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ٔذ ونعذغفصه ونعذؽيِّ حنٍسه هلل احلٍس إن  وٌَ أُفعِة رشور ٌَ ثةهلل وُؽ
 أن وأػٓس هل ْةدي فال يضيو وٌَ هل مضو فال اهلل يٓسه ٌَ أؼٍةجلة ظيبةت

 ؼييّ اهلل ؾًل ورظٔهل ؼجسه حمٍساً  أن وأػٓس هل رشيم ال وخسه اهلل إال هلإ ال
ِٔا اذليَ أيٓة ية} وظيً آهل وىلع  وأُذً إال دٍٔدَ وال دلةدّ خق اهلل ادلٔا ٌآ

 {معئٍن

 زوجٓة ٌِٓة وريق واخسه ُفط ٌَ ريلكً اذلي ربكً ادلٔا اجلةس أيٓة ية}
 اكن اهلل إن واألرخةم ثّ لٔنأتع اذلي اهلل وادلٔا ونعةء نسرياً  رجةال ٌٍِٓة وبر

 .{ ركيجة ؼييكً

ِٔا اذليَ أيٓة ية}   أؼٍةىكً ىكً يؿيح @ ظسيسا كٔالً  وكٔلٔا اهلل ادلٔا ٌآ
 .{  ؼغيٍة فٔزاً  فةز فلس ورظٔهل اهلل يطػ وٌَ ذُٔبكً ىكً ويغفص

 ؛ثؽس أٌة

 آهل وىلع ؼييّ اهلل ؾًل حمٍس ْسي اهلسي ورري اهلل نذةب احلسير رري فإن
 يف ضالىح ولك حضالى ثسؼح ولك ثسؼّ حمسزح ولك حمسزةدٓة األمٔر ورش وظيً
 . اجلةر

 : املعئٍن أيٓة 

ِٔا اذليَ أيٓة ية} :  الهصيً نذةثّ يف وؼال جو اهلل يلٔل  وتلِغص اهلل ادلٔا ٌآ
 دكُٔٔا وال @ دؽٍئن ثٍة رجري اهلل إن اهلل وادلٔا ىغس كسٌخ ٌة ُفط

 أؾدةب يعذٔي ال @ اىفةظلٔن ًْ أوخلم أُفعًٓ فأنعةًْ اهلل نعٔ اكذليَ
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 ىلع اىلصآن ْشا أُضجلة لٔ @اىفةاضون ًْ اجلِح أؾدةب حاجلِ وأؾدةب اجلةر
 ليِةس ُرضبٓة األٌسةل وديم اهلل رؼيح ٌَ ٌذؿساع رةػؽة لصأيذّ ججو

 .{  يذفهصون ىؽيًٓ

 ثٓة وجو ؼض اهلل يؽغِة اىيت الهصيً اىلصآن مٔاؼظ ٌَ الهصيٍةت اآليةت ْشه
 اىيت ثٍٔاؼغّ ريلّ ٌَ ػةء ٌَ يِفػ وجو ؼض واهلل خنىش أو ُذشنص ىؽيِة
 ْشه حكسري آيةت دكٔن وكس حرشؼي آيةت املٔاؼظ دكٔن وكس ؼجةده ثٓة يؽظ

 اذليَ أيٓة ية} :  هلً كةاالً  املؤٌِني ؼجةده ثِساء وجو ؼض اهلل اثذسأْة اآليةت
ِٔا  إيٍةًُٓ يلذضيّ ثٍة ايؽٍئ أن وأمصًْ اإليٍةن ثةظً فِةداًْ{  اهلل ادلٔا ٌآ
 العجػ هل واُفذدخ اهلل ثّ دكيً اجلساء ْشا يِةديّ فةهلل مؤٌِة اكن فٍَ

 وبيغّ وظيً آهل وىلع ؼييّ اهلل ؾًل حمٍس ىلع ررةهأو جربيو وظٍؽّ اىطجةق
 وبيغّ ؼًِٓ اهلل ريض الهصام لؿدةثذّ وظيً آهل وىلع ؼييّ اهلل ؾو اجليب

 ُساء فٓٔ ْشا ئٌِة إىل ؼرص ثؽس ؼرصا املعئٍن ودساوهل ثؽسًْ ملَ الؿدةثح
  ونواملِةد   وؼال جو اهلل ْٔ فةملِةدي ، املِةدي برشف يرشف واجلساء ػأن ذو

