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 سورة الفاتحة
                               

 (1) الرحيمبسم هللا الرحمن 
يدداي  ( 4) ملددي  ددوم الددهلل ن ( 3)  الددرحمن الددرحيم  ( 2)  الحمددهلل ر را اللددالم ن  إيدداي بل ددهلل وا 

هم غ در المضودوا علد هم صراط الذ ن أبلمت علد  ( 6) أههللبا الصراط المستقيم ( 5)  بستل ن
 (   7) وال الوا ل ن 

 
 
 

 أم ددددددددن
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ن لددم ت ددن أو  مددا أبددز  مددن القددر ن ل ددن                                                                             وجددو وهدد   زسددورة الفاتحددة  ددهللأ  هددا  تدداا هللا عدد     وا 

 عل  مر ملجزته الخالهللة اشرفبا به وجلله ال ريم الذى ا ل تابههللا سبحابه وتلال  جللها مفتتح

فلجدزوا وعجدز أن يدتتوا ولدو بسدورة مدن م لده مجتمل ن علد  األزمان وتحهللى به اإلبس والجن 

وسر الفاتحة ف  قوله  ن سر القر ن ال ريم ف  الفاتحةالللماء أ لرا أيام أوج بالغتهم ، وقا ال

ياي بسدتلل  )  إياي بل هلل تلا  ياتهدا ل بهدا غزيدرة الملبد  سدورة الفاتحدة مدل قلدة عدهللهلل  ن  ( و وا 

 ولها أسماء    رة  فتسم  
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وبيان    فاتحة ال تاا وأم القر ن ألبها اشتملت علىال باء عل  هللا عز وجو والتل هلل بتمره وبهيه

ل  يدات والشافية والسبل الم اب  ألبهدا سدبوالوافية وال افية  ال بزوعهلله ووع هلله ، وتسم   ذلي 

هلل المفسددرين عدد هدد  مددن الفاتحددة أو ليسددت مبهددا فددبل  اتفددام مددل خددالل فدد  البسددملة هددوب

علد  أبهدا  ليست  ية مبهدا ، ل دبهم اتفقدوا جميلدا الفاتحة واآلخرون قالوا إبها البسملة  ية من

) صدراط الدذ ن أبلمدت    يدة مدن الفاتحدة جلدو اآليدة األخ درة سبل  يات ، فمن قا  أن البسدملة

 عل هم غ ر
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)  ا  إن البسدملة ليسدت مبهدا يقدى علد ومدن قد واحدهللة   ضودوا علد هم وال الودل ن (  يدة الم

اآليددة السددابلة ) غ ددر المضوددوا علدد هم وال   أبلمددت علدد هم (  ختددام اآليددة الساهللسددة وت ددون 

    وسدددورة الحسدددهلل والشددد ر والدددهللعاء والمباجددداة وتسدددم   دددذلي سدددورة البدددور والرقيدددة الودددال ن  (

هللا   لحهلل ث قهللس  رواه مسلم عن أ   هريدرة قدا  س سدملت رسدو صالة والتفوي  والسؤا  وال

ولل دهللى مدا  عز وجو قسمت الصدالة   بد  وبد ن ع دهللى بصدف ن صل  هللا عليه وسلم س قا  هللا

 را اللالم ن ( قا  هللا تلال  حمهللب  ع هللى ، ست  فإذا قا  الل هلل ) الحمهلل ر
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ذا قددا  الل ددهلل س ) الددرحمن الددرحيم ( قددا  ذا قددا  الل ددهللهللا وا  ) مالددي  ددوم    أ بدد  علدد  ع ددهللى ، وا 

ذا قا  –وقا  مرة فو  إل  ع هللى  الهلل ن ( قا  مجهللب  ع هللى يداي بسدتل ن (   وا  ) إياي بل هلل وا 

) اههللبا الصراط المستقيم ، صراط الذ ن لل هللى ما ست  فاذا قا    ب  وب ن ع هللى ، و  قا  س هذا

  ن قا  هدؤالء لل دهللى ولل دهللى مدا سدت    فسدم تأبلمت عل هم غ ر المضووا عل هم وال الوال

وذلددي ألبهددا جملددت ئتهددا  والقددر ن  لدده تفصدد و لهددا ، إال بقرالددذلي الصددالة ألن الصددالة ال تددتم 

 اآللهيات ف  ) الحمهلل ر 
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وجملدت اللبداهللات  الهللار اآلخرة فد  ) مالدي  دوم الدهلل ن ( را اللالم ن   الرحمن الرحيم( وجملت

يدداي بسددتل ن (  التدد  تقتودد ها ، األوامددر والبددواه  فدد  ام لهددا واللق ددهللة واآلح دد ) إيدداي بل ددهلل وا 

  لهدم فد  ) الدذ ن أبلمدت علد هم ( و وائدى  لها فد  ) الصدراط المسدتقيم ( واألب يداء والشريلة

تلفددوا هددو هدد  سددورة م يددة أو مهللبيددة واخ ددر المضوددوا علدد هم وال الوددال ن ( ال فددار فدد  ) غ

بدز  فد  م دة وبصدفها بدز  فد  المهلل بدة ،  والدذ ن بصفها  م قا  م ية وبلوهم قا  إنفبلوه

 قالوا إبها م ية لهم هللل و قوى 
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    من الم اب  والقر ن اللظيم ( سبلا  ت بي ألن هللا تلال  قا  ف  سورة الحجر ) ولقهلل

    وسورة الحجر م ية  

 فوو الفاتحة  

هللا صدل   و امت أن رسدالصحيح ن عن عباهللة  ن الصد فوو الفاتحة فوو    ر فقهلل جاء ف  

