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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة
من يهده هللا  ،حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،إن احلمد هلل
واشهد أن حممدا  ،واشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له ،ومن يضلل فال هادى له ،فال مضال له
  .عبده ورسوله

( }اي أيها الناس اتقوا ربكم 1مسلمون{ )}اي أيها الذين أمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وانتم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء واتقوا هللا الذي تساءلون 

 يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهلل وقوال قوال سديدا   }( وقال تعاىل 2){واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيبابه 

   
 أما بعد:

وكل حمدثة  ،وشر األمور حمداثهتا -  -فإنًّ أصدق احلديث كتاب هللا وخري اهلدى هدى حممد 
 :وبـعد  :بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار

ذلك و  اآلذان،وتشنف هذه رسالة لطيفة مجعت فيها بعض املقدمات املنربية الرائعة اليت جتذب القلوب  
–هي من ابب قول رسول هللا و  املوعظةو  اخلطبة إىلما جيذب عقله  إىلن كثريا من املستمعني حيتاج أل

عبد هللا بن عمر انه قال قدم رجالن من املشرق فخطبا  احلديث فعنيف  كما-وسلمصلى هللا عليه 
من البيان لسحرا أو قال إن بعض البيان  إن :فعجب الناس لبياهنما فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 (3)0"لسحر
 البهية من املقدمات املنربية{ الكتاب }الدرر ومسيت ذلكوقعه على القلوب  والكالم أبول 

على حممد وعلى آل حممد  هللا واملسلمات وصلالعظيم رب العرش العظيم أن ينفع به املسلمني  أسال هللا
 وعلى أصحابه األطهار 

 السيد مراد سالمة/ إعداد العبد الفقري
 املصرية ابألوقافوخطيب ومدرس إمام 

  

                                                             
 (102)آل عمران  - 1
 (1)النساء  - 2
(، و"صحيح ابن 4651ويف "مسند أمحد" ) 2147( من طريق سفيان، والرتمذي )5146أخرجه البخاري ) - 3

 ( 5718حبان" )
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 مقدمة األوىل

احلمد هلل مل يزل علّيا، ومل يزل يف عاله مسّيا، قطرة من حبر جوده متأل األرض راّي، نظرة من عني 
 رضاه جتعل الكافر ولّيا، اجلنة ملن أطاعه ولو كان عبًدا حبشًيا والنار ملن

نُوِرُث ِمْن ِعب اِدَن   اجلْ نَُّة الَّيِت  }تِْلك  عصاه ولو شريًفا قرشًيا، أنزل على نبيه ومصطفاه قواًل هبًيا 
ان  ت ِقّياً]]مرمي  [ 63 :م نك 

   وكم هلل من لطف خفي  

   وكم أمٌل تساق به صباحا  

   ن بعد عرس وكم يرس أيت م

 إذا ضاقت بك األحوال يوما  

   

 ونصلي ونسلم على سيدَن حممد صلى هللا عليه وسلم

 جااا ل لااه الاادعيا زاادع    ا اادا  

 

 يبغي من األخا   اككاان األرزعاا   

 ماان ألاابد الاادعيا السااعا   حل اا    

 

عااا     زضفاضاا  لاابد القماايع م ق 

 و ااو الااذ  لااو لااا  عالاات كفااه   

 

 كاال الااذ  زااوق البساايط  أ عااا   

 مسااك بااه اخاااام اكساايمن رسااله   

 

 وأبااان أماا  الاادين والاادعيا معااا   

 عااا   إىل انساانام زلااو أع ضااوا   

 

 واسااكووا ع  ال ماااأ زدساامعا   

 وانااااس لاااايد بمعاااااد  لكنااااه   

 

 إن  ازعااااه ياااد الضااا ل تااادز عا   

 بعااا األعااام إذا رأ  عااور ا ااد    

 

 عاا ا الط يااس ول يضاال اك جعااا   

 ومااان الويااا  معثااا ال ين ناااي   

 

 عاان ّي ااه حاااام فاااا ويف عااا   

ُوُتنَّ ِإالَّ و أ نـُْتْم ُمْسِلُمون  )  ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ  ح قَّ تـُق اِتِه و ال  مت  ( ]آل 102} اي  أ يُـّه 
 { 102عمران/

ا و ب ثَّ مِ  ا ز ْوج ه  ل ق  ِمنـْه  ٍة و خ  ل ق ُكْم ِمْن نـ ْفٍس و اِحد  ا النَّاُس اتَـُّقوا ر بَُّكُم الَِّذي خ  ا رِج ااًل  } اي  أ يُـّه  نـُْهم 
ان  ع ل ْيُكْم ر ِقيًبا ) ام  ِإنَّ اَّللَّ  ك  اًء و اتَـُّقوا اَّللَّ  الَِّذي ت س اء ُلون  ِبِه و اأْل ْرح  ِثريًا و ِنس   []       1( ]النساء/1ك 
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الَِّذين  آ ذ ْوا ُموس ى ف رب َّأ ُه اَّللَُّ ِمَّ  ا الَِّذين  آ م ُنوا ال  ت ُكونُوا ك  ان  ِعْند  اَّللَِّ و ِجيًها )}اي  أ يُـّه  ( اي  69ا ق اُلوا و ك 
ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ  و ُقوُلوا قـ ْواًل س ِديًدا )  []71-69(  ]األحزاب/70أ يُـّه 

 أما بعد

وشر األمور  -صلى هللا عليه وسلم–فإن أصدق احلديث كتاب هللا، وخري اهلدى هدى حممد 
 .وكل ضاللة يف النار،ا بدعة وكل بدعة ضاللةحمداثهتا، وكل حمداثهت

تعذب مجًعا التقى فيك ولك وال تعذب ألسًنا خترب عنك وال تعذب قلواًب تشتاق إىل لذة  اللهم ال
 النظر إىل وجهك الكرمي
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 مقدمة الثانية
 حائل. وبني العبادالتائب على العباد فليس بينه  سائل،احلمد هلل اجمليب لكل 

 زائل.الحمالة  وكل نعيم هلا،جعل ما على األرض زينة 

 وحبائل.حذر الناس من الشيطان وللشيطان منافذ  

 الغافل.ومن استسلم هلواه فذاك الضال  العاقل،فمن أسلم وجهه هلل فذاك الكّيُس 

 ال إله إال هللا وحده ال شريك له تنزه عن الشريك وعن الشبيه وعن املشاكل. ونشهد أن

 من يرعى اجلنني املريض؟يشفي  املائل؟ منومن يعدل  األمر؟باد غريه؟ ومن يدبر من للع

 يف بطن احلوامل؟ 

 من جييب املضطر إذا دعاه؟ ومن استعصت على قدرته املسائل؟

 ؟والوسائلمن لنا إذا انقضى الشباب وتقطعت بنا األسباب 

ااْد  الن ااا ث قب ااا وب جب لبِْسااتث وبااولب ال  

وا   ااااااااااااااااااااااااااااااادث قب  رب

 

اا أبِجادث   والب ب مب و إىِلب مب ْمتث أبْلكث قث  وب

ااٍل عا بباا      يِت ِِّ كث ااد  ي يبااا عث ْلااتث قث  وب

 

ا أْعابِمادث   ٍ اِف الِّ  ْْ يْاِه لِكب لب مْن عب  وب

ااا    سب ْعلبمث ااوْرا أبْعااتب تب و إِلبيْااك أثمث  أبْلااكث

 

لباادث   الب جب ااْوٌ وب ااا صب اامب ِهْلسب ااا ِ  عب  مب

بْااابِسْ     اا مث ٍ اادب ل  يبااِدْ  بِالِّ  ااْد مب قب  وب

 

ْل إِلبيْاِه يبادث   اد  اْن مث َب مب ا ا خب  إِلبيْكب يب

ائِب ةً   ! خ  ا اي  ر بِّ  ..فـ ب ْحُر ُجوِدك  يـ ْرِوي ُكلَّ م ْن ي رُِد!.ف ال  تـ ُردَّنَـّه 

 ونصلي ونسلم على سيدَن حممد صلى هللا عليه وسلم

 إ ااااااي ال تعااااااذبني زاااااا   

 

 مقااا  بالاااذ  قاااد كاااان مناااي 

 وماااااا  حيلااااا  إال رجاااااا ي  

 

 وعفااوإ إن عفااول وحساان  نااي 

 زكااااام من لااااا    ِّ الواياااااا   

 

 وأعااات عاااض ذو زضااال ومااان 

 إذا زكاااا ل ِّ عاااادمي عليسااااا  

 

 عضضاات أعااامض وق عاات سااني 

 يظاااان النااااا  إ خااااَْا وإ   

 

 لثااا الناااا  إن ل تعاااف عناااي 

ُوُتنَّ ِإالَّ و أ نـُْتْم ُمْسِلُمون  )  ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ  ح قَّ تـُق اِتِه و ال  مت  ( ]آل 102} اي  أ يُـّه 
 { 102عمران/
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ا و ب ثَّ مِ  ا ز ْوج ه  ل ق  ِمنـْه  ٍة و خ  ل ق ُكْم ِمْن نـ ْفٍس و اِحد  ا النَّاُس اتَـُّقوا ر بَُّكُم الَِّذي خ  ا رِج ااًل  } اي  أ يُـّه  نـُْهم 
ان  ع ل ْيُكْم ر ِقيًبا ) ام  ِإنَّ اَّللَّ  ك  اًء و اتَـُّقوا اَّللَّ  الَِّذي ت س اء ُلون  ِبِه و اأْل ْرح  ِثريًا و ِنس   []       1( ]النساء/1ك 

الَِّذين  آ ذ ْوا ُموس ى ف رب َّأ ُه اَّللَُّ  ا الَِّذين  آ م ُنوا ال  ت ُكونُوا ك  ان  ِعْند  اَّللَِّ و ِجيًها )}اي  أ يُـّه  ( اي  69ِمَّا ق اُلوا و ك 
ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ  و ُقوُلوا قـ ْواًل س ِديًدا  []71-69]األحزاب/( 70) أ يُـّه 

 أما بعد

وشر األمور حمداثهتا، وكل حمداثهتا  eفإن أصدق احلديث كتاب هللا، وخري اهلدى هدى حممد 
 النار.ضاللة يف  اللة، وكلضبدعة وكل بدعة 
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 مقدمة الثالثة
وأنزل فيه  ،هتل دمع اخلاشعني وجعل تالوته خبضوع ،احلمد هلل الذي جعل القرآن هدايةً للمقبلني

وأننا بعد املوت للحساب  ،وأخرب فيه أن املوت هنايٌة لعاملني ،من الوعيد ما يهز به أركان الظاملني
و ِجيء   ،وسنقف بذل وخضوع بني يدي رب العاملني ،مبعوثني وأننا سنحاسب عما كنا فاعلني   [

نَّم  [ ]الفجر [ ليس 49 :[ ]و تـ ر ى اْلُمْجرِِمني  يـ ْوم ِئٍذ مُّق رَِّنني  يف األ ْصف اِد [ ]إبراهيم23 :يـ ْوم ِئٍذ ِب ه 
وهذا  ،هذا جزاء من أخلص العمل هلل رب العاملني ،سان مهنيهناك فرق بني ملك معظم وإن

 عطاء رب األرابب مالك يوم الدين.

 سبحانه من إله عظيم أعز احلق وأخرس املبطلني سبحانه عدد

 ما دعاه عباده املساكني سبحانه عدد ما اهنمرت دموع املنيبني سبحانه جواد كرمي قوي متني

 ياااا ماااان ل اويااااال والفاااا قان 

 

  

 اعأ بااه صااادر  كع زاا  ا ااد  

 

 واعصام باه قلباي مان الْيطااان   

 يساااا  بااه أماا   واقااا ماا رإ  

 

 وأجااْ  بااه جسااد  ماان النااَان   

 واحطا  بااه و ر  وأخلاع عياااي  

 

 والااد  بااه أ ر  وأصاال  لااا  

 واكْااف بااه ح  وحقااس تااوباي   

 

 أربِااا  باااه بيعاااي بااا  خرساااان 

 طساا  بااه قلبااي وصااٍف  ياا يت  

 

 أ اال بااه ذكاا   وأعااِل مكااا    

 واقطااب بااه طمعااي وٍعا  اااي  

 

 ك ٍاا  بااه ورعااي وأحيااي جنااا    

رتني وخلقانااي    أعاات الااذ  صااو 

 

 و اااادياني لثااااا ب ا يااااون   

 أعااات الاااذ  علماناااي ورهاناااي  

 

 وجعلاات صاادر  واعااي القاا آن   

 أعاات الاااذ  أطاااعماني وسااقياني  

 

 ماان ّاااَ كسااال يااد وال  كاااان   

 وجوتناااي وسااانتني وع اااتني  

 

 سااان وّم تني بالفضل وا أ   

 أعاات الاااذ  آوياااااني وحبااوتني  

 

 و ااادياني ماان حااَ  ا ااذالن   

 زااااالك اكمامااد واكاادا   كلسااا   

 

 بخواطااااا   وجااوارحي ولسااا  

 ولقاااد منناات عااض  رٍل بدععثاااام   

 

 ماا لاي بْكا  أقٍلاسن يادان ا د  

ونشهد أن ال إله إال هللا وحده شريك له وأن حممًدا رسول هللا ما جرا أثواب احلرير وما مشى التاج  
 من فوق اجلبني مرصًعا القميص مرقًعا 
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ٌم  اااااتب يْااااِه لِلن بثااااو   ِ خب لب اااا   عب ّب  أ

 

دث   اااسب ْْ لثاااوأث ويث وٌ  يب اااسث ْْ  ِماانب اهلل ِ مب

 وضاام  ا لااهث اساامب النبااي  إىل اساامِه  

 

دث   ْمااِد اكثااأٍذنث أْلااسب ااالب ِّ ا ب  إذا قب

 ولاااس  لاااهث ماااِن اسااامِه لي لاااهث  

 

 زااذو العاا ِم ٌمااوٌ  و ااذا ٌماادث  

زباااْنب      ْعااادب يباااد   وب اعباااا بب  عببااايت أتب

 

ماانب ال سااِل واألوواااِن ِّ األرِ   

 تعباااااااااااااااااااااااااااااااادث 

 

اِ ياااْ  ْسااابنَْا وب ب اجاااْ مث ااام ِ ب دْمسب  زب

 

اااِقيلث   لثاااوأث كاااو الأب الص  ن ااادث يب  اكثسب

اااا جناااا  ْ    وأعااااذرعا عااااارْان وبثب

 

 وعلمناااا ا سااا مب زااااهللب عممااادث  

 وأعااتب إلااهب ا لااِس رإ وخااالقي  

 

 بذلكب ما عما لث ِّ النااِ  ألاسدث  

عا   ن  ب ْول مب ل  الناِ  عن قب البيْتب رب عب  تب

 

أْ باادث   اإب إ اااْ أْعااتب أْعاامب وب  ِسااوب

 لااكب ا لااسث والاانعو ث واألماا ث كلااهث  

 

ْعبثااادث    ز ي ااااإب عبْساااابْسد  وإي ااااإب عب

ُوُتنَّ ِإالَّ و أ نـُْتْم ُمْسِلُمون  )  ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ  ح قَّ تـُق اِتِه و ال  مت  ( ]آل 102} اي  أ يُـّه 
 { 102عمران/

ا و ب ثَّ ِمنـْهُ  ا ز ْوج ه  ل ق  ِمنـْه  ٍة و خ  ل ق ُكْم ِمْن نـ ْفٍس و اِحد  ا النَّاُس اتَـُّقوا ر بَُّكُم الَِّذي خ  ا رِج ااًل  } اي  أ يُـّه  م 
ان  ع ل ْيُكْم ر ِقيًبا ام  ِإنَّ اَّللَّ  ك  اًء و اتَـُّقوا اَّللَّ  الَِّذي ت س اء ُلون  ِبِه و اأْل ْرح  ِثريًا و ِنس   []       1( ]النساء/1) ك 