 أن يأمصُة وجو ؼض اهلل واملؤٌِةت واملؤٌِني واملعيٍةت املعيٍني ٌؽرش ية ُذًأ
 . اإليٍةن يلذضيّ ثٍة ُؽٍو

 ؟ يفؽو ٌةذا فةملؤٌَ

 إىل اكىفةظلني يكٔن ال واملؤٌَ ىغس كسم ٌة يِغص واملؤٌَ اهلل يذٌف املؤٌَ
 ثطةؼح ااؼٍئ أي اهلل ادلٔا{ ىغس كسٌخ ٌة ُفط وتلِغص اهلل ادلٔا}  ذلم آرص
 . الؿةدق املؤٌَ خةل ْٔ ْشا فإن اهلل ٌؽؿيح اواجذنجٔ اهلل



 4 

 ثذلٔى أخسُة ؼٍو فإذا املدغٔر ودصك املأمٔر فؽو دؽين وجو ؼض اهلل ودلٔى
ٔخس املؽةيص ودصك ثةىطةاعت ؼٍو وؼال جو اهلل  وظيرب وؼال جو اهلل ظي

 اجلريان إىل وحيعَ كطيؽذٍٓة ويرتك األرخةم ويؿو ؼلٔكٍٓة ويرتك وادليّ
 ظةركة يكٔن وال خمةداع وال نشاثة وال غؼةػة يكٔن ال حلًٓإ ةاإلظةء ويرتك

 وظيهٔن األؼٍةل ْشه دأىب اهلل دلٔى ألن ؛ ذلم غري إىل مخةرا وال زاُيح وال
ٔؼس مٔفية حلؤلٌةُ مؤدية  ؼَ ثؽيسا حأٌةُ ؾةخت ليصخً وؾٔال ليؽٓس ومٔفية لي

 وجو ؼض اهلل دلٔى ألن؛  ذلم وغري والضغيِح واحللس اىغو ؼَ ثؽيسا الهشب
ٔه  . اخلريات فؽو إىل دسؼ

 مؤدية ليؿئات مؤدية ليلصآن دةحلة هلل ذانصا ظيهٔن وجو ؼض هلل املذٌف
 جٔادا ظيهٔن حمعِة ظيهٔن ٌذؿسكة ظيهٔن وؼال جو اهلل كسرهأ ٌة اجلٔافو
ٔه وجو ؼض اهلل دلٔى ألن؛  ابلزو ؼَ ثؽيسا نصيٍة  دتجؽخ ولٔ ذلم إىل دسؼ

ٔجس وجو ؼض نذةب يف اتللٔى فيٓة ذنصت اىيت املٔاضػ  حواضد حاكفي أدىح تل
 اؼسدُة ٌةذا:  أي{  ىغس كسٌخ ٌة ُفط وتلِغص}   : كةل زً ذنصُةه ٌة ىلع دسل
 يه صةاآلر وأن واخس ئم لكٓة ادلُية نأن كصبّ نيف واُغص ؟ حاىليةٌ حلٔم
 نإو ادلُية احليةة ألن؛ {  ىغس كسٌخ ٌة ُفط وتلِغص}   ئٌّ ثؽس ياذل احلٔم

 ثةحليةة كةرُذٓة ُخأ ذاإ ادلُية احليةة دكٔن أن ؼىس ٌة ةكؿري فيه طةىخ
 ! يعري يشء يه ٍُةإف حرصويواأل؛  حاىربزري

،  دنذيه ٌة ورساعن،  دِليض ٌة رساعن،  ظِٔات يه،  ظةاعت يه،  يةمأ يه
 ٌة وُؽيً اإلنعةن ريلِة وىلس}  وؼال جو اهلل ليلةء ظذؽسادثةال فةىؽربة
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ٔظٔس  ؼَ املذيليةن يذيق إذ @ الٔريس خجو ٌَ إحلّ أكصب وحنَ ُفعّ ثّ د
 .{ ؼذيس ركيت دليّ إال كٔل ٌَ ييفظ ٌة @ كؽيس الؼٍةل وؼَ احلٍني