هريرة رو  هللا عبه  وروى عن أ   لم يقرأ بفاتحة ال تاا " ال صالة لمن هللا عليه وسلم قا  "

ف  الصالة ؟ قا  س فقدرأت عليده  ماتقرأقا  رسو  هللا صل  هللا عليه وسلم أل    ن  لا قا  س 

 ) والذى بفس    هلله ما أبز  هللا ف  التوراة  أم القر ن ، قا  
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 بها السبل الم اب  (   القر ن م لها إ وال ف  االبج و وال ف  الزبور ، وال ف 

عليدده وسددلم قددا  س " ان القددوم ل بلددث هللا علدد هم  وعددن حذيفددة  ددن اليمددان أن الب دد  صددل  هللا

فيسدمل هللا  ص يابهم ف  ال تاا ) الحمهلل ر را اللدالم ن ( اللذاا حتما مقويا فيقرأ ص   من

   أربل ن سبة ( عبهم ذلي اللذااتلال  ف رفل 

 اإلمام والمتموم وقراءة الفاتحة س 

يقدرأ  للفاتحدة أ بداء الصدالة ، فلبدهلل اإلمدام الشدافل والمدتموم  ختلى الللمداء فد  قدراءة  اإلمدام إ

مالدي فلده رأى  يقرأ ا تفاء بقراءة االمدام ، أمدا اإلمدام ال المتموم ف   و ر لة ، وعبهلل أ   حبيفه

 أ اإلمام جهرا أبصت وسط فإذا قر 
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ذا قدرىء   القدر ن فتسددتملوا لده وأبصددتوا للل دم ترحمددون ( المدتموم لهدذه القددراءة لقولده تلددال  ) وا 

ن فدإ الجهرية ، أمدا عبدهللما ت دون قدراءة االمدام سدرية األمامقراءة فليس عل  المتموم قراءة مل 

 المتموم يقرأ الفاتحة  

 بسم هللا الرحمن الرحيم   

إلد  أن  الفاتحدة أو ليسدت مبهدا ، وقدهلل ذهدا االمدام مالدي اء ف  البسملة هدو مدناختلى الللم 

فد  قولده  البسملة ليست  ية مدن الفاتحدة  مدا أبهدا ليسدت  يدة مدن القدر ن إال فد  سدورة البمدو

به بسدم  هللا الدرحمن الدرحيم (   أمدا الدذ ن قدالوا إن البسدملة  يدة فقدهلل تلال  ) إبه من سليمن وا 

 الفاتحة فقط أو من  و هو ه  منأختلفوا 
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                                                                   ذبدددا بقتددددا إن ف هدددا أل (   دددراءة ال سدددورة )القدددران ، الن  دددو السدددور  دددهللات  هدددا إسدددورة مدددن 

فد   الي تداأن الصدحابه حرصدوا ألد  إمدن  دو سدورة  يدة بهدا تئلون بال افرين ، وقهلل استبهلل القدا

ووجدهللوا البسدلة م توبدة فد  مصداحى الصدحابه فد   ال ما  ان من قدو  هللا عدز وجدوإ الصحى

بهدا ليسدت أل  مد ن فد   دو مصدحىوا  ي ت دأال بهم حرصوأ ال سورة ) راءة (  ماإو سورة  و  أ

 ن با التفام  من القر 

حددراء قولدده  رسددو  هللا صددل  هللا غليدده وسددلم فدد  غددار ن علدد  مددا بددز  مددن القددر  أو  وقددهلل  ددان 

 بسان إل باسم ربي الذى خلق * خلق ا أال ) اقر تل
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 خلدو  ربده  دو   -ق دو أن تتتيده الرسدالة   دد  من علق ( و ان رسو  هللا صل  هللا عليه وسدلم

  ن يسدجهللأ د   أعقلده ال   در وصدهللره المب در  نأل حدراء بحوشدهر  يام ذوات اللهللهلل ف  غاراألعام 

    بهدداألحجددار التدد   بحتو وهيدده فدد  هددذه الأل ا ن يلتقددهللأ دد  وأصددبام  مددا  ددان قومدده يسددجهللون لأل

ليدده مددن إتددذها اليدده لت مددئن عليدده اوترسددو  رودد  هللا عبهددا  ددهلل هم و ابددت السدد هللة خهلل جددةتب

خصا واحهللا قائما شاليسل اال  ما هو ملرول ل  هللا عليه وسلم ، وغار حراء ص ي مئبها عليه

بائمددا   ف  بمددا  ددان صددل  هللا                                                               او

 مل ربه جاءه ج ريو ومله س ت عليه وسلم ف  خلوة
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مبد  الجهدهلل  ، فودمب  حتد   لد أبدا بقدارىء  قدا  مدا ، وقدا  لده اقدرألهلل باج افيه  تاا ملفول ب

فودمب   بدا بقدار  مدا أ قوى جهللا د  م قدا  لد  اقدرأ مدره  ابيده فقلدت به الموت د وس هللبا ج ريوو ت

باسدم ربدي  أبدا بقدار  فودمب  وقدا  اقدر رسدلب  وقدا  لد  اقدرأ قلدتس مدا أ فت  ل  مب  الجههللحت  

ذات  المبار ده اللظيمده السد هللة خهلل جدة م المدؤمب نوخرج من الضار وذها إل  أ الذى خلق     

مدن  هلل روب  هلل رب  وهو مرعوا الفدؤاهلل ال دهللرى  الرش هلل  والبص ر ة الب ره وقو لها زملوب للقو  ا

 ى سل ان يقو  له اقرأوبت ى جاءههذا الذ



 15 

يحدهلل ها  و دان ميسدرة غدالم السد هللة خهلل جدة   بده فد  خلوتده بضدار حدراءهذا ال الم و  ى علم  أ

