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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املقدمة 

بينددا دمددد  احلمددد ر را العدداملنيل والوددسال والسددسر علددى اءددرمل النيبيددا  واملر ددلنيل ني
وعلددى هلددص واهددمجابص امجعني   امددا بعدددن فيعدديأ اانيسددان بددني اعدددا  اءددد ا  ا ددواي ل  
اوهلمن نيفسص المددارال سلسددو ل ومنيدديهمن ءدديطانيص الدد ي ىددرد معددص هددرد الدددرل وملدد همن  
ءياطني اانيسل ورابعهم وليس اخراهم و ددا ل ااعددسر و نددواا االلوددار الدد  لعددرض  

قلدددوا لقسدددول والعيدددون لتمجودددرل والنفدددو  ل فدددلل فتدددز ا   ولبدددت ولنشدددر مدددا ىعدددل ال
احلاجدددةل امل املدددواعق والر دددا لل الددد  لعدددل القلدددوا للدددنيل والعيدددون لددددمعل والنفدددو   
لستيقق وافضددل زاجددرل وخدد: واعددقن نددسر الددرمحنن القددرهن العظدديمل الدد ي لددو انيددزر  

دَ ا اْلُقددْرهَن َعلَددى  ْو انيَزْلنَددا هَدد لدد   على جبار لتودعت من خشيتصل  ار هللا جددل جسلددصن  
دددعدا ًمَتَوددددُّ عدا مُّ دددْن َخْشدددَيةُّ اللأددددصُّ َولُّْلدددَا اْلَْم َددداُر نَيْضدددرُُّ َا لُّلنأدددا ُّ لََعلأُهدددْم   َجبَدددلَّ لأَراَيْدتَدددُص َخاءُّ

ددُرونَ   ددار احلددافق ابددن ن دد: رمحددص هللان اي فدد يفا نددان اجلبددل    [  21]احلشددرن   يَدتَدَفكأ
هن فتدددبر مددا فيددص صشددع ولوددد  مددن خددومل هللا عددز  غلظتددص و سدداولص لددو فهددم هدد ا القددر 

وجلل فكيف يليل بكم اي ايها البشددر ان ال للددني  لددوبكم وتشددع ولتوددد  مددن خشددية  
َولُّْلدددَا اْلَْم َددداُر    هللا و دددد فهمدددتم عدددن امدددر هللا ولددددبرا نتابدددصل وهلددد ا  دددار هللا لعددداملن  

  نَيْضرُُّ َا لُّلنأا ُّ لََعلأُهْم يَدتَدَفكأُرونَ 
د نددسر الددرمحن الم نددسر ر ددور الددرمحنن نيبينددا دمددد عليددص افضددل الوددسال والسددسر  وبع

فس خيلو نتاا من نتددأ امهدداا احلددديت مددن احا يددت لب يددل القلددوال ففدد  هددمجي   
البخاري رمحص هللان نتاا الر ا لل وغدد: ل و  هددمجي  مسددلم رمحددص هللان نتدداا الدد نرل  

 (3فة نيعيمها واهلها والزهد والر ا ل دددد)والدعا ل والتوبةل واال ت فارلواجلنة وه



و  جامع البم ي رمحص هللان ابواا الزهد وهفة القيامددة والر ددا ل والددور   عددن ر ددور  
هللا هدددلى هللا عليدددص و دددلمل و   دددنن ابدددن ماجدددص رمحدددص هللان ابدددواا الزهددددل و  مسدددند  

والنشددورل ونتدداا    اامار امحد رمحص هللان نتاا  يار السدداعة والددنفا   الوددور والبعددت
 اجلنة والنار   اخل

وممددا ينفددع   لر يددل القلددوا وللينهددا  ددرا  نتددأ  دد: ولددراجم العلمددا  والعبددا  والزهددا   
والودداحلني مددن هدد   المددةل وممددا ينفددع ندد لا  ددرا ال نتددأ العلمددا  الدد ين هلددم س     

وهبدددص  الدددوعق والر دددا لل والم علدددى را  اولادددا اامدددار ابدددن اجلدددوزي رمحدددص هللال فقدددد  
الكرمي من وا ع فضلصل فملا انهية الوعقل  ار عنص ابن خلكددان رمحددص هللا   نتابددص  
" وفيدداا العيددان وانيبددا  ابنددا  الزمددان " ن الفقيددص احلنبلدد  الواعق   نددان امددار و تددص    
احلديت وهناعة الوعق و ار عنص اامار ال هيب رمحص هللا   نتابص النافع املالع "  دد:  

  "ن نددان را دداد   التدد ن: بددس مدافعددة   فهو حامددل لددوا  الددوعقل والقددي ُّم  اعددسر النددبس
 بفنونيص  احأ الوعق وهلج بصل وهو مراهلل فوعق النا  وهو هيب

لص رمحددص هللا موددنفاا ن دد:ال   فنددون عديدددالل منهددا نتددأ   الددوعق والر ددا لل ممددا طبددع  
و دددد يسدددر هللا الكدددرمي    منهدددا نتابدددص املو دددور " بسدددتان الدددواعظني ورايض السدددامعني ن  

 بعض الفوورل ا أر هللا ان ينفع  ال ويبارك فيها  منص فانيتقيت
 
 
 
 
 
 (4دددد)



 اال تعايفالهلس    
 اعلم ان املستعي  سر العظيمل من الشيطان الرجيمل معتوم حببل هللا املتني * 
ظدداملنيل  اعلددم اي اخدد  ان العبددد ايفا اعتوددم حببددل السددلطان املخلددوق  ددلم مددن ءددر ال*  

 فأحرد ان يسلم املستعي  برا العاملني من الشيطان العدو اللعني 
عبددا  هللا لفكددروا   اخددرام ابدديكم ه ر مددن اجلنددة  ار ا مددانل وهبوطددص امل  ار الدد ر  *  

واهلوانل ونددان  ددبأ يفلددا املعلددون الشدديطانل و ددد نددانم مددوالنم عددن طاعتددصل وامددرنم  
معودديتص لوجددأ  ددكن اجلنددانل ونيددزور دددل  مبعودديتصل فدد ن   طاعتددص  ددخ  الددرمحنل و 

 الرضوان 
اعلموا عبا  هللا ان التعددويف سر مددن الشدديطان الددرجيم هددو مددن افضددل العبددا اال لن  * 

الشدديطان الددرجيم   دكددم القددرهن  هللا لعددامل  ددد امددر عبددد  املددومن ان يتعددويف سر مددن  
م امل عدددد اا الندددد:انل  هللا هللا ال لقددددروا عددددني عدددددونم الشدددديطانل ف نيددددص يددددو يكالكددددرميل  
 عن  ار اصلد و كن اجلنان    ويودنم

ْلَفمْجَشددا ُّ َواللأدددُص يَعُّدددُُنم مأْ فُّددَرالد مُّ ْنددُص    *  ددار لعدداملن   ددْيطَاُن يَعُّدددُُنُم اْلَفْقددَر َوالَُْمددرُُنم سُّ الشأ
ٌع َعلُّدديمٌ  ليمجددرق    [ وامنددا المددرنم الشدديطان سلفمجشددا 268]البقددرالن  َوَفْضسد َواللأدُص َوا ُّ
 غ:  نما احرق نيفسص 

اعددويف سر مددن الضددسلة الددر دل ومددن ,الفددة اهلددددل ومددن الرنددون امل اهلددودل ومددن  *  
 .معوية الص السما 

اعددويف سر مددن زيددو القلددوال ومددن لتددابع الدد نيوال ومددن لددرا مل العيددوال ومددن ءدددال  *  
  االع اا ومن منا شة احلساا ومن غضأ را الرسال ومن  خ  عسر ال يو 
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اعويف سر من عبد ءار ل ومددن ءدديطان مددار ل ومددن عدددو حا دددل ومددن  لددأ فا دددل  * 
ومن بدن عن الطاعة متقاعدل ومن ظلم العبا ل ومن نيقض العهو ل ومددن ,الفددة امللددا  

يفي الكددرر  املعبو ل ومن الع اا الدا م واصلو ل ومن عدد اا يددور التنددا ل ومددن  ددخ   
   واجلو ل ومن غضأ را جوا

 عويف سر من الشقاوال بعد السعا الل ومن النقوان بعد الزاي ال  ا* 
اعدددويف سر مدددن عوا دددأ اصدددسملل ومدددن اجلدددراال واال دددتخفاملل ومدددن العوددديان و لدددة  *  

 االعبامل  
اعويف سر من  لأ ال خيشعل ومن عددني ال لدددمعل ومددن  عددا  ال يسددمعل ومددن عمددل  * 

 ال يرفعل ومن علم ال ينفع  
 ددوا  الودددرل ومددن  لددة الشددكرل ومددن ءددتاا المددرل ومددن عدد اا  اعددويف سر مددن و *