 دكرث نأو أكٔالم حتعَ أن فيٓة اهلل ليلةء فةالظذؽساد ؼييم حمعٔبح كٔالمأف
 .اليسء الالكم ؼَ ٌجذؽسا احلعَ الالكم ٌَ

 ظذغفةراا ؾديفذّ يف وجس ملَ طٔىب)  وظيً آهل وىلع ؼييّ اهلل ؾًل اجليب كةل 
 .(  نسريا

 األكٔال ٌَ ذلم وغري اىلصآن ودالوة اهلل ذنص ٌَ وأكرث االظذغفةر ٌَ فأكرث
 . ذلم وغري املِهص ؼَ واجليه ثةملؽصوف اكألمص احلعِّ

ٔد  ؼض اهلل أرػسه اعكو لك يعذطيؽّ وجو ؼض اهلل ليلةء االظذؽساد أن امللؿ
يبّ وجو  ٌةذا ؼلو ذي ىلع رةفية ىيط فإُّ والهعو اىؽجض ؼَ وأثؽسه اهلل ْو
، {  لؼىت ظؽيكً إن} :  يلٔل وجو ؼض واهلل،  وؼال جواهلل  ليلةء يفؽو

 يؽٍو فإُّ واتلًف الؿالح أْو ٌَ اكن فٍَ{ ػةنذيّ ىلع يؽٍو لك}  ويلٔل
 . وحبةهل ثّ دييق اهلل ليلةء ثٓة يعذؽس أؼٍةال

 اىيت األؼٍةل يؽٍو وؼال جو هلل حواملصاكج اخلٔف دليّ اذلي اتللٔى ؾةخت
 ىيط،  ثكةذب ىيط،  لةدوث ىيط،  بعةرق ىيط ، ثؽةص ىيط ثةملذلني دييق

 حلؤلٌةُ مؤد   اخلٍط ثةلؿئات كةاً ولهِّ،  ثضان   ىيط،  خبٍةر ىيط،  ثٍصاب  
 وغريْة ثؽضٓة إىل أرشُة اىيت حالؿةحل األؼٍةل ٌَ ذلم غري إىل ليصخً وؾٔال

.  
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ٔد  يف أُّ نٍة رري لك إىل الؿةىح ؼليّ أرػسه وجو ؼض ادًف ذاإ ُّأ امللؿ
ٔاٌةأ جتس امللةثو  حالعيب طجةؼًٓ ؼييًٓ دٍييّ ٌة وىلع ػةلكذًٓ ىلع يؽٍئن ك
 أو حفؽيي ٌؽؿيح أو حكٔحل حٌؽؿي لك إىل طجيؽذّ فرتػسه اخلري ؼَ ابلؽيسة
 ثفصجّ،  ثجطِّ،  ثصجيّ،  ثيسه،  ثجرصه،  عٍؽّب،  ثِفعّ،  ثٍةهل حؼذلةديا ٌؽؿيح

 حفضيي لك ؼَ ويلؽسه حرذيي لك إىل يصػسه هلٔاه املذجػ وؼليّ العزيف ؼليّ
 .{  لؼىت ظؽيكً إن}  وكةل{ ػةلكذّ ىلع يؽٍو لك}  اهلل كةل فيٓشا

ِٔا اذليَ أيٓة ية}  كةاال يأمصُة وجو ؼض اهلل:  املعئٍن أيٓة هلشا  اهلل ادلٔا ٌآ
 .{  ىغس كسٌخ ٌة ُفط وتلِغص

 ادلار جيؽو أن إىل الؿةدق املؤٌَ دسؼٔ حالهصيٍ اآليح ْشه:  املعئٍن أيٓة 
شا ذّوؼِةي ْذٍةٌّا مٔضػ رصةاآل  اهلل زٍف ٌَ كسره يؽصف رفيػ ٌطيت ْو

ٔظًٓ ؼلٔهلً  اآلرص احلٔم ذنص ةنسري آيةت ويف ليزري اهلل ْيأه ٌَ ويؽصفّ وُف
 لك اآلرص ثةحلٔم اإليٍةن ىلع احلر ةنسري أخةدير ويف اآلرص ليئم واالظذؽساد

 مٔضػ اآلرص احلٔم يكٔن أن إىل اىفضالء املؤٌِني اىطيبني أوخلم يصػس ْشا
 يؽئٍن أًُٓ ٌػ املؽىن ْشا ؼَ اغفئ اجلةس ٌَ نسريا نإ واْذٍةًٌٓ ؼِةيذًٓ

