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 المقدمة
ينا على نب والصالة والسالم، فله الحمد في األولى واآلخرةالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

 .وبعديوم الدين قتفى أثره إلى اومن محمد وآله وصحبه أجمعين 

باح الحسناء في أذكار الصالخالصة بن عبد الله العصيمي وفقه الله ) حصالكتاب الشيخ: 
 ،اً من أذكار الصباح والمساءوعد   جهة الدراية والرواية سنداً ومتناً مما ثبت عنده من  (والمساء

سجد أو عة الميومية لجماس و در  إلى تهأجز  مختصر الهذا الشرح و  ،كتاب نافع في بابهفهو  
وهذه ، شهد فيه معانيه ومقاصده، و يفيه هدي النبما وافق الذاكر  وأنفع الذكر ،البيتألهل 

 . درساً  عشر خمسة، وعددها هي الغاية المنشودة من هذا الشرح

رًا بِهِ  الل ه   ي رِدِ  َمنْ ) :َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الله   َصل ى قال الن ِبي   يِن متفق عليه يفِ  ي  َفقِ ْهه   َخي ْ والفقه في  (1). (الدِ 
 الدين هو العلم النافع والعمل الصالح.

 .أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه

 وصلى الله وسلم على محمد. 

  

                                                
 (817/ 5) مسلم ، صحيح(52/ 1) البخاري صحيح - 1
 

 كتبه

 أ حمد بن علوان السهيمي

  الجمعةانتهيت من تحريرها يوم 

 هـ1445 لقعدةذي ا 1

abuhatem01@gmail.com 
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 أذكار الصباح والمساء
 ف وفقه الله:قال المصن ِ 

 مبسم الله الرحمن الرحي

 .لوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمسأذكار الصباح ووقتها من ط

 د االستغفار:سي   الذكر األول:

ُْْت، اللَُّهمَّ أَْنَت رَب ِّي اَل إَِّلَه إِّالَّ أَْنَت، َخَلْقَتنِّي َوأَنَا َعْبُدَك، َوأَنَا َعَلى َعْهدَِّك َوَوْعدَِّك َما اسْ )  ََ َت
 ْْ ْن َشر ِّ َما َصنَ  ، َوأَبُوُء َلَك بَِّذنْبِّي فَاْغفِّ َأُعوُذ بَِّك مِّ َْْمتَِّك َعَليَّ نَُّه اَل ُت، أَبُوُء َلَك بِّنِّ ْر لِّي، فَِِّ

نُوَب إِّالَّ أَْنتَ   .ة واحدة( مر  يَ ْغفُِّر الذُّ

 الذكر الثاني:

ََْرَفَة َعْين  ن َ  يَا َحيُّ يَا قَ يُّوُم بَِّرْحَمتَِّك َأْسَتغِّيُث، َأْصلِّْح لِّي َشْأنِّي ُكلَُّه، َواَل َتكِّْلنِّي إَِّلى) ي   (ْفسِّ
 .واحدةمر ة 

 الذكر الثالث: 

َْافَِّيةَ  َأْسأَُلكَ  إِّن ِّي اللَُّهمَّ ) نْ َيا فِّي اْل َرةِّ، الدُّ َْْفوَ  كَ َأْسأَلُ  إِّن ِّي اللَُّهمَّ  َواْْلخِّ َْافَِّيةَ  اْل  دِّينِّي فِّي َواْل
 َومِّنْ  َيَديَّ، بَ ْينِّ  مِّنْ  ْحَفْظنِّيا اللَُّهمَّ  َرْوَعاتِّي، مِّنْ َعْورَتِّي، َوآ اْستُ رْ  اللَُّهمَّ  َوَمالِّي، َوَأْهلِّي َوُدنْ َيايَ 
َمالِّي، َوَعنْ  يَمِّينِّي، َوَعنْ  َخْلفِّي، مر ة  (َتْحتِّي مِّنْ  ْغَتالَ أُ  َأنْ  بََِّْظَمتِّكَ  َوَأُعوذُ  فَ ْوقِّي، َومِّنْ  شِّ
 .واحدة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

4 

 

 

 الذكر الرابع:

( َِّ ، َربَّ ُكل ِّ َشْيء  َوَملِّياللَُّهمَّ َعالَِّم الَغْيبِّ َوالشََّهاَدةِّ، فَا َكُه، َأْشَهُد َأْن اَل َر السََّمَواتِّ َواأَلْرضِّ
رْكِّهِّ  ْن َشر ِّ الشَّْيََانِّ َوشِّ ي َومِّ  واحدة.ر ة م( إَِّلَه إِّالَّ أَْنَت، َأُعوُذ بَِّك مِّْن َشر ِّ نَ ْفسِّ

 الذكر الخامس:

ْساَلمِّ دِّيًنا، َوبُِّمحَ )  يُت بِّاللهِّ رَبًّا، َوبِّاْْلِّ  .َثاَلَث َمر ات  (  نَبِّيًّامَّد  َصلَّى اللُه َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َرضِّ

 الذكر السادس:

َْلِّيمُ اْسمِّهِّ َشْيٌء فِّي اأَلْرضِّ َواَل فِّي السََّماءِّ، َوُهَو السَّ َمَع َيُضرُّ اَل الَّذِّي اللَّهِّ بِّْسمِّ )  يُع ال  (مِّ
 .َثاَلَث َمر ات  

 الذكر السابع:

 عشرَ  (شريَك له، له الُمْلُك، وله الحمُد، وهو على كل شيء  قديرال وحَده، اللُه إال إلَه ال )
 .َمر ات  