 راهدا مدن رسدو  هللا صدل  هللا عدن خدوارم  ن تتزوج  رسو  هللا صدل  هللا عليده وسدلمأ    ق و

ن أ وا عبها ف  تجا رتها ق والتجاريه ويب ح ن  ان يلمو و يال لها ف  اعمالها  وسلم   عليه

أ دهللا ،   ابدت تسد ر ح دث سدار فلدم تقدل الشدمس عليده أن غمامدةتتزوجه ، ومن هذه الخوارم 

 و ذلي حهلل ها ميسرة أن جمال مر  أ باء عوهللتهم من الشام ، فمسح علد  خفده فتصدبح أقدوى 

 ها ف ابتالضمامة تظله وهو قاهللم إل    ت الجما  ف  الس ر ، ورأت الس هللة خهلل جة بل ب ها
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أن  قددرأ  تددا األولدد ن التددوراة واالبج ددو ويتوقددل تددذها إلدد  ا ددن عمهددا ورقددة ا ددن بوفددو و ددان قددهلل

 توقدل  مجرى التاريخ ، ف ابت تستله ف خ رها بتبه يظهر من ساللة اسماع و ب   ف  م ة يض ر

هددا وقددهلل جاء السدد هللة خهلل جددة رسددو  هللا حدد ن قددا  زملددوب  لمحمددهلل مسددتقبال زاهددرا وبدداهرا وهلل ددرت

أبشدر يدا ن  يدا ن اللدم فقدل عل هدا مدا وقدل لده ، فقالدت لده س الفؤاهلل ، فستلته ما لخ رمرعوا 

                                                                                                     ي هللا أ ددددددهللا   إبددددددي لتصددددددو الددددددرحم  ددددددهلله ال  خزيدددددد  الددددددذى بفددددددس خهلل جددددددةاللددددددم وا  ددددددت فو 

 الهللهر وتصهللم الحهلل ث وتؤهللى األمابة فابشر حمو ال و وتل ن عل  بوائاالو ى وتوتقرى 
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ذه دت إلد   بلهلل أن عاشدرته خمسدة عشدر عامدا   وقدهلل يا ن اللم وا  ت   وهذا  هلل  عل  رشهللها

البداموس الدذى  لئن  بت صهللقت ب  ياخهلل جة إن هذا لهدو ورقة وقصت عليه ماحهللث فقا  لها س

قد   رسدو  هللا توال أعيش ألبصره ح ن  خرجده قومده مدن  لدهلله   ول تب   ان  بز  عل  موس 

) أو مخرجدد  هددم ؟ ( قددا  س  لدده ذلددي فقددا  صددل  هللا عليدده وسددلم وقددا  صددل  هللا عليدده وسددلم

 به إال عاهللاه قومه   ول ن ورقة مات ق و أن  هللري الرسالة   ماجاء أحهلل بم و ماجئت

 هفه وأبز  علياوهللا تلال  بلهلل ذلي ال  
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ن والقلدم ومدا رة ) بدون  ( فقدا  تلدال  ) ن سو     يسد رون * ماأبدت  بلمدة ربدي بمجبدون *  وا 

بي للل  خلق الي ألجر  وقولده تلدال  )  عظيم ( وبلهللها بزلت سورة ) المهلل ر ( غ ر ممبون * وا 

ر ن الحددإ إذا قرأبددا القددالتلظدديم   وب أ هددا فدد  اللضددة تف ددهلل ةالتلظدديم ف لمدد يددا أ هددا المددهلل ر (  تف ددهلل

خاصا ف  بما باهللى سبحابه وتلال  الرسو ال رام  أن احترام رسو  هللا من ربه  ان احتراما ال ريم

) ياز ريا إبا ببشري بضالم اسمه يح   (  ) يا ا راهيم قهلل  ائهم ) يا بوح اهبط بسالم مبا ( بتسم

 صهللقت الرؤيا ( ) ويا يح   خذ 
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بما يقو  له م  خا ا رسوله باسمه بقوله يا محمهلل وان هللا تلال  لال تاا بقوة (       الخ فإ 

القران باسمة فقدهلل تبلدة  أ ها المهلل ر ( ) يا أ ها المزمو ( ، ) يا أ ها الب   ( وح ث ت لم س ) يا 

)مدا  ة الرسدو ( لاالرسو  قهلل خلت من قمحمهلل  )  وما  ن ملة(بالوصى) محمهلل رسو  اللة والذ

سو  اللة وخا تم الب   ن(        الخ وهذا يف هلل ان رسو   ان محمهلل ابا احهلل من رجال م ول ن ر 

اهللتبا المرسدل ن مدل علدو قدهللرهم مبزلدة سد صل  اللة علية وسلم لة مبزلدة خاصدة اخدل مدن هللا

ان بخا دا رسدو  اللدة صدل  هللا عليده وسدلم  وسالمة    ذلي بهد  هللا جميلا عل هم صالة هللا

 باسمه
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االمم السابقة تباهللى االب ياء والمرسل ن )وقالوا يدا بدوح  ابت ب ته فال بقو  له يامحمهلل  ما اوب 

) ياشدددددددددلا مابفقددددددددده                                                                           قدددددددددهلل جاهلللتبدددددددددا فدددددددددا  رت جدددددددددهللالبا( )ياموسددددددددد  اهلل  لبدددددددددا ربدددددددددي (

  الخ  هللا   يا رسو  هللا ياح  ا  ،  هللاب ا مما تقو  (  و بقو  له يا    ر 

 ربدي  أو اقدر قدي هللا  م اتدو القدر ن   ولدم باسم ربي اى ا هللأ باسم أب  ) بسم هللا ( اى اقر لوم    