 فلس يكيف ال ثشلم اىؽيً دلصد ةاآلرص ادلار إىل ادلار ْشه ٌَ ظيِذلئن ًُٓأ
 اجلةس أن يؽيً فٓٔ{   يجؽسٔن ئم إىل أُغصين ريب}  كةل خير إثييط ؼيٍّ

 ! ثٍلذضةه يؽٍو لً أُّ خير اىؽيً ثٓشا ُذفػا ٌة ىكَ  ظيجؽسٔن

 اآلرص احلٔم جيؽو ًل ولهِّ ويجؽر ظئٍت ُّأ ؼيٍّ ٌػ اجلةس ٌَ نسري
 أن حيت فٓٔ حوالضاعٌ الرشف حبت يكٔن أن إٌة واْذٍةٌّ ؼِةيذّ مٔضػ
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 وٌػ رصاآل احلٔم ؼَ اىغفيح ٌػ اهلل ٌؽؿيح ىلع ولٔ املجذٍػ يف رفيؽة يكٔن
 ! اآلرص ليئم االظذؽساد ؼسم

؟  ٌِّ  أىلع ْٔ اذلي فالُة يضػ نيف؟  رفيؽة يكٔن نيف؟ يرتىق نيف
 خت ػغيّأ؟  وكيف نيف؟  ٌِّ أُضلفالن  يكٔن أن إىل يعىع نيف
 ! اآلرص احلٔم ؼَ حالضاعٌ

 فلك اآلرص احلٔم ؼَ غفو خىت املةل حبت مؼغٔل ْٔ ٌَ اجلةس ٌَ كً
 احلٔم ؼَ ةىغفيحث ذلم ٌلصون جتةردّ دٍِيح يف وُٓةره حليّ يف وظؽيّ خيةدّ
 اهلل كسرهأ ثٍة لآلرصة ويؽٍو هل اهلل خوأ ثٍة ادلُية يف يؽٍو أُّ أٌة،  اآلرص
 . فيّ يشء ال فشاك حالؿةحل ألؼٍةلثة االظذؽساد ٌَ ؼييّ

هشا  ٌَ إىل ثةىزتىف مؼغٔل ْٔ ٌَ اجلةس ٌَ جتس:  املعيٍني ٌؽرش ْو
 مؼغٔل فٓٔ دليًٓ ماكُح هل يكٔن أن يصيس ٌِّ رفػأ ًْ ٌَ إىل حيجًٓ

 أن ومعذؽس إحلًٓ دلصبة املؽةيص يف يلػ أن ومعذؽس اهلل إىل ال إحلًٓ ثةتللصب
ٔ ؾغص أو نرب واذلُت اإلزً يف يلػ  ؼَ اغفال فالن إىل أو فالن إىل يزتىف ْو

 . ودؽةىل دجةرك اهلل ليلةء واالظذؽساد اهلل إىل اتللصب

هشا  يف ومذلادّ بؼٓٔادّ مؼغٔل ْٔ ٌَ اجلةس ٌَ كً:  املعيٍني ٌؽرش ْو
 واتليفةز ثةدلش مؼغٔل وحليّ ئٌّ لك دصاه لصبٍة واملعٍٔاعت املِغٔرات

ٔظةاو ِةك ِْة مؼغٔل جذٍةيعاال اتلٔاؾو وب  اهلل إىل يلصبّ ؼٍة اغفال ْو
 . وؼال جو ليلةء االظذؽساد ؼَ واغفال
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ٔ نجريا املؽىن ْشا اكن هلشا  ٌلصوُةً {   ىغس كسٌخ ٌة ُفط وتلِغص}  كٔهل ْو
 ىفًٓ{   ػةلكذّ ىلع يؽٍو لك}  وكٔهل{  لؼىت ظؽيكً إن}  اآليتني ثفًٓ ذلم

 كٔم خيةة ُغةم يليت أمص ىغس ؼٍيخ فيٍة اجلغص وأن اهلل ليلةء االظذؽساد أن
 يليت أن إىل حخةج يف ُّأ رأى ربٍة حاآلي ٌؽىن يف اجلغص أاعد أُّ لٔ ثكةميٓة

