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.فيا أيها الناس، اتقوا ا تعالى حق التقوى
ـــق ـــو تحقي ـــدين، وه ـــة وال ـــل المل ـــد أص ـــتي التوحي ـــ كلم ـــل ا ـــ، جع ـــاد ا  عب
ـــا ـــالى بم ـــده تع ـــأن نعب ـــ، ب ـــول ا ـــد9ا رس ـــ، وأن محم ـــه إل ا ـــهادة أن ل إل  ش

. شرع على لسان نبيه محمد
ـــام بـــأن  وتحقيـــق شـــهادة أن محمـــد9ا رســـول اـــ اليمـــان الصـــادق، واليقيـــن الت

ذيرDا، ا عـبد اـ ورسـوله، أرسـله إـلى الخليـقة بشـيرDا وـن Dه�ا ٱل��ذ�ين�  محمـد� ي�ـأ�ي
ــل� ـ�ب� ٱل��ذ�ى أ�ن�زل� م�ن ق�ب� ـ�ب� ٱل��ذ�ى ن�ز��ل� ع�ل�ى� ر�سول�ه� و�ٱل!ك�ت�  :النســـاء[ ءام�نوا! ءام�نوا! ب�ٱلل��ه� و�ر�سول�ه� و�ٱل!ك�ت�

136.[
ــــها ــــا، إنس ــــا وعجمه ــــة، عربه ــــل الخليق ــــة، لك ــــالة العام ــــ بالرس ــــله ا  أرس

ــا جــل]158: العــراف[ ق�ل! ي�أ�ي�ه�ا ٱلن��اس إ�ن6ى ر�سول� ٱلل��ه� إ�ل�ي�ك�م� ج�م�يع/ا  وجنهــا،  ، ويقــول أيض9
ـ�ك� إ�ل�� ك�اف��ة8 ل>لن��اس� ب�ش�يا8 و�ن�ذ�يرا8 :جللــه  :، ويقــول جــل جللــه]28: ســبأ[ و�م�ا أ�ر�س�ل!ن�

ـ�ل�م�ي� ن�ذ�يرا8 ــه خــاتم أنبيــائه]1: الفرقــان[ ت�ب�ار�ك� ٱل��ذ�ى ن�ز��ل� ٱل!ف�ر�ق�ان� ع�ل�ى� ع�ب�د�ه� ل�ي�ك�ون� ل�ل!ع�  ، وجعل
ــبي بعــده، ول شــريعة بعــد شــريعته،  م��ا ك�ان� مح�م��دK أ�ب�ا أ�ح�دI م6ن  ورســله، فل ن

ـ�ك�ن ر��سول� ٱلل��ه� و�خ�ات�م� ٱلن��ب�ي6ي� ].40: الحزاب[ ر6ج�ال�ك�م� و�ل�
ــه، ووحــد اــ جــل وعل، فقــد دخــل فــي الســلم، ــه وبمــا جــاء ب  فمــن آمــن ب
ـــن ـــن م ـــن، وأم ـــم الراحمي ـــة أرح ـــة برحم ـــتحق الجن ـــه، واس ـــاله ودم ـــم م  وعص

واــ ل يســمع بــي أحــد مــن هــذه المــة، يهــودي(( : الخلــود فــي النــار، يقــول  
.  [  1  [))أو نصراني، ثم ل يؤمن بالذي أرسلت به إل كان من أهل النار
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ـا  ، مـن مقتضـيات ذـلك أن نطيعـه أيهـا المسـلمون، اليمـان بمحمـد  فيم
ـــه، يقـــول اـــ جـــل ـــه، فـــإن طـــاعته طاعـــة لل ـــا عن ـــب مـــا نهان ـــه، ونجتن ـــا ب  أمرن

ــدوا! :وعل  ق�ل! أ�ط�يعوا! ٱلل��ه� و�أ�ط�يعوا! ٱلر��سول� ف�إ�ن ت�و�ل��و�ا! ف�إ�ن��م�ا ع�ل�ي�ه� م�ا حم6ل� و�ع�ل�ي�ك�م� م��ا حم6ل!تم� و�إ�ن تط�يعوه ت�ه�ت�
ـ�غ� ٱل!مب�ي ].54: النور[ و�م�ا ع�ل�ى ٱلر��سول� إ�ل�� ٱل!ب�ل�

ـ�ك�م� ع�ن�ه ف�ٱنت�هوا! و�ٱت��ق�وا! ٱلل��ه� إ�ن�� ٱلل��ه� ش�د�يد :ويقــول جــل جللــه ـ�ك�م ٱلر��سول� ف�خذ�وه و�م�ا ن�ه� و�م�ا ءات�  
�ف�ل!ي�ح�ذ�ر� ٱل��ذ�ين�  :وحذرنا من مخالفة أمره، فقال جل جلله]. 7: الحشر[ ٱل!ع�ق�اب  

Kأ�ل�يـم Kم� ع�ـذ�ابـ�ل�ف�ون� ع�ن� أ�م�ر�ه� أ�ن تص�يب�هم� ف�ت�ن�ةW أ�و� يص�يب�ه ـــور[ يخ� ، قـــال المـــام أحمـــد]63: الن  
ــ ــه ا ــيء: "رحم ــه ش ــي قلب ــع ف ــوله أن يق ــض ق ــه إذا رد بع Rــرك، لعل ــة الش الفتن  

.  [  2  ["من الزيغ فيهلك
ـــه ـــن اليمـــان ب ـــال  وم ـــن كم ـــا م ـــان، وكماله ـــه أصـــل اليم ـــه، فمحبت  محبت

ـــل ـــة اله ـــوق محب ـــة ف ـــ محب ـــول ا ـــد9ا رس ـــلم محم ـــب المس ـــان، أن يح  اليم
.والولد والوالد والناس أجمعين

يـا رسـول اـ، واـ إنـك لحـب النـاس إلـيR إل مـن: لمـا قـال لـه عمـر  يقـول  
يا رسول: ، قال))ل يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك(( :نفسي، قال  

.  [  3  [))الن يا عمر((:ا، وأنت الن أحب إلي من نفسي، قال
ــول ــاس(( : ويق ــاله والن ــه وم ــن أهل ــه م ــب إلي ــون أح ــتى أك ــدكم ح ــؤمن أح ل ي  

.  [  4  [))أجمعين
ــد ــة لمحم ــذه المحب ــا  ه ــؤمن، فم ــة للم ــا حقيق ــدYعى، ولكنه Zــوى ت ــت دع  ليس

.كل من ادعى محب\ته كان صادقDا في ذلك، فل بد من ابتلء وامتحان
ــه ــادق ل ــالمحب الص ــأدب  ف ــواهيه، ويت ــب ن ــره، ويجتن ــل أوام ــذي يمتث ــو ال  ه

.ل يقول إل الصدق والحق  بآدابه، ويتخلق بأخلقه، ويعلم أنه
 ل  فمـن اليمـان بـه أن نصـدق مـا أخبرنـا بـه ممـا كـان وسـيكون؛ لنـه

 :النجم[ إ�ن! هو� إ�ل�� و�ح�ىK يوح�ى�  و�م�ا ي�نط�ق ع�ن� ٱل!ه�و�ى�  :ينطق عن الهوى كما قال ا
3 ،4.[

 :أن ينصــر المســلم ســنته، ويــدافع عنهــا، قــال تعــالى  ومــن محبتــه
ــون� ف�ٱل��ذ�ين� ــم ٱل!مف!ل�ح ـــراف[ ءام�نوا! ب�ه� و�ع�ز��روه و�ن�ص�روه و�ٱت��ب�عوا! ٱلن�ور� ٱل��ذ�ى أ�نز�ل� م�ع�ه أ�و�ل�ـئ�ك� ه  :الع
157.[

ــه ــن محبت ــلمون، إن م ــا المس ــد  أيه ــواهيه، ولق ــاب ن ــره، واجتن ــبيق أوام  تط
ا لوامـره Dكـان صـحابته الكـرام رضـي اـ عنـهم ـمن أعظـم الخـلق تطبيقـ ، 

ـــه، وأســـرعهم ـــا أمرهـــم ب 9 لم ـــال ـــاس امتث ـــانوا أســـرع الن ـــواهيه، ك  وبعـــد9ا عـــن ن
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.اجتنابDا لما نهاهم عنه
ــبيه ــزل اــ علــى ن ــان  أن ــة، وك ــى الكعب ــت المقــدس إل ــة مــن بي ــل القبل تحوي  

:أهل قباء يصلون نحو بيت المقدس لم يبلغهم الخبر، فجاءهم رجل وقال  
ــاء، إن رســول اــ ــا أهــل قب ــد أZمــر باســتقبال  ي ــة قــرآن، وق ــه الليل ــزل علي أن  

اســتداروا نحــو الكعبــة فــي صــلتهم.   ]  5  [فاســتداروا نحــو الكعبــة: الكعبــة، قــال  
ا لمره Dتطبيق .