 الذكر الثامن:

 .وتزيد ما شئت َمر ة   ِمائَةَ ( َوبَِّحْمدِّهِّ  اللهِّ  ُسْبَحانَ )
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 الذكر التاسع:

 ة واحدةمر  ( شورُ الن وإليك َنُموُت، وبك َنحيا، وبك أمَسينا، وبك أصبْحنا، بك اللَُّهمَّ )

 الذكر الْاشر:

 َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َشرِّيكَ  اَل  هُ َوْحدَ  اللُه، إِّالَّ  إَِّلهَ  اَل  لِّلَّهِّ  َواْلَحْمدُ  لِّلَّهِّ، اْلُمْلكُ  َوَأْصَبحَ  َأْصَبْحَنا) 
رَ  َأْسأَُلكَ  َرب ِّ  َقدِّيٌر، َشْيء   ُكل ِّ  َعَلى َوُهوَ  اْلَحْمدُ  رَ خَ وَ  اليوم َهذِّا فِّي َما َخي ْ َْْدَه، َما ي ْ  َوَأُعوذُ  بَ 

َْْدَه، َما َوَشر ِّ  اليوم َهذِّا فِّي َما َشر ِّ  مِّنْ  بِّكَ   َرب ِّ  اْلكَِّبرِّ، ُسوءِّ وَ  اْلَكَسلِّ  مِّنَ  بِّكَ  َأُعوذُ  َرب ِّ  بَ 
 ة واحدةمر   (اْلَقْبرِّ  فِّي َوَعَذاب   النَّارِّ  فِّي َعَذاب   مِّنْ  بِّكَ  َأُعوذُ 

 الذكر الحادي عشر:

ْنكَ  َخْلقَِّك، مِّنْ  بَِّأَحد   َأوْ  نَِّْْمة   مِّنْ  بِّي َأْصَبحَ  َما اللُهمَّ )  اْلَحْمدُ  فَ َلكَ  َلَك، رِّيكَ شَ  اَل  َوْحَدكَ  َفمِّ
 .ة واحدةمر   (الشُّْكرُ  َوَلكَ 

 الذكر الثاني عشر:

ََْرةِّ  َعَلى َأْصَبْحَنا) ، فِّ ْساَلمِّ ، َكلَِّمةِّ على  وَ  اْْلِّ ْخاَلصِّ  أَبِّيَنا مِّلَّةِّ على وَ  ُمَحمَّد ، َنابِّي ِّ نَ  دِّينِّ على وَ  اْْلِّ
 .في الصباح فقط واحدةة مر   (اْلُمْشرِّكِّينَ  مِّنَ  أَنَا َوَما ُمْسلًِّما، َحنِّيًفا إِّبْ َراهِّيمَ 
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 الذكر الثالث عشر:

كَ  َحَمَلةَ  َوُنْشهِّدُ  ُنْشهُِّدكَ  َأْصَبْحَنا إِّنَّا اللهم)  اَل  اللَّهُ  أَْنتَ  أَنَّكَ  َخْلقِّكَ  َوَجمِّيعَ  َوَماَلئَِّكَتكَ  َعْرشِّ
ًدا َوَأنَّ  شريك ال وحدك أنت إال إَِّلهَ  ات مر   ربعأو مرتين أو ثالث أو أمرة  (َوَرُسوُلكَ  َعْبُدكَ  ُمَحمَّ

 في الصباح فقط.

 الذكر الرابع عشر:

 المساء فقط. حدة فيواة مر   (َتُضرَّكَ  َلمْ  َخَلَق، َما َشر ِّ  مِّنْ  التَّامَّاتِّ  اللهِّ  بَِّكلَِّماتِّ  َأُعوذُ )

 عض.حرج في تقديم أو تأخير بعضها على ب كوليس هنا ،يبها هذا ليسهل حفظهاتتر : بيهنت

 .وج الوقتيقولها بعد خر ل عنها بال تفريط حتى خرج وقتها؛ غِ : ومن اعتادها فش  بيه آخرنت

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

7 

 

 الدرس األول
 ف وفقه الله:قال المصن ِّ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 .لوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمسوقتها من طأذكار الصباح و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 الشرح:

صلى الله -ي ومكاتبات النب ،له الكريمبكتاب ال اءً ابتدأ المصنف بالبسملة مقتصراً عليها اقتد
 في مصنفاتهم كأبي عبد الله أحمد بن ،من سبقه من العلماء، وكذلك إلى الملوك-عليه وسلم

 .وغيرهم-رحمهم الله- لمجدد محمد بن عبد الوهابواإلمام ا ،والبخاري ،حنبل

 "أذكار الصباح قوله " 

فتركه  :وأما النسيان ،لة ترك الذكر عمداً الغف أما ؛والذكر ضد النسيان والغفلة ،جمع ذكر :أذكار
 .دعن غير عمْ 

ۡغَفلَۡنا قَلَۡبُهۥ َعن ذِۡكرِنَ َولَا تُِطۡع َمۡن حمس قال تعالى: :ت الغفلة في معرض النهي والتحذيرفجاء
َ
ا َوتَّبَبََع أ

ۡمُرهُۥ فُُرٗطا 
َ
 2٢ آية الكهف ىجس٢٨َهَوىُٰه وََكاَن أ

ببََك إَِذا نَسِ حمسقال تعالى: لتوجيه في القرآن العظيم وجاء ا ،ليس كذلك ،ا النسيانأم   ََ َوتۡذُكر ربَ  ىجستي
  24 آية الكهف
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 :والنسيان .ار الغافلترٌك باختي :لةالغفْ  أن   ؟: الفرق بين الغفلة والنسيانم رحمه اللهابن القيَّ  قال
َِن حمس قال تعالى: ولهذاترٌك بغير اختياره،   2٠5آية األعراف ىجس٢٠٥تلَۡغٰفِلِيَن َولَا تَُكن مب