 . فيّ اجلغص إاعدة ٌَ ثس وال معذليً غري خيةدّ يف ُغةٌّ نأو خيةدّ ُغةم

 دِغص أن أردت لٔ اتلفهري خةل واُفصد جيسا وفهص ُفعم ئْس اهلل ؼجس فية
 وربٍة هءأؾسكة جيةمو اإلنعةن ألن؛  ظذطؽخا ٌة أؾسكةام ٌػ املؽىن ْشا إىل

 حمه ألْو وجو ؼض اهلل كةل وهلشا؛  اتلفهري يعذطيػ فال هؤأؾسكة ؼييّ ػٔش
 ٌة دذفهصوا زً ىوفصاد ٌسىن هلل دلٔمٔا أن ثٔاخسه ؼغكًأ إٍُة كو} 

 ٌؽّ فهصو،  ٌؽّ اجيط،  اعكال ؾسيلةً  لم اررت يلٔل{  حجِ ٌَ ثؿةخجكً
(  حجِ ٌَ ثؿةخجكً ٌة) دلِٔن حمٍس ْو ثإٌؽةن ااُغصو زً،  ُفعم ٌػ أو، 

 ية:  فلةل دلِٔن حمٍس ْو يفهص ؾسيلّ ٌػ أو ُفعّ ٌػ أخسًْ جيط فئ
 كصيغ ػجةن أُجو ٌَ يكَ لًأ ُيب أُّ يسيع أن كجو احمٍس ُؽصف ألعِة فالن

 ثؽس يشء خةهل ٌَ دغري ْو ٌِطلة وأخعًِٓ وميبعة ثسُة ُغفًٓأو ؼليًٓأو
ٔ ثةجلِٔن ُذٍّٓ فهيف ذلم  ٌة يسيع أن كجو ؼييٓة اكن اىيت احلةىح ىلع ْو
 ُفعّ ىلع ويذغٔط يجٔل اذلي فالن ثين دلِٔن يؼجّ حمٍس ْو:  فالن ية .كةل
 يؼجّ حمٍس ْو ثةحلجةرة املةرة يصجً اذلي فالن ثين دلِٔن يؼجّ حمٍس ْو

 اوفهصو اجيعٔ أًُٓ لٔ وظةخواأل الصٌةد يف يذٍصغ اذلي فالن ثين دلِٔن
 !! ثٍجِٔن ىيط احمٍس أن إىل دفهريًْ وؾيًٓأل
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 نشاب:  يلٔل آرصو،  ثئؾة حمٍس:  يلٔل ٔاخسف ةاجلسو دار يف جييعٔن ىكَ
 يف ثٍة يجٔح أن أخس يعذطيػ فٍة؛  دلِٔن:  يلٔل آرصو،  ظةخص:  يلٔل آرصو، 

 !! احلق دليّ يذٍزي ال ظةنذة وغفي نشلم ىيط حمٍساً  أن ُفعّ

ٔهأ كس اذليَ أؾسكةاّ دون ثةُفصاده اإلنعةن جيط إذا نشلم حنَ فٓهشا  هل
 ذُٔبّ ظيهتؼف ثةُفصاده جيط لٔ ُفعّ يؿيح فيٍة اتلفهري ؼَ هووأثؽس

 ُفعم دؽةدت أن ؼييم العٓو فٍَ هءأرطة ويكتؼف دلؿريه ويكتؼف
 يل يغفص أن اهلل أظأل اآلرصيَ أٌةم ُفعم دؽةدت أن الؿؽت وٌَ ُفعم ٌػ

 ً .وىك

 .اىؽةملني رب هلل واحلٍس 

 

 حمٍساً  أن وأػٓس هل رشيم ال وخسه اهلل اال اهل اال وأػٓس اىؽةملني رب هلل احلٍس
 ،،،  وظيً آهل وىلع ؼييّ اهلل ؾو ورظٔهل ؼجسه

 ؛ثؽس أٌة

 : املعئٍن أيٓة 

  حمةظبذةن اجلفط وحمةظجح،  اجلفط حمةظجح يف أؾو حالهصيٍ اآليح ْشه
 :  حثذٔب ةنٌفؿٔتل
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ٔاجت دةرك ُةأ فذلٔل ُفعم فذدةظت اذلُٔب انتؼةف:  األوىل فةملدةظجح  ال
 زً األرطةء انتؼةف،  األوىل املدةظجح فٓشه؛  حاىفالُي املؽؿيح وفةؼو اىفالين