القدددول ومدددن ءدددها ال الدددزورل ومدددن رندددوا الفودددورل ومدددن الرندددون امل  ار ال دددرورل ومدددن  
 .ع اا الويل وال بورل ومن عقوبة من يعلم ما   الودور

اعددويف سر مددن عدددر التوفيددلل ومددن لددرك التمجقيددلل ومددن خشددو  النفدداقل ومددن البعددد  *  
ل ومدددن ,الفدددة امللدددا اصدددسقل ومدددن عددد اا يدددور الدددتسقل ومدددن اصدددسمل بعدددد  والفدددراق

 الوفاق ومن التضليل والتسويف ومن الزيو والتمجريفل ومن  خ  الرا اللطيف
 اعويف سر من عدر ااخسصل ومن هور يور القواص  * 
اعويف سر مددن ءددر  ال يددزورل ومددن عدد اا ال اددورل ومددن ,الفددة الر ددورل ومددن عدددر  * 
 .لتوفيل حلسن العملل ومن الرنون امل طور الملا
اعويف سر من انل احلددرار ومددن ظلددم اليتددارل ومددن ارلكدداا ا مرل ومددن التمددا ي    * 

 ا مر ومن التخلف بعد اا دارل ومن النقص بعد التمارل ومن  خ  احكم احلكار
 دددد)(



ودديان ويفنددر ل ومددن لددرك  اعويف سر مددن الباطددل وءددر ل ومددن الشدديطان ومكددر ل ومددن الع
اال ددتقامةل ومددن القلددوا القا دديةل ومددن اللوددوص الضدداريةل ومددن اهلددوار العا يددةل ومددن  
 ة الع اا واملسمةل ومن هور يور القيامةل ومن احلسرال والندامةل ومن حرمان الكرام

اا اللسددانل  اعددويف سر مددن الدد نيوا والعودديانل ومددن الضددسر واصدد النل ومددن ع ددر *  
واص الن ومددن ال يبددة والبهتددان ومددن ايفد اجلدد:ان ومددن غلبددة الدددينل ومددن   ومن النميمة

   انعة واحلرمان ومن العقوبة واهلو ومن القطي  ضعف اليقني ومن الكفر بعد ااميان
اعددويف مددن طاعددة الشدديطان ومددن جددور السددسطني ومددن ايفد املسددانني ومددن مضددسا  *  

 نل ومن عقوبة امللا الداين الفنتل ومن البس  واحملنل ومن  خ  يفي اجلو  واملن
 اعويف سر من  لأ ال يشتاق اليصل ومن  عا  ال يول اليصل ومن ال ر اال اليص * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دددد)(

 يفنر القيامة واهواهلا



[ هدد   السددورال دكمددة  1]الزلزلددةن    يَفا زُْلزُّلَددتُّ اْلَْرُض زُّْلَزاهَلَدداا   ددار هللا عددز وجددلن  
لبارك ولعامل  ا عبا  ل ويدد نرهم فيهددا لزلددزر الرض و يددار  سلوعد والوعيدل خيومل هللا 

الساعةل لينتهوا من ناهم عنص من العويانل وميت لوا ما امرهم بص من الطاعددة وااميددانل  
 وخوفهم هللا لبارك ولعامل من يور القيامة ليستعدوا هلا ولعظيم اهواهلا 

ري  ل دد: لونيددصل ونددان خيددرم  رود عددن الندديب هددلى هللا عليددص و ددلم انيددص نددان ايفا هبددت الدد 
ويدددخل مددن ءدددال خددومل  يددار السدداعة وزلزلددة الرضل فدد يفا نددان ر ددور هللا هددلى هللا  
عليص و لم خيامل ه ا اصومل نلص وهو انرر اصلل على هللا فكيددف مبددن افددن عمددر     

 السهو وال فسا و طع اايمص سللهو   وضيع او الص   العويان حىت ماا   
اهللددعل ون ددر مددنهم اصددومل واجلددز ل وبل ددت القلددوا احلندداجرل مددن    ايفا اءددتد سصس ددل 

اَي عُّبَددا ُّ اَل َخددْومٌل َعلَددْيُكُم    خددومل مددن يعلددم الظددواهر والسددرا رل ان د امللددا الددرمحنن  
َََْزنيُددونَ  [ فدد يفا تعددت اصس ددل هدد ا الندددا  طمددع نددل  68]الزخددرملن     اْليَدددْوَر َواَل انيددُتْم 

اَيلُّنَددا وََنددانيُوا ُمْسددلُّمُّنيَ ا  مددنهم فيددصل فيقددور  ددبمجانيصن   [  69]الزخددرملن    لأدد ُّيَن هَمنُددوا تُّ
فعنددد يفلددا ييددأ  مددن الددرمحن مجيددع الكفددار واملنددافقنيل ويطمددع فيهددا مددن همددن سلواحددد  
القهارل والبع  نة دمد املختارل فعند يفلددا لنشددر الدددواوينل ولوضددع املوازين   فندددر  

   فضا  ل ون ر اصول واءتد الوجل   الظاملل وخسر ا مثل وظهرا   الومجا ف ال
ايفا انيشقت السددماواا بددرزا الندد:ان وازلفددت اجلنددانل ونيدددر العاهدد  علددى مددا عمددل   *

مددن العودديانل وعلددى مددا فددرا فيددص مددن طاعددة الددرمحنل فددانيتبهوا هلدد   الهددوار اي معشددر  
 ااخوانل اي اهل اا سر وااميانل ف ن اهلور وهللا عظيمل واصطأ نب: جسيم 

 د)(ددد 



انيدددر اي مسددكني علددى مددا هددنعت وفدداال واهددل  سلتوبددة النوددو  مددا هددو هال مددن    *
 بل ان الم يور ال مر  لص من هللا ليس للظاملني من نيودد:ل وال للعاهددني مددن هدد:ل وال  

 لحد من ملوأ وال نيك:   
   دموا عبا  هللا   اليس: من الايرل ما يقدديكم الهددوار العظددارل واصطددوا اجلسددارل *

والددزالزر والطددوارل والعدد اا ال ددرارل فدد ن العمددر يسدد:ل والجددل  ودد:ل والددزا   ليددلل  
 واهلور جليلل والع اا طويلل واليور مهور ثقيل 

 
ها َولُدَو   ُنًل نيَفسَّ ما   ن  هلس    ولص لعامل يَوَر ََتم ُنًل نيَفسَّ ُلا ُُّر َعن نيَفسُّ

 [111]النمجلن    مونَ َعمَُّلت َوُهم ال يُظلَ 
فكيددف بددا   اي ارك احلددل والوددواال اي ,ددالف السددنة والكتدداال اي ظاملدداد لنفسددص اي  
غدددافسد عدددن احلسددداال  اي مدددن  دددا د   معودددية را الرسال ونيسددد  اجلندددة وحسدددن  
املآا  فانيظر لنفسددا   بل حلددور الندددرل وزوار الددنعمل ونيددزور الددنقمل حيددت ال ينفددع  

 الندرل فا تعد للسوارل وهتيأ للودار 
ان املنودددور بدددن عمدددار رمحدددص هللال  خدددل علدددى عبددددامللا بدددن مدددروانل فقدددار لدددص    حكددد 

عبدامللان اي منوور   من اعقددل النددا ل ومددن اجهددل النددا  أ فقددارن اي امدد: املددومنني  
 اعقل النا  دسن خا فل واجهل النا  مس   همنل فبكى املنوور
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 يفنر امليزان والوراا
    َونَيَضُع املَوازيَن القُّسَ  لَُّيورُّ القُّياَمةُّ فَددس ُلظلَددُم نيَفددٌس َءدديادا ار هللا  بمجانيص ولعاملن 

عبا  هللا ما لقلوبكم ال تشددع أومددا  يفانيكددم ال لسددمع أ ومددا لعيددونيكم  [ 47]النيبيا ن
ال لدددمع أ فددار هللا اي اخدددواا ا بلددوا النوددديمجةل  بددل يدددور اصوددل والفضددديمجة   فم ل  

و ددد رايددت العدداملني و ددد جددازوا وانيددوارهم لسددعى بددني  لنفسا و د جاددت امل الوددراال 
 ايديهم وأبميانمل ورايت الباطلني   ظلماا البطاالا وغمراا اجلهاالا   

اعلموا عبا  هللا ان امليزان ايفا نيوأ للعبد فهو من اعظددم الهددوار يددور القيامددة لن   *
ص فددس هتدددا روعددة  العبددد ايفا نيظددر امل امليددزان االددع فددوا   ون ددرا خطوبددص وعظمددت نروبدد 

