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 هـ 4141صفر  92 يَ مِ لِ سْ مُ الْ  امِ كَّ حُ اْلَمْوِقُف الصَِّحيُح ِمْن 

 نْ مَ  ل  ضِ يُ ، وَ  يمقِ تَ سْ مُ  اط  رَ  صِ َل إِ  اءُ شَ يَ  نْ ِدي مَ هْ ، يَـ  يمحِ الرَّ  وَّابِ ، التـَّ  يمِ لِ عَ يِز الْ زِ عَ الْ  للِ  دُ مْ الَْ 
 نْ أَ  دُ هَ شْ أَ ، وَ  يممِ عَ الْ  ِلهِ ضْ ى فَ لَ عَ  هُ رُ كُ شْ أَ ِّبي وَ رَ  دُ حَْ ، أَ  ميدِ قَ الْ  ِلي زَ الَ  هِ مِ ِعلْ وَ  ِتهِ مَ كْ حِ وَ  هِ لِ دْ عَ بِ  اءُ شَ يَ 
 وثُ عُ بْـ مَ الْ  هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ  ا  دَ مَّ ا مَُ نَ يَـّ بِ نَّ نَ أَ  دُ هَ شْ أَ ، وَ  يمظِ عَ الْ  ي  لِ عَ الْ  هُ لَ  يكَ رِ ال شَ  َدهُ حْ وَ   اللُ الَّ إِ  هَ لَ ال إِ 
ُِ ي الُْ وِ ذَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  َعَلْيهِ  كْ ارِ بَ وَ  ليمْ سَ لي وَ صَ مَّ هُ ، اللَّ  ميوِ قَ الْ  يِ دْ الَْ بِ   مي .رِ كَ الْ  ُل

و لُ بْـ يَـ  اللَ  نَّ أَ وَ  ، اربَ تِ اخْ وَ  الء  بَ  ارِ  دَ ا ِف يَ نْـ الد   هِ ذِ  هَ ا ِف نَ نَـّ وا أَ مُ لَ عْ اوَ ،  اللِ  ادَ بَ عِ  وا اللَ قُ اتَـّ فَ :ََدَ عَ اَب َ مَ أَ 
 ون .عُ اجِ ا رَ نَ بـي  رَ َل ا إِ نَ نَـّ أَ وَ ،  ة  نَ تْـ فِ  ْيِ الَْ وَ  ري الشَّ ا بِ ونَ لُ بْـ يَـ  اللَ  نَّ أَ ، وَ  ض  عْ بَـ ا بِ نَ ضَ عْ بَـ 

َُ رِ طَ  نَّ إِ :ََونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ   يَ حْ وَ الْ  عُ بِ تَّ يَـ  هُ نَّ أَ  وَ هُ  ةَ رَ اآلخِ  ارَ الدَّ وَ  اللَ  يدُ رِ ي يُ الذِ  لِ اقِ عَ الْ  نِ مِ ؤْ مُ الْ  ي
 اسِ النَّ  نَ مِ  هُ لَ وْ حَ  نْ مَ  َُ افَ وَ  اء  وَ سَ ، وَ  هُ فَ الَ خَ  مْ أَ  هِ سِ فْ ى نَـ وَ هَ  َُ افَ وَ  اء  وَ سَ  ، ةِ نَّ الس  وَ  آنِ رْ قُ الْ  نَ مِ  رَ هَّ طَ مُ الْ 
 لَ وْ قَـ  كَ لِ  ذَ ِف  ال  ثِ تَ ، مُْ  هِ يْ لَ عَ  اسُ النَّ  طَ خِ سَ  وْ لَ وَ  هُ نْ عَ  هُ بي ا رَ ضَ رِ  وَ هُ  هُ فَ دَ هَ  نَّ ِلَ  كَ لِ ذَ ، وَ  مْ هُ فَ الَ خَ  مْ أَ 
اَن ِلُمْؤِمن  َوال ُمْؤِمَنة  ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمر ا َأن َيُكوَن َلُُم اْلِيَـَرُة ِمْن أَْمرِهِ اَل عَ تَـ  اللِ  ْم  وَوَما ََ