 . املدصم ودصك الٔاجت ثفؽو حاتلٔب

شا وبسىخ غريت أم اتلٔبح ىلع معذٍص أُخ ْو:  حاثلةُي املدةظجح زً  أمص ْو
 ُلؽ يف ال ازديةد يف دكٔن أن دصجٔ حاتلٔب ثؽس ألُم؛  ؼٍصك ثليح فيّ دليض

 وال أمم وال كؤأثِة وال أثٔك يِفؽم ىَ ُّأ ودؽيً،  دأرص يف ال دلسم ويف
 وال كؤأؾسكة يِفؽم ال أُّ نٍة ؼٍيم يِفؽم إٍُة رٔاُمإ وال زوجذم
 يِفؽم ال إحلًٓ دزتىف وٌَ ودكصًٌٓ ًحتجٓ ٌَ وال ٌِؿجم وال جتةردم

 يتجػ) :  وظيً آهل وىلع ؼييّ اهلل ؾًل اجليب كةل ؼٍيم ظيِفؽم إٍُة أخس
 أْيّ فريجػ وؼٍيّ وٌةهل أْيّ يتجؽّ واخس ويجًف زِةنا فريجػ زالث امليخ
 .(   ؼٍيّ ٌؽّ ويجًف وٌةهل

 كربه ّفي يأيت وامليخ ارشً  أم ارريً  أؼٍةجلة يه كجٔرُة يف ٌؽِة ظتجًف فةذلي
 ةالؿٔر خعَ رجو جةءه ؾةحلة ؼٍيّ اكن فإن ؼٍيّ خعت ىلع جييط
ٔجٓم ُخأ ٌَ:  هل فيلٔل الصيح طيت اثليةب خعَ ٔجّ ف  ؟ ثةخلري ييجء ال

 غري ىلع اكن وإن،  حالعةؼ دلٔم خىت جييعم ُةأو،  الؿةىح ؼٍيم أُة:  كةل
 ُخأ ٌَ:  هل فيلٔل؛  حالصاحئ نصيّ ةالؿٔر رجير اثليةب نصيّ رجو جةءه ذلم

ٔجٓم ٔجّ ف  ؟ ثةلرش ييجء ال

 !! حالعةؼ دلٔم خىت جييعم ُةأو،  اليسء ؼٍيم ُةأ:  فيلٔل
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 اىؽٍص فإن اآلن ٌَ ونعذؽس اآلن ٌَ ألُفعِة ٍُٓس:  املعيٍني ٌؽرش ية فيٓشا
ِٔا اذليَ أيٓة ية}   فيٓة ؼٍيِة فٍةذا دٍيش واأليةم يِليض  وتلِغص اهلل ادلٔا ٌآ

 ثةتللٔى لؤلمص دأكيس ْشا{   اهلل وادلٔا}  مؤكسا كةل زً{  ىغس كسٌخ ٌة ُفط
 ؼييّ ختىف ال : أي{   دؽٍئن ثٍة رجري اهلل إن}  كةل زً يحاآل أول يف اكن اذلي

ٔاطص وال كٔاىكًأ وال أؼٍةىكً ٔظكً كئبكً ر  ظٔاء ؼييّ ختفٔن ال وُف
ٔاء األوديح ثطٔن يف أو اجلجةل ػٍةريذ يف نِذً  ابلةب أُفعكً ىلع غيلذًأ ظ

}  خةىكً اهلل ىلع خيىف ال اجلجةل وراء أُفعكً ظرتدً أو ثةثليةب دغطيذً أو
ٔاء  وظةرب ثةلييو معذزف ْٔ وٌَ ثّ جٓص وٌَ اىلٔل أرس ٌَ ٌِكً ظ

 فال ؼالُيح ؼِسه فةلرس اخلفةية اهلل ؼيً كس ظٔاء خس ىلع اجلٍيػ{   ثةجلٓةر
 . وجو ؼض اهلل ُغص ؼَ تعترت ُمأ دغَ

 وظٍؽّ هآور حبةهل اهلل ؼيً وكس الؿجيةن أُغةر ؼَ يفذخي إنعةن ٌَ كً
 !! إحلّ األُغةر أخلص اهلل ُغص يهٔنف  أ