ان  ِعْند  ا الَِّذين  آ ذ ْوا ُموس ى ف رب َّأ ُه اَّللَُّ ِمَّا ق اُلوا و ك  ا الَِّذين  آ م ُنوا ال  ت ُكونُوا ك  ( اي  69َّللَِّ و ِجيًها )}اي  أ يُـّه 
ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ  و ُقوُلوا قـ ْواًل س ِديًدا )  []71-69حزاب/(  ]األ70أ يُـّه 

 أما بعد

وشر األمور   -صلى هللا عليه وسلمفإن أصدق احلديث كتاب هللا، وخري اهلدى هدى حممد 
 .وكل ضاللة يف النار،حمداثهتا، وكل حمداثهتا بدعة وكل بدعة ضاللة
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 مقدمة الرابعة
 املنتقم من عصاه بنار يريد،الفعال ملا  الشديد،والبطش  اجمليد،احلمد هلل ذو العرش 

 يغيب،املكرم سبحانه وتعاىل ملن أطاعه واتقاه ِبنات ال ينفذ نعيمها وال  الوقيد،تلظى بدوام 
مْن ع ِمل  ص احِلًا ف ِلنـ ْفِسِه  فسبحان الذي قسم خلقه قسمني وجعلهم فريقني فمنهم شقي وسعيد ]  

ٍم لِّ  ا و م ا ر بُّك  ِبظ الَّ [ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 46 :ْلع ِبيِد[ ]فصلتو م ْن أ س اء فـ ع ل يـْه 
 الذي ،القيوم الصمد ،شريك له، الواحد األحد

 هللا،ال مغيث غري  أ ح ٌد،مل ْ ي ِلْد و ملْ  يُول ْد و ل ْمي ُكن لَُّه ُكُفواً 

 وال مفرج هلمومنا وكروبنا إال هللا  هللا،غري  وال َنصر هللا،وال جمري غري هللا، وال معني غري 

 فإذا أصابك هٌم فقل اي هللا  

 وإذا أصابك حزٌن فقل اي هللا  

 وإذا واجهتك املشكالت فقل اي هللا  

 فإنه ال مفرج لكل ذلك إال هللا  ،وإذا اجتمعت عليك الدنيا أبسرها فقل هللا 

تِاِه   ْدرب الْبباْدرث ِماْن آيبااِل قث ْمدث وب  ْ  ال

 

  

ُث  ب ااادب ث  ال ْح الْاااوب هث وب اااب مب ث سب َْ  ط ااا

 

  

اهث   سب د  ٍم قب وِر الص  خث ْتب الص  الن ْملث َتب  وب

 

  

ْم   ث ث يبْساانث ْساْ ا زب ااوعبهث جب الن اا ث يبْعصث  وب

 

  

صاحب  ،حممد رسول هللا النيب املصطفى والرسول اجملتىب الرمحة املهداة والنعمة املسداة ونشهد أن
 املقام احملمود واحلوض املورود الشفاعة العظمى، سيد األولني واألخرين على هللا وال فخر، 

 يا مصطفام وألعت سااكن مس ااي  

 

 روحي زداإ وكل ما ملكات ياد  

 إ  وقفاات لن اا  يناااك  ااااي  

 

 وسعااااا يت أال بغياااا إ اقاااااد  

اااٌ     لااك مع ااا ال با ااا اٌل  ث

 

 خااااَ مأياااادوأجل ساااا القاااا آن  

 آياتاااه يْفاااي السقيااام رحيقساااا  

 

ااد   كااال قلااال ملماااد   وهباااا تبصب

ااَل أو حث زااات كلوتاااه   ّث  ماااا 

 

 لاالت ياادا اوااا  ولااا  اكعاااد  

 ولااد انبيااال وبااه عينيااه ا اااد   

 

 ت عااو لاااه العليااا بقلاااال لا اااد 
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 قد المناي زياه العا ولن ولاو  ر   

 

 عااادععاام الغااا ام بااه لكاااان مسا 

غدا اللهم صل عليه وسلم على أله وأصحابه الطيبني األبرار الذين كانوا فيما بينهم رمحاء فرضى  
 يوم الدين  إىلعنه رب األرض والسموات وعن التابعني واتبعني إبحسان 

ُوُتنَّ ِإالَّ و أ نـُْتْم ُمْسِلُمون  ) ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ  ح قَّ تـُق اِتِه و ال  مت  ( ]آل 102} اي  أ يُـّه 
 { 102عمران/

ا و ب ثَّ مِ  ا ز ْوج ه  ل ق  ِمنـْه  ٍة و خ  ل ق ُكْم ِمْن نـ ْفٍس و اِحد  ا النَّاُس اتَـُّقوا ر بَُّكُم الَِّذي خ  ا رِج ااًل  } اي  أ يُـّه  نـُْهم 
ان  ع ل ْيُكْم ر ِقيًبا ) ام  ِإنَّ اَّللَّ  ك  اًء و اتَـُّقوا اَّللَّ  الَِّذي ت س اء ُلون  ِبِه و اأْل ْرح  ِثريًا و ِنس   []       1( ]النساء/1ك 

الَِّذين  آ ذ ْوا ُموس ى ف رب َّأ ُه اَّللَُّ ِمَّ  ا الَِّذين  آ م ُنوا ال  ت ُكونُوا ك  ان  ِعْند  اَّللَِّ و ِجيًها )}اي  أ يُـّه  ( اي  69ا ق اُلوا و ك 
ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ  و ُقوُلوا قـ ْواًل س ِديًدا )  []71-69(  ]األحزاب/70أ يُـّه 

 أما بعد

وشر األمور  -صلى هللا عليه وسلم –فإن أصدق احلديث كتاب هللا، وخري اهلدى هدى حممد 
 .ضاللة يف النار ضاللة، وكلهتا بدعة وكل بدعة حمداثهتا، وكل حمداث
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 مقدمة اخلامسة
 احلمد هلل الذي أعطى األمان ملن شكر 

 سبحانه سبحانه رب عظيم قد على فوق اخلالق وقتدر

 سبحانه سبحانه عنت الوجوه جلاهه واستسلمت فطر احلياة ألمره ملا أمر 

أمر الذي يف كل  اجلالل أفاءهنات عدن عزها نور فأمت فيض نعيمه للمؤمنني العاملني لدينهم ج
 أمر قد أمر 

  والبصروأضاف من مدد اخللود ما غاب عن وعي املسامع 

 من كل فيض َنعم يسمو على كل الفكر 

 تصور عرفته أذهان البشر  يفوق كلو 

 ال اله إال هللا واحد أحد فرد صمد ال شريك له يف ملكه وال سند  أنواشهد 

 سبحانه سبحانه جعل احلياة مطية مطواعة للمؤمنني احملسنني ألهنم قد وحدوا هللا العظيم املقتدر 

 ومشوا على درب اهلدي ملا بدى يف املبتدى نور الذي أحيا الفطر 

 ونشهد أنه رسول هللا من جاء فخرا للحياة يؤمها حنو العال حىت علت رغم احلفر 

  نتصرالظالم وتمتحو  الصعاب تقدمةرغم 

 ابلعلم ترسم للحياة سبيلها من أجل إسعاد البشر

ُتْم ُمْسِلُمون  ) }اي   ُوُتنَّ ِإالَّ و أ نـْ ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ  ح قَّ تـُق اِتِه و ال  مت   { 102( ]آل عمران/102أ يُـّه 

ا و ب ثَّ ِمنـْهُ  ا ز ْوج ه  ل ق  ِمنـْه  ٍة و خ  ل ق ُكْم ِمْن نـ ْفٍس و اِحد  ا النَّاُس اتَـُّقوا ر بَُّكُم الَِّذي خ  ا رِج ااًل  } اي  أ يُـّه  م 
ان  ع ل ْيُكْم ر ِقيًبا ام  ِإنَّ اَّللَّ  ك  اًء و اتَـُّقوا اَّللَّ  الَِّذي ت س اء ُلون  ِبِه و اأْل ْرح  ِثريًا و ِنس   []       1( ]النساء/1) ك 

ان  ِعْند  ا الَِّذين  آ ذ ْوا ُموس ى ف رب َّأ ُه اَّللَُّ ِمَّا ق اُلوا و ك  ا الَِّذين  آ م ُنوا ال  ت ُكونُوا ك  ( اي  69َّللَِّ و ِجيًها )}اي  أ يُـّه 
ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ  و ُقوُلوا قـ ْواًل س ِديًدا )  []71-69حزاب/(  ]األ70أ يُـّه 
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 أما بعد

وشر األمور   -صلى هللا عليه وسلم–فإن أصدق احلديث كتاب هللا، وخري اهلدى هدى حممد 
 .ضاللة يف النار ضاللة، وكلحمداثهتا، وكل حمداثهتا بدعة وكل بدعة 

 املقدمة السادسة
 سبحانه ضني،واألر  السماواتاحلمد هلل رب العلمني إله األولني واآلخرين وقيوم 

 فأرساها،نصب اجلبال  املتأملني،سبحانه هبرت عظمته قلوب العارفني، وأظهرت بدائعه لنواظر 
املالئكة من خشيته  ،ورفع السماء فأعالها وبسط األرض فدحاها ،وأرسل الرايح فأجرها

او اِت و اأْل رْ ،واجلبابرة لعظمته خاضعون،والرسل من هيبته خائفون ،مشفقون ل ُه م ن يف السَّم  ِض  }  
 [26 :ُكلٌّ لَُّه ق انُِتون  ]الروم

 الذي مل ْ ي ِلْد و مل ْ يُول دْ  الصمد،ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له الواحد األحد، القيوم 

  هللا،ال َنصر غري و  هللا،وال معني غري  هللا،وال جمري غري  هللا،و مل ْ ي ُكن لَُّه ُكُفواً أ ح ٌد، ال مغيث غري 

د  لكل ما يثاوقبث  ي   ما ِّ الضمَ ويسمبث  يا من  أعت اكعب

 يا من إِليه اكْاكام واكف  ث  يا من ي جام للْدا د كلسا 

 امنن ز ِن ا َ عندإ أ ب يا من خ ا ن ر قه ِّ قول كن 

 زباالزاقار إِليك زق   أ زبث  ما   سو  زق   إِليك وسيلٌ  

؟زلئن  ما   سو  ق عي لبابك حيلٌ   ِ ْ لث زد   بال أق  ث  رث

 إِن كانب زضلك عن زقَ يثمنبث  ومن الذ  أ عو وأ اف باسمه 

 

 اشا جلودك أن يقنِّط عاصياً 

 الفضل أجزُل واملواهب أوسعُ 
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 املسداة،وأشهد أن حممد عبده ورسوله النيب املصطفى والرسول اجملتىب الرمحةا ملهداة والنعمة 
 سيد األولني واألخرين على هللا وال فخر،صاحب املقام احملمود واحلوض املورود الشفاعة العظمى

 :ذاك

 الْااااافيب مقاماااااه اكمماااااو ث 

 

 ولوا ااااه بيااااد العاااا  معقااااو  

 زاااذا توازاادل للمسااال وزااو   

 

 قاااالوا تقااادم باألعاااام  عااايو   

 صااالوا علياااه وسااالموا تساااليو  

 

 زيقاااوم بالباااال العاااض ويسااا د 

 ويقاااول ياااا ماااوال  آن اكوعاااد  

 

 زي ااال قاال يساامب إليااك ٌمااد 

 وع يااااك منااااا عِّاااا  وععاااايو  

 

 صااالوا علياااه وسااالموا تساااليو 

 اللهم صل عليه وسلم على أله وأصحابه 

الطيبني األبرار الذين كانوا فيما بينهم رمحاء فرضى عنه رب األرض والسموات وعن التابعني 
ُوُتنَّ ِإالَّ  قال واتبعني إبحسان إيل يوم الدين ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ  ح قَّ تـُق اِتِه و ال  مت  تعاىل} اي  أ يُـّه 

 { 102( ]آل عمران/102و أ نـُْتْم ُمْسِلُمون  )

ا و ب ثَّ ِمنـْهُ  ا ز ْوج ه  ل ق  ِمنـْه  ٍة و خ  ل ق ُكْم ِمْن نـ ْفٍس و اِحد  ا النَّاُس اتَـُّقوا ر بَُّكُم الَِّذي خ  ا رِج ااًل  } اي  أ يُـّه  م 
ان  ع ل ْيُكْم ر ِقيًبا ام  ِإنَّ اَّللَّ  ك  اًء و اتَـُّقوا اَّللَّ  الَِّذي ت س اء ُلون  ِبِه و اأْل ْرح  ِثريًا و ِنس   []       1( ]النساء/1) ك 

ان  ِعْند  ا الَِّذين  آ ذ ْوا ُموس ى ف رب َّأ ُه اَّللَُّ ِمَّا ق اُلوا و ك  ا الَِّذين  آ م ُنوا ال  ت ُكونُوا ك  ( اي  69َّللَِّ و ِجيًها )}اي  أ يُـّه 
ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ  و ُقوُلوا قـ ْواًل س ِديًدا )  []71-69حزاب/(  ]األ70أ يُـّه 

 أما بعد

وشر األمور حمداثهتا، وكل حمداثهتا  eفإن أصدق احلديث كتاب هللا، وخري اهلدى هدى حممد 
 .ضاللة يف النار ضاللة، وكلبدعة وكل بدعة 
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 مقدمة السابعة
 ،وشكر ،وخلق فأمر وعبد فأاثب ،وملك فقهر ،احلمد هلل الذي أراد فقدر العاملني،احلمد هلل رب 

ليجز  ،قو رهبم إيل جنات وهنرتوالذين ا ،جعل مصري الذين كفرو إيل سقر ،ب وغفروعصي فعذ
 والذين امنوا ابحلسىن  ،الذين كفرو مبا عملو

 وهو علي كل شيء قدير  ،وله احلمد ،له امللك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال هللا

 يا رل رضااإ خاَ إ  مان الادعيا 

 

قاصايسا  وما زيسا ياا مالاك الانفد 

 و اعيسااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 زنظا   منااك يااا سااأ  وياااا أماام 

 

 خااَ إىل ماان الدعياااا ومااا زيسااا   

 زلياااد للنااافد أمااا ل َتققاااسا  

 

 سااو  رضاااإ زااذا أقياا أماعيسااا 

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

بلغ الرسالة وأدى األمانة وكشف الظلمة وأحاط به الغمة وجاهد يف هللا حق جهاده حىت أاته 
 اليقني 

 هللا:اي سيدي اي رسول 

 أعاات الااذ  تساااوجال الافضااي  

 

 زصااالوا علياااه بكااا   وأصياااا    

 ملئاات عبوتااه الوااا و  زااد س ا  

 

 بمسااامه الاادين اوديااد زدسااف ا   

 ومن ل يصاض علياه كاان بخيال ا  

 

 صااالوا عليااه وساالموا تسااليو   

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  ىوعل 
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني

  



 

17 
 

  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 بعد:مث أما 

 

 املقدمة الثامنة
ودلت على كرم جوده نعمه الباطنة والظاهرة، وسبحت  الباهرة،احلمد هلل شهدت بوجوده آايته 

حبمده األفالك الدائرة، والرايح السائرة، والسحب املاطرة، هو األول فله اخللق واألمر، واألخر 
 فإليه الرجوع يوم احلشر، هو الظاهر فله احلكم والقهر، هو الباطن فله السر واجلهر 

 وهو علي كل شيء قدير ،وله احلمد ،له امللك ،لهوحده ال شريك  هللا،واشهد إن ال اله إال 

 أعْاااادتني ورهاااااني وسااانتني 

 

 أحساان زدعاات اكمساان اكفضااال   

 ما   ساواإ وأعات ّايا  مقصاد   

 

