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  السنحة وزسالته اإلسالو جوهس

مُؼٔرؼُدمَوالماْظُقِلَرمِبُؽُمماظؾَُّهمُؼٔرؼُد}:اظؽرؼممطؿابهميفماظؼائلماظعاٌني،مربمٓمايؿدمممممممم

م{...اْظُعِلَرمِبُؽُم مأٖنمدٖق، موَأذفُد م، مالمَذرؼَكمَظُه موحَدُه ُٓ ما مٔإالَّ مإظَه ماَل مأِن موغؾٖقـاموَأذفُد َدغا

م مَسؾُده مَتِؾَعُفِممحمؿّدا موَعِن م، موصقِؾِه موسَؾىمآِظِه مسَؾقه موبأرْك مودؾخملِم مَصٚل ماظؾَُّفٖم م، وردوُظُه

ممم: وبعدبإحلإنمإَظىمؼؤمماظٚدؼٔنم،م

معنممممممممم ماظـاس مظقكرج مودؾم( مسؾقه مآ م)صؾى مردوظه موجل( م)سز مآ مأردل ظؼد

دؾقلماهلداؼةم،مصفاءمماظظؾؿاتمإديماظـورم،موظقأخذمبـواصقفممعنمررؼقماظضالظةمإدي

م مباظلؿو متؿؿقز مبرداظٍة مودؾم( موو)صؾىمآمسؾقه م، مواٌروغة مواظلؿاحة ؛ماظلعةايؽؿة

متشؿتم موال متوحد متػرقم، موال موؿع مرداظة مألغفا ممطؾهمسدلمصاإلدالم، ،ممطؾهمررية،

ممطؾهممساحة ممطؾهمتقلري، ممطؾهمإغلاغقة، معامطلمأنمسؾىموحدؼـّامضدمّياماظعؾمموأػل،

مععفامؼؿصادممأومبفامؼصطدمموعا،مماإلدالممصؿقممعنمػوماظؽربىماظغاؼاتمهػذمحيؼق

م.موعؼاصدهموشاؼاتهماإلدالممععمؼؿصادممإمنا

مواظوضوف،مماظلؿقةمرداظؿهمأدرارموععرصة،مماإلدالممجوػرمصفممنوممامالمذكمصقهمأمممممممم

مموشاؼاتهمعؼاصدهمسؾى ماظلاعقة ماظعصرمعلؿفداتمضوءميفمطؾهمذظكموتطؾقق،

ماىؿاساتمذياحموطؾح،مماٌعاصرةماظؿقدؼاتمٌواجفةمعؾقةمضرورةمؼعد،معؿطؾؾاتهو

مواٌؿطرصةماإلرػابقة مماٌؿطرفماظػؽرموحماصرة، مواىؿودماظؿقفرمدوائرموطلر،

مماألصقموضققماظػفممودوءمواالغغالق مأرحبمساملمإديماظضققمػذامعنمواًروج،

مموأؼلرموأودع مماووسّقمغضّفاموأطـر، ممصريًةوبموبصّرا، ،ممواظعؾادماظؾالدمٌصاحلماوهؼقًؼ،

ماإلغلاغقةمودعادةموادؿؼرارمودالمموأعانمأعنمهؼقماظيتماظراضقةماإلغلاغقةماظؼقمموغشر

م.ذيعاء

 هـ2419 الكعدة  يذ مً 12                                      العسبية مصس مجهوزية
 و1028 أغسطس  مً 1                                                   األوقاف وشازة



م(2)

اإلدالممدؼنمعؽارمممعنمؼؿقدثمبؾلانمايقموعـطقماإلغصافمؼؼرموؼشفدمأنمإنمممممممم

محقثم م، ماٌؽارم مػذه مأتتمإلمتام مورداظؿه م، مسؾقهممؼؼولاألخالق مآ م)صؾى غؾقـا

ـُِتمأُلَتؿَِٓممَعَؽأرَمماأَلِخاَلٔق)م:ودؾم( ،مؼؽونماظصدقم،مواظوصاءم،مواألعاغة،مصققثمم(ٔإغََٓؿامُبِع

