
 

 اجتنعوا وال تفزقوا

ٍَ ، تعاىلأسبيت يف اهلل، ٌٖ تعسفٕٛ فضٌ احلب يف اهلل  َقا
ٍُ اهلٔل  ، َوََل ُتْمِمـُوا َحتَّى ََل َتْدُخ : ◘َزُضٛ ُؾوَن اْْلَـََّة َحتَّى ُتْمِمـُوا

ََلَم   إَِذا َفَعْؾُتُؿوُه ََتَاَبْبتُْم؟ َأْفُشوا السَّ
ٍ
ء ، َأَوََل َأُدلُُّؽْم َعَذ ََشْ ََتَابُّوا

ٍُ اهلٔل ٚ، ) أخسد٘ َطًِ ( َبقْـَُؽمْ  ٍَ َزُضٛ ُ َعزَّ : " ◘َقا َقاَل اَّللَّ

: ادُتََحابُّو َن ِِف َجََلِِل ََلُْم َمـَابُِر ِمْن ُكوٍر َيْغبُِطُفُم الـَّبِقُّوَن َوَجلَّ

َفَداءُ  تعايٛا ) أخسد٘ ايرتَرٟ ٚصشش٘ األيباْٞ(، يرا   َوالشُّ
، ٚإٔ تعاىل إٔ ْتشاب يف اهللاهلل تعاىل عاٖد َٔ ٖرٙ ايًشع١ ْ

ْٓط٢ املطُٝات، ٚإٔ ْٓبر األسكاد داْبّا، ٚإٔ ٜعاْل بعضٓا 
ْسدع إىل ٖرا ايسباط ايكٟٛ ٚاملتني، ٖرا ايسباط  بعضّا، ٚإٔ

 .تعاىل ايرٟ ضٝعٓاٙ؛ إْ٘ زباط احلب يف اهلل
اتسنٛا اخلالفات ٚاملطُٝات ٚاألفهاز ع٢ً أٜٗا األسب١، 
اسرزٚا َٔ إٔ ٜهفس بعضٓا بعّضا فٗرا يٝظ َٔ اختالفٗا، ٚ

َٓٗر أٌٖ ايط١ٓ ٚاجلُاع١، إمنا ٖٛ َٓٗر اخلٛازز فُٓٗذِٗ 
َٓٗر ايتهفري ٚايرٟ ٜؤدٟ إىل ايتفذري ٚايكتٌ، ٚيٓشرز َٔ 
 إٔ ٜهٕٛ ايٛال٤ ٚايربا٤ يًذُاعات أٚ يألسصاب أٚ يًفسم.. 

ٍِ إمنا ايٛال٤ ٜهٕٛ هلل ٚزضٛي٘؛ يكٍٛ َمْن : ◘اهلٔل  َزُضٛ

 َفَؼِد اْشَتْؽَؿَل 
ِ

َّ
ِ

، َوَمـََع َّلل
ِ

َّ
ِ

، َوَأْعَطى َّلل
ِ

َّ
ِ

، َوَأبَْغَض َّلل
ِ

َّ
ِ

َأَحبَّ َّلل

يََمنَ   ) أخسد٘ أبٛ داٚد ٚصشش٘ األيباْٞ( . اْْلِ
 ال يغزنكه الشيطان ويبذر بينكه فتيل الفنت واألحقاد

إخٛتٞ يف اهلل، اسرزٚا َٔ ايػٝطإ ايرٟ ٜسٜد إٔ ٜصزع فتٌٝ 
فذال   ،بذرٚز ايفذو ٚاألسكذاد ٚاألٖذٛا٤     فٝبرز، بٝٓهِ ايفسق١

َمْقَطاُن َأن}، قذذاٍ تعذذاىل:ٜػذذسْهِ ايػذذٝطإ َمََم ُيِريَمَمُد الشَّ  ُيوِقَمَمعَ  إِكَّ

ٚال  فذذذادتُعٛا ،ص19ط املا٥ذذذد٠ :{ اْلَعَمَمَمَداَوَو َواْلَبْغَضَمَمَماء َبْقَمَمَمـَُؽمُ 
 ٛ  ذذٖٚٚاضض ٚبني  تعاىل بإٔ ايطسٜل إىل اهلل ٚاعًُٛافسقٛا، ت
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 . ◘زضٛي٘ ٚض١ٓ نتاب اهلل تعاىل 
 ََجِقعَمَمَمَمَمَمَمَمَمَواْعتَِصُؿوا بَِحبْ }اهلل تعاىل: قاٍ