  (1).يدخل  تحت التكليِف فال ينهى عنهالنسيان ال  فإن   {وال تكن من الناسين} ولم يقل
 .في القلب واللسان معاً أو أحدهمافذكر الله شرعاً: هو حضور الله وإعظامه 

 : فالذكر باعتبار آلته ثالثة أقسام
 ذكر الله بالقلب واللسان. .1

 ذكر الله بالقلب. .2

 اللسان فقط.ذكر الله ب .3

 .القلب فيه اللسان ألها وأبلغها نفعاً ما واطموأك

 :قوله الصباح

 .ل النهاروهو الظهور وهو أو   ،مأخوذ من اإلصباح :الصباح

 .في الصباح: بمعنى األذكار التي تقال وأذكار الصباح 

 .(الشمس ووقتها من َلوع الفجر الثاني إلى َلوعف وفقه الله: )قال المصن ِ 

ثاني هو والفجر ال .لالبتداء (من): الذي تقال فيه هذه األذكار بقولهالوقت  ،فلمصن ِ ويذكر ا
 : فالفجر فجران وهما ،وصيام ،من صالة ،ق به األحكامالذي تتعل  

                                                
 (404 – 402/ 5مدارج السالكين ) - 1
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 ،اءي السمور فيه يرتفع مستطياًل فالن  وعالمته أن   ،ى بالفجر الكاذبيسم   : وهو ماالفجر األول
 .ويعقبه ظلمة

 ،ءي السماور فيه يشع مستطيراً فالن   وعالمته أن   ،ى بالفجر الصادق: وهو ما يسم  انيالفجر الث
 .ويزيد ِإشراقاً حتى تطلع الشمس

ن من تكو  ،أذكار الصباح والقول اآلخر أن   ،وهذا قول ،ووقت نهاية أذكار الصباح طلوع الشمس
ة د طلوع الشمس إلى صالا بع، ويدخل فيه تبعاً عندهم موحتى طلوع الشمس ،الفجرطلوع 
 .شمس وقتاً مفضواًل، وهذا قول قوي، لكنهم يرون ما بعد طلوع الالظهر

ن مه وأصح األقوال: أن   ،ي أذكار الصباحفي وقت أذكار المساء فيه مقابلة للخالف ف فوالخال
كون وقتاً في ،ويدخل فيه تبعاً ما كان بعد غروب الشمس ،بعد صالة العصر إلى غروب الشمس

 فضوالً ال فاضاًل.م

وقتها، لكن األكمل قولها بعد صالة  قبل صالة الفجر بعد دخول ،ويصح قول أذكار الصباح
امة وإق هم كانوا يعمرون ما بين أذان صالة الفجرأن   ،المشهور من أحوال السلف فإن   ،الفجر

 !!صالة الفجر باالستغفار

جاء فجر، إذا صل ى ال ثم   ،ه باالستغفارلفاألكمل للعبد أن ي قبل في هذا الوقت على ذكر ال
 .، ثم بعدها يأتي بأذكار الص باحبأذكار صالة الفجر
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 متى يكون الذكر نافْاً؟

األمر يض وتفو  عليه، وإجالله واالعتماد يورث القلب تعظيم الرب ِ  ،الذكر ساعةحضور القلب 
 وتعالى. سبحانه إليه

، وإذا كان هانيوتَ َعْقِل معر الذكر ويستدعي تدب  ، للهوخضوعه بين يدي ا ،وضعفه ،وحاجة العبد 
نَزلَۡنُٰه إِلَۡيَك ُمَبَٰرٞك حمس  :قال عن القرآن الكريم-عز وجل-لله ا

َ
ْولُواْ كَِتٌٰب أ

ُ
َر أ ببَُرٓواْ َءاَيٰتِهِۦ َولَِيَتَذكبَ بَِيدبَ ل

لَۡبِٰب 
َ
 29 آية ص ىجس٢٩تلۡأ

 العمل به.ره و ، فليحرص الذاكر على تدب ِ فالذكر كالقرآن

 ،المراد  من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر)) :قال النووي في األذكار
 كما هو فالتدبر في الذكر مطلوبٌ ل معناه، ر ما يذكر، ويتعق  يحرص على تحصيله، ويتدب  ف

 (1)(( في القراءة الشتراكها في المعنى مطلوبٌ 

 .لمشروعة لهااألذكار في أوقاتها اأن تكون كذلك 

 :الوسع راألذكار بنصها قدْ حفظ 
أَتَ ْيَت ِإَذا  البَ رَاء  ْبن  َعاِزب  َرِضَي الل ه  َعن ْه َما، قَاَل: قَاَل ِلي َرس ول  الل ِه َصل ى الله  َعَلْيِه َوَسل َم: " عن

الل ه م  َأْسَلْمت  نَ ْفِسي )ق ْل: ألَْيَمِن، وَ َمْضَجَعَك، فَ تَ َوض ْأ َوض وَءَك لِلص اَلِة، ث م  اْضَطِجْع َعَلى ِشقِ َك ا
ا ِمْنَك ِإال  ِإلَْيَك، َوفَ و ْضت  أَْمرِي ِإلَْيَك، َوأَْلَجْأت  َظْهرِي ِإلَْيَك، َرْهَبًة َوَرْغَبًة ِإلَْيَك، الَ َمْلَجأَ َوالَ َمْنجَ 