واظربم،موصؾةماظرحمم،مواىودم،مواظؽرمم،مواظـفدةم،مواظشفاعةم،مواٌروءة،موطفماألذىم

دةماٌلؿغقثم،موتػرؼجمسنماظـاس،موإعارةماألذىمسنماظطرؼقم،موإشاثةماٌؾفوفم،مون

م.طروبماٌؽروبنيم،مؼؽونمصققحماإلدالمموعؼصدهم

مممممممم م،مووحقث ماألرحام موضطقعة م، ماظوسد موخؾف م، مواًقاغة م، مواظغدر م، ماظؽذب جد

واظػفورميفماًصوعةم،مواألثرةم،مواألغاغقةم،موضققماظصدر،مصاغػضمؼدكمممنمؼؿصفم

مأغفم مواسؾم م، ماظشؽؾي متدؼـفم موعن ماظصػات ماظذؼنممبفذه ماظدؼن مسؾى مثؼقل سبء

م مسؾقه مأغػلفم م،مم؛حيلؾون معؾشرؼن مشري موتؾكماظصػاتمعـػرون ماألخالق مبفذه ألغفم

صادونمسنمدؼنمايقمالمدساةمإظقهم،موإنمزسؿوامسؽسمذظكموأضلؿوامواجؿفدوام،مصالم

موإنمأسفؾكمضوهلمموأدػشؿكمبالشؿفممصؿذطرمضولمآم خريمصقفمموالموزنمظؼلؿفمم،

مِصيمَضْؾِؾِهمَو}تعاديم:م مَسَؾىمَعا مَوُؼِشٔفُدماظؾََٓه ماظدُِٓغَقا مِصيماْظَقَقاِة ِعَنماظـَٓأسمَعِنمُؼِعِفُؾَكمَضِوُظُه

َوُػَومَأَظدُٓماْظِكَصأممَؤإَذامَتَوظَٓىمَدَعىمِصيماْظَأِرٔضمِظُقْػِلَدمِصقَفامَوُؼِفِؾَكماْظَقِرَثمَواظـَِٓلَلمَواظؾَُٓهم

ـَُٓممَوَظِؾِؽَسماْظِؿَفاُدَظامُؼِقبُٓماْظَػَلاَدمَو ،مم{ٔإَذامِضقَلمَظُهماتَٓٔقماظؾََٓهمَأَخَذِتُهماْظِعزَُٓةمِباْظٔإِثٔممَصَقِلُؾُهمَجَف

مدؾقاغهوضو مظه مٔإغََٓكم}: مَؼِعَؾُم مَواظؾَُٓه ماظؾَِٓه مَظَرُدوُل مٔإغََٓك مَغِشَفُد مَضاُظوا ماْظُؿـَاِصُؼوَن مَجاَءَك ٔإَذا

ٔإنَٓماْظُؿـَاِصِؼنَيمَظَؽاِذُبوَنماتََٓكُذوامَأِؼَؿاَغُفِممُجـًَٓةمَصَصدُٓوامَسِنمَدِؾقٔلماظؾَِٓهممَظَرُدوُظُهمَواظؾَُٓهمَؼِشَفُد

َؼُفوَنمٔإغَُٓفِممَداَءمَعامَطاُغوامَؼِعَؿُؾوَنمَذِظَكمِبَأغَُٓفِممَآَعـُوامُثمَٓمَطَػُروامَصُطِؾَعمَسَؾىمُضُؾوِبٔفِممَصُفِممَظامَؼْػ

ِعِفُؾَكمَأِجَلاُعُفِممَؤإِنمَؼُؼوُظوامَتِلَؿِعمِظَؼِوِظٔفِممَطَأغَُٓفِممُخُشْبمُعَلـََٓدٌةمَؼِقَلُؾوَنمَؤإَذامَرَأِؼَؿُفِممُت

 .{ىمُؼِؤَصُؽوَنُطلَٓمَصِقَقٍةمَسَؾِقٔفِممُػُمماْظَعُدوُٓمَصاِحَذِرُػِممَضاَتَؾُفُمماظؾَُٓهمَأٖغ
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وأخالضهماظؽرميةمم،ماظلؿقةدالمماإلمتعاظقمرٓدخماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(ممظؼدممم     

يفمضؾوبمأصقابهمحؿىمأصؾقتمعـفجمحقاةمؼعقشونموؼؿعاؼشونمبهمععموضقؿهماظـؾقؾةم

ماظـاسمذيقّعام مؼؼف، أعامماظـفاذيمعؾكممصفذامجعػرمبنمأبيمراظبم)رضيمآمسـه(

موعؾقـّايؾشةمعوٖضّق موتؾؽمماألخالقمبأدؾوبمرإقم،موطؾؿاتما معنمػذهماظؼقمم، مذقّؽا ا

ـٖامَضِوّعامَأِػَلمَجاِػِؾٖقٍةم،مَغِعُؾُدماأَلِصـَاَمم،مَوَغْأُطُلماْظَؿِقَؿَةم،مَوَغْأِتيم)أواثؼةمضائًؾا:م ٗؼَفاماْظَؿِؾُكم،مُط

م،مَوَؼْأُطُلماْظَؼٔوٗيمِعـٖاماظٖضِعقَفم،مَوُطـٖامَسَؾىم ماْظِفَواَر م،مَوُغِليُء اْظَػَواِحَشم،مَوَغْؼَطُعماأَلِرَحاَم

ـٖام،مَغِعٔرُفمَغَلَؾُهمَوِصِدَضُهمَوَأَعاَغَؿُهمَوَسَػاَصُهم،مَصَدَساَغامَحٖؿىمَبَعَثماظؾَُّهمَتَعاَظىمٔإَظِقـَامَرُدوًظمَذِظَك امِع

مِعَنم مُدوِغِه مِعِن مَوآَباُؤَغا مَغِقُن مَغِعُؾُد مُطـٖا مَعا مَوَغِكَؾَع م، مَوَغِعُؾَدُه ـَُوٚحَدُه مِظ مَتَعاَظى ماظؾَِّه ٔإَظى

مَوُحِلٔنماْظِقَفا م، ماظٖرِحٔم مَوِصَؾِة م، ماأَلَعاَغِة مَوَأَداِء م، ماْظَقِدؼِث مِبِصِدٔق مَوَأَعَرَغا م، مَواأَلِوَثأن َرِة

اْظِفَوأرم،مَواْظَؽٚفمَسٔنماْظَؿَقأرٔممَواظٚدَعاِءم،مَوَغَفاَغامَسٔنماْظُػِقٔشم،مَوَضِؤلماظٗزؤرم،مَوَأْطٔلمَعألم

ِقَصـَِةم،مَوَأَعَرَغامَأٖنمَغِعُؾَدماظؾََّهمَوِحَدُهمَوالمُغِشٔرُكمِبِهمَذِقّؽام،مَوَأَعَرَغامِباظٖصالِةماْظَقِؿقٔمم،مَوَضِذِفماْظُؿ

م...(.َواظٖزَطاِةمَواظٚصَقأمم

بدسوةماٌلؾؿنيمإديماظؿلاعحموحلنماظصؾةمععماظـاسممحػلماظؼرآنماظؽرؼمضدمومممممممممم

مدؾقاغه مايق مؼؼول م، موتعاديمذيقّعا مُحِلـّاَو}: مِظؾـٖأس ميلنمم{ُضوُظوا مدسوة صفذه

موؼؼولم م، موععؿؼداتفم موأجـادفم مأظواغفم ماخؿالف مسؾى مذيقّعا ماظـاس معع اظؿعاعل

ـَِفاُطُمماظؾَُّهمَسٔنماظَِّذؼَنمَظِممُؼَؼاِتُؾوُطِممِصيماظٚدؼٔنمَوَظِممُؼِكٔرُجوُطممٚعنمِدَؼأرُطِمم}دؾقاغه:م ظَّامَؼ

م.م{اْظُؿْؼِلِطنَيمُؼِقٗبماظؾََّهمٔإٖنمُطوامٔإَظِقٔفِموُػِممَوُتْؼِلَأنمَتَؾٗر

مسؾىمممممممم مأدل مماظؿلاعحمػذاموظقسمػـاك ماإلدالم مدسوة مجبؿقعماإلميانمإديمعن

ماظلالم(ماألغؾقاء م،واحدةمبدسوةمجاءوامصؽؾفمم،موغيبمغيبمبنيمتػرؼقمدونم)سؾقفم

مضالموػدفم،واحدةمورداظة م، مٖرٚبِهمِعنمٔإَظِقِهمُأغٔزلمِبَؿامُلاظٖرُدومآَعَن}م:تعاديمواحد
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مَوَضاُظوْامٗرُدِؾِهمٚعنمَأَحٍدمَبِقَنمُغَػٚرُقماَلمَوُرُدِؾِهمَوُطُؿِؾِهمَوَعالِئَؽِؿِهمِباظّؾِهمآَعَنمُطٙلمَواْظُؿِؤِعـُوَن

مأوديممدؾم(:ومسؾقهمآم)صؾىم،موؼؼول{اْظَؿِصرُيمَؤإَظِقَكمَرٖبـَامُشْػَراَغَكمَوَأَرِعـَامَدِؿِعـَا )أغا

مِبِعقَلىم ماظـأس ميفماظدغقا معرؼَم مووبٔن م، مَغِؾٙي مظقسمَبِقـِيموبقـَُه م، مأِوالُدماآلخرِة األِغؾقاُء

م.مِدؼـُُفِممواِحْد(اٍتم؛مُأٖعفاُتُفِممَذٖؿىم،موَسؾَّ

ممممممم متعرفماظؾشرؼةإن ممل متارخيفا معدى مسؾىممسؾى معؾادئه ماذؿؿؾت مغظاّعا موال دؼـّا

مواظق ماظلؿاحة م؛ مطاإلدالم مطؾهلر ممسح ميفممسم،مصاإلدالم ممسح م، مسؾاداته ميف ح

مععاعالته مأخالضه ميف ممسح متعاظقؿهم؛، ممجاءتمألن معع مؼؿـادب ماإلغلانمبا مرؾقعة

ـُِؽِم}دؾقاغه:مميقؼؼولماظذامم؛وصطرته م.{اَوُخِؾَقماْظٔإِغَلاُنمَضِعقًػمؼٔرؼُدماظؾَُّهمَأِنمُؼَكػخملَفمَس

مممممممم ماظعؾادات مصػي موؼلره ماإلدالم ممساحة مأغتؿفؾى مسؾىممفايف مباظُؼِدرة َعشرورٌة

مسـدم ،مععمُعراساِةأدائفا ٌُكؿؾػِة م،مسدمماظؼدرةاياالِتما مشريماٌلاصرمصصالة أوماظَعِفٔز

ميفمواالدؿؼرارماألعنمصالةمشريمواًوفمايربموصالةم؛مرطعاتفامسددميفماٌؼقممصالة

وظعٖلمِعنم اظيتمالمُؼفاَرىمصقفاماإلدالُمموالمُؼؾاَرى،مقاتماظٖلؿاحِةؾَتف وػذامِعنم،طقػقؿفا

م ماظيتمُبـقِت ماظػؼفٖقة ماظؼواسِد م)أذفر ماظٖؿشرؼعٖقُة ماألحؽاُم موؾبماظؿقلريسؾقفا م،ماٌشؼة )

ممصققـؿاموجدتماٌشؼةميفماظػعل مغجاءماظؿقلريمعنماظشارعمايؽقم، َصؾَّىم)ماؾقـوػذا

مَوَدؾََّم مَسَؾِقِه ُٓ مسؿا مؼوجه ميفمعرضه( مظهمرانمبنمحصنيم)رضيمآمسـه( مضائًؾا َصٚلم):

م.م(،مَصٔإِنمَظِممَتِلَؿِطِعمَصَؼاِسّدا،مَصٔإِنمَظِممَتِلَؿِطِعمَصَعَؾىمَجـٍِبمَضاِئّؿا

موممممممم ماٌعاعالت مجمال ماإلدالميف مصورمماسا٘عمعؾدًأمواظؿقلريماظلؿاحةمجعل يف

ٌُعاعالِت ٌُماٌاظٓقِةما ما مصػيماظؾكؿؾػة مواالضؿضاءمقعمواظشراء، اظـيبم)صؾىمآممحٖثم،

م ماِذَؿَرىمَؤإَذامصسؾقهمودؾم(مسؾىماظلؿاحةم، مَؤإَذا مَباَع مٔإَذا مَدِؿّقا مَرُجًؾا ُٓ ما م)َرِحَم َؼاَلم:

م ماْضَؿَضى( م، م، ماٌعلر محٖثماإلدالممسؾىماظلؿاحةميفماظؼرضموإغظار م:ؼالمتعاديصطؿا
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مَصـَِظ} مُسِلَرٍة مُذو مَطاَن مَتِعَؾُؿوَنَؤإِن ـُِؿِم مُط مٔإِن مَظُؽِم مَخِقْر مَتَصٖدُضوا مَوَأِن مَعِقَلَرٍة مٔإَظى م،{َرٌة

ـُِهغؾقـاموؼؼولم م(.ِزؾخملِهميَأَزؾَُّهماظؾَُّهمِصم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م:م)مَعِنمَأِغَظَرمُعِعِلّرامَأِومَوَضَعمَس

مسؾقهمودؾم(مأغهموعنمأسظممصورماظلؿاحةمواظؿعاؼشماإلغلاغيميفمحقاتهم)صؾىمآمممممم

مَأٓنمَساِئَشَةمصَعِنمعاتمودرسهمعرػوغةمسـدمؼفوديميفماٌدؼـةم،م)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م

مَظُهمدِرسًامَوَرَػـَُهم،مَأجٕلمٔإدَيمَرعاعًامَؼُفوِدٓيمِعِنماِذَؿَرَىم(ودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظّؾِهمَرُدوَل

مابنمسؾاس سنوم.مَحِدؼٍدمِعِن صؾىمآمسؾقهم)تويفماظـيبمم:ضال )رضيمآمسـفؿا(م

،موعامصعلماظـيبم)صؾىمآممودرسهمعرػوغةمبعشرؼنمصاسًامعنمرعاممأخذهمألػؾهم(ودؾم

م مظـا مظقؾني مصعؾه موإمنا م، محاجة مأو مصؼر معن مذظك مودؾم( مشريمسؾقه معع ماظؿعاعل جواز

ريمبنيماٌلؾؿنيموشم،موحلنماٌعاعؾةظؿلاعحم،موظقضربمظـامعـًؾامسؿؾ٘قاميفمااٌلؾؿنيم

م.اٌلؾؿني

واألعرمبهمعنمبابماظؿعاونممموعنمعظاػرممساحةماإلدالممتشرؼعهمظؾؿؽاصلماالجؿؿاسيممممم

م، مصمواظرتاحم مَؼِعٔرفمأغاغقة مال ماإلدالعي موالاجملؿؿع ماظعطاءم،مدؾؾقةم، مدؼن م،مصدؼــا

ْحم،مصاٌؤعنممسماظؾكلالمو،ماظشحمالموم،مواظػداءمواإلؼـارمالماألثرةم،مواظؿضققة،مواظؾذلم

م ماألغصارم)رضيمآمسـفم(: مضالمآمتعاديمواصًػا مطرؼُم، ماظٖداَرم}جواْد مَتَؾٖوُءوا َواظَِّذؼَن

َواْظٔإمَياَنمِعِنمَضِؾِؾٔفِممُؼِقٗؾوَنمَعِنمَػاَجَرمٔإَظِقٔفِممَوَظامَؼِفُدوَنمِصيمُصُدؤرِػِممَحاَجًةمِعٖؿامُأوُتوام

مَوَظِو مَأِغُػِلٔفِم مَسَؾى مُػُمممَوُؼِؤِثُروَن مَصُأوَظِؽَك مَغْػِلِه مُذٖح مُؼوَق مَوَعِن مَخَصاَصٌة مِبٔفِم َطاَن

م.{اْظُؿْػِؾُقوَنم

مَوَدؾََّم)ماظـِٖؾٚيمإديماِعَرَأٌةوؼوممأنمجاءتمممممممم مَسَؾِقِه ُٓ ـُِلوَجٍة،م(َصؾَّىما مَع َفامِؿَغَلَفمِبُؾِرَدٍة

مردوُلمفاؼدِبق مودؾم(مظقؾؾلفا مسؾقه مآ م)صؾى مآ مماوأخذػ، مَسَؾِقِهم)اظـِٖؾٗي ُٓ ما َصؾَّى

:ماْطُلـِقَفا،مَعامظهمرجلمعنماظؼومممَصَؼاَل،مموإغفامإزارهممصكرجمإظقف،ممُعِقَؿاّجامٔإَظِقَفام(َوَدؾََّم
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م،مَأِحَلـََفا، مإظقه مأردلمبفا مثم م، مصطواػا مودؾم( ماظـيبم)صؾىمآمسؾقه مظهمَؼاَلصمصرجع

مَظِؾَلَفا ـَِت، مَأِحَل مَعا مماظَؼِوُم: مَوَدؾََّم)اظـِٖؾٗي مَسَؾِقِه ُٓ ما مٔإَظِقَفام(َصؾَّى مَدَأْظَؿُهمُعِقَؿاّجا مُثٖم ،مم،

،مم،مٔإٖغَؿامَدَأْظُؿُهمِظَؿُؽوَنمَطَػـِيماُؿُهمِظَأْظَؾَلف،مَعامَدَأْظمَؼاَل:مٔإٚغيمَواظؾَِّهص،ممدائًؾامَوَسِؾِؿَتمَأٖغُهماَلمَؼُرٗد

م.مَصَؽاَغِتمَطَػـَُه

باظؿلاعحموحلنماٌعاعؾةم،مغفىمسنماظؿشددمواظغؾوم،موحذرمعنممطؿامأعرمإلدالمامإنمممممم

َصٔإٖغَؿامَأِػَؾَكمم،ٔإٖؼاُطِممَواْظُغُؾٖومِصيماظٚدؼٔنم خطورتهموآثارهم،مصؼالم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(:م)

:مَضاَلمَضاَلم(يمآمسـهرض)ِنمَسِؾِدماظؾَِّهمبنمعلعودمس(م،موَعِنمَطاَنمَضِؾَؾُؽِمماْظُغُؾٗومِصيماظٚدؼٔن

(م،مواٌؿـطعونمػم:م:م)مَػَؾَكماْظُؿَؿـَطخملُعوَنم.مَضاَظَفامَثَؾاّثام(َصؾَّىماظؾَُّهمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم)َرُدوُلماظؾَِّهم

م.ماظغاظونم،ماجملاوزونمايدميفمأضواهلمموأصعاهلم

محممصادقمعلؾممبؽلمصقريمممممممم حملاعاظؿمعنمؼؿكذمأنموورـهمظدؼـهمؿهؾيف

م،موأحواظهمتصرصاتهمودائرموأصعاظهمأضواظهمطلميفمؼطؾؼهمعـفّفامقةودطواالسؿدالمواظ

مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظؽرؼممبردوظـامذظكميفمعؼؿدّؼا ماظؿطرفمعظاػرمطلمعؿفـّؾا(

معشرصةمظدؼـهأنمؼؽونمصورةموم،مايـقفمدؼــامسـفامغفىماظيتمواظغؾومواظؿشددماظػؽري

م،ماٌشرتكماإلغلاغيمواظعقشماظؽاعؾةماٌوارـةمأدسمقخوتردم،ماإلدالمممساحةمـشرب

ممممشددمواظغؾومواظؿطرفم.اظؿمأظوانمطلمسنمبعقّدا

 ولكه لي اهلل وأستغفس هرا قولي أقول

م*ممممم*مممممممممم*مممم

ُٓموحددَدُهمالمم،ماظعدداٌنيمربمٓمايؿددد مَذددرؼَكمَظددُهم،موَأذددفُدمأٖنمموَأذددفُدمأِنماَلمإظددَهمٔإالَّما

م.ممأذيعنيموصقؾهمآظهموسؾىمىمآمسؾقهم،صؾاموغؾٖقـامحمؿّدامَسؾُدهموردوُظُهمَدغدٖق
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 :  اإلسالو خوةإ      

مممممممممممم ماإلدالعقة مظؾشرؼعة ماظعؾقا ماٌؼاصد ميفإن معصاحلمتدور مهؼقق محول مذيؾؿفا

مصاظاظعؾاد م، موجل( مآم)سز مذرع مصـؿة مصققثمتؽونماٌصؾقة مظدرءم، مإعا ؿؽؾقفمطؾه

معّعموإعام،عػلدة مأومهلؿا م اىؾبمعصؾقةم، :مالماظعزمبنمسؾدماظلالمم)رريهمآ(مؼؼول،

مسنمغػسم ماٌػاددماحملضة مودرء خيػىمسؾىمساضلمأنمهصقلماٌصاحلماحملضة،

اإلغلانموسنمشريهمحمؿودمحلن،موأنمتؼدؼممأرجحماٌصاحلمصأرجقفامحمؿودمحلن،م

موأنمتؼ دؼمماٌصاحلماظراجقةمسؾىموأنمدرءمأصلدماٌػاددمصأصلدػامحمؿودمحلن،

ماٌرجوحةم ماٌصاحل مسؾى ماظراجقة ماٌػادد مدرء موأن محلن، محمؿود اٌرجوحة

م موطذظكماظشرائع م، مأؼضا مايؽؿاء مواتػق م، محلن محمؿود ماظدعاء،مطؾفا مهرؼم سؾى

مواألسؿال ماألضوال معن مصاألصضل ماألصضل مهصقل موسؾى م، مواألعوال   .واألسراض،

مومإلدالمامإنمممممم ماظعؿل ماظعؿلمدؼن مصققثمؼؽون م، ماظؾشرؼة موغػع مواإلتؼان اإلغؿاج

واإلغؿاجمواإلتؼانموغػعماظؾشرؼةمؼؽونماظؿطؾققماظعؿؾيمٌـفجماإلدالمم،موحقثمتؽونم

اظؾطاظةمواظؽللمواظؿكؾفمسنمرطبمايضارةمصؽربمسؾىمعنمؼؿصفمبذظكمأربّعام،موإنم

مسؾىمدؼنمآ مصفومسبء م، مسؾقفم ماٌلؾؿنيموحلبمغػله موجل(متلؿىمبأمساء م)سز

مسؾىمخؾؼه موػذموساظة ماظـيبمما، مودؾم)توجقه م)م(صؾىمآمسؾقه م: موأعؿه ٔإِنمألصقابه

م.(َضاَعِتماظلَٓاَسُةمَوِصيمَؼِدمَأَحِدُطِممَصِلقَؾٌة،مَصٔإٔنماِدَؿَطاَعمَأِنمَظامَتُؼوَممَحؿَٓىمَؼِغٔرَدَفامَصْؾَقِغٔرِدَفا

م

  وازشقيا اجتيابها الباطل باطالشقيا اتباعه ، وأزىاللهه أزىا احلل حكًّا واز