ـ عنـه قـال كنـت فـي بيـت أبـي: ومـن ذلكـم مـا ذكـره أنـس بـن مالـك رضـي ا  
مـا بلغكـم خـبر تحريـم الخمـر؟ إن: طلحــة أســقيهم الخمــر، فجـاء رجـل فقـال  

يـا أنـس، انهـض فـأرق: فقـال لـي أبـو طلحـة: اـ أنـزل تحريمهـا، قـال أنـس  
.  [  6  [فأراق الصحابة الخمور، حتى جرت في المدينة: الخمر، قال

. كل ذلك امتثالD لمره، وسمعDا وطاعة له
ــاس: قــال عبــد اــ بــن عمــر ــذهب، فلمــا ألقــاه ألقــى الن ــبي بخــاتم ال ــم الن Yتخت  

، وتركوها اقتداء به  ]  7  [خواتمهم من الذهب  .

إن اــ ورســوله ينهيــانكم عــن لحــوم:  فــي يــوم خيــبر نــادى منــادي النــبي  
مر fالحمر الهلية، فلما بلغهم الخبر، أكفؤوا القدور وإنها لتغلي بلحوم الح]

، واستجابة لمره ، كل ذلك طاعة منهم له  ]  8 .

ــ] 284: البقـرة[ و�إ�ن تب�دوا! م�ا ف�ي أ�نف�س]ك�م� أ�و� تخ�ف�وه يح�اس�ب�ك�م ب�ه� ٱلل��ه :أنـزل اـ عـلى نـبيه  
  فظاهرها أننا نحاسب على حديث أنفسنا ـ فجاء الصحابة لرسول ا

ــالوا ــب، وق ــى الرك ــوا عل ــق،: وجث ــا نطي ــل م ــن العم ــا م ــ، كلYفن ــول ا ــا رس ي  
 الصـــلة والصـــيام والزكـــاة، وقـــد أنـــزل اـــ آيـــة ل نطيقهـــا أن اـــ يحاســـبنا عـــن

:أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم(( :حديث أنفسنا، فقال  
ــوا ــينا، قول ــمعنا وعص ــا: س ــمعنا وأطعن ــالوا ))س ــا: فق ــا، فلم ــمعنا وأطعن س  

ءام�ن� ٱلر��سول� ب�م�ا أ�نز�ل� إ�ل�ي�ه� :اقترأهـا القـوم، وذـلت بهـا ألسـنتهم نسـخها اـ بقـوله  
ــا ــم�ع�ن�ا و�أ�ط�ع�ن�  م�ن ر��ب6ه� و�ٱل!مؤ�م�نون� ك�ل�W ءام�ن� ب�ٱلل��ه� و�م�ل�ـئ�ك�ت�ه� و�ك�تب�ه� و�رسل�ه� ل� نف�ر6ق ب�ي�ن� أ�ح�دI م6ن ر�سل�ه� و�ق�ال�وا! س�

:البقــــرة[ ل� يك�ل>ف ٱلل��ه ن�ف!س/ا إ�ل�� وس�ع�ه�ا ل�ه�ا م�ا ك�س�ب�ت� و�ع�ل�ي�ه�ا م�ا ٱك!ت�س�ب�ت�  غ�ف!ر�ان�ك� ر�ب��ن�ا و�إ�ل�ي�ك� ٱل!م�ص�ي
إن اـ تجـاوز لـي(( : ، فعفـا اـ عـن حـديث النفـس، ولـذا قـال  ]  9  []286ـ، 285  

.  [  10  [))عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا به
 ــ وهـذا الخلـق يكـون لكـل مسـلم أيض9ـا ــ  ومـن آثـار محبـة الصـحابة لمحمـد

 أنهـــم كـــانوا يثنـــون علـــى كـــل مـــن وافـــق ســـنته، وعمـــل بشـــريعته، تشـــجيع9ا لـــه
.لظهاره السنة
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ــ، ــه ا ــز رحم ــد العزي ــن عب ــر ب ــف عم ــه خل ــ عن ــي ا ــك رض ــن مال ــس ب ــلى أن  ص
ـــال ـــي الصـــلة، ق ـــن تطـــبيق الســـنة ف ـــر م ـــه عم ـــام ب ـــا ق ـــا صـــلى، ورأى م  فلم