  َوَمن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضالال  م ِبين ا( 

َُ ِف  نْ كُ تَ لِ  لُ اقِ عَ الْ  نُ مِ ؤْ مُ ا الْ هَ يـ  ا أَ ذَ كَ هَ   ةِ مَّ هِ مُ الْ  لِ ائِ سَ مَ الْ  نَ مِ  نَّ إِ . وَ  المَ عَ وَ  ا  ادَ قَ تِ اعْ  كَ اتِ يَ حَ  ورِ مُ أُ  لي  
َُ ِف   اءِ رَ زَ وُ الْ وَ  اءِ رَ مُ الُ وَ  وكِ لُ مُ الْ  نَ ، مِ  مْ هُ امِ كَّ ِبُ  اسِ النَّ  ةُ القَ عَ  يَ هِ  هِ وصِ صُ ِبُ  تِ قْ وَ ا الْ ذَ  هَ ِف وَ  ت  قْ وَ  لي  
 يا  ثِ ََ   نَّ  أَ الَّ ا إِ هَ مِ سْ ِبَ  وصُ صُ الن   تِ اءَ جَ وَ  ة  يَّ عِ رْ شَ  ةَ لَ أَ سْ مَ الْ  نَّ أَ  عَ مَ ، وَ  ة  اليَ وَ  عُ وْ نَـ  هُ لَ  نْ ِمَّ  مْ هُ ونَـ دُ  نْ مَ وَ 
ُُيِْكُن َرْفُضَها  ة  يَّ اسِ يَ سَ  لُ ائِ سَ ا مَ هَ نَـّ و أَ أَ  افِ رَ عْ  الَ َل إِ  عُ جِ رْ تَـ  وْ أَ  ة  يَّ ادَ عَ  لُ ائِ سَ ا مَ هَ نَـّ أَ  ن  ظُ يَ  اسِ النَّ  نَ مِ 

 نَ ا مِ نَ كَّ تََ  نْ إِ وَ  مْ اهُ نَ عْ طَ أَ  مْ هُ نْـ ا مِ نَ فْ خِ  نْ إِ ، فَ  ا ، َأْو أَنَـَّها َسائَِرة  َحَسَ  قـُوَِّة اُلكَّاِم َوَضْعِفِهمْ َوقـَُبولَُ 
 !!! مْ اهُ نَ فْ الَ خَ وَ  مْ اهُ نْ َْ تَر  مْ هِ تِ يَ صِ عْ مَ 

 لِ ائِ سَ وَ  ةِ رَ ثْـ ََ   دَ عْ بَـ  ا  وصَ صُ خُ ، وَ  بَّ دَ وَ   َّ هَ  نْ ِمَّ  وعِ ضُ وْ مَ ا الْ ذَ هَ  قُ رْ طَ  رِ اضِ الَْ  تِ قْ وَ  الْ ِف  رَ ثُـ ََ   هُ نَّ إِ  ُثَّ 
 أوْ  م  هْ فَـ  وْ أَ  م  لْ عِ  هُ لَ  نْ كُ يَ  لَْ  وْ لَ وَ  مُ لَّ كَ تَ يَـ وَ   ُ تُ كْ يَ  ل  َُ   ارَ صَ ، وَ  ةِ يدَ دِ الَْ  لِ اصِ وَ التـَّ  اتِ وَ دَ أَ وَ  المِ عْ الِ 
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 رِ طَ الَْ بِ  نُ ذِ ؤْ يُـ  ر  مْ ا أَ ذَ هَ ، وَ  رُ مْ الَ  يَ مِ لِ سْ مُ الْ  امي وَ ى عَ لَ عَ  سَ بَ تَ الْ وَ  لِ اطِ بَ الْ بِ  ُ  الَْ  طَ لَ تَـ  اخْ ّتَّ ، حَ  َعْقل  
! 

ََ ِف  يَ مِ لِ سْ مُ الْ  رِ مْ أَ  الةِ وُ لِ  ةَ اعَ الطَّ وَ  عَ مْ السَّ  نَّ إَِ (1:َ)ََونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ   نْ مِ  ل  صْ أَ  اللِ  ةِ يَ صِ عْ مَ  ْيِ  
ا مَ ، وَ  هِ انِ يَ بَـ وَ  هِ حِ رْ شَ وَ  هِ يرِ رِ قْ تَـ  نْ مِ  ةِ يدَ قِ عَ الْ   ِ تُ َُ   نْ مِ  اب  تَ َِ   وَ لُ يَْ  نْ أَ  لَّ ، قَ  ةِ يَّ فِ لَ السَّ  ةِ يدَ قِ عَ الْ  ولِ صُ أُ 
ا  ، عَ ا مَ يَ نْـ الد  وَ  ينِ الدي  حُ الِ صَ مَ  مُ ظِ تَ نْ تَـ  مْ لَُ  ةِ اعَ الطَّ وَ  عِ مْ السَّ بِ  ذْ ، إِ  هِ نِ أْ شَ  يمِ ظِ عَ وَ  هِ تِ يَّ هَي أَ  غِ الِ بَ  لِ الَّ إِ  اكَ ذَ 
 ا .يَ نْـ الد  وَ  ينِ الدي  ادُ سَ ال  فَ عْ فِ  وْ  أَ اَل  وْ قَـ  مْ هِ يْ لَ عَ  اتِ يَ تِ فْ االبِ وَ 

