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 ِبْسِم ِاهلِل ِالرَّْحَمِن ِالرَِّحيمِ 

ِإَن الَحَمَد هلِل َنحمُدُه وَنْسَتِعيُنُو َوَنْستَ ْغِفُرُه ، َونَ ُعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا ِمْن َسِيَئاِت 
لَِنا ، َمْن يَ ْهِدِه اهللَ َفاَل ُمِضَل َلُو ، َوَمْن ُيضِّْلل َفالَ َىاِدَي َلو ، َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإَلِو ِإالَّ اهلِل َأْعَما

 َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُو ، َوَأْشَهُد َأَن ُمَحَمًدا َعْبَدُه َوَرُسولُوُ 

د َوَشَر اْْلُُموِر ُمْحَدثَاتُ َها  وَُكلَّ َأاَل َوِإَن َأْصَدَق اْلَكاَلم َكاَلُم اهلِل َوَخيَر الهُ  َدى ُىَدى ُمحمَّ
 ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٍة  وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٍة وَُكلَّ َضاَلَلٍة ِفي النَّاِر.

 أمَّا بعد :

 اللَّوُ  َرِضيَ - ُعَمرَ  اْبنِ  فقد توقفنا في اْلربعين النووية عند الحديث الثامن ، وىو ما رواه
ُهَما قال :  –صلى اهلل عليو وسلم  –اللَّو  َرُسولَ  َأنَّ  ، -َعن ْ  

ًدا َوَأنَّ  اللَّوُ  إالَّ  إلَوَ  اَل  َأنْ  َيْشَهُدوا َحتَّى النَّاسَ  أُقَاِتلَ  َأنْ  )أُِمْرت  َويُِقيُموا اللَِّو ، َرُسولُ  ُمَحمَّ
  الصَّاَلَة ،
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ْساَلِم ، ِبَحقِّ  إالَّ  َوَأْمَواَلُهمْ  ِدَماَءُىمْ  يِمنِّ  َعَصُموا َذِلكَ  فَ َعُلوا فَِإَذا الزََّكاَة ؛ َويُ ْؤُتوا  اْْلِ
(   1)تَ َعاَلى (  اللَّوِ  َعَلى َوِحَسابُ ُهمْ   

ما  –صلَّى اهلل عليو وسلَّم  –ىذا الحديث من اْلحاديث الجامعة ، التي يُبيِّن فيها الّنبي 
: -عليو الصالة والسالم  -بو ، إذ قولو  -عزَّ وجل –أمره اهلل   

صلَّى  –، ورسول اهلل  -عزَّ وجل  –فاآلمر لو : ىو اهلل أي أن اهلل أمره ؛ : (  ) أُِمْرتُ 
.(   2) ﴾4 ﴿ِإْن ُىَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى ﴾ 3 ﴿ َوَما يَ ْنِطُق َعِن اْلَهَوى﴿ –اهلل عليو وسلَّم   

راد بهم : والناس المُ ، : أي أجاىدىم  قاتل الناسومعنى أُ ، النَّاَس (  أُقَاِتلَ  َأنْ  ) أُِمْرتُ 
ار .  الُكفَّ

 جهاد الطلبوىذا جهاد الطلب ، إذ الجهاد عند العلماء : ،  النَّاَس ( أُقَاِتلَ  َأنْ  ) أُِمْرتُ 
جهاد الدفع .، و   

 أمَّا جهاد الطلب : فهو أن يقوم وليُّ االمر بدعوة الكفار إلى اْلسالم .

بصدِّ العدو عن المسلمين وعن البالد .وأّما جهاد الدفع : فهو أن يقوم وليُّ اْلمر   

أجاىد الكفار . ؛ أيأجاىدىم  : أي النَّاَس ( أُقَاِتلَ  َأنْ  ) أُِمْرتُ  فقولو :  

                                                           
[55[، َوُمْسلٌِم ]رقم:52اِريُّ ]رقم:( َرَواُه اْلُبخَ  
1
  

4( سورة النجم ، اآلية  
2
  



 4 

 

بالجهاد والقتال  –صلَّى اهلل عليو وسلَّم  –أمر الّنبي  –عزَّ وجل  –وىو أن اهلل  
وأن  -عزَّ وجل –ن أن يدخلوا في دين اهلل ىؤالء المشركي للمشركين من باب مصلحةِ 

