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 حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف

 الناشر

 المكتبة المرادية

 2172سنة النشر     

 
 

 

 

  



 

4 
 

  www.alukah.net األلوكة شبكة تابع الجديد والحصري على

 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة
من يهده  ،نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،إن الحمد لله

واشهد أن  ،واشهد أن ال اله إال الله وحده ال شريك له ،ومن يضلل فال هادى له ،الله فال مضال له
  .محمدا عبده ورسوله

( }يا أيها الناس اتقوا ربكم 1مسلمون{ )}يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته وال تموتن إال وانتم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي 

( وقال تعالى } يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقوال قوال 2واألرحام إن الله كان عليكم رقيبا{)تساءلون به 

 سديدا  

   
 أما بعد:

وكل  ،وشر األمور محدثاتها -  -فإنًّ أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد 
 :وبـعد  :محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار

 اآلذان،وتشنف هذه رسالة لطيفة جمعت فيها بعض المقدمات المنبرية الرائعة التي تجذب القلوب  
هي من باب قول و  الموعظةو  الخطبة إلىما يجذب عقله  إلىن كثيرا من المستمعين يحتاج ذلك ألو 

عبد الله بن عمر انه قال قدم رجالن من  الحديث فعنفي  كما-وسلمصلى الله عليه –رسول الله 
من البيان لسحرا أو  إن :المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (3)0"قال إن بعض البيان لسحر
 البهية من المقدمات المنبرية{ الكتاب }الدرر وسميت ذلكوقعه على القلوب  والكالم بأول 

على محمد وعلى آل  الله والمسلمات وصلالعظيم رب العرش العظيم أن ينفع به المسلمين  هأسال الل
 محمد وعلى أصحابه األطهار 

 السيد مراد سالمة/ إعداد العبد الفقير
 المصرية باألوقافوخطيب ومدرس إمام 

  

                                                           
 (101)آل عمران  - 1
 (1)النساء  - 1
(، و"صحيح ابن 1561وفي "مسند أحمد" ) 1112( من طريق سفيان، والترمذي )6115أخرجه البخاري ) - 3

 ( 6215حبان" )
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 مقدمة األولى

الحمد لله لم يزل علّيا، ولم يزل في عاله سمّيا، قطرة من بحر جوده تمأل األرض ريّا، نظرة من 
 عين رضاه تجعل الكافر ولّيا، الجنة لمن أطاعه ولو كان عبًدا حبشًيا والنار لمن

نُوِرُث ِمْن ِعب اِدن ا  اْلج نَُّة الَِّتي }تِْلك  عصاه ولو شريًفا قرشًيا، أنزل على نبيه ومصطفاه قواًل بهًيا 
 [ 53 :م نك ان  ت ِقّياً]]مريم

   وكم لله من لطف خفي  

   وكم أمٌل تساق به صباحا  

   ن بعد عسر وكم يسر أتي م

 إذا ضاقت بك األحوال يوما  

   

 ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
 جااا ل لااه الاادعيا زاادعر   ا اادا  

 

يبغاااااي مااااان األخااااار  ال كاااااان    

 األرزعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 
 مااان ألااابي الااادعيا الساااعا   حل ااا   

 

 زضفاض  لابي الق ايم مرق عاا   

 
 و ااو الااذ  لاااو تااا  عالاات كفاااه  

 

 كاال الااذ  زااوق البساايط  أج عااا   

 
 مسااك بااه اخاااام ال هااي ن رسااله  

 

 وأبااان أماار الاادين والاادعيا معااا   

 
 عا   إلى الحسانى زل اا أعرضاوا  

 

واساااااااكبروا تاااااار  الرمااااااا     

 زدساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عا

 
 والحااااااب لاااااايي ب عاااااااد  لكنااااااه  

 

 إن  ازعاااااه يااااد الضاااا ل تاااادز عا   

 
 بعض األعاام إذا رأ  عاور الهاد   

 

عااااارر الطرياااااب ولااااام يضااااال    

 ال رجعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 
 وماااان البرياااا  معناااار ال ين نااااي  

 

 عاان ّي ااه حاااى يفااار ويف عااا   

( ]آل 101} ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اللَّه  ح قَّ تـُق اتِِه و ال  ت ُموُتنَّ ِإالَّ و أ نـُْتْم ُمْسِلُمون  ) 
 { 101عمران/

ٍة و خ ل ق  ِمنـْه ا ز ْوج ه ا و ب ثَّ مِ  ُهم ا رِج ااًل  } ي ا أ يُـّه ا النَّاُس اتَـُّقوا ر بَُّكُم الَِّذي خ ل ق ُكْم ِمْن نـ ْفٍس و اِحد  نـْ
ِثيرًا و ِنس اًء و اتَـُّقوا اللَّه  الَِّذي ت س اء ُلون  بِِه و اأْل ْرح ام  ِإنَّ اللَّه  ك ان  ع ل ْيُكْم ر ِقيًبا )  []       1( ]النساء/1ك 
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( 56مَّا ق اُلوا و ك ان  ِعْند  اللَِّه و ِجيًها )}ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا ال  ت ُكونُوا ك الَِّذين  آ ذ ْوا ُموس ى فـ بـ رَّأ ُه اللَُّه مِ 
 []21-56(  ]األحزاب/20ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اللَّه  و ُقولُوا قـ ْواًل س ِديًدا )

 أما بعد

وشر األمور  -صلى الله عليه وسلم–فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد 
 .وكل ضاللة في النار،ها بدعة وكل بدعة ضاللةمحدثاتها، وكل محدثات

تعذب جمًعا التقى فيك ولك وال تعذب ألسًنا تخبر عنك وال تعذب قلوبًا تشتاق إلى  اللهم ال
 لذة النظر إلى وجهك الكريم
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 مقدمة الثانية
 حائل. وبين العبادالتائب على العباد فليس بينه  سائل،الحمد لله المجيب لكل 

 زائل.المحالة  وكل نعيم لها،جعل ما على األرض زينة 

 وحبائل.حذر الناس من الشيطان وللشيطان منافذ  

 الغافل.ومن استسلم لهواه فذاك الضال  العاقل،فمن أسلم وجهه لله فذاك الكّيُس 

 ال إله إال الله وحده ال شريك له تنزه عن الشريك وعن الشبيه وعن المشاكل. ونشهد أن

 من يرعى الجنين المريض؟يشفي  المائل؟ منومن يعدل  األمر؟باد غيره؟ ومن يدبر من للع

 في بطن الحوامل؟ 

 من يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن استعصت على قدرته المسائل؟

 ؟والوسائلمن لنا إذا انقضى الشباب وتقطعت بنا األسباب 
لبِْساااَت بَاااوََّ الَرَجاااا َوالنَااااَ  قَاااْد 

 َرقَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَدوا  

 

 َوقَْ َت أَْتَكو إِلَى َمواَلَ  َماا أَِجاَد  

 
 َوقَْلااَتي يَااا َعااَدتِي زِااي َكاال ِ عا بَاا    

 

ار ِ أْعاَِ اَد    َومْن َعلَْياِه ِلَكْناِف الض 

 
ا أَْعاااَت تَْعلََ َهاااا    أَْتاااَكو إِلَْياااك أََماااور 

 

 َما ِلي َعلَى ِحْ لَها َصْبٌر َواَل َجلَاَد  

 
اار ِ َمْباااَِه      َوقَااْد َمااَد ل  يَااِدْ  بِالض 

 

 إِلَْيااَك يَااا َخيااَر َمااْن َمااَدْل إِلَْيااِه يَااَد  

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

 ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
 إلهاااااااااااي ال تعاااااااااااذبني زااااااااااا عي 

 

 مقااااار بالاااااذ  قاااااد كاااااان مناااااي 

 
 وماااااااااالي حيلااااااااا  إال رجاااااااااا ي 

 

 وعفااوإ إن عفااول وحساان  نااي 

 
 زكااااام من لااااا  لاااااي زاااااي البراياااااا  

 

 وأعااااات علاااااي ذو زضااااال ومااااان 

 
 إذا زكااااارل زاااااي عااااادمي عليهاااااا 

 

 عضضاات أعاااملي وقرعاات سااني 

 
 يظاااان النااااا  بااااي خياااارا  وإعااااي 

 

 لنااار الناااا  إن لااام تعاااف عناااي 

( ]آل 101} ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اللَّه  ح قَّ تـُق اتِِه و ال  ت ُموُتنَّ ِإالَّ و أ نـُْتْم ُمْسِلُمون  ) 
 { 101عمران/
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ٍة و خ ل ق  ِمنـْه ا ز ْوج ه ا و ب ثَّ مِ  ُهم ا رِج ااًل  } ي ا أ يُـّه ا النَّاُس اتَـُّقوا ر بَُّكُم الَِّذي خ ل ق ُكْم ِمْن نـ ْفٍس و اِحد  نـْ
ِثيرًا و ِنس اًء و اتَـُّقوا اللَّه  الَِّذي ت س اء ُلون  بِِه و اأْل ْرح ام  ِإنَّ اللَّه  ك ان  ع ل ْيُكْم ر ِقيًبا )  []       1( ]النساء/1ك 

( 56ِممَّا ق اُلوا و ك ان  ِعْند  اللَِّه و ِجيًها )}ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا ال  ت ُكونُوا ك الَِّذين  آ ذ ْوا ُموس ى فـ بـ رَّأ ُه اللَُّه 
 []21-56]األحزاب/( 20) ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اللَّه  و ُقولُوا قـ ْواًل س ِديًدا

 أما بعد

وشر األمور محدثاتها، وكل  eفإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد 
 النار.ضاللة في  اللة، وكلضمحدثاتها بدعة وكل بدعة 
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 مقدمة الثالثة
وأنزل  ،تهل دمع الخاشعين وجعل تالوته بخضوع ،الحمد لله الذي جعل القرآن هدايةً للمقبلين

وأننا بعد الموت  ،وأخبر فيه أن الموت نهايٌة لعالمين ،فيه من الوعيد ما يهز به أركان الظالمين
وسنقف بذل وخضوع بين يدي رب  ،للحساب مبعوثين وأننا سنحاسب عما كنا فاعلين

و ِجيء  يـ ْوم ِئٍذ ِبج ه نَّم  [ ]الفجر ،العالمين [ ]و تـ ر ى اْلُمْجرِِمين  يـ ْوم ِئٍذ مُّق رَّنِين  ِفي األ ْصف اِد [ 13 :]  
هذا جزاء من أخلص العمل لله  ،سان مهين[ ليس هناك فرق بين ملك معظم وإن16 :]إبراهيم

 وهذا عطاء رب األرباب مالك يوم الدين. ،رب العالمين

 سبحانه من إله عظيم أعز الحق وأخرس المبطلين سبحانه عدد

 ما دعاه عباده المساكين سبحانه عدد ما انهمرت دموع المنيبين سبحانه جواد كريم قوي متين
 يااااا مااااـن ل اليااااـال والفاااااـرقان 

 

  

 اتر  به صـدر  ل عرز  الهاد  

 

 واعصـم به قلبي مان النيطاـان   

 
 يسـااـر بااه أماار  واقااض ماا ربي 

 

 وأجااْر بااه جسااد  ماان النيااران   

 
 واحطط به و ر  وأخلام عيااي 

 

 واتااد  بااه أ ر  وأصاال  تاااعي 

 
 واكنف به ضار  وحقاب تاوباي  

 

 أربِاااا  بااااه بيعااااي باااا  خسااااران 

 
ِ سااريرتي   طهاار بااه قلبااي وصااف 

 

 أج اال بااه ذكاار  وأعااِل مكاااعي   

 
ر   ااي   واقطع باه ط عاي وتار ِ

 

 ك  ِاار بااه ورعااي وأحيااي جناااعي   

 
 أعااات الاااذ  صاااَورتني وخلقاناااي 

 

 و اااااادياني لناااااارا ع ا ي ااااااان   

 
 أعااات الاااذ  عل اناااي ورح انااااي 

 

 وجعلاات صاادر  واعااي القاارآن   

 
 أعاات الااـذ  أطااـع اني وسااقياني 

 

 ماان ّااـير كسااال يااد وال  كااـان   

 
 وجبرتناااي وساااارتني وعصااارتني 

 

 سااااان وّ رتني بالفضل وا     

 
 أعااات الاااـذ  آوياـاااـني وحباااوتني 

 

 و اااـدياني مااان حيااار  الفاااذالن   

 
 زــاااـلك ال حاماااد وال ااادا   كلهاااا  

 

 بفواطــااـر  وجااوارحي ولساااعي 

 
ِ بدععَـااااـم    ولقااااـد منناااات علااااَي رَّ 

 

اااـهن ياااـدان   ماااـا لاااـي بنكاااـر أقل ِ

 الهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

ونشهد أن ال إله إال الله وحده شريك له وأن محمًدا رسول الله ما جرا أثواب الحرير وما مشى  
 التاج من فوق الجبين مرصًعا القميص مرقًعا 
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ااااااار  َعلَْياااااااِه ِللن بَاااااااَو  ِ َخااااااااتٌَم  َّ  أ

 

 ِمااَن اللَااِه َمْنااَهوٌ  يَلَااوَ  ويَْنااَهدَ  

 
 وضَم ا لهَ اساَم النباي  إلاى اسا ِه 

 

َن أْتاَهدَ    إذا قَاَل زي الَفْ ِي الَ ؤذ ِ

 
 وتااااب  لااااهَ مااااِن اساااا ِه لي لااااهَ 

 

ِِ مح اوٌ  و اذا مح ادَ    زذو العار

 
 عَبااااَي أتَاعَااااا بَْعااااَد يَااااد   َوزَاْااااَر    

 

مَن الرساِل واألوبااِن زاي األرِ   

 تعبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادَ 

 
 زَدْمَسااى ِسااَراجا  َمْساااَنيرا  َوَ اِ يااا  

 

اااِقيَل    الَ َهنَااادَ يَلَاااوَ  ك اااا الَ  الص 

 
 وأعاااااذرعا عاااااارا ة وبناااااَر جنااااا    

 

 وعل نااااا ا ساااا َم زاللااااهَ عح اااادَ  

 
 وأعااَت إلااهَ الفلااِب ربااي وخااالقي 

 

 بذلَك ما ع رَل زاي النااِ  أتاهدَ  

 
تَعَالَْيااَت َرََّ الناااِ  عاان قَااْول َماان 

 َ عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

 ِساااَواَإ إلهاااا  أْعاااَت أْعلَاااى َوأْمَ ااادَ  

 
 لااَك الفلااَب والنع اااَ  واألمااَر كلااهَ 

 

 ز ي ااااااَإ عَْسااااااَْهد  وإي ااااااَإ عَْعبَااااادَ  

( ]آل 101} ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اللَّه  ح قَّ تـُق اتِِه و ال  ت ُموُتنَّ ِإالَّ و أ نـُْتْم ُمْسِلُمون  ) 
 { 101عمران/