                                                                   ن االبسدددددان يسدددددتل ذ بدددددار مدددددن الشدددددي انشدددددر  أ بهدددددا قسدددددم ومدددددن هبدددددابت لتدددددبس  ددددد  ال 

 و غ ر  هو المسم  أسم ، اسم هللاالللماء هو اإل ن ، وت لم  م يقرأ القر سم هللاالرجيم  م ي
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وبلودهم قدا  أن االسدم                                                            أن االسدم هدو المسدم  هم قدا لمسم  ولهم ف  هذا قوالن     فبلوا 
قدالوا  هللعوه  هدا (  ولده مسدمياتاء الحسدب  فدااألسدم ألن هللا تلدال  يقدو  ) ور غ ر المسم  

                                                           ن اسدددما  مدددن حدددهلل ث االمدددام الترمدددذى تسدددلة وتسدددل ن الدددذى عرفبدددا ، دددبتبهدددا ت لددد  االآلل ول
                                                            رهاالسددم ) هللا ( لدده خاصددة فددال يسددم  بدده أحددهلل غ دد فللدد  الددرغم مددن تلددهللهلل أسددمائه تلددال  إال أن

                                                              األسدماء  لهدا   وقدالوا إن مدن خصدائل هدذا فهو علم عل  الذات الللية وهدو جدامل لمحاسدن
 فلو حذفبا األلى األول   حرول هجائه عليه ، حذل أى حرل مبه هلللت باق إذ االسم أبه 
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                                                                   ولددددددو حددددددذفبا الددددددالم األولدددددد  ) الدددددده ( ولددددددو ي ددددددون البدددددداق  ) ر ( فددددددهلللت عليدددددده تلددددددال 
إليه ولو حذفبا األلى والالمد ن ي دون البداق  )  بق  ) له ( فتشارتحذفبا االلى والالم األول ن  

                                                                       ( وملباهددا حاوددر ال يض ددا فددهلللت عليدده  ددذلي ، ولددو حددذفبا المدد  الوسددط ي ددون البدداق هددو 
                                                              مدددن أسدددمائه تلدددال    ويقدددو  صدددل  هللا عليددده  )  ه ( وملبددداه رحددديم  لضدددة الحبشدددة وهددد  إسدددم

 هللا تلال  (    فإبه اسم من أسماءوسلم ) هللعوا المري   ئن 
 ابفرهللت األلى وحهللها إشارة إل  استضبائه عن  وللساهللة الصوفية  الم جم و فيقولون س      
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لدددى علددد  أل ليددده وهلللدددت اإهللاللدددة علددد  احتيددداج الخلدددق  األخدددرى  ل هدددا الحدددرولإوددد ى أه و خلقددد
و أمربدا بده أن ب ون علد  اسدتقامة فدال بخدرج عمدا ألى تللمبا أل ن اإوقالوا   لبقاءواة الهلليمومي

ولد  ومدروة الدالم أل ت   ن صدفا الدالم ا لس ذاإف س ستقيم  م يقولون مخط واحهلل  بهاأل بهابا عبه 
يقدو  لدي هداهو الم لدوا  ن قدائالتف ديدة هولى وقفت عل  عرفدات الأل ال ابية وق لت مبهللرجة ا

 وا وتحجبه الض وا   القل الذى تلزه
   بفسه عزيز أو حليم أو رءول ألن االسماء األخرى  وال يسم  هللا إال هللا ل ن بلوهم يسم 

 أسماء صفات فقهلل يشتري الل هلل ف  صفة من الصفات 
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 بقهللر بشريته 
 مت ر ا ومتيمبا به   تقرأ القر ن باسم ربي  أي ا تهلل  عبهللما قرا باسم ر بيأ فقوله

                                                                      ل بدا بدالرحمن الدرحيم وهدذا تفودو مبده علد إعظدم الملظدم الدذى تلدرل أللده اإل اسدم إوهللا هو  
بفدز  مبده  وقهار ومبتقم ل به لم  تلدرل إل بدا باسدم به جبارأبه ذو الب ش الشهلل هلل و أالرغم من 

الددرحمن الددرحيم  وببددا مددن ه  تدده ف لمددة هللا لهددا جددال  فقددا  ددو تلددرل إل بددا بالرحمددة تسدد  با لقل
                                                                   ويقددددددو  سدددددد هللى أ ددددددو الحسددددددن الشدددددداذل  فدددددد  هددددددذا الملبدددددد  لببتظددددددر مبدددددده الرحمددددددة ،
 ومبي ما ل ق ب رمي (  ) يا را مب  ما ل ق  لؤم 
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  الددرحمن مددن عمددت بلمدده  ددو مخلددوم مددؤمن و ددافر والددرحيم أنوقددالوا إن الفددرم  دد ن الددرحمن 
ال لدهلل  مبدا   قدا  فيده سد هللبا ا دراهيم ) را اجلدو هدذا وي  ن ذلي من الحوار القر ب  ال دريم الدذى

فقدا  لده را   فشرط الرزم باإليمانمبهم بار وال وم اآلخر (  وارزم أهله من ال مرات من  من
                                                             لدددددد  عدددددذاا البددددددار وبدددددئس المصدددددد ر ( م أوددددد ره ا ددددد اللدددددزة ) ومدددددن  فددددددر فتمتلددددده قلدددددديال

    هللا فلمن  تر ه ؟ فلمت رحمته سبحابه المؤمن ألبه ليس هباي خالق غ ر هللا وال رازم غ ر
 مب ن ويباهلل هم المؤمن   ل ن الرحيم خل به المؤ   ما يللم وال افر ف  الهللبيا فيللم ال افر 