ِ
ُقوا َمَمِل اَّللَّ ًا َوَل َتَػرَّ

 َعَؾقُْؽْم إِْذ ُكـُْتْم َأْعَداًء َفَللََّف َبْْيَ ُقُؾوبُِؽْم َواْذُكرُ 
ِ

وا كِْعَؿَت اَّللَّ

كاً   .ص901طآٍ عُسإ: {َفَلْصبَْحُتْم بِـِْعَؿتِِه إِْخَوا
دٜح ايعسبا  بٔ ضاز١ٜ زضٞ اهلل عٓ٘ ايرٟ ٚامسعٛا حل 

٘ٔ قاٍ فٝ٘ َّ ٍُ اي ِٖ َأِقَب ◘: َص٢َّ ٔبَٓا َزُضٛ ٍّ، ُث ِٛ َِٝٓا َذاَت َٜ ًَ ٌَ َع
َٗا  ِٓ َٔ َٚٔدًَِت  َٚ  ُٕ َٗا اِيُعُٝٛ ِٓ َٔ ًَٔٝػ١ّ َذَزَفِت  ِٛٔعَع١ّ َب ََ ََٛعَعَٓا  َف
َٛدٍِّع،  َُ ِٛٔعَع١ُ  ََ  ٔٙ َٖٔر  ٖٕ ٘ٔ َنَأ َّ ٍَ اي ٌْ: َٜا َزُضٛ ٍَ َقا٥ٔ اِيُكًُُٛب، َفَكا

 ٍَ َِٝٓا؟ َفَكا َُٗد ِإَي َُاَذا َتِع ْؿعِ َف  َوالسَّ
ِ

َوالطَّاَعِة،  ُأوِصقُؽْم بَِتْؼَوى اَّللَّ

ى اْختََِلًفا  ُه َمْن َيِعْش ِمـُْؽْم َبْعِدي َفَسَرَ َوإِْن َعْبًدا َحبَِشقًّا، َفِنكَّ

َطُٝات َٚٓاٖر أسصاب ٚفسم ٚمجاعات ٚ أٟ:-َكثًِرا 
َفَعَؾقُْؽْم بُِسـَّتِي  -ٚأفهاز َٚبادئ ٚطٛاغٝت! نٌ ٜدعٛ ملٓٗذ٘ 

 اْدَْفِديَِّْي ال
ِ
وا َعَؾقَْفا َوُشـَِّة اْْلَُؾَػاء ُؽوا ِِبَا َوَعضُّ ِصِديَن، ََتَسَّ ا رَّ

َدَثٍة بِْدَعٌة، َوُكلَّ  َدَثاِت اْْلُُموِر، َفِننَّ ُكلَّ ُُمْ بِالـََّواِجِذ، َوإِيَّاُكْم َوُُمْ

 )أخسد٘ ايرتَرٟ ٚصشش٘ األيباْٞ( . بِْدَعٍة َضََلَلةٌ 
ََِٚٔ ِٔ اهلٔل َعِبٔد َع ٍُِسٚ ِب ٍَ ،☻ َع ٍَ: َقا  ..♂:◘ اهلٔل ٍَُزُضٛ َقا

تِي  ُق ُأمَّ َقْت َعَذ ثِـْتَْْيِ َوَشبِْعَْي ِمؾًَّة، َوَتْػَسِ ئقل َتَػرَّ َوإِنَّ بـي إرسا

: َقاُيٛا ،▬ َعَذ َثََلٍث َوَشْبِعَْي ِمؾًَّة، ُكؾُُّفْم ِِف الـَّاِر إَِلَّ ِمؾًَّة َواِحَدوً 
ِٔ ََ َٚ َٞ ٍَ َٜا ٖٔ ٍَ اهلٔل؟ َزُضٛ زٚاٙ ) ▬ِه َوَأْصَحاِب َما َأنَا َعَؾقْ : َقا

 يف ◘زضٍٛ اهلل  فأخربايرتَرٟ بطٓد سطٔ بػٛاٖدٙ(، 
 ال ٖٚٛ األ١َ، ٖرٙ يف تفسم حيصٌ إٔ بد ال أْ٘ احلدٜح ٖرا
 عٔ ايٓٗٞ َعٓاٙ ◘ َٓ٘ اإلخباز ٖٚرا اهل٣ٛ، عٔ ٜٓطل
 عًٝ٘ نإ َا ع٢ً بكٞ فُٔ ايتفسم، َٔ ٚايتشرٜس ايتفسم،
ّٜٛ ايكٝا١َ.  ايٓاز َٔ نيايٓاد َٔ فٗٛ ٚأصشاب٘ ◘ ايسضٍٛ

 أهل السنة وجوب طاعة ولي األمز معتقدمن 

 قاٍ اإلَاّ امحد  زمح٘ اهلل يف أصٍٛ ايطٓذذذذ١: أسبيت يف اهلل، 
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َوالطَّاَعة لألئؿة وأمر اْدُممـَِْي اْلز والػاجر َومن وِل السؿع ..

