َوًَْفغُ : " ٔبدعاء اًيا ٕاىل اًرشع وايب مٌَ ول حيوس اًياش اثحاؿَ، كال ص َخ إلسالم اجن ثخميَة 

اٍن  ـَ ْعِ ًُلَاُل يِف ُؾْصِف اًيهاِش ؿََ  زاََلزَِة َم ُْع اًُْمََنهُل : " اًرشه ُة " اًرشه َشا ََيِ َُ ُسوُل َو َِ اًصه َو َما َجاَء ِت ُُ َو

 َُ َُ َوَجدَْت ُؾُلوتَُخ َُ َوَمْن َذاًََف َِّحاؿُ ُل " َواًثهايِن . اث ُْع اًُْمَؤوه ِسٍَن ِفْيَا " اًرشه َََماِء اًُْمْجهَتِ ـُ َو بَٓزاُء اًْ ُُ َو

 ٍِ ِو ِة َماِ ٍ َوحَنْ َُ َِ . مَكَْش وَم اًيهاِش ِت ُصُم ، َوًََُْس ِلََحِس َبْن ًَُِْزَم مُعُ ُة َوَل حَيْ َُ َوَل ََيِ َِّحاؿُ فَََِشا ٌَُسوُغ اث

 َُ وَم اًيهاِش ِمٌْ ًُِر . َوَل ًَْميََؽ مُعُ ُل " َواًثها ُْع اًُْمَحسه ُ " اًرشه ِ َوَزُسوهِلِ َظ ه اَّلله ًَْىِشُة ؿََ  اَّلله َو ا ُُ َو

ِ فَلَْس  َشا ِمْن رَشْعِ اَّلله َُ ِ فََمْن كَاَل ٕانه  مْلِ اًَْحنّيِ ا َواًؼُّ َُ ِو وِز َوحَنْ َ َبْو ؿََ  اًيهاِش ِثَضَِاَذاِث اًزُّ َِ َوَسمله َْ َ ؿََ

خََة َحاَلٌل : مَكَْن كَاَل . َنَفَص ِتاَل ِىَزاعٍ  َْ َم َواًَْم ُو َرِ َ - ٕانه اله ِِب َوحَنْ َُ َشا َمْش َُ ي . َوًَْو كَاَل  ِ فَََْو ََكَن اذله

اِكَة َمْن  ـَ ُ َِ َوً ََؽ اًيهاِش ِت صِّيِ ، ًَْم ٍَُىْن هَلُ َبْن ًَُِْزَم مَجِ ـَ ُة َماِ ٍ َبْو اْلَْص َُ َو َمْش ُُ َِ اْجُن َمْزَُوٍف  َحَُكَ ِت

ِة  َو ِذاَلَف هَّطِ َماِ ٍ َوَبئِمه ُُ  َِ ي ًَُلوهُلُ َوًَُِْزُم ِت ِ َِْف َواًْلَْوُل اذله ِة ، فََى َِّفاِق اْلُمه َِ اِبث َْ َ َُ ؿََ ًَْم ًَُواِفْل

 َِ اِت ِة َبحْصَ صِّيِ َوَبئِمه ـَ َِ َوِذاَلَف هَّطِ اْلَْص اِت . ََكًْلَاِِض َبيِب جَْىٍص َوَبيِب اًَْحَسِن اًعُبي: َبحْصَ
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ِة " َبنه ًَْفغَ  ـَ ًِ ِ " اًرشه ْعِ اًُْمََنهِل ِمْن ِؾْيِس اَّلله ُق تنَْيَ اًرشه َِ َنِثرٌي ِمْن اًيهاِش َوَل ًَُفّصِ ًَخَلَكهُم ِت

َْع ًََُْس ِلََحِس ِمْن اًَْزَِْق  َشا اًرشه َُ نه 
ّ
َِ َزُسوهَلُ ؛ فَا ُ ِت ـََر اَّلله َ ي ت ِ يهُة اذله ًِْىذَاُة َواًس ُّ َو ا ُُ اىَل َو ـَ ثَ

َو ُحُْكُ اًَْحاِ ِ فَاًَْحاِ ُ اَتَزًت ًُِعُُة َواَتَزًت  ُُ ي  ِ ْعِ اذله َُ ٕاله ََكِفٌص َوتنَْيَ اًرشه ُصُح َؾْي َُ َوَل خَيْ اًُْرُصوُح َؾْي

ِعُئ  َُ كَاَل . خُيْ ه َ َبه َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿََ ََنِ َؾْن اًيهِِبِّ َظ ه اَّلله له فَِفي اًسُّ
ّ
ًًِما ؿَاِذًل َوا َشا ٕاَرا ََكَن ؿَا َُ " :{ 

ََاِن يِف اًيهاِز َوكَاٍض يِف اًَْجيهِة  َِ فََُِو يِف اًَْجيهِة َوَزُجٌي : اًُْلَضاُت زاََلزٌَة كَاِض َزُجٌي ؿمَِلَ اًَْحقه َوكَََض ِت