شا(  دؽٍئن ثٍة رجري اهلل إن)   ويف حرةفي ؼييّ ختىف ال اهلل ثأن إؼالم فيّ ْو
 ثؽٍيّ الك وظيجةزي دؽٍئن ثٍة رجري اهلل أن:  أي،  دٓسيس فٓٔ الٔكخ ُفط

ٔ،   جلة دٓسيس فٓٔ  . جلة دبؼري ْو

 . اهلل ٌؽؿيح يؽٍو اكن ملَ ودٓسيس،  ليٍؤٌِني دبؼري
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 يِٓةُة{   أُفعًٓ فأنعةًْ اهلل انعٔ اكذليَ دكُٔٔا وال} :  وؼال جو كةل زً
 ثؽضًٓ ثو،  ثةبلٓةاً أػجّ ًْ اذليَ اىغفيح أْو ٌَ ُكٔن أن وجو ؼض اهلل

 . أمٔادة أو أخيةء ااكُٔ ءظٔا اهلل انعٔ اذليَ ابلٓةاً ٌَ ضوأ

ٔد كٔم ونيس،  ربًٓ ُٔح كٔم نيس ىلس  ونيس،  ربًٓ ؾةىح كٔم ونيس،  ربًٓ ْ
 ؟ أمصًْ اعكجح اكُخ فهيف ذلم غري إىل ربّ فصؼٔن

 . ثةهلل واىؽيةذ،  اهلل ْيهًٓأ أن أمصًْ اعكجح اكُخ

هشا  اهلل نعيةن ٌَ جضء فؽِسه ؾغص أو ذُجّ نرب اعص لك املعيٍني ٌؽرش ْو
 ؟ وؼال جو

ٔد اهلل أن يؽئٍن فًٓ اهلل انعٔ ٌة ًُٓإ:  كةاو يلٔل كس ٔج  األذان ويعٍؽٔن م
  ؟ املصادٍة ف املآذن ٌَ

 بعٍؽّ وال ثِٔاْيّ وال ثأوامصه ايجةلٔ لً،   املنيس ٌؽةميح اهلل ااعمئ أًُٓ املصاد
 ٌجةىني غري ومذلادًٓ،  ػٓٔادًٓ ىلع اواظذٍصو وبطؼّ ثلٔدّ وال وبرصه

 !! ؼييًٓ وكسردّ،  ؼييًٓ اهلل ثةطالع

 ؟ اهلل اعكجًٓ ٍةذاجف

 ! اىؽٍو جنط ٌَ واجلضاء،  أُفعًٓ أنعةًْ ثأن اهلل اعكجًٓ

ً ورشاثًٓ ثطؽةًٌٓ ؼِةيذًٓ دصى الأ أُفعًٓ انعٔ ٌة:  كةاو يلٔل كس  وكؿْٔر
 ؟ أُفعًٓ انعٔ فٍة؛  ثأُفعًٓ ٌؽذِٔن زواجًٓأو ومصانجًٓ ومالبعًٓ
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 ثؽةدإ يف جٓسا ايجشلٔ لً ألًُٓ؛  املنيس ٌؽةميح أُفعًٓ ااعمئ ًُٓأ املصاد
 اثلٔأ ، اهلل طةؼح إىل أُفعًٓ دفػ يف جٓسا اثشلٔ وال اهلل يغضت ؼٍة أُفعًٓ
 زاكْة ٌَ أفيح كس} :  وجو ؼض اهلل كةل وهلشا،  ثةىرتاب ممصغح نأُٓة أُفعًٓ

 .{   دظةْة ٌَ رةب وكس

 كعةمأ ثؽس ْشا اهلل وكةل ، اىرتاب يف املسظٔس ثةليشء حاملنعي اجلفط ػجّ
 @ جالْة إذا واجلٓةر @ دالْة اذا واىلٍص @ وضدةْة والؼٍط}  ةؼس

 وُفط @ طدةْة وٌة واألرض @ ثِةْة وٌة والعٍةء @ يغؼةْة إذا والييو
ة فأهلٍة @ ظٔاْة وٌة  ٌَ رةب وكس @ زاكْة ٌَ أفيح كس @ ودلٔاْة فجْٔر