العبددد حددىت يددرد اي قددل ميزانيددص ار خيددفل فدد ن ثقددل ميزانيددص فقددد  ددعد  ددعا ال ال يشددقى  
 بعدها ابداد وان خف ميزانيص فقد خسر خسرااند مبيناد ولق  من الع اا امراد عظيماد 

عبا  هللا لفكروا   هور الوراا الر يل الددد يلل واءددفقوا مددن اهلددور العظدديم الشددديدل  
 ر الو  احلميد واطيعوا اجلبا

اعلمددوا وفقنددا هللا وااينددم ان العمددر يدد هأل والدددنييا لفددن وتددرال والددنفس  ددوال  *  
واملدددرً  امل احلددد  الددد ي ال ميدددوال فا دددتعدوا بك رال   الودددسالل وفعدددل اصددد:   الليدددل  

 والنهارل وسلطاعة للنيب السيد املختارل وسلعمل بكتاا امللا الواحد القهار 
اليددص راجعددون علددى مددن ال يعمددل سلسددنة والقددرهنل نيددف اختددار النددار علددى    اان ر واان*  

اجلنددانل وعوددى مددوال  واطددا  الشدديطانل لقددد ضددل  ضددسالد بعيدددادل ولبددوا عدد اسد ءددديدادل  
 وبق  من اص: فريداد وحيدادل فيا هلا من مويبة ما اعظمهال ومن حسرال ما ا ومها 

 
 
 دددد)(



َلْت مُّْن َخْ:َّ ًدَْضردا   يَدْورَ   ن  هلس    ولص لعامل    لُُّد ُنًل نيَدْفسَّ مأا َعمُّ
اي اهل ال نيوا لدبروا ه   ا يةل ف ن فيها بسغة ملن ل نرل وزجراد ملددن اعتددول وتويفدداد  
ملدددن لددددبرل ونبددداد ملدددن لفكدددرل فدددالفكرال عبدددا الل وخددد: وزاي الل لن مدددوالنم الكدددرمي  دددد  

ددْن    ادل فقارن  خوفكم وهد نم وزجرنم  ا زجراد ءديد لَددْت مُّ يَدْوَر لُُّد ُنددًل نيَدْفددسَّ مأددا َعمُّ
ا ا بَعُّيدددددد نَددددُص َاَمدددددد نَدَهددددا َوبَديدْ ددددن ُ ددددو َّ لَدددددَوً  لَددددْو َانأ بَديدْ لَددددْت مُّ ]هر    َخددددْ:َّ ًدَْضددددردا َوَمددددا َعمُّ

ْلعُّبَددددددد   [ مث  دددددددارن  30عمدددددددرانن ]هر       ا ُّ َوُاَددددددد ُّ رُُنُم اللأددددددددُص نيَدْفَسدددددددُص َواللأددددددددُص رَُ ومٌل سُّ
[ اي ا رنم عقابص وع ابص ايفا عويتمو ل وىددزر لكددم ثوابددص ايفا اطعتمددو ل  30عمرانن

فس اقددرن احدددنم مددن الدد نيأ ءدديااد وان هدد رل فرمبددا نددان فيددص ءدددال العدد اا والعقدداا  
 وال اقرن حسنة يعملها وان  لت فرمبا نان فيها الرضا من امللا الوهاا 

ددها َولُدددَو   ُنددًل نيَفددسَّ مددا  يَددوَر ََتم نُدد    ددار هللا الكبدد: املتعددارن   ًل نيَفددسَّ ُلددا ُُّر َعددن نيَفسُّ
احلسدداا عظدديم عسدد:ل واهلددور وهللا جليددل نبدد:ل والنا ددد      مددونَ َعمُّلَددت َوُهددم ال يُظلَ 

   مميز بو:ل واليور عبمو   مطرير
اي اخدد  اي اخدد  ومددا عسددى ان ا ددور لددا مددن نددرر مددوالك اجلليددل جددل جسلددصل لددو ان  *  

  ااير ط يانيا وعويانيا نانيت م ل جبار الدنييا برماهلا وحبارهددا   ال نيوا ال  عملت
وانارهال ولبت لوبة واحدددال بودددق وحر ددة ونيدامددةل لي فرهددا لددا مددوالك الكددرمي بكرمددص  

 وفضلصل وال لسأر عنها يور القيامة       
ددْن َخددْ:َّ ًدَْضددردا   ددار عددز وجددلن  *   لَددْت مُّ لددد وهللا نددل      يَدددْوَر لُّددُد ُنددًل نيَدْفددسَّ مأددا َعمُّ

الايرل من الطاعاا وااجرارل يفلا يور املوا أل ويددور النوا ددأل   نيفس ما  دمت  
ويور العوا أل يور هتا ال تارل يددور لسددعر فيددص النددارل يددور يفددوز فيددص البددرارل ويندددر  

 فيص الفوارل ولعرض العبا  على الواحد القهار 
 دددد)(



م عن الكب:ال والو :الل واصفية والسددريرالل وعددن  اعلموا ان هللا لبارك ولعامل مسا لك *
نل ما  لأل وما  قأ وما جلأل وال ي فل عن ء  ل ىد العبد ما عمددل حاضددرادل وىددزد  

 بص وافرادل ويسأر عمأا عمل  راد وظاهراد 
 ار ر ور هللا هلى هللا عليص و لمن )نددل بددم ه ر خط ددأل وخدد: اصطددا ني التوابددون(  * 

كني الددد ي عمدددل السدددو ل و دددد احاطدددت بدددص الكدددروال ولرا فدددت عليدددص  فددد يفا راد املسددد 
اهلمددددور واصطددددوال وا ددددو أ وجهددددص مددددن ظلمدددداا الدددد نيوال و ددددد غضددددأ عليددددص عددددسر  
ال يدددوال وراد الددد ين ابدددوا مدددن اخوانيدددص واهلدددص واهدددمجابص وج:انيدددص  دددد فدددازوا سمللدددا  

يع البودد:ل  الكب:ل واحلساا اليس:ل ولبا  السند  واحلريرل والنظددر امل وجددص السددم 
وراد نيفسددص  ددد خسددر وخدداال وُحددرر ال ددواال ونيددو أ احلسدداال   يوً  لددو نددان مددن  
التا بنيل ومل يكن من احملرومنيل يددو  لددو نددان مددن ا منددنيل ومل يكددن مددن املخددالفنيل يددو   
لددو نددان مددن الطددا عنيل ومل يكددن مددن العاهددنيل يددو  لددو نددان مددن احملسددننيل ومل يكددن مددن  

مددن اهددل اجلنددانل ومل يكددن اهددل الندد:انل يددو  لددو نددان مددن اهددل    الظدداملنيل يددو  لددو نددان
ال ددواال ومل يكددن مددن اهددل العقدداال يددو  لددو نددان مددن اهددل النعدديمل ومل يكددن مددن اهددل  
اجلمجيمل يو  لو نان من الوليددا ل ومل يكددن مددن الءددقيا ل يددو  لددو نددان مددن اهددل الفددوز  

يداد رءدديدادل ومل يكددن مددن هللا  سجلنةل ومل يكن من اهل العدد اا واحملنددةل يددو  لددو نددان  ددع
 بعيدادل ال ابعدان هللا وااينم من رمحتصل و ربنا وااينم سلفوز جبنتص 

فار هللا معشر امل نيبني م ل  ابعدوا عن عمل السو  سلتوبة امل الرمحنل وال ل ددرنيكم  * 
الكم  احلياال الدنييا ف نا غددرور الشدديطانل واعلمددوا ان هللا لبددارك ولعددامل ميمجددو عددنكم  دديا

 ببك ال نيوال والعزر على التوبةل ويرمحكم يور احلساا حبسن الوبة   
 دددد)(



ددْن َخددْ:َّ ًدَْضددردا    *  ددار هللا  ددبمجانيص ولعدداملن   لَددْت مُّ ىددد    يَدددْوَر لُّددُد ُنددًل نيَدْفددسَّ مأددا َعمُّ
املومن احلسناا    ددرار اجلندداال والقوددور العاليدداال واحلددور والدددرجاال والنظددر امل  

الرضددددددني والسددددددماواا  مع السددددددرور والرضددددددوان  وال واا والتفضدددددديلل وانددددددار    را
 السلسبيلل والنظر امل وجص امللا اجلليلل  واصسص  واالختواص    

يفنر   بعض احلكمن عوباد ملن ال يرحم نيفسص نيددف يددرحمأج وعوبدداد ملددن يدددور علددى  * 
 املعوية نيف يرجو حسن املآاأج  

عمر    الغفارل وضيع اايمص   احملارل وافن ءددبابص   العوأ نل العوأ ممن  طع* 
   الضسرل ومل يعمل مبا   نتاا يفي اجملد واجلسر 

