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جوهس اإلسالو وزسالته السنحة

ممممممممايؿد مٓ مرب ماظعاٌني ،ماظؼائل ميف مطؿابه ماظؽرؼم{:ؼُرٔؼدُ ماظؾَّهُ م ِبؽُمُ ماظْقُلِرَ موَال مؼُرٔؼدُم
ِبؽُمُ ماظْعُلِرَ،}...موأَذفدُمأنِمالَمإظهَمإٔالَّمآُموحدَهُمالمذَرؼكَمظَهُم،موأَذفدُمأنٖمدقٖدَغاموغؾقٖـام
حمؿدّا مسَؾدُه م وردوظُهُ م ،ماظؾَّفُمٖ مصَل ٚمودؾخملمِ موبارٔكْ مسؾَقه موسؾَى مآظِهِ موصقؾِهِ م ،موعَنِ متَؾِعَفُمِم
بإحلانٕمإظَىمؼومٔماظدٚؼنٔم،موبعد :مم م
مممممممم ظؼد مأردل مآ م(سز موجل) مردوظه م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مظقكرج ماظـاس معنم
اظظؾؿاتمإديماظـورم،موظقأخذمبـواصقفممعنمررؼقماظضالظةمإدي مدؾقلماهلداؼةم،مصفاءم
(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مبرداظةٍ متؿؿقز مباظلؿو موايؽؿة مواظلؿاحة مواٌروغة م ،مواظلعة؛م
ألغفا مرداظة موؿع موال متػرق م ،متوحد موال متشؿت م ،مصاإلدالم مسدل مطؾه م ،مررية مطؾه م،م
مساحة مطؾه م ،متقلري مطؾه م ،مإغلاغقة مطؾه م ،موأػل ماظعؾم مضدميّا موحدؼـّا مسؾى مأن مطل معام
حيؼق مػذه ماظغاؼات ماظؽربى مػو معن مصؿقم ماإلدالم م،موعا مؼصطدم مبفا مأو مؼؿصادم مععفام
إمنامؼؿصادممععماإلدالمموشاؼاتهموعؼاصدهم .م
مممممممموممامالمذكمصقهمأنمصفممجوػرماإلدالمم،موععرصةمأدرارمرداظؿهماظلؿقةم،مواظوضوفم
سؾى معؼاصده موشاؼاته ماظلاعقة م ،موتطؾقق مذظك مطؾه ميف مضوء معلؿفدات ماظعصرم
وعؿطؾؾاته،مؼعد مضرورة معؾقة مٌواجفة ماظؿقدؼات ماٌعاصرة م،موطؾح مذياح ماىؿاساتم
اإلرػابقة مواٌؿطرصة ،موحماصرة ماظػؽر ماٌؿطرف م ،موطلر مدوائر ماظؿقفر مواىؿودم
واالغغالق مودوء ماظػفم موضقق ماألصق م ،مواًروج معن مػذا ماظضقق مإدي مسامل مأرحبم
وأودع موأؼلر م،موأطـر مغضفّا مووسقّا م،موبصرّا موبصريةً م،موهؼقؼًا مٌصاحل ماظؾالد مواظعؾاد م،م
وغشر ماظؼقم ماإلغلاغقة ماظراضقة ماظيت مهؼق مأعن موأعان مودالم موادؿؼرار مودعادة ماإلغلاغقةم
ذيعاء .م
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ممممممممإن معنمؼؿقدثمبؾلانمايقموعـطقماإلغصافمؼؼرموؼشفدمأن ماإلدالممدؼنمعؽارمم