 الَّ إِ  ةَ امَ مَ ال إِ ، وَ  ة  امَ مَ إِ  بِ الَّ إِ  ةَ اعَ ال جََ وَ  ة  اعَ مَ  َِِ الَّ إِ  ينَ ال دِ  هُ ن  أَ  المِ سْ الِ  ينِ دِ  نْ مِ  ةِ ورَ رُ الضَّ بِ  مَ لِ عُ  دْ قَ وَ 
َِِم اْحِتَام  وَ َيُكْن لِْلحَ فَِإَذا َلْ  ة ،اعَ طَ وَ  ع  مْ سَ بِ  تـَْقِدير ، َوََسْع  َوطَاَعة  ، َفَما اْلََدُف ِإَذْن ِمْن ا

 تـَْولَِيِته ؟

 ةَ اعَ مَ الَْ وَ  ةَ عَ مُ ا  : الُْ سَ ا خَْ نَ ورِ مُ أُ  نْ مِ  ونَ لُ يَـ  مْ : هُ  اءِ رَ مَ  الُ  ِف اَل عَ تَـ  اللُ  هُ ِحَ رَ  ي  رِ صْ بَ الْ  نُ سَ الَْ  ولُ قُ يَـ  
ِِِ الَّ إِ  ينُ الد   يمُ قِ تَ سْ ال يَ  اللِ ، وَ َوالُُْدوَد   ورَ غُ الثـ  وَ  يدَ عِ الْ وَ   حُ لِ صْ ا يُ مَ لَ  اللِ وا ، وَ مُ لَ ظَ وا وَ ارُ جَ  نْ إِ وَ  مْ  
   ا.هـ. ر  فْ كُ لَ  مْ هُ تَـ قَـ رْ فُـ  نَّ إِ وَ  ة  طَ بْ غِ لِ  اللِ وَ  مْ هُ تَـ اعَ طَ  نَّ أَ  عَ ، مَ  ونَ دُ سِ فْ ا يُـ ِمَّ  رُ ثَـ َْ أَ  مْ ِِِ  اللُ 

 دَ نْ ا عِ ييمَ ا  ، ال سِ اصَّ ا  خَ امَ مَ تِ اهْ  رَ مْ ا الَ ذَ هَ  ونَ ولُ يُ  مْ هِ يْ لَ عَ  اللِ  انُ وَ ضْ رِ  حُ الِ الصَّ  فُ لَ السَّ  انَ ََ   دْ قَ لَ وَ 
 ادِ بَ عِ  الْ ِف  يضِ رِ عَ الْ  ادِ سَ فَ الْ  نَ مِ  هِ الِ فَ َْ إِ  وْ أَ  هِ بِ  لِ هْ ى الَْ لَ عَ   ُ تَّ رَ تَـ ا يَـ مَ ا  لِ رَ ظَ ، نَ  ةِ نَ تْـ فِ الْ  رِ ادِ وَ بَـ  ورِ هُ ظُ 
 اد .شَ الرَّ ى وَ دَ الُْ  يلِ بِ سَ  نْ عَ  ولِ دُ عُ الْ ، وَ  الدِ بِ الْ وَ 

 هِ بِ  امَ ا قَ ا مَ هَ لي جَ أَ ا وَ هَ غِ لَ بْـ أَ  نْ ، مِ  مْ هُ نْـ ا عَ نَ يْـ لَ إِ  تْ لَ قِ نُ  ة  يَ ثِ ََ   ر  وَ صُ  هُ لُ مِ تَْ  رِ مْ ا الَ ذَ َِِ  فِ لَ السَّ  امُ مَ تِ اهْ وَ 
 . الةِ وُ الْ  ةِ لَ امَ عَ  مُ ِف  ةِ نَّ لس  اال  لِ ثَ مِ  انَ ََ   ثَ يْ ، حَ  اللُ  هُ ِحَ رَ  ةِ نَّ الس   لِ هْ أَ  امُ مَ إِ  ل  بَ نْ حَ  نُ بْ  دُ حَْ أَ  امُ مَ الِ 