فيدددا معشدددر املددد نيبني ابعددددوا السدددو   وابددددلو  ساحسدددانل وارغبدددوا   نيعددديم اجلندددانل    *
وارجعوا عددن الوزار والعودديانل ف نددا لزيدددنم مددن عدد اا الندد:انل اي اخدد  ابعددد السددو   

اب ضص ب ضاد ءديدادل ونن على ابعا   سلتوبة جلداد جليدددادل مددن فبددل ان الم يددور لددوً   و 
 ان لو نان السو  عنا بعيدادل ومل لتبع ءيطااند مريداد  

هنيس هللا روع  ورعتكم يور النشورل وهنيس وحش  ووحشتكم   القبورل انيددص علددى   *
  الكلمددةن ءددها ال ان ال الددص اال  يفلا  ديرل وهو عليددص يسدد:ل وامالنددا وااينددم علددى هدد 

   هللال دمد ر ور هللال غ: مبدلنيل وال م :ينل وال مبتدعنيل همني را العاملني   
 
 
 
 
 
 دددد)(



َع الكُّتاُا َفَبَد املُورُّمنَي ُمشفُّقنَي ممُّ ا فيصُّ   ن  هلس    ولص لعامل    َوُوضُّ
وددى وال يتددوال اي مددن ال دد    اي اهل ال نيوا م لدد ل اي اهددل العيددوا م لدد ل اي مددن ال يع

واحملددار لددص هددمجوال  اعلموا عوددمنا وااينددم ان للعبددا  غددداد هددمجا ف يقددر ون فيهددا  
احلسددناا والقبددا  ل فمددن نتددأ لددص حافظددا ن خدد:اد   الدددار الفانييددةل فهددو خدد: لددص    
الددددار البا يدددةل ومدددن ندددان خا فددداد   الددددنييا مدددن العددد اال متمجفظددداد ممدددا ي بدددت عليدددص    

دددر عليدددص  الكتددداال م تونبددداد ملعودددية را الرسال وفقدددص مدددوال  للمجدددل والودددواال ويسأ
 برمحتص احلساال وديت اوزار  من الكتاال ورض  عنص امللا الوهاا  

عبددا  هللا عنددد وضددع الكتدداا عوا ددأل واحددزان وموددا أل ونددروا ونيوا ددأل فواحددد  
ع لددص  يوضددع لددص الكتدداا فيبكدد ل وهخددر يوضددع لددص الكتدداا فيفددر  ويبكدد ل وهخددر يوضدد 

الكتدداا فتوددرد علددى وجددص نيضددرال النعدديمل وهخددر يوضددع لددص الكتدداا فتعلددو وجددص ظلمددُة  
 اجلمجيم  اللهم وفقنا للطاعة وامتنا على السنة واجلماعة وجنا من اهوار يور الساعة

فيددا معشددر املدد نيبني م لدد ل ونيفسدد  اعددمل ونلنددا مدد نيأل ال ل ددبوا بسددب هللا علدديكمل  *  
 تارل واا أ عبا   على ما عملوا   الليل والنهار ف ن لص يوماد يهتا فيص ال 

فددار هللا معشددر املدد نيبني م لدد  ال لضددديعوا اايمكددم سلقبددا  ل وال هتملددوا اعمدددارنم      *
الددددددددددد نيوا والفضدددددددددددا  ل فددددددددددد ن مجيدددددددددددع اعمدددددددددددالكم  دددددددددددد احوددددددددددديت علددددددددددديكم    

 الومجا ف   و تشهد عليكم اجلوار  سلقبي  واحلسن من اعمالكم 
النرمنيل  لفضل علينا بتوبة وعلى مجيع املدد نيبنيل لنقلنددا  ددا مددن يفر  اللهم اي انرر * 

املعوددية امل عددز الطاعددةل وثبتنددا عليهددا حددىت ترجنددا مددن الدددنييا بددس يفنيددأ  على منهددام  
 اهل السنة واجلماعة ال ين اوجبت هلم الرمحة والشفاعة 

 
 دددد)(



اال وارمحددوا انيفسددكم  بددل  * هللا هللا اي معشر امل نيبني حا بوا انيفسددكم  بددل يددور احلسدد 
نيزور الع اال وس روا سلتوبة  بل غلل الباال واجتهدوا   بقيددة اعمددارنم  بددل وضددع  
الكتاال و ارعوا امل امل فددرال مددن ربكددم  بددل اصوددل بددني يدددي را الرسال و بددل ان  
لطلبوا بر  اجلواال وَبس اللسنة عن النطل واصطدداال ولشددهد اجلددوار  مبددا عملددت  

 او ثواا  من عويان
 يفنر القبورهلس    

اي اخدد  ايفا ار ا ان لدددري نيددف حالددا مددن بعدددك   فانيظر مددا َتددام اليددص    ددوك  *  
فأن ر منص لطور مدلا فيصل وهو العمل الواحلل   وانيظر حالا الدد ي انيددت عليددص ان  
نان يول  للموا والقو فتما د عليصل وان نان ال يول  هلدد ين فتددأ امل هللا لعددامل  

 وارجع امل ما يول  منها 
عبددا  هللا ارمحددوا انيفسددكم   ف ن القددو ال يددرحم مددن لدديس لددص عمددلل وال يشددفل علددى    *

 من غرأ  طور الملل وال ان  على من ضي ع ااير املهل   
فتفكر اي اخ  ونن امل التوبة مسرعاد عوددوالدل وال لطددع الشدديطان ف نيددص نددان ل نيسددان  * 

ال لكونيدددوا اوليدددا  الشددديطانل فعسدددى ان ينوددديكم مدددن  خددد والدل ونونيدددوا اوليدددا  الدددرمحن و 
 ع اا الن:انل ويدخلكم برمحتص اجلنان 

ل نر ايها ال افل ايددن الط دداال اجلبددابرل وايددن الدد ين مجعددوا المددوار والدد خا رل و ددا وا   *
اجليددوو والعسددانرل ونانيددت اصطبددا  لدد نرهم علددى املنددابرل حددولنهم وهللا النوا ددأ امل  

نني أبعمدداهلم   ظلمدداا القبددورل ونيزلددوا علددى مددا  دددموا مددن يفخددا ر  احلفددا رل وبقددوا مددرهت
 العمار 

 
 دددد)(



 هلس   يفنر اجلنة واوهافها وما اعدأ هللا لوليا ص من النعيم فيهان
ينب   لا ان لش ل  لبا ولعمل فكرك سلتطلددع امل مددا اعددد هللا عددز وجددل لوليا ددص    

مددن نيعيمهددال فمددن اءددت ل بدد نرهال واءددتاق امل  جنتصل واالءددتياق امل مددا وهددف هللا لنددا 
 نيعيمهال هلى عن الرغبة   الدنييال واحلرص عليهال ولرك طلأ العلو فيها 

    دددَراُل جَنَْعُلَهدددا لُّلأددد ُّيَن اَل يُرُّيدددُدوَن ُعلُدددَوا  ُّ اْلَْرضُّ َواَل َفَسدددا دا َواْلَعا ُّبَدددُة لُّْلدددَا الددددأاُر اْ خُّ
  [83]القوصن    لُّْلُمتأقُّنيَ 

 تَُّهددددددددا اَلندددددددداُر ُاُنُلهددددددددا  ا ُّددددددددٌم  م ََ ددددددددن  ددددددددَد املُتأقددددددددوَن َلددددددددري مُّ  َددددددددُل اجلَنأددددددددةُّ الأدددددددد  ُوعُّ
 [  35]الرعدنَوظًُّلها

   ََْتَُّها اْلَْنَاُر ُاَلأْوَن فُّيَها مُّْن َاَ اوَُّر مُّن يَفَهددأَّ َوُلْولُددودا َولَُّباُ ددُهْم فُّيَهددا َجنأااَّ َلْرُّي مُّن 
 [  23]احلجن     َحرُّيرٌ 
   ُمَجاملَّ مُّ ددن يَفَهددأَّ َوَاْنددَوااَّ َوفُّيَهددا َمددا َلْشددَتهُّيصُّ اْلنيُفددُس َولَدلَددً  اْلَْعددنُي يُطَامُل َعَلْيهُّم بُّوُّ

 [  71]الزخرملن     َوانيُتْم فُّيَها َخالُُّدونَ 
  ٌالأدد ُّي َاَحلأنَددا َ اَر  *   َو َاُلوا احْلَْمُد لُّلأدددصُّ الأدد ُّي َايْفَهددَأ َعنأددا احْلَددَزَن اُّنأ رَبدأنَددا لََ ُفددوٌر َءددُكور

 [34-33]فاطراْلُمَقاَمةُّ مُّن َفْضلُّصُّ اَل مَيًَسَنا فُّيَها نَيَوٌأ َواَل مَيًَسَنا فُّيَها لُُ واٌ 
   ُّبَدْيَضدداَ    * يُطَددامُل َعلَددْيهُّم بَُّكددْأ َّ مُّ ددن مأعُّددنيَّ *   َعلَددى ُ ددُررَّ ًمتَدَقددابُّلُّنيَ  *  ُّ َجنأددااُّ النأعُّدديم

َها يُنَزُفونَ  * َل أالَّ لُّ لشأارُّبُّنيَ  ددَراُا الطأددْرملُّ عُّددنيٌ  * اَل فُّيَها َغْوٌر َواَل ُهْم َعندْ *   َوعُّنددَدُهْم  َاهُّ
ُنأ بَدْيٌض مأْكُنو   [49-43]الوافاان نٌ َنَأنأ

فيددددا معشددددر املشددددتا ني جاهدددددوا عدددددونم العددددني بددددبك الشددددهواال وانفسددددوا   افعددددار  
ملددوا   طاعددة مددوالنم املكروهدداال يسددكنكم مددوالنم اجلندداال وبيددو كم  اصدد:اال وَ

 اعلى ال رفاال ويرفع لكم الدرجاا 
 دددد)(



اجلندددةهفيها الزوام املطهدددرالل والعدددني ال نوددداال بوءددد  الكرامدددة متزينددداال سملسدددا  
متددزمسال حدددق اعيددنهن ندداحسال ينددا ين أبهددواا غنوددة رخيمددة ل يدددال يقلددنن  ددن  

وا ابدددادل و ددن ال اجندداا فددس نيبددأ  ابدددادل و ددن املقيمدداا فددس نيظ ددن  خالددداا فددس مندد 
ابدددادل  ددن الراضددياا فددس نيسددخ  ابدددادل و ددن احلددور احلسددان ازوام  ددور نددرارل و ددن  

 البكار السوار للعبا  املومننيل طوىب ملن نان لنا وننا لص 
   ﴾ُعددددُرسد اَلْدددددَراسد  * نَدددداُهنأ اَْبَكددددارداَفَوَعلْ  * اُّانأ انيَشددددْأاَنُهنأ اُّنيَشددددا د  ﴿نفلدددد لا  ولددددص لعددددامل

َوُحددوٌر    مسددتوايا   ال ددنان     اَلْدددَراسد   عاءددقاا لزواجهددن    [37-35]الوا عددةن
 نأنن اليا وا واملرجان     َنأَْم َارُّ الًلْوُلوُّ اْلَمْكُنونُّ   حسان مجيسا  عُّنيٌ 

ووبددةل فدد لا  ولددص عددز  مشدديها هرولددةل لزوجهددا عاءددقةل وعليددص دبو ددةل وعددن غدد:  د
َراُا الطأْرملُّ  وجلن  يقور  ورا اطرافهن عن الرجددار  [  56]الرمحنن  فُّيهُّنأ  َاهُّ

َلُهْم َواَل َجدددان    فدددس ينظدددرن امل غددد: ازواجهدددن   ددد ْدُهنأ اُّنيدددٌس  َددددبدْ نلمدددا اهدددا ا       مَلْ َيْطمُّ
 زوجها وجدها ع را  

 
 هلس   موا النيبيا  والوليا  والواحلني

النددا  ا ددتعدوا ملددا خلقددتكم لددصل فدد ن هللا مل خيلقكددم عب ددادل وامنددا خلقكددم لتعبدددو     ايهددا
ولوحددددو ل وليميدددتكم ويبعددد كم بعدددد املدددوال ومدددا رز كدددم رز دددص اال لتسدددعينوا بدددص علدددى  
طاعتدددصل ومدددا خلدددل الددددنييا اال للدددزوارل وجعلهدددا  ار ابدددتس  واختبدددارل و دددوناد لوليا دددصل  

ملددوال وعدد اا اعدا ددص املددوال لن الوليددا  ايفا مددالوا  وجنددة لعدا ددصل فراحددة الوليددا  ا
 هاروا امل جنة النعيم والعيأ املقيمل والعدا  ايفا مالوا هاروا امل الع اا الليم 

 
 دددد)(



    ُنًل نيَدْفسَّ يَفا َُّقُة اْلَمْواُّ   ن  هلس    ولص لعامل
وا نددل غددم  ميوا نل ه : ونب:ل ميوا نل امدد: ووزيددرل ميددوا نددل عزيددز وحقدد:ل ميدد 
 وفق:ل ميوا نل نييب وو ل    نل نيفس  وا غ: يفي العزال واجلووا 

فمددا احسددن حددار مددن يفنددر املددوا فعمددل صسهددص  بددل الفددوال واءدد ل نيفسددص  دمددة  
 موال ل و در من  نييا  لخرا ل ورغأ    ار ال يزور نيعيمهال وال يهان نرميها 

فسكم   خسهها  بددل ان لزهددلل فددوهللا  عبا  هللا ا عوا   فكاك ر ابكمل واجهدوا اني
ما بني احدنم وبني الندرل والعلم أبنيص زلددت بددص القدددرل اال ان اددور عقدداا املنيددة عليددصل  
ويفوق  هامها اليصل ف يفا الندر ال ينفعل وايفا العدد ر ال يسددمعل وايفا النودد: ال يدددفعل  

 وايفا ال ي فاا ال يسبجع 
والخوانل وفقدك الولدانل وان د عليددا   فكأا با اي اخ  و د  بكى عليا الهل

املنا د  د ماا فسن بن فددسنل مث نيقلددت عددن الحبدداال ومحلددت امل ارمددا  الددباال  
 واضوعوك   دل ضنال  مهور منظر ل م شى سلوحشة   

وملا املوا  ددد وافدداكل فيدداس منددا    ما اغفلا  نأنيا سملوا  د فاجأك  اي ابن ه ر
فوددع لفقدددك نددل  ريددأل فو عددت   احلسددرالل وجفتددا  الطبيددأل وفار ددا احلبيددأل ول

العددوالل وبطددل منددا نددل لسددانل بعددد الفودداحة والبيددانل وا رجددت   النفددانل وهددار  
القدددو مدددأواكل وامل يدددور القيامدددة م دددواكل وفار دددا الهدددل وااخدددوانل وو دددع  دددم عندددا  

 السلو والنسيان ف ن نان لا منزر  كنو  او ننت يفا مار  سمو  
 ددد زار عددزك عنددال وُ ددلُّأ مالددا   ر لُقل با على امل تسل يد ال ا ددلو يفايفنر حالا 

وا لمت امل الدددو  وهددرا رهندداد بددني    منا واخرجت من بني احبابا وجهزا لبابا
 اللمجو  وبكى عليا البانون  ليسد مث نيسوك  هراد طويسد فت :ا منا احملا ن 

 دددد)(



ملددارل فدد ن املددوا ال يهدداا الكبدد: اجلليددلل  فار هللا معاءر املسرفني ال ل بوا سلعددز وا  
وال يرحم احلق: ال ليلل فكونيوا منددص علددى حدد رل واعدددوا لددص هدداحل العمددارل مددن  بددل  
ان الم يددور ال حيلددة فيددص حملتددارل اي اخددواا امل نددم هدد   ال فلددة أ امل نددم التمددا ي    

دوا للمددددوال وس روا  البطالددددة واالغددددبار سملهلددددة   فار هللا عبددددا  هللا اجتهدددددوا وا ددددتع
هجدددالكم  بدددل الفدددوال لفدددوزوا سجلندددان    ار الرمحن    فدددار هللا معاءدددر املددد نيبني ال  

 لش لوا عمن يطلبكمل وال لنسوا من ال ينسانم
فددار هللا س روا العمددر يسدد:ل والجددل  ودد:ل  بددل نيددزور ملددا املددوا سهلددور العظدديم  

ل وير  نل ,لددوق امل الددباال ويقددرا  الكب:ل فاملوا يقوم الهسال وي ر الر اا
املومن الطا ع امل اجلنة املآال ويسددوق الفدداجر العاهدد  امل الدديم العدد اال فتفكددروا    

 املوا اي اهل الفنا  وال هاا 
فار هللا اخواا ال ل بوا بومجة الجسارل ومداومة الايرل ف ن املوا الم   اهلددى مددا  

نت فيصل فس الومجي  يدعص لوددمجتصل وال الودد : يرمحددص  انيت عليص من الدنييا وال أ ما ن
لودد ر ل وال الكبدد: يهابددص لكددو    فس ي ددرنيكم طددور المددلل وجدددوا واجتهدددوا ونونيددوا  
من املوا على وجلل ف ن املوا غا  ورا  ل وما  وهدداب ل وانيددت اي اخدد  منددص علددى  

ل نيددزور السددكراال  يقددني وَقيددلل فلددم َيددد عددن منهددام الطريددل أ فددار هللا   ا روا  بدد 
 وو و  احلسراال واجتهدوا ف ن املوا هال ونل ها فهو  ريأ 