                                                
 11-15كتاب ال ذكار  - 1
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 َعَلى الِفْطَرِة َفاْجَعْله ن  ال ِذي أَْرَسْلَت، َفِإْن م ت  م ت  ِإلَْيَك، آَمْنت  ِبِكَتاِبَك ال ِذي أَنْ َزْلَت، َوبَِنِبيِ َك 
 (1)(.َوبَِنِبيِ َك ال ِذي أَْرَسْلتَ )فَ ق ْلت  َأْسَتْذِكر ه ن : َوبَِرس وِلَك ال ِذي أَْرَسْلَت. قَاَل: اَل،  (آِخَر َما تَ ق ول  

ن يبي   ك" بكلمة "رسولك" جعل من النبيي  كلمة "نب-رضي الله عنه-البَ رَاء  ْبن  َعاِزب  فإبدال 
هذا و  الذي وردت به السنة؛ ذلك ينبغي حفظ األذكار على وجههاولله الخطأ الذي وقع فيه؛ 

 هو األولى لمن أراد متابعة الدليل.

 فوائد ذكر الله عز وجل:

 ه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره.أن   إحداها:

 وجل. حمن عز  يرضي الر  ه أن   الثانية:

 عن القلب. والغم   ،يزيل الهمه أن   الثالثة:

 والبسط. ،والسرور ،يجلب للقلب الفرحه أن  الرابعة: 

 والبدن. ،القلب ي  يقو ه أن   الخامسة:

 والقلب. ،ر الوجهينو ِ ه أن   السادسة:

 يجلب الرزق.ه أن   السابعة:

 والنضرة. ،والحالوة ،يكسو الذاكر المهابةه أن   الثامنة:
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 والنجاة. دةومدار السعا ،ينى الد ِ حَ ب رَ طْ وق   ،ة التي هي روح اإلسالميورثه المحب  ه أن   لتاسعة:ا

راه، وال سبيل للغافل ه يحسان، فيعبد الله كأن  ثه المراقبة حتى يدخله في باب اإليور ه أن   العاشرة: 
 يت.الذكر إلى مقام اإلحسان، كما ال سبيل للقاعد إلى الوصول إلى الب عن

 جوع إلى الله عز وجل.الر   :وهييورثه اإلنابة ه أن   الحادية عشرة:

 .يورثه القرب منهه أن   الثانية عشرة:

 .يفتح له باباً عظيماً من أبواب المعرفةه أن   الثالثة عشرة:

 .وجل وإجالله ه عز  رثه الهيبة لرب ِ يو ه أن   :الرابعة عشرة

ۡذُكۡرُكۡم َوتۡشُكُرواْ لِيحمس :قال تعالى اه تعالى له كميورثه ذكر الل هأن   :الخامسة عشرة
َ
َولَا  فَٱۡذُكُرونِٓي أ

 152آية لبقرةا ىجس١٥٢تَۡكُفُروِن 

يما ف ولو لم يكن في الذكر إال هذه وحدها لكفى بها فضالً وشرفاً، وقال َصل ى الله  َعَلْيِه َوَسل مَ  
في مأل ذكرته  يذكرته في نفسي، ومن ذكرن من ذكرني في نفسه) :ه تبارك وتعالىعن رب ِ  هيروي

 (1).(في مأل خير منهم

ْالى س الله تسالم ابن تيمية قدَّ شيخ اْليورث حياة القلب، وسمعت ه أن  : السادسة عشرة
 يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ فكيف ،يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك روحه
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بينه  صار بمنزلة الجسم إذا حيل الذكر فإذا فقده العبدقوت القلب والروح، ه أن   :السابعة عشرة
 وبين قوته.

ب من جلس يذكر الله تعالى إلى قري ثم   ،ى الفجرة صل  مر   شيخ االسالم ابن تيميةوحضرت 
أو كالماً  ،الغداء سقطت قوتي ي، ولو لم أتغد  وتدْ وقال: هذه غَ  التفت إلي   انتصاف النهار، ثم  

 قريباً من هذا.

وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجالؤه الذكر  ،يورث جالء القلب من صداهه أن  : لثامنة عشرةا 
 .فاروالتوبة واالستغ

 الخطايا ويذهبها. يحط  ه أن  : التاسعة عشرة

 .ه تبارك وتعالىيزيل الوحشة بين العبد وبين رب ِ ه أن   :العشرون 

ه ده يذكر بوتحمي ،وتسبيحه ،وجل من جالله ز  ه عما يذكر به العبد رب   أن  : الحادية والعشرون
 الَّذِّينَ ) َسل مَ َعَلْيِه وَ عن النبي َصل ى الله   روى اْلمام أحمد في المسندصاحبه عند الشدة، فقد 

هِّ، مِّنْ  اللهِّ  َجاَللِّ  مِّنْ  َيْذُكُرونَ  ََْفنَ  يلِّهِّ،َوتَ ْهلِّ  َوَتْكبِّيرِّهِّ، َوَتْحمِّيدِّهِّ، َتْسبِّيحِّ َْا ، َحْولَ  يَ تَ  َْْرشِّ  اْل
، َكَدوِّي ِّ  َدوِّي   َلُهنَّ  بِّهِّنَّ، يُذَك ِّْرنَ  النَّْحلِّ بُّ  َأاَل  بَِّصاحِّ  َشْيءٌ  اللهِّ  عِّْندَ  َلهُ  يَ َزالَ  اَل  َأنْ  َأَحدُُكمْ  ُيحِّ

  (1) بِّهِّ؟(. يُذَك ِّرُ 

 .الشده عرفه في ،ف إلى الله تعالى بذكره في الرخاءالعبد إذا تعر   أن   :الثانية والعشرون

 .جي من عذاب الله تعالىنْ ه ي   أن  : لثالثة والعشرونا
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 .رشيان الرحمة، وحفوف المالئكة بالذاكيل السكينة، وغِ سبب تنز  ه أن   :الرابعة والعشرون

 الباطل.والفحش و  ،والكذب ،والنميمة ،سبب اشتغال اللسان عن الغيبةه أن   :الخامسة والعشرون

مجالس  ،والغفلة ،مجالس المالئكة، ومجالس اللغو ،رمجالس الذك أن  : السادسة والعشرون 
 الشياطين.