أٟ : -اْْلََلَفة َواْجتؿَع الـَّاس َعَؾقِْه َوَرضوا بِِه َومن َعَؾقِْفم
قِْف َحتَّى َصار َخؾقَػة َوشؿي َأِمر اْدُممـِْيَ   -قٗسِٖ  فٗرا ،بِالسَّ
فُٗ٘ ع٢ً ْٚاجلُاع١، جيب إٔ  أصٍٛ أٌٖ ايط١ٓ أصٌ َٔ
ٚبٝاّْا  يٝظ ٣ّٖٛ ٚال خٛفّا ٚال دلا١ًَ يًطًطإ، أْ٘ عكٝد٠،

أْ٘ جيب ع٢ً  ،يعكٝدتٓا اييت ٖٞ عكٝد٠ أٌٖ ايط١ٓٓ ٚاجلُاع١
 نٌ َطًِ طاع١ ٚيٞ األَس املطًِ َا مل ٜأَس مبعص١ٝ اهلل،

طاعت٘ يف املعسٚف، أَا إذا أَس مبعص١ٝ اهلل فال طاع١ ي٘ فُٝا ٚ
يكٍٛ ايٓيب أَس ب٘ َٔ َعص١ٝ، ٚجتب طاعت٘ يف خالف ذيو؛ 

، إِكَََّم الطَّاَعُة ِِف اْدَْعُروِف : ◘
ِ
) أخرجه  ََل َضاَعَة ِِف َمْعِصقَِة اهلل

ُه َيْلِِت َصقْئًا ِمْن : ◘٘ يكٛيو مسؾم( َأََل َمْن َوِِلَ َعَؾقِْه َواٍل، َفَرآ

، َفْؾقَْؽَرْه َما َيْلِِت 
ِ
، َوََل َيـِْزَعنَّ َيًدا ِمْن َمْعِصقَِة اهلل

ِ
ِمْن َمْعِصقَِة اهلل

َا الَِّذيَن آَمـُوا }:تعاىل ٚقاٍ) أخسد٘ َطًِ(،  َضاَعةٍ  َيا َأُّيُّ

ُشوَل َوُأوِِل اْْلَْمِر ِمـُْؽمْ  َ َوَأضِقُعوا الرَّ  . ص91طايٓطا٤: {َأضِقُعوا اَّللَّ
 ◘ٚذنس األ١ُ٥ األعالّ املطا٥ٌ اييت خايف فٝٗا زضذٍٛ اهلل   

اعتكاد بعض ايٓاع إٔ خمايف١ ٚيذٞ األَذس    أٌٖ اجلا١ًٖٝ َٓٗا:
ٚعدّ طاعت٘ فض١ًٝ ٚق٠ٛ يف اهلل ٚصدع باحلل ٚعذدّ اخلػذ١ٝ   

ٚإٔ ايطذُع ٚايطاعذ١ يذٛيٞ األَذس ذٍ      يف اهلل َٔ ي١َٛ ال٥ِ،
ٚأَس بايصذرب عًذ٢    ◘ٚإٖا١ْ َٚدا١ٖٓ، فخايفِٗ زضٍٛ اهلل 

يٓصذٝش١ هلذِ   دٛز ايٛال٠، ٚأَذس بايطذُع ٚايطاعذ١ هلذِ، ٚا    
ٚغَّغ يف ذيو ٚأبدأ ٚأعاد، ملا يف عدّ طاع١ ٚال٠ األَذس َذٔ   

ِٔ عَٔٚ، املفاضد اييت ال ٜعًُٗا إال اهلل ِّ عٔ عٖباع اب  ◘ ايٖٓٔب
ؾطاِن : قاٍ ، فِنكه َمْن َخَرَج ِمَن السُّ َمن َكِرَه ِمْن أمِره َصْقئا، فْؾَقْصِزْ

، ماَت ِمْقتًة جاِهِؾقةً   .ايبخازٟ( ) أخسد٘ ِصْزًا
 الفزوقات الواضحة بني أهل السنة واجلناعة والفزق الضالة 