سلموا .يُ   

راد بو أن ؛ وإنّما المُ  وسفك الدماء واالنتقامد القتل جرَّ راد بالقتال والجهاد مُ وليس المُ  
. - وجل عزَّ  –، وأن يدخل الّناس في دين اهلل  -وجل  عزَّ  –تعلو كلمة اهلل   

الكفار من حروب وقتال  بعض  ا يقع منّفار أو ما يقع من المشركين ومأّما قتال الكُ  
وقد ، ولطلب الدنيا  ، ولطلب اْلموال، ىؤالء يقاتلون لطلب الرئاسة  لغيرىم فإنَّ 

يقاتلون انتقاًما من غيرىم ، وسفًكا للدماء عبثًا ولهو ا ؛ فهذا ىو الفرق بين الجهاد في 
سبيل اهلل – عزَّ  وجل – وبين القتال الذي يقع من المشركين ، أو القتال الذي يقع من 

 أىل البدع واْلىواء لنصرة بدعتهم ولنصرة ىواىم كداعش ونحوىا من فرق الخوارج 

إنّما يقاتلون في سبيل الّشيطان ؛ ْلّن الذي يقاتل  ، فإّن ىؤالء ال يقاتلون  في سبيل اهلل 
وأن يكون الجهاد والقتال  ، في الجهادبيل الشرعي في سبيل اهلل ينبغي أن يسلك السَّ 

.  -وجل  عزَّ  –ْلعالء كلمة اهلل   
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ْلعالء  :  أي ، (النَّاَس  أُقَاِتلَ  َأنْ  أُِمْرت):  قال –صّلى اهلل عليو وسّلم  –فإًذا النبي 
. -وجل  عزَّ  –وليدخل الّناس في دين اهلل  ، –وجل  عزَّ  –كلمة اهلل   

وىو  ، ىو الّذي يرفع رايتو؛ اْلمر  وىو أّن ىذا الجهاد وىذا القتال إنّما يكون لوليِّ  
، شنيع  لنّاس فهذا خطأٌ اس ويدعو للجهاد ويثّور االّذي يدعو إليو ، أّما أن يأتي بعض النّ 

بارك اهلل  –ولمنهج الّسلف الّصالح في ىذا الباب ، فاحذروا  الشرعية لألوامر مخالفٌ 
 عاة سوءٍ فإّن ىؤالء دُ ؛ اْلمر  من أولئك الّذين يعلنون الجهاد دون إذن وليِّ  –فيكم 

.ّنة وضاللة ، ليسوا على السُ  بدعةٍ  ةعاودُ   

 –فالّنبّي  ؛ء اْلمام ال أن نتقّدم على اْلمام وندعو للجهاد ّنة أن نقاتل من وراإّنما السُ  
ثّم من  ، بالجهاد ىفناد ؛بالجهاد  –سبحانو وتعالى  –و أمره ربُّ  –صّلى اهلل عليو وسّلم 

. بعده يكون الحّكام واْلمراء ىم الّذين ينادون بالجهاد  
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 اللَّوُ  إالَّ  إَلوَ  اَل  َأنْ  َيْشَهُدوا َحتَّى اسَ النَّ  أُقَاِتلَ  َأنْ  )أُِمْرت : –صّلى اهلل عليو وسّلم  –قال 
ًدا َوَأنَّ  ( الزََّكاةَ  يُ ْؤُتواوَ  الصَّاَلَة ، َويُِقيُموا اللَِّو ، َرُسولُ  ُمَحمَّ  

، حتى  -وجل  عزَّ  –حتى يؤمنوا باهلل  -أي بقتال المشركين-رت بذلك مِ المعنى أنني أُ 
 إَلوَ  اَل ): ذلك جاء في بعض الروايات حتى يقولوا ول؛ أن ينطقوا بالشهادتين  ،موا لِ سْ يُ 