،  فِ يْ السَّ وَ  ةِ وَّ قُ الْ بِ  هِ يْ لَ عَ  اسَ وا النَّ لُ حََ ، وَ  ةِ ئَ يي السَّ  ةِ يَّ رِ كْ فِ الْ   ِ اهِ ذَ مَ الْ  دَ حَ أَ  الةُ وُ  الْ ّنَّ بَـ تَـ  هِ رِ صْ ي عَ فِ فَ 
 ةِ مَّ ى الُ لَ عَ  ميِ رِ كَ الْ  نِ آرْ قُ الْ  ُِ لْ ِبَ  لُ وْ قَ الْ  ضَ رِ فُ ، وَ  كَ لِ ذَ   ِ بَ سَ بِ  اءِ مَ لَ عُ الْ  نَ مِ  ي  فِ ََ  م  جَ  اءُ مَ دِ  تْ يقَ رِ أُ وَ 
ََ ِف  كَ لِ ذَ  رَ ري قُـ وَ  ََ َل ، إِ  انِ يَ بْـ الصي  ي ِ اتِ تَ    امُ مَ الِ فَ  هِ لي َُ   كَ لِ ذَ  عَ مَ ، وَ  مِ ائِ ظَ عَ الْ وَ  اتِ امَّ الطَّ  نَ مِ  كَ لِ ذَ  ْيِ  
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ى ، دَ هْ أَ وَ  ر  يْـ ا خَ هَ نَـّ ، ِلَ  ةِ نَّ ى الس  لَ عَ   تَ بَ ثَـ  لْ ، بَ  فُ اطِ وَ عَ الْ  هُ يشُ جِ تَ سْ ال تَ ى وَ وَ هَ  هُ عُ زَ نْـ ال يَـ  دُ حَْ أَ 
 ةَ فَ الَ مَُ  ادَ رَ أَ  نْ مَ  هِ جْ  وَ ِف  خِ امِ الشَّ  لِ بَ الَْ ََ   فَ قَ و ، وَ  هِ يْ لَ عَ  ةَ امَّ عَ الْ  عَ جََ وَ  رِ مْ الَ  ِلي وَ  ةِ اعَ طَ بِ  رَ مَ أَ فَ 
 .يي وِ بَ لنَّ ا جِ هَ نْـ مَ الْ 

َِ ِف  اءَ ا جَ ا  مَ وحَ ضُ وُ  رِ مْ ا الَ ذَ َِِ  ةِ نَّ الس   لِ هْ أَ  امِ مَ تِ اهْ  أُ دَ بْ مَ  يدُ زِ ا يَ ِمَّ وَ   نِ سَ الَْ  امِ مَ لِ ( لِ ةِ نَّ و الس   ابِ تَ  
 هُ نَّ أَ  مْ لَ اعْ فَ  انِ طَ لْ ى الس  لَ و عَ عُ دْ يَ  لَ جُ الرَّ  تَ يْ أَ ا رَ ذَ : إِ  الَ قَ  ثُ يْ حَ  اللُ  هُ ِحَ رَ  يي ارِ هَ بَـ رْ بَـ الْ  ي  لَ عَ  نِ بْ 
 اءَ شَ  نْ إِ  ة  نَّ سُ   ُ احِ صَ  هُ نَّ أَ  مْ لَ اعْ فَ  الحِ الصَّ بِ  انِ طَ لْ لس  و لِ عُ دْ يَ  لَ جُ الرَّ  تَ عْ ا َسَِ ذَ إِ ى ، وَ وَ هَ   ُ احِ صَ 
 ال .عَ تَـ  اللُ 

!!!  (انِ طَ لْ  الس   ِف الَّ ا إِ هَ تُـ لْ عَ جَ  امَ  ة  ابَ جَ تَ سْ مُ  ة  وَ عْ  دَ ِل  انَ ََ   وْ لَ و اللُ  هُ ِحَ رَ  اض  يَ عِ  نُ بْ  لُ يْ ضَ فُ الْ  ولُ قُ يَـ  
 مْ هُ مَ لْ ظُ وَ  مْ هُ ورَ جَ  نَّ وا ، ِلَ مُ لَ ظَ وا وَ ارُ جَ  نْ إِ ، وَ  مْ هِ يْ لَ عَ  وَ عُ دْ نَ  نْ أَ  رْ مَ ؤْ نُـ  لَْ ، وَ  مْ لَُ  وَ عُ دْ نَ  نْ فُأُِمْرنَا أَ 
 . ا. هـ يَ مِ لِ سْ مُ لْ لِ وَ  مْ هِ سِ فُ نْـ ِلَ  مْ هِ الحَ صَ وَ ،  يَ مِ لِ سْ مُ ى الْ لَ عَ وَ  مْ هِ سِ فُ نْـ ى أَ لَ عَ 