ٍِ فََُِو يِف اًيهاِز  ٍي فََُِو يِف اًيهاِز َوَزُجٌي ؿمَِلَ اًَْحقه فَلَََض ِتلَرْيِ ٌَِيهاِش ؿََ  َْجْ َوَبفَْضُي اًُْلَضاِت "  {كَََض 

َُ كَاَل  ه ِحََحنْيِ َبه َُ يِف اًعه َ فَلَْس زَخََت َؾْي َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿََ ٌس َظ ه اَّلله ُس َوَلِ بَٓذَم ُمَحمه َِّ ًِنَي س َ اِذ ـَ ًِِمنَي اًْ ا ـَ : " اًْ

ُؽ فََمْن  } ا َبمْسَ هَما َبْكيِض ِتيَْحِو ِممه ه
ّ
ٍغ َوا ـْ َ َِ ِمْن ت ِخ جه َضُُكْ ٍَُىوُن َبًَْحَن ِِبُ ـْ َ ـَيه ت َ خَِعُموَن ٕاََله َوً هُُكْ ََّتْ ٕاى

ًة ِمْن اًيهاِز  ـَ هَما َبْكَعُؽ هَلُ ِكْع ه
ّ
ٍُ فَا َِ َصُْئًا فاََل ًَبُِذُش َُ "  {كََضُْت هَلُ ِمْن َحّقِ َبِدِ ه ُس اًَْزَِْق َبه َِّ فَلَْس َبْذَُبَ س َ

َِ هَلُ  ٌََِْمْليِضِّ هَلُ َبْن ًَبُِذَش َما كَََض ِت ْز  اَلِف َرِ َ ًَْم ََيُ َُ َوََكَن يِف اًَْحاِظِن ِِبِ ـَ ا مَسِ ِء ِممه ٕاَرا كَََض ِثََشْ

ًة ِمْن اًيهاِز  ـَ َِ ِكْع هَما ًَْلَعُؽ هَلُ ِت َُ ٕاه ه َََماِء يِف اْلَْماَلِك اًُْمْعََلَِة ٕاَرا َحَُكَ اًَْحاِ ُ . َوَبه ـُ َِ تنَْيَ اًْ َْ َ َشا ُمذهَفٌق ؿََ َُ َو

ٌََِْمْليِضِّ هَلُ َبْن ًَبُِذَش َما  ْز  ِص ًَْم ََيُ ُِ ا اَلِف اًؼه ْكَصاِز َوََكَن اًَْحاِظُن ِِبِ
ّ
ٌَِة َواْل ِّ ِؾَهًة ََكًَْحُ ًة رَشْ َُ ُحجه ِتَما َػيه

َِّفاِق  َِ هَلُ اِبِلث َََماِء ًَُلوُل ٕانه اْلَْمَص َنَشِ َ . كُيِضَ ِت ـُ ُلوِذ واًفسود ِتِمثِْي َرِ َ ؛ فَبَْنََثُ اًْ ـُ ْن َحَُكَ يِف اًْ
ّ
َوا

َُ تنَْيَ اًيهْوؿنَْيِ  ُ َؾْي ٌََِفَة َزِِضَ اَّلله َق َبتُو َح ّيِ َوَبمْحَس ْجِن َحٌَْحٍي َوفَصه ـِ اِف ُة َماِ ٍ َواًضه َُ َو َمْش ُُ فَََْفغُ . َو

ِة "  ـَ ًِ ْعِ َواًرشه ُصَح " اًرشه مِهْ َبْن خَيْ ًِلَرْيِ ِ َوَل  ََاِء اَّلله ًِ يهُة ًَْم ٍَُىْن ِلََحِس ِمْن َبْو ًِْىذَاُة َواًس ُّ َِ ا ٕاَرا ُبِزًَس ِت

َ اَبِظيًا  َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿََ ٍس َظ ه اَّلله ِة ُمَحمه ـَ َ ِ كرَْيَ ُمذَات ِ َظصًِلًا ٕاىَل اَّلله ََاِء اَّلله ًِ َُ َوَمْن َػنه َبنه ِلََحِس ِمْن َبْو َؾْي

ًصا فََُِو ََكِفٌص  ُِ َُ اَبِظيًا َوَػا ـْ ًصا فمََلْ ًُخَاِت ُِ ِة ُموََس َمَؽ اًَْررِضِ ََكَن كاًعا . َوَػا َوَمْن اْحذَجه يِف َرِ َ ِتِلعه

نه " َبَحُسمُهَا : " ِمْن َوْْجَنْيِ 
ّ
َُ ؛ فَا َِّحاؿُ وًَث ٕاىَل اًَْررِضِ َوَل ََكَن ؿََ  اًَْررِضِ اث ـُ َبنه ُموََس ًَْم ٍَُىْن َمْد

ًَِجِمَؽِ اًثهلََنَْيِ  ٌة  َُ ؿَامه َ فَصَِساًَُخ َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿََ ٌس َظ ه اَّلله ا ُمَحمه ائََِي َوَبمه وًَث ٕاىَل تيَِن ٕادْشَ ـُ ُموََس ََكَن َمْد