؛ لنـه رأى  ]  11  [)إن أشـبهكم صـلةD برسـول اـ هـذا الفـتى: (رضـي اـ عنـه  
.موافقته للسنة، وتقيده بها

ــالف ــن خ ــل م ــى ك ــون عل ــانوا يعتب ــم ك ــم أنه ــ عنه ــي ا ــم رض ــار محبته ــن آث  وم
 ، أن يسـتخف سـنته، ويغلظـون القـول عليـه، تعظيمDـا لسـنة رسـول اـ

.بها ويستهان بها
Dـ بـن عمـر بـن الخطـاب رضـي اـ عنهمـا قـائل سـمعت رسـول: حـد\ث عبـد ا  

،))إذا اسـتأذنت أحـدكم امرأتـه إلـى المسـجد فل يمنعهـا(( :يقـول  اـ  
ــه بلل ــال ابن ــراوي: فق ــال ال ، ق lــن ــ لنمنعه ــا: وا ــب9ا م ــ س ــد ا ــبRه عب فس  

[!!لمنعهنl؟: أحدثك عن رسول ا، وتقول: سمعته سبlه مثله قط، وقال
12  ]  .
 انظــر كيــف غلــظ عليــه، قــد يكــون قصــده اجتهــادا لنــه رأى مــن النســاء شــيئ9ا،
ــول ــادم ق 9 يص ــول ــمع ق ــبY أن يس ــا أح ــه م ــي9ا، لكن ــان ماض ــا ك ــه م ــرن في Rــي غي  يعن

. محمد
  سـمعت رسـول اـ: حـد\ث عبـد اـ بـن مغفـل رضـي اـ عنـه قـال

فقام ))إياكم والخذف، فإنه يفقأ العين ويكسر السن ول ينكأ عدوDا(( :يقول  
أحـدثك عـن رسـول: رجـل مـن بنيـه فخـذف فنهـاه، فقـام فخـذف فنهـاه، وقـال  

ا D13  [ا وتفعل خلف ذلك، وا ل كلمتك أبد  ]  .
ــا Dــاه،: وأيض ــبي وألق ــذه الن ــب، فأخ ــاتم ذه ــده خ ــي ي ــان ف ــحابة، ك ــن الص ــل م رج  

:، فقيل للرجل))يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده: ((وقال  
.  [  14  [ وا ما كنت لخذه بعدما ألقاه النبي: خذ خاتمك، قال

ـإن هـذه سـيرتهم رضـي اـ عنهـم الدالـة عـلى كمـال المحبـة لمحمـد  ، ف
ـــر، ـــبيق الوام ـــد تط ـــر عن ـــائق تظه ـــا حق ـــان، ولكنه ـــوى باللس ـــت دع ـــه ليس  محبت

.واجتناب النواهي
ــان ــر وعثم ــديق وعم ــج، وأن الص ــة الح ــي متع ــاس ف ــن عب ــ ب ــد ا ــوقش عب ــا ن  لم

يوشـك أن تقـع عليكـم حجـارة مـن: رأوا أن الفـراد أفضـل، قـال لمـن قـال لـه  
.  [  15  [!!!قال أبو بكر وعمر: قال رسول ا، وتقولون: السماء، أقول

:قال!! إن أباك ينهى عن المتعة وأنت تأمر بها: ولما قيل لعبد ا بن عمر  
.  [  16  [!أرسول ا أحق أن يتبع أم عمر؟

 كـــل هـــذا تعظيـــم للســـنة، تعظيـــم لرســـول اـــ، لمـــا يـــدل علـــى المحبـــة
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. الصادقة له
 ق�ل! إ�ن ك�نتم� :أيها المسلمون، إن ا جل وعل امتحن من ادعى محبته بقول

 والعمـل  ، فاتبـاع شـريعة محمــد]31: آل عمـران[ تح�ب�ون� ٱلل��ه� ف�ٱت��ب�عون�ى يح�ب�ب�ك�م ٱلل��ه
.بها دليل على محبة ا جل وعل