، ا كانميسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أين ه أن   :السابعة والعشرون 
 .جليسهويشقى به  ،وغفلته ،يشقى بلغوه ،والغافل والالغي

 .ن العبد من الحسرة يوم القيامةم ِ يؤ ه أن   :الثامنة والعشرون

 .االستزادة عليه الرجوع إلى كتاب ابن القيم )الوابل الصيب( ومن أحب  -

 لماذا االهتمام بمعاني ال ذكار؟

 ،، فيجعل منه عبداً خاشعاً كان لذلك األثر البالغمقاصدها،  و  ،رإذا عرف العبد معاني األذكا
وينتفع  ،ومعبوده بربه فيزداد تعلقاً  ،القلب سيستحضر معاني ما يقول ألن   وجل؛ مخبتاً لله عز  
 .االنتفاعبالذكر أعظم 

وََكاَن من  ،َوأفضل الذ كر وأنفعه َما واطأ ِفيِه اْلقلب اللِ َسان) :-رحمه الله-م قال ابن القي ِّ 
 (1)(. ومقاصدهَوشهد الذاكر َمَعانِيه  ،اأْلَذَْكار الن  َبوِي ة
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 الثانيالدرس 
 :د االستغفارسي   :الذكر األول

ُْْت، َخَلْقَتنِّي َوأَنَا َعْبُدَك، َوأَنَا َعَلى َعْهدَِّك وَ  مَّ أَْنَت رَب ِّي اَل إَِّلَه إِّالَّ أَْنَت،اللَّهُ )  ََ َوْعدَِّك َما اْسَت
، َوأَبُوُء َلَك بَِّذنْبِّي فَاْغفِّْر لِّي، فَ  َْْمتَِّك َعَليَّ ُْْت، أَبُوُء َلَك بِّنِّ ْن َشر ِّ َما َصنَ  نَُّه اَل َأُعوُذ بَِّك مِّ ِِّ

نُوَب إِّالَّ أَْنتَ يَ غْ   ة واحدة( مر  فُِّر الذُّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 ،ومتناً داً، ، والرواية سنثالثة عشراً ذكراً مما ثبت عنده من جهة الدراية ،ف وفقه اللهذكر المصن ِ 
 وعداً من أذكار الصباح والمساء.

اد  ْبن  أَْوس  َرِضَي الل ه  َعْنه : عَ  عنف يِ د  ااِلْسِتْغَفاِر َأْن تَ ق وَل: ِن الن ِبيِ  َصل ى الله  َعَلْيِه َوَسل َم: " سَ َشد 
ُْْت، اللَُّهمَّ أَْنَت رَب ِّي الَ إَِّلَه إِّالَّ أَْنَت، َخَلْقَتنِّي َوأَنَا َعْبُدَك، َوأَنَا َعَلى َعْهدَِّك َوَوْعدَِّك َما اْستَ  ََ

ُْْت، ْن َشر ِّ َما َصنَ  ، َوأَبُوُء َلَك بَِّذنْبِّي فَاْغفِّ  َأُعوُذ بَِّك مِّ َْْمتَِّك َعَليَّ نَُّه اَل أَبُوُء َلَك بِّنِّ ْر لِّي، فَِِّ
نُوَب إِّالَّ أَْنتَ  َن الن ََّهارِّ ُموقًِّنا بَِّها، َفَماَت مِّْن يَ ْومِّ »" قَاَل:  يَ ْغفُِّر الذُّ هِّ قَ ْبَل َأْن َوَمْن قَاَلَها مِّ

َي، فَ ُهَو مِّْن َأْهلِّ الَجنَّةِّ،  َن اللَّْيلِّ َوُهَو ُموقٌِّن بَِّها، َفَماَت قَ ْبلَ يُْمسِّ َأْن ُيْصبَِّح، فَ ُهَو  َوَمْن قَاَلَها مِّ
  (1)«مِّْن َأْهلِّ الَجنَّةِّ 
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 :الشرح
لما فيه من اعترافات لله سبحانه وتعالى  ،د االستغفاريكون سي ِ  أنْ  ،هذا الذكر استحق  
عم اعتراف بالن ِ و ، لعهد الذي لله والوعدوا ،واعتراف بالعبوديةسبحانه، وربوبيته  ،تهبوحداني

 .والذنوب
وذلك للبداءة  ،فحذفت الياء وقلبت ميم جمع في آخر الكلمة ،: أي يا الله هماللَّ  فبدأ بقوله : 

الَّ أَْنَت، أَْنَت رَب ِّي اَل إَِّلَه إِّ  والميم لجمع القلب عليها " ،تباركاً باسمه ،باسم الرب سبحانه
 ، أنتال إله إال   ،أمره ري للعبد بنعمته المدب ِ ف بالربوبية وأن الله هو الخالق المرب ِ " اعترا َخَلْقَتنِّي