 وانااس أعاات ومااا عااداإ ضااا ل   

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

 معه، وإذا َنم فّيح الطيب مضجعه، وإذا تكلم كانت احلكمة مرفعهإذا سار سار النور 

 الرسول هو هو املختار مـن الـربااي هو اهلادي البشري

 عليه من املهيمن كل وقت صـالة دائما فيها القبـول

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  ىوعل
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 مث أما بعد 

 املقدمة التاسعة
احلمد هلل الذي تفرد يف أزليته بعز كربايئه، وتوحد يف صمديته بدوام بقائه، ونور مبعرفته قلوب 

دين بطيب ثنائه، وأسبغ على الكافة جزيل عطائه، وأمن خوف أوليائه، وطيب أسرار القاص
اخلائفني حبسن رجائه، احلي العليم الذي ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف أرضه وال مسائه، القدير 

 ال شريك له يف تدبريه وإنشائه 

 روهو علي كل شيء قدي ،وله احلمد ،له امللك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال هللا

 رب اي

 أعااا ماان أعااا أعااا ِّ الوجااو  و يعاا  

 

 وّاادا سدمعاا عاااب ا ِّ رحلاااي   

 أعا ما مدل ياد  إىل ّاَإ ساا ل  

 

 زارحم بفضالك ياا مسايمن ذلااي   

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

احملمود، يف اليوم املشهود، فجمع األنبياء حتت خامت أنبيائه، وسيد أصفيائه، املخصوص ابملقام 
 لوائه

 بثاااااكمو يااااا أماااا  اكخاااااار  

 

 ِّ ياااوم القيامااا  جناااا  وح يااا ا 

 زضاالاموا حقااا باادعا م ساال   

 

 خاااَ الويااا  با ياااا وحضاااورا 

 صاااام عليااااه اهلل ربااااام  ا اااااو  

 

 ماااا  امااات الااادعيا و ا  ك اااَا   

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  ىوعل 
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 بعد:مث أما 

 املقدمة العاشرة
وتنزه يف مجاله وجالله عن مقاالت  والشبيه،احلمد هلل الذي تقدس يف أزليته وأبديته عن النظري 

فهو الواحد  ،وال ضياء يظهره ،وال أحد ينصره ،فال أمد حيصره ،الغىن عن خلقه التمويه،أهل 
 األحد القدوس الصمد الذي ال شك فيه 

 وهو علي كل شيء قدير ،وله احلمد ،له امللك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال هللا

 فسبحانه سبحانه إذا أدخل عباده اجلنة 

 فها أَن منكم قاب قوسني أو أدىن يقول عبادي هل رضيتم بنعمـيت

 متلوا بوجهي وانظروا ما منحتكم فمن َنل منـى نظرة فقد استغىن

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه

 انتخبه من أشرف القبائل، وزينه أبكمل الفضائل، وجعل أتبعه من أشرف الوسائل 

 تبع نااا ا  يااا رل لاافعه زينااا يااوم

 

 عمن من خاوا ِّ ّاااي  ا  ال   

 يا رل اّفا  لناا كال الذعااول باه   

 

 واماانن وسااام  زسااذا ّاياا  األماال 

يوم  إىلله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان آ ىوعل 
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني

 

  



 

20 
 

  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 املقدمة احلادية عشر
احلمد هلل الذي عز جالله فال تدركه اإلفهام، ومسا كماله فال حييط به األوهام، وشهدت أفعاله أنه 
احلكيم العالم، املوصوف ابلعلم والقدرة والكالم، سبحانه هو هللا الواحد السالم، املؤمنون حبب 

، تبارك اسم إليهم اإلميان وشرح صدورهم لإلسالم، ويقبل التوبة ويكشف احلوبة ويغفر اإلجرام
 ربك ذي اجلالل واإلكرام 

وهو علي كل شيء قدير  ،وله احلمد ،له امللك ،وحده ال شريك له هللا،واشهد إن ال اله إال 
 شهادة من قال رىب هللا مث استقام

 هللا ربـى ال أريــد ســواه هل يف الوجود حقيقة إال هو 

األَنم عـن امتداحك انـه تتصاغر األفكار  يـا من وجب الكمال بذاته فالكل غاية فوزهم لقياه عجز
 دون مـداه 

 من كان يعرف انـك احلق الذي هبر العقول فحسـبه وكفـاه 

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه

اكم الغمام، مل يزل صلى عليه هللا وسلم يقاتل يف هللا بعزم واهتمام، حىت انقشع عن مساء احلق تر 
 وظل يف أفق اإلميان بدر التمام 

 إذا أر ل أن تفاااااو  وتا تاااااقي 

 

  رج العاام أو تنااال منااه رضااا    

 أ م الصااا   عااام ٌماااد الااااذ    

 

 لاااوال  مااااا زااااا  اككااااو زااااا  

 ولااه الوساايل  واللاااوا  وكووااا   

 

 ي و  الاور  وكاذا يكاون اواا    

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  ىوعل 
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 مث أما بعد /:

 املقدمة الثانية عشر
سبحان الذي يف األرض  عرشه،احلمد هلل رب العاملني سبحانه سبحانه سبحان الذي يف السماء 

 ،سبحانه يف النار سلطانه ،البحر سبيله يفسبحان الذي  ،قضائهسبحان الذي يف القرب  ،حكمه
 سبحان الذي يف القيامة عدله ،سبحان الذي يف اجلنة رمحته

وله احلمد وهو علي كل شيء قدير  ،له امللك ،وحده ال شريك له هللا،واشهد إن ال اله إال 
 شهادة من قال رىب هللا مث استقام تقرب لعباده برأفته ورمحته، ونور قلوب عباده هبدايته، 

 ساااابمان ماااان ماااا  الوجااااو  

 

 أ لاا  ليلااوأ مااا اخفااام بااو أباادا    

 ساابمان ماان  ساا  اوميااب بنااور   

 

 زياااه يااا   ألااايا  مااان صااافا    

 ساابمان ماان أحيااا قلااول عبااا    

 

 بلااوا   ماان زاايا عااور  اادا    

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

 واهلل مااا ِّ ا لاااااس م اال ٌماااد  

 

 ِّ الفضااال واواااو  واألخااا ق 

 زسااو النبااي ا الماااي اكصااطفام   

 

 ماان خااَ  األعسااال ماان عاادعان 

 لاو حاااول الْاع ا  وصااف ٌمااد  

 

 وأتااااو بدلاااعار ماااان األو ان   

 ماااذا يقاااول الواصفاااون ألهااد   

 

 بعاااد الااااذ  جاااا  ِّ القاااا آن 

له وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم آ وعلى 
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 :مث أما بعد

 املقدمة الثالثة عشر
العاملني، أمحده على ما يفعل ويصنع، وأشكره على ما يزوى ويدفع، وأتوكل عليه احلمد هلل رب 

 وأقنع، وأرضى مبا يعطى ومينع

، ال أمد حيصره، ال أحد ينصره، ال ولد يشفعه، ال عدد جيمعه، حيتالسبحانه ال حد يناله، ال عد 
 ال مكان ميسكه، ال زمان يدركه 

وله احلمد وهو علي كل شيء قدير  ،له امللك ،يك لهوحده ال شر  ،واشهد إن ال اله إال هللا
 رب اي شهادة أعدها من أكرب نعمه وعطائه، وأعدها وسيلة إيل يوم لقائه

  ا   قليااااال مااااا أرا  مبلغنااااام 

 

 ألاا ا   ابكااي أم لطااول مسااازاي    

 أَت قنااي بالناااار يااا ّايااا  اكناااام  

 

 زاادين رجااا ي زيااك وأياان ٌباااي   

 وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبهوأشهد أن سيدَن  

 انااس أعاات وأعاات إعاق ا ااد  

 

 ولااك الكاااال ا الااد الصاافمال 

 ماان يقصااد الدعااايا بغااَإ يلقسااا  

 

 تيساااا مااان األ اااوال والظلاااول   

 لااو عق القااوم الكبااار وّاا ل  

 

 ز ليااك حاااو مناسااام ا طااوال   

  لاات علااومسم باا ّم عبااوّسم  

 

 وتع ضااااوا كسالااااك ا طاااا ال 

 وتنكبااوا سااابل السااا م وأقبااال  

 

 ياْدقااااون بدساااافه الكلاااول   

 لااو أحساانوا زساام الاا م ألساالموا  

 

 مااا ّااَ  يناااك سااالم لن ااال 

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  ىوعل 
 .الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 مث أما بعد:

 املقدمة الرابعة عشر
وأسـكـنـه .. ... خلق آدم وعلمه األمساء. وأسجـد له مالئكـتـه.احلمد َّللَّ رب األرض ورب السماء

 دار البـقاء... الـجـنة

وحذره من الشيطان ألد األعداء مث أنفذ فيه ما سبق به القضاء فاهبطه إىل دار االبتالء...وجعل 
األنبياء...و ما منهم أحد إال و  جتلت رمحته هبم فتوالت الرسلو  عمل ال دار جزاء الدنيا لذريته دار

الصدور  يفوجاء معه بفرقان وضياء...مث ختمت الرساالت ابلشريعة الغـراء...و نزل القرآن ملا 
 األتـقيـاء...و  .. فأضأت به قلوب العـارفـني.شفاء

 احلكماء... حنمده تباركو  هنل من فيض نوره العلماءو  و ترطبت آبايته ألسنة الذاكرين واألولياء...
الضـراء...  ونعوذ بنور وجهه الكرمي من و  نستعينه عـلى البأسـاءو  السراء...و  تعاىل على النعماءو 

ومشاتـة األعداء... ونسأله عيش السعداء وموت الشهداء  جهد البالء ودرك الشقاء وعضال الداء
 طريق األولياء األصفياء...والفوز ىف القضاء وأن يسلك بنا 

األرض ىف و  السماواتوأشهد أن ال إله إال هللا وحده ليس له أنداد وال أشباه وال شركاء...خلق 
.. حميـط خبـلقـه .منهـم األشقيـاءو  ستـة أيـام وكان عرشـه عـلى املـاء...خـلق اخلـلق فـمنهـم السـعـداء

قدرتـه سـواء... مسيع بصري يرى النملة  يفل املمكنـات ..قـادر مقتـدر فكـ.فـليس هلـارب منـه جنـاء
.. أجرى األمـور حبكمتـه ...و يسمـع دبيبهـا عـلى الـصـخـرة الـصمـاء.الليلة الظلماء يفالسوداء 

 .. .وقسـم األرزاق وفـق مشيئتـه بغـري عنـاء

 ...خلق بقدر وكل أمر جرى بقضاء شيءيشغله شأن عن شأن فكل  ال

..و الشهيـد يـوم .إمـام املـجـاهـديـن واألتـقيـاءو  ...دَن حممدا خامت الرسل واألنبياءوأشهد أن سي
ما أساء...دعـا و  )صلى هللا عليه وسلم ( فما أخطأ قـط القيـامـة عـلى الشـهـداء...املعصوم
 أصحـابـه إىل اهلـدى فـلبـوا النـداء...
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الصرب على البالء والعمل  يفإذا سلوكـه إشـراق وضيـاء...هو القدوة النرية و  فإذا ذاتـه رمحـة هلم ونـور
دار الفنـاء... فكم مرت شهور وال طعام له وألهـل  يفالـزهـد  يفلدار البقاء...وهـو األسـوة املشـرقـة 

 بيته إال التمر واملاء

ء... مل يؤثر عنـه غـدر بـل أشتهـر مـن قبل البعثـة ابلصـدق فلم يعرف عنه كذب وال نفاق وال راي 
املسجد  يفهو  السماء... وصلى يفإخـالص وأمانـة ووفـاء... صلى هللا عليه قدميا وكذا املالئـكـة 

أصحـابـه نبـع مـن  ظمئكـفـه خبـري األمسـاء...و حـني   يفاألقصى ابلرسل واألنبياء...سبـح الـحصـى 
ليه وعلى آله وصحابته األجالء... وعلى السائرين بني أصـابعـه املـاء...اللهم صل وسلم وابرك ع

الكون ظلمة  يفمادام و  الداعني بدعوته إىل يوم اللقاء...ما تعـاقب الصبح واملساءو  على دربه
 وضياء
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 املقدمة اخلامسة عشر
.. .وأمت نوره... وأخـزى األحـزابأنزل على عبده الكتـاب...أظـهر احلـق ابلـحـق  الذياحلمـد هلل 

.. رسل الريـاح بشرى بـني يدى رحـمتـه وأجـرى بفـضـلـه .تباب يفالكافـرين  وجعل كـيد
النـهار خـلفة و  منـه شـراب...جـعـل اللـيلو  ..... فـمنه شـجـر.أنـزل مـن السماء ماءو  السـحـاب...

ذ بنـور وجهـه األسباب...و نعـو و  تعـاىل عـلى املسـببـاتو  فـتذكر أولـوا األلباب... نـحـمده تـبارك
 سـوء احلسـاب...و  نسـألـه السـالمـة مـن الـعـذابو  العتاب...و  الكـريـم مـن املـؤاخـذة

.. احلكـم .ورب األربـابال إلـه إال هللا الـعـزيـز الـوهـاب...  املـلك فـوق كـل املـلوك  وأشـهد أن 
التـوب شـديـد الـعـقـاب...  ابـل وقـ...غـافـر الـذنب وتوضـع األنسابالعـدل يـوم يكشـف عن سـاق 

... فمـن وإليـه الـمـآب واحليـاة لـيبـلوَنخـلـق آدم مـن تـراب...  خـلـق املـوت و  خـلق النـاس مـن آدم
 مـا متـاع الـدنيـا إال سـراب...و  حسن الثـواب...و مـن أسـاء فـعليـها وهللا عنـدهعمـل صاحلـا فلنفسـه 

 يفسـلـم و  رسـولـه املستغفـر التـواب...املعصوم صـلى الـلـه عـليـهو  عبـده وأشـهد أن سيـدَن حممـدا
قـمـة و  قـولـه فـصـل اخلـطاب... قـدوة األمـمو  رأيـه الـصـوابو  الـشـبـاب...خـلـقـه الكـتابو  الـشيبـة
ـها كـزاد األحبـاب... عرضـت عليـه الدنيـا بكنـوزها فـكان بـالغـه منو  درة املـقـربـنيو  الـهـمـم

رتـق الـثيـاب... أضاء الدنيا بسنته وأنقذ و  نـام عـلى احلصري وخصـف نعـلـهو  الـركـاب...ركـب البعـري
عـلى و  بـارك عليـهو  سلـمو  األمة بشفاعته ومأل للمؤمنني براحته من حوضه األكواب...اللـهـم صـل

السحـاب... وكـلمـا نـبـت مـن  ريوجـرى بـاخلـ..  مـا هبـت الـريـاح بـالبشـرى .األصحـابو  اآلل
 ...وطـاباألرض زرع أو أيـنـع مثـر 
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 :أمـا بـعـد 

 

 املقدمة السادسة عشر
.. مث جعله نطفة بني الصلب .احلمـد هلل رب املشـارق واملغـارب... خـلق اإلنسـان مـن طـني الزب 

..فنـوع لـه املطـاعـم .بـهوالرتائب...خلق منه زوجه وجعل منهما األبناء واألقارب...تـلطـف 
البحـر عـلى القـوارب... حنمـده تبـارك وتعـاىل محـد  يفو  الرب عـلى الـدواب يف... ومحله واملشـارب
املزيـد والطـالب...ونعـوذ بنـور وجـهـه الكـريـم مـن شـر العـواقـب...وندعـوه دعاء املستغفر  يفالطـامع 

 ـر حاضر أو غائب...الوجـل التائب... أن حيفظنا من كل ش

 .....شـهـادة متيقـن بـأن الـوحـدانيـة هلل أمـر الزم الزب.وأشـهـد أن ال إلـه إال هللا القـوى الغـالـب

 سائب.. و  كيف متسكت بكل اثبت  دوراهنا.أرأيت األرض يف 

 كيف تعلقت بنجم اثقب..   أفالكها.أرأيت الشموس يف 

عاقب..  ُسخرت.أرأيت الرايح كيف 
ُ
 فمنها الكرمي ومنها امل

 وهل يف الطيور زارُع أو كاسب..  ُدبرت.أرأيت األرزاق كيف 

 أبلباهنا لكل حاِلب.. ُذللت. فجادتأرأيت األنعام كيف 

 أرأيت النحل كيف رشف رحيق الزهور فأخرج الشفاء مشارب.. 