ـــا، ـــذ له ـــا، المنف ـــق له ـــول اـــ، المطب ـــو العامـــل بســـنة رس  فـــالمحب للـــه ه
.الواقف عندها

ه(( : ولهـذا يقـول ا لمـا جئت ـب Dؤمن أحـدكم حـتى يكـون هـواه تبعـ ،  ]  17  [))ل ـي  
و�م�ا ك�ان� ل�مؤ�م�نf و�ل� مؤ�م�ن�ةI إ�ذ�ا ق�ض�ى ٱلل��ه و�ر�سول�ه أ�م�را8 أ�ن ي�ك�ون� ل�هم ٱل!خ�ي�ر�ة� م�ن� :قــال اــ جــل وعل  

ــزاب[ أ�م�ر�ه�م� ــي] 36: الح ــد ف ــار لح ــذ، ول خي ــرn ناف ــوله أم ــر رس ــ وأم ــأمر ا ف  
.ذلك

 فالمســلمون يعظمــون ســنته، ويرجعــون كــل نــزاع تنــازعوا فيــه إلــى كتــاب اــ
 ف�إ�ن ت�ن�از�ع�تم� ف�ى ش�ى�ء ف�رد�وه إ�ل�ى ٱلل��ه� و�ٱلر��سول� إ�ن ك�نتم� :وســنة نــبيه، يقــول اــ جــل وعل

ـــلم]59: النســـاء[ تؤ�م�نون� ب�ٱلل��ه� و�ٱل!ي�و�م� ٱلjخ�ر� ذ�ل�ك� خ�ي�رK و�أ�ح�س�ــن ت�ــأ!و�يل8 ـــة الس ـــان أئم  ، وك
 ، ويــرون أن أقــوالهم إذايتـــبرؤون مــن أقــوالهم المخالفـــة لســنة محمـــد

.خالفت السنة وجب أن ترد ول يعمل بها، ول يلتفت إليها
ا Dـــد ـــلم، إن محم ـــة الس ـــود  أم ـــلك اليه ـــه مس ـــلك مع ـــن أن نس ـــذرنا م ح  

ـــوRا خرجـــوا ـــائهم غل ـــي أنبي ـــوا ف ـــاليهود والنصـــارى غل ـــائهم، ف ـــي أنبي  والنصـــارى ف
ـــا مـــن دون  بـــه عـــن منهـــج اـــ، بـــأن عبـــدوهم مـــن دون اـــ، واتخـــذوهم أرباب9

ل(( : خــاف علينــا مــا وقــع فيــه مــن قبلنــا فقــال لنــا  اــ، ولــذا نبينــا  
عبـد اـ: تطرونـي كمـا أطـرت النصـارى ابـن مريـم، إنمـا أنـا عبـد، فقولـوا  

ــا لنــا  ]  18  [))ورســوله Dإيــاكم والغلــو، فإنمــا أهلــك مــن كــان قبلكــم((: ، وقــال أيض  
.  [  19  [))الغلو

ا، فقــال Dل تتخــذوا بيــوتكم قبــور9ا، ول تتخــذوا(( :وحــذرنا مــن أن نتخــذ قــبره عيــد  
ا، وصلوا عليl فإن صلتكم تبلغني أين كنتم D20  [))قبري عيد  ]  .

ــان ــ وك ــه ـ ــى وجه ــاء عل ــف غط ــاته، يكش ــات حي ــن لحظ ــة م ــر لحظ ــي آخ ــان ف  وك
لعـــن اـــ اليهـــود والنصـــارى؛ اتخـــذوا قبـــور أنبيـــاءهم((:فـــي المـــوت ــــ يقـــول  

.  [  22  [))أل فل تتخذوا القبور مساجد(( ،  ]  21  [))مساجد
ــبي ــة الن ــدعي محب ــق ي ــا المســلمون، بعــض الخل  ، وإذا نظــرت فــي أيه

ــريعة محمــد ــا لش Dه أقــواله وأعمــاله رأيتــه مخالفZوالمســلم حق9ــا صــلت ، 
ـــي وضـــوئه وفـــي  بمحمـــد ـــو ف ـــل الحـــوال، فه ـــي ك ـــدوام ف ـــى ال  صـــلة عل
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دt بمحمـد ـه صـلته وـفي صـومه وحجـه وزكـاته وـكل معـاملته مقـت ي أكل  ، ـف
ـــا  وشـــربه ونـــومه ويقظتـــه، وفـــي كـــل تصـــرفاته، ســـنة محمـــد نصـــب عينيـــه دائم9