األخالق م ،مورداظؿه مأتت مإلمتام مػذه ماٌؽارم م ،محقث مؼؼول مغؾقـا م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم):م(إٔغَٓؿَامبُعِـِتُمألُتَؿِٓمَم َعؽَارٔمَماألَخِالَقٔ)م،مصققثمؼؽونماظصدقم،مواظوصاءم،مواألعاغة،م
واظربم،موصؾةماظرحمم،مواىودم،مواظؽرمم،مواظـفدةم،مواظشفاعةم،مواٌروءة،موطفماألذىم
سنماظـاس،موإعارةماألذىمسنماظطرؼقم،موإشاثةماٌؾفوفم،موندةماٌلؿغقثم،موتػرؼجم
طروبماٌؽروبنيم،مؼؽونمصققحماإلدالمموعؼصدهم .م
ممممممموحقث مو جد ماظؽذب م ،مواظغدر م ،مواًقاغة م ،موخؾف ماظوسد م ،موضطقعة ماألرحام م،م
واظػفورميفماًصوعةم،مواألثرةم،مواألغاغقةم،موضققماظصدر،مصاغػضمؼدكمممنمؼؿصفم
بفذه ماظصػات موعن متدؼـفم ماظشؽؾي م ،مواسؾم مأغفم مسبء مثؼقل مسؾى ماظدؼن ماظذؼنم
حيلؾون مأغػلفم مسؾقه م؛ م ألغفم مبفذه ماألخالق موتؾك ماظصػات معـػرون مشري معؾشرؼن م،م
صادونمسنمدؼنمايقمالمدساةمإظقهم،موإنمزسؿوامسؽسمذظكموأضلؿوامواجؿفدوام،مصالم
خريمصقفمموالموزنمظؼلؿفمم،موإنمأسفؾكمضوهلمموأدػشؿكمبالشؿفممصؿذطرمضولمآم
تعاديم:م{وَ عِنَماظـَٓاسٔمعَنِمؼُعِفِؾُكَمضَوِظُهُمصِيماظْقَقَاةِماظدُٓغِقَاموَؼُشِفٔدُماظؾَٓهَمسَؾَىمعَامصِيمضَؾْؾِهِم
وَػُوَمأَظَدُٓماظْكِصَامٔموَإٔذَامتَوَظَٓىمدَعَىمصِيماظْأَرِضٔمظِقُػْلِدَمصِقفَاموَؼُفِؾِكَماظْقَرِثَموَاظـَٓلِلَموَاظؾَٓهُم
ظَامؼُقِبُٓماظْػَلَادَموَإٔذَامضِقلَمظَهُماتَٓقٔماظؾَٓهَمأَخَذَتِهُماظْعِزَٓةُمبِاظْإٔثِمٔمصَقَلِؾُهُمجَفَـَٓمُموَظَؾِؽِسَماظْؿِفَا ُد}م،م
وضوظه مدؾقاغه :م{إٔذَا مجَاءَكَ ماظْؿُـَاصِؼُونَ مضَاظُوا مغَشِفَدُ مإٔ ٓغَكَ مظَرَدُولُ ماظؾَٓهِ موَاظؾَٓهُ مؼَعِؾَمُ مإٔغَٓكَم
ظَرَدُوظُهُموَاظؾَٓهُمؼَشِفَدُ مإٔنَٓماظْؿُـَاصِؼِنيَمَظؽَاذِبُونَماتَٓكَذُوامأَؼِؿَاغَفُمِمجُـَٓةًمصَصَدُٓوامسَنِمدَؾِقلٔماظؾَٓهِم
إٔغَٓفُمِمدَاءَمعَامطَاغُوامؼَعِؿَؾُونَمذَظِكَمبِأَغَٓفُمِمآَعَـُوامثُمَٓمطَػَرُوامصَطُؾِعَمسَؾَىمضُؾُوبِفٔمِمصَفُمِمظَامؼَػْؼَفُونَم
وَإٔذَامرَأَؼِؿَفُمِمتُعِفِؾُكَمأَجِلَاعُفُمِموَإٔنِمؼَؼُوظُوامتَلِؿَعِمظِؼَوِظِفٔمِمطَأَغَٓفُمِمخُشُبْمعُلَـَٓدَةٌمؼَقِلَؾُونَم
طُلَٓمصَقِقَةٍمسَؾَقِفٔمِمػُمُماظْعَدُوُٓمصَاحِذَرِػُمِمضَاتَؾَفُمُماظؾَٓهُمأَغٖىمؼُؤِصَؽُونَ}.