 26 

                                                                           بتعمال م ( ولدذلي فدإن ابدا هريدرة قدا  س سدملت هللا ) اهللخلوا ياعباهللى الجبة  رحمت  واقتسموها
   لن  هللخو أحهللا عمله الجبه ، قا  وال أبت يا رسو  –رسو  هللا صل  هللا عليه وسلم يقو  
    بفوو ورحمة ، وذلي  هللعوبا أال بضتر بتعمالبا   هللا ؟ قا  ال وال أبا إال أن  تضمهللب  هللا

عشددر  أراهلل أن  بجيدده هللا مددن الزبابيددة التسددلة وعددن فوددو البسددملة     عددن ا ددن مسددلوهلل س مددن
فالبسدملة   لو هللا  ها ب و حرل مبهدا جبدة مدن  دو واحدهللل ج فليقرأ ) بسم هللا الرحمن الرحيم (

  قا  هللا ف هم ) عل ها تسلة  البار الذ ن تسلة عشر حرفا عل  عهللهلل مالئ ة أهو
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قدوتهم  الرحيم( ويسدتمهللون مبهداالرحمن )بسم هللا   فلالهمأيقولون ف   و  ( والصالحون عشر 
حتد   سدمي اللهدماوسالم ي تدا ب  عليهو ان صل  هللا ا وهذاعل  أساس االيماناستللو  بسم هللا

 فلما بز  ) قو اهللعوا هللا أواهللعدوا الدرحمن (  تدا )بسدم هللا )باسم هللا( ف ت هان ي تا هللا أمرة أ
بده بسدم هللامدن سدلم ن و  ة البمو ) إبدهالرحمن ( فلمابزلت سور  صدل  الدرحمن الدرحيم (  ت هدا  ا 

    علية وسلم هللا
الصحيح ن عدن  هللا فهو أ تر (   وروى ف    هللا  بسم  و عمو لموسلم)  هللا عليه  ه صلوعب

 عمر  ن أ   سلمه رو  هللا
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سدبن  سدم هللا و  دو  يم بدي( وورهلل فد عليه وسلم )  عبهما  قا  س قا  ل  رسو  هللا صل  هللا
    ل  هللا عبهمددا قالددت  س قدددا  ررسددو  هللا صدددهللا  دد   هللاووهلل  و الترمددذى عدددن عائشددة  روددد أ

                                                                               إن بسدددد  أن  ددددذ  ددددرهللا تلددددال  فىتولدددده ، فدددد سددددلم ) إذا أ ددددو أحددددهلل م فل ددددذ ر اسددددمعليدددده و 
 الحلواب   س  ف  أوله و  خره ( ومن توم ن س هللى أحمهلل أوله فليقو بسم هللا اسم هللا تلال  ف 

 ه        دددددددددددقهلل قا   ددف   سموا    
 وادددددتم فسمددددددددددددإذا أ ل                         

 
  ذلي قا  س هللبا بوح ح ن ر ا السف بة
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و  رسددو  هللا صددل  هللا عليدده وسددلم  ) أغلددق بابددي ) بسددم هللا مجريهددا ومرسدد ها ( وفدد  حددهلل ث
و  سدقاءي اسدم هللا وأوي  هللا وخمدر إبداءي وأذ دروأ فد ء مصدباحي واذ در اسدم اذ ر اسدم هللا 

بسدم هللا  لو أن أحهلل م إذا أراهلل أن يتت  أهلده قدا  " اذ ر اسم هللا (   وقا  صل  هللا عليه وسلم
يوددره  مددا رزقتبددا فابدده إن يقددهللر   بهمددا ولددهلل فدد  ذلددي لددم اللهددم جب بددا الشددي ان وجبددا الشددي ان

   ذها بددي و ذريتهددا مدددن الشددي ان أ ددهللا   وقددهلل قددل هللا عدددن سدد هللتبا مددريم قولهددا ) و إبددد  أع دد
                    وال ذريتها س هللبا عيس  عليه السالم   وقا  فلم يقربها الشي ان اله الشي ان الرجيم ( 
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ال لددام إال أن  ددذ ر اسددم هللا عليدده ( ، وشدد ىإليه  صددل  هللا عليدده وسددلم )أن الشددي ان ليسددتحو
                                                           قدددا  لددده رسدددو  هللا صدددل  هللا ع مدددان  دددن أ ددد  اللدددال ووجلدددا  جدددهلله فددد  جسدددهلله مبدددذ اسدددلم ف

                                                         ذأعددو عليده وسدلم )وددل  دهللي علد  الددذى يدتلم مددن جسدمي وقدو بسددم هللا  ال دا وقدو سددبل مدرات 
                                                                              اء جم ددو ، وتقددو  السدد هللة عائشدده س وهددذا استشددف (بلددزة هللا وقهللرتدده مددن شددر مددا أجددهلل و أحدداذر 

      هللا عليدده وسددلم إذا  ددهللأ  هددوره سددم  هللا تلددال   ددم أفددر  المدداء علدد   ددان رسددو  هللا صددل
 0  هلليه
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 الحمهلل ر را اللالم ن س
                                                                روددد  هللا عبددده لسددد هللبا علددد  ا دددن أ ددد   الدددا  هللبا عمدددر  دددن الخ ددداا) الحمدددهلل ر ( قدددا  سددد

فمدا الحمدهلل ر ؟ ، قدا   0 0 رم هللا وجهه س ال إلده إال هللا وسدبحان هللا وهللا أ  در قدهلل عرفباهدا 
فللمبددا هللا أن  0ا لبفسده ورودد  أن تقددا  سد هللبا علدد  س  لمددة أح هدا هللا تلددال  لبفسدده ورودد ه