 سبحانك اي رب.. 

 أو حاسب.. أرأيت النمل كيف خ ز ن  طعامه.. وهل للنمل كاتب 

 أرأيت الف رخ كيف ن قر بيضه.. وخرج يف الوقت املناسب.. 

 أرأيت العنكبوت كيف نسجت.. وكم يف اخليوط مصائد ومصائب.. 

 أرأيت الوليد كيف التقم ثدي اأُلِم دون علم سابِق أو جتارب.. 

 أرأيت اإلنسان كيف ضحك.. أرأيت كيف تثاءب.. 
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 حالم مذاهب.. أرأيت نفسك َنئًما وقد ذهبت بك األ

 إذا رأيت ذلك كله فاخشع.. فال جناة هلارب..

 فسبحانك اي رب املشارق واملغارب. 

 بينا حممًدا عبد هللا ورسول امللك الواهب..نونشهُد أن 

 ما من عاقل إال وعلم أن اإلميان به حُق واجب. 

 س ِل الُعدول  وس ّل.. هل عابُه يف احلق عائب.. 

 كانت له يف الدنيا مئارب..   س ِل الُشهداء عن.. هل

 س ِل صناديد قريش يف طريق بدِر عن الصادق ومن الكاذب.. 

 س ِل السيوف.. س ِل الرماح.. هل محلها مثلُه حُماِرب. 

 س ِل الغار عن احلمامة حيث ابضت.. فأغشت أعيُـًنا كانت ُتراقب.. 

 . س ِل ُسراقة عن قوائم ِحصانِه كيف ساغت يف الصخر حىت املناكب.

.. كيف سقاها اللنب والشاًة جُمهدة  عازب.. و  س ِل أُم ِمعبد 

 س ِل الشمس.. س ِل القمر عن نورِِه إذا الُكل غارب.. 

 س ِل النجوم.. س ِل النجوم مىت ص لت وسلمت عليه يف املساجد.. 

 س ِل املسجد األقصى.. س ِل املسجد األقصى عن قرآنه والُرُسُل ت سمع واملالئكة مواكب.. 

 س ِل املكان كيف تقارب.. و  س ِل الزمان.. س ِل الزمان  مىت توقف..

ا ق بُله راجل أو راكب..   س ِل السماوات السبع.. هل وِطئـ ه 

 س ِل أبواهبا كيف تفتحت.. وم ن استقبلُه على ُكل جانب.. 

 س ِل املالئكة أين اصطفت لت ِحي تِه كما تصطف الكتائب.. 
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 ا توقف عند احِلجاب وم ن احلاجب.. س ِل الروح األمني.. ملاذ

 س ِل الُعشاق عن ُحبهم.. والناس فيما يعشقون مذاهب.. 

نتهى.. عن كأِس احملبة من الساقي ومن الشارب. 
ُ
 س ِل ِسدرة امل

 أهِل الفضائل واملواهب.. املصطفى.اللهم صلِّ على احلبيب 

 وغرائب.  وعلى الص حب واآلل ومن ت ِبع.. عدد ما يف الكون من عجائب 
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 املقدمة السابعة عشر
. وإذا ...سبحانه إذا سئل أعطى وأجاب.يسأم من كثرة السؤال والطلب ال العاملني.احلمد هلل رب 

 .. .مل يسأل غضب

..من رضى ابلقليل .وال يعطى الدين إال ملن أحب ورغب حيب.يعطى الدنيا ملن حيب ومن ال 
ومن مل يستكن  إستكان...رزق األمان ملن لقضائه .ومن سخط فاحلرمان قد وجب .أعطاه الكثري

 ...إنزعج واضطرب

. ومن .شيطان ارآتهفـ ر ْأُى ..من تبع هواه .ومن اعتز به ظهر وغلب .من ركن إىل غريه ذل وهان
ر وجهه ..حنمده تبارك وتعاىل على كل ما منح أو سلب...ونعوذ بنو .تبع هدى هللا فإىل احلق وثب

 ...الكرمي من العناء والنصب...ونسأله اخللود ىف دار السالم حيث ال لغو وال صخب

. .. وهو امللك...هو املالك.. له امللك وإليه املنقلب.وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
. فقبضة اجلنة لرمحته.. وقبضة النار ...قبض قبضتني.حيكم ما يريد فال تعقيب وال عجب

..إحتجب عن اخللق بنوره.. وخفى عليهم بشدة ظهوره.. أفلح من التزم األدب...خناف .غضبلل
..حنب الصالح ونتمناه.. ونكره الفساد .. والعفو منه مرتقب.نطلب رضاهو  هللا وخنشاه.. ونرجوه

قلوبنا  يفأبمل و ..تساؤل ىف نفوسنا تساءلناه.... فهل ذاك يكفى لبلوغ األرب.ونتحاشاه
 ...إذا شاء وهب الذي. تبارك .رجوَنه

. وجاء .وأشهد أن خامت املرسلني هو حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب...نطق أبفصح الكالم
. ملن سلم عقله من .. ومعجزة املعجزات...آية اآلايت.أبعدل األحكام.. وما قرأ وال كتب

..األب ميوت وال .. وهاك بعض النسب.تدبرو  . ومتعن بقلبك.انظرو  حياته يف..أتمل .العطب
. وعم .. وعم هو أسد هللا...عم كفله ورابه.. فال حنان وال لعب.. واألم تسلمه لغريبة ترعاه.يراه

. فما أجيب ملا متىن .. وأراد اهلدى ملن عاداه...متىن اإلسالم ملن رعاه.يصلى َنرا ذات هلب
تغري احلال  .وفجأة.. يعيش معها ىف وائم وسالم...زوجة حنون تكربه أبعوام.وطلب
اجلنة  يف.وترتكه الوليفة إىل بيت .....رسالة مل تتحملها اجلبال وعشرية يرى منها األهوال.وانقلب
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. فال وريث وال شقيق وال .. فاختطفتهم منه يد املنون.من قصب...جاءه منها البنات والبنون
مل ينعم …اصطحب  . ونـهار للجهاد قد.. وليل ال ينام.. ونفاق من اللئام...مهوم وآالم.عصب

الرتاب وجهه األنور  يفوورى …. واملوت منه قد اقرتب .. ومل ينل فيها ما متناه.بلذيذ احلياة
. بل علم تناقلته .مل يورث منه مال…وغطى ابألكفان جبينه األزهر بعد شديد مرض وتعب 

هبم.. أضاء للمؤمنني طريقهم.. أحبهم وحبب إليهم ر …. ونور ىف اآلفاق قد ضرب .األجيال
. وجهك بدر .. وخامت  األنبياء واملرسلني.إمام  الغر احملجلني…فتنوع العطاء واحلب السبب 

األدب  ومينعين املعاين. تتزاحم .. ابملؤمنني رحيم وشفيق.سيد  كل قبيلة وفريق…وصوتك طرب 
… 
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 أمـا بـعـد

 املقدمة الثامنة عشر
السعادة، وطهر بكرمي واليته أفئدة الصادقني فأسكن احلمد هلل الذي نور ِبميل هدايته قلوب أهل 

ما سبق هلا من عنايته فأقبلت منقادة، احلميد اجمليد املوصوف ابحلياة  فيها وداده، ودعاها إىل
والعلم والقدرة واإلرادة، حنمده على ما أوىل من فضل وأفاده، ونشكره معرتفني ابن الشكر منه 

  مستفاده.نعمة 

وله احلمد وهو علي كل شيء قدير  ،له امللك ،وحده ال شريك له هللا،ال واشهد إن ال اله إ
 شهادة أعدها من أكرب نعمه وعطائه، وأعدها وسيلة إيل يوم لقاءه

 تعطف بفضل منك يا مالك الاور  

 

 زدعاات ماا ذ  ساايد  ومعينااي   

 لاائن أبعاادتني عاان هاااإ خطيئاااي  

 

 زدعاات رجااا ي لااازعي ويقينااي   

   أباغااي هبااا ولساات أر    ح اا 

 

 رضاااإ إن العفااو منااك يقينااي   

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

 الذي أقام به منابر اإلميان ورفع عماده، وأزال به سنان البهتان ودفع عناده 

 ولااافب ِّ  خاااَ ا   اااس طااا ا  

 

 عبياااااا ل يااااا ل أبااااادا حبيباااااا 

  اااو ا اااا   اكْااافب ِّ الواياااا  

 

 وكاااان لاااه رحااايو مساااا يبا   

 عليااه ماان اكساايمن كاال وقااات   

 

 صاااا   ألاااا  األكااااوان طيبااااا 

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  ىوعل 
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 بعد:مث أما 

 عشراملقدمة التاسعة 
احلمد هلل الذي زين قلوب أولياءه أبنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرااب لذيذ املذاق، وألزم 
قلوب اخلائفني الوجل واإلشفاق، فال يعلم اإلنسان يف أي الدواوين كتب وال يف أّي الفرقني 

 يساق، فأن سامح فبفضله، وان عاقب فبعدله، وال اعرتاض على امللك اخلالق.

وله احلمد وهو علي كل شيء قدير  ،له امللك ،وحده ال شريك له هللا،ال اله إال  واشهد إن
 شهادة أعدها من أكرب نعمه وعطائه، وأعدها وسيلة إيل يوم لقاءه

 رب: اي

 يظاااان النااااا  إ خااااَا وإ  

 

 أع الناااا  إن ل تعاااف عنااااي 

 وماااااا  حيلااااا  إال رجاا ااااااي  

 

 وجاو إ إن عفااول وحساان  نااي 

 سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبهوأشهد أن  

 حماق،والنور الذي ال يعرتض ضياءه كسوف وال  األفاق،البشري النذير السراج املنري الذي عم نوره 
 الطباق.إيل إن جاوز السبع  الرباق،احلبيب القرب الذي أسري به على 

 اي سيدي اي رسول هللا

   عاااه ياااا أ ااال ماااا رأل قااا

 

 يااا أكماال مااا ولاادل النسااا و   

 خلقااات ماااوأ مااان كااال عياااال   

 

 كدعاااااك خلقاااات كااااو تْااااا  

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  ىوعل 
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 بعد:مث أما 

 املقدمة العشرون
مصنوعاته على وجوده وكماله دليال، احلي العليم السميع البصري احلمد هلل الذي رسم يف مجيع 

امللك الكبري ال يدركه الوهم وال حيده الفكر متثيال، تعاىل ذو امللك وامللكوت، مل يزل وال يزال 
 عظيما مقتدرا جليال، تقدس ذو العزة واجلربوت، فال تستطيع األوهام إليه وصوال.

وله احلمد وهو علي كل شيء قدير  ،له امللك ،ال شريك له وحده ،واشهد إن ال اله إال هللا
 شهادة أعدها من أكرب نعمه وعطائه، وأعدها وسيلة إيل يوم لقاءه

 اي رب 

 أعااا العبااد الااذ  كسااال الااذعول 

 

 وصاااادته اكعاااااب أن ياوباااااا   

 أعااا اكضااط  أرجااو منااك عفااوا   

 

 وماان ي جااو رضاااإ زلاان فيبااا 

 زيااا مااوال  جااو  بااالعفو وارحاام  

 

 عباادا ل يااا ل يْااكو الذعوباااا   

 وسااام   فااويت وأجااال  عااا ي  

 

 زاعااااك ل تاااا ل أباااادا  يباااا   

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

 اهلل  ا  ٌامااااااااد تكا يااااااااو  

 

 وحبااا  زضاا  ماان لدعااه عظاايو 

 واخاااااار  ِّ اك سااااله كاااا يو  

 

 ذا رأزاااا  باكأمناااااه رحياااااو   

 صلوا عليه وسلموا تسليما 

 يااا أماا  ا ااا   خصصااام بالوزااا  

 

 به الور  والصدق أيضاا والصافا 

 صااالوا عااام ا اااا   اكصاااطفام  

 

 زاااهلل قاااد صاام علياااه قادياااو   

 فصلوا عليه وسلموا تسلينا 

ى هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم اله وأصحابه ومن سار عل ىوعل
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 بعد:مث أما 

 والعشروناملقدمة احلادية 
احلمد هلل الذي تفرد بعز كربايئه عن إدراك البصائر، وتقدس بوصف عاله عن األشباه والنظائر، 

حائر، وتفرد يف ملكوته فهو الواحد القهار األول قبل  وتوحد بكمال جربوته فال العقل يف تعظيمه 
كل أول األخر بعد كل أخر، الظاهر مبا أبدع فدليل وجوده ظاهر، الباطن فال خيفى عليه ما 

 هجس يف الضمائر.

وله احلمد وهو علي كل شيء قدير  ،له امللك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال هللا
 وعطائه، وأعدها وسيلة إيل يوم لقاءه شهادة أعدها من أكرب نعمه

 يااااااا حبيااااااال القلااااااال مااااااا    

 

 ساااواإ زاااارحم الياااوم ماااذعبا أتاكاااا 

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

اختاره من أطيب العناصر، واصطفاه من أجنب العشائر، واختصه من اشرف الذخائر، وأدار على 
 فظع الدوائر.من عاده أ

 اي سيدي اي رسول هللا:

 ربااااإ رباااك جاااال مااان ربااااإ  

 

 ورعاااإ ِّ كنااف ا ااد  وهاااإ 

 ساابماعه أعطاااإ زاايا زضااا ل  

 

 ل يعطساااا ِّ العاكااااه ساااواإ   

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  ىوعل 
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 بعد:مث أما 

 والعشروناملقدمة: الثانية 
احلمد هلل احلي العليم السميع البصري القادر، املتكلم بكالم قدمي أزيّل هو به َنه وآمر، زين قلوب 

ور هدايته فأضاء منها السرائر ن من رضي بدونه فهو اخلائن الغادر، الشقي من حرمه، العارفني بن
والسعيد من رمحه، والطريد من حجبه، والقريب من جذبه، والنادم من أهانه، والسامل من أعانه، 

 وقد علم الويّل والعدو والرابح واخلاسر.

 وله احلمد وهو علي كل شيء قدير ،له امللك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال هللا

املؤمنني وزّين، وطبع على قلوب اجلاحدين فهم  إىلسبحانه أوضح الداللة وبني، وحبب اإلميان 
 جيادلون يف احلق بعد ما تبني.

 أعااا خاااطا أعااا مااذعال أعااا عاااب 

 

  ااو راحاام  ااو ّاااز   ااو كاااِّ   

 قابلااااااسن وا وااااا  ب ا وااااا   

 

 ولاغلااااابن أوصااااازه أوصاااااِّ   

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

 ماا ل بنبوتااه الوجاااو  وأ ساا   

 

 الديااااان الصميااااا  زادساااااف ا 

 واسابثاا ز حاااا ببع ااااه الاااور   

 

 وٌااا الضاا ل كااو بااذالك خااوا   

 عااع الكااااال مفصاا  تفصااي   

 

 وساالموا تسلياااوزصاالوا عليااه    

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  ىوعل 
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 بعد:مث أما 

 والعشرون لثةالثا :املقدمة
احلمد هلل الغفور الودود، الكرمي املقصود، امللك املعبود قدمي الوجود، املتعايل عن األمثال واألشكال 
واجلهات واحلدود، ال خيفى عليه دبيب النملة السوداء يف الليايل السود، ويسمع حس الدود يف 

لوجود، ومبشيئته خالل العود، وتردد األنفاس يف اهلبوط والصعود، القادر فما سواه فهو بقدرته ا
 تصاريف األقدار. 