ْْتُ َوَأنَا َعْبُدَك، َوأَنَا َعَلى َعْهدَِّك َوَوْعدَِّك َما ا وتوحيده وحده ال شريك له " ،إقرار باأللوهية ََ  ْسَت
 ،بون نهيهويجتن ،يفعلون أمره من عباده المؤمنين الذين ليكونَ  ،" إقرار لله بالعبودية طوعاً 

 .على ذلك الثواب الجزيلهم يجزيَ  أنْ  ،ن بوعدهنو الموق
ا ِفي َمْعَناه : " َوتَ ق ول  اْلَمْرأَة  ِفي َسيِ ِد ااِلْسِتْغَفاِر َومَ ): رحمه اللهَ -شيخ اْلسالم ابن تيمية وقال 

 ِفي اْلَعرَبِي ِة بَِتْأِويِل اَلْت: " َوأَنَا َعْبد ك " فَ َله  َمْخرَجٌ َوأَنَا أََمت ك بِْنت  أََمِتك َأْو بِْنت  َعْبِدك " َوَلْو قَ 
 (1) .(َشْخص  

ْْتُ  " ْن َشر ِّ َما َصنَ  ( َشر  )وهنا  ،ن به من شر ما صنعتوالتحص   ،" االلتجاء بالله َأُعوُذ بَِّك مِّ
وتصرف  فر ليغي وتلتتجاوز عن ِ  ،استعيذ بك منه ،صنعتهمن شر  شيء  كل    م  جاءت نكرة فَتع

 .ي سوء ما صنعتعن  

َْْمتَِّك َعَليَّ أ" ا بِنِۡعَمةِ َرببَِك حمس: قال تعالي "بُوُء َلَك بِّنِّ مبَ
َ
ۡث َوأ ِ  11 آية الضحى ىجسفََحدب

ِ لَا حمس وقال تعالى: واْ نِۡعَمَة تّللبَ َ لََغُفورٞ ربَِحتيٞم َوِإن ََُّعدبُ ۗٓ إِنبَ تّللبَ 1٢ آية النحلىجس١٨ُتحُۡصوَهآ  
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ط يتفر عليه من تقصير و  أناعلى ما  ،مستشعراً هذه النعمة ،اعترف لك بنعمتك علي  رب  أي يا
ه واالنكسار بين يدي الله ما يجعل ،وهذا يورث القلب من الخضوع، ها من ٌة من الله وفضلوأن  

 ،وزكاة ،ياموص ،وشكرها يكون بالقيام بما فرضة الله عليه من صالة ،عميعجز عن شكر هذه الن  
"  فَاْغفِّْر لِّي، َوأَبُوُء َلَك بَِّذْنبِّي ويلي ذلك إقراره في قوله "د، مْ ا حَ هذفا شكرها بالقول أم  و ، وحج

 رفو فأنت الغ ،أنا مذنب مقصر وأطلب منك يا الله العفو ،هايحصم التي ال أ  عرغم هذه الن  
ُنوَب إِّالَّ أَْنتَ وأعلم  ،الرحيم ويتجاوز عن  ،ترهايغفر الذنوب ويس فال أحد سواك ،إِّنَُّه اَل يَ ْغفُِّر الذُّ

  أنت يا رب .ل السيئات حسنات إال  ويبد ِ  ،المذنب

اة الله ر من لذة مناجيتفط   يكاد قلبه أنْ  ويستشعر معانيه ،هذا الذكر ععندما يعيش المؤمن م
كان جزاؤه من الرب الكريم أن   ،ومن قال هذا الذكر موقناً به، س بهنْ ويجد األ   ،بهذا الذكر

 فله الفضل والمن ة نسأل الله من فضله. ،عيمة الن  دخله جن  ي
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 الدرس الثالث
 الذكر الثاني:

ْرفاةا عايْن  ) اْفِسي طا اى ن ل
ِ
الا تاِكلْنِي ا َُّه، وا أْنِي كُل تاِغيُث، أَْصلِْح لِي شا تِكا أَس ْ ْحما يُّ َيا قايُّوُم بِرا  دةة واح( مر  َيا حا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

: قَاَل الن ِبيُّ َصل ى الله  َعَلْيِه َوَسل َم ِلَفاِطَمَة: عن ، يَ ق ول  َما َيْمنَ ع ِك َأْن َتْسَمِعي َما )أََنَس ْبَن َماِلك 
غِّيُث، َأْصلِّْح لِّي َك َأْستَ يَا َحيُّ يَا قَ يُّوُم بَِّرْحَمتِّ أ وِصيِك بِِه، َأْن تَ ق وِلي ِإَذا َأْصَبْحِت َوِإَذا أَْمَسْيِت: 

ََْرَفَة َعْين   ي   (1) (.َشْأنِّي ُكلَُّه، َواَل َتكِّْلنِّي إَِّلى نَ ْفسِّ

 الشرح:

لكونه  ،رع ذكره في هذا المحلشْ فال ي   !( وهذا غير واردمن ذلك وال أقل  ويزيد فيه بعض الناس: )
 ، فهو من أذكار الصباح والمساء بهذا اللفظ.ذكراً م تعب داً بتقييده

لله عنها وقد  رضي ا ابنته فاطمة الزهراءَ -صلى الله عليه وسلم-هذا الحديث يخاطب النبي في 
ألمر ال وما تكون الوصية إ ،وهو هذا الذكر ،سبب عدم قولها ما أوصها بهبكانت محمومة 

-يه وسلمصلى الله عل-وهذا من حرصه على ابنته ، فذكر لها هذا الذكر ،فقالت قد نسيته، مهم
 .لما فيه الخير والنفع لها ،أسلوب وإرشادها بأحسن ،لهاد حاوتفق ِ 