     بقو 
                                                          الحمدددددهلل ر ، والحمدددددهلل هدددددو المدددددهللح وال بددددداء علددددد  هللا ويخدددددتل بددددده هللا سدددددبحابه وتلدددددال 

 0هللون غ ره 
ن ترو  بمدا وأ شرو ا  ال ا ه  أن تلرل من أع اي ويقو  س هللى شق ق ال لخ  س أن للحمهلل

 أع اي وأن ال تلصيه بما 
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عدن ذلدي فد   تابده يتذن ف  ذلي لض ره  و بهاهم  أع اي   وقهلل أ ب  هللا بالحمهلل عل  بفسه ولم
وملباهدا  وعل  لسان ب يه صل  هللا عليه وسلم فقا  ) فال تز وا أبفسد م هدو أعلدم بمدن اتقد  (

لبفسد  فد  االز   م ن فحمهللى بفس أن يحمهللب  أحهلل من اللال ق الحمهلل مب  لبفس  ق وأبه س 
وتلدال  بلجدز عبداهلله عدن  و لمدا علدم هللا سدبحابهمشوا بالللو   وق د لم ي ن لللة وحمهلل الخلق

) الحمددهلل ر رباللددالم ن (    بفسدده فدد  األز    وبالحددإ أن  هللايددة  تدداا هللا حمددهلله ، حمددهلل بفسدده
 أهو الجبة ح ن  هللخلوبها ) وقالوا الحمهلل  وبهللاية  الم
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                                                                 مدددن الجبدددة ح دددث بشددداء فدددبلم أجدددر اللدددامل ن ( ذى صدددهللقبا وعدددهلله وأور بدددا األر  بت دددوأر الددد
الحامدهلل ن  ان الحمدهلل ر را اللدالم ن (  دذلي مدهللح هللا ولما استقروا ف ها قالوا ) و خدر هللعدواهم

الجبدة يقداتلون فد   المدؤمب ن  أبفسدهم وأمدوالهم بدتن لهدم مدن ف  قولده تلدال  ) إن هللا اشدترى 
ومن أوف  بلهدهلله مدن  وعهللا عليه حقا ف  التوراة واالبج و والقر  ن س  و هللا فيقتلون ويقتلون 

التددائ ون اللا ددهللون الحامددهللون  الددذى بددايلتم بدده وذلددي هددو الفددوز اللظدديمم هللا فاستبشددروا   دديل 
الرا لدددددددددددددون                                                                   السدددددددددددددائحون 

 الساجهللون اآلمرون 
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 لحهللوهلل هللا وبشر المؤمب ن (    بالملرول والباهون عن المب ر والحافظون 
 أ ب  سبحابه وتلال  عل هم   فالحامهللون من ومن المؤمب ن الذ ن

 
 س را اللالم ن"   

وملي وأحسن وأع   وأسب  بلمده ظداهرة وبا بده  أى س هلل اللالم ن ومال هم خلق ورزم      
ن تلهللوا بلمة هللا ال تحصوها  (    ) وا 

لده  مسدتضرقا فد  التف  در فسدتله عمدا يشدضله فقدا  هللخو رجو عل  أحهلل الساهللة الصوفية فوجدهلله 
 ف  الساعة الواحهللة فإذا –شه ق وزف ر   - ابه عهلل أبفاسه فوجهللها ألى بفس
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ن  بلمة ف  البفس وحهلله فما بالي  بلمه االخدرى المتلدهللهللة ر عل  أربل وعشرون ألى ان  ) وا 
بحمددهلله ف ددان  علمبددا رسددو  هللا صددل  هللا عليدده وسددلم   ددىوا بلمددة هللا ال تحصددوها ( وقددهلل تلددهلل
تلدال   عليي أبت  مدا أ ب دت علد  بفسدي (   وفد  قولدهجهلل ويقو   سبحابي ال بحص   باء يس

 مددا  مددهللح بفسدده  بفسدده ألببددا ال بسددت يل أن بحمددهلله ،الحمددهلل ر را اللددالم ن يللمبددا هللا أبدده 
  ر را اللالم ن فقهلل ش رت هللا فزاهللي     ويقو  ا ن عباس اذا قلت الحمهلليستحق

 وأختلفوا هو قو  هللا تلال  ) الحمهلل ر 
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                                                                را اللددالم ن ( أفوددو او قولدده ال ألدده أال هللا أفوددو فبلوددهم قددا  الحمددهلل ر أفوددو وبلوددهم
 قا  ال إله إال هللا أفوو  

                                                             أفودو فحجدتهم أبهدا جملدت  د ن الحمدهلل ر والتوح دهلل   أما الدذ ن قدالوا الحمدهلل ر را اللدالم ن 
 تفصددو  دد ن ال فددر وااليمددان   وعل هددا يقاتددو   إفوددو ألبهدداأمددا اآلخددرون فقددالوا ال إلدده إال هللا

  الباس
إال هللا فمدن قدا   ) امرت أن أقاتو الباس حت  يقولوا ال إله ا  رسو  هللا صل  هللا عليه وسلمق

 بفسه وماله إال بحقها وحسابه عل  هللا ( وقهلل  ال إله إال هللا فقهلل عصم مب 
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                                                            رواه ال هللا وأفودو الدهللعاء الحمدهلل ر ال إلده إ فودو الدذ رجمل الملبيان ف  الحهلل ث الشريى ) أ
 الترمذى والبسائ  وا ن ماجة  

لالسددتضرام أى جميددل أبددوا  الحمددهلل وصددبوفه ر تلددال   مددا  الموقولبددا ) الحمددهلل ر ( األلددى والدد 
ليدي  رجدل  لي الحمهلل  لده ولدي الملدي  لده وب دهللي الخ در مجاء ف  الحهلل ث الشريى ) الله  لده وا 