وله احلمد وهو علي كل شيء قدير  ،له امللك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال هللا
 شهادة أدخرها عنده ليوم اللقاء 

 ياا مان يا   ماا ِّ الفاأا  ويساامب  

 

 أعاات ال قيااال لكاال كااا ياوقااب 

 ساابماعك اللساام أعاات الواحاااد   

 

 لاا دكل الوجاو  عام وجاو إ  

 يااا حااي يااا قيااوم أعاات اك  ااام   

 

 واىل عاا إ عاا  اوبااه الساااجد 

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

 خامت الرسل واألنبياء، وسيد النجباء واألولياء واألصفياء، املتصف ابلصدق والوفاء.

 اي سيدي اي رسول هللا:

 الرحـمن ودعـوت فاهتز لك الثقالن أرسلت داعية إيل

 أخرجت قومك من ضالالت اهلوى وهديتنا للواحد الداين

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  ىوعل
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 بعد:مث أما 

 والعشرون املقدمة: الرابعة
.. يؤنس الوحيد، ويهدى الشريد، ويذهب .العاملني يسمع دعاء اخلالئق وجييباحلمد هلل رب 

 العصاة،.. يسرت .يصلح املعيبو  ..  يغفر ملن استغفره، ويرحم من اسرتمحه،.الوحشة عن الغريب
ويعفو عن الذى  ابجلزيل،وجيزى  ابلقليل،..يكلف .ومن اتب منهم قبل وأثيب البغاة،وميهل 

..يرزق بال .وله من الرزق نصيب ينساه،ومن غفل عنه ال  تواله،اعه ..من أط.ابلعجز أصيب
..حنمده تبارك وتعاىل ونسأله التنظيم .ويدخل اجلنة بغري حساب فال فضح وال تنقيب أسباب،
 .....ونعوذ بنور وجهه الكرمي من الفساد اإلفساد والتخريب.الرتتيبو  ألحوالنا

 ...يشيب والصغري فيهيوم يسقط اجلنني فيه  يفونرجوه األمن واألمان والرضا والرضوان 

ومن تقرب إليه  وااله،..من تبع شرعه .وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له املهيمن والرقيب
 ...فاز ابلتقريب

من التجأ إليه و  ،..من توكل عليه كفاه.ومن استحيا منه فليس عليه تثريب ،من أوى إليه آواه
 ...فالفرج قريب

ومن اتب إليه  اجتباه،..من ذكره خاشعا .ومن ارجتاه خملصا ال خييب مواله،تصم به فهو من اع
 ...فهو منيب

 ...ومن تواضع له جنا من التعذيب مناه،من شكر عطاءه 

ومشس سنته ال  ،ومبعثه رمحة نعمة،..خلقه .وأشهد أن سيدَن حممدا عبده ورسوله املقرب واحلبيب
ومسجده علم  ،..نوره خيطف األبصار.واللفظ منه ال يريب ،وكالمه وعظ ،..نظره حلظ.تغيب
 ...وأنفاسه مسك وطيب ،ومزار

 ،..من رآه ىف املنام فقد رآه.ومن صلى عليه فهو من اجلنة قريب السالم،من سلم عليه رد عليه 
ومن شرب من  ،..من َنل شفاعته اجتاز.ومن دعا عند قربه أجيب ،ومن ابيعه فقد ابيع هللا

وابتباعه حتلو  ،وقدوة لكل صائم وقائم ،..هو اتج أوىل العزائم.فال عتاب وال أتنيب ،حوضه فاز
..اللهم صل وسلم وابرك عليه عدد ما وسعه علم احلساب من تربيع .احلياة وتطيب
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 ..  وعلى الصحب.وطاملا عرف حقه عامل أو جنيب ،..وكلما أثىن عليه شاعر أو أديب.وتكعيب
 ...إليه من بعيد أو قريبكل من انتسب و  اآللو 
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 أمـا بـعـد:

 والعشرون اخلامسة املقدمة:
احلمد هلل اجلبار املعبود، الذي أابد بسطوته قوم نوح، وأهلك عاد وقوم هود، وأعاد من بعد عاد 
دائرة السوء على مثود، وسلط ضعيف البعوض على النمرود، وأغرق فرعون وقومه ملا تالطمت 

 عليهم األمواج الصدود، وأعمى بصائر اجلاحدين ففي أعناقهم أغالل ويف أرجلهم قيود " فالذين 

كف و قطعت  م ويال من عار يصاال مان 

 زاااااااوق ر وساااااااسم انماااااااايم  

 

 ."يصااس  بااه مااا ِّ بطااودم واولااو     

 وله احلمد وهو علي كل شيء قدير ،له امللك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال هللا 

 عاااا  زاااا  تااااا ا  الظناااااون  

 

 وجاااال زاااا  يعنياااه اكناااااون 

 تفاااااا   ِّ ماااااالكه بالبقاااااا    

 

 الاااور  بالفناااا  ذا باااون وكااال 

 ويفعاااال ِّ خلقااااه مااااا يْااااا   

 

 بغاااَ اعااانا  و ااام يسااادلون 

وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صاحب اللواء  
 املعقود، واحلوض املورود 

 إذا مااا لاائت ِّ الاادارين تسااعد 

 

 زك ااا  ِّ الصااا   عااام ٌماااد   

  اااا يقياااانا  وان لااائت قبااااول  

 

 زخاااام بالصااا   عااام ٌاااامد 

 وقااال ياااا رل ال تقطاااب رجاااا ي   

 

 وكااان   بالصااا   عااام ٌماااد 
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 والعشرون املقدمة: السادسة
 العاصي.. ميلى وميهل لعل ... يعفو ويصفح ويغفر الذنوب.الرضى املرغوب ذياحلمد هلل 

.. يغىن ويشفى .العيوب..  يطعم ويسقى ويسرت ... يعطى ويرضى وحيقق املطلوب.يتوب
.. ونعوذ بنور وجهه ...حنمده تبارك وتعاىل محدا هو للذات العلية منسوب.ويكشف الكروب

 ...من خطوب أييت.. ونسأله السالمة فيما مضى وما سوف .الكرمي من شر الوسواس الكذوب

وما مسه من  ستة أايم يف.. خلق السموات واألرض .وأشهد أن ال إله إال هللا ذو اجلناب املرهوب
..سخر الرايح بقدرته .ويقلب األبصار والقلوب يشاء،ويهدى من  يشاء،.. يضل من .لغوب

..واألنعام ...قدر األرزاق وفق مشيئته فمن الناس منوح ومسلوب.فمنها الساكن ومنها اهلبوب
..أوجد الكائنات ...واخليل والبغال واحلمري للحمل وللركوب...فمأكول وحملوب.خلقها لنا

 ..... كل احلاداثت إبرادته ومجيع األمور حمسوب.فمسلم منها ومعطوب حبكمته،

 ...مطعومها واملشروب يف..وأقرت به األحياء .شروقها والغروب يفشهدت له الكواكب 

وال يرتكب  ،.. ال أيكل الصدقات.وأشهد أن سيدَن حممدا عبده ورسوله ذو املقام املوهوب
وهو  ،واخلريات كلها بني يديه ،الصالة قرة عينيه يف...فيه مضروبوخامت النبوة بني كت ،اهلفوات
واألمر حببه على  ،وابتباع سنته تتسع األرزاق ،..من خلقه مكارم األخالق.احملبوب الصفي

عداه من الشرائع  وما ،وشرعه على مر الدهور دائم ،..نوره بني أتباعه قائم.الوجوب
.. .النار مكبوب يفومن عصاه  ،ومن تبع هنجه فقد أرضاه ،..من أطاعه فقد أطاع هللا.مشطوب

 ...وحديثه غري مكذوب ،وأول من حيشر على التحقيق ،أول اخلالئق بعد النفخة يفيق

..صاحب .والكل من اهلول مكروب الصراط،وأول من جيوز على  البساط،أول من يسجد على 
 ،.. صاحب الشفاعة العظمى.الرسوب حيث الفالح أو اجلد،واملنفرد ابلثناء حني  احلمد،لواء 

وكأس الرواء  ،.. صاحب احلوض األوىف.وامسه على أبواب اجلنة مكتوب ،وله املقام األمسى
وابلصالة  ،وتشد إىل مسجده الرحال ،..تتعلق به اآلمال.واملاء من نبع اجلنان مسكوب ،األشفى

 ...عليه تنفرج الكروب
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.. ونور بصالتنا .وكلما أطاعه عبد أو عصى واحلصى،اللهم صل وسلم وابرك عليه عدد الرمال 
اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه  والقلوب وعلىعليه بصائرَن 

 واتبعهم إبحسان إيل يوم الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 مث أما بعد:

 العشرون املقدمة: السابعة
وتوحد ابلكربايء والكمال، وجّل عن األشباه واألشكال، ودل  احلمد هلل الذي تفرد ابلعز واجلالل،

على معرفة فزال اإلشكال، وأذل من اعتز بغريه غاية اإلذالل، وتفضل على املطيعني بلذيذ 
اإلقبال، بيده ملكوت السماوات واألرض ومفاتيح األقفال، ال راّد ألمره وال معقب حلكمه وهو 

 اخلالق الفعال.

 وله احلمد وهو علي كل شيء قدير ،له امللك ،وحده ال شريك له هللا،ال واشهد إن ال اله إ

هو األول واآلخر والظاهر والباطن الكبري املتعال، ال حيويه الفكر وال حيده احلصر وال يدركه الوهم 
 واخليال.

 يا من جييال  عا  اكضاط  ِّ الظلام  

 

 يا كالفا الِّ والبلو  ماب الساقم 

 إن كان أ ل الاقام زا و باو عملااوا  

 

 زمن جيو  عام العاصاه بالكاا م   

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

 الذي أيده ابملعجزات الظاهرة، واآلايت الباهرة، وزينه أبشرف اخلصال 

 وخلع اجلمال. ورفعه إىل املقام األسىن، فكان قاب قوسني أو أدىن،

 جاال الااذ  بعااو ال سااول رحاايو 

 

 لاااَ  عناااا ِّ اكعاااا  جمااايو   

 وبااااه عاااا جام جناااا  وععيااااو   

 

 أضمام عام الا ل الكا يم كا يو 

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  ىوعل 
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 بعد:مث أما 

 والعشرون املقدمة: الثامنة
الرحيم الذي ال ختيب لديه اآلمال، يعلم ما أضمر العبد من السر وما  الرؤوفاحلمد هلل احلكيم 

أخفى منه ما مل خيطر ببال، ويسمع مهس األصوات وحس دهس اخلطوات يف وعس الرمال، وير 
حركة الذر يف جانب الرب وما درج يف البحر عند تالطم األمواج وتراكم األهوال، أفال يستحي 

 ك الكبري بقبح األفعال العبد احلقري من مبارزة املل

 وله احلمد وهو علي كل شيء قدير ،له امللك ،وحده ال شريك له هللا،واشهد إن ال اله إال 

الكل حتت قهره ونظره يف مجيع األحوال، فتبارك من وفق من شاء خلدمته فشتان ما بني رجال 
 عبد هللا: اي مسكني: ورجال

 يااااا ّاااااز  واولياااال   سااااه  

 

 ِّ الظلاامماان كاال سااو  ياادل  

 كيااف تنااام العيااون عاان ملااك  

 

 تدتيااااه منااااه زوا ااااد النعاااام   

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب 

 أعاات الااذ  كااا رزعاا  إ  السااو 

 

  

 أعاات الااذ  عااا اإ رباااك م حبااا 

 

 ولقاااد  عااااإ لق بااااه وحباااااإ   

 ماااذا يقااول اكااا حون ومااا عسااام  

 

 أن  مااب الكاااال مااان معناااإ   

 صاام عليااك اهلل يااا علاام ا ااد   

 

 ماااا الاااااق مْاااااق إ  ر يااااإ   

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  ىوعل 
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 مث أما بعد 

 والعشرون التاسعة :املقدمة
 ..... خلق اإلنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد.الكرمي اجلواداحلمد هلل 

 ...رزقا للعباد شيء.. وأخرج به نبات كل .أنزل الغيث مباركا فأحيا به البالد 

.. ونعوذ بنور وجهه ... ونتوكل عليه توكل املخبتني الزهاد.حنمده تبارك وتعاىل محد الطائعني العباد
.. ونسأله النصر ىف احلياة ...ونرجوه حتقيق األمل ىف الوعد واملعاد.وء املهادالكرمي من الوعيد بس

 ...الدنيا ويوم يقوم األشهاد

يقع  .. الفعال ملا يريد وال... املنزه الذات عن األشباه واألنداد.وأشهد أن ال إله إال هللا املضل اهلاد
ومن األرض مثلهن وأرسى اجلبال  .....خلق سبع مسوات طباقا بغري عماد.ىف ملكه إال ما أراد

 .....ومن كفر أمهله وهو له ابملرصاد.األرض وساد يف..سبقت كلمته أن من أطاعه عز .كاألواتد

.. سيد األولني واآلخرين من حاضر .وأشهد أن سيدَن حممدا عبده ورسوله سيد األسياد
 .....خري من دعا وهدى وابخلري العظيم جاد.وابد

.. أشجع ... املبشر ابألخوة واحملبة ونبذ الغل واألحقاد.وبشفاعته يغاث العباداملبعوث رمحة فينا 
.. بعث والقوم ىف ذل ...وأكرم الناس طرا إذا عز مال أو قل زاد.الناس قاطبة إذا دعا داع اجلهاد
..أراد هبم خريا ... ودعاهم إىل اهلدى فلم جيد منهم إال العناد.الشرك قد ساد فيهم األوغاد

..وحني خضعت أعناقهم بفتح مكة وأصبحوا  .ا به الدوائر على كل جبل ووادوتربصو 
.. اللهم صل وسلم وابرك عليه حيث ...َندى بعفوه وابلصفح اجلميل من قبله املناد.كالرماد

..وكلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ...ما َندى للصالة مناد.الصالة عليه لنا خري زاد
 إىل يوم التناد...
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 أمـا بـعـد 

 ثالثوناملقدمة ال
احلمد هلل الغفور الذي سرت بسرته وأمجل، الشكور الذي عم بربه وأجزل، الرحيم الذي أمت إحسانه 
على املؤمنني وأكمل، الواحد األحد القدوس الصمد األول املنفرد ابلعز والكمال فال ينتقص عزه 

دل، أمحده على وال يتحول، احلي العليم القدير السميع البصري املتكلم بكالم قدمي ال يتغري وال يتب
 ما أنعم وأكرم وتفضل 

 وله احلمد وهو علي كل شيء قدير ،له امللك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال هللا

 و تبااااارإ اهلل ِّ عليااااا  ع تااااه

 

 جاال معنااام زلاايد الااو م  ويااه   

 وجاااو   ساااابس ال ه  يْااابسه  

 

 وال عياااك لاااه ال لاااك   زياااه 

 ال كااون   اا  ال عااون ين اا   

 

 ال كْااف يظساا   ال جساا  يبديااه   

 سااابماعه وتعااااىل ِّ جااا  لااااه  

 

 وجااال لطفاااا وعااا ا ِّ تعالياااه   

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب 

 الذي أوحى اليه الكتاب ونّزل، وهنج للمتقني طريق اهلداية وسهل 

 ياااا مصاااطفام مااان قبااال عْاااد  

 

 أ م والكااون ل يفااا  لااه إّاا ق   

 أيااا وم قلاااوق وناااا إ بعااادما  

 

 أوناااام عااام أخ قاااك ا ااا ق   

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم ى وعل 
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 مث أما بعد 

 ثالثوناملقدمة: احلادية وال
ال يسأل عما يفعل، فال تيأس من رمحته وال تعجل، فسبحانه من أقبل ِبوده وبره  احلمد هلل الذي

على من رجع إليه وأقبل، ورأى زلة املسيء وجنح الظالم مسبل، فعامله برأفته وجتاوز عنه برمحته 
 وأمهل، وجعل للقبول والفضل أوقاات ليتدارك املقصر ما ضّيع وأمهل.