 : أصٌ مجٝع ايفسم زمح٘ اهلل بٔ املبازىاٜكٍٛ إخٛتٞ يف اهلل، 
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ُؽَممْ  َ َحؼَّ ٕ  ٕٜٛعًُ االَسا٤ إٔ ◘ ايٓيب أخرب فكد ، اَّللَّ  ٜٚفعًذٛ
ِ  إٔ فأَسْذا  ٖذرا  َٚع ،َٓهس٠ أَٛزا ٟ  احلذل  ْذؤتٝٗ ِ  ايذر  هلذ
ٍ  احلذل  أخذر  يف ٜأذٕ ٚمل يٓا ايرٟ احلل اهلل ْٚطأٍ  ٚمل بايكتذا
 اٖذ . هلِ ايرٟ احلل تسى يف ٜسخص

 الدعاء لوالة األمز  ومناصحتوه   من معتقد أهل السنة 

زٟ قاٍ اإلَاّ أبٛ احلطٔ بذٔ عًذٞ ايرببٗذا   األخ٠ٛ ايفضال٤، 
ٖذذ( يف أٍٚ ايكذسٕ   121ٖٚٛ َذٔ أ٥ُذ١ ايطذ١ٓ، َذات ضذ١ٓ )     

ٌ  زأٜت ٚإذا :ايسابع ٛ  ايسدذ ٕ  عًذ٢  ٜذدع ِ  ايطذًطا ٘  فذاعً  أْذ
ٕ  ٜدعٛ ايسدٌ مسعت ٚإذا ٣ٖٛ صاسب  بايصذال   يًطذًطا
 :عٝذا   بٔ فضٌٝ ٜكٍٛ ،اهلل غا٤ إٕ ض١ٓ صاسب أْ٘ فاعًِ
٘  قٌٝ ،ايطًطإ يف اال دعًتٗا َا َطتذاب١ دع٠ٛ يٞ نإ يٛ  يذ
ٞ  مل ْفطٞ يف دعًتٗا إذا :قاٍ ،ٖرا يٓا فطس عًٞ أبا اٜ  ،تعذدْ
 ايعبذذاد بصذذالس٘ فصذذًض صذذًض ايطذذًطإ يف دعًتٗذذا ٚإذا
ِ  ْدعٛ إٔ فأَسْا ،ٚايبالد ٛ  إٔ ْذؤَس  ٚمل ،بايصذال   هلذ  ْذدع
 عًذذ٢ ٚظًُٗذذِ دذذٛزِٖ ألٕ ٚظًُذذٛا دذذازٚا ٚإٕ عًذذِٝٗ
 اٖذ . ٚيًُطًُني ألْفطِٗ ٚصالسِٗ أْفطِٗ

   :بأَٛزَٓٗا تهٕٛ األَٛز ٚال٠ َٓاصش١ٛشإ ٚقاٍ ايدنتٛز ايف
 ايذدعا٤  ايطذ١ٓ  َٔ ألْ٘ ٚاالضتكا١َ؛ بايصال  هلِ ايدعا٤ -9

 ٚيف اإلدابذذ١، أٚقذذات يف ضذذُٝا ٚال، املطذذًُني أَذذٛز يذذٛال٠
 . ايدعا٤ إداب١ فٝٗا ُٜسد٢ اييت األَه١ٓ
ٌ  ايذيت  ٚاملٓهسات األخطا٤ ع٢ً تٓبِٝٗٗ -2   اجملتُذع  يف حتصذ
 ال ٚبٝذِٓٗ،  ايٓاصض بني فُٝا ٔضس١ِّٜ بطسٜك١ ،اٜٗعًُْٛ ال ٚقد

 ٖذرٙ  ألٕ املٓذابس؛  عًذ٢  أٚ ايٓاع أَاّ بٗا جيٗس اييت ايٓصٝش١
  .ٚايسع١ٝ األَٛز ٚال٠ بني ايعدا٠ٚ ٚحتدخ ايػس تجري ايطسٜك١

 للنشيد ارجع لكتاب : ساد املسله اليومي من العله الشزعي

 )ألمحد عبد املتعال(
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ايكدز١ٜ :أزبع فسم ايضاي١ ٖٚٞ اثٓتإ ٚضبعٕٛ فسق١ جتتُع يف
عُس ثِ  ٚاملسد١٦ ٚايسافض١ ٚاخلٛازز، فُٔ قدّ أبا بهس ثِ