ا، ما سمع منها عمل به ونفذه Dوأبد.
 وأمـــا أقــوام يــدعون المحبـــة، ولكـــن محبتهــم لـــه إنمـــا تــدرج فـــي ليلـــة مـــا مـــن
 الليـــالي، قـــراءة أوراد أو ســـيرة أو قصـــائد شـــركية ضـــالة بعيـــدة عـــن الهـــدى، ثـــم
ـــدين ـــدتهم بعي ـــرفاتهم وج ـــي تص ـــرت ف ـــنته، وإذا نظ ـــون س ـــم يعظم ـــدعون أنه  ي
 عـــن الســـنة فـــي كـــل أحـــوالهم، ل فـــي مظهرهـــم، والغـــالب أن مخـــبرهم خلف

ـــ ـــول ا ـــنة رس ـــي س ـــا، ول ف ـــي آدابه ـــنة، ل ف ـــم الس ـــم حك ـــرى له  ، ل ت
ـــون ـــا يقض ـــنة، وإنم ـــارقون للس ـــم مف ـــا، ولكنه ـــن نواهيه ـــد ع ـــا، ول بالبع  أوامره
ـــة ـــة ليل ـــك الليل ـــنته، وأن تل ـــون س ـــم يحب ـــون أنه ـــالي، ويزعم ـــن اللي ـــا م ـــة م  ليل
ـــم ـــه، ولكنه ـــم ب ـــه، وتربطه ـــوRي صـــلتهم ب ـــه، وتق ـــذكرهم ب ـــتي ت ـــد، هـــي ال  المول
 بعــــدها علــــى خلف شــــريعته، وعلــــى خلف ســــنته، ل يقيمــــون لهــــا وزن9ــــا، ول

. يقدرونها قدرDا، وكل هذا من مخالفة هدي النبي
ــــاؤه ــــيما خلف ــــرام، ول س ــــحابته الك ــــ ص ــــول ا ــــى رس ــــق إل ــــب الخل  إن أح
 الراشـــدون، فهـــم أعظــم الخلـــق محبـــة لـــه، ومـــا وجـــدناهم أقـــاموا لليلـــة المولـــد
ــدي ــن ه ــس م ــك لي ــون أن ذل ــم يعلم ــا، لنه ــر9ا، ول أحيوه ــا ذك ــوا له ــا، ول جعل  وزن9

. محمد
ـــد، ومـــع هـــذا مـــا ـــة ول ـــد، وفـــي أي عـــام، وفـــي أي ليل  إنهـــم يعلمـــون مـــتى ول
ــه، ــد في ــوم ول ــأنه ي ــبي أخــبرهم ب ــن لن الن ــوم الثني ــاموا ي ــا، ص ــذلك وزن9 ــاموا ل  أق

ــه ــه في ــوم أوحــي إلي ــم يشــرع  ]  23  [وي ــا ل ــط، لكــن لم ــا للســنة فق ، فصــاموه اتباع9  
ـــالي، ول الهتمـــام بهـــا فـــإنهم تركوهـــا، ل عـــن ـــاء ليلـــة مـــن اللي  لهـــم نـــبيهم إحي
ا للسنة، ووقوفDا عند الشرع Dجهل ولكن اتباع.

ـــا ـــوا عنه ـــا دافع ـــا، ومهم ـــنها أهله ـــا حس ـــدع مهم ـــلمون، فالب ـــون المس ـــذا يك  هك
 فإنهـــا مخالفـــة للشـــرع، ل يجـــوز اعتقادهـــا، ول العمـــل بهـــا، ول إحياؤهـــا، لن
9 إل إذا 9 مقبــــول  المــــؤمن مــــأمور باتبــــاع الكتــــاب والســــنة، وعملــــه ل يكــــون عمل

ا لوجه ا، وكان على وفق كتاب ا وسنة محمد Dكان خالص .
ـــذا ـــولي ه ـــول ق ـــال، أق ـــوال والعم ـــي الق ـــق ف ـــم التوفي ـــي ولك ـــ ل ـــأل ا  أس
ـــب ـــل ذن ـــي ولكـــم ولســـائر المســـلمين مـــن ك ـــل ل ـــم الجلي  وأســـتغفر اـــ العظي

.فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم
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