 .{  دظةْة

ة ولً أُفعًٓ ادظٔ ذاإ ثأًُٓ ذلم ىلع اهلل أكعً  وْؤالء،  ٔنجرةا أًُٓ يضكْٔ
 .  أُفعًٓ انعٔ اذليَ ًْ

 . ُفعّ دس فلس الضور وػٓةدة واجلٍيٍح اىغيجح يف يلػ اإلنعةن اكن ذاإ

 . ُفعّ دس فلس واىفٔاخغ ةوالضُ اخلٍص يف يلػ اكن ذاإ

ٔء الصخً وكطيؽح الٔادليَ ؼلٔق يف يلػ اكن ذاإ  . ُفعّ دس فلس اجلٔار وظ

 !! أُفعًٓ انعٔ كس ًٓػةثٓ وٌَ،  ْؤالء ولك

 يذؽٓس اهلل يغضت ؼٍة ثؽيسة حزكي طةْصة ُفعّ جلؽو ُفعّ نيس ٌة أُّ لٔ
 . اهلل طةؼح ىلع كةاٍح أُٓة خني لك يف ُفعّ
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{   اىفةظلٔن ًْ أوخلم أُفعًٓ فأنعةًْ اهلل نعٔ اكذليَ دكُٔٔا وال}  
ً ىفخ زً وجو ؼض طةؼح ؼَ اخلةرجٔن ًْ أوخلم  ادلٔا اذليَ أن إىل أُغةْر

ً اجلِحاهلل ليلةء اواظذؽسو اهلل  . جضاْؤ

 اىفةاضون ًْ اجلِح أؾدةب حاجلِ وأؾدةب اجلةر أؾدةب يعذٔي ال}  : فلةل 
 }. 

 اكذليَ ايكُٔٔ ال نأو، اهلل  ليلةء ايعذؽسو نأ ارادوأ ذاإ ًُٓأ إىل رػسًْأ زً
 ججو ىلع اىلصآن ْشا أُضجلة لٔ} :  فلةل ذلم إىل هلً مصػس اىلصآن فإن اهلل نعٔ

 اجلجةل ىلع ُضل لٔ اىلصآن أن:  يؽين{   اهلل رؼيح ٌَ ٌذؿساع رةػؽة لصأيذّ
 . ودسنسنخ،  اجلجةل خلؼؽخ

 . ثةهلل واىؽيةذ ، اجلجةل ٌَ ؾالثح أػس يه كئب ٌَ فكً

ٔد ؼَ وجو ؼض اهلل كةل  اكحلجةرة فيه ذلم ثؽس ٌَ كئبكً كعخ زً} :  احلٓ
 .{   ةكعٔ أػس أو

 . وجو ؼض اهلل ٌَ رؼيح الُسك اىلصآن ؼييّ ُضل لٔ فةجلجو

،  ةنسري أػيةء يف يذفهصون{   يذفهصون ىؽيًٓ ليِةس ُرضبٓة األٌسةل وديم} 
ٔذ،  احلجةرة ٌَ أؾيت اىلئب اكُخ نيف: وٌِٓة  . الضالل ٌَ ثةهلل ُؽ

 ؼَ وإيةكً يجؽسُة نأو ليؿةحلةت وإيةكً ِةئيٓي أن وجو ؼض اهلل أظأل
 . ؼجةددم وخعَ وػهصك ذنصك ىلع ؼِةأ امهلل املدصٌةت
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 . ودصىض حتت ملة ووفلِة

 واىفعٔق اىكفص إحلِة وكصه كئبِة يف وزيِّ اإليٍةن إحلِة خجت امهلل
 . الصاػسيَ ٌَ واجؽيِة واىؽؿيةن

 . املؤٌِني وؼجةدك ُبيم وظِح وكذةثم ديِم اُرص امهلل

 . ادليَ أؼساء وارشل واملرشكني الرشك وأذل واملعيٍني اإلظالم أؼض امهلل

ٔخيس ىلع خييِةأ امهلل ٔخيس ىلع وأٌذِة حوالعِ اتل  ح .والعِ اتل

ٔذ إُة امهلل   . ثطَ وٌة ٌِٓة عٓص ٌة اىفنت ٌَ ثم ُؽ

ٔجّ ىلع آجو غري اعجالً  فيّ ٌةحنَ ؼِة أفصج امهلل  . يصضيم اذلي ال

 . اىؽةملني رب هلل واحلٍس