وله احلمد وهو علي كل شيء قدير  ،له امللك ،ال شريك له وحده هللا،واشهد إن ال اله إال 
 شهادة عبد خضع هليبه وتذلل

 يا من عليه مد  األيااام معامااد  

 

 إليك وجسات وجساي ال إ  أحاد   

 أعت اك يال كن يادعوإ ياا ألمااض   

 

 يااا عااديت يااا لاافا ي ويااا سااند  

 يااا ملااك اكلااك يااا معطااي او ياال   

 

 ح ا وال عاد كن ي جو عدا  با   

 مااا   سااواإ ومااا   ّااَ باباااك  

 

يا موال  زاام  بعفاوإ ماا جنااه    

 يااااااااااااااااااااااااااااااااد 

 

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب

 :اي سيدي اي رسول هللا

 جاااا ل قاااديو ذر  مااان عاااوركم  

 

 قااد  اال الاا هن منسااا يوسااف 

 واهلل لاااو جاااد العبااااق  كلسااام  

 

 ِّ وصااف أزضااال لااه لاان تعاا ا 

 واهلل لااو قلاام ال مااان ماان البداياا   

 

 لنساياا   اال يكاااال مااا اكافااام   

 واهلل لاااو قاااو النباااي تف ااا ل   

 

 أعااااوار  للباااادر وىل  واخافااااام 

 تكفيااه لقيااا ِّ السااووال العاام  

 

 وبمِّاا  الاا ل اولياال تثااا   

 يكفياااه أن البااادر فساااف عاااور   

 

 لكااان عاااور ٌماااد ل فسااافا    

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  ىوعل 
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 والثالثون املقدمة: الثانية
..وخلق اجلان من مارج من ... خلق اإلنسان من صلصال كالفخار.احلمد هلل العزيز الغفار  

.. سخر لنا الفلك ومهد هلا ... وأنزل الغيث وأنبت األشجار... أرسى اجلبال وأجرى األهنار.َنر
.. صورَن فأحسن صورَن وجعل لنا ... وخلق الشمس والقمر وقلب الليل والنهار.أمواه البحار

ه ..حنمد... وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها إن اإلنسان لظلوم كفار.السمع واألفئدة واألبصار
.. ونسأله السالمة ...ونعوذ بنور وجهه الكرمي من خلق األشرار.تبارك وتعاىل محد املتقني األبرار

.. وأن جيعلنا بفضله من ...ونرجوه أن ينري لنا الطريق فنتبني النافع من الضار.من دار البوار
 ...املطهرين األطهار

.. املستوى على .امللوك القوى اجلبار .. امللك فوق كل.وأشهد أن ال إله إال هللا الواحد القهار 
فال  شيء.. ليس كمثله ... العظمة رداؤه والكربايء له إزار.عرشه دون حلول أو ماسة أو استقرار

.. ...اللطيف اخلبري فال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار.تصل إىل كنه ذاته العقول واألفكار
كمال مسعه اجلهر ابلقول   يف..ويستوى .رالسميع البصري فال حتجب رؤيته الظلمات واألستا

.. احمليط بكل شئ فال هروب وال .عنده مبقدار شيءوكل  شيء.. القادر على كل .واإلسرار
.. والباسط كف رمحته للمستغفرين ... التائب على كل َندم قد أثقلته األوزار.فرار

 .....واملبشر للطائعني بعقىب الدار.ابألسحار

..  ملسلم من العيوب واملطهر .وأشهد أن سيدَن حممدا عبده ورسوله املختار.. إمام املتقني واألبرار 
.. إذا جاهد فالسيف ىف يده .كل األمصار  يف.. املنصور ابلرعب على مسرية شهر .من األوضار

.. إذا .تظار.. إذا سئل شيئا أعطاه بغري ان.أمانه املسلمون والكفار يف.. وإذا سامل استوى .بتار
..وإذا تبسم ...وإذا تكلم خرج من فمه نور كنور الفجر وقت اإلسفار.سكت عاله البهاء والوقار

.. إذا عرق فالريح أطيب من أريج الورود .وضح النهار يفأشرق وجهه كشروق الشمس 
 ..وإذا... وإذا مشى سلمت عليه الصخور واألحجار...وإذا َنم فاحلرس مالئكة أطهار.واألزهار

..أسرى به عرب ...وإذا جلس احننت عليه لتظله األشجار.ركب سعت الركائب ابختيال وافتخار
حبر  يف.. وزج به على حظرية القدس ... وعرج به فوق السحاب والبخار.والقفار الفيايف
.. ومنح ما منح من الكنوز ... فما زاغ البصر وما طغى بل رأى من آايت ربه الكبار.األنوار
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..ما تعاقب الليل .. اللهم صل وسلم وابرك عليه وعلى آله وصحبه األخيار..واألسرار
 املدار... يففلكها والقمر  يف..ومادامت الشمس .والنهار
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 أمـا بعـد

 والثالثون املقدمة: الثالثة
احلمد هلل الذي وفق العاملني لطاعته فوجدو سعيهم مشكورا، وحقق آمال اآلملني برمحة فمنحهم 
عطاء موفورا، وبسط بساط كرمه للتائبني فأصبح وزرهم مغفورا، وأسبل من نعمه على الطالبني 

ن، وابال غزيرا، سبحانه فتح الباب للطلبني، وأظهر غناه للراغبني، وأطلق للسؤال ألسنة القاصدي
وقال يف كتابه املبني ))ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم 

 (داخرين(

 وله احلمد وهو علي كل شيء قدير  ،له امللك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال هللا

 يا من جييال  عا  اكضاط  ِّ الظلام 

 

 يا كالفا الِّ والبلو  مب الساقم   

 قد عام الوزد حاول البيات واعابساوا   

 

 وأعااات عينااااإ ياااا قياااوم ل تااانم 

 ال لنا ب او إ زضال العفاو عان  

 ج مااااااااااااااااااااااااااااااي 

 

 يا مان إلياه ألاار ا لاس ِّ انا م   

 إن كان عفاوإ ال يدركاه ذو   ا  

 

 زمن جياو  عام العاصاه باالك م   

 من خلقه وحبيبوأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه  

 فقال جل وعلى ))سبحان الذي أسرى بعبده (( ،الذي سبح نفسه مبا أواله من وده

 اي سيدي اي رسول هللا:

 أعاات الااذ  تساااوجال الافضااي  

 

 زصااالوا علياااه بكااا   وأصاااي  

 ملئااات بنبوتاااه الوجاااو  زاااد س ا  

 

 بمسامه الادين الصامي  زدساف ا   

 وماان ل يصااض عليااه كااان بخااي    

 

 زصااالوا علياااه وسااالموا تساااليو 

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  ىوعل 
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 مث أما بعد 

 الثالثونو  املقدمة: الرابعة
احلمد هلل رب العاملني املنفرد ابلقدم والبقاء والعظمة والكربايء والعز الذي ال يرام، الصمد الذي ال 
بصوره العقل وال حيده الفكر وال تدركه األفهام، القدوس الذي تنزه عن أوصاف احلدوث فال 

لدوام، يوصف بعوارض األجسام الغين عن مجيع املخلوقات فالكل مفتقر إليه وهو الغين على ا
وخلق املكان فال يقال أين كان فتبارك اسم ربك ذي اجلالل  كان،سبق الزمان فال يقال مىت  

 واإلكرام. 

 وله احلمد وهو علي كل شيء قدير  ،له امللك ،وحده ال شريك له هللا،واشهد إن ال اله إال 

 وذل من تكرب عن أمره ولقي اآلاثم  يضام،اله عز من اعتز به فال 

  ما كان من زللي ومن ذنو ي وإفراطي وإصراري استغفر هللا

 يا رل  ال   ذعوإ ياا كا يم زقاد 

 

أحكماات حباال ال جااا يااا خااَ    

 ّفااااااااااااااااااااااااااااااار 

 

 إن اكلاااوإ إذا لاااابت عبياااد م 

 

 ِّ رقسم أعاقاو م عااس أحا ار    

 وأعاات يااا ساايد  أوىل بااذا ك مااا  

 

 قد لبت ِّ ال ق زدعاقني من النار   

 وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبوأشهد أن سيدَن  

 صاالوا عاام خيااا  األعااام ٌماااد 

 

 إن الصااا   علياااه عاااور يعقاااد   

 من كان صم علياه قاعاد يغفا  لاه  

 

 قبااال القياااام وللمااااال جياااد    

 وكذلك إن صام علياه و او قاا و  

 

 يغفاا  لااه قباال القعااو  وي لااد 

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  ىوعل 
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 :مث أما بعد

 والثالثون امسةاملقدمة: اخل
 احلمد هلل

 وفقنا إىل اهلدى محداً كثرياً ليس حيصى عددا السنة حنمدهاحلمد هلل عظيم املنة وَنصر الدين أبهل 
 وبعد محد هللا إين أشهد أن ال إله مستحقاً يعبد

اللهم إين أمحدك على ما علمت من  إال اإلله الواحد الفرد الصمد من جل عن زوٍج وكفٍء وولد
 البيان، وأهلمت من التبيان، وأسبغت من العطاء، وأسبلت من الغطاء.

، والسالطة واهلذر والعي اللهم إَن نعوذ بك من فتنة القول والعمل، وشرة اللسن ومعرة اللكن
واحلصر، اللهم إَن نسألك أن تكفينا االفتتان إبطراء املادح وإرضاء املسامح، وأن تقينا إزراء القادح 

 وهتك الفاضح، نستغفرك اللهم من نقل اخلطوات إىل اخلطيئات، وسوق الشهوات إىل الشبهات.

وألسنة تتحلى ابلصدق، ونطقًا يؤيد  اللهم هب لنا توفيقًا إىل الرشد، وقلواًب تتقلب مع احلق،
ابحلجة، وعزائم تقهر اهلوى، وأنفسًا أتنف اخلنا، اللهم أسعدَن ابهلداية، وأعضدَن ابإلعانة على 
اإلابنة، اللهم قنا غوائل الزخرفة، فال نرد مأمثة وال نقف مندمة، وتولنا فيمن توليت، وال تضلنا بعد 

 اهلدى اي ذا العال.

بدك ورسولك؛ ختمت به النبيني، وأعليت درجته يف عليني، اللهم صلِّ وسلم أشهد أن حممدًا ع
 عليه وعلى آله وصحبه والتابعني:

 ياا رل صال عام النباي اكصاطفام 

 

 مااا الأ باا ق ِّ األباااط  أو قبااا   

 ياا رل صال عام النباي اكصاطفام  

 

 مااا قااال ذو كاا م  لضاايف  م حبااا   

 وانفعنا مبحبته واتباعه أمجعني.اللهم اجعلنا هلديه متبعني،  
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 أما بعد:

 والثالثون املقدمة: السادسة
 احلمد هلل ال حيصى له عدد وال حييط به األقالم واملدد

 وأمحد هللا منه العون والرشد

 محداً لر ي كثرياً دائماً أبداً يف السر واجلهر يف الدارين مسرتد

 بعد الواحد الصمدملء السماوات واألرضني أمجعها وملء ما شاء 

 مث الصالة على خري األَنم رسول هللا أمحد مع صحٍب به سعدوا

 وأهل بيت النيب واآلل قاطبًة والتابعني األىل للدين هم عضدُ 

 والرسل أمجعهم والتابعني هلم من دون أن يعدلوا عما إليه هدوا

 أزكى صالٍة من التسليم دائمًة ما أن هلا أبداً حٌد وال أمد

 أسأل منه رمحًة وهدى فضاًل وما يل إال هللا مستندوهللا 

ُوُتنَّ ِإالَّ و أ نْـُتْم ُمْسِلُمون  { ]آل عمران: ا الَِّذين  آم ُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ  ح قَّ تـُق اِتِه و ال مت   .[102} اي  أ يُـّه 
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 والثالثون بعةاملقدمة السا
 ن إال على الظاملني.احلمد هلل رب العاملني، ويل الصاحلني، وال عدوا

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له إله األولني واآلِخرين، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله 
إمام اجملاهدين، صلوات هللا وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه َنشري لواء الدين، وعلى من تبعهم 

 وقت وحني. من سلف هذه األمة وخل فها من جاهد وبذل ورافق وَنفح يف كل

معشر اإلخوة واألخوات والبنني: حياكم هللا وأحياكم، وأطال أعماركم، وأحسن أعمالكم، وذخراً 
لألمة أعدَّكم، تـُْعُلون صروحها، وتضمدون جروحها، وتداوون قُروحها، وللِملَّة تْسُمون يف مساها، 

 وحتمون محاها، وترمون من رماها.

 َتياا  أعفااا  ال يااا  ولااام هبااا  

 

  

 ز ااا ل كاادن اكسااك خااال  عفمسااا  

 

ااااو  ث     ااااا ِّ أعااااوا النالااااقه تبضث
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  والثالثون الثامنة :املقدمة
إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 

 أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 

عيك لهن لسا ْ  أ خ  ا   ولكم إىل يوم 

ال بب  }اكصااَ  اااٌل وب اابث مب نْفب  نثااونب  يبااْومب ال يب

 

اااالِيم      ْلااااال  سب ااااْن أبتبااااام اهلل ب بِقب  {إاِل  مب

[ن وألااسد أن ٌماادْا 89-88]الْااع ا ي

عبد اهلل ورسولهن أرسله اهلل رهْ  للعاكهن 

زثأ به الصدورن وأعار به العقولن وزا  

به أعيناْ عمياْن وآذاعاْ صاْون وقلوبااْ ّلفااْن 

صم اهلل عليه وعم آله وصمبه والااابعه 

 ن  وسااالم تساااليْو ك اااَْا. ااام ب حساااا

 

 أما بعد:

 والثالثون املقدمة: التاسعة
اللهم لك احلمد ملء السماوات واألرض، فكل احلمد لك، اللهم لك الشكر لنعٍم ال حنصيها، 
فكل الشكر لك، اللهم لك التذلل واخلضوع، فال معبود غريك، نسألك األمن من هول يوٍم 

والوضيع، فالناس فيه سكرى، وأشهد أن ال إله إال هللا يستوي فيه القوي والضعيف، والشريف 
وحده ال شريك له شهادة حٍق وصدٍق أتوىل هبا هللا ورسوله والذين آمنوا ترتى، وأتربأ هبا براءًة  
كاملًة من كل طاغوٍت ونٍد معبوٍد ظلمًا وزوراً؛ من دون هللا الويل األعلى، شهادًة صادرًة عن يقني 

ال شكوك فيها وال أوهام وهللا املوىل، نسأله الثبات عليها، والعمل  صادٍق واعتقاٍد صحيح؛
مبقتضاها حىت أييت اليقني وهو أرحم الرامحني، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله األمني، خصه هللا 

 ِبوامع الكلم، وأنزل عليه القرآن املبني.

 صاااام عليااااه ربنااااا وساااالو 

 

 واول والصاامال الكاا ام الفضاا  

 األع ااام ال  ااا  ا ااادا  النااا ال  

 

 والااااابعون الساااا   الغااا   األىل    

 قاااد عقلاااوا الااادين لناااا مكمااا   

 

 أ كاااام صااا    وسااا م  مااا ق    

 تدوم ما اسود الظالم واجنال 
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 أما بعد:

 : األربعون املقدمة
احلمد لك اي هللا جعلت الفردوس لعبادك املؤمنني نـُُزال؛ فلك احلمد أواًل وآخرًا وظاهرًا وابطناً، 
احلمد هلل الذي يسَّرها لنا، ويسَّر األعمال الصاحلة لنا؛ فلم يتخذ السالكون إىل هللا سواها شغاًل، 

م إايها قبل أن وسهل هلم سبلها فلم يسلكوا سواها سباًل، خلقها قبل أن خيلقهم، وأسكنه
يوجدهم، وحفَّها ابملكاره ليبلوهم أيهم أحسن عماًل، وأودعها ما ال عني رأْت، وال أذن مسعت، 

اِلِدين  وال خطر على قلب بشر، وفوق ذلك:  ا ِحو ال { ]الكهف: }خ  ا ال يـ بـُْغون  ع نـْه   [.108ِفيه 

وهو على كل شيء قدير، شهادة  أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد،
أدَّخرها يل ولكم إىل يوم املصري، شهادة عبده وابن عبده وابن أ م ِته، ومن ال غىن به طرفة عني عن 

 رمحته وفضله ومنِّه وكرمه، وال مطمع له يف الفوز ابجلنة والنجاة من النار إال مبنِّه وكرمه ورمحته.