َو َبفَْضُي ِمْن اًَْررِضِ  ُُ َُ َمْن  وِْس َوًَْوَبْذَزَن
ّ
َُ : اًِْجّنِ َواْل َِّحاؿُ ْم ؛ اث مَي َوُموََس َوِؿََُس َوَجَة ؿَََْْيِ ُِ ْجَصا

ّ
ََك

ًُِموََس  ًََِِشا كَاَل اًَْررِضُ  ًًَِّا ؛ َو َِْف اِبًَْررِضِ َسَواٌء ََكَن هَِخًِّا َبْو َو ِ : " فََى ٕاًنه ؿََ  ِؿمْلٍ ِمْن ِؿمْلِ اَّلله

 َُ ُ َل َبْؿََُم َُ اَّلله هَمَى ِ ؿََ َُ ؛ َوَبهَْت ؿََ  ِؿمْلٍ ِمْن ِؿمْلِ اَّلله ََُم ـْ ُ َل ثَ َِ اَّلله هَمِيَ َوًََُْس ِلََحِس ِمْن اًثهلََنَْيِ " ؿََ

َشا  َُ َ َبْن ًَُلوَل ِممَْي  َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿََ ٍس َظ ه اَّلله ٍَن تَََلهَْتُْم ِزَساةَلُ ُمَحمه ِ هَلُ اًَْررِضُ ًَْم " اًثهايِن . " اذله ـَ َبنه َما فَ

ههَنَا هَلُ  ا تَُ هِِت ثُِخُِح َرِ َ فَََمه َحاَة اً اَلُم َوُموََس ًَْم ٍَُىْن ؿمَِلَ اْلَس ْ َِ اًسه َْ َ ِة ُموََس ؿََ ـَ ًِرَشًِ ًًِفا  ٍَُىْن ُمَزا

ا ٕاْحَساٌن  َُ ًِِم َبْن ًَبُِذَش ا َِا َدْوفًا ِمْن اًؼه َِ ُْ ًَِمْعَََحِة َب َِا  ـُ ِفِيَِة مُثه حَْصِكِ نه َدْصَق اًسه
ّ
َُ ؿََ  َرِ َ فَا َوافَلَ

َِ َل ًَْيَسِفُؽ ٕاله ِتلَْذهِلِ َجاَس  ٍُ ِلَتََوًْ ْن ََكَن َظِلرًيا َوَمْن ََكَن حَْىِفرُي
ّ
ائِِي َجائٌِز َوا ْم َوَرِ َ َجائٌِز َوكَْذُي اًعه ٕاٍَْْيِ

ا َسبهََلُ َؾْن كَْذِي اًِْلََْماِن : كَاَل . كَْذهُلُ  ُ َؾهْنَُما ًيجست احلصوزي ًَمه ٕاْن - كَاَل هَلُ - اْجُن َؾحهاٍش َزِِضَ اَّلله

ٍُ اًُْحَزاِزيُّ  له فاََل ثَْلُذَُِْْم َزَوا
ّ
َُ اًَْررِضُ ِمْن َرِ َ اًُْلاَلِم فَاْكُذَُِْْم َوا َم َِ َِْمت ِمهْنُْم َما ؿَ ا . ُنْيت ؿَ َوَبمه

ٌء  اِل فمََلْ ٍَُىْن يِف َرِ َ يَشْ ًِِح اْلَمْعَ ُْبُ ؿََ  اًُْجوعِ فَََِشا ِمْن َظا ََِدمِي ِتاَل ِؾَوٍض َواًعه ْحَساُن ٕاىَل اًْ
ّ
اْل
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 ِ ًًِفا رَشَْع اَّلله ًًِما َوكَْس ٍَُىوُن ؿَاِذًل َوكَْس ٍَُىوُن . ُمَزا ْعِ ُحُْكُ اًَْحاِ ِ فَلَْس ٍَُىوُن َػا ا ٕاَرا ُبِزًَس اِبًرشه َوَبمه

 َِ ِة اًِْفْل ْعِ كَْوُل َبئِمه ٌََِفَة َواًثهْوِزّيِ َوَماِ ِ ْجِن َبوٍَس : َظَوااًب َوكَْس ٍَُىوُن َدَعبًٔ َوكَْس ٍَُصاُذ اِبًرشه َكَيِب َح

ًِْىذَاِة  خَجُّ ًََِا اِب مِهْ فََُِؤَلِء َبْكَواًُُِْم حُيْ ْْسَاَق وَذاُوذ َوكرَْيِ
ّ
ّيِ َوَبمْحَس َوا ـِ اِف ٍس َواًضه ـْ ِر ْجِن َس َْ ه َواْلَْوَساِؾي َواٌَ

َِّحاعِ  ِة ََكث َؽِ اْلُمه َِّحاُع َبَحِسمِهْ َواِجدًا ؿََ  مَجِ ُِْر ََيُوُس َرِ َ ََكَن َجائًِزا َبْي ًََُْس اث ٍُ َح َ كرَْيَ َرا كَله
ّ
يهِة َوا َواًس ُّ