 – يعَ مِ الَْ  اللُ  مَ حِ رَ  – خِ يْ الشَّ   ن آلِ سَ حَ  نِ بْ  نِ حَْ الرَّ  دِ بْ عَ  نُ بْ  يفِ طِ اللَّ  دُ بْ عَ  امُ مَ الِ  خُ يْ الشَّ  ولُ قُ يَـ وَ 
ََ ِف  ا هَ اعَ شَ أَ  نْ ى مَ لَ عَ  د  رُ يَـ وَ  ابِ بَ ا الْ ذَ  هَ ِف  ةِ سَ بِ لْ مُ الْ  هِ بَ الش   نَ مِ  ء  يْ شَ  فَ شْ ََ   يهِ فِ  لُ اوِ يَُ  ي  تِ مَ  الم   
 يدَ زِ يَ  دِ هْ عَ  نْ مِ   المِ سْ الِ  لِ هْ أَ  الةِ وُ  رَ ثَـ َْ أَ  نَّ أَ  ونَ ونُ تُ فْ مَ الْ  الءِ ؤُ هَ  رِ دْ يَ  لَْ : وَ  ولُ قُ يَـ  ثُ يْ ، حَ  الِ هَّ الُْ  نَ مِ 
 ةِ اءَ رَ الَْ  نَ مِ  مْ هُ نْـ مِ  عَ قَ وَ  دْ قَ  - ةَ يَّ مَ  أُ ِن بَ  نْ مِ  اللُ  اءَ شَ  نْ مَ وَ  يزِ زِ عَ الْ  دِ بْ عَ  نِ بْ  رَ مَ ا عُ اشَ حَ  – يةَ اوِ عَ مُ  نِ بْ 
 المِ عْ الَ  ةِ مَّ ئِ الَ  ةُ يَ سِ فَ  كَ لِ ذَ   عَ مَ ، وَ  المِ سْ لِ ا لِ هْ أَ  ةِ اليَ  وِ ِف  ادِ سَ فَ الْ وَ  وجِ رُ الُْ وَ  امِ ظَ عِ الْ  ثِ وادِ الَْ وَ 
 نْ مِ  هُ ولُ سُ رَ وَ  هِ بِ  اللُ  رَ مَ ا أَ يمَ فِ  ة  اعَ طَ   نْ ا  مِ دَ يَ  ونَ عُ زَ نْـ ال يَـ  ة  ورَ هُ شْ مَ  ة  وفَ رُ عْ مَ  مْ هُ عَ مَ  امِ ظَ عِ الْ  ةِ ادَ السَّ وَ 
 . ينِ الدي  اتِ بَ اجِ وَ وَ  المِ سْ الِ  عِ ائِ رَ شَ 

 مِ شْ غُ الْ وَ  مِ لْ الظ  بِ  ةِ مَّ  الُ ِف  هُ رُ مْ أَ  رَ هَ تَـ اشْ  دْ قَ وَ  يي فِ قَ الثَـّ  فَ وسُ يُ  نِ بْ  اجِ جَّ الَْ ال  بِ ثَ مَ  كَ لَ  بُ رِ ضْ أَ وَ 
 نِ بْ  يدِ عِ سَ ََ   ةِ مَّ الُ  اتِ ادَ سَ  نْ مِ  لَ تَ قَـ  نْ مَ  لَ تَ قَـ ، وَ  اللِ  اتِ مَ رُ حُ  اكِ هَ تِ انْ وَ  اءِ مَ الدي  كِ فْ  سَ ِف  افِ رَ سْ الِ وَ 
 كَ لِ ذَ  عَ مَ . وَ  ْيِ بَـ الز   نَ ابْ  لَ تَ قَـ وَ  ةَ مَ رْ الُْ  احَ بَ تَ اسْ وَ  يفِ رِ الشَّ  مِ رَ الَْ بِ  اذَ عَ  دْ قَ وَ  ْيِ بَـ الز   نَ ابْ  رَ اصَ حَ ، وَ  ْي  بَـ جُ 
 المِ سْ لِ ا انِ ََ ْر أَ  نْ مِ  يهِ فِ  هُ تُ اعَ طَ  وغُ سُ ا تَ يمَ فِ  هُ لَ  ادِ يَ قِ االنْ وَ  هِ تِ اعَ  طَ ِف  مِ لْ عِ الْ  لِ هْ أَ  نْ مِ  د  حَ أَ  فْ قَّ وَ تَـ يَـ  لَْ 
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ى لَّ صَ  اللِ  ولِ سُ رَ  ابِ حَ صْ أَ  نْ مِ  اجَ جَّ الَْ  كَ رَ دْ أَ  نْ مَ ا وَ مَ هُ نْـ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  رَ مَ عُ  نُ ابْ  انَ ََ . َو  هِ اتِ بَ اجِ وَ وَ 
.  انُ ُيَ الِ  هِ بِ  لُ مُ كْ يَ وَ  المُ سْ الِ  هِ بِ  ومُ قُ ا يَـ يمَ فِ  هِ تِ اعَ طَ  نْ مِ  ونَ عُ نِ تَ ال ُيَْ وَ  هُ ونَ عُ ازِ نَ ال يُـ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اللُ 
 يي مِ يْ التـَّ  يمَ اهِ رَ بْـ إِ وَ  ينَ يِ سِ  نِ ابْ وَ  يي رِ صَ بَ الْ  نِ سَ الَْ وَ   ِ يَّ سَ مُ الْ  نِ ابْ ََ   يَ عِ ابِ التَّ  نَ مِ  هِ نِ مَ  زَ ِف  نْ مَ  كَ لِ ذَ ََ َو 
 ونَ رُ مُ أْ يَ  ةِ مَّ الُ  اءِ مَ لَ عُ  ْيَ ا بَـ ذَ ى هَ لَ عَ  لُ مَ عَ الْ  رَّ مَ تَ اسْ وَ  ة .مَّ الُ  اتِ ادَ سَ  نْ مِ  مْ هِ ائِ رَ ظَ نُ وَ  مْ هِ اهِ بَ شْ أَ وَ 
ََ اجِ فَ  وْ أَ  ر  بَـ  ام  مَ إِ  لي َُ   عَ مَ  هِ يلِ بِ  سَ ِف  ادِ هَ الِْ وَ  هِ ولِ سُ رَ وَ  اللِ  ةِ اعَ طَ بِ  َُ ِف  وف  رُ عْ مَ  وَ ا هُ مَ ر   ولِ صُ أُ   ِ تُ  
  (4ا.هـ. و دِ ائِ قَ عَ الْ وَ  ينِ الدَّ 

ويَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِل اْلَْمِر  يمِ جِ الرَّ  انِ طَ يْ الشَّ  نَ مِ  اللِ بِ  وذُ عُ أَ 
ْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآْلِخِر َذِلَك َوالرَّ  َشْيء  فـَُرد وُه ِإَل اللَّهِ ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِف  َُ ُسوِل ِإْن 
)  َخيـْر  َوَأْحَسُن تَْأِويال 

 . أَُقوُل َما َتْسَمُعوَن َوَأْستَـْغُفُر الَل اْلَعِظيَم ِل َوَلُكْم فَاْستَـْغِفُروُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيم

 

 ةُ يَ انِ الثَّ  ةُ بَ طْ الُ 

 لِل َربي اْلَعاَلِمَي َوالصَّالُة َوالسَّالُم َعَلى نَِبيـيَنا ُمَمَّد  َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َأْجَِعَي . الَْْمدُ 

 . ادِ بَ عِ الْ وَ  الدِ بِ الْ بِ  تْ فَ صَ عَ  تْ لَّ ا حَ ذَ  إِ الِت  َتَ فِ وا الْ رُ ذَ احْ وَ  اللِ  ادَ بَ عِ  وا اللَ قُ اتـ  فَ أ م اَب  ع د َ:َ

ا ذَ إِ ا وَ نَ ينَـ ا دِ نَ ظْ فِ ا حَ نَ اءَ مَ لَ ا عُ نَ مْ رَ تَـ ا احْ ذَ ا إِ نَ نَـّ : إِ  اللُ  هُ ِحَ رَ  يَ مِ يْ ثَـ عُ  نُ بْ  دُ مَّ مَُ  ةُ مَ الَّ عَ الْ  خُ يْ الشَّ  ولُ قُ يَـ 
 أَْمنَـَنا . ا نَ ظْ فِ ا حَ نَ امَ كَّ ا حُ نَ مْ رَ تَـ احْ 

 ُِ لْ الَْ  حُ صَ فْ أَ وَ  ُِ لْ الَْ  حُ صَ نْ ا أَ الََ  قَ الِت  ةِ يحَ حِ الصَّ  ةِ يَّ وِ بَ النَّ  وصِ صُ الن   هِ ذِ وا لَِ عُ اَسَْ :ََونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
، َوِإنَّ اْلَمْسأََلَة ِدين  نـََتَديَُّن ي  رِ قَ  ابَ سَ الِْ  نَّ إِ وا فَ رُ ذَ احْ ا وَ هَ نْـ مِ  مْ كُ فَ قِ وْ وا مَ لُ مَّ أَ تَ  ، ُثَّ  ُِ لْ الَْ  مُ لَ عْ أَ وَ 