ابن ه ر نأنيا سملوا  د حلأ بساحتال وحار بينا وبني ما لريدددل وانيددت   النددز    *
والكرا ءديدل ال والد يدفع عنا وال وليدل وال عدال لنويا وال عديدددل وال عشدد:ال  

بدددا علدددى ندددل حدددار أ اي وعدددزال الكبددد:    َميدددا وال  ودددر مشددديدل الددديس يفلدددا انزالد 
 املتعارل ف نيا ا ن ينفعا البكا  واال تكانية  بل حلور احلسرال والندامة 

 دددد)(



اما لرون املوا  د افن المم املاضيةل و تل القرون اصاليةل وهدر القوددور العاليددةل  * 
ومل  عطددل عشددارهمل وخددرا  ايرهددمل وهدددر منددازهلمل و طددع همرهددمل و طددف اعمددارهمل  

ينفعهم ما مجعددوال ومل اوددنهم مددا بنددوا وهددنعوال  ددد هدداروا   القبددور رميمددادل ولقددوا مددن  
 املوا والهوار امراد عظيماد   

 
َ نَُّتابَُص بَُّيمُّينُّصُّ   ن  هلس    ولص لعامل    فَأَمأا َمْن ُاومُّ

  اي اخ    اي من لعرض لسددخ  امللددا الددداينل مددن ا ددرأ عددني عدددو  الشدديطانل بتما يددص
على اص النل والضسر والبهتانل والوزار والط يانل  انيا هخ  نتبادل ووار  حسدداسدل  
وانزر ثددواسد او عدد اسدل فقدددر    ار ال ددرورل مددا لددد    الكتدداا املنشددورل مددن ال ددواا  

 واحلبورل والفر  والسرورل والضيا  والنورل من رمحة العزيز ال فور 
ر  دددد اثبتدددت علددديكم   الدددديوان مدددن ااحسدددان  اي اهدددل الددد نيوا اعلمدددوا ان العمدددا

والعودديان والددزاي ال والنقوددان والنفدداق وااميان فبددا روا امل الوددمجا ف وادددوا مددا فيهددا  
من القبا   ودو وا ما  د ثبددت علدديكم مددن الفضددا   ويفلددا سنتسدداا احلسددناا نمددا  

 [114هو ن]  اُّنأ احَلَسنااُّ يُ هُّنَب السأيُّ َاااُّ  ار را الرضني والسماواا
ددَا اليَددوَر َعَليددَا َحسدديبدا ار عز وجددلن  *  [  14]اا ددرا ن   ا ددَرا نُّتابَددَا َنفددى بَُّنفسُّ

مددا اعدددر امللددا الوهدداال ايفا جعددل اانيسددان حسدديأ نيفسددص    ددرا ال الكتدداا   ان  
اخدد ا الكتدداا سلشددمار فمجسددبا العدد اا والنكددارل واحملددن والهددوارل والسس ددل  

ل وان اخدد ا الكتدداا سليمددنيل فمجسددبا املقددار المددني    والغسرل واحلمدديم واصبددار
 اعلى عليني مع الولدان واحلور العنيل وااللوار برا العاملنيل ومبمجمد خاا النبيني 

 
    دددد)(



 هلس   فضل الويار
ددن    اَي اَيًدَها الأدد ُّيَن هَمنُددوا ُنتُّددَأ َعلَددْيُكُم الوُّ ددَياُر َنَمددا ُنتُّددَأ َعلَددى  ار هللا لعاملن  الأدد ُّيَن مُّ

 [  183]البقرالن    َدْبلُُّكْم لََعلأُكْم لَدتدأُقونَ 
ايهدددا ال افدددل عدددن ال دددواا الكبددد:ل والسددداه  عدددن امللدددا الكبددد:ل والسهددد  عدددن لبدددا   
السددند  واحلريددرل ااك ءددهر رمضددانل املتضددمن للرمحددة والرضددوانل وانيددت موددر علددى  

  اجلهالددة والط يددانل مددتكلم  الدد نيوا والعودديانل مقدديم علددى ا مر والعدددوانل متمددا َّ  
سل يبددة والبهتددانل متعددرض لسددخ  الددرمحنل  ددد  كددن مددن  لبددا الشدديطانل فددألقى فيددص  

 ال فلة والنسيانل فأنيساك نيعيم اصلد واجلنانل فظلت لعمل اعمار اهل الن:ان
فدد ن ننت  ندد لال فكيددف لرجددو الفددوز سلرضددوانل واحللددور    ار اصلددد والمددانل  

العقوبددة واهلددوانل وانيددت مطعمددا حددرارل ولسددانيا ال يفددب عددن  بددي     واصددسص مددن  ار
الكدددسرل وبودددرك حديدددد امل مدددا حدددر ر مدددن احلدددرار عليدددا يفو اجلدددسر وااندددرارل ويددددك  
ممدو ال امل ما ناك عنص املسك العددسرل و دددما لسددعى امل مددا هددو امث وحددرارل وانيددت    

نة دمددددد عليددددص الوددددسال  مجيددددع امددددورك وافعالددددا ,ددددالف للقددددرهن والحكددددارل ارك لسدددد 
والسدددسر  فخمص بطندددا عدددن اندددل الدددرس واحلدددرارل واحدددبس لسدددانيا عدددن الو دددو     
مجاعة اا سرل وغض طرفا عمددا هددو عليددا مددن اعظددم ا مرل وهددو النظددر امل مددا ال  
اددل لددا مددن حددرر الانرل وامت ددل مددا امددرك بددص احكددم احلكددارل و ددم بددني يديددص   الليددل  

ل ولضر  اليص ايفا ا هلم الليل بدج  الظددسرل وحينادد  يودد  لددا  البهيم ايفا هوع الًنوارُ 
القبدددور لشدددهر رمضدددانل ولفدددوز سلنعددديم البددددي    ار السدددسرل ولنودددو مدددن الهدددوار  

 والع اا ال رار 
 
 دددد)(



عن تا  القبددي  مددن القددور معددزوالد  وتعا    رك من النظر امل احملارر معدوالدلبوفليكن 
فكددرال   احلسددناا واملعددا  مشدد والد ويفنددر  و لبددا سل  الدلوبطنددا عددن انددل احلددرار دمددو 

اُّنأ السأددمَع َوالَبَوددَر    ومالا   طاعددة العزيددز اجلبددار مبدد والدل   موالك   لسانيا هعوالد 
 [  36]اا را ن   َوالُفواَ  ُنًل ُاولداَُّا ناَن َعنُص َمساوالد 

ص من جزيددل ال ددواال ومددن العفددو  فار هللا عبا  هللا اغتنموا ءهر املتاال وما وعدنم في
عددن الوزار وعتددل الر دداال وهددو ءددهر لياليددص انيددور مددن الايرل واايمددص مطهددرال مددن  نيددس  
ا مرل وهيامص افضل الويارل و يامص اجددل القيددار  ءددهر فضددل هللا بددص امددة دمددد عليددص  
افضددل الوددسال والسددسرل ءددهر جعلددص موددبا  العددارل ووا ددطة النظددارل واءددرمل  واعددد  

رل املشدددرمل بندددور الودددسال والوددديار والقيدددارل ءدددهر انيدددزر هللا فيدددص نتابدددصل وفدددت   اا دددس
للتددا بني ابوابددصل فددس  عددا  فيددص اال مسددمو ل وال عمددل اال مرفددو ل وال خدد: اال همددو ل  
وال ضدددرر اال مددددفو ل ءدددهر السددديااا فيدددص م فدددورالل والعمدددار احلسدددنة فيدددص موفدددور ل  

لتمسها مب ولةل واملساجد بدد نر هللا فيددص معمددورالل  والتوبة فيص مقبولةل والرمحة من هللا مل
 و لوا املومنني سلتوبة فيص مسرورال   

اخددواا هدد ا ءددهر لدديس م لددص    ددا ر الشددهورل املددومن فيددص دبددورل والشدديطان مبعددد    
م بدددورل والدددوزر فيدددص واامث فيدددص مهودددورل و لدددأ املدددومن بددد نر هللا معمدددورل و دددد اانخ  

نكمل ءدداهد لكددم وعلدديكمل مددويفن بشددقاوال او  ددعا الل  بفنا كم وهو عن  ليل راحددل عدد 
او نيقوددان او زاي الل وهددو ضدديف مسددوورل مددن عنددد را ال اددور وال يددزورل خيددو عددن  
احملددرور مددنكم واملقبور   فددار هللا انرمددوا نددار  بتمجقيددل الودديارل وا طعددوا ليلددص بطددور  

يفي اجلدددددسر     القيدددددارلفلعلكم لفدددددوزوا بددددددار اصلدددددد والسدددددسرل مدددددع النظدددددر امل وجدددددص  
 واانرارل ومرافقة النيب عليص الوسال والسسر   

 دددد)(



نتأ هللا الويار على عبيد  ونتأ الرمحة على نيفسصل نتددأ الودديار اايمدداد معدددو اال  
ونتأ لكم على نيفسص احلوور على الدرجاال نتأ عليكم ان لوددوموا ءددهراد ونتددأ  

 لكم سحلسنة عشراد  
النعددديم املقددديمل وهددد ا ال دددواا العظددديمل مدددن عندددد االدددص  فدددأين انيدددتم اي اخوانيندددا مدددن هددد ا  

الكددرميأ مث اجتهدددوا   هدد ا الشددهر لسددعدوا   س دد  الدددهرل واجتهدددوا   هدد   الاير  
 القليلةل لفوزوا سلنعم اجلليلةل والراحة الدا مة الطويلة  

نيكددددم  فددددار هللا عبددددد هللا ااينددددم واحلرمددددانل والتمددددا ي   العودددديانل وال لرضددددوا   ا اي
 سلنقوانل   الشهر الفاضل ءهر رمضان 

واي اخ  ايفا نان ءهر رمضان   القيامددة ءددفيعاد فكددن ملددوالك فيددص عبددداد  ددامعاد مطيعددادل  
 وليكن  لبا عن معويتص رفيعاد  

عبا  هللا اغتنموا برنة ه ا الشهر العظدديمل املخوددوص سلتفضدديل والتكددرمي الدد ي بل نددا  
رل و ددسمة مددن عددوارض ال ددقارل فالواجددأ علددى مددن  هللا اليددص   هددمجة مددن الجسددا

عددرمل  دددر هدد   النعمددة الدد   ددوغهال وفضددل هدد   الاير الدد  بُل هددال ان افظهددا مددن  
التخلدددي  وااللتبدددا ل وان يكدددف هيفا  عدددن مجيدددع الندددا ل وان اددد ر ل دددو الكدددسرل وال  

 يبطل فضل الويار عند امللا العسر 
لرضددوان   وانيتبص مددن نيوما  فدد ن ربددا نددرمي  اغتددنم ءددهر رمضددان املتضددمن سلرمحددة وا

غفددور  امل اي و ددت لعددانيل حوبتددال ولي يددور لددوخر لوبتددال امل حددور حا ددلل او امل  
عار  ابلل نس وهللا ما اليا ال دارل وال بيدك املقدارل لعلا ايفا انيقضددى عنددا ءددهر  

 الوورل مل يبل من عمرك اال يور 
 
 دددد)(



يسددخ  اجلبددارل موددر علددى ا مر والوزار   ددد  ا بددل الوددور  وانيت عددانف علددى مددا  
 اطلع على  رك وضم:ك عامل الضما ر وال رارل وءهر الوور ءاهد عليا 

فهنيااد ملن اطا  امللا الرمحنل   ءهر الرمحة ءهر رمضانل لقد فدداز سحلددور والولدددان  
والنعمدددة     ار السدددسر والرضدددوانل هدددووا الاير القليلدددةل فدددأعقبهم الراحدددة الطويلدددةل  

اجلزيلةل نلما لعو ا من اصدد: ومددا لعمددل   هدد ا الشددهورل وجوزيددت امل هخددر العمددرل  
ف ن اص: عا الل  ا بل علددى اصدد: لفددز بسددرور  ا ددمل اجددر مددوالك ف نيددا لددرب  وعاملددص  
ف نيددا لفلدد ل واعتدد ر اليددص ف نيددص يقبددل عدد ركل وا ددت فر  ف نيددص ي فددر يفنيبددال وارغددأ اليددص  

 من فضلص ف نيص يو ع رز ا  ف نيص يكشف نربال وا ألص
اي اخدد  هدد ا ءددهر   للني فيددص النفددو  والقلوا   فددار هللا اغتنمددوا هدد   الفضدديلةل    

 ه   الاير القليلةل لعقبكم النعمة اجلزيلةل والدرجة اجلليلةل والراحة الطويلة 
فددددار هللا    ومددددوا   ليدددداليكم فيددددص بك ددددرال الوددددلواال وا ددددكبوا مددددن اعيددددنكم وانددددف  

 اال ولضرعوا امل هللا   ا الة الع راال عسا  يبدر  ياالكم حسناا العو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دددد)(



 لس   َرمي اصمر وما جا  فيهاه
اَي    ل  ددار لعددداملن  نيدددزر َرميهددا سملديندددةاصمر  نانيددت لشددرا   اور اا دددسرل حددىت  
ددُر َواْلَ  َددا اْصَْمددُر َواْلَمْيسُّ ددْيطَانُّ  اَيًدَهددا الأدد ُّيَن هَمنُددوا اُّمنأ نيَودداُا َواْلَْزاَلُر رُّْجددٌس مُّ ددْن َعَمددلُّ الشأ

و ددلم انيددص    ود عددن الندديب هددلى هللا عليددصر [90]املا دددالن   ونَ فَدداْجَتنُُّبوُ  لََعلأُكددْم لُدْفلُّمجُدد 
 ( وما ا كر  ن :  من مجيع الءربة فقليلص حرار  ارن )نًل مسكر حرار

ءرا املسكرل فدد يفا  كددن الشدديطان  اعلموا ان امكن ما يكون الشيطان من العبد ايفا  
 من العبد امر  سلكفرل وهد  عن ااميانل وعن طاعة الرمحن 

وايفا ءددربتم القهواا)اصمددور( اني لقددت عددنكم ابددواا اصدد:اا وانيفتمجددت لكددم ابددواا  
املنكدددددراال وحلدددددت بكدددددم عظدددددا م املوددددديباال وغضدددددأ علددددديكم را الرسا و ددددديد  

 ر املوا أ واحلسراا السا اال وعا بكم أبءد العقوسال    ا
مددددن سا  ددددكرااند سا للشدددديطان  حبيبادل فدددد يفا ننددددت حبيددددأ الشدددديطان فأنيددددت عدددددو  

 للرمحنل وايفا نانيت عدو للرمحن فأنيت من اهل اهلوانل   تور الن:ان 
عبدددا  هللا موالنم   و دددع علددديكم مدددن  دددعة رز ص  وا دددبل علددديكم جزيدددل الدددنعمل فدددس  

و انيتقار وع اال ورمحددة وثددواال فددأطيعوا مددوالنم  لستعينوا بنعمص على معاهيصل ف نيص يف
  مجيدددع المدددورل وال هتتكدددوا ا دددتارنم بشدددرا اصمدددورل وال ل دددرنيكم احليددداال الددددنييال وال  

 ي رنيكم سر ال رور   
رود عدددن النددديب هدددلى هللا عليدددص و دددلم انيدددص  دددارن ) مدددن مددداا وهدددو يشدددرا اصمدددرل مل  

َوَاْنَدداٌر مُّ ددْن  نددة نمددا  ددار لبددارك ولعددامل  يشددر ا   ا خددرال ( وهدد  وهللا مددن الدد  نيعدديم اجل
ددارُّبُّنيَ  [حرمددت نيفسددا اللدد اا    ددرار اجلندداال وعودديت  15]دمدددنََخْددرَّ لأدد أالَّ لُّ لشأ

 را الرضني والسمواال بشربا  احملرماا ومل لست  من عامل السرا ر واصفياا 
   دددد)(



سدددكر احلدددرارل ضدددديعتكم  ايهدددا املودددرون علددددى اجلدددرا  وا مرل املسدددرفون   ءددددراا امل
اايمكددددم   اجلهددددل وال ددددرورل و طعددددتم او ددددالكم   الفسددددل والفوددددورل وا ددددتعنتم علددددى  
معوية هللا بشرا اصمورل اما علمتم ان اصمر متلفة للمددارل م هبددة للبهددا  واجلمددارل  

 عا بتها امل وسرل ويوور ءار ا امل ءر مآر 
را اصمر  بعيددد عددن ااميددانل  ريددأ  اصمر اوهلددا هلددو ومددزا ل وهخرهددا بكددا  ونييددا ل ءددا

مدددن الضدددسر واصسدددرانل   حبدددار السدددخ  عدددا مل وعلدددى عددد اا الندددار حدددا مل ,دددالف  
 للتنزيلل ملعون على لسان  يد املر لني 

اصمددر مو عددة للعددداوال والشددقاقل  اطعددة للخدد: والرزاقل  ا دددال امل الدديم العدد اا يددور  
و  امل العدد اا  يص   الضسر والفسا ل ولقدد التسقل َور بني ءار ا وبني الرءا ل وللق

 الشديد يور التنا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   دددد)(



    اللأدُص نيُوُر السأَماَوااُّ َواْلَْرضُّ   هلس    ولص لعاملن  
وهف اجلبار جل جسلص ولقد ت اتا   الرجار ال ين يسبمجون لددص سملسدداجدل فقددار  