هللا رمحة للعاملني، وقدوة للعاملني، وحمجة للسالكني،  وأشهد أن حممدًا عبد هللا ورسوله، أرسله
وحجة على العباد أمجعني، شرح هللا به الصدور، وأَنر به العقول، وفتح به أعينًا عميًا وآذاًَن صّماً 

 وقلوابً غلفاً:

صاولِه   قْد كاانب  اذا الكاونث قبالب وث

 

اااااْأماْ لظاكِِاااااِه وللمظلاااااومِ      لث

ااا  كب باااا  ك اااا أبطبااال  ٌماااٌد  ب  ِت ال  

 

اا ِّ البثْسااااِن كاال   ْاايمِ    واخِّ 

 صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه والتابعني، وسلم تسليماً كثرياً. 
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 املقدمة: احلادية األربعون
او اِت و م ا يف األْرِض و ل ُه احلْ ْمُد يف اآل ِخر ِة و ُهو  احلْ ِكي ُم اخلْ ِبرُي يـ ْعل ُم م ا احلْ ْمُد هلِل الَِّذي ل ُه م ا يف السَّم 

ا و ُهو  الرَِّحيُم اْلغ ُفوُر، و   اِء و م ا يـ ْعرُُج ِفيه  ا و م ا ي نزُِل ِمن  السَّم  م ا حت ِْمُل يـ ْلُج يف األْرِض و م ا خي ْرُُج ِمنـْه 
ٍر و ال  يُنق ُص مِ  ْن ُعُمرِِه ِإالَّ يف ِكت اٍب ِإنَّ ذ ِلك  ع ل ى ِمْن أُنـْث ى و ال  ت ض ُع ِإالَّ ِبِعْلِمِه و م ا يـُع مَُّر ِمن مُّع مَّ

او اِت و ال  يف األْرِض و ال  أ ْصغ ُر ِمن ذ ِلك  و ال   هللِا ي ِسرٌي، ع املِِ اْلغ ْيِب ال  يـ ْعُزُب ع ْنُه ِمثْـق اُل ذ رٍَّة يف السَّم 
 أ ْكرب ُ ِإالَّ يف ِكت اٍب مُِّبنٍي.

ليلة ع انِي ة، وح ِذرت ه النُّفوس جمّدة ومتوانية، ذمَّ الدنيا إذ هي حقرية احلمد هلل، أصبحت له الوجوه ذ
 فانية، وشوَّق جلنة قطوفها دانية، وخوَّف صرعى اهلوى أن ُيسقوا من عنٍي آنية.

ن بتحقيق التوحيد  أمحده على تقومي شانيه، وأستعينه وأستعيذه من شر كل شان وشانية، وأحصِّ
ر والعالنية، فالسر عنده عالنية.إميانيه، أمحده وهو   العليم العامل ابلسِّ

 صااام ا لاااه عااام النباااي ٌماااد 

 

  

 وعاااام  يااااب بناتااااه وعسااااا ه  

 

اامال وا خااوان   وعاام  يااب الص 

 وعاااام صااااماباه  يعاااااْ واألثىلب  

 

 تبعاااو م مااان بعاااد با حساااان   

ا الَِّذين  آم ُنوا اتَـُّقوا هللا  ح قَّ تـُق اتِ   ُوُتنَّ ِإالَّ و أ نـُْتم مُّْسِلُمون  { ]آل عمران:} اي  أ يُـّه   [ 102ِه و ال  مت 

 أما بعد:

 واألربعون قدمة الثانيةامل
..وتعددت أبسطة رمحته فكان منها الرب واجلو .أحاط ملكه بسياج القدرة والقهر الذياحلمد هلل 

أطياف رمحانيته خبلقه ..وتلونت ...وتسربلت يف مكنون غيبه أسرار إجياده للحصى والدر.والبحر
..توجهت قلوبنا إليه ...ومكن التمييز يف إدراك الكائنات معاشها ابحللو واملر.فكان النفع والضر

 .....ورفعنا األكف إليه ضراعة أن يرزقنا حني البالء الصرب.ابلشكر واللسان ابحلمد أقر

..املتفضل إبعالمنا أن من مجلة .وأشهد أن ال إله إال هللا املنزه عن خواطر العقل وأوهام الفكر
..املمنت على عباده ابلداللة ...املسبغ نعمائه على خلقه سواء ما خفى منها وما ظهر.أمسائه الرب

..بشر املتقني ِبنات ...الباسط كف رمحته للمستغفرين ابلسحر.على سبيل اخلري وسبل الضرر
 ...ب َنر ترمى ابلشرر..وحذر الكافرين من عذا...ومقعد صدق عند مليك مقتدر.وهنر
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..تفضل هللا عليه فأجرى على لسانه بيان ما هنى .وأشهد أن سيدَن حممدا عبده ورسوله خري البشر
..وجعل عصيانه وخمالفة أمره ...وجعل طاعته واتباع هنجه سبيال إىل جنة ذات أهنار ومثر.وما أمر

...وعرج به إىل السموات العلى ..أسرى به إىل املسجد األقصى وعلى األنبياء ظهر.سببا ملس سقر
..ما تعاقب الليل ...اللهم صل وسلم وابرك عليه وعلى آله وصحبه السادة الغرر.فما زاغ البصر

 ...والنهار وكلما أشرقت الشمس أو بزغ القمر
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 أمـا بـعـد

 واألربعون الثالثةاملقدمة 
..رفع الناس .يف اخللق ختيري ..خيلق ما يشاء وخيتار وما كان لإلنسان.احلمد هلل العلى الكبري

..خلق الشر وقدره وخلق اخلري وقدره وما .بعضهم فوق بعض درجات ليبلوهم فهذا غىن وذاك فقري
..فمن أراد اهلدى رزق ...أرسل رسله ترتى وإن من أمة إال خال فيها نذير.األمور تدبري يفألحد 

 طرقها التيسري  يف..ومن اختار الضاللة وجد .سبيله التسخري يف

..ونسأله النصر ...ونعوذ بنور وجهه الكرمي من اخلسف والتدمري.حنمده تبارك وتعاىل احلمد الكثري
 ...والوالية فهو نعم املوىل ونعم النصري

..ال تدركه األبصار ...ليس كمثله شئ وهو السميع البصري.وأشهد أن ال إله إال هللا العليم القدير
..يبدأ اخللق مث ...حيول وال يتحول ويغري وال يعرتيه تغيري.اللطيف اخلبري وهو يدرك األبصار وهو

..وحقت على ...كتب السعادة ملن أطاعه ووقاه عذاب السعري.يعيده وذلك على هللا يسري
 ...الكافرين الشقاوة وما زادهم غري ختسري

 عليه وسلم والسراج ..النور املبني صلى هللا.وأشهد أن سيدَن حممدا عبده ورسوله البشري النذير
..وخاطبهم ...أنزل الناس منازهلم فوقر منهم الكبري...أعطى جمامع الكلم فما أخطأ التعبري.املنري

..هجر ...ما رد منهم سائال قط بل جاد ابلقليل وابلكثري.على قدر عقوهلم ورحم منهم الصغري
وال حقد على من لبس  ..ذاق طعم اليتم فما حسد.الفواحش كلها وعف عن احلرام وهو صغري

..وربط األحجار على بطنه وما شبع من خبز ...لبس من الثياب اخلشن وما َنم على الوثري.احلرير
..ودارت األايم دورهتا وبرك الطغاة بروك ...دعا قومه لنجاهتم فتطاول عليه كل مهني وحقري.الشعري
..ومسح اجلراح برأفة ودموع ندمهم ...فأشار إليهم إشارة راحم ومل يعتب ومل يطلب التربير.البعري

..هللا أكرب هللا ...فالتأم مشل اجلميع وقد عال صوت املؤذن على صوت النفري.على اخلدود غزير
..اللهم صل وسلم وابرك عليه وعلى أصحابه ما تردد نفس بني .أكرب هللا أكرب فوق كل كبري

 ..أمـا بـعـد.الورود عبري..وكلما عسعس الليل وتنفس الصبح وفاح من .شهيق وزفري
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 واألربعون املقدمة الرابعة
..أنزل ... حجب اجلن عن غيبه بعد أن كان هلم يف السماء مواضع.احلمد هلل اخلافض الرافع

..إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه .القرآن نورا يتلى فإذا الناس حمجوب وسامع
ائع حنمده تبارك وتعاىل على كل حال عينيه كل ض يف..وإذا استمع له احلزين هان .املواجع

..ونسأله أن حيفظ علينا العقول واألبصار ...ونعوذ بنور وجهه الكرمي من العوائق واملوانع.وواقع
 .....ونرجوه أن يكون عنا ضد احلاقدين واحلاسدين هو املدافع.واملسامع

..ومن الرايح .م هلا مواقعالسماء بروجا والنجو  يف..جعل .وأشهد أن ال إله إال هللا الضار النافع
..وىف البحار أمواج ...ومن اجلبال غرابيب سود ومحر وبيض نواصع.لواقح ومنها املدمر ذو الفظائع

..ومن ...وىف األرض صخر وحجر ومدر وفيها اجلوهر الالمع.مهلكات وفيها طعام ولؤلؤ وقواقع
 البهائم ركائب ..ومن الدواب وحوش كاسرات وىف.النبات حلو ومر ومن السموم نواقع

..ومن الناس أهل للمعروف ...ومن الطيور حامالت رسائل ومن الطيور فواسق ونوازع.ومنافع
..أمور ...ومن األايم إسعاد ومبشرات ومنها ابلفنت والشرور طوالع.الشر ضالع يفومنهم من 

بعض األمور  يفاألمور لذاته والشر  يف..فاخلري مراد .حارت الربية فيها ونور احلق للظلمات قاشع
 ...براقع

..ولد يتيما فقريا فزهدت .وأشهد أن سيدَن حممدا عبد هللا ورسوله الذى أقض للمشركني املضاجع
..دانت الدنيا لغريه وأحتفته هو .اللهو هلم مراتع يف.. وشب عفيفا كرميا وأترابه .فيه املراضع

..سجد لألصنام .من بركته البدائع وظهر ،التجارة أجريا يفوعمل  ،..رعى األغنام صغريا.ابلفواجع
..وفاجأه ...فامتأل حراء بتأمل منه وحتنث للحق ضارع.صدره ملا يعبدون منازع يفقومه واحلق 

القوم  يف..فعاد يرجف من اخلوف فؤاده هل يبقى .األمني فيه بقوله اقرأ فإنك ابحلق صادع
 ،وواصل ورحيم ،ادق وأمني..ص.اخلريات ابرع يف..وهللا لن خيزيك هللا أبدا فأنت .موادع

..وعاونته على أمر املليك .وضمته احلبيبة لصدرها فكان حناهنا الدواء الناجع وللمعروف زارع.
الظالم مساملا من كل قبيلة صارم  يف..وحاصره األراذل .برفقها مع الصديق والفاروق له خري طائع

 األعادي..وخرج املعصوم على .ايفع..فنام أبو احلسنني مكانه رمزا للفداء من صغري .يد فارع يف
..واستقبلته املدينة بكلها وكليلها طلع البدر علينا مرحبا .مكربا حيثوا الرتاب على الرؤوس بال مانع
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.. وأشرقت مشوس األصحاب على الورى فهوى املشركون إىل املصارع وأضاءت .ببهائه الساطع
..فطوىب ملن تبع سبيله وهداه فهو الطريق إىل النعيم .الدنيا بنور احلقيقة وأمن اخلالئق بعدل الشارع

..اللهم صل وسلم وابرك عليه .الواسع وطوىب لنا مبن بعث للعاملني رمحة وهو ىف اآلخرة خري شافع
 ..اجعل صالتنا عليه وديعة اي من ال تضيع عنده الودائع....ما دام للنجوم مغارب ومطالع
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 أمـا بـعـد

 ربعونواأل اخلامسة املقدمة:
القهار الذي ال ختفى معرفته على من نظر يف بدائع ملكته  الغفار،احلمد هلل العليم احلكيم العزيز 

الغين عن مجيع املوجودات فال حتويه  ،القدوس الصمد التعايل عن مشابه األغيار ،بعني االعتبار
الواحد  ،األفكارالكبري الذي حتريت العقول يف وصف كربايئه فال حتيط به  ،اجلهات واألقطار

السميع البصري  ،احلي العليم الذي تساوى يف علمه اجلهر واإلسرار ،األحد املنفرد ابخللق واالختيار
 .الذي ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار

 وله احلمد وهو علي كل شيء قدير  ،له امللك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال هللا

 مااا ِّ الوجااو  سااواإ رل يعبااد 

 

  

 يااا ماان لااه عناات الوجااو  بد  ااا 

 

 ذال وكاااال الكا نااااال توحااااد 

 أعاات ا لااه الواحااد الفاا   الااذ   

 

 كاال القلااول لااه تقاا  وتْااسد   

 ويااا ماان تفااا  بالبساا   وبالسااانا  

 

 ِّ عااا   ولاااه البقاااا  الرسااامد 

 يااا ماان لااه وجااال الكااول بذاتااه  

 

 زلااذاإ تْااقي ماان تْااا  وتسااعد 

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب 

 إن الصالة على املختار إن ذكرت يف جملس فاح منه الطيب إذ نفحا

 ٌمااد أهااد اكخاااار ماان مِّاا  

 

 أ كام ا   س  عا أزص  الفصاما 

 صاام عليااه إلااه العاا م واام عاام   

 

أ لياااه والصااامال ععااام الساااا    

 النصاااااااااااااااااااااااااااااما

 

وعلي اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم 
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 األربعونو  املقدمة السادسة
احلمد هلل الذي تفرد ِبالل ملكوته، وتوحد ِبمال جربوته وتعزز بعلو أحديته، وتقدس بسمو 

كل نظري، وتنزه يف صفائه عن كل تناه وقصور، له الصفات   صمديته، وتكرب يف ذاته عن مضارعة
 املختصة حبقه، واآلايت الناطقة أبنه غري مشبه خبلقه.

وله احلمد وهو علي كل شيء قدير،  امللك،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له 
 شهادة موقن بتوحيده، مستجري حبسن أتييده

 يااا واحااد ِّ ملكااه أعاات األحااد 

 

 ولقد علمت بدعاك الفا   الصامد   

 ال أعااات مولاااو  ولسااات بوالاااد  

 

 ك  وال لك ِّ الور  كفاوا أحاد   

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

  ااذا النبااي ٌمااد خااَ الااور  

 

 وعبااااايسم وباااااه تثاااااا آ م 

 ولااه البسااا ولاااه انيااا  بوجساااه  

 

 عاااور  ياقسااامكااال الغناااام مااان  

 يااا زااو  ماان صاام عليااه زاعااه  

 

 ِّ جنااا  اكااادو  ّااادا ياااانعم    

 صااام علياااه اهلل جااال ج لاااه  

 

 ماااا راأ حااااا  باساااامه ياااانعم 

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  ىوعل 
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 مث أما بعد 

 واألربعون السابعة املقدمة:
احلمد هلل الواحد القهار. العزيز الغفار. مقدر األقدار. مصرف األمور مكور الليل على النهار. 
تبصرة ألوىل القلوب واألبصار. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله يف مجلة األخيار وفق 

فزهدوا يف هذه الدار. فاجتهدوا  من اختار من عبيده فجعله من األبرار. وبصر من أحبه للحقائق
 يف مرضاته والتأهب لدار القرار. واجتناب ما يسخطه واحلذر من عذاب النار.