قيوم  ،اًة دائمةحي فهو الحيُّ ، الع لى وصفاته ،الحسنى وفي هذا الذكر سؤال الله ودعاءه بأسمائه
إلى  وجل   ز  ه عيكل؛ أال  شيء سبحانه التي وسعت كل   ،رحمتهبث يستغاو  ،على شؤون خلقه
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ومن  ،وكل عليهويت ،إليه هض أمر فو  معه في شأنه كله، في كونيبل  ،حظة واحدةوعجزه ل ،ضعفه
 .فال تكلني ولو بقدر طرفة عين ،سبهومن توكل على الله فهو ح ،ل على الله كفاهتوك  

 : رحمه الله-قال ابن القيم 

ق، فحجب المخذول عن حقيقته ونسى نفسه فنسى ق من وف ِ ل ووف ِ ذِ خ   ل منذِ ومن هاهنا خ  "
آ إِنبَ تلۡإِنَسَٰن حمس ت عليه الشقوة، قال تعالى:ه، فطغى وعتا فحق  وضرورته إلى رب ِ  ،وحاجته ،فقره

بَ َكل
ۡعَطٰى َوتَّبََقٰى حمس وقال:،   6 آية العلق ىجسلََيۡطَغٰىٓ 

َ
ا َمۡن أ مبَ

َ
َق  ٥فَأ ُرهُۥ لِلۡيُۡسَرٰى  ٦بِٱلۡحُۡسَنٰى َوَصدبَ ِ  ٧فََسنَُيسب

ا َمۢن َبخَِل َوتۡسَتۡغَنٰى  مبَ
َ
َب بِٱلۡحُۡسَنٰى  ٨َوأ ُرهُۥ لِلُۡعۡسَرٰى  ٩َوَكذبَ ِ فَأكمل ، 1٠إلى آية5 آية الليلىجس١٠فََسنُيَسب

تغنائه عنه وعدم اس ،هوحاجته ِإلى رب ِ  ،وضرورته ،الخلق أكملهم عبودية وأَعظمهم شهوداً لفقره
ِإلى  يكله، وال تكلن  يشأني ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: "َأصلح ل ؛طرفة عين

 (1) طرفة عين وال ِإلى َأحد من خلقك" ينفس
ق بذلك معنى ليتحق   ،وحاجته إليه بقدر معرفته بربه سبحانه ،وافتقارهه فيجد العبد فاقته إلى رب ِ 

 .جالله من معاني العبودية لله جل  
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 الرابعالدرس 
 الذكر الثالث: 

ن ِي اللَّهُمَّ )
ِ
اِفياةا  َأْسأَلُكا  ا ِة، نْيااالدُّ  ِفي الْعا اْلآِخرا ن ِي اللَّهُمَّ  وا

ِ
ْفوا  َأْسأَلُكا  ا اِفياةا  الْعا الْعا ُدنْياايا  ِدينِي ِفي وا َأهْ  وا اِلي، ِليوا ما  اللَّهُمَّ  وا

تِي اْستُرْ  ْورا آِمنْ ، عا أ ْوعااتِي، وا ايْنِ  ِمنْ  اْحفاْظنِي اللَّهُمَّ  را ، ب يَّ ِمنْ  يادا لِْفي، وا عانْ  خا اِمينِي، وا عانْ  ي ِمنْ  الِي،ِشما  وا  ْوِقي،فا  وا

َأُعوذُ  تِكا  وا ما ظا  .ة واحدةمر   (تاْحتِي ِمنْ  ُأغْتاالا  َأنْ  ِبعا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

َعَواِت، َهؤ اَلءِ  َيدَع   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الله   َصل ى الل هِ  َرس ول   َيك نْ  َلمْ : يَ ق ول   ،ع َمرَ  اْبن عن  ي ْمِسي، ِحينَ  الد 
َْافَِّيةَ  َأْسأَُلكَ  إِّن ِّي اللَُّهمَّ : »ي ْصِبح   ِحينَ وَ  نْ َيا فِّي اْل َرةِّ، الدُّ َْْفوَ  َأْسأَُلكَ  إِّن ِّي للَُّهمَّ ا َواْْلخِّ َْافَِّيةَ  اْل  َواْل

 ْوَعاتِّي،رَ  َوآمِّنْ  َعْورَاتِّي: »ُعْثَمانُ  َوقَالَ  ،«َعْورَتِّي اْستُ رْ  اللَُّهمَّ  َوَمالِّي، َوَأْهلِّي َوُدنْ َيايَ  دِّينِّي فِّي
َمالِّ  َوَعنْ  يَمِّينِّي، َوَعنْ  َخْلفِّي، َومِّنْ  َيَديَّ، بَ ْينِّ  مِّنْ  اْحَفْظنِّي اللَُّهمَّ   َوَأُعوذُ  فَ ْوقِّي، َومِّنْ  ي،شِّ

 (1) «َتْحتِّي مِّنْ  ُأْغَتالَ  َأنْ  بََِّْظَمتِّكَ 

 الشرح:

 يهحافظ علكان ي  ،هذا الذكر المشتمل على هذه الدعوات أن  -رضي الله عنهما-ذكر ابن عمر 
َْافَِّيةَ  كَ َأْسأَلُ  إِّن ِّي اللَُّهمَّ »والمساء فقوله:  ،في الصباح-صلى الله عليه وسلم-النبي  نْ َيا فِّي اْل  الدُّ