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

( 56للَِّه و ِجيًها )}ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا ال  ت ُكونُوا ك الَِّذين  آ ذ ْوا ُموس ى فـ بـ رَّأ ُه اللَُّه ِممَّا ق اُلوا و ك ان  ِعْند  ا
 []21-56حزاب/(  ]األ20ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اللَّه  و ُقولُوا قـ ْواًل س ِديًدا )

 أما بعد

وشر األمور   -صلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد 
 .وكل ضاللة في النار،محدثاتها، وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة ضاللة
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 مقدمة الرابعة
 المنتقم ممن عصاه بنار يريد،الفعال لما  الشديد،والبطش  المجيد،الحمد لله ذو العرش 

 يغيب،المكرم سبحانه وتعالى لمن أطاعه واتقاه بجنات ال ينفذ نعيمها وال  الوقيد،تلظى بدوام 
مْن ع ِمل  ص اِلحاً ف ِلنـ ْفِسِه  فسبحان الذي قسم خلقه قسمين وجعلهم فريقين فمنهم شقي وسعيد ]  

ٍم لِّ  [ ونشهد أن ال إله إال الله وحده ال 15 :ْلع ِبيِد[ ]فصلتو م ْن أ س اء فـ ع ل يـْه ا و م ا ر بُّك  ِبظ الَّ
 الذي ،القيوم الصمد ،شريك له، الواحد األحد

 الله،ال مغيث غير  أ ح ٌد،ل ْم ي ِلْد و ل ْم يُول ْد و ل ْمي ُكن لَُّه ُكُفواً 

 وال مفرج لهمومنا وكروبنا إال الله  الله،غير  وال ناصر الله،وال مجير غير الله، وال معين غير 

 فإذا أصابك هٌم فقل يا الله  

 وإذا أصابك حزٌن فقل يا الله  

 وإذا واجهتك المشكالت فقل يا الله  

 فإنه ال مفرج لكل ذلك إال الله  ،وإذا اجتمعت عليك الدنيا بأسرها فقل الله 
 الَنااْ َي َواْلبَااْدَر ِمااْن آيَاااِل قَْدَرتِااِه  

 

  

 َطْياااَر َسااابََحهَ َواْلاااَوْحَه َمَ اااَد َ  ال

 

  

اااام ِ  ااااَفوِر الص  َوالنَْ ااااَل تَْحااااَت الص 

 قََدَسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهَ  

 

  

ا زَيَْسااََرَ ْم    َوالنَاَ  يَْعَصوعَهَ َجْهر 

 

  

 ،محمد رسول الله النبي المصطفى والرسول المجتبى الرحمة المهداة والنعمة المسداة ونشهد أن
صاحب المقام المحمود والحوض المورود الشفاعة العظمى، سيد األولين واألخرين على الله وال 

 فخر، 
 يا مصطفى وألعت ساكن مه ااي  

 

 روحي زاداإ وكال ماا ملكات ياد  

 
 إعااي وقفاات لنصاار  ينااـك   اااـي 

 

 وسعاااااـا تي أال بغياااااـرإ اقااااااـد  

 
 لااااك مع ااااـ ال با ااااـراٌل َج ااااـ ٌ 

 

 خااااـير مؤيااااـدوأجلَهااااا القااااـرآن  

 
 آياتاااـه ينفاااـي السقياااـم رحيقهاااـا 

 

 وبهاااـا تََصاااَد  كاااـل قلاااال ملحاااـد 
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َّيااارل أو َحرزاااـت كل اتاااـه   ماااـا 

 

 تالت يادا ال ااعي وتاا  ال عااد  

 
 ولد الحبياال وباين عينياه الهاـد  

 

 ترعاااو لاااـه العلياااا بقلاااـال تا اااـد 

 
 قد المني زياه العا ولة ولاو  ر   

 

 عاااـدععااام الغاااـرام باااه لكاااـان مسا 

غدا اللهم صل عليه وسلم على أله وأصحابه الطيبين األبرار الذين كانوا فيما بينهم رحماء فرضى  
 يوم الدين  إلىعنه رب األرض والسموات وعن التابعين وتابعين بإحسان 

( ]آل 101} ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اللَّه  ح قَّ تـُق اتِِه و ال  ت ُموُتنَّ ِإالَّ و أ نـُْتْم ُمْسِلُمون  )
 { 101عمران/

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

( 56مَّا ق اُلوا و ك ان  ِعْند  اللَِّه و ِجيًها )}ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا ال  ت ُكونُوا ك الَِّذين  آ ذ ْوا ُموس ى فـ بـ رَّأ ُه اللَُّه مِ 
 []21-56(  ]األحزاب/20ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اللَّه  و ُقولُوا قـ ْواًل س ِديًدا )

 أما بعد

وشر  -صلى الله عليه وسلم –فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد 
 .ضاللة في النار ضاللة، وكلتها بدعة وكل بدعة األمور محدثاتها، وكل محدثا
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 مقدمة الخامسة
 الحمد لله الذي أعطى األمان لمن شكر 

 سبحانه سبحانه رب عظيم قد على فوق الخالق وقتدر

 سبحانه سبحانه عنت الوجوه لجاهه واستسلمت فطر الحياة ألمره لما أمر 

أمر الذي في كل  الجالل أفاءهنات عدن عزها نور فأتم فيض نعيمه للمؤمنين العاملين لدينهم ج
 أمر قد أمر 

  والبصروأضاف من مدد الخلود ما غاب عن وعي المسامع 

 من كل فيض ناعم يسمو على كل الفكر 

 تصور عرفته أذهان البشر  يفوق كلو 

 ال اله إال الله واحد أحد فرد صمد ال شريك له في ملكه وال سند  أنواشهد 

سبحانه سبحانه جعل الحياة مطية مطواعة للمؤمنين المحسنين ألنهم قد وحدوا الله العظيم 
 المقتدر 

 ومشوا على درب الهدي لما بدى في المبتدى نور الذي أحيا الفطر 

 ونشهد أنه رسول الله من جاء فخرا للحياة يؤمها نحو العال حتى علت رغم الحفر 

  نتصرالظالم وتتمحو  الصعاب تقدمةرغم 

 بالعلم ترسم للحياة سبيلها من أجل إسعاد البشر

( ]آل 101أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اللَّه  ح قَّ تـُق اتِِه و ال  ت ُموُتنَّ ِإالَّ و أ نـُْتْم ُمْسِلُمون  ) }ي ا
 { 101عمران/

ٍة و خ ل ق  ِمنـْه ا ز ْوج ه ا و ب ثَّ ِمنـْهُ  م ا رِج ااًل  } ي ا أ يُـّه ا النَّاُس اتَـُّقوا ر بَُّكُم الَِّذي خ ل ق ُكْم ِمْن نـ ْفٍس و اِحد 
ِثيرًا و ِنس اًء و اتَـُّقوا اللَّه  الَِّذي ت س اء ُلون  بِِه و اأْل ْرح ام  ِإنَّ اللَّه  ك ان  ع ل ْيُكْم ر ِقيًبا  []       1( ]النساء/1) ك 
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( 56للَِّه و ِجيًها )}ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا ال  ت ُكونُوا ك الَِّذين  آ ذ ْوا ُموس ى فـ بـ رَّأ ُه اللَُّه ِممَّا ق اُلوا و ك ان  ِعْند  ا
 []21-56حزاب/(  ]األ20ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اللَّه  و ُقولُوا قـ ْواًل س ِديًدا )

 أما بعد

وشر   -صلى الله عليه وسلم–فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد 
 .ضاللة في النار ضاللة، وكلاألمور محدثاتها، وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة 

 المقدمة السادسة
 سبحانه ضين،واألر  السماواتالحمد لله رب العلمين إله األولين واآلخرين وقيوم 

 فأرساها،نصب الجبال  المتأملين،سبحانه بهرت عظمته قلوب العارفين، وأظهرت بدائعه لنواظر 
المالئكة من خشيته  ،ورفع السماء فأعالها وبسط األرض فدحاها ،وأرسل الرياح فأجرها

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

 الذي ل ْم ي ِلْد و ل ْم يُول دْ  الصمد،ونشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له الواحد األحد، القيوم 

ال ناصر غير و  الله،وال معين غير  الله،وال مجير غير  الله،و ل ْم ي ُكن لَُّه ُكُفوًا أ ح ٌد، ال مغيث غير 
  الله،

 أعت ال عَد  لكل ما يَاوقعَ  ير  ما زي الض ير ويس َع  يا من

 يا من ِإليه ال ناكى وال ف  َ  يا من يرجى للندا د كلها 

 امنن زِ ن الفير عندإ أج ع يا من خ ا ن ر قه زي قول كن 

 زباالزاقار إِليك زقر  أ زعَ  ما لي سو  زقر  إِليك وسيل ٌ 

 َرِ ْ َل زدَ  باَّ أقرَ ؟زلئن  ما لي سو  قرعي لبابك حيل ٌ 

 إِن كاَن زضلك عن زقير يَ نعَ  ومن الذ  أ عو وأ اف باس ه 

 

 اشا لجودك أن يقنِّط عاصياً 

 الفضل أجزُل والمواهب أوسعُ 
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وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى الرحمةا لمهداة والنعمة 
سيد األولين واألخرين ،صاحب المقام المحمود والحوض المورود الشفاعة العظمى المسداة،

 :ذاك على الله وال فخر
 الناااااااافيع مقامااااااااه ال ح ااااااااوَ  

 

 ولوا اااااااه بياااااااد العااااااا  معقاااااااو  

 
 زاااااذا توازاااادل للحساااااَّ وزااااو  

 

 قاااااالوا تقااااادم باألعاااااام  عي اااااا   

 
 صاااالوا عليااااه وساااال وا تساااالي ا 

 

 زيقااااوم بالباااااَّ العلااااي ويساااا د 

 
 ويقااااول يااااا مااااوال  آن ال وعااااد 

 

 زي ااااَّ قااال يسااا ع إلياااك مح اااد 

 
 وعريااااااك منااااااا عضاااااار  وععي ااااااا 

 

 صاااالوا عليااااه وساااال وا تساااالي ا 

 اللهم صل عليه وسلم على أله وأصحابه 

الطيبين األبرار الذين كانوا فيما بينهم رحماء فرضى عنه رب األرض والسموات وعن التابعين 
تعالى} ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اللَّه  ح قَّ تـُق اتِِه و ال  ت ُموُتنَّ ِإالَّ  قال وتابعين بإحسان إلي يوم الدين

 { 101( ]آل عمران/101و أ نـُْتْم ُمْسِلُمون  )

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

( 56للَِّه و ِجيًها )}ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا ال  ت ُكونُوا ك الَِّذين  آ ذ ْوا ُموس ى فـ بـ رَّأ ُه اللَُّه ِممَّا ق اُلوا و ك ان  ِعْند  ا
 []21-56حزاب/(  ]األ20ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آ م ُنوا اتَـُّقوا اللَّه  و ُقولُوا قـ ْواًل س ِديًدا )

 أما بعد

وشر األمور محدثاتها، وكل  eفإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد 
 .ضاللة في النار ضاللة، وكلمحدثاتها بدعة وكل بدعة 
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 مقدمة السابعة
 ،وخلق فأمر وعبد فأثاب ،وملك فقهر ،الحمد لله الذي أراد فقدر العالمين،الحمد لله رب 

قو ربهم إلي جنات توالذين ا ،جعل مصير الذين كفرو إلي سقر ،ب وغفروعصي فعذ ،وشكر
 والذين امنوا بالحسنى  ،ليجز الذين كفرو بما عملو ،ونهر

 وهو علي كل شيء قدير  ،وله الحمد ،له الملك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال الله
 يا رَّ رضاإ خير إلي مان الادعيا 

 

قاصايها  وما زيها يا مالاك الانفي 

 و اعيهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 
 زنظر  منك ياا ساـؤلي وياـا أملاى 

 

 خياار إلااى ماان الدعيااـا ومااا زيهااا   

 
 زلياااـي للناااـفي أماااـ ل تحققاااـها 

 

 ساو  رضااإ زاذا أقصاى أماعيهااا 

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

بلغ الرسالة وأدى األمانة وكشف الظلمة وأحاط به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه 
 اليقين 

 الله:يا سيدي يا رسول 
 أعااات الاااذ  تسااااوجال الافضاااي  

 

 زصاااالوا عليااااه بكاااار  وأصيااااـ    

 
 ملئااات عبوتاااه الواااـ و  زاااد هرا 

 

 بحسااامه الاادين ال ديااد زدساافرا   

 
وماان لاام يصاالي عليااه كااان بفياال 

 ر 

 

 صاااـلوا علياااه وسااال وا تسااالي ا   

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  ىوعل 
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 بعد:ثم أما 

 

 المقدمة الثامنة
ودلت على كرم جوده نعمه الباطنة والظاهرة، وسبحت  الباهرة،الحمد لله شهدت بوجوده آياته 

بحمده األفالك الدائرة، والرياح السائرة، والسحب الماطرة، هو األول فله الخلق واألمر، واألخر 
 فإليه الرجوع يوم الحشر، هو الظاهر فله الحكم والقهر، هو الباطن فله السر والجهر 

 وهو علي كل شيء قدير ،وله الحمد ،له الملك ،لهوحده ال شريك  الله،واشهد إن ال اله إال 
 أعناااـدتني ورح اااـاني وساااارتني 

 

 أحسن زدعت ال حسان ال فضاال   

 
 ما لي سواإ وأعت ّاي  مقصد  

 

 والحااب أعاات ومااا عااداإ ضااـ ل   

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

 معه، وإذا نام فّيح الطيب مضجعه، وإذا تكلم كانت الحكمة مرفعهإذا سار سار النور 

 الرسول هو هو المختار مـن الـبرايا هو الهادي البشير

 عليه من المهيمن كل وقت صـالة دائما فيها القبـول

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  ىوعل
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 ثم أما بعد 

 المقدمة التاسعة
الحمد لله الذي تفرد في أزليته بعز كبريائه، وتوحد في صمديته بدوام بقائه، ونور بمعرفته قلوب 

دين بطيب ثنائه، وأسبغ على الكافة جزيل عطائه، وأمن خوف أوليائه، وطيب أسرار القاص
الخائفين بحسن رجائه، الحي العليم الذي ال يعزب عن علمه مثقال ذرة في أرضه وال سمائه، 

 القدير ال شريك له في تدبيره وإنشائه 

 روهو علي كل شيء قدي ،وله الحمد ،له الملك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال الله

 رب يا
 أعا من أعا أعاا زاي الوجاو  و يعا  

 

وّااااادا سدمضاااااى عاااااابرا زاااااي    

 رحلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي

 
 أعا ما مدل يد  إلى ّيرإ ساا ل 

 

 زارحم بفضالك ياا مهاي ن ذلااي   

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

المحمود، في اليوم المشهود، فجمع األنبياء خاتم أنبيائه، وسيد أصفيائه، المخصوص بالمقام 
 تحت لوائه

 بنااااااراك و يااااااا أماااااا  ال فاااااااار  

 

 زااي ياااوم القياماا  جناااـ  وحريااارا 

 
 زضااالا وا حقاااا بدتااارر مرسااال  

 

 خيااااار البريااااا  با ياااااا وحضاااااورا 

 
 صاااالى عليااااه اللااااه ربااااى  ا ااااـ ا 

 

 مااااا  اماااات الاااادعيا و ا  ك ياااارا   

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  ىوعل 
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 بعد:ثم أما 

 المقدمة العاشرة
وتنزه في جماله وجالله عن مقاالت  والشبيه،الحمد لله الذي تقدس في أزليته وأبديته عن النظير 

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

 وهو علي كل شيء قدير ،وله الحمد ،له الملك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال الله

 فسبحانه سبحانه إذا أدخل عباده الجنة 

 فها أنا منكم قاب قوسين أو أدنى يقول عبادي هل رضيتم بنعمـتي

 تملوا بوجهي وانظروا ما منحتكم فمن نال منـى نظرة فقد استغنى

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه

 انتخبه من أشرف القبائل، وزينه بأكمل الفضائل، وجعل أتبعه من أشرف الوسائل 
 تبع نااا ر  يااا رَّ تاافعه زينااا يااوم

 

عحاااان ماااان خااااور زااااي ّااااـاي     

 الف اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال

 
 يااا رَّ اّفاار لنااا كاال الذعااـوَّ بااه  

 

 وامنن وساام  زهاذا ّايا  األمال 

يوم  إلىله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان آ ىوعل 
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 المقدمة الحادية عشر
الحمد لله الذي عز جالله فال تدركه اإلفهام، وسما كماله فال يحيط به األوهام، وشهدت أفعاله 
أنه الحكيم العالم، الموصوف بالعلم والقدرة والكالم، سبحانه هو الله الواحد السالم، المؤمنون 

، تبارك حبب إليهم اإليمان وشرح صدورهم لإلسالم، ويقبل التوبة ويكشف الحوبة ويغفر اإلجرام
 اسم ربك ذي الجالل واإلكرام 

وهو علي كل شيء قدير  ،وله الحمد ،له الملك ،وحده ال شريك له الله،واشهد إن ال اله إال 
 شهادة من قال ربى الله ثم استقام

 الله ربـى ال أريــد ســواه هل في الوجود حقيقة إال هو 

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

 من كان يعرف انـك الحق الذي بهر العقول فحسـبه وكفـاه 

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه

اكم لم يزل صلى عليه الله وسلم يقاتل في الله بعزم واهتمام، حتى انقشع عن سماء الحق تر 
 الغمام، وظل في أفق اإليمان بدر التمام 

 إذا أر ل أن تفاااااااـو  وتـرتاااااااـقي 

 

  رج العلااى أو تنااال منااه رضااا    

 
 أ م الصااا   علاااى مح اااد الاااـذ   

 

 لااااوال  مااااـا زااااـا  ال كااااـبر زااااـا  

 
 ولاااه الوسااايل  واللاااـوا  وكوباااـر 

 

 يرو  الور  وكذا يكاون ال اا    

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  ىوعل 
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 ثم أما بعد /:

 المقدمة الثانية عشر
سبحان الذي في  عرشه،الحمد لله رب العالمين سبحانه سبحانه سبحان الذي في السماء 

سبحانه في النار  ،البحر سبيله فيسبحان الذي  ،قضائهسبحان الذي في القبر  ،األرض حكمه
 سبحان الذي في القيامة عدله ،سبحان الذي في الجنة رحمته ،سلطانه

وله الحمد وهو علي كل شيء قدير  ،له الملك ،وحده ال شريك له الله،واشهد إن ال اله إال 
 شهادة من قال ربى الله ثم استقام تقرب لعباده برأفته ورحمته، ونور قلوب عباده بهدايته، 

 ساااااابحان ماااااان ماااااا  الوجااااااو  

 

 أ لاا  ليلااو  مااا اخفااى ب ااا أباادا    

 
 سابحان ماان  هار ال  يااع بنااور  

 

 زياااه يااار  أتااايا  مااان صااافا    

 
 سااابحان مااان أحياااا قلاااوَّ عباااا   

 

 بلاااوا   مااان زااايض عاااور  ااادا    

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
 والله ماا زاي الفلـاـب م ال مح اد  

 

 زاااي الفضااال وال اااو  واألخااا ق 

 
 زهااو النبااي الهات ااـي ال صااطفى  

 

 ماان خياار  األعساااَّ ماان عاادعان 

 
 لو حااول الناعرا  وصاف مح اد 

 

 وأتاااااـو بدتاااااعار ماااااـن األو ان   

 
 مااااذا يقاااـول الواصفاااـون ألح اااد  

 

 بعااااد الااااـذ  جااااا  زااااي القااااـرآن 

له وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم آ وعلى 
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 :ثم أما بعد

 المقدمة الثالثة عشر
العالمين، أحمده على ما يفعل ويصنع، وأشكره على ما يزوى ويدفع، وأتوكل الحمد لله رب 

 عليه وأقنع، وأرضى بما يعطى ويمنع

، ال أمد يحصره، ال أحد ينصره، ال ولد يشفعه، ال عدد يحتالسبحانه ال حد يناله، ال عد 
 يجمعه، ال مكان يمسكه، ال زمان يدركه 

وله الحمد وهو علي كل شيء قدير  ،له الملك ،يك لهوحده ال شر  ،واشهد إن ال اله إال الله
 رب يا شهادة أعدها من أكبر نعمه وعطائه، وأعدها وسيلة إلي يوم لقائه

  ا   قليااااااـل مااااااا أرا  مبلغنااااااى 

 

 أل ا   ابكي أم لطول مساازاي    

 
 أتحرقنااي بالنااار يااا ّاياا  ال نااى 

 

 زدين رجاا ي زياك وأيان محبااي   

 وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبهوأشهد أن سيدنا  
 الحااب أعاات وأعاات إتااراق الهااد  

 

 ولاااك الكاااااَّ الفالاااد الصااافحال 

 
 ماان يقصاااد الدعاااـيا بغيااارإ يلقهاااا 

 

 تيهاااا مااان األ اااوال والظل اااال   

 
 لاااو تااارق القاااوم الكباااار وّااارَّ 

 

 ز لياااك حا اااا مناهاااى الفطاااوال   

 
  لااات علاااومهم بااارّم عبااااوّهم 

 

 وتعرضاااااوا ل هالاااااك الفطااااارال 

 
 وتنكبااااوا ساااابل السااااـ م وأقباااال 

 

 ياندقاااااـون بدساااااـفه الكل اااااال   

 
 لااو أحساانوا زهاام الاا م ألساال وا 

 

 مااااا ّياااار  ينااااـك سااااـلم لن ااااال 

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  ىوعل 
 .الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 ثم أما بعد:

 المقدمة الرابعة عشر
.. ... خلق آدم وعلمه األسماء. وأسجـد له مالئكـتـه.الحمد للَّه رب األرض ورب السماء

 دار البـقاء... وأسـكـنـه الـجـنة

وحذره من الشيطان ألد األعداء ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء فاهبطه إلى دار االبتالء...وجعل 
األنبياء...و ما منهم أحد و  تجلت رحمته بهم فتوالت الرسلو  عمل ال دار جزاء الدنيا لذريته دار

 فيإال وجاء معه بفرقان وضياء...ثم ختمت الرساالت بالشريعة الغـراء...و نزل القرآن لما 
 األتـقيـاء...و  .. فأضأت به قلوب العـارفـين.الصدور شفاء

الحكماء... نحمده و  نهل من فيض نوره العلماءو  و ترطبت بآياته ألسنة الذاكرين واألولياء...
الضـراء...  ونعوذ بنور وجهه الكريم و  نستعينه عـلى البأسـاءو  السراء...و  تعالى على النعماءو  تبارك

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

األرض فى و  السماواتوأشهد أن ال إله إال الله وحده ليس له أنداد وال أشباه وال شركاء...خلق 
.. محيـط .منهـم األشقيـاءو  ستـة أيـام وكان عرشـه عـلى المـاء...خـلق الخـلق فـمنهـم السـعـداء

قدرتـه سـواء... سميع بصير  فيل الممكنـات ..قـادر مقتـدر فكـ.بخـلقـه فـليس لهـارب منـه نجـاء
.. أجرى األمـور ...و يسمـع دبيبهـا عـلى الـصـخـرة الـصمـاء.الليلة الظلماء فييرى النملة السوداء 

 .. .بحكمتـه وقسـم األرزاق وفـق مشيئتـه بغـير عنـاء

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

..و الشهيـد يـوم .إمـام المـجـاهـديـن واألتـقيـاءو  ...دنا محمدا خاتم الرسل واألنبياءوأشهد أن سي
ما أساء...دعـا و  )صلى الله عليه وسلم ( فما أخطأ قـط القيـامـة عـلى الشـهـداء...المعصوم
 أصحـابـه إلى الهـدى فـلبـوا النـداء...
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الصبر على البالء  فيإذا سلوكـه إشـراق وضيـاء...هو القدوة النيرة و  فإذا ذاتـه رحمـة لهم ونـور
دار الفنـاء... فكم مرت شهور وال طعام  فيالـزهـد  فيوالعمل لدار البقاء...وهـو األسـوة المشـرقـة 

 له وألهـل بيته إال التمر والماء

ء... لم يؤثر عنـه غـدر بـل أشتهـر مـن قبل البعثـة بالصـدق فلم يعرف عنه كذب وال نفاق وال ريا 
 فيهو  السماء... وصلى فيإخـالص وأمانـة ووفـاء... صلى الله عليه قديما وكذا المالئـكـة 

 ظمئكـفـه بخـير األسمـاء...و حـين   فيالمسجد األقصى بالرسل واألنبياء...سبـح الـحصـى 
ليه وعلى آله وصحابته أصحـابـه نبـع مـن بين أصـابعـه المـاء...اللهم صل وسلم وبارك ع

 الداعين بدعوته إلى يوم اللقاء...ما تعـاقب الصبح والمساءو  األجالء... وعلى السائرين على دربه
 الكون ظلمة وضياء فيمادام و 
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 المقدمة الخامسة عشر
.. .وأتم نوره... وأخـزى األحـزابأنزل على عبده الكتـاب...أظـهر الحـق بالـحـق  الذيالحمـد لله 
.. رسل الريـاح بشرى بـين يدى رحـمتـه وأجـرى بفـضـلـه .تباب فيالكافـرين  وجعل كـيد

النـهار خـلفة و  منـه شـراب...جـعـل اللـيلو  ..... فـمنه شـجـر.أنـزل مـن السماء ماءو  السـحـاب...
ذ بنـور وجهـه األسباب...و نعـو و  تعـالى عـلى المسـببـاتو  فـتذكر أولـوا األلباب... نـحـمده تـبارك

 سـوء الحسـاب...و  نسـألـه السـالمـة مـن الـعـذابو  العتاب...و  الكـريـم مـن المـؤاخـذة

.. الحكـم .ورب األربـابال إلـه إال الله الـعـزيـز الـوهـاب...  المـلك فـوق كـل المـلوك  وأشـهد أن 
التـوب شـديـد الـعـقـاب...  ابـل وقـ...غـافـر الـذنب وتوضـع األنسابالعـدل يـوم يكشـف عن سـاق 

... فمـن وإليـه الـمـآب والحيـاة لـيبـلوناخـلـق آدم مـن تـراب...  خـلـق المـوت و  خـلق النـاس مـن آدم
مـا متـاع الـدنيـا إال و  حسن الثـواب...و مـن أسـاء فـعليـها والله عنـدهعمـل صالحـا فلنفسـه 

 سـراب...

 فيسـلـم و  رسـولـه المستغفـر التـواب...المعصوم صـلى الـلـه عـليـهو  عبـده وأشـهد أن سيـدنا محمـدا
قـمـة و  قـولـه فـصـل الخـطاب... قـدوة األمـمو  رأيـه الـصـوابو  الـشـبـاب...خـلـقـه الكـتابو  الـشيبـة
ـها كـزاد األحبـاب... عرضـت عليـه الدنيـا بكنـوزها فـكان بـالغـه منو  درة المـقـربـينو  الـهـمـم

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

السحـاب... وكـلمـا نـبـت مـن  يروجـرى بـالخـ..  مـا هبـت الـريـاح بـالبشـرى .األصحـابو  اآلل
 ...وطـاباألرض زرع أو أيـنـع ثمـر 
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 :أمـا بـعـد 

 

 المقدمة السادسة عشر
.. ثم جعله نطفة بين .الحمـد لله رب المشـارق والمغـارب... خـلق اإلنسـان مـن طـين الزب 

..فنـوع لـه المطـاعـم .بـهالصلب والترائب...خلق منه زوجه وجعل منهما األبناء واألقارب...تـلطـف 
البحـر عـلى القـوارب... نحمـده تبـارك وتعـالى  فيو  البر عـلى الـدواب في... وحمله والمشـارب

المزيـد والطـالب...ونعـوذ بنـور وجـهـه الكـريـم مـن شـر العـواقـب...وندعـوه دعاء  فيحمـد الطـامع 
 ـر حاضر أو غائب...المستغفر الوجـل التائب... أن يحفظنا من كل ش

 .....شـهـادة متيقـن بـأن الـوحـدانيـة لله أمـر الزم الزب.وأشـهـد أن ال إلـه إال الله القـوى الغـالـب

 سائب.. و  كيف تمسكت بكل ثابت  دورانها.أرأيت األرض في 

 كيف تعلقت بنجم ثاقب..   أفالكها.أرأيت الشموس في 

 فمنها الكريم ومنها الُمعاقب..  ُسخرت.أرأيت الرياح كيف 

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

 بألبانها لكل حاِلب.. ُذللت. فجادتأرأيت األنعام كيف 

 أرأيت النحل كيف رشف رحيق الزهور فأخرج الشفاء مشارب.. 

 سبحانك يا رب.. 

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

 أرأيت الف رخ كيف ن قر بيضه.. وخرج في الوقت المناسب.. 

 أرأيت العنكبوت كيف نسجت.. وكم في الخيوط مصائد ومصائب.. 

 أرأيت الوليد كيف التقم ثدي األُِم دون علم سابِق أو تجارب.. 

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

 إذا رأيت ذلك كله فاخشع.. فال نجاة لهارب..

 فسبحانك يا رب المشارق والمغارب. 

 بينا محمًدا عبد الله ورسول الملك الواهب..نونشهُد أن 

 ما من عاقل إال وعلم أن اإليمان به حُق واجب. 

 س ِل الُعدول  وس ّل.. هل عابُه في الحق عائب.. 

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

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

 س ِل السيوف.. س ِل الرماح.. هل حملها مثلُه ُمحاِرب. 

 س ِل الغار عن الحمامة حيث باضت.. فأغشت أعيُـًنا كانت تُراقب.. 

 . س ِل ُسراقة عن قوائم ِحصانِه كيف ساغت في الصخر حتى المناكب.

 عازب.. و  س ِل أُم ِمعبد .. كيف سقاها اللبن والشاًة ُمجهدة

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

 س ِل النجوم.. س ِل النجوم متى ص لت وسلمت عليه في المساجد.. 

 س ِل المسجد األقصى.. س ِل المسجد األقصى عن قرآنه والُرُسُل ت سمع والمالئكة مواكب.. 

 س ِل المكان كيف تقارب.. و  س ِل الزمان.. س ِل الزمان  متى توقف..

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

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

 س ِل المالئكة أين اصطفت لت ِحي تِه كما تصطف الكتائب.. 
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 ا توقف عند الِحجاب وم ن الحاجب.. س ِل الروح األمين.. لماذ

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

 س ِل ِسدرة الُمنتهى.. عن كأِس المحبة من الساقي ومن الشارب. 

 أهِل الفضائل والمواهب.. المصطفى.اللهم صلِّ على الحبيب 

 وغرائب.  وعلى الص حب واآلل ومن ت ِبع.. عدد ما في الكون من عجائب 
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 المقدمة السابعة عشر
. ...سبحانه إذا سئل أعطى وأجاب.يسأم من كثرة السؤال والطلب ال العالمين.الحمد لله رب 

 .. .وإذا لم يسأل غضب

..من رضى بالقليل .وال يعطى الدين إال لمن أحب ورغب يحب.يعطى الدنيا لمن يحب ومن ال 
ومن لم  إستكان...رزق األمان لمن لقضائه .ومن سخط فالحرمان قد وجب .أعطاه الكثير

 ...يستكن إنزعج واضطرب

. ومن .شيطان ارتآهفـ ر ْأُى ..من تبع هواه .ومن اعتز به ظهر وغلب .من ركن إلى غيره ذل وهان
ر ..نحمده تبارك وتعالى على كل ما منح أو سلب...ونعوذ بنو .تبع هدى الله فإلى الحق وثب

 ...وجهه الكريم من العناء والنصب...ونسأله الخلود فى دار السالم حيث ال لغو وال صخب

. وهو ...هو المالك.. له الملك وإليه المنقلب.وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له
. فقبضة الجنة لرحمته.. وقبضة ...قبض قبضتين.. يحكم ما يريد فال تعقيب وال عجب.الملك

..إحتجب عن الخلق بنوره.. وخفى عليهم بشدة ظهوره.. أفلح من التزم .غضبالنار لل
..نحب الصالح .. والعفو منه مرتقب.نطلب رضاهو  األدب...نخاف الله ونخشاه.. ونرجوه

 ..تساؤل فى نفوسنا تساءلناه.... فهل ذاك يكفى لبلوغ األرب.ونتمناه.. ونكره الفساد ونتحاشاه
 ...إذا شاء وهب الذي. تبارك .قلوبنا رجوناه فيبأمل و 

. وجاء .وأشهد أن خاتم المرسلين هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب...نطق بأفصح الكالم
. لمن سلم عقله من .. ومعجزة المعجزات...آية اآليات.بأعدل األحكام.. وما قرأ وال كتب

..األب يموت وال .. وهاك بعض النسب.تدبرو  . وتمعن بقلبك.انظرو  حياته في..تأمل .العطب
. وعم .. وعم هو أسد الله...عم كفله ورباه.. فال حنان وال لعب.. واألم تسلمه لغريبة ترعاه.يراه

. فما أجيب لما .. وأراد الهدى لمن عاداه...تمنى اإلسالم لمن رعاه.يصلى نارا ذات لهب
تغير الحال  .وفجأة.. يعيش معها فى وئام وسالم...زوجة حنون تكبره بأعوام.تمنى وطلب

 في.وتتركه الوليفة إلى بيت .....رسالة لم تتحملها الجبال وعشيرة يرى منها األهوال.وانقلب
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. فال وريث وال شقيق .. فاختطفتهم منه يد المنون.الجنة من قصب...جاءه منها البنات والبنون
لم …اصطحب  . ونـهار للجهاد قد.. وليل ال ينام.. ونفاق من اللئام...هموم وآالم.وال عصب

التراب وجهه  فيوورى …. والموت منه قد اقترب .. ولم ينل فيها ما تمناه.ينعم بلذيذ الحياة
. بل علم .لم يورث منه مال…األنور وغطى باألكفان جبينه األزهر بعد شديد مرض وتعب 

أضاء للمؤمنين طريقهم.. أحبهم وحبب إليهم …. ونور فى اآلفاق قد ضرب .تناقلته األجيال
. .. وخاتم  األنبياء والمرسلين.إمام  الغر المحجلين…بهم.. فتنوع العطاء والحب السبب ر 

 المعاني. تتزاحم .. بالمؤمنين رحيم وشفيق.سيد  كل قبيلة وفريق…وجهك بدر وصوتك طرب 
 …األدب  ويمنعني
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 أمـا بـعـد

 المقدمة الثامنة عشر
السعادة، وطهر بكريم واليته أفئدة الصادقين الحمد لله الذي نور بجميل هدايته قلوب أهل 

ما سبق لها من عنايته فأقبلت منقادة، الحميد المجيد  ىفأسكن فيها وداده، ودعاها إل
الموصوف بالحياة والعلم والقدرة واإلرادة، نحمده على ما أولى من فضل وأفاده، ونشكره 

  مستفاده.معترفين بان الشكر منه نعمة 

وله الحمد وهو علي كل شيء قدير  ،له الملك ،وحده ال شريك له الله،ال واشهد إن ال اله إ
 شهادة أعدها من أكبر نعمه وعطائه، وأعدها وسيلة إلي يوم لقاءه

تعطااااف بفضاااال منااااك يااااا مالااااك 

 الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااور  

 

 زدعااات مااا ذ  سااايد  ومعيناااي   

 
 لئن أبعادتني عان ح ااإ خطيئااي 

 

 زدعااات رجاااا ي تاااازعي ويقيناااي   

 
   أباغااي بهااا ولساات أر  لااي ح اا

 

 رضااااإ إن العفاااو مناااك يقيناااي   

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

 الذي أقام به منابر اإليمان ورفع عماده، وأزال به سنان البهتان ودفع عناده 
 وتااافع زاااي  خيااار الف  اااب طااارا  

 

 عبيااااااا لاااااام ياااااا ل أباااااادا حبيبااااااا 

 
  ااو الهااا   ال ناافع زااي البرايااا 

 

 وكاااااان لاااااه رحي اااااا مساااااا يبا   

 
 علياااه مااان ال هاااي ن كااال وقاااات  

 

 صاااااا   ت اااااا  األكااااااوان طيبااااااا 

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  ىوعل 
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 بعد:ثم أما 

 عشرالمقدمة التاسعة 
الحمد لله الذي زين قلوب أولياءه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق، وألزم 
قلوب الخائفين الوجل واإلشفاق، فال يعلم اإلنسان في أي الدواوين كتب وال في أّي الفرقين 

 يساق، فأن سامح فبفضله، وان عاقب فبعدله، وال اعتراض على الملك الخالق.

وله الحمد وهو علي كل شيء قدير  ،له الملك ،وحده ال شريك له الله،ال اله إال  واشهد إن
 شهادة أعدها من أكبر نعمه وعطائه، وأعدها وسيلة إلي يوم لقاءه

 رب: يا
 يظاااان النااااا  بااااي خياااارا وإعااااي 

 

 أتااار الناااا  إن لااام تعاااف عناااـي 

 
 ومااااااااالي حيلاااااااا  إال رجـا ااااااااـي 

 

 وجااو إ إن عفااول وحساان  نااي 

 سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبهوأشهد أن  

والنور الذي ال يعترض ضياءه كسوف وال  األفاق،البشير النذير السراج المنير الذي عم نوره 
 الطباق.إلي إن جاوز السبع  البراق،الحبيب القرب الذي أسري به على  محاق،

 يا سيدي يا رسول الله
 ط عاااااين ياااااا أج ااااال ماااااا رأل قااااا

 

 ياااا أك ااال ماااا ولااادل النساااا و   

 
 خلقااااات مبااااارأ مااااان كااااال عياااااال  

 

 كدعاااااااـك خلقااااااات ك اااااااا تناااااااا  

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  ىوعل 
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 بعد:ثم أما 

 المقدمة العشرون
مصنوعاته على وجوده وكماله دليال، الحي العليم السميع البصير الحمد لله الذي رسم في جميع 

الملك الكبير ال يدركه الوهم وال يحده الفكر تمثيال، تعالى ذو الملك والملكوت، لم يزل وال 
 يزال عظيما مقتدرا جليال، تقدس ذو العزة والجبروت، فال تستطيع األوهام إليه وصوال.

وله الحمد وهو علي كل شيء قدير  ،له الملك ،ال شريك له وحده ،واشهد إن ال اله إال الله
 شهادة أعدها من أكبر نعمه وعطائه، وأعدها وسيلة إلي يوم لقاءه

 يا رب 
 أعاااا العباااد الاااذ  كساااال الاااذعوَّ 

 

 وصاااادته ال عاصااااي أن ياوبااااـا   

 
 أعاااا ال ضاااطر أرجاااو مناااك عفاااوا  

 

 ومااان يرجاااو رضااااإ زلااان يفيباااا 

 
 زيااا مااوال  جااو  بااالعفو وارحاام 

 

 عبااادا لااام ياااـ ل يناااكو الذعوباااـا   

 
 وساااام   فاااوتي وأجاااال  عاااا ي 

 

 زاعااااـك لاااام تااااـ ل أبااااـدا م يبااااا   

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
 اللااااااااه  ا  محـ ااااااااـد تكـريااااااااـ ا  

 

 وحباااا  زضااا  مااان لدعاااه عظي اااا 

 
 واخااااار  زاااي ال رسااالين كري اااا 

 

 ذا رأزااااا  بال ؤمناااااـين رحياااااـ ا   

 صلوا عليه وسلموا تسليما 
 يااا أماا  الهااا   خصصااام بالوزااا  

 

باااااين الاااااور  والصااااادق أيضاااااا  

 والصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافا

 
 صااالوا علاااى الهاااا   ال صاااطفى 

 

 زاللااه قااـد صاالى عليااـه قـديااـ ا   

 فصلوا عليه وسلموا تسلينا 

ى نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم اله وأصحابه ومن سار عل ىوعل
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 بعد:ثم أما 

 والعشرونالمقدمة الحادية 
الحمد لله الذي تفرد بعز كبريائه عن إدراك البصائر، وتقدس بوصف عاله عن األشباه والنظائر، 

حائر، وتفرد في ملكوته فهو الواحد القهار األول وتوحد بكمال جبروته فال العقل في تعظيمه 
قبل كل أول األخر بعد كل أخر، الظاهر بما أبدع فدليل وجوده ظاهر، الباطن فال يخفى عليه ما 

 هجس في الضمائر.

وله الحمد وهو علي كل شيء قدير  ،له الملك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال الله
 وعطائه، وأعدها وسيلة إلي يوم لقاءه شهادة أعدها من أكبر نعمه

 ياااااااااا حبياااااااااال القلاااااااااال ماااااااااا لاااااااااي  

 

 ساااااواإ زاااااارحم الياااااوم ماااااذعبا أتاكاااااا 

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

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

 يا سيدي يا رسول الله:
 ربااااااإ رباااااك جاااااـل مااااان ربااااااإ  

 

 ورعاإ زاي كناف الهاد  وح ااإ 

 
 سااابحاعه أعطااااإ زااايض زضاااا ل 

 

 لاام يعطهااا زااي العال ااـين سااواإ   

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  ىوعل 
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 بعد:ثم أما 

 والعشرونالمقدمة: الثانية 
الحمد لله الحي العليم السميع البصير القادر، المتكلم بكالم قديم أزلّي هو به ناه وآمر، زين 

ور هدايته فأضاء منها السرائر ن من رضي بدونه فهو الخائن الغادر، الشقي من قلوب العارفين بن
حرمه، والسعيد من رحمه، والطريد من حجبه، والقريب من جذبه، والنادم من أهانه، والسالم من 

 أعانه، وقد علم الولّي والعدو والرابح والخاسر.

 وله الحمد وهو علي كل شيء قدير ،له الملك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال الله

المؤمنين وزّين، وطبع على قلوب الجاحدين فهم  إلىسبحانه أوضح الداللة وبين، وحبب اإليمان 
 يجادلون في الحق بعد ما تبين.
 أعااا خاااطا أعااا مااذعال أعااا عاصااي 

 

  ااو راحاام  ااو ّااازر  ااو كااازي   

 
 قابلاااااااااـهن بـ بااااااااـ  ب ـ بااااااااـ  

 

 ولاغلاااااـبن أوصاااااازه أوصاااااازي   

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
 مااا ل بنبوتاااه الوجاااـو  وأ هااار  

 

 الدياااااااـن الصحياااااااـ  زـدساااااااـفرا 

 
 واسابنااار زرحاااا ببع ااااه الاااور  

 

 ومحااا الضاا ل ك ااا بااذالك خباارا   

 
 عاااام الكاااااـاَّ مفصاااا  تفصااااي  

 

 وساال وا تسليااـ ازصاالوا عليااه    

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  ىوعل 
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 بعد:ثم أما 

 والعشرون لثةالثا :المقدمة
الحمد لله الغفور الودود، الكريم المقصود، الملك المعبود قديم الوجود، المتعالي عن األمثال 
واألشكال والجهات والحدود، ال يخفى عليه دبيب النملة السوداء في الليالي السود، ويسمع 
حس الدود في خالل العود، وتردد األنفاس في الهبوط والصعود، القادر فما سواه فهو بقدرته 

 لوجود، وبمشيئته تصاريف األقدار. ا

وله الحمد وهو علي كل شيء قدير  ،له الملك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال الله
 شهادة أدخرها عنده ليوم اللقاء 
 يا من ير  ما زي الفاؤا  ويسا ع  

 

 أعاااات الرقيااااال لكاااال ل ااااا ياوقااااع 

 
 سااااابحاعك اللهااااام أعااااات الواحاااااـد  

 

 تااا دكاال الوجااو  علااى وجااو إ  

 
 يااا حاااي ياااا قياااوم أعااات ال رت اااى  

 

 والااى عاا إ عاا  ال بااين الساااجد 

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

 خاتم الرسل واألنبياء، وسيد النجباء واألولياء واألصفياء، المتصف بالصدق والوفاء.

 يا سيدي يا رسول الله:

 الرحـمن ودعـوت فاهتز لك الثقالن أرسلت داعية إلي

 أخرجت قومك من ضالالت الهوى وهديتنا للواحد الديان

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  ىوعل
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 بعد:ثم أما 

 والعشرون المقدمة: الرابعة
.. يؤنس الوحيد، ويهدى الشريد، ويذهب .العالمين يسمع دعاء الخالئق ويجيبالحمد لله رب 

.. يستر .يصلح المعيبو  ..  يغفر لمن استغفره، ويرحم من استرحمه،.الوحشة عن الغريب
ويعفو عن  بالجزيل،ويجزى  بالقليل،..يكلف .ومن تاب منهم قبل وأثيب البغاة،ويمهل  العصاة،

..يرزق .وله من الرزق نصيب ينساه،ومن غفل عنه ال  تواله،اعه ..من أط.الذى بالعجز أصيب
..نحمده تبارك وتعالى ونسأله .ويدخل الجنة بغير حساب فال فضح وال تنقيب أسباب،بال 

 .....ونعوذ بنور وجهه الكريم من الفساد اإلفساد والتخريب.الترتيبو  التنظيم ألحوالنا

 ...يشيب والصغير فيهيوم يسقط الجنين فيه  فيونرجوه األمن واألمان والرضا والرضوان 

ومن تقرب  وااله،..من تبع شرعه .وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له المهيمن والرقيب
 ...إليه فاز بالتقريب

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

ومن تاب إليه  اجتباه،..من ذكره خاشعا .ومن ارتجاه مخلصا ال يخيب مواله،تصم به فهو من اع
 ...فهو منيب

 ...ومن تواضع له نجا من التعذيب نماه،من شكر عطاءه 

وشمس  ،ومبعثه رحمة نعمة،..خلقه .وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المقرب والحبيب
 ،..نوره يخطف األبصار.واللفظ منه ال يريب ،وكالمه وعظ ،..نظره لحظ.سنته ال تغيب

 ...وأنفاسه مسك وطيب ،ومسجده علم ومزار

 ،..من رآه فى المنام فقد رآه.ومن صلى عليه فهو من الجنة قريب السالم،من سلم عليه رد عليه 
ومن شرب من  ،..من نال شفاعته اجتاز.ومن دعا عند قبره أجيب ،ومن بايعه فقد بايع الله

وباتباعه تحلو  ،وقدوة لكل صائم وقائم ،..هو تاج أولى العزائم.فال عتاب وال تأنيب ،حوضه فاز
..اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما وسعه علم الحساب من تربيع .الحياة وتطيب
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..  وعلى .وطالما عرف حقه عالم أو نجيب ،..وكلما أثنى عليه شاعر أو أديب.وتكعيب
 ...إليه من بعيد أو قريبكل من انتسب و  اآللو  الصحب
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 أمـا بـعـد:

 والعشرون الخامسة المقدمة:
الحمد لله الجبار المعبود، الذي أباد بسطوته قوم نوح، وأهلك عاد وقوم هود، وأعاد من بعد 
عاد دائرة السوء على ثمود، وسلط ضعيف البعوض على النمرود، وأغرق فرعون وقومه لما 
تالطمت عليهم األمواج الصدود، وأعمى بصائر الجاحدين ففي أعناقهم أغالل وفي أرجلهم قيود 

 " فالذين 
كفاارو قطعاات لهاام بياااَّ ماان عااار يصااال 

 ماااااااان زااااااااوق ر وسااااااااهم الح اااااااايم  

 

 يصهر به ما زي بطوعهم وال لاو  .    

 وله الحمد وهو علي كل شيء قدير ،له الملك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال الله 
 عاااااااا  زاااااااا  تااااااااـرا  الظنااااااااـون  

 

 وجاااااـل زااااا  يعارياااااه ال ناااااـون 

 
 تفاااااااـر  زاااااااي ماااااااـلكه بالبقاااااااا   

 

 الااااور  بالفنااااا  ذا بااااون وكاااال 

 
 ويفعااااال زاااااي خلقاااااه ماااااا يناااااا  

 

 بغياااار اعااااارا  و اااام يساااادلون 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صاحب اللواء  
 المعقود، والحوض المورود 

 إذا مااا تاائت زااي الاادارين تسااعد 

 

 زك اار زااي الصاا   علااى مح ااد   

 
 لهاااااا يقياااااـنا  وان تااااائت قباااااـول 

 

 زفاااااام بالصااااا   علاااااى محاااااـ د 

 
 وقاااال يااااا رَّ ال تقطااااع رجااااا ي  

 

 وكااان لاااي بالصااا   علاااى مح اااد 
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 والعشرون المقدمة: السادسة
 العاصي.. يملى ويمهل لعل ... يعفو ويصفح ويغفر الذنوب.الرضى المرغوب ذيالحمد لله 

.. يغنى ويشفى .العيوب..  يطعم ويسقى ويستر ... يعطى ويرضى ويحقق المطلوب.يتوب
.. ونعوذ بنور وجهه ...نحمده تبارك وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب.ويكشف الكروب

 ...من خطوب يأتي.. ونسأله السالمة فيما مضى وما سوف .الكريم من شر الوسواس الكذوب

وما مسه  ستة أيام في.. خلق السموات واألرض .وأشهد أن ال إله إال الله ذو الجناب المرهوب
..سخر الرياح بقدرته .ويقلب األبصار والقلوب يشاء،ويهدى من  يشاء،.. يضل من .من لغوب

..واألنعام ...قدر األرزاق وفق مشيئته فمن الناس ممنوح ومسلوب.فمنها الساكن ومنها الهبوب
..أوجد الكائنات ...والخيل والبغال والحمير للحمل وللركوب...فمأكول ومحلوب.خلقها لنا
 ..... كل الحادثات بإرادته وجميع األمور محسوب.فمسلم منها ومعطوب بحكمته،

 ...مطعومها والمشروب في..وأقرت به األحياء .شروقها والغروب فيشهدت له الكواكب 

وال يرتكب  ،.. ال يأكل الصدقات.وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو المقام الموهوب
وهو  ،والخيرات كلها بين يديه ،الصالة قرة عينيه في...فيه مضروبوخاتم النبوة بين كت ،الهفوات
واألمر بحبه على  ،وباتباع سنته تتسع األرزاق ،..من خلقه مكارم األخالق.المحبوب الصفي

عداه من الشرائع  وما ،وشرعه على مر الدهور دائم ،..نوره بين أتباعه قائم.الوجوب
النار  فيومن عصاه  ،ومن تبع نهجه فقد أرضاه ،..من أطاعه فقد أطاع الله.مشطوب
وحديثه غير  ،وأول من يحشر على التحقيق ،.. أول الخالئق بعد النفخة يفيق.مكبوب

 ...مكذوب

..صاحب .والكل من الهول مكروب الصراط،وأول من يجوز على  البساط،أول من يسجد على 
 ،.. صاحب الشفاعة العظمى.الرسوب حيث الفالح أو الجد،والمنفرد بالثناء حين  الحمد،لواء 

وكأس الرواء  ،.. صاحب الحوض األوفى.واسمه على أبواب الجنة مكتوب ،وله المقام األسمى
 ،وتشد إلى مسجده الرحال ،..تتعلق به اآلمال.والماء من نبع الجنان مسكوب ،األشفى

 ...وبالصالة عليه تنفرج الكروب
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.. ونور بصالتنا .وكلما أطاعه عبد أو عصى والحصى،اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد الرمال 
اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه  والقلوب وعلىعليه بصائرنا 

 واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 ثم أما بعد:

 العشرون المقدمة: السابعة
وتوحد بالكبرياء والكمال، وجّل عن األشباه واألشكال،  الحمد لله الذي تفرد بالعز والجالل،

ودل على معرفة فزال اإلشكال، وأذل من اعتز بغيره غاية اإلذالل، وتفضل على المطيعين بلذيذ 
اإلقبال، بيده ملكوت السماوات واألرض ومفاتيح األقفال، ال راّد ألمره وال معقب لحكمه وهو 

 الخالق الفعال.

 وله الحمد وهو علي كل شيء قدير ،له الملك ،وحده ال شريك له الله،ال واشهد إن ال اله إ

هو األول واآلخر والظاهر والباطن الكبير المتعال، ال يحويه الفكر وال يحده الحصر وال يدركه 
 الوهم والخيال.

يا من ي ياال  عاا  ال ضاطر زاي 

 الظلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام  

 

ياااا كاتااافا الضااار والبلاااو  ماااع  

 الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقم

 
إن كاااان أ ااال الاقاااى زاااا و ب اااا 

 ع لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـوا 

 

ز اااان ي اااااو  علااااى العاصاااااين    

 بالكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـرم

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

 الذي أيده بالمعجزات الظاهرة، واآليات الباهرة، وزينه بأشرف الخصال 

 وخلع الجمال. ورفعه إلى المقام األسنى، فكان قاب قوسين أو أدنى،
 جاال الااذ  بعااو الرسااول رحي ااا 

 

 ليااار  عناااا زاااي ال عاااا  جحي اااا   

 
 وباااااـه عاااااـرجى جناااااـ  وععياااااـ ا  

 

 أضحى علاى الارَّ الكاريم كري اا 

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  ىوعل 
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 بعد:ثم أما 

 والعشرون المقدمة: الثامنة
الرحيم الذي ال تخيب لديه اآلمال، يعلم ما أضمر العبد من السر وما  الرؤوفالحمد لله الحكيم 

أخفى منه ما لم يخطر ببال، ويسمع همس األصوات وحس دهس الخطوات في وعس الرمال، 
وير حركة الذر في جانب البر وما درج في البحر عند تالطم األمواج وتراكم األهوال، أفال 

 ك الكبير بقبح األفعال يستحي العبد الحقير من مبارزة المل

 وله الحمد وهو علي كل شيء قدير ،له الملك ،وحده ال شريك له الله،واشهد إن ال اله إال 

الكل تحت قهره ونظره في جميع األحوال، فتبارك من وفق من شاء لخدمته فشتان ما بين رجال 
 عبد الله: يا مسكين: ورجال

 ياااااا ّاااااااز  وال لياااااال يحرسااااااه  

 

 زاااي الظلاااممااان كااال ساااو  يااادَّ  

 
 كيااااف تنااااام العيااااون عاااان ملااااك 

 

 تدتياااااـه مناااااـه زوا اااااـد النعاااااـم   

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب 
 أعاات الااذ  ل ااا رزعاا  إلااي الساا ا 

 

  

 أعااات الاااذ  عاااا اإ رباااـك مرحباااا 

 

 ولقااااد  عاااااإ لقربااااـه وحبااااـاإ   

 
 مااذا يقاول ال اا حون وماا عسااى 

 

 أن ت  اااع الكاااااَّ ماااـن معنااااإ   

 
 صاالى عليااك اللااه يااا علاام الهااد  

 

 مااا اتااااق منااااق إلااي ر ياااإ   

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  ىوعل 
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين

  



 

44 
 

  www.alukah.net األلوكة شبكة تابع الجديد والحصري على

 ثم أما بعد 

 والعشرون التاسعة :المقدمة
 ..... خلق اإلنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد.الكريم الجوادالحمد لله 

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

.. ونعوذ بنور ... ونتوكل عليه توكل المخبتين الزهاد.نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد
.. ونسأله النصر ...ونرجوه تحقيق األمل فى الوعد والمعاد.وء المهادوجهه الكريم من الوعيد بس

 ...فى الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد

.. الفعال لما يريد ... المنزه الذات عن األشباه واألنداد.وأشهد أن ال إله إال الله المضل الهاد
ومن األرض مثلهن وأرسى .....خلق سبع سموات طباقا بغير عماد.يقع فى ملكه إال ما أراد وال

..ومن كفر أمهله وهو له .األرض وساد في..سبقت كلمته أن من أطاعه عز .الجبال كاألوتاد
 ...بالمرصاد

.. سيد األولين واآلخرين من حاضر .وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد األسياد
 .....خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد.وباد

.. ... المبشر باألخوة والمحبة ونبذ الغل واألحقاد.وبشفاعته يغاث العبادالمبعوث رحمة فينا 
.. بعث والقوم ...وأكرم الناس طرا إذا عز مال أو قل زاد.أشجع الناس قاطبة إذا دعا داع الجهاد

..أراد بهم ... ودعاهم إلى الهدى فلم يجد منهم إال العناد.فى ذل الشرك قد ساد فيهم األوغاد
..وحين خضعت أعناقهم بفتح مكة وأصبحوا  .ا به الدوائر على كل جبل ووادخيرا وتربصو 

.. اللهم صل وسلم وبارك عليه حيث ...نادى بعفوه وبالصفح الجميل من قبله المناد.كالرماد
..وكلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ...ما نادى للصالة مناد.الصالة عليه لنا خير زاد

 إلى يوم التناد...
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 أمـا بـعـد 

 ثالثونالمقدمة ال
الحمد لله الغفور الذي ستر بستره وأجمل، الشكور الذي عم ببره وأجزل، الرحيم الذي أتم 
إحسانه على المؤمنين وأكمل، الواحد األحد القدوس الصمد األول المنفرد بالعز والكمال فال 
ينتقص عزه وال يتحول، الحي العليم القدير السميع البصير المتكلم بكالم قديم ال يتغير وال 

 دل، أحمده على ما أنعم وأكرم وتفضل يتب

 وله الحمد وهو علي كل شيء قدير ،له الملك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال الله
 و تبااارإ اللااه زااي عليااا  ع تاااه

 

 جال معنااى زلايي الااو م يحويااه   

 
 وجاااو   ساااابب ال تاااي  ينااابهه 

 

 وال تاااريك لاااه ال تاااك لاااي زياااه 

 
 ال كااون يحصاار  ال عااون ينصاار  

 

 ال كنااف يظهاار  ال جهاار يبديااه   

 
 سااابحاعه وتعاااالى زاااي جااا  لااااه 

 

 وجااال لطفاااا وعااا ا زاااي تعالياااه   

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب 

 الذي أوحى اليه الكتاب ونّزل، ونهج للمتقين طريق الهداية وسهل 
 يااااا مصااااطفى ماااان قباااال عنااااد  

 

 أ م والكاون لام يفاا  لاه إّاا ق   

 
 أيااااروم مفلااااوق بنااااا إ بعاااادما 

 

 أبنااااى علااااى أخ قااااك الفاااا ق   

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم ى وعل 
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 ثم أما بعد 

 ثالثونالمقدمة: الحادية وال
ال يسأل عما يفعل، فال تيأس من رحمته وال تعجل، فسبحانه من أقبل بجوده  الحمد لله الذي

وبره على من رجع إليه وأقبل، ورأى زلة المسيء وجنح الظالم مسبل، فعامله برأفته وتجاوز عنه 
 برحمته وأمهل، وجعل للقبول والفضل أوقاتا ليتدارك المقصر ما ضّيع وأهمل.

وله الحمد وهو علي كل شيء قدير  ،له الملك ،ال شريك له وحده الله،واشهد إن ال اله إال 
 شهادة عبد خضع لهيبه وتذلل
 يا من عليه مد  األيـام معا اـد  

 

 إليك وجهت وجهاي ال إلاي أحاد   

 
أعااات ال  ياااال ل ااان يااادعوإ ياااا 

 ألمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـلي  

 

 يااا عاادتي يااا تاافا ي ويااا سااند  

 
 يااا ملااك ال لااك يااا معطااي ال  ياال  

 

حصااار وال ل ااان يرجاااو عااادا  بااا   

 عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

 
 ما لي ساواإ وماا لاي ّيار باباـك 

 

يا موال  زام  بعفوإ ماا جنااه    

 ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب 

 :يا سيدي يا رسول الله
 جااااا ل قاااادي ا ذر  ماااان عااااوركم  

 

 قااد ج اال الاارح ن منهااا يوسااف 

 
 واللااااه لااااو جااااد العباااااقر كلهاااام 

 

 زاي وصااف أزضاال لااه لان تعاارر 

 
 والله لاو قلام ال ماان مان البدايا  

 

 لنهايااا   ااال يكااااال ماااا اكافاااى   

 
 واللااااه لااااو قباااار النبااااي تف اااارل  

 

 أعاااااوار  للبااااادر ولاااااى  واخافاااااى 

 
 تكفيااه لقيااا زااي الساا اوال العلااى 

 

 وبحضاار  الاارَّ ال لياال تناارر   

 
 يكفياااه أن الباااادر يفساااف عااااور  

 

 لكااان عاااور مح اااد لااام يفسااافا    

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  ىوعل 
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 والثالثون المقدمة: الثانية
..وخلق الجان من مارج من ... خلق اإلنسان من صلصال كالفخار.الحمد لله العزيز الغفار  

.. سخر لنا الفلك ومهد ... وأنزل الغيث وأنبت األشجار... أرسى الجبال وأجرى األنهار.نار
.. صورنا فأحسن صورنا وجعل لنا ... وخلق الشمس والقمر وقلب الليل والنهار.لها أمواه البحار

ه ..نحمد... وإن تعدوا نعمة الله ال تحصوها إن اإلنسان لظلوم كفار.السمع واألفئدة واألبصار
.. ونسأله السالمة ...ونعوذ بنور وجهه الكريم من خلق األشرار.تبارك وتعالى حمد المتقين األبرار

.. وأن يجعلنا بفضله من ...ونرجوه أن ينير لنا الطريق فنتبين النافع من الضار.من دار البوار
 ...المطهرين األطهار

.. المستوى .الملوك القوى الجبار .. الملك فوق كل.وأشهد أن ال إله إال الله الواحد القهار 
.. ليس كمثله ... العظمة رداؤه والكبرياء له إزار.على عرشه دون حلول أو مماسة أو استقرار

..اللطيف الخبير فال تدركه األبصار وهو يدرك .فال تصل إلى كنه ذاته العقول واألفكار شيء
كمال سمعه   في..ويستوى .ر.. السميع البصير فال تحجب رؤيته الظلمات واألستا.األبصار

.. المحيط بكل شئ .عنده بمقدار شيءوكل  شيء.. القادر على كل .الجهر بالقول واإلسرار
.. والباسط كف رحمته للمستغفرين ... التائب على كل نادم قد أثقلته األوزار.فال هروب وال فرار

 .....والمبشر للطائعين بعقبى الدار.باألسحار

..  لمسلم من العيوب .وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المختار.. إمام المتقين واألبرار 
.. إذا جاهد .كل األمصار  في.. المنصور بالرعب على مسيرة شهر .والمطهر من األوضار
.. إذا سئل شيئا أعطاه .أمانه المسلمون والكفار في.. وإذا سالم استوى .فالسيف فى يده بتار

..وإذا تكلم خرج من فمه نور كنور الفجر وقت ... إذا سكت عاله البهاء والوقار.تظاربغير ان
.. إذا عرق فالريح أطيب من .وضح النهار في..وإذا تبسم أشرق وجهه كشروق الشمس .اإلسفار

.. وإذا مشى سلمت عليه الصخور ...وإذا نام فالحرس مالئكة أطهار.أريج الورود واألزهار
..وإذا جلس انحنت عليه لتظله .ركب سعت الركائب باختيال وافتخار ..وإذا.واألحجار
.. وزج به على ... وعرج به فوق السحاب والبخار.والقفار الفيافي..أسرى به عبر .األشجار

.. ومنح ... فما زاغ البصر وما طغى بل رأى من آيات ربه الكبار.بحر األنوار فيحظيرة القدس 
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..ما .. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه األخيار..ما منح من الكنوز واألسرار
 المدار... فيفلكها والقمر  في..ومادامت الشمس .تعاقب الليل والنهار

  



 

49 
 

  www.alukah.net األلوكة شبكة تابع الجديد والحصري على

 

 أمـا بعـد

 والثالثون المقدمة: الثالثة
الحمد لله الذي وفق العاملين لطاعته فوجدو سعيهم مشكورا، وحقق آمال اآلملين برحمة 
فمنحهم عطاء موفورا، وبسط بساط كرمه للتائبين فأصبح وزرهم مغفورا، وأسبل من نعمه على 
الطالبين وابال غزيرا، سبحانه فتح الباب للطلبين، وأظهر غناه للراغبين، وأطلق للسؤال ألسنة 

ن، وقال في كتابه المبين ))ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي القاصدي
 (داخرين(سيدخلون جهنم 

 وله الحمد وهو علي كل شيء قدير  ،له الملك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال الله
يا من ي ياال  عاا  ال ضاطر زاي 

 الظلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام 

 

يااا كاتااافا الضااار والبلاااو  ماااع    

 الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقم

 
 قد عام الوزد حول البيت واعابهاوا  

 

 وأعااات عينااااإ ياااا قياااوم لااام تااانم 

 
 ال لناا ب او إ زضال العفاو عان 

 جرماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 

 

ياااا مااان إلياااه أتاااار الفلاااب زاااي    

 الحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارم

 
إن كااان عفااوإ ال يدركااه ذو ساار 

 ر 

 

ز اااان ي اااااو  علااااى العاصاااااين    

 بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالكرم

 من خلقه وحبيبوأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه  

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

 يا سيدي يا رسول الله:
 أعااات الاااذ  تسااااوجال الافضاااي  

 

 زصااااالوا علياااااه بكااااار  وأصاااااي  

 
 ملئااات بنبوتاااه الوجاااو  زاااد هرا 

 

 بحسامه الدين الصحي  زدسفرا   

 
 وماان لاام يصاالي عليااه كااان بفااي   

 

 زصااالوا علياااه وسااال وا تسااالي ا 

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  ىوعل 
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 ثم أما بعد 

 الثالثونو  المقدمة: الرابعة
الحمد لله رب العالمين المنفرد بالقدم والبقاء والعظمة والكبرياء والعز الذي ال يرام، الصمد الذي 
ال بصوره العقل وال يحده الفكر وال تدركه األفهام، القدوس الذي تنزه عن أوصاف الحدوث فال 

لدوام، يوصف بعوارض األجسام الغني عن جميع المخلوقات فالكل مفتقر إليه وهو الغني على ا
وخلق المكان فال يقال أين كان فتبارك اسم ربك ذي الجالل  كان،سبق الزمان فال يقال متى  

 واإلكرام. 

 وله الحمد وهو علي كل شيء قدير  ،له الملك ،وحده ال شريك له الله،واشهد إن ال اله إال 

 وذل من تكبر عن أمره ولقي اآلثام  يضام،اله عز من اعتز به فال 

 ه مما كان من زللي ومن ذنوبي وإفراطي وإصراري استغفر الل
 يا رَّ  ال لي ذعوبي يا كريم زقد 

 

أحك ااات حبااال الرجاااا ياااا خيااار    

 ّفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 

 
 إن ال لااااوإ إذا تااااابت عبيااااد م 

 

زاااااي رقهااااام أعاقاااااو م عااااااب    

 أحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارار 

 
 وأعاات يااا ساايد  أولااى بااذا كرمااا 

 

قد تبت زي الرق زادعاقني مان    

 النااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار

 وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبوأشهد أن سيدنا  
 صاالوا علااى خيااـر األعااام مح ااـد 

 

 إن الصاااا   عليااااه عااااور يعقااااد   

 
 من كان صلى عليه قاعد يغفر له 

 

 قبااااال القياااااام ولل اااااااَّ ي اااااد    

 
 وكذلك إن صلى عليه و او قا  اا 

 

 يغفاااار لااااه قباااال القعااااو  ويرتااااد 

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  ىوعل 
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 :ثم أما بعد

 والثالثون خامسةالمقدمة: ال
 الحمد لله

وفقنا إلى الهدى حمدًا كثيرًا ليس  السنة نحمدهالحمد لله عظيم المنة وناصر الدين بأهل 
 وبعد حمد الله إني أشهد أن ال إله مستحقاً يعبد يحصى عددا

اللهم إني أحمدك على ما علمت من  إال اإلله الواحد الفرد الصمد من جل عن زوٍج وكفٍء وولد
 البيان، وألهمت من التبيان، وأسبغت من العطاء، وأسبلت من الغطاء.

، والسالطة والهذر والعي اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل، وشرة اللسن ومعرة اللكن
والحصر، اللهم إنا نسألك أن تكفينا االفتتان بإطراء المادح وإرضاء المسامح، وأن تقينا إزراء 
القادح وهتك الفاضح، نستغفرك اللهم من نقل الخطوات إلى الخطيئات، وسوق الشهوات إلى 

 الشبهات.

وألسنة تتحلى بالصدق، ونطقًا يؤيد  اللهم هب لنا توفيقًا إلى الرشد، وقلوبًا تتقلب مع الحق،
بالحجة، وعزائم تقهر الهوى، وأنفسًا تأنف الخنا، اللهم أسعدنا بالهداية، وأعضدنا باإلعانة على 
اإلبانة، اللهم قنا غوائل الزخرفة، فال نرد مأثمة وال نقف مندمة، وتولنا فيمن توليت، وال تضلنا 

 بعد الهدى يا ذا العال.

بدك ورسولك؛ ختمت به النبيين، وأعليت درجته في عليين، اللهم صلِّ وسلم أشهد أن محمداً ع
 عليه وعلى آله وصحبه والتابعين:
 يا رَّ صل على النبي ال صاطفى 

 

 ما ال  برق زاي األبااط  أو قباا   

 
 يا رَّ صل على النبي ال صاطفى 

 

 مااا قااال ذو كاارم  لضاايف  مرحبااا   

 وانفعنا بمحبته واتباعه أجمعين.اللهم اجعلنا لهديه متبعين،  
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 أما بعد:

 والثالثون المقدمة: السادسة
 الحمد لله ال يحصى له عدد وال يحيط به األقالم والمدد

 وأحمد الله منه العون والرشد

 حمداً لربي كثيراً دائماً أبداً في السر والجهر في الدارين مسترد

 بعد الواحد الصمدملء السماوات واألرضين أجمعها وملء ما شاء 

 ثم الصالة على خير األنام رسول الله أحمد مع صحٍب به سعدوا

 وأهل بيت النبي واآلل قاطبًة والتابعين األلى للدين هم عضدُ 

 والرسل أجمعهم والتابعين لهم من دون أن يعدلوا عما إليه هدوا

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

 أسأل منه رحمًة وهدى فضالً وما لي إال الله مستندوالله 

 .[101} ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آم ُنوا اتَـُّقوا اللَّه  ح قَّ تـُق اتِِه و ال ت ُموُتنَّ ِإالَّ و أ نـُْتْم ُمْسِلُمون  { ]آل عمران:
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 والثالثون بعةالمقدمة السا
 ن إال على الظالمين.الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وال عدوا

وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له إله األولين واآلِخرين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
إمام المجاهدين، صلوات الله وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين، وعلى من 

 وقت وحين. تبعهم من سلف هذه األمة وخل فها ممن جاهد وبذل ورافق ونافح في كل

معشر اإلخوة واألخوات والبنين: حياكم الله وأحياكم، وأطال أعماركم، وأحسن أعمالكم، وذخراً 
لألمة أعدَّكم، تـُْعُلون صروحها، وتضمدون جروحها، وتداوون قُروحها، وللِملَّة تْسُمون في سماها، 

 وتحمون حماها، وترمون من رماها.
 تحيا  أعفااا  الريااا  وتااى بهااا  

 

  

 ز ااااا ل كاااادن ال سااااك خااااالط عفحهااااا  

 

 لهاااااا زاااااي أعاااااور الناتاااااقين تََضاااااو  َ  
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  والثالثون الثامنة :المقدمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
 أعمالنا، من يهده الله فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال 

تريك لهة تها    أ خر ا لي ولكم إلاى 

ياااوم ال صاااير } يَاااْوَم ال يَْنفَاااَع َمااااٌل َوال 

 نَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوَن  بَ 

 

إِاَل َماااااْن أَتَاااااى اللَاااااهَ بِقَْلاااااال  َساااااِليم  {    

[ة وأتاااااااااهد أن 88-88]الناااااااااعرا ي

مح دا  عبد اللاه ورساولهة أرساله اللاه 

رح اا   للعااال ينة زناار  بااه الصاادورة 

وأعار به العقولة وزا  به أعينا  ع ياا ة 

وآذاعااا  صاا ا ة وقلوبااا  ّلفااا ة صاالى اللااه 

عليه وعلى آله وصحبه والاابعين لهام 

 ن  وسااااااالم تسااااااالي ا  ك يااااااارا  ب حساااااااا

 

 أما بعد:

 والثالثون المقدمة: التاسعة
اللهم لك الحمد ملء السماوات واألرض، فكل الحمد لك، اللهم لك الشكر لنعٍم ال نحصيها، 
فكل الشكر لك، اللهم لك التذلل والخضوع، فال معبود غيرك، نسألك األمن من هول يوٍم 

والوضيع، فالناس فيه سكرى، وأشهد أن ال إله إال الله يستوي فيه القوي والضعيف، والشريف 
وحده ال شريك له شهادة حٍق وصدٍق أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا تترى، وأتبرأ بها براءًة  
كاملًة من كل طاغوٍت ونٍد معبوٍد ظلمًا وزوراً؛ من دون الله الولي األعلى، شهادًة صادرًة عن 

ال شكوك فيها وال أوهام والله المولى، نسأله الثبات عليها، والعمل  يقين صادٍق واعتقاٍد صحيح؛
بمقتضاها حتى يأتي اليقين وهو أرحم الراحمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله األمين، خصه 

 الله بجوامع الكلم، وأنزل عليه القرآن المبين.
 صااااااالى علياااااااه ربناااااااا وسااااااال ا 

 

 والل والصاااحال الكااارام الفضااا  

 
 األع ااااام ال  ااااار الهااااادا  النااااا ال 

 

 والاااابعون السااا   الغاار  األلااى    

 
 قاااااد عقلاااااوا الااااادين لناااااا مك ااااا  

 

 أ كاااااى صااااا    وسااااا م  مااااا ق    

 تدوم ما اسود الظالم وانجال 
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 أما بعد:

 : األربعون المقدمة
الحمد لك يا الله جعلت الفردوس لعبادك المؤمنين نـُُزال؛ فلك الحمد أواًل وآخراً وظاهرًا وباطناً، 
الحمد لله الذي يسَّرها لنا، ويسَّر األعمال الصالحة لنا؛ فلم يتخذ السالكون إلى الله سواها 

م إياها قبل شغاًل، وسهل لهم سبلها فلم يسلكوا سواها سباًل، خلقها قبل أن يخلقهم، وأسكنه
أن يوجدهم، وحفَّها بالمكاره ليبلوهم أيهم أحسن عماًل، وأودعها ما ال عين رأْت، وال أذن 

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

وهو على كل شيء قدير،  أشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد،
شهادة أدَّخرها لي ولكم إلى يوم المصير، شهادة عبده وابن عبده وابن أ م ِته، ومن ال غنى به طرفة 
عين عن رحمته وفضله ومنِّه وكرمه، وال مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إال بمنِّه وكرمه 

 ورحمته.