 ِبه .
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ُهَما رَ مَ عُ  نِ ابْ  نِ عَ  هِ يحِ حِ  صَ ِف  م  لِ سْ ى مُ وَ رَ  َصلَّى اللُ َعَلْيِه  اللِ  ولَ سُ رَ  تُ عْ : َسَِ  الَ قَ  َرِضَي اللُ َعنـْ
 ِف  سَ يْ لَ وَ  اتَ مَ  نْ مَ ، وَ  هُ لَ  ةَ جَّ ال حُ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَـ  اللَ  يَ قِ ، لَ  ة  اعَ طَ  نْ مِ  ا  دَ يَ  عَ لَ خَ  نْ ومَ  ولُ قُ يَـ  َوَسلَّمَ 
 (ة  يَّ لِ اهِ جَ  ة  يتَ مِ  اتَ ، مَ  ة  عَ يْـ بَـ  هِ قِ نُ عُ 

قَاَل : َدَعانَا النَِّب  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََبايـَْعَناُه ،  ، هُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت رَ وَ 
َنا : َأْن بَايـََعَنا َعَلى السَّْمِع َوالطَّاَعِة ِف َمْنَشِطَنا َوَمْكَرِهَنا ، َوعُ  ُيْسرِنَا ، ْسرِنَا وَ فـََقاَل ِفيَما َأَخَذ َعَليـْ

ْم ِمْن اللَِّه ِفيِه بـُْرهَ  َوأَثـََرة   َُ ا ِعْنَد َُْفر ا بـََواح  َنا ، َوَأْن اَل نـَُنازَِع اْلَْمَر أَْهَلُه ِإالَّ َأْن تـََرْوا   اهُ وَ ان  . رَ َعَليـْ
 . فَـَتَأمَُّلوا َهِذِه الش ُروَط الَعِظيَمَة َواْحَفظُوَها . ي  ارِ خَ بُ الْ 

ُهَما انِ مَ يَ الْ  نِ بْ  ةَ فَ يْـ ذَ حُ  نْ عَ وَ   يعُ طِ تُ وَ  عُ مَ سْ وتَ  الَ قَ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  النَِّبَّ  َأنَّ  َرِضَي اللُ َعنـْ
 . م  لِ سْ مُ  اهُ وَ ( رَ عْ طِ أَ وَ  عْ اَسَْ فَ  كُ الُ مَ  ذَ خِ أُ وَ  كَ رُ هْ ظَ  بَ رِ ضُ  نْ إِ وَ  يِ مِ لَ لِ 

وا ارُ ا جَ ذَ إِ  امِ كَّ الُْ  نَ مِ   ِ ائِ الصَّ  فِ قِ وْ مَ  الْ ِف  ةَ فَ ريِ الشَّ  ةَ يَّ وِ بَ النَّ  وصَ صُ الن   هِ ذِ هَ  ونَ نُ مِ ؤْ مُ ا الْ هَ يـ  وا أَ لُ مَّ أَ تَ فَـ 
 !!! وا مُ لَ ظَ  وْ أَ 

،  ا  يَ غِ صَ  وْ أَ  انَ ََ   ا  يَ بِ ََ   م  لِ سْ مُ  لي كُ لِ  ة  بَ اجِ وَ  ةُ يحَ صِ النَّ  لِ بَ  ورِ مُ الُ  الةَ وُ  حَ اصِ نَ ال نُـ  نْ ا أَ ذَ  هَ َّن عْ مَ  سَ يْ لَ وَ 
 اهُ ضَ رْ ا ال يَـ ذَ هَ  نَّ إِ ، فَ  ي ِ يِ عْ التـَّ وَ   ي السَّ وَ  يِ هِ شْ التَّ بِ  سَ يْ لَ وَ  ري السي بِ ، وَ  ةِ يَّ عِ رْ الشَّ  قِ رِ الط  بِ  ونُ كُ ا تَ هَ نـَّ كِ لَ وَ 
 هِ تِ حَ اصَ نَ  مُ ِف  فَ طَّ لَ تَـ نَـ  نْ أَ   ُ جِ يَ فَـ  ؟؟؟ عمَ تَ جْ مُ  الْ ِف  ة  انَ كَ مَ وَ  ة  لَ زِ نْ مَ  هُ لَ  نْ بَِ  فَ يْ كَ فَ  اسِ  النَّ نَ دْ أَ 
 ل  دُ يَ وَ ،  يلِ وِ هْ التـَّ وَ  ةِ ارَ ثَ الِ  نِ عَ  ا  يدعِ ، بَ  ا  رَّ سِ  امِ مَ لِ لِ  ةُ يحَ صِ النَّ  لَ ذَ تـُبْ  نْ أَ  ةُ نَّ الس  وَ ،  هِ يْ لَ عَ  ارِ كَ نْ الِ وَ 
 نْ ليم ومَ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ  اللِ  ولُ سُ رَ  الَ : قَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  م  نْ ََ  نِ بْ  اضِ يَ عِ  يثُ دِ حَ  كَ لِ ذَ لِ 
ى دَّ  أَ الَّ إِ ، وَ  اكَ ذَ فَ  هُ نْ مِ  عَ َسَِ  نْ إِ فَ  هِ دِ يَ بِ  ذْ خُ أْ يَ لْ ، وَ  ة  يَ النِ عَ  هِ دِ بْ ال يُـ فَ  ان  طَ لْ ي سُ ذِ لِ  حَ صَ نْ يَـ  نْ أَ  ادَ رَ أَ 
 . اِن  بَ لْ الَ  هُ حَ حَّ صَ وَ  م  اصِ  عَ ِّب أَ  نُ ابْ  اهُ وَ ( رَ هِ يْ لَ ي عَ الذِ 