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مممظؼدمردٓخماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)متعاظقم ماإلدالمماظلؿقة م،موأخالضهماظؽرميةم
وضقؿهماظـؾقؾةميفمضؾوبمأصقابهمحؿىمأصؾقتمعـفجمحقاةمؼعقشونموؼؿعاؼشونمبهمععم
اظـاسمذيقعّام،مصفذامجعػرمبنمأبيمراظبم(رضيمآمسـه)مؼؼف مأعامماظـفاذيمعؾكم
ايؾشةمعوضٖقّاموعؾقـّ امذقؽّامعنمػذهماظؼقمم،موتؾؽمماألخالقمبأدؾوبمراقٕم،موطؾؿاتم
واثؼةمضائؾًا:م(أ ؼٗفَاماظْؿَؾِكُم،مطُـٖامضَوِعّامأَػِلَمجَاػِؾِقٖةٍم،مغَعِؾُدُماألَصِـَامَم،موَغَ ْأطُلُماظْؿَقِؿَةَم،موَغَأْتِيم
اظْػَوَاحِشَم،موَغَؼْطَعُماألَرِحَامَم،موَغُلِيءُماظْفِوَارَم،موَؼَ ْأطُلُماظْؼَؤيٗمعِـٖاماظضٖعِقفَم،م َوطُـٖامسَؾَىم
ذَظِكَ محَؿٖىمبَعَثَماظؾَّهُمتَعَاظَىمإٔظَقِـَامرَدُوظًامعِـٖام،مغَعِرٔفُمغَلَؾَهُموَصِدِضَهُموَأَعَاغَؿَهُموَسَػَاصَهُم،مصَدَسَاغَام
إٔظَى ماظؾَّهِ متَعَاظَى مظِـُوَحٚدَهُ موَغَعِؾُدَهُ م ،موَغَكِؾَعَ معَا مطُـٖا مغَعِؾُدُ مغَقِنُ موَآبَاؤُغَا معِنِ مدُوغِهِ معِنَم
اظْقِفَا رَةِ موَاألَوِثَانٔ م ،موَأَعَرَغَا مبِصِدِقٔ ماظْقَدِؼثِ م ،موَأَدَاءِ ماألَعَاغَةِ م ،موَصِؾَةِ ماظرٖحِمٔ م ،موَحُلِنٔم
اظْفِوَارٔم،موَاظْؽَفٚمسَنٔماظْؿَقَارٔمٔموَاظدٚعَاءِم،موَغَفَاغَامسَنٔماظْػُقِشٔم،موَضَوِلٔماظزٗورٔم،موَ َأطْلٔمعَالٔم
اظْقَؿِقمٔم،موَضَذِفِماظْؿُ قِصَـَةِم،موَأَعَرَغَامأَنٖمغَعِؾُدَماظؾَّهَموَحِدَهُموَالمغُشِرٔكُمبِهِمذَقِؽّام،موَأَعَرَغَامبِاظصٖالةِم
وَاظ ٖزطَاةِموَاظصٚقَامٔم .)...م
مممممممممموضدمحػلماظؼرآنماظؽرؼممبدسوةماٌلؾؿنيمإديماظؿلاعحموحلنماظصؾةمععماظـاسم
ذيقعّا م ،مؼؼول مايق مدؾقاغه موتعادي :م{وَضُوظُوا مظِؾـٖاسٔ محُلِـّا} مصفذه مدسوة ميلنم
اظؿعاعل معع ماظـاس مذيقعّا مسؾى ماخؿالف مأظواغفم موأجـادفم موععؿؼداتفم م ،موؼؼولم
دؾقاغه:م{ ظَّامؼَـِفَاطُمُماظؾَّهُمسَنٔماظَّذِؼنَمظَمِمؼُؼَاتِؾُوطُمِمصِيماظدٚؼنٔموَظَمِمؼُكِرٔجُوطُممعٚنمدِؼَارٔطُمِم
أَنمتَؾَرٗوػُمِموَتُؼْلِطُوامإٔظَقِفٔمِمإٔنٖماظؾَّهَمؼُقِبٗماظْؿُؼْلِطِنيَ}م .م
مممممممموظقس مػـاك مأدل مسؾى مػذا ماظؿلاعح معن مدسوة ماإلدالم م مإدي ماإلميان مجبؿقعم