 األمر  له (   
سدبحابه وتلدال   الم فتبصرل اليده وحدهللهبالاللى والملرفة  و لمة ) الرا ( ال تقا  إال ر ألبها

 اللالم ن تف هلل أبه مال هم وس هللهم ومرب هم   ، اما را
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فبقو  رببا      ليه بالهللعاء عن  ريق الربوبيةا ومتول  أمورهم ف  الخلقة والبمو ولذلي بتوجه
ذلي س ) رببا ال تز  قلوببا بلهلل إذ هدهلل تبا وهدا لبدا مدن لدهللبي رحمدة  رببا     رببا     ومن أم لة

إبي أبت الوهاا ( ) رببا وال تحملبا ما ال  اقة لبا به ( ) را ال تذرب  فرهللا وأبت خ ر الدوار  ن 
 وال تجلو ف  قلوببا غال للذ ن  ذ ن سبقوبا باإليمان( ) رببا اغفر لبا وإلخواببا ال

 رءول رحيم (    مبوا رببا إبي
 

    ويقو  س هللى ا ن ع اء هللا الس بهللرى س        
  هللى   ومهلل   افتقارى  وتسآل    فف 

 أقوى هللل و عل  أن تقو  األربا                                    
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  مله لو   لم  ترهللب   لما  أرجوه  و 
 من في   جوهللي  ما علمتب  ال لبا                                 

 إبس وجن ومالئ ة وغ رها       و و اللوالم  ) اللالم ن (       اللالم ن  و ما خلق هللا من 
الجن ح ث  خا  ها هللا ف  قوله ) فبتى  إل رام اللالم ن الم لف ن من عالم اإلبس وعالم جاءت
اهلل سددبحابه وتلددال  أن  ل ددى مددن وقددل فددتر  ت ددذبان (   ورا اللددالم ن تهددز القلددوا رب مددا  الء

 الرحمن الرحيم    جالله وعظمته ف  ملب  را اللالم ن فقا  بلهللها
 
 الرحمن الرحيم " 

 إسمان رقيقان بف  هللا  هما القبوط عن 
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بمددا  حابه وتلددال  تددوا المددذبا إلدد  هللا سددب عصدداة المددؤمب ن حتدد  ال  يددتس مددذبا مددن ذبددا وا 
 للذ ن  تقون (    فت ت ها ورحمت  وسلت  و شئ رحمته وفوله )  ف تلقاه

 
 مالي  وم الهلل ن" 
وهللا سبحابه وتلال  مالي الهللبيا أيوا وقهلل خل   وم الهلل ن هو  وم الجزاء ، وهو  وم القيامة  

م أببدا وجميدل مدا من الممتل ات رغد الهلل ن ألن الهللبيا تخهللعبا فبظن أببا بملي ما تحت أ هلل با  وم
الدهللبيا والدهلل ن وهدو فد   سدبحابه وتلدال   ألبده هدو الدذى خلقبدا فهدو مالدي مال ت أ هلل با ملي ر

 ل وم الهلل ن يحوبا عل  اللمو لهذا ال وم ح ث  ب شى عبا الض اء تخصيصه 
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 ) لمن الملي ال وم ر الواحهلل القهار (   ر سبحابه وتلال ية إال  مل وبللم أن ال
 
ياي بستل نإيا"     ي بل هلل وا 

وبلتددرل  ربوب تددي وأبددي صدداحا الفوددو عل بددا  ختصددال ، أى بخوددل) إيدداي بل ددهلل  ( إيدداي لإ
 ي   ور عل   و مخلوم بلمتان ، بلمة اإل جاهلل ، وبلمة لفولي  جا أن بمت و المر  وتقهلل را

لفودو هدذا المخلدوم تقدهلل را  من عهللم وتواله بلهلل أن أوجهلله  بلمده فوجدا علد  اإلمهللاهلل فقهلل خلقه
أحسدن ال هدا وال محسدن إال  احسابه وأن يحبه ألن البفوس ج لت عل  حا من المبلم أن يقهللر

 اء ألبه سبحابه الوالهلل ن لأل ب هللا حت  ف  إحسان
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 ولهذا فهو المحسن عل  الحقيقة   وتلال  هو الذى أوجهلل الرحمة ف  قل  هما
ياي بل هلل  شريلة وه  اللباهللة من صوم وصالة  ياي بستل ن حقيقة أى  وحج  وا         الخ وا 

بل ددهللي وال بسددت يل أن بشدد ري فددالحو   رببددا فتببددا ال بسددت يل أنلبددا أبدده مددالم تلبددا يا  اب شددى
   حولي وال و 

   سددبحابه أن يقددو   ددو مبددا إيدداي بل ددهلل وال بقددو    ولددي وال حددو  وال قددوة إال بددار   وقددهلل علمبددا
  ولت دون لده  ر دة الجماعدة ويبدهللمج ملهدم   ويقدو  نإياي أع هلل ليول  الل هلل بفسه مل المؤمب 

ياي بل هلل س إياي بل هلل عباهللةس هللى أ و اللباس المرس   ياي بستل ن ع وهللية         وا   وا 
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 القر ن ال ريم أم لة عل  ذلي س إسالم إياي بستل ن إحسان     ويريبا
                                                                         آليدددة توودددح أمدددرين س) ولقدددهلل بصدددر م هللا   دددهللر وأبدددتم أذلدددة فدددتتقوا هللا للل دددم تشددد رون ( وا 