 نَ مِ  المِ سْ الِ  اءِ دَ عْ أَ  نْ مِ  ة  فَ دَ هْ تَـ سْ مُ  مْ َُ الدَ بِ  نَّ وا أَ مُ لَ اعْ ، وَ  ةِ نَ تْـ فْ الْ  اةِ عَ دُ  نْ مِ  ونَ مُ لِ سْ مُ ا الْ هَ يـ  أَ  وارُ ذَ احْ فَ 
 ّنَّ مَ تَ نَـ وَ  مِ دَ النَّ  عَ ابِ صَ أَ  نَّ ضَّ عُ نَـ لَ  نِ مْ  الَ ِف  الل  تِ اخْ  وِ أَ  اب  رَ طِ اضْ  ثَ دَ حَ  وْ لَ  اللِ  وَ ، فَـ  جِ اِر الَْ وَ  لِ اخِ الدَّ 
َُ مَ   ار .رَ قْ تِ اسْ وَ  الم  سَ وَ  ن  مْ أَ  نْ مِ  يهِ ا فِ نَّ ا 
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 َوَأْن َيَْفَظ ِدينَـَنا َوُدنـَْيانَا ، ، ةَ يَّ عِ الرَّ ي وَ اعِ الرَّ  حَ لِ صْ يُ  نْ أَ  اُلْسَّن َوِصَفاتِِه الُعْلَيا هِ ائِ َسَْ أَ بِ  اللَ  لُ أَ سْ أَ 
ا نَ مْ لِْ أَ  اللَُّهمَّ .  يَ مِ الَ عَ الْ  بَّ رَ  ايَ  مْ هُ انَـ وَ عْ أَ وَ  مْ هُ اءَ رَ زَ وُ وَ  مْ هُ تَـ انَـ طَ بِ  حْ لِ صْ أَ ا وَ نَ رِ مْ أَ  الةَ وُ  حْ لِ صْ أَ  مَّ هُ اللَّ 
نا ُدنـَْيانا الَِّت َوَأْصِلْح لَ ، ا الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة أَْمرِنا نَ نا ِدينَـ اللَُّهمَّ َأْصِلْح لَ ا ، نَ سِ فُ نْـ أَ  رَّ ا شَ نَ قِ ا وَ نَ دَ شْ رُ 

 َواْجَعلِ ، نا ِف َُلي َخْي  اْلََياَة زِيَاَدة  لَ  َواْجَعلِ  ، انَ ِفيَها َمَعادُ ا الَِّت نَ نا آِخَرتَـ َوَأْصِلْح لَ ، ا نَ ِفيَها َمَعاشُ 
َُ ِف  يَ مِ لِ سْ مُ الْ  الَ وَ حْ أَ  حْ لِ صْ أَ  اللَُّهمَّ  ، نا ِمْن َُلي َشر  اْلَمْوَت رَاَحة  لَ   لي وَ  اللَُّهمَّ ان ، مَ زَ وَ  ان  كَ مَ  لي  

َْ وَ  مْ هُ ارَ يَ خِ  مْ هِ يْ لَ عَ  نـَْيا َحَسَنة  َوِف اآْلِخَرِة َحَسَنة  َوِقَنا َعَذاَب النَّار.  مْ هُ ارَ رَ شِ  مْ هِ فِ ا  َربَـَّنا آتَِنا ِف الد 
 . الَْْمُد لِلَِّه َربي اْلَعاَلِميَ ، و  د  مَّ ا مَُ نَ يـي بِ ى نَ لَ عَ  مْ لي سَ وَ  مَّ هُ اللَّ  لي صَ وَ 
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