
 النريان من النجاة طريقة والقرآن السنة اتباع أن تعيني يف: فصل        

 النيران دوق  وم   الجحيم من ب  الحسا يوم نجاته يريد من يا

 القرآن عن تخرج ال عمالأ ـوال األقوال في هللا رسول عب  تا  

 واسطتان واإليمان الدين دـ ـلعق اهم الذين الصحيحين وخذ

 طانـالشي ةـوحمي وتعصب هوى من التجرد بعد واقرأهما

 فالن بقول أصال فيهما ما على تحكم وال ماك  ح   واجعلهما

 أوان بكل تنصرها شياخأ ـال مقالة كبعض مقالته واجعل

 برهان ما غير من قلدته  للذي كنصرك مقالته صرـوان

 تبيان ذو إليك منه والقول وحده عندك هــالل رسول رقد   

 إيمان وذا عقل ذا كنت إن  نامعي   عليك فرضا ترى ماذا

 األمران فذانك ذاك عكس أو أقواله على قالوا الذي ض  ر  ع  

 والعدوان الزيغ أهل وطريق طريقنا بين الطرقات قر  ف  م   هي

 اإليمان مطلع وراجع عدما  عهمـجمي العباد مقاالت رقد   

 باإلحسان عنه هممع   ق  ل  وت    محمد بح  ص   بين جلوسك واجعل

 فانر  والع   اإليمان من عنه  م  ه   وه  تلق   ما همـعن ق  ل  وت  

 وانالحي   وجنة اإلله يبغي  مسافر بالغ هذا في أفليس

 سبانالح   في قط التفرق كان ما الخلق هذا بين سالتناو لوال

 دان   منه الحق وفهم حق  هـوكتاب واحد رب فالرب

 والتبيان اإليضاح بغاية ـن   ـالمبي الحق أوضح قد ورسوله

 تبيان لىإ سامعها يحتاج  وضح من عبارته فالأ م  ث   ما

 الرحمن عن مأخوذ والعلم  نصيحة كل فوق منه والنصح

 ذالنالخ   ىم  ع   لوال قوله عن الهدى الباغي ليعد   شيء فألي

 قوالن عندنا ما عصمة ذي من والقول قمصد   عنه فالنقل

 النقالن يستوي هل يهتدي من يا األمرين في سواه عند والعكس

 ناظرتان الفجر نحو عينان له لمن الصباح الح قد هـتالل

 الرجالن أيستوي د  ع  ب   الليل ل يقو عمايته في العماية وأخو

 أمان دار ت  ل  ن   رالمشم    كنت إن األعالم لك ت  ع  ف  ر   قد هـتالل

 بانج   غير   إليه الوصول   م  ر  ح    فما كسالنا وكنت ت  ب  نج وإذا

 اإلنسان قاطع منه مقطوع  ـ ـال جرواهـ كنفس   لص  بالو   د  وع   م  فاقد  

 الدان   القريب منه أنه ولو  عدوه فذاك صدهـمق لـني عن