رَُّجددداٌر الأ   * ْل ُدددُدوُّ  َواْ َهدددارُّ سُّ   م املسددداجدل  يعددد     ُيَسدددبُّ ُ  لَدددُص فُّيَهدددا  لبدددارك ولعددداملن  
َاراٌَل َواَل بَدْيٌع َعن يفُّْنرُّ اللأدصُّ   [  37-36]النورن   لُدْلهُّيهُّْم لُّ

نيددف للهددديهم لدددارال او بيدددع عدددن يفنددر هللا أ ولدددارهتم مدددع هللا راحبدددةل ودا دددنهم لددد وي  
 ر اللباا ال مجةل ثنا هم عطر الانرل فهم بني النا  نالعس

مددن ا تدددد  ددم لنددأ ا مر والدد نيوال وا لددع عددن القبددا   والعيددوال وبلددو مددن رمحددة  
 موال  املن واملرغوال و م يتوهل امل غاية احملبوا 

رجددددددار لفكددددددروا   العظمددددددة واجلددددددووال وا ددددددتقاموا علددددددى عبددددددا ال احلدددددد  الدددددد ي ال  
 املومنني  ميوال  َت وا بسيد املر لنيل وعملوا اعمار الواحلنيل والبعوا  :ال

رجددار ا لقهددم خددومل الوعيدددل لنبددوا الفددواحأ وا مرل لدديلهم  يددارل ونددارهم هدديارل  
 يطلبون رضا يفي اجلسر واانرار 

رجدددار نمجلدددوا اعيدددنهم سلسدددهرل وغضدددوا عمدددا ال ادددل مدددن النظدددرل وءددد لوا خدددواطرهم  
 سلفكرل واء لوا  لو م سلعو 

علددور القددرهنل ومددا واعدددهم ولواعدددهم  رجار لزموا مساجد الرمحنل وجالت  لددو م    
 بص املاجد الداين 

رجار هددمجبوا القددرهن حبسددن العمددلل ومل ي ددبوا بطددور المددلل ونيوددبوا لعيددنهم لقريددأ  
 الجلل وتت مهمهم  واءتا ت نيفو هم امل امللا العلى الجل 

ل علدديهم  رجار ايفا نيظروا اعتووال وايفا  كتوا لفكروال وايفا ابتلوا ا ددبجعوال وايفا ُجهدد 
 حلموال وايفا علموا لواضعوال وايفا عملوا رفقوال وايفا  الوا ب لوا 

 دددد)(



  بوا انيفسهم  بل يور احلساال حاوالكتاا رجار  د عملوا سلسنة
رجار رضوا من الدددنييا سلقليددلل فددأزمعوا امل ا خددرال سلتمجويددلل ورغبددوا   ثددواا امللددا  

 اجلليلل وحن وا امل النعيم الدا م اجلزيل 
رجددار منعدددوا انيفسدددهم التسدددويف والتعليدددلل واءدددفقوا مدددن هدددور اليدددور العبدددو  ال قيدددل    

 رجار  د  لت منهم البدان  خومل الع اا والن:انل وءو اد امل نيعيم اجلنان 
رجار ضمجكوا جهراد من  عة رمحة هللال وبكوا  راد من خددومل عدد اا هللال هددم سل ددداال  

تهم رغبددداد ورهبدددادل ويسدددألونيص أبيدددديهم خفضددداد  والعشددد    بيولدددص الطيبدددةل يددددعون أبلسدددن
 ورفعادل ويشتا ون اليص بقلو م غدواد وعشياد 

رجددار مددومنتهم علددى النددا   ليلددةل وعلددى انيفسددهم ثقيلددةل يدددبون علددى الرض  ب دد:  
 مر ل وال ميل وال لر ل ميشون سلسكينة والو ار 

:انل  ددد لنبددوا نددل  رجددار يعبدددون الددرمحنل ويتلددون القددرهنل ويشددفقون مددن عدد اا الندد 
ن   ربية و تانل ومل المنوا مكر امللا الداي 

رجار املساجد مأواهمل وهللا جل جسلددص معبددو هم ومددوالهمل لرنددوا املعاهدد  خوفدداد مددن  
 احلساا والسوارل وس روا امل الطاعة وحسن العمار 

فقوا  رجار لنزهوا عن ال دد  واللهددو واحملددارل وحددا وا عددن طريددل نددل مطددرو  بطددارل واءدد 
 من عقوبة يفي اجملد واجلسرل وعملوا ليور ال بيع فيص وال خسر 

رجار َولوا عن الدنييا َويسدل وبدلوها لبديسدل ومل يشبوا بعهد هللا مثناد  لدديسدل وعلمددوا  
 ان ورا هم يوماد عبو اد ها سد ثقيسد   

ددْزُا اللأدددصُّ  اُ   رجار ينتظرون اصا ة نيددف لكددونل اولاددا اوليددا  هللا الودداحلون  ولَددداَُّا حُّ
ْزَا اللأدصُّ ُهُم اْلُمْفلُّمُجونَ   [   22]اجملا لةن َااَل اُّنأ حُّ

 دددد)(



ُّ  اَي اَيًدَها الأ ُّيَن هَمُنوا   ن  هلس    ولص لعامل اُّنأ اللأدَص َوَمَس َُّكَتُص ُيَوًلوَن َعَلى النأيبُّ
   َهًلوا َعَلْيصُّ َوَ لُّ ُموا َلْسلُّيمدا

دوا بنا اي معاءددر اا ددسر   الوددسال والسددسر علددى دمددد خدد: الانرل فعسددى ان  اجته
  وان روا مددن الوددسال علددى حبيددبكم دمددد    يشددفعص فينددا يددور لشددقل السددما  سل مددار 

مجيع الو اال والحددايني والسدداعاال عسددى هللا ان خيلوددكم مددن الهددوار وا فدداال  
 الياال يور لبدر الرض والسمواا والع اا والعقوسال ويدخلكم اجلناا الع

 عبا  هللا  سكوا سلوسال على ءفيع امل نيبني يور  يار الساعة  
معشددر املسددلمني َوددنوا مددن عدد اا النددارل وخففددوا عددن ظهددورنم ثقددل الوزارل بك ددرال  

 الوسال على النيب املختار 
 عز من فقد هلوا رمحكم هللا على النيب الرفيعل واحلبيأ الشفيعل انرر من ولدل وا
 عبا  هللا طي بوا هالسنا سلوسال على  يدان دمد هلى هللا عليص و لم 

اعددويف سر مددن اللادديم البخيل الدد ي يبخددل سلوددسال علددى ر ددور امللددا اجلليددلل الدد ي  
خو ددددص هللا سلكرامددددة والتفضدددديلل وا تمنددددص علددددى اايضددددا  عددددن بيددددان التأويددددل   مجيددددع  

جامددد عددن الوددسال علددى الندديب هددلى هللا عليددص و ددلم  التنزيددل    نيعويف سر مددن لسددان  
ر دددور امللدددا املاجددددل العزيدددز الفدددر  الودددمد الواحدددد   فما خلدددل هللا لعدددامل اعودددز وال  
ا ددل ممددن يسددمع يفنددر دمددد الندديب الفاضددل الزندد ل وال يوددلى عليددصل هددلى هللا عليددص  

 و لم   
هللال طددوىب ملددن رز ددص    طددوىب ملددن رزق لسددااند رطبدداد بدد نر هللال والوددسال علددى دمددد ر ددور

ُُ ب نر االص الكرميل وسلوسال الر ومل الرحيم   موالان لسااند مش والد
 
 دددد)(



عبدددا  هللا علددديكم بطاعدددة  ددديد املر دددلنيل والتمسدددا بسدددنة خددداا النبيدددنيل ومبخالفدددة    *
الشددديطان اللعدددنيل ينوددديكم مدددوالنم مدددن العددد اا املهدددنيل ويددددخلكم اجلندددة مدددع اوليا دددص  

 ا امل وجص را العاملني املتق ل ولنظرو 
اللهم  طهر  لوبنا مبا  التوبةل واغسلها مددن  نيددس احلوبددةل ومتعنددا سلسددسمة    يننددا  * 

و نييدداانل و  اتاعنددا وابوددارانل ومجيددع جوارحنددا مددا ابقيتنددال وال لددر ان بعددد ايف هددديتنال  
 ف نيا على نل ء    ديرل وال حور وال  وال اال سر العل  العظيم 

 واان اليص راجعون على من طددار عمددر ل و ددا  عملددصل وال لنفعددص املوعظددةل فمددن  اان ر* 
 نان منا ن لا فقد عظمت خسارلصل وما رحبت لارلص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   دددد)(



 

 

 