عٔ  ، ٚتسض٢ ◘٢ أصشاب زضٍٛ اهلل ًََع ًٍٞٔعجُإ ثِ َع
دعا هلِ، ايصشاب١ نًِٗ، ٚمل ٜتهًِ يف بكٝتِٗ إال خبري، ٚ

ٚنف عُا سصٌ بِٝٓٗ فكد خسز َٔ ايتػٝع أٚي٘ ٚآخسٙ، 
َٚٔ قاٍ: اإلميإ قٍٛ ٚعٌُ ٚاعتكاد ٜصٜد بايطاع١ ٜٚٓكص 
باملعص١ٝ، فكد خسز َٔ اإلزدا٤ أٚي٘ ٚآخسٙ، َٚٔ قاٍ 
بايصال٠ خًف نٌ إَاّ بس أٚ فادس ٚداٖد َع نٌ خًٝف١، 

د خسز ٚمل ٜس اخلسٚز ع٢ً ايطًطإ، ٚدعا هلِ بايصال ، فك
َٔ قٍٛ اخلٛازز أٚي٘ ٚآخسٙ، َٚٔ قاٍ: املكادٜس نًٗا َٔ 
اهلل خريٖا ٚغسٖا، ٜضٌ َٔ ٜػا٤، ٜٚٗدٟ َٔ ٜػا٤، فكد 

 اٖذ.  خسز َٔ قٍٛ ايكدز١ٜ أٚي٘ ٚآخسٙ، ٖٚٛ صاسب ض١ٓٓ
 َرٖب َٔ املػٗٛزٚقاٍ غٝخ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ زمح٘ اهلل: 

 بايطٝف قتاهلِٚ األ١ُ٥ ع٢ً اخلسٚز ٜسٕٚ ال أِْٗ ايط١ٓ أٌٖ
 ايصشٝش١ األسادٜح ذيو ع٢ً ديت نُا ظًِ فِٝٗ نإ ٚإٕ

 أععِ ٚايفت١ٓ ايكتاٍ يف ايفطاد ألٕ ؛ ◘ ايٓيب عٔ املطتفٝض١
ايٓيب  قاٍ ،فت١ٓ ٚال قتاٍ بدٕٚ بعًُِٗ احلاصٌ ايفطاد َٔ
ُء َفتَْعِرُفوَن َوُتـِْؽُروَن، َفَؿْن َعَرَف َبِرَئ، َوَمنْ  : ◘  َشقَُؽوُن ُأَمَرا

: َأَفََل ُكَؼاتُِؾُفْم َقاَل: ََل َما  َأنَْؽَر َشؾَِم، َوَلِؽْن َمْن َرِِضَ َوَتاَبَع، َقاُلوا

ََّ٘ٚي) أخرجه مسؾم(  َصؾُّوا  ٍُ اي ٢َٗ َزُضٛ ِِ  ◘ٔ َكِد َْ ِٗ ِٔ ٔقَتأي َع
ُ٘ َيا َُٜذٛ ٍٖ َع٢ًَ َأْٖ َِٓهَس٠ّ، َفَد َُ َُّٛزا  َٕ ُأ ِِ َِٜأُتٛ ُٗ ٙٔ َأْٖ  ُشَََع ِإِخَباِز
َٔ َٔ َِِس  َُٚيا٠َ اِيَأ  ٌُ ِٔ َُٜكأت ََ  ُٙ َُا ََٜسا ِِ ٔبايٖطِٝٔف َن ِٗ ِٝ ًَ  اِيِإَِْهاُز َع

ََٚطا٥َٔف١ٕ ُُِعَتِصَي١ٔ  َٚاِي َٚايٖصِٜٔد١ٖٜٔ  َٛاِزِز  ِِ اِيَخ ٖٔ ََٚغِِٝس َٗا٤ٔ  َٔ اِيُفَك َٔ ،
 يٓا قاٍ :قاٍ عٓ٘ اهلل زضٞ َطعٛد ابٔ عٔ ايصشٝشني ٚيف
ْوَن َبْعِدي َأثََرًو َوُأُموًرا إِكَُّؽمْ : ◘ اهلل زضٍٛ    ُتـِْؽُروََنَا َشَسَ

؟ َقاَل: 
ِ

: َفََم َتْلُمُرَكا َيا َرُشوَل اَّللَّ فُ »َقاُلوا وا إَِلقِْفْم َحؼَّ  وا َمَمَمَمَمَمؾُ َمَمَمَمْم، َوَش َمَمَمَمَمَمَأدُّ
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 جتمعوا وال تفرقوا ا

  
 

 

 