األغؾقاء م(سؾقفم ماظلالم) مدون متػرؼق مبني مغيب موغيب م ،مصؽؾفم مجاءوا مبدسوة مواحدة،م
ورداظة مواحدة ،موػدف مواحد م ،مضال متعادي :م{آعَنَ ماظرٖدُولُ مبِؿَا مأُغزٔل مإٔظَقِهِ معِن مرٖبٚهِم
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ال مغُػَرٚقُ مبَقِنَ مأَحَدٍ معٚن مرٗدُؾِهِ موَضَاظُواْم
وَاظْؿُؤِعِـُونَ مطُل ٙمآعَنَ مبِاظؾّهِ موَعَالئِؽَؿِهِ م َوطُؿُؾِهِ موَرُدُؾِهِ م َ
دَؿِعِـَا موَأَرَعِـَا مشُػْرَاغَكَ مرَبٖـَا موَإٔظَقِكَ ماظْؿَصِريُ}،موؼؼول م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) :م(أغامأوديم
اظـاسٔ مبِعِقلَى مبنٔ معرؼمَ ميف ماظدغقا مواآلخرةِ م ،مظقس مبَقِـِي موبقـَهُ مغَؾِي ٙم ،مواألغِؾقاءُ مأوِالدُم
سَؾَّاتٍم؛مأُعٖفاتُفُمِمذَؿٖىم،مودِؼـُفُمِمواحِدْ)م .م
ممممممإن ماظؾشرؼة مسؾى معدى متارخيفا ممل متعرف مدؼـّا موال مغظاعّا ماذؿؿؾت معؾادئه مسؾىم
اظلؿاحة مواظقلر مطاإلدالم م؛ مصاإلدالم ممسح مطؾه م ،ممسح ميف مسؾاداته م ،ممسح ميفم
ععاعالته ،ممسح ميف مأخالضه م؛ مألن متعاظقؿه مجاءت ممبا مؼؿـادب معع مرؾقعة ماإلغلانم
وصطرته؛مظذامؼؼولمايقمدؾقاغه:م{ؼرٔؼدُماظؾَّهُمأَنِمؼُكَػخملفَمسَ ِـؽُمِموَخُؾِقَماظْإٔغِلَانُمضَعِقػًا} .م
مممممممصػي ماظعؾادات متؿفؾى ممساحة ماإلدالم موؼلره ميف مأغفا معَشرورةٌ مباظؼُدِرة مسؾىم
أدائفا،مععمعُراساةِ اياالتِماٌُكؿؾػةِمسـدمسدمماظؼدرة مأوماظعَفِزٔم ،صصالة ماٌلاصر مشريم
صالةماٌؼقمميفمسددمرطعاتفام؛موصالةمايربمواًوفمشريمصالةماألعنمواالدؿؼرارميفم
طقػقؿفا ،موػذامعِن تَفؾقاتماظلٖؿاحةِ ماظيتمالمؼُفارَىمصقفاماإلدالمُموالمؼُؾارَى ،وظعلٖمعِنم
أذفر ماظؼواسدِ ماظػؼفقٖة ماظيت مبُـقتِ مسؾقفا ماألحؽامُ ماظؿٖشرؼعقٖةُ م(اٌشؼة موؾب ماظؿقلري) م،م
صققـؿاموجدتماٌشؼةميفماظػعل مجاءماظؿقلريمعنماظشارعمايؽقم،موػذامغؾقـا م(صَؾَّىم
آُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مؼوجه مسؿران مبن محصني م(رضي مآ مسـه) ميف معرضه مضائؾًا مظه :م(صَلٚم
جـِبٍ)م .م
ضَائِؿّام،مصَإٔنِمظَمِمتَلِؿَطِعِمصَؼَاسِدّا،مصَإٔنِمظَمِمتَلِؿَطِعِمصَعَؾَىم َ
مممممممويف مجمال ماٌعاعالت مجعل ماإلدالم ماظلؿاحة مواظؿقلري معؾدأً مساع٘ا ميف مصورم
اٌُعاعالتِ ماٌاظقٓةِ ماٌُكؿؾػة م ،مصػي ماظؾقع مواظشراء م ،مواالضؿضاء محثٖ ماظـيب م(صؾى مآم
سؾقهمودؾم)مسؾىماظلؿاحةم،مصؼَالَم:م(رَحِمَمآُمرَجُؾًامدَؿِقّامإٔذَامبَاعَموَإٔذَاماذِؿَرَىموَإٔذَام
اضْؿَضَى) م ،مطؿا محثٖ ماإلدالم مسؾى ماظلؿاحة ميف ماظؼرض موإغظار ماٌعلر م ،مصؼال متعادي:م
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{وَإٔنِ مطَانَ مذُو مسُلِرَةٍ مصَـَظِرَةٌ مإٔظَى معَقِلَرَةٍ موَأَنِ متَصَدٖضُوا مخَقِرْ مَظؽُمِ مإٔنِ مطُـِؿُمِ متَعِؾَؿُونَ}،م
وؼؼولمغؾقـام(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(معَنِمأَغِظَرَمعُعِلِرّامأَوِموَضَعَمسَـِهُمأَزَؾَّهُماظؾَّهُمصِيمزِؾخملهِ) .م
مممممم وعنمأسظممصورماظلؿاحةمواظؿعاؼشماإلغلاغيميفمحقاتهم(صؾىمآ مسؾقهمودؾم)مأغهم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م معاتمودرسهمعرػوغةمسـدمؼفوديميفماٌدؼـةم ،مصعَنِ مسَائِشَةَ مأَنٓم
يمرَعاعاًمإٔديَمأَجلٕم،موَرَػَـَهُمدرِساًمظَهُم
رَدُولَماظؾّهِم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)ماذِؿَرَىَمعِنِمؼَفُودِ ٓ
عِنِ محَدِؼدٍ م .موسن ابن مسؾاس م م(رضي مآ مسـفؿا) ضال :متويف ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم) مودرسهمعرػوغةمبعشرؼنمصاساًمعنمرعاممأخذهمألػؾه م،موعامصعلماظـيبم(صؾىمآم
سؾقه مودؾم) مذظك معن مصؼر مأو محاجة م ،موإمنا مصعؾه مظقؾني مظـا مجواز ماظؿعاعل معع مشريم
اٌلؾؿنيم،موظقضربمظـامعـؾًامسؿؾق٘اميفماظؿلاعحم،موحلنماٌعاعؾة مبنيماٌلؾؿنيموشريم
اٌلؾؿني .م
ممممموعنمعظاػرممساحةماإلدالممتشرؼعهمظؾؿؽاصلماالجؿؿاسيممواألعرمبهمعنمبابماظؿعاونم
واظرتاحم م ،مصاجملؿؿع ماإلدالعي مال مؼَعِرٔف مأغاغقة م ،موال مدؾؾقة م ،مصدؼــا مدؼن ماظعطاء م،م
واظؾذلم،مواظؿضققةم،مواظػداءمواإلؼـارمالماألثرةم،موالماظشحم،موالماظؾكلم،مصاٌؤعنممسحْم
جوادْ مطرؼمُ،مضالمآ متعاديمواصػًاماألغصارم(رضيمآ مسـفم):م{وَاظَّذِؼنَمتَؾَوٖءُواماظدٖارَم
وَاظْٔإميَانَمعِنِمضَؾِؾِفٔمِمؼُقِؾٗونَمعَنِمػَاجَرَمإٔظَقِفٔمِموَظَامؼَفِدُونَمصِيمصُدُورٔػِمِمحَاجَةًمعِؿٖامأُوتُوام
وَؼُؤِثِرُونَ مسَؾَى مأَغِػُلِفٔمِ موَظَوِ مطَانَ مبِفٔمِ مخَصَاصَةٌ موَعَنِ مؼُوقَ مذُحٖ مغَػْلِهِ مصَأُوظَؽِكَ مػُمُم
اظْؿُػْؾِقُونَم} .م
ممممممموؼوممأنمجاءتماعِرَأَةٌ مإدي ماظـٖؾِي ٚم(صَؾَّىمآُمسَؾَ ِقهِموَدَؾَّمَ) مبِؾُرِدَةٍمعَـِلُوجَةٍ ،مغَلَفَ ِؿفَام
بِقدؼفا مظقؾؾلفا مردولُ مآ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) ،موأخذػا ماظـٖؾِيٗ م(صَؾَّى مآُ م َسؾَقِهِم
وَدَؾَّمَ) معُقِؿَاجّامإٔظَقِفَا م،مصكرجمإظقفم موإغفامإزاره م،مصَؼَالَ مظهمرجلمعنماظؼومم:ماطْلُـِقفَا،معَام
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أَحِلَـَفَا ،مصرجع ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مصطواػا م ،مثم مأردل مبفا مإظقه م ،مصؼَالَ مظهم
اظؼَوِمُ :معَا مأَحِلَـِتَ ،مظَؾِلَفَا ماظـٖؾِيٗ م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) معُقِؿَاجّا مإٔظَقِفَا م ،مثُمٖ مدَأَظْؿَهُ م،م
وَسَؾِؿِتَمأَغٖهُمالَمؼَرُدٗمدائؾًام،مصؼَالَ:مإٔغٚيموَاظؾَّهِم،معَامدَأَظْؿُهُمظِأَظْؾَلَفام،مإٔغٖؿَامدَأَظْؿُهُمظَِؿؽُونَمطَػَـِيم،م
َصؽَاغَتِمطَػَـَهُم .م
ممممممإنماإلدالممطؿامأعرمباظؿلاعحموحلنماٌعاعؾةم،مغفىمسنماظؿشددمواظغؾوم،موحذرمعنم
خطورتهموآثارهم،مصؼالم(صؾىمآمسؾقهمودؾم):م( إٔؼٖاطُمِموَاظْغُؾُوٖمصِيماظدٚؼنٔم ،مصَإٔغٖؿَامأَػِؾَكَم
عَنِمطَانَمضَؾِ َؾؽُمِماظْغُؾُوٗمصِيماظدٚؼنٔ)م،موسنِمسَؾِدِماظؾَّهِمبنمعلعودم(رضيمآمسـه) مضَالَ:مضَالَم
رَدُولُماظؾَّهِم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م:م(مػَؾَكَماظْؿُؿَـَطخملعُونَم.مضَاظَفَامثَؾَاثّا)م،مواٌؿـطعونمػم:م
اظغاظونم،ماجملاوزونمايدميفمأضواهلمموأصعاهلمم .م
ممممممممصقري مبؽل معلؾم مصادق ميف محمؾؿه مظدؼـه موورـه مأن مؼؿكذ معن ماظؿلاعحم
واالسؿدال مواظودطقة معـففّا مؼطؾؼه ميف مطل مأضواظه موأصعاظه مودائر متصرصاته موأحواظه م،م
عؼؿدؼّا ميف مذظك مبردوظـا ماظؽرؼم م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) معؿفـؾّا مطل معظاػر ماظؿطرفم
اظػؽري مواظؿشدد مواظغؾو ماظيت مغفى مسـفا مدؼــا مايـقف م ،موأنمؼؽونمصورةمعشرصةمظدؼـهم
بـشر ممساحة ماإلدالم م ،موتردقخ مأدس ماٌوارـة ماظؽاعؾة مواظعقش ماإلغلاغي ماٌشرتك م،م
بعقدّامسنمطلمأظوانماظؿشددمواظغؾومواظؿطرفم.ممم م
أقول قولي هرا وأستغفس اهلل لي ولكه
*مممممممممم*ممممممممم* م

ايؿدددمٓمربماظعدداٌنيم،موأَذددفدُمأنِمالَمإظ دهَمإٔالَّمآُموح ددَهُمالممذَددرؼكَمظَ دهُم،موأَذددفدُمأنٖم
دقٖدَغاموغؾقٖـامحمؿدّامسَؾدُهموردوظُهُمصؾىمآمسؾقهم،موسؾىمآظهموصقؾهمأذيعني.مم م
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إخوة اإلسالو :

مممممممممممإن ماٌؼاصد ماظعؾقا مظؾشرؼعة ماإلدالعقة متدور ميف مذيؾؿفا محول مهؼقق معصاحلم
اظعؾاد ،مصققث متؽون ماٌصؾقة مصـؿة مذرع مآ م(سز موجل) م ،مصاظؿؽؾقف مطؾه مإعا مظدرءم
عػلدة ،موإعا مىؾبمعصؾقةم،مأومهلؿامععّا ،مؼؼول ماظعزمبنمسؾدماظلالمم(رريهمآ):مالم
خيػى مسؾى مساضل مأن مهصقل ماٌصاحل ماحملضة ،مودرء ماٌػادد ماحملضة مسن مغػسم
اإلغلانموسنمشريهمحمؿودمحلن،موأنمتؼدؼممأرجحماٌصاحلمصأرجقفامحمؿودمحلن،م
وأنمدرء مأصلدماٌػاددمصأصلدػامحمؿودمحلن،موأنمتؼدؼمماٌصاحلماظراجقة مسؾىم
اٌرجوحة محمؿود محلن ،موأن مدرء ماٌػادد ماظراجقة مسؾى ماٌصاحل ماٌرجوحةم
حمؿود محلن م ،مواتػق مايؽؿاء مأؼضا م ،موطذظك ماظشرائع مطؾفا مسؾى مهرؼم ماظدعاء،م
واألسراض ،مواألعوال م ،موسؾى مهصقل ماألصضل مصاألصضل معن ماألضوال مواألسؿال.
ممممممإن ماإلدالم مدؼن ماظعؿل مواإلغؿاج مواإلتؼان موغػع ماظؾشرؼة م ،مصققث مؼؽون ماظعؿلم
واإلغؿاجمواإلتؼانموغػعماظؾشرؼةمؼؽونماظؿطؾققماظعؿؾيمٌـفجماإلدالمم،موحقثمتؽونم
اظؾطاظةمواظؽللمواظؿكؾفمسنمرطبمايضارةمصؽربمسؾىمعنمؼؿصفمبذظكمأربعّام،موإنم
تلؿى مبأمساء ماٌلؾؿني موحلب مغػله مسؾقفم م ،مصفو مسبء مسؾى مدؼن مآ م(سز موجل)م
وساظة مسؾى مخؾؼه م ،موػذا متوجقه ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مألصقابه موأعؿه م :م(إٔنِم
ضَاعَتِماظلَٓاسَةُموَصِيمؼَدِمأَحَدِطُمِمصَلِقؾَةٌ،مصَإٔنٔمادِؿَطَاعَمأَنِمظَامتَؼُومَمحَؿَٓىمؼَغِرٔدَفَامصَؾْقَغِرٔدِفَا) .م
م

اللهه أزىا احلل حكًّا وازشقيا اتباعه  ،وأزىا الباطل باطال وازشقيا اجتيابه