 وأشهد أن ال إله إال هللا إقرارا بوحدانيته، واعرتافا مبا جيب على اخللق كافة من اإلذعان لربوبيته.

 يا رل إن ذعاوإ ِّ الاور  ك ا ل 

 

 ولاايد   عماال ِّ انثاا ين ينااي 

 وقاااد أتياااك بالاوحااايد يصمااابه  

 

 حااال النبااي وذاإ القاادر يكفينااي 

 وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه  

 وأكملهم، وأعرفهماملصطفى من خليقته، وأكرم األولني واآلخرين من بريته، أكرم اخللق وأزكاهم 
واتقاهم وأشدهم اجتهادا وعبادة وخشية وزهادة، وأعظمهم خلقا،  ،ابهلل تعاىل وأخشاهم وأعلمهم
 وأبلغهم ابملؤمنني تلطفا ورمحا

ودمغ بسيف حتقيقه دماغ  ،وأمخد بنور برهانه هلب الباطل وأزهقه حققه،أرسله حبق شرعه وشرع 
 البهتان فأزال خبسه ورهقه 

يه واتبعهم إبحسان إيل يوم اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبد ىوعل
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 مث أما بعد 

 واألربعون املقدمة الثامنة
احلمد هلل البعيد يف ُقربه، القريب يف بعده، املتعايل يف رفيع جمده، عن الشيء وضده، الذي أوجد 

مًا، ليميز بقدرته الوجود بعد أن كان ع دمًا، وأودع كل موجود حكمًا، وجعل العقل  بينهما ح ك 
بني الشيء وضّده، وأهلمه مبا عّلمه فعلم ُمّر مذاق مصابه من حالوة شهده. فمن فكر بصحيح 
قصده، ونظر بتوفيق ُرشده، علم أن كل خملوق موثوق يف قبضيت شقائه وسعده، مرزوٌق من خزائن 

 نعمه ورفده

 له احلمد وهو علي كل شيء قدير و  ،له امللك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال هللا

  ااو أول  اااو أخاا   اااو  اااا    

 

  اااو بااااطن لااايد العياااون تااا ا  

 ح بااااه أ ار اوااا ل زدوعاااه  

 

 تقااف الظنااون وااا   األزااوا    

 صااامد بااا  كاااف  وال كيفيااا    

 

 أبااادا زاااو النظاااا   وال األلااابا  

 سبمان من عنات الوجاو  لوجساه  

 

 ولاااه سااا و  أوجاااه وجباااا    

 أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبهوأشهد  

 صاالوا عاام  ااذا النبااي الك يااام  

 

 َتظااوا مااان اهلل باااألج  العظااايم 

 وتظفااا وا باااالفو  ماااان ربااااكم   

 

 وجناااا  زيااااسا ععياااام مقياااام 

 طااوبام لعبااد قلااع ِّ الااور   

 

 صاام عاام ذاإ اونااال الكاا يم   

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  ىوعل 
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 مث أما بعد 

 واألربعون املقدمة: التاسعة
.. وجتلت رمحته ...ورزق املؤمنني حسن األخالق... الذى أضاء نوره اآلفاق.الباق احلياحلمد هلل 

..ونعوذ بنور ...حنمده تبارك وتعاىل ونستعينه على الصعاب واملشاق.أرواحهم الرتاقهبم إذا بلغت 
..ونسأله السالمة من النفاق وسوء .وجهه الكرمي من ظلمات الشك والشرك والشقاق

 ...األخالق

..خلق اخللق فهم يف ملكه ... احلكم العدل يوم التالق.وأشهد أن ال إله إال هللا القوى الرزاق
..وبشر الطائعني بسالم ...أنذر الكافرين بصيحة واحدة ما هلا من فواق.دودو الواثقأسرى مش

..أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعلم الناس أن إليه يومئذ .املالئكة عليهم إذا التفت الساق ابلساق
 ...املساق

وال صخااب ..مل يكن لعاَن وال سبااب .وأشهد أن سيدَن حممدا عبده ورسوله املتمم ملكارم األخالق
 ...يف األسواق

..وأول الساجدين حتت العرش يوم يكشف عن .خري من صلى وصام ولىب وركب الرباق
..وترك فينا ما إن متسكنا به علمنا أن ...جاهد يف سبيل هللا منصورا معصوما من اإلخفاق.ساق

 ...ما عندَن ينفد وما عند هللا ابق

..وما دام القمر متنقال ىف منازله من التمام .اإلشراقاللهم صل وسلم وابرك عليه ما تعقب العشى 
 ...إىل احملاق
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 أمـا بعــد

 اخلمسوناملقدمة: 
..وهب له العقل وهداه ...جعل الطني يرى يسمع ويشم ويذوق.احلمد هلل اخلالق لكل خملوق

جنا ومن كفر ..فمن شكر فقد .الرب أو العقوق يف..وهيأ له الرزق وترك له اخليار .الطاعة والفسوق
..ونعوذ بنور وجهه الكرمي من ...حنمده تبارك وتعاىل محدا يكافئ الفضل املسوق.ابلنار حمروق
..ونسأله أن يظهرَن على عدوَن فإذا هو مترب مسحوق ونرجوه أن يتوفاَن على حبه .ظلم احلقوق

 ...ويرزقنا لقاء الصب املشوق

..شهادة األمن إذا خسف القمر وحلق ابلبصر .وأشهد أن ال إله إال هللا شهادة التيقن والوثوق
..وهو اآلخر بال نـهاية وما سواه ...هو األول بال بداية وما عداه مسبوق.الربوق

 .....املهيمن على امللك وامللكوت فال شرود وال مروق.ملحوق

 ...املاسك للسماء حبلمه أن تقع فال تصدع وال شقوق

..املدبر لألمور من األزل فاحلق .أفالكها فليس ألحد أن يعطل أو يعوق يفاملسخر للكواكب 
 ...يعلو وكل ابطل مزهوق

 ...قدر األقوات ملن أطاع ومن عصى فالكل بفضله ومن فضله مرزوق

..ما نطق عن اهلوى بل وحى على قلبه .وأشهد أن سيدَن حممدا عبده ورسوله الصادق املصدوق
 الصفي...كا وال جبارا بل يهدى بنور سنته إىل احلق ويسوق..مل يكن مل.وابللسان منطوق

 يفمطهر  ،كرمي أبصله…مظهر احلقيقة واحلقوق ،واخلليل املنتقى ،واحلبيب الـمجتىب ،املصطفى
 ،تعاقده يفكرمي   ،تعاهده يفوىف  ،تواضعه يفعظيم …مصون بقربه من بلى اللحم والعروق  ،نسله

أدعج  ،..أزج احلاجبني.ود ذو الطلعة السنية والبهاء املرموقاملشهود الـمحف…ليس كمثله خملوق 
والقوام  ،عريض املنكبني ،أمخص القدمني ،..لني الكفني.والشعر مفروق ،دقيق الشفتني ،العينني
ومن صاحبه سدت على شيطانه الفرج  ..من رآه بداهة هابه، ومن خالطه أحبه،.مشوق
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..لكل مقرب مقام ومقامه .اخلطى للقائه النوقوالشقوق...حنت جذوع األشجار له وأسرعت 
 ...وحببه أسري اإلمث من النار معتوق ،املين..هو األمل وهو .على كل املقامات يفوق

سبحها من الغروب إىل  يفاللهم صل وسلم وابرك عليه وعلى آله وصحبه...ما دامت الكواكب 
 الشروق...
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 أمـا بـعـــد

 اخلمسون احلادية املقدمة:
 وتقدس بعز كربايئه وجالله، وكمال،هلل الذي تفرد أبوصاف عظمته  احلمد

هو األول  ونواله،وعم كل خملوق جزيل أفضاله  أفعاله،وتوحد ابخللق واإلبداع فال شريك له يف 
 األشياء،القدوس الصمد الغين عن مجيع  والكربايء،الظاهر والباطن ابلقهر  والبقاء،واألخر ابلقدم 

  والشركاء.الواحد األحد املنزه عن مجيع واألشباه 

 وله احلمد وهو علي كل شيء قدير. ،له امللك له،وحده ال شريك  هللا،واشهد إن ال اله إال 

 يا كالف الِّ والبلو  مب السقم  يا من جييال  عا  اكضط  ِّ الظلم 

 واسن زاعك ذو زضل وذو ك م لفب عبيك ِّ ذ  ومسكناي 

 وإ وساٌني هبا ك ماواّف  ذع

 وقد وعد بدن عدعو  يال لنا

 وقد  عوعا ز د بالعفو الك م

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه

 زيااا زااو  ماان صاام عليااك ماان الااور   أال يااا رسااول اهلل يااا خااَ م ساال  عليااك صاا   اهلل ال تانااا ام

 عليااك صاا   اهلل يااا أعا الااور  ٌاا  ويااا أعاام الوياا  جا ااا صاا   يعاام الكااون منسااا ساانا ا  

 عليك ص   اهلل ما سار راكال 

 عليك ص   اهلل ما  بات الصابا  

 

 وزااااأ بعااا ا اكساااك طياااال لاااذا ا 

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  ىوعل 
 ين وحنن معهم اي أرحم الرامحنيالد

 مث أما بعد 
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 واخلمسون املقدمة: الثانية
وكاشف  الدعوات،وجميب  األصوات،وسامع  األموات،وابعث  املوجودات، منشئاحلمد هلل 
  الدرجات،ورافع  الفجار،ومهلك  األبرار،ومنجي  األوزار،وغافر  األسرار،عامل  الكرابت،

وأوجب وألزم )وهو الذي يقبل التوبة عن عباده  وأحكم،وحكم  وأكرم،وأنعم  وأهلم،الذي علم 
 السيئات(.ويعفو عن 

 .وله احلمد وهو علي كل شيء قدير ،له امللك له،وحده ال شريك  هللا،واشهد إن ال اله إال 

 يااا ماان لااه علاام الغيااول ووصاافه 

 

 ساان العيااول وكاال ذاإ سااوأ   

 أخفياات ذعااال العبااد عاان كاال  

 

 الور  ك ما زليد عليه وم  جنااأ   

 زلااك الافضاال والاكاا م وال ضااا  

 

 أعاات الكاا يم الوا ااال الفااااأ   

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

اله وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  ىوعل
 ن معهم اي أرحم الرامحنيالدين وحن

 واخلمسون الثالثة املقدمة:
فإذا هم  ،أذل أصناف اخللق مبا كتب عليهم من الفناء ،احلمد هلل املتفرد ابلعزة واجلربوت والبقاء

إذا ذكر  ،وسوء منقلب لألشقياء ،أمحده سبحانه جعل املوت خملصا لألتقياء ،مردودون يف احلافرة
 ،وله االنتقام ابلنقم القاهرة ،وأشكره وأثين عليه فله اإلنعام ابلنعم املتظاهرة ،املوت فإذا قلوهبم َنفرة

 ،له احلمد يف األوىل واآلخرة ،وأشهد أال إله إال هللا وحدة ال شريك له

فأيده  ،وتقدمي نذره ،وإهناء عذره ،أرسله إلنفاذ أمره ،وأشهد أن سيدَن ونبينا حممد عبده ورسوله 
ى هللا وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم صل ،ابحلجج الباهرة

 الدين.

 أما بعد:

أيها الناس أوصي نفسي وإايكم بتقوى هللا فمن ال يتقي هللا تتشابه عليه السبل )) إن تتقوا هللا 
 جيعل لكم فرقاَن((
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 واخلمسون الرابعة املقدمة:
 ،الصمد الذي ليس له وزراء انتهاء،األخر الذي ليس له  ابتداء،احلمد هلل األول الذي ليس له 

  ،الواحد الذي ليس له شركاء

وتقدس عن  والعلل،وتنزه عن النقائص  يزل،تكلم بكالم قدمي أزيل يف األزل، وتفرد ابلعز الذي مل 
  واخللل،الفتور 

نايته وواليته وسبقت ع مراده،له يف  معارض،سبحانه قسم عطائه بني عباده، وأبرم قضائه فال 
 وخصهم برعايته وكفايته وإسعاده. وداده،آلهل 

 .وله احلمد وهو علي كل شيء قدير ،له امللك له،وحده ال شريك  هللا،واشهد إن ال اله إال 

 احلال:سبحانه يقول بلسان 

 تعيصاا و ساا  بالعصاايان إع عااا 

 

 وأساان الااذعال إععامااا وإحساااعا 

 وال أجاااا   مسااايئا بالفعااال وال  

 

 أج   الذ  تا  عصاياعا وعادواعا   

 وماان أتااام تا بااا بالااذل منكرسااا  

 

 ععطيه مان زضالنا عفاوا وّف اعاا   

 وأشهد أن سيدَن وحبيبنا وشفيعنا حممد عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

 ماااا عاااال زخااا  اكصاااطفام أحاااد  

 

  

 ماااذا أقااول بوصاافي ِّ ال سااول  

 

 وقااد أونااام عليااه إلااه واحااد حكاام 

 صم عليه إلاه العا م ماا طلعات   

 

 لمد وما الأ وغا  الاوق يباسام 

وأصحابه ومن سار على هنجه ومتسك بسنته واقتدى هبديه واتبعهم إبحسان إيل يوم  إلهوعلى  
 الدين وحنن معهم اي أرحم الرامحني
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 مث أما بعد

 واخلمسون املقدمة اخلامسة
املوت من القصور  فنقلهم القياصرة، آمالابملوت  واهنى اجلبابرة،احلمد هلل الذي ادل ابملوت رقاب 

مقاساة  إىلومن مالعبة اجلواري والنساء والغلمان  ،ظلمة اللحود إىلضياء املهود  ومن القبور، إىل
 التمرغ يف الوان الوحل والرتاب إىلالتنعم يف الوان الطعام والشراب  ومن ،والديداناهلوام 

على نفسك جل  أثنيتنت كما أ ،ال احصي ثناء عليك ،وأستهديكمحدك اي رب واستعينك أ
ال هللا وحده ال شريك له ينادي يوم القيامة إ اله ال أن اشهد ،غريكاله  وال ،جاهكثناؤك وعظم 

جييب على ذاته سبحانه = هلل الواحد  مث ،اليومامللك  امللك ملن أَن - ويقول ،خلقهبعد فناء 
الذي  سبحان ،وامللكوتذي امللك  سبحان ،واجلربوتالعزة  ذو ،نهسبحاسبحانه سبحانه  القهار

 من كتب الفناء على اخلالئق وال ميوت ميوت سبحانال 

وبلغ الرسالة  األمانة وخليله، أدىنبينا وحبيبنا حممدا نبيه ورسوله وصفيه من خلقه  أنشهد أو 
 أايمهطوال  اليقني، وعاش أاتهيف هللا حق جهاده حىت  الغمة، وجاهدهللا به  فكشفونصح لالمة 

وخيطو على مجر الكيد والعنت يلتمس الطريق هلادية الضالني األسى،  ولياليه ميشي على شوك
احلق واخلري  أضواءاحلائرين حىت علم اجلاهل وقوم املعوج وامن اخلائف وطمان القلق ونشر  وإرشاد

  اناألكو يف سائر  أضواءهاكما تنشر الشمس   واإلميانوالتوحيد 

اللهم صل وسلم وزد وابرك عليه رفع هللا له ذكره وشرح هللا صدره ووضع هللا عنه وزره وزكاه ربه 
 نك ميت واهنم ميتون ]الزمر[إعلى مجيع اخللق ومع ذلك خاطبه 
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