الله رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة  وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله
للسالكين، وحجة على العباد أجمعين، شرح الله به الصدور، وأنار به العقول، وفتح به أعيناً عمياً 

 وآذاناً صّماً وقلوباً غلفاً:
 قااْد كاااَن  ااذا الكااوَن قبااَل َوصااوِله 

 

 َتاااااااْؤما  لظاِلِ اااااااِه ولل ظلاااااااومِ    

 
بااااا  لَ ااااا أََطااااَل مح ااااٌد َ َكاااا  ِت الر 

 

 واخضااَر زااي البَْسااااِن كاال   ناايمِ  

 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليماً كثيراً. 
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 المقدمة: الحادية األربعون
ْمُد للِه الَِّذي ل ُه م ا ِفي السَّم او اِت و م ا ِفي األْرِض و ل ُه اْلح ْمُد ِفي اآل ِخر ِة و ُهو  اْلح ِكي ِبيُر اْلح  ُم اْلخ 

اِء و م ا يـ ْعرُُج ِفيه ا و ُهو  الرَِّحيُم  اْلغ ُفوُر، يـ ْعل ُم م ا يـ ْلُج ِفي األْرِض و م ا ي ْخرُُج ِمنـْه ا و م ا ي نزُِل ِمن  السَّم 
ْن ُعُمرِِه ِإالَّ ِفي ِكت اٍب ِإنَّ و م ا ت ْحِمُل ِمْن أُنـْث ى و ال  ت ض ُع ِإالَّ ِبِعْلِمِه و م ا يـُع مَُّر ِمن مُّع مٍَّر و ال  يُنق ُص مِ 

 ذ ِلك  ع ل ى اللِه ي ِسيٌر، ع الِِم اْلغ ْيِب ال  يـ ْعُزُب ع ْنُه ِمثْـق اُل ذ رٍَّة ِفي السَّم او اِت و ال  ِفي األْرِض و ال  
 أ ْصغ ُر ِمن ذ ِلك  و ال  أ ْكبـ ُر ِإالَّ ِفي ِكت اٍب مُِّبيٍن.

ليلة ع انِي ة، وح ِذرت ه النُّفوس مجّدة ومتوانية، ذمَّ الدنيا إذ هي الحمد لله، أصبحت له الوجوه ذ
 حقيرة فانية، وشوَّق لجنة قطوفها دانية، وخوَّف صرعى الهوى أن ُيسقوا من عيٍن آنية.

ن بتحقيق التوحيد  أحمده على تقويم شانيه، وأستعينه وأستعيذه من شر كل شان وشانية، وأحصِّ
ر والعالنية، فالسر عنده عالنية.إيمانيه، أحمده وهو   العليم العالم بالسِّ

 صااالى ا لاااه علاااى النباااي مح اااد 

 

  

 وعلاااااى ج ياااااع بناتاااااه وعساااااا ه  

 

 وعلااى ج يااع الَصااحال وا خااوان 

 
 وعلاااى صاااحاباه ج يعاااا  واألَلَاااى 

 

 تبعااااو م ماااان بعااااد با حسااااان   

 [ 101ِه و ال  ت ُموُتنَّ ِإالَّ و أ نـُْتم مُّْسِلُمون  { ]آل عمران:} ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آم ُنوا اتَـُّقوا الله  ح قَّ تـُق اتِ  

 أما بعد:

 واألربعون قدمة الثانيةالم
..وتعددت أبسطة رحمته فكان منها البر .أحاط ملكه بسياج القدرة والقهر الذيالحمد لله 

أطياف ..وتلونت ...وتسربلت في مكنون غيبه أسرار إيجاده للحصى والدر.والجو والبحر
..ومكن التمييز في إدراك الكائنات معاشها بالحلو .رحمانيته بخلقه فكان النفع والضر

..ورفعنا األكف إليه ضراعة أن يرزقنا ...توجهت قلوبنا إليه بالشكر واللسان بالحمد أقر.والمر
 ...حين البالء الصبر

..المتفضل بإعالمنا أن من جملة .وأشهد أن ال إله إال الله المنزه عن خواطر العقل وأوهام الفكر
..الممتن على عباده ...المسبغ نعمائه على خلقه سواء ما خفى منها وما ظهر.أسمائه البر

..بشر ...الباسط كف رحمته للمستغفرين بالسحر.بالداللة على سبيل الخير وسبل الضرر
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ب نار ترمى ..وحذر الكافرين من عذا...ومقعد صدق عند مليك مقتدر.المتقين بجنات ونهر
 ...بالشرر

..تفضل الله عليه فأجرى على لسانه بيان ما .وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البشر
..وجعل عصيانه ...وجعل طاعته واتباع نهجه سبيال إلى جنة ذات أنهار وثمر.نهى وما أمر

...وعرج به ..أسرى به إلى المسجد األقصى وعلى األنبياء ظهر.ومخالفة أمره سببا لمس سقر
..اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السادة .إلى السموات العلى فما زاغ البصر

 .....ما تعاقب الليل والنهار وكلما أشرقت الشمس أو بزغ القمر.الغرر
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 أمـا بـعـد

 واألربعون الثالثةالمقدمة 
..رفع الناس .في الخلق تخيير ..يخلق ما يشاء ويختار وما كان لإلنسان.الحمد لله العلى الكبير

..خلق الشر وقدره وخلق الخير وقدره .بعضهم فوق بعض درجات ليبلوهم فهذا غنى وذاك فقير
..فمن أراد الهدى ...أرسل رسله تترى وإن من أمة إال خال فيها نذير.األمور تدبير فيوما ألحد 

 طرقها التيسير  في..ومن اختار الضاللة وجد .سبيله التسخير فيرزق 

..ونسأله ...ونعوذ بنور وجهه الكريم من الخسف والتدمير.نحمده تبارك وتعالى الحمد الكثير
 ...النصر والوالية فهو نعم المولى ونعم النصير

..ال تدركه األبصار ...ليس كمثله شئ وهو السميع البصير.وأشهد أن ال إله إال الله العليم القدير
..يبدأ الخلق ...يحول وال يتحول ويغير وال يعتريه تغيير.اللطيف الخبير وهو يدرك األبصار وهو

..وحقت على ...كتب السعادة لمن أطاعه ووقاه عذاب السعير.ثم يعيده وذلك على الله يسير
 ...الكافرين الشقاوة وما زادهم غير تخسير

لله عليه وسلم والسراج ..النور المبين صلى ا.وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير
..وخاطبهم ...أنزل الناس منازلهم فوقر منهم الكبير...أعطى مجامع الكلم فما أخطأ التعبير.المنير

..هجر ...ما رد منهم سائال قط بل جاد بالقليل وبالكثير.على قدر عقولهم ورحم منهم الصغير
وال حقد على من لبس  ..ذاق طعم اليتم فما حسد.الفواحش كلها وعف عن الحرام وهو صغير

..وربط األحجار على بطنه وما شبع من ...لبس من الثياب الخشن وما نام على الوثير.الحرير
..ودارت األيام دورتها وبرك ...دعا قومه لنجاتهم فتطاول عليه كل مهين وحقير.خبز الشعير

..ومسح الجراح برأفة ...فأشار إليهم إشارة راحم ولم يعتب ولم يطلب التبرير.الطغاة بروك البعير
..فالتأم شمل الجميع وقد عال صوت المؤذن على صوت .ودموع ندمهم على الخدود غزير

..اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه ...الله أكبر الله أكبر الله أكبر فوق كل كبير.النفير
..أمـا .الورود عبير..وكلما عسعس الليل وتنفس الصبح وفاح من .ما تردد نفس بين شهيق وزفير

 بـعـد
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 واألربعون المقدمة الرابعة
..أنزل ... حجب الجن عن غيبه بعد أن كان لهم في السماء مواضع.الحمد لله الخافض الرافع

..إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه .القرآن نورا يتلى فإذا الناس محجوب وسامع
ائع نحمده تبارك وتعالى على كل حال عينيه كل ض في..وإذا استمع له الحزين هان .المواجع

..ونسأله أن يحفظ علينا العقول واألبصار ...ونعوذ بنور وجهه الكريم من العوائق والموانع.وواقع
 .....ونرجوه أن يكون عنا ضد الحاقدين والحاسدين هو المدافع.والمسامع

..ومن الرياح .م لها مواقعالسماء بروجا والنجو  في..جعل .وأشهد أن ال إله إال الله الضار النافع
..وفى البحار ...ومن الجبال غرابيب سود وحمر وبيض نواصع.لواقح ومنها المدمر ذو الفظائع

..وفى األرض صخر وحجر ومدر وفيها الجوهر .أمواج مهلكات وفيها طعام ولؤلؤ وقواقع
ى البهائم ..ومن الدواب وحوش كاسرات وف...ومن النبات حلو ومر ومن السموم نواقع.الالمع

..ومن الناس أهل ...ومن الطيور حامالت رسائل ومن الطيور فواسق ونوازع.ركائب ومنافع
..ومن األيام إسعاد ومبشرات ومنها بالفتن والشرور .الشر ضالع فيللمعروف ومنهم من 

األمور لذاته والشر  في..فالخير مراد ...أمور حارت البرية فيها ونور الحق للظلمات قاشع.طوالع
 ...بعض األمور براقع في

..ولد يتيما فقيرا .وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الذى أقض للمشركين المضاجع
..دانت الدنيا لغيره .اللهو لهم مراتع في.. وشب عفيفا كريما وأترابه .فزهدت فيه المراضع

من بركته  وظهر ،التجارة أجيرا فيوعمل  ،..رعى األغنام صغيرا.وأتحفته هو بالفواجع
..فامتأل حراء بتأمل منه .صدره لما يعبدون منازع في..سجد لألصنام قومه والحق .البدائع

..فعاد يرجف من ...وفاجأه األمين فيه بقوله اقرأ فإنك بالحق صادع.وتحنث للحق ضارع
الخيرات  في..والله لن يخزيك الله أبدا فأنت .القوم موادع فيالخوف فؤاده هل يبقى 

وضمته الحبيبة لصدرها فكان حنانها  وللمعروف زارع. ،وواصل ورحيم ،ادق وأمين..ص.بارع
..وحاصره ...وعاونته على أمر المليك برفقها مع الصديق والفاروق له خير طائع.الدواء الناجع

..فنام أبو الحسنين مكانه رمزا للفداء .يد فارع فيالظالم مسالما من كل قبيلة صارم  فياألراذل 



 

61 
 

  www.alukah.net األلوكة شبكة تابع الجديد والحصري على

مكبرا يحثوا التراب على الرؤوس بال  األعادي..وخرج المعصوم على .يافعمن صغير 
.. وأشرقت ...واستقبلته المدينة بكلها وكليلها طلع البدر علينا مرحبا ببهائه الساطع.ممانع

شموس األصحاب على الورى فهوى المشركون إلى المصارع وأضاءت الدنيا بنور الحقيقة وأمن 
..فطوبى لمن تبع سبيله وهداه فهو الطريق إلى النعيم الواسع وطوبى لنا .الخالئق بعدل الشارع

..اللهم صل وسلم وبارك عليه ما دام للنجوم .بمن بعث للعالمين رحمة وهو فى اآلخرة خير شافع
 ..اجعل صالتنا عليه وديعة يا من ال تضيع عنده الودائع....مغارب ومطالع
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 أمـا بـعـد

 ربعونواأل الخامسة المقدمة:
القهار الذي ال تخفى معرفته على من نظر في بدائع  الغفار،الحمد لله العليم الحكيم العزيز 

الغني عن جميع الموجودات  ،القدوس الصمد التعالي عن مشابه األغيار ،مملكته بعين االعتبار
الكبير الذي تحيرت العقول في وصف كبريائه فال تحيط به  ،فال تحويه الجهات واألقطار

الحي العليم الذي تساوى في علمه الجهر  ،الواحد األحد المنفرد بالخلق واالختيار ،األفكار
 .السميع البصير الذي ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار ،واإلسرار

 وله الحمد وهو علي كل شيء قدير  ،له الملك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال الله
 مااا زااي الوجااو  سااواإ رَّ يعبااد 

 

  

 يااا ماان لااه عناات الوجااو  بدساار ا 

 

 ذال وكااااااااال الكا ناااااااااال توحاااااااااد 

 
 أعااات ا لاااه الواحاااد الفااار  الاااذ  

 

 كااال القلاااوَّ لاااه تقااار وتناااهد   

 
 وياااا مااان تفااار بالبهااا   وبالسااانا 

 

 زاااي عااا   ولاااه البقاااا  السااارمد 

 
 ياااا مااان لاااه وجاااال الك اااال بذاتاااه 

 

 زلااذاإ تنااقي ماان تنااا  وتسااعد 

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب 

 إن الصالة على المختار إن ذكرت في مجلس فاح منه الطيب إذ نفحا
 مح ااد أح ااد ال فاااار ماان مضاار  

 

أ كااااى الف  ااااب ج عااااا أزصاااا   

 الفصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحا

 
 صاالى عليااه إلااه العاارِ باام علااى  

 

أ ليااااه والصااااحال ععاااام السااااا    

 النصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحا

وعلي اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 األربعونو  المقدمة السادسة
الحمد لله الذي تفرد بجالل ملكوته، وتوحد بجمال جبروته وتعزز بعلو أحديته، وتقدس بسمو 

كل نظير، وتنزه في صفائه عن كل تناه وقصور، له الصفات   صمديته، وتكبر في ذاته عن مضارعة
 المختصة بحقه، واآليات الناطقة بأنه غير مشبه بخلقه.