 وال دداب  أبدده بصددرهم مددل قلددة عددهللهللهم بالبسددبة أبدده خددا  هم مباشددرة وفدد  هددذا تشددريى لهددم ،
                                                                  حبدددد ن ف ددددان عددددهللهللهم    ددددر وقددددالوا س لددددن بضلددددا هللا ، أمددددا فدددد ألعددددهللائهم العتمدددداهللهم علدددد  

شدد ئا (  حبدد ن إذ أعج ددت م   ددرت م فلددم تضددن عددب م ال ددوم مددن قلددة     فجدداء قولدده تلددال  ) ويددوم
 عشر ألفا   لذلي يقو  أهو الفوو أن التوح هلل هو إسقاط ا ب  و ان عهللهللهم 
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بدددد  ورهلل الفوددددو الدددد  هللا                                                                      ول ددددن قددددو فوددددو ر  تقددددو ذ ددددائ  ، خ رتدددد  ، قددددهللرت  ، اءات فددددالاليددد
 سبحابه وتلال   

  اههللبا الصراط المستقيم"  
ذلدددي ألبدددي لدددو تر تبددد  لبفسددد  فسدددول يصدددهللب   الصدددراط المسدددتقيم ( أى   تبددد  علددد  ) اهدددهللبا 

ع  تبد  مدن الهدهللى وعدهللب  إلد  المل دوت الشي ان عن اللباهللة ف  تب  علد  مدا أبدا عليده ممدا أ
ذ تدتذن رب دم لدئن شد رتم ألزيدهللب م ( فالحمدهلل شد ر                                                                  وزهللب  ههللى   ويقدو  سدبحابه وتلدال  س ) وا 

  ئة لبللم زياهللة الش ر مؤ هللة وغ ر مق هللة بالمشبه ههللى وعوبا من فوله وقهلل جاءت  زيهللبا هللا 
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 هذه الزياهللة يق با ،   بما ف  المضفرة قا  تلال  ) يضفر لمدن يشداء ويلدذا مدن يشداء ( فق دهللها 
أمددا   ددذلي بالمشدد ئة ، وفدد  الددرزم قددا س )  ددرزم مددن يشدداء بض ددر حسدداا ( فق ددهللها ئة  بالمشدد

                                                      وهبددداي ع دددهلل شدددا ر وع دددهلل شددد وريق دددهللها هللا بالمشددد ئة ،  شددد ر فلدددم  الالزيددداهللة المترتبدددة علددد
عل  البلمة الت   راها غ دره قل لدة والشدا ر  والفرم   بهما أن الش ور هو الذى يش ر هللا    را

 إبه  ان ع هللا ش ورا (   وقهلل  ال بامل بوح  ذرية من حملبافىمزيهلل والش ور ف  بهاية المزيهلل ) 
 صل  هللا عليه وسلم ) لقهلل  ان ل م ف   هللا سبحابه وتلال  أن بتابل رسو  هللا
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فد  أقوالده وأفلالده  هللا وال دوم اآلخدر وذ در هللا    درا ( وذلدي رسو  هللا أسدوة حسدبة لمدن  رجدو
لفدرج بلدهلل الشدهللة وحدا الخ در ا علد  الرخداء والصد ر علد  الدبالء وابتظدار وأحواله ومبها الش ر

بقلدهلله علد  قدهللر اسدت اعتبا ومدا  للمؤمب ن و راهة الشر لهم ورقة القلا وحسن الخلق   فدبحن
 عليه وسلم   لة رسو  هللا صل  هللاللوالية إال بمتاب وصو األولياء

 اط الذ ن أبلمت عل همر " ص 
 تولئي مل الذ ن أبلم هللا هللا والرسو  ف اط الذ ن أبلمت عل هم ( ) ومن ي لر ) ص        
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                                                                والصددددالح ن وحسددددن اولئددددي رفيقددددا ذلددددي الفوددددو  علدددد هم مددددن الب  دددد ن والصددددهلليق ن والشددددههللاء
 الرسو  صل  هللا عليده وسدلم مدل هدؤالء الصدالح ن  من هللا و ف  بار عليما ( فب ون باتباعبا

 لمقصوهللون بالذ ن أبلمت عل هم  وهم ا
 
 غ ر المضووا عل هم وال الوال ن"  

                                                                                   علدد هم ولدديس غوددا هللا م لبددا ابفلدداال ابمددا  المضوددوا علدد هم هددم ال هددوهلل غوددا هللا         
ددهللا ) ل   ملدداق تهم ألبهددم قددالوا عزيددر  ددن لسددان هللاووهلل  الددذ ن  فددروا مددن  بدد  اسددرائ و علدد  ن  ل 

وعيسدددددد   ددددددن مددددددريم ذلددددددي بمددددددا عصددددددوا و ددددددابوا يلتددددددهللون ( ، والوددددددال ن هددددددم البصددددددارى 
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                                                                 شدددا لهم مدددن الوجدددوهلل  ن والشددد وع  ن والودددال ن واآليدددة تشددد ر إلددد  ال هدددوهلل والبصدددارى ومدددن
 جميلا  

 س م ن  
                                                                  لمددة  مدد ن ليسددت مددن القددر ن وقددهلل قددا  عبهددا صددل  هللا عليدده وسددلم ) أقرأب هددا ج ريددو ( ،  

  إبها بملب  افلو أى استج ا     ، و م ن تقا وسئو صل  هللا عليه وسلم عن ملباها فقا  
    لبدا السدتجا ته فهد  تقدرأ فد  الصدالة وفد  غ در بتهاء من قدراءة الفاتحدة وبلدهلل الدهللعاءبلهلل اال 

 الصالة     
 

 م ورحمة هللا وبر اته ،  والسالم علي
 حسن  امو المل اوى                                                                     

 
 
 