.في شرح اْلربعين  –و اهلل تعالى رحم – كما ذكر ابن رجبٍ ،   (اللَّوُ  إالَّ   

حتى بعد أن ينطقوا بالشهادتين يقيموا الصالة ويؤتوا  النَّاَس( أُقَاِتلَ  َأنْ  )أُِمْرت: وأيًضا  
إلى  –م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ  –بي و النّ حين بعث ، كما في حديث معاذ بن جبل،  الزكاة 

ىم أىل كتاب فليكن أول ما تدعوىم إليو شهادة  ًماقو  ) إنك ستأتي : فقال لو ، اليمن
  أن ال إلو إال اهلل ، وأن محمًدا رسول اهلل ، فإن ىم أطاعوك لذلك ، فأعلمهم بالصالة (

  ولقد نبَّ و الحافظ بن رجب – رحمو اهلل تعالى – على مسألةٍ  مهمة وىي :

اْلسالم حتى يقولوا  راد بالحديث أنهم ال يؤمنوا أو ال يدخلوا فيليس المُ  أنو 
أن  –م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ  –ويزكوا ؛ وإنما كما في سيرة النبي  واالشهادتين ويصلُّ 

الكافر يدخل في اْلسالم بالنطق بالشهادتين ، ثم بعد نطقو بالشهادتين ، فإنو تجب 
. ة ، والزكاة ، والصيام ، وغيرىالصالعليو ا  

نو أول أ -م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ  –بي ا ذكر لو النّ لمَّ ، معنا حديث معاذ بن جبل  وقد مرَّ 
. ( فإن ىم أطاعوك فأعلمهم بالصالة ) ،ما يدعوىم إلى الشهادتين   
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،  الصالةهم إلى الشهادتين ، و : ادع -م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ  –بي فلم يقل لو النّ  
 والزكاة ، والصيام مًعا ، ال 

 وا بها دخلوا في اْلسالم ، ثم تجبالشهادتان ، فإذا نطقوا بها ، وأقرُّ 
.عليهم بعد ذلك اْلحكام الشرعية   

 والشهادتان ال إلو إال اهلل : ال معبود بحق إال اهلل ؛ فال ُتصرف العبادة إال هلل – عزَّ  
ستحق للعبادة لحق ىو اهلل المُ ىو باطل ، وأن اْللو اُعبد من دون اهلل ما  ، وأن -وجل 

َوَما ﴿ ، ىو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم ، وخلقنا لعبادتو -سبحانو وتعالى-نو ؛ ْل
نَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ    (    3)﴾َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ

و أن محمًدا رسول اهلل : خلقنا اهلل - سبحانو وتعالى - ولم يتركنا ىماًل  بل أرسل إلينا 
لهذه  –عليو الصالة والسالم  – واصطفاه،  -م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ  –رسواًل كريًما 

.بعده وال رسول  فال نبيَّ ،  –ى اهلل عليو وسلم صلَّ  –اْلمة ليكون آخر اْلنبياء والرسل   

وفائدة إرسال الرسول – صلَّ ى اهلل عليو وسلَّ م – : أن يبلغ عن اهلل أوامره ، ونواىيو ، 
. -م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ  –وأخباره ، وأن يُطاع   

ل ثتفالواجب عليو أن يم ؛بذلك اْلمر  فإنو أقرَّ  ذا نطقنا ونطق العبد بالشهادتينثم إ 
.أوامر اهلل   

 ومن أىمها بعد الشهادتين : إقامة الصالة ، وإيتاء الزكاة ، فيتعلم الصالة وأحكامها من 
                                                           

.[  65سورة الذاريات ]األية  (
3
  



 8 

 

ى اهلل عليو صلَّ  –ى النبي كيف صلَّ ،  ويتعلم الصالة ، واقض ، ونحو ذلك ضوء ، ونو 
. -م وسلَّ   

ت ، وتوفرَّ  سننها ، ويؤتي الزكاة إن ملك مااًل و الصالة بأركانها وشروطها وواجباتها  فيقيمُ 
 الزكاة ، وال يمنع المال . يفيو الشروط الواجبة ، فإنو يؤت

م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ  –بي مالية ؛ لذلك ذكرىا النّ  لزكاة عبادةٌ بدنية ، وا فالصالة عبادةٌ 
– . 