وله الحمد وهو علي كل شيء قدير،  الملك،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، له 
 شهادة موقن بتوحيده، مستجير بحسن تأييده

 ياااا واحاااد زاااي ملكاااه أعااات األحاااد 

 

 ولقد عل ات بدعاك الفار  الصا د   

 
 ال أعااااات مولاااااو  ولسااااات بوالاااااد 

 

 ك  وال لك زي الور  كفوا أحاد   

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
  اااذا النباااي مح اااد خيااار الاااور  

 

 وعبااااااااايهم وباااااااااه تنااااااااارر آ م 

 
 ولاااه البهاااا ولاااه الحياااا  بوجهاااه 

 

 عااااور  ياقساااامكاااال الغنااااى ماااان  

 
 ياااا زاااو  مااان صااالى علياااه زاعاااه 

 

 زاااي جنااا  ال ااادو  ّااادا ياااانعم    

 
 صاااالى عليااااه اللااااه جاااال ج لااااه 

 

 ماااااا را  حااااااا  باسااااا ه يااااااارعم 

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  ىوعل 
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 ثم أما بعد 

 واألربعون السابعة المقدمة:
الحمد لله الواحد القهار. العزيز الغفار. مقدر األقدار. مصرف األمور مكور الليل على النهار. 
تبصرة ألولى القلوب واألبصار. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة األخيار وفق 

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

 وأشهد أن ال إله إال الله إقرارا بوحدانيته، واعترافا بما يجب على الخلق كافة من اإلذعان لربوبيته.
يااااا رَّ إن ذعااااوبي زااااي الااااور  

 ك ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارل 

 

ولاااايي لااااي ع اااال زااااي الحناااار  

 ين ينااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي

 
 وقاااـد أتيااااك بالاوحاااـيد يصحاااـبه 

 

 حاااال النباااي وذاإ القااادر يكفيناااي 

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه  

 وأكملهم، وأعرفهمالمصطفى من خليقته، وأكرم األولين واآلخرين من بريته، أكرم الخلق وأزكاهم 
واتقاهم وأشدهم اجتهادا وعبادة وخشية وزهادة، وأعظمهم خلقا،  ،بالله تعالى وأخشاهم وأعلمهم
 وأبلغهم بالمؤمنين تلطفا ورحما

ودمغ بسيف تحقيقه  ،وأخمد بنور برهانه لهب الباطل وأزهقه حققه،أرسله بحق شرعه وشرع 
 دماغ البهتان فأزال بخسه ورهقه 

يه واتبعهم بإحسان إلي يوم اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهد ىوعل
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 ثم أما بعد 

 واألربعون المقدمة الثامنة
الحمد لله البعيد في ُقربه، القريب في بعده، المتعالي في رفيع مجده، عن الشيء وضده، الذي 

بينهما ح ك ماً، أوجد بقدرته الوجود بعد أن كان ع دماً، وأودع كل موجود حكماً، وجعل العقل 
ليميز بين الشيء وضّده، وألهمه بما عّلمه فعلم ُمّر مذاق مصابه من حالوة شهده. فمن فكر 
بصحيح قصده، ونظر بتوفيق ُرشده، علم أن كل مخلوق موثوق في قبضتي شقائه وسعده، 

 مرزوٌق من خزائن نعمه ورفده

 له الحمد وهو علي كل شيء قدير و  ،له الملك ،وحده ال شريك له ،واشهد إن ال اله إال الله
  ااااو أول  ااااو أخاااار  ااااو  ااااا ر  

 

  اااو بااااطن لااايي العياااون تااارا  

 
 ح باااااه أساااارار ال اااا ل زدوعااااه 

 

 تقااف الظنااون وتفاار  األزااوا    

 
 صااااا د باااااا  كاااااف  وال كيفياااااا   

 

 أباااادا ز ااااا النظااااا ر وال األتاااابا  

 
 سبحان من عنت الوجو  لوجهاه 

 

 ولاااااه سااااا و  أوجاااااه وجباااااا    

 أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبهوأشهد  
 صااالوا علاااى  اااذا النباااي الكرياااـم  

 

 تحظااوا ماان اللااه باااألجر العظاايم 

 
 وتظفااااروا بااااالفو  مااااـن ربااااـكم  

 

 وجنااااااـ  زيااااااـها ععيااااااـم مقيااااااـم 

 
 طااوبى لعبااد مفلاام زااي الااور  

 

 صاالى علااى ذاإ ال ناااَّ الكااريم   

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  ىوعل 
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 ثم أما بعد 

 واألربعون المقدمة: التاسعة
.. وتجلت ...ورزق المؤمنين حسن األخالق... الذى أضاء نوره اآلفاق.الباق الحيالحمد لله 

..نحمده تبارك وتعالى ونستعينه على الصعاب .أرواحهم التراقرحمته بهم إذا بلغت 
..ونسأله السالمة من ...ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلمات الشك والشرك والشقاق.والمشاق

 ...النفاق وسوء األخالق

..خلق الخلق فهم في ملكه ... الحكم العدل يوم التالق.وأشهد أن ال إله إال الله القوى الرزاق
..وبشر الطائعين بسالم ...أنذر الكافرين بصيحة واحدة ما لها من فواق.دودو الوثاقأسرى مش

..أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعلم الناس أن إليه يومئذ .المالئكة عليهم إذا التفت الساق بالساق
 ...المساق

وال ..لم يكن لعانا وال سبابا .وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتمم لمكارم األخالق
 ...صخابا في األسواق

..وأول الساجدين تحت العرش يوم يكشف عن .خير من صلى وصام ولبى وركب البراق
..وترك فينا ما إن تمسكنا به علمنا ...جاهد في سبيل الله منصورا معصوما من اإلخفاق.ساق

 ...أن ما عندنا ينفد وما عند الله باق

..وما دام القمر متنقال فى منازله من التمام .اإلشراقاللهم صل وسلم وبارك عليه ما تعقب العشى 
 ...إلى المحاق

  



 

66 
 

  www.alukah.net األلوكة شبكة تابع الجديد والحصري على

 

 أمـا بعــد

 الخمسونالمقدمة: 
..وهب له العقل وهداه ...جعل الطين يرى يسمع ويشم ويذوق.الحمد لله الخالق لكل مخلوق

نجا ومن  ..فمن شكر فقد .البر أو العقوق في..وهيأ له الرزق وترك له الخيار .الطاعة والفسوق
..ونعوذ بنور وجهه ...نحمده تبارك وتعالى حمدا يكافئ الفضل المسوق.كفر بالنار محروق

..ونسأله أن يظهرنا على عدونا فإذا هو متبر مسحوق ونرجوه أن يتوفانا .الكريم من ظلم الحقوق
 ...على حبه ويرزقنا لقاء الصب المشوق

..شهادة األمن إذا خسف القمر ولحق بالبصر .وأشهد أن ال إله إال الله شهادة التيقن والوثوق
..وهو اآلخر بال نـهاية وما سواه ...هو األول بال بداية وما عداه مسبوق.البروق

 .....المهيمن على الملك والملكوت فال شرود وال مروق.ملحوق

 ...الماسك للسماء بحلمه أن تقع فال تصدع وال شقوق

..المدبر لألمور من األزل فالحق .أفالكها فليس ألحد أن يعطل أو يعوق فيالمسخر للكواكب 
 ...يعلو وكل باطل مزهوق

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

..ما نطق عن الهوى بل وحى على .وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق
 الصفي...كا وال جبارا بل يهدى بنور سنته إلى الحق ويسوق..لم يكن مل.قلبه وباللسان منطوق

 ،كريم بأصله…مظهر الحقيقة والحقوق ،والخليل المنتقى ،والحبيب الـمجتبى ،المصطفى
  ،تعاهده فيوفى  ،تواضعه فيعظيم …مصون بقبره من بلى اللحم والعروق  ،نسله فيمطهر 
ود ذو الطلعة السنية والبهاء المشهود الـمحف…ليس كمثله مخلوق  ،تعاقده فيكريم 

أخمص  ،..لين الكفين.والشعر مفروق ،دقيق الشفتين ،أدعج العينين ،..أزج الحاجبين.المرموق
ومن  ..من رآه بداهة هابه، ومن خالطه أحبه،.والقوام ممشوق ،عريض المنكبين ،القدمين

الخطى للقائه صاحبه سدت على شيطانه الفرج والشقوق...حنت جذوع األشجار له وأسرعت 
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وبحبه أسير  ،المني..هو األمل وهو ...لكل مقرب مقام ومقامه على كل المقامات يفوق.النوق
 ...اإلثم من النار معتوق

سبحها من الغروب إلى  فياللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه...ما دامت الكواكب 
 الشروق...
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 أمـا بـعـــد

 الخمسون الحادية المقدمة:
 وتقدس بعز كبريائه وجالله، وكمال،لله الذي تفرد بأوصاف عظمته  الحمد

هو األول  ونواله،وعم كل مخلوق جزيل أفضاله  أفعاله،وتوحد بالخلق واإلبداع فال شريك له في 
القدوس الصمد الغني عن جميع  والكبرياء،الظاهر والباطن بالقهر  والبقاء،واألخر بالقدم 

  والشركاء.الواحد األحد المنزه عن جميع واألشباه  األشياء،

 وله الحمد وهو علي كل شيء قدير. ،له الملك له،وحده ال شريك  الله،واشهد إن ال اله إال 
 يا كاتف الضر والبلو  مع السقم  يا من ي يال  عا  ال ضطر زي الظلم 

 واسار زاعك ذو زضل وذو كرم تفع عبيك زي ذلي ومسكناي 

 وبي وسامحني بها كرماواّفر ذع

 وقد وعد بدن عدعو ت يال لنا

 وقد  عوعا ز د بالعفو الكرم

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه
 زيااا زااو  ماان صاالى عليااك ماان الااور   أال يااا رسااول اللااه يااا خياار مرساال  عليااك صاا   اللااه ال تانااا ى

 عليااك صاا   اللااه يااا أتاارر الااور  محاا  ويااا أعلااى البرياا  جا ااا صاا   يعاام الكااون منهااا ساانا ا  

 عليك ص   الله ما سار راكال 

علياااك صااا   اللاااه ماااا  بااات  

 الصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابا 

 

 وزااااا  بعاااارر ال سااااك طيااااال تااااذا ا 

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  ىوعل 
 ين ونحن معهم يا أرحم الراحمينالد

 ثم أما بعد 

 والخمسون المقدمة: الثانية
وكاشف  الدعوات،ومجيب  األصوات،وسامع  األموات،وباعث  الموجودات، منشئالحمد لله 

  الدرجات،ورافع  الفجار،ومهلك  األبرار،ومنجي  األوزار،وغافر  األسرار،عالم  الكربات،
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وأوجب وألزم )وهو الذي يقبل التوبة عن عباده  وأحكم،وحكم  وأكرم،وأنعم  وألهم،الذي علم 
 السيئات(.ويعفو عن 

 .وله الحمد وهو علي كل شيء قدير ،له الملك له،وحده ال شريك  الله،واشهد إن ال اله إال 
 يااا ماان لااه علاام الغيااوَّ ووصاافه 

 

 سااار العيااوَّ وكاال ذاإ ساا ا    

 
 أخفياااات ذعااااال العبااااد عاااان كاااال 

 

الاااور  كرماااا زلااايي علياااه بااام     

 جنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 
 زلاااك الافضااال والاكااارم والرضاااا 

 

 أعاااات الكااااريم الوا ااااال الفاااااا    

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  ىوعل
 ن معهم يا أرحم الراحمينالدين ونح

 والخمسون الثالثة المقدمة:
فإذا  ،أذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء ،الحمد لله المتفرد بالعزة والجبروت والبقاء

 ،وسوء منقلب لألشقياء ،أحمده سبحانه جعل الموت مخلصا لألتقياء ،هم مردودون في الحافرة
وله االنتقام  ،وأشكره وأثني عليه فله اإلنعام بالنعم المتظاهرة ،إذا ذكر الموت فإذا قلوبهم نافرة

 ،له الحمد في األولى واآلخرة ،وأشهد أال إله إال الله وحدة ال شريك له ،بالنقم القاهرة

 ،وتقديم نذره ،وإنهاء عذره ،أرسله إلنفاذ أمره ،وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله 
ى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان صل ،فأيده بالحجج الباهرة

 إلى يوم الدين.

 أما بعد:

أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فمن ال يتقي الله تتشابه عليه السبل )) إن تتقوا الله 
 يجعل لكم فرقانا((

 والخمسون الرابعة المقدمة:
 ،الصمد الذي ليس له وزراء انتهاء،األخر الذي ليس له  ابتداء،الحمد لله األول الذي ليس له 

  ،الواحد الذي ليس له شركاء
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وتقدس  والعلل،وتنزه عن النقائص  يزل،تكلم بكالم قديم أزلي في األزل، وتفرد بالعز الذي لم 
  والخلل،عن الفتور 

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

 .وله الحمد وهو علي كل شيء قدير ،له الملك له،وحده ال شريك  الله،واشهد إن ال اله إال 

 الحال:سبحانه يقول بلسان 
 تعصااي وت هاار بالعصاايان إع عااا 

 

 وأساااار الاااذعال إععاماااا وإحسااااعا 

 
 وال أجااااا   مساااايئا بالفعاااال وال 

 

أجااااا   الاااااذ  تاااااا  عصاااااياعا    

 وعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادواعا

 
 ومااان أتاااى تا باااا بالاااذل منكسااارا 

 

ععطيااااااه ماااااان زضاااااالنا عفااااااوا    

 وّفراعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
 مااااا عااااال زفاااار ال صااااطفى أحااااد  

 

  

 ماااذا أقااول بوصاافي زااي الرسااول  

 

 وقااد أبنااى عليااه إلااه واحااد حكاام 

 
 صلى عليه إله العارِ ماا طلعات  

 

 ت ي وما ال  بغر البرق يباسام 

وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم  إلهوعلى  
 الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين
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 ثم أما بعد

 والخمسون المقدمة الخامسة
الموت من  فنقلهم القياصرة، آمالبالموت  وانهى الجبابرة،الحمد لله الذي ادل بالموت رقاب 

ومن مالعبة الجواري والنساء والغلمان  ،ظلمة اللحود إلىضياء المهود  ومن القبور، إلىالقصور 
التمرغ في الوان الوحل  إلىالتنعم في الوان الطعام والشراب  ومن ،والديدانمقاساة الهوام  إلى

 والتراب

على نفسك جل  أثنيتنت كما أ ،ال احصي ثناء عليك ،وأستهديكحمدك يا رب واستعينك أ
ال الله وحده ال شريك له ينادي يوم القيامة إ اله ال أن اشهد ،غيركاله  وال ،جاهكثناؤك وعظم 

يجيب على ذاته سبحانه = لله الواحد  ثم ،اليومالملك  الملك لمن أنا - ويقول ،خلقهبعد فناء 
 سبحان ،والملكوتذي الملك  سبحان ،والجبروتالعزة  ذو ،نهسبحاسبحانه سبحانه  القهار

 من كتب الفناء على الخالئق وال يموت يموت سبحانالذي ال 

وبلغ الرسالة  األمانة وخليله، أدىنبينا وحبيبنا محمدا نبيه ورسوله وصفيه من خلقه  أنشهد أو 
طوال  اليقين، وعاش أتاهفي الله حق جهاده حتى  الغمة، وجاهدالله به  فكشفونصح لالمة 

ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهادية األسى،  ولياليه يمشي على شوك أيامه
 أضواءالحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وامن الخائف وطمان القلق ونشر  وإرشادالضالين 

  اناألكو في سائر  أضواءهاكما تنشر الشمس   واإليمانالحق والخير والتوحيد 

اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه رفع الله له ذكره وشرح الله صدره ووضع الله عنه وزره وزكاه ربه 
 نك ميت وانهم ميتون ]الزمر[إعلى جميع الخلق ومع ذلك خاطبه 
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