َِّحاُع َمْن ًَخَلَكهُم ِتلَرْيِ ِؿمْلٍ  ُصُم اث ََُِس َبَحِسمِهْ مََكَ حَيْ ُصُم ثَْل َ َوَل حَيْ َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿََ ُسوِل َظ ه اَّلله ا ٕاْن . اًصه َوَبمه

ِو  ِ َوحَنْ اَلِف ُمَصاِذ اَّلله َل اًيُُّعوَص ِِبِ اٍت َبْو ثَبَوه ِة َما ًََُْس ِمهْنَا ِمْن َبَحاِذًَر ُمْفرَتَ ـَ ًِ َبَضاَف َبَحٌس ٕاىَل اًرشه

ِل مََكَ  ْعِ اًُْمَحسه ِل َواًرشه ْعِ اًُْمَؤوه ْعِ اًُْمََنهِل َواًرشه َرِ َ ؛ فَََِشا ِمْن هَْوعِ اًخهْحِسًِي فََِِجُة اًَْفْصُق تنَْيَ اًرشه

يهِة َوتنَْيَ َما  ًِْىذَاِة َواًس ُّ خََسلُّ ؿَََْْيَا اِب هِة َوتنَْيَ َما ٌُس ْ ًِِهِة اْلَْمصًِ ً ًَْىْوِهَهِة َواًَْحِلِلَِة اّلِ ُق تنَْيَ اًَْحِلِلَِة ا ًَُفّصِ

 ٍِ . ٍُْىذََفى ِفْيَا ِتَشْوِق َظاِحهِبَا َوَوْجِس

 ؤبما حصتَة اًيفس ؿ  اًلسزت ؿ  اًخـامي واملـامةل ابٔلذالق اًسامِة والٓذاة اًساهَة مما 

ًؤًف اًلَوة فلس وزذث ر  ٔب ث نثريت من ر  ألمص ابٕلحسان واًصذ ابٔلحسن كال ثـاىل  يف 

ٍء َحِسُدًا : " صبٔن اًخحَة َ ََكَن ؿََ  ُُكِّ يَشْ نه اَّلله
ّ
ا ا َُ و َُُتْ ِتخَِحَهٍة فََحَُّوا ِتبَْحَسَن ِمهْنَا َبْو ُزذُّ َرا ُحِِّ

ّ
َوا

نه " ، ويف صبٔن اًالكم وحسًر اًياش86:سوزت اًًساء الًٓة 
ّ
هِِت يِهَ َبْحَسُن ا َحاِذي ًَُلوًُوا اً ـِ ًِ َوكُْي 

ا ُمِدَيًا سوزت إلدشاء الًٓة  وَْساِن ؿَُسوًّ
ّ
ًِاْل َعاَن ََكَن  َْ نه اًض ه

ّ
َعاَن ًََْنَُغ تَُهَْنُْم ا َْ ، ويف صبٔن زذ 53: اًض ه

هِِت يِهَ َبْحس: " اًسئِة ابحلس ية  ئَُة اْذفَْؽ اِبً ِّ ُ يَُة َوَل اًسه خَِوي اًَْحس َ ي تٌَََُْم  َوَل جَس ْ ِ َرا اذله
ّ
ُن فَا ََ

مٌي  َُ َوَِلٌّ مَحِ ه ه َُ ؿََساَوٌت َكَ له ُرو َحغٍّ َؾِؼمٍي سوزت  (34)َوتٌََُْ
ّ
ا ا َُ وا َوَما ًََُلها ٍَن َظَُبُ ِ له اذله

ّ
ا ا َُ َوَما ًََُلها

َصٍَْصَت " ، وكال اًيِب ظ  هللا ؿَََ وسمل يف صبٔن ورش اًسالم 35-34: فعَت الًٓة  ُُ َؾْن َبِِب 

 ِ َُ كَاَل كَاَل َزُسوُل اَّلله ُ َؾْي ٍِ َل ثَْسُذَُوا اًَْجيهَة » - :ظ  هللا ؿَََ وسمل-َزِِضَ اَّلله ََِس ى هَْفَِس ِت ِ َواذله

اَلَم تٌََُُُْكْ  ؟ َبفُْضوا اًسه اتَخُُْتْ ٍُ حَتَ َُْخُمو ـَ َرا فَ
ّ
ٍء ا ُُُّكْ ؿََ  ََشْ ُّوا َبَوَل َبُذً ات . «َحىته ثُْؤِمٌُوا َوَل ثُْؤِمٌُوا َحىته حَتَ

ِحَحِ  َُ ُمْسمِلٌ ِِف اًعه . َبْدَصَج

من ر  احلصص ؿ  موافلة ٔبؾامل اًياش ما مل ٍىن فَِ اخلعبٔ اًؼاُص وإلمث نام ٔبفىت 

.. من ؾحس اًـٍزز جن ؾحس هللا جن ابس ٕاىل حرضت ألد املىصم" اًض َخ جن ابس يف اًـَس 

فلس وظي ٕاَل نخاجُك اًىصمي وظَُك هللا هبساٍ ٔبما ما : اًسالم ؿََُك وزمحة هللا وجصَكثَ، ٔبما تـس

ٔبرشُت ٕاًََ من ٔبن تـغ املوػفني يف اًسفازت اًسـوذًة يف ابهس خان ظام مؽ املمَىة، واًحـغ مهنم 

. ظام مؽ ٔبُي اًحل تحاهس خان تـس املمَىة تثالج ٔب م، وسؤاًُك ؾن احلُك يف ر  فلس فِمخَ

اًؼاُص من ألذةل اًرشؾَة، ُو ٔبن ُك ٕاوسان ًلمي يف تل ًَزمَ اًعوم مؽ ٔبَُِا، ًلول : واجلواة

اًعوم ًوم ثعومون، وإلفعاز ًوم ثفعصون، وألحضى ًوم ثضحون  »: اًيِب ظ  هللا ؿَََ وسمل

وملا ؿمل من اًرشًـة من ألمص ابلجامتع واًخحشٍص من اًفصكة والادذالف، ؤلن املعاًؽ َّتخَف « 

فاذلي ظام من : وتياء ؿ  ر - ابثفاق ٔبُي املـصفة نام كاهل ص َخ إلسالم اجن حميَة زمحَ هللا 
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موػفي اًسفازت يف اًحاهس خان مؽ اًحاهس خاهَني ٔبكصة ٕاىل ٕاظاتة احلق ممن ظام مؽ اًسـوذًة، ًخحاؿس 

ما تني اًحلٍن، ولدذالف املعاًؽ فْيام، ول صم ٔبن ظوم املسَمني مجَـا جصؤًة اًِالل ٔبو ٕانامل 

اًـست يف ٔبي تل من تالذمه ُو املوافق ًؼاُص ألذةل اًرشؾَة، ًوىن ٕارا مل ًخُرس ر  فألكصة 

. وَل اًخوفِق، واًسالم ؿََُك وزمحة هللا وجصَكثَ- س ححاهَ - ُو ما رهصًن بٓهفا، وهللا 

 ويف صبٔن ٕاتلاء مسائي اخلالف ؿ  اخلالف اذلي ًـشز اخملاًفون كال اًض َخ جن ابس 

حتصي : ُو- ؾز وجي - اذلي ٔبويص تَ مجَؽ ٕادواين من ٔبُي اًـمل والؾوت ٕاىل هللا :" زمحَ هللا

ألسَوة احلسن واًصفق يف الؾوت ويف مسائي اخلالف ؾيس املياػصت واملشاهصت يف ر  ؤبن ل 

حتمهل اًلريت واحلست ؿ  ٔبن ًلول ما ل ًًدلي ٔبن ًلول مما ٌسخة اًفصكة والادذالف واًخحاقغ 

واًخحاؿس، تي ؿ  الاؾي ٕاىل هللا واملـمل واملصصس ٔبن ًخحصى ألساًَة اًيافـة واًصفق يف لكمخَ حىت 

: ظ  هللا ؿَََ وسمل- ًيخَِ - ؾز وجي - ثلدي لكمخَ وحىت ل ثدداؿس اًلَوة ؾيَ، نام كال هللا 

وا ِمْن َحْوِ َ } ََِغَ اًْلََِْة َلهَْفضُّ ا كَ ًِْيَت ًَُِْم َوًَْو ُنْيَت فَؼًّ  ِ - س ححاهَ - ، وكال  {فَِدَما َزمْحٍَة ِمَن اَّلله

ازون ملا تـهثام ٕاىل فصؾون ُ ًَخََشنهُص َبْو خَيَْ  }: ملوَس ُو هله ـَ َ يًا ً َِّ َ - ، وهللا ًلول  {فَُلوَل هَلُ كَْوًل ً

: س ححاهَ

هِِت يِهَ َبْحَسنُ } يَِة َوَجاِذًُِْْم اِبً َِّم اِبًِْحمْكَِة َواًَْمْوِؾَؼِة اًَْحس َ ىَل َسِخِِي َزت
ّ
لول {اْذُع ا -: س ححاهَ - ، ًو

ٍَن َػََُموا ِمهْنُمْ } ِ له اذله
ّ
هِِت يِهَ َبْحَسُن ا له اِبً

ّ
ًِْىذَاِة ا َي ا ُْ اِذًُوا َب لول {َوَل جُتَ ظ  هللا ؿَََ - ، ًو

لول « ٕان اًصفق ل ٍىون يف يشء ٕال ساهَ ول ًَنع من يشء ٕال صبٔهَ »: وسمل ظ  هللا ؿَََ - ، ًو

. « من حيصم اًصفق حيصم اخلري لكَ »-: وسمل 

فـ  الاؾي ٕاىل هللا واملـمل ٔبن ًخحصى ألساًَة املفِست اًيافـة ؤبن حيشز اًضست 

واًـيف؛ ٔلن ر  كس ًفيض ٕاىل زذ احلق وٕاىل صست اخلالف واًفصكة تني إلدوان، وامللعوذ ُو 

تَان احلق واحلصص ؿ  كدوهل والاس خفاذت من الؾوت، ًوُس امللعوذ ٕاػِاز ؿَمم ٔبو ٕاػِاز ٔبهم 

ثسؾو ٕاىل هللا ٔبو ٔبهم ثلاز لٍن هللا، فاهلل ًـمل اًرس ؤبدفى، وٕامنا امللعوذ ٔبن ثحَف ذؾوت هللا ؤبن 

حول حُك . ًًذفؽ اًياش جلكمخم، فـََم تبٔس حاة كدوًِا وؿََم احلشز من ٔبس حاة زذُا وؿسم كدوًِا

: وضؽ اٍميني ؿ  اًضامل كدي اًصهوع وتـسٍ  

ًًدلي ٔبن ًـمل ٔبن ما ثلسم من اًححر من كدغ اٍميني ابًضامل ووضـِام -: زمحَ هللا - كال 

ؿ  اًعسز ٔبو كرٍي كدي اًصهوع وتـسٍ، ُك ر  من كدَي اًسَن ًوُس من كدَي اًواجداث ؾيس 

ٔبُي اًـمل، فَو ٔبن ٔبحسا ظ  مصسال ومل ًلدغ كدي اًصهوع ٔبو تـسٍ فعالثَ حصَحة وٕامنا حصك 

فال ًًدلي ٔلحس من املسَمني ٔبن ًخزش من اخلالف يف ُشٍ املسبةٔل ؤبص حاُِا . ألفضي يف اًعالت

ٕان اًلدغ واجة، : وس َةل ٕاىل اًَناع واٍهتاجص واًفصكة، فٕان ر  ل َيوس ٌَمسَمني، حىت ًوو كِي

نام ادذاٍز اًضوَكين ، تي اًواجة ؿ  ادلَؽ تشل اجلِوذ يف اًخـاون ؿ  اًُب واًخلوى وٕاًضاخ 
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نام ٔبن . احلق تسًَهل، واحلصص ؿ  ظفاء اًلَوة وسالمهتا من اًلي واحللس من تـضِم ؿ  تـغ

ٔبوجة ؿ  املسَمني ٔبن ًـخعموا - س ححاهَ - اًواجة احلشز من ٔبس حاة اًفصكة واٍهتاجص؛ ٔلن هللا 

كُوا}-: س ححاهَ - ِبحهل مجَـا، ؤبن ل ًخفصكوا، نام كال  ا َوَل ثََفصه ـً َ ِ مَجِ ْحِي اَّلله .   {َواْؾخَِعُموا ِِبَ

ٔبن ثـحسٍو ول جرشهوا تَ ... ٕان هللا ٍصِض ًُك زالَث »: وكال اًيِب ظ  هللا ؿَََ وسمل

«  صُئا، ؤبن ثـخعموا ِبحي هللا مجَـا ول ثفصكوا، ؤبن ثياحصوا من ولٍ هللا ٔبمص   

ا ٔبهَ ًلؽ تُهنم حشياء نثريت و اجص ثسخة  وكس تَلين ؾن نثري من ٕادواين املسَمني يف ٕافًصلِا وكرُي

مسبةٔل اًلدغ وإلزسال، ول صم ٔبن ر  مٌىص ل َيوس وكوؿَ مهنم؛ تي اًواجة ؿ  ادلَؽ 

اًخياحص واًخفامه يف مـصفة احلق تسًَهل، مؽ تلاء احملحة واًعفاء وألدوت إلمياهَة، فلس َكن ٔبحصاة 

خيخَفون يف - زمحِم هللا - واًـَامء تـسمه - زِض هللا ؾهنم - ظ  هللا ؿَََ وسمل - اًصسول 

املسائي اًفصؾَة، ول ًوجة ر  تُهنم فصكة ول  اجصا؛ ٔلن ُسف ُك واحس مهنم ُو مـصفة احلق 

تسًَهل، مفىت ػِص هلم اجمتـوا ؿَََ، ومىت دفي ؿ  تـضِم مل ًضَي ٔبذاٍ، ومل ًوجة هل ر  جهٍص 

. وملاظـخَ وؿسم اًعالت ذَفَ

مفهنج اًـَامء املحاذزت ٕاىل فـي ما ًؤًف اًلَوة ذون اهخؼاز ثعحَق اًياش ًىهنم 

ًـعون اًلسوت، فإلمام ؿيل زِض هللا ؾيَ همام حازتَ اخلوازح وحيازهبم ونفصومه مل حيُك ؿَْيم 

، وص َخ إلسالم اجن "مه ٔبدواهيا تلوا ؿََيا: " جىفصمه واؾخُبمه ٔبدواهَ اذلٍن تلوا ؿَََ، فلال ؾهنم 

حميَة َكن ؿَامء سماهَ خيامصوهَ، تي نفصوٍ  وحمكوا حلي ذمَ ًسخة اخلالف يف املسائي 

الاؾخلاذًة، ًوىن ملا مال اًوضؽ ًعاحلَ وظَة اًسَعان فذوى اًض َخ تلذي دعومَ، زفغ 

هَف ثلذَِم فَن جتس ذريًا مهنم، وملا ثرش ظالتَ مبوث : اًض َخ ظَة اًسَعان تي ذافؽ ؾهنم وكال 

ٔبصس دعومَ قضة اًض َخ وكال مل ثخرش مبوث ؿامل إلسالم، ًيشُة ٕاىل ٔبُهل وكال هلم ٔبًن تسل 

.  ٔبتَُك يف اًيفلة

.  الٓذاة وألذالق يف املـامةل ًخبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة

حزهَة اًيفس تخزََة اًيفوش من اًرشك، واًص ء، اًفواحش، واًىُب، واملـايص اًىت حتول : ألول 

س مما ًحـر ائخالف  ذون ثبًَٔف اًلَوة ومجؽ اًلكمة وحتََة اًيفس ابٕلذالص واًخجصذ، واًُز

شٍ اًعفاث َّتَط املصء من اًخياسع ؿ  املعاحل .   اًلَوة ٔلن معسز اًخفصق اًخياسع يف املعاحل ُو

.  الاتخساء ابًسالم والاتدسام وثضاصة اًوجَ: اًثاين 

ًلس تني زسول هللا ٔبن ورش اًسالم مما ًحـر احملحة يف كَوة اًياش، ذاظة مؽ اًسالم الاتدسالم 

.  وثضاصة اًوجَ ؾيس اٌَلاء
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َصٍَْصَت، كَالَ : " كال ظ  هللا ؿَََ وسمل  ُُ َِ َوَسملهَ : َؾْن َبيِب  َْ َ َل »: كَاَل َزُسوُل هللِا َظ ه هللُا ؿََ

؟ َبفُْضوا  اتَخُُْتْ ٍُ حَتَ َُْخُمو ـَ َرا فَ
ّ
ٍء ا ُُُّكْ ؿََ  يَشْ ُّوا، َبَوَل َبُذً ات ثَْسُذَُوَن اًَْجيهَة َحىته ثُْؤِمٌُوا، َوَل ثُْؤِمٌُوا َحىته حَتَ

اَلَم تٌََُُُْكْ  " «اًسه

ًِْيَت ًَُِْم َوًَْو ): ًني املـامةل، وٕاكاةل اًـَثاث وقفصان ألدعاء، كال ثـاىل : اًثاًر   ِ فَِدَما َزمْحٍَة ِمَن اَّلله

َرا َؾَزْمَت 
ّ
خَْلِفْص ًَُِْم َوَصاِوْزمُهْ يِف اْلَْمِص فَا وا ِمْن َحْوِ َ فَاْؾُف َؾهْنُْم َواس ْ ََِغَ اًْلََِْة َلهَْفضُّ ا كَ ُنْيَت فَؼًّ

نَي سوزت بٓل معصان  ِ ةُّ اًُْمخََولّكِ َ حُيِ نه اَّلله
ّ
ِ ا ْ ؿََ  اَّلله . 159فَذََوُكه

ْن َبيِب َزاِفؽٍ، َؾْن : نام فـي اًيِب ظ  هللا ؿَََ وسمل . ثفلس ٔبحوال اًياش وسّس حاجهتم: اًصاتؽ  ـَ ف

 ، َ َِ َوَسمله َْ َ ِ َظ ه هللُا ؿََ ا َزُسوُل اَّلله َُ َصٍَْصَت، َبنه اْمَصَبًت َسْوَذاَء ََكهَْت ثَُلمُّ اًَْمْسِجَس، فََماثَْت، فََفلََس ُُ َبيِب 

ٍم، فَِلَِي هَلُ  َس َب ه ـْ َ َا َماثَْت كَالَ : فََسبهََلُ َؾهْنَا ت هنه
ّ
ا فََع ه ؿَََْْيَا« فََِاله بَٓرهُْخُمويِن »: ا َُ  ، فَبىََت كَُْبَ

ََساِن ِمَن  ـِ َصٍَْصَت، َبنه اْمَصَبًت ََكهَْت ثََْخَِلطُ اًِْرَصَق َواًْ ُُ ، َؾْن َبيِب  َِ مْحَِن، َؾْن َبِتَ اَلِء ْجِن َؾْحِس اًصه ـَ وَؾِن اًْ

اَلِت ؿََ  اًْلَُْبِ  كال ألًحاين   ٕاس ياذٍ حسن زواٍ اجن دزمية: اًَْمْسِجِس، فََشَنَص اًَْحِسًَر يِف اًعه

 

ل صم ٔبن إلحسان  ٌس خـحس اًلَوة نام كِي يف املثي، إلحسان ًَني اًلَوة اًلاس َة وثلصة 

. تني اًلَوة اًحـَست

.  س زت املًصغ: اخلامس 

.  جضمَت اًـاظس: اًصاتؽ 

. ٕاجاتة الؾوت: اخلامس

. اٍهتاذي: اًساذش

: كِام زوخ اًضوزى: اًساًؽ

دعوظًا تني ٔبُي اًـمل، واًفضي، واحلي واًـلس، ور  تبٔن ًيؼصوا يف معَحة ألمة، ؤبن ًلسموا 

[ . 38: اًضوزى] {َوَبْمُصمُهْ ُصوَزى تَُهَْنُمْ }: يف وظف املؤمٌني- ثـاىل-املعاحل اًـََا كال هللا 

[ . 159: بٓل معصان] {َوَصاِوْزمُهْ يِف اْلَْمصِ }: ًيخَِ- ؾز وجي - وكال 

و قين ؾهنا مبا ًبٔثََ من ويح اًسامء؛ ثعَُدًا ًيفوش ٔبحصاتَ، وثلٍصصًا "فلس ٔبرن هللا هل  ابلسدضازت ُو

. ًس ية املضاوزت ًٔلمة من تـسٍ

من اًـمل ابًرشًـة، واخلُبت توجٍو اًس َاسة يف مَنةل ل - زِض هللا ؾيَ - وَكن ٔبتو جىص اًعسًق 

ِا بٓزاء جامؿة من اًعحاتة  ِا سامء، ومؽ ُشا ل ًُبم حىامً يف حاذزة ٕال تـس ٔبن ثخساًو  ثعاًو

ىشا َكن معص  فاكن -: "زمحَ هللا - يف اًضوزى، كال ص َخ إلسالم اجن حميَة - زِض هللا ؾيَ - ُو

معص ٌضاوز يف ألموز ًـامثن وؿيل وظَحة واًزتري وؾحس اًصمحن جن ؾوف واجن مسـوذ وسًس جن 

. َثتت ؤبيب موَس ًولريمه، حىت َكن ًسذي اجن ؾحاش مـِم مؽ ظلص س يَ
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شا مما ٔبمص هللا تَ املؤمٌني ومسهحم ؿَََ تلوهل [ . 38: اًضوزى] {َوَبْمُصمُهْ ُصوَزى تَُهَْنُمْ }: ُو

ِشا َكن زٔبي معص، وحمكَ، وس َاس خَ من ٔبسّسِ ألموز، مفا زؤي تـسٍ ممهل كط، ول ػِص  ًو

، وؾٍز يف سمٌَ . إلسالم واهدرش، وؾزه وؼِوزٍ، واهدضاٍز

و اذلي هرس هرسى، وكرص كِرص اًصوم واًفصش، وَكن ٔبمرٍي اًىدري ؿ  اجلُش اًضايم ٔباب  ُو

ممي ذَفاءٍ وهواتَ - تـس ٔبيب جىص -ؾحَست، وؿ  اجلُش اًـصايق سـس جن ٔبيب وكاص، ومل ٍىن ٔلحٍس 

. (وؾامهل وجٌسٍ ؤبُي صوزاٍ

ونام َكهت ُشٍ يه سريَت اخلَفاء اًصاصسٍن يف اًضوزى فىش  َكهت سريت من جاء تـسمه فِشا 

ة  اذلي َكن مرضة املثي يف الُاء واحلمل وهَاسة اًصٔبي َكن ًبٔذش ثس ية - زِض هللا ؾيَ - مـاًو

. اًضوزى

ة :  ما ًيل68جاء يف اًامثز ٌَثـاًِب ص ، وساز - زِض هللا ؾيَ - ذُاء مـاًو ر  ما اص هتص ٔبمٍص

، ونَثث اًصوا ث واحلاك ث فَِ، ووكؽ إلجامع ؿ  ٔبن الُات ٔبزتـة ة، ومعصو جن : رهٍص مـاًو

ة - زِض هللا ؾهنم-اًـاص، وامللريت جن صـحة، وس ذ جن ٔبتََ  - زِض هللا ؾيَ - فَام َكن مـاًو

- واهضم ٕاًََ الُات اًثالزة اذلٍن ٍصون تبٔول بٓزاهئم ٔبوادص ألموز-ِبَر ُو من الُاء وتـس اًلوز

، ول ٌس خيضء يف ػمل اخلعوة ٕال مبعاتَح بٓزاهئم سمل هل ٔبمص -فاكن ل ًلعؽ ٔبمصًا حىت ٌضِسٍو

. اململ، ؤبًلت ٕاًََ الهَا ٔبسمهتا، وظاز ذُاٍؤ وذُاء ٔبحصاتَ اًثالزة ممالً 

مث ٕان ٌَضوزى فوائس ؾؼمية مهنا ثلًصة اًلَوة، وَّتََط احلق من احامتلث الٓزاء، واس خعالع 

ا؛ فٕان اًصٔبي ميثِّي   ؾلَي ظاحدَ نام متثي   املصبُٓت ظوزَت خشِعَ  ٔبفاكز اًصجال، ومـصفة ملاذٍُص

. ٕارا اس خلدَِا

ص ُشا امللزى مشاُة ص ىت، كال تـضِم : وكس رُة احلىامء من ألذابء يف ثعٍو

وٕان نيت را زٔبي جضري ؿ  اًعحِة ... ٕارا ؾنه ٔبمٌص فاسدرش فَِ ظاحدًا 

وثسزك ما كس حي يف موضؽ اًضِة ... فٕاين زٔبًت اًـني جتِي هفسِا 

: وكال بٓدص

 فاحلق ل خيفى ؿ  الزيني... اكصن جصٔبًم زٔبي كريك واسدرش 

 

:  املصاجؽ 
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