 ا ذكر أركان اْلسالم ، وكما في حديث جبريل الطويلوكما في حديث ابن عمر وغيره لمَّ 
ًدا َوَأنَّ  اللَّوُ  إالَّ  إَلوَ  اَل  َأنْ شهادة  ):  ما اْلسالم ، قال  ، الصَّاَلةَ  َوإقامة ، اللَّوِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ

 (   4) (َسِبياًل  إلَْيوِ  اعاْسَتطَ  من اْلبَ ْيتَ  َوحجُّ  ، رََمَضانَ  َوُصوم ، َوإيتاء الزََّكاةَ 

 ( َذِلكَ  فَ َعُلوا فَِإَذا) :  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -قال  

 .أتوا بالشهادتين  يعني :  

 لزكاة .امتثلوا أوامر اهلل من إقام الصالة وإيتاء ا  ثمَّ 

حفظوا دماءىم : معنى حفظوا ، بمعنى : بعصموا ، (  َوَأْمَواَلُهمْ  ِدَماَءُىمْ  ِمنِّي َعَصُموا ) 
حرم إراقة دمهم وأخذ أموالهم ؛ ْلنهم يُ ،  أموالهم ودماؤىم محترمةٌ  فتكون ؛وأموالهم 

                                                           
 

[8َرَواهُ ُمْسلٌِم ]رقم: .  )
4  
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:  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -يصبحوا مسلمين ، فلهم ما للمسلمين من أحكام ، كما قال 
  . ) كل المسلم على المسلم حرام : دمو ، ومالو ، وعرضو (

الكافر والمشرك حالل الدم ، ولكن يجب أن ا إذً ، (  َوَأْمَواَلُهمْ  ِدَماَءُىمْ  ِمنِّي َعَصُموا )
 ا طلقً راد بالكافر المشرك الذي ىو حالل الدم حين الجهاد والقتال ، ليس مُ نعلم أن المُ 

هاد وال قتال ويقول ار من غير جفَّ مسلم أن يذىب ويقتل الكُ  بمعنى : ليس ْلنسانٍ  
 والدواعش، وارج ، ىذا مذىب تنظيم القاعدة ىذا مذىب الخ ؛حالل الدم  ىؤالء كفار

 .الذين يستبيحون الدماء  ،

 .قال : اْلصل في الكافر القتل  ، فبعضهم يرى ىذا الرأي ، حتى قال بعضهم لطالبو 

لألدلة الشرعية ،  ، مخالفٌ  ، عاطلٌ  باطلٌ  ، ىذا قولٌ  فنقول لو : خبت وخسرت 
ولذلك  ،باح دمو ىو الكافر الحربي يُ قتل و فالكافر الذي يُ ؛ للسيرة النبوية  ومخالفٌ 

ى صلَّ  –حتى قال النبي  ؛ذمة ، والمستأمنين ، والمعاىدين أىل ال -أي الكفار-منهم 
-أو كما قال ،  لم يرح رائحة الجنة (  اا أو معاىدً من قتل ذميً  ):  –م اهلل عليو وسلَّ 

 . -عليو الصالة والسالم

، رأى   -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ - غضب ، غضب مقتواًل  مقتولة وطفاًل  ا رأى امرأةً ولمَّ  
) من قتل وقال : ،  غضب  من أوالد المشركين مقتواًل امرأة مشركة مقتولة ، ورأى طفاًل 

 .  (ىؤالء ، ما كان لهؤالء أن يقاتلوا 
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باح مُ  ، وليس كل كافرٍ كافر يقتل  ليس كله اْلحاديث وىذه اْلدلة على أن ت ىذفدلَّ  
؛ اْلمر  وإنما الكافر الذي ىو الحربي ، الذي بيننا وبينو حرب مع القتال مع وليِّ  الدم ،

 . -بارك اهلل فيكم-فتنبهوا لهذا اْلمر 

ْساَلِم ، ِبَحقِّ  إالَّ  )قال :   مالو مَ ُعصِ  الكافر أسلم إذا : يعني(   اللَّوِ  َعَلى َوِحَسابُ ُهمْ  اْْلِ
 . دم في وال مال في ال عليو االعتداء يجوز فال ، ودمو

ْساَلمِ  ِبَحقِّ  إالَّ  )   أو ، مالو أخذ حينها اْلسالم أوجب اأمرً  ارتكب إذا إال أي ( : اْْلِ
. دمو قتل ، دمو سفك  

 قال،  ا (بحقه في إال ) : - والسالم الصالة عليو- قولو في قال أنو أنس عن جاء وقد
. الموت حتى يُرجم فإنو احصنً مُ  كان إذا فالزاني ؛ ( حصانإ بعد زنا)  :  

 عليو اهلل ىصلَّ  - قال كما يقتل  فالمرتد ؛ ( إيمان بعد وكفر ، احصان بعد ازنً ) :  قال
 النفس أىل طالبو ,  انفسً  قتل فمن ؛ نفسٍ  وقتل ، ( فاقتلوه دينو بدل من ) : - موسلَّ 

. بالنفس النفس ، بالنفس والنفس ، يُقتل فإنو عليو القصاص بإقامة   

 إال) :  - والسالم الصالة عليو - قولو معنى فهذا،  القتل يستوجب اأمرً  فعل إذا وكذا
.( بحقها  
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 عمر وأن ، الزكاة مانعي ومع المرتدين مع  - عنو اهلل رضي - بكر أبي قصة يذكر وكلنا
 وإن اهلل إال وإل ال يقول من تقاتل كيف" :  بكر ْلبي قال  البداية في -عنو هللا رضي -

. "والكفر الردة في وقعوا ْلنهم ؛ يقاتلون المرتدون ، ؟ الزكاة منع   

:  قال - موسلَّ  عليو هللا ىصلَّ  - اهلل رسول إن"  : - عنو اهلل رضي - بكر أبو فقال 
 وأني اهلل إال إلو الأن  يشهدوا حتى - رواية وفي - يقولوا َحتَّى النَّاسَ  أُقَاِتلَ  َأنْ  أُِمْرت)

 بحق إال أو,  بحقها إال وأمولهم دماءىم مني عصموا قالوىا ىم فإن ، اهلل رسول
(  اْلسالم   

. "  أقاتلهم فأنا ، اْلسالم حق من الزكاة وإنَّ   

 الذي ، معنا الذي الحديث ىذا ووافق الحق أصاب - عنو اهلل رضي - بكر أبو انفك 
 أبي قول إلى رجع عمر ثم ، ( الزكاة ويؤتوا,  الصالة ويقيموا ):  قال حين عمر ابن رواه
. للحق وفق وأنو ، لذلك بكر أبي صدر شرح قد اهلل وأن,  بكر  

 مانعي قاتل - عنو اهلل رضي- بكر أبوف ، المرتدين قاتل - عنو اهلل رضي- بكرٍ  فأبو 
 بحجة اهلل إال إلو ال - يقولون وىم الزكاة

: - عنو اهلل رضي- بكر أبو فقال ؛ الزكاة وىو ، -وجل عزَّ - اهلل حق يؤدوا لم أنهم  
"  عليو لقاتلتهم - موسلَّ  عليو اهلل ىصلَّ - النبي إلى يؤدونو كانوا عقااًل  منعوني لو واهلل"   
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 ، الدم معصوم حينها يكون ال فإنو مالو أو دمو بيحيُ  الشرع في جاء أمرٍ  في وقع من افإذً 
. اْلسالم حق من وذلك ، عليو الحد إقامة اشرعً  باحيُ  بل  

 َذِلكَ  فَ َعُلوا فَِإَذا ):  - موسلَّ  عليو اهلل ىصلَّ  - قولو في مسألة على أنبو أيضا وىنا 
ْساَلمِ  ِبَحقِّ  إالَّ  َوَأْمَواَلُهمْ  ِدَماَءُىمْ  ِمنِّي َعَصُموا .  ( اْْلِ  

 آلحاد ليس ، مالو يؤخذ أو ، يده تقطع أو ، المسلم قتليُ  طريقو من الذي الحق ىذا
 ، ةالقضا من أنابوىم ومن اْلمر والة طريق عن يكون ىذا وإنما ، ذلك يفعلوا أن الناس
 حالل ىذا ويقول شخص ليقت إنسان يأتي فال المسائل، ىذه مثل في يحكمون الذين

 لوالة رفعو من بد ال اىذ ال ، ، زنا قد محصنٌ  ْلنو الدم حالل ىذا أو ، مرتد ْلنو الدم
الحدود . يقيمون الذين وىم ، اْلمر  

 يزعمون وأنهم ، الحكام يعتبرون ال أنهم ، الدواعش منهج ومن الخوارج منهج ومن 
  من الرجل ذاك مع ومنبِّ  بن وىب قصة في كما ، الحدود يقيمون الذين ىم ىم أنهم

 ادفع ":  – الخوارج أي- لو يقولون كانوا حيث ،  الخوارج برأي تأثر الذي"  خوالن "
 يرى ممن " ومستحقيو ْلىلو ونعطيو الحدود نقيم ؛ ْلننا للسلطان تدفعو وال المال لنا

 وىذا ، بأنفسهم الحدود يقيموا أن لهم أن يظنون أنهم الخوارج مذىب فهذا ، رأيهم
. -فيكم اهلل بارك- الشرعي للحاكم مرجعها اْلمور ىذه وإقامة الحدود بل ، خطأ  

. ( تَ َعاَلى اللَّوِ  َعَلى َوِحَسابُ ُهمْ  ):  -موسلَّ  عليو اهلل ىصلَّ – قال  
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 - 
 بباطنهم يتعلق ما اأمَّ  ، بظاىرىم  معهم يتعامل -موسلَّ  عليو اهلل ىصلَّ - الرسول أن يعني

 المَّ  زيد بن أسامة قصة في – موسلَّ  عليو اهلل ىصلَّ  – النبي ولذلك ؛ اهلل إلى أمره ذافه
 قالها إنما " : – عنو اهلل رضي – أسامة قال،  اهلل إلو ال قال الذي المشرك ذلك قتل

. أقتلو لئال اهلل إال إلو ال قال ىو،  يسلم لم ىو يعني، "   تعوذا  
 

 وىذه ، لك أظهره ما لك ، قلبو في ما  لك ليس : يعني ،(  قلبو عن شققت ىالّ  ) 
 على نحكم أن لنا وليس ، الناس حال من ظهر بما لنا أننا -فيكم اهلل بارك- قاعدة

 يثبت أو باطنو في بما اْلنسان يصرح بأن واْلدلة القرائن تدلَّ  إن إال بالظنون بواطنهم
 الشخص أن نتظ أن الظنون مجرد اأمَّ  ، يؤاخذ فحينها باطنو على يدلُّ  ام بفعلو عليو

 ىذا ، خطأ ىذا ، خطأ فهذا ، اهلل ْلجل ال ، وكذا كذا ْلجل ، وكذا كذا فعل الفالني
 عليو اهلل ىصلَّ  – النبي وىنا ، العلم أىل ذلك على نصَّ  كما ، الخوارج منهج من

. (  تَ َعاَلى اللَّوِ  ىَعلَ  َوِحَسابُ ُهمْ  ):  يقول -موسلَّ   

 بل ، وأسمائهم بأعيانهم المنافقين بعض يعرف -موسلَّ  عليو اهلل ىصلَّ – النبي كان لقد
 ،(  المنافقين من وفالن فالن ):  قال – عنو اهلل رضي– اليمان بن لحذيفة اىموسمَّ 

 بما معهم تعامل بل ، -موسلَّ  عليو اهلل ىصلَّ – يقتلهم لم ذلك ومع منافقين فكانوا
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 اهلل ىصلَّ  – قتلهم ما ولكن ، الكفر ويبطنون اْلسالم يظهرون ىم ، اْلسالم من أظهروه
. – موسلَّ  عليو  

 لو المسلم أن فيها التي اْلحاديث جملة من الحديث ىذا -فيكم اهلل بارك- ولذلك
 ، تونيِّ  على واْلمور القرائن تدلَّ  إن إال نواياه في يطعن أن لو وليس ، أخيو من ظهر بما

 بمجرد بالظلم الناس اتهام من -فيكم اهلل بارك- فتنبهوا ، نيتو على فعلو دلَّ  وكذا
. عليها دليل ال التي الظنون  

. علينا حجة ال لنا حجة يكون وأن سمعنا بما وإياكم ينفعني أن -وجل عزَّ - اهلل أسأل  

 سلمو  وصحبو آلو وعلى محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى
 
 