َرةِّ  كل ما يضر و  ،والباليا ،واآلفات ،السالمة من األسقام :فتكون العافية في الدنيا هي «َواْْلخِّ
 ،يويةنها تعني السالمة من كل اآلفات الدينية والدألن   ،من أجمع األدعية !وسؤال العافية العبد،

كون سؤاله في ،أو مرض، وإن لم يكن ،فيسأل الله العافية مما هو فيه من بالء ،كان مبتلىفإن  
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مة أمره من الذي هو عص ،والعافية في اآلخرة أن يسلم له دينه ، يصاب بما يفسد عليه دنياهأال  
 ه.عن زويتجاو  ،أو معاصي ،من تقصير ،سلف منه ويغفر له ما قد ،والشهوات ،الشبهات

َْْفوَ  َأْسأَُلكَ  إِّن ِّي اللَُّهمَّ »قوله:  َْافَِّيةَ  اْل  «َوَمالِّي يَوَأْهلِّ  َوُدنْ َيايَ  دِّينِّي فِّي َواْل

ت بتوفيقه كماالي في الا بالترق ِ م  إ، والعافية في الدين والتجاوز عنها ،فهو محو الذنوب :أما العفو
غفره الله من نقص في ، وما كان من العبدمه منها من النقص فيسل  له ويرضى، وإم  ما يحب ال للك

 .ويتجاوز عنه

وأن ال  كن معه في البيت تبعاً،وكل من كان س ،واألوالد ،الزوجة :هميقصد ب ،األهل «َوَأْهلِّي» 
ِذيَن َيُقولُوَن َرببََنا َهۡب لََناحمس قال تعالى :فيهم كما  هيرى ما يسؤو 

بَ ٰتَِنا  َوتل ِيبَ ۡزَوِٰجَنا َوُذرب
َ
ةَ ِمۡن أ ۡعيُٖن قُربَ

َ
أ

74 آية الفرقان ىجس ٧٤َوتۡجَعلَۡنا لِلُۡمتبَقِيَن إَِماًما   

بهم عينه  رفتق   ،ويصلح حالهم ويحفظهم من كل مكروه ،أي أن يكونوا من عباد الله الصالحين 
وأن  ،اً فيهمبارك ،طيباً  ،حالالً  ن يكونأ «َمالِّي»وكذلك  ويكون له ذخراً بعد مماته،، في حياته

أو  ،أو تجارة ،ظيفةسواء كان و من اآلفات وغيرها،  ،يخاف عليه منهيحفظه الله من كل ما 
 .وأال  يدخل عليه فيه حرام ،أو غيرها ،زراعة

ل له ز ، وأجنيا حياة طيبة سالمة من المنغصاتأحياه الله في الد ،ودنياه ،وإذا سلم له دينه
نَثٰى وَُهَو ُمۡؤِمٞن حمس قال الله تعالى:؛ كما عطاء في اآلخرةوال ،المثوبة

ُ
ۡو أ

َ
ِن َذَكٍر أ َمۡن َعِمَل َصٰلِٗحا مب

ۡحَسِن َما َكانُواْ َيۡعَملُوَن 
َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
ۖٗ َولََنۡجزَِينبَُهۡم أ  97آية النحلىجس٩٧فَلَُنۡحتيَِينبَُهۥ َحتَيٰوٗة َطتيبَِبٗة

فالعورات منها ما هو  «َرْوَعاتِّي َوآمِّنْ  َعْورَاتِّي: »ُعْثَمانُ  َوقَالَ  ،«َعْورَتِّي اْستُ رْ  اللَُّهمَّ »قوله: 
ه فيسأل الل كالذنوب والمعاصي،  ،ومنها ما هو معنوي ،وهو كل ما ي ستحى من إظهاره ،حسي
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، وجاءت ي مفردةوجاءت عورت ،يعفو عنه في اآلخرة وأن ،ستره عليه في الدنيا ويتم   ، يفضحهال  أ
  .كرها عثمان أحد رواة الحديثكما ذ جمعاً،  

ق يتحق   وبهذا ، يفزعهال  ، وأوأن يأمن من كل ما يخاف منه ،والروعات: جمع روعة أي الفزع
 .الطمأنينة له وراحت البال

، بَ ْينِّ  مِّنْ  اْحَفْظنِّي اللَُّهمَّ »قوله:  َمالِّي، نْ َوعَ  يَمِّينِّي، َوَعنْ  َخْلفِّي، َومِّنْ  َيَديَّ  فَ ْوقِّي، َومِّنْ  شِّ
 يضيعه أبداً  إن الله خير الحافظين فإذا حفظ عبده فلن «َتْحتِّي مِّنْ  ُأْغَتالَ  َأنْ  بََِّْظَمتِّكَ  َوَأُعوذُ 

ُ َخيٌۡر حمس قال تعالى: ِٰحمِيَن فَٱّللبَ رَۡحُم تلربَ
َ
ۖٗ وَُهَو أ  64 آية يوسف ىجسَحٰفِٗظا

ليمين وعن عن امن األمام والخلف و  ؛وفي هذا الدعاء يسأل الله الحفظ من الجهات الست
أن استعاذ بعظمة الله وهي صفة من صفات الله  !، وبالغ في الدعاء للجهة السادسةالشمال

عة وس ،والكمال والقدرة ،لعزةوا ،: كالقدرةالعظمة والجاللجميع معاني  :تعالى، وهي تعني
 .ها أحد سواهالعظمة التي ال يستحق  ، وغير ذلك من أوصاف العلم

اضع ال يراه و وي قتل في م ،خدع، واالغتيال أن ي  به األرض خسفبأن ي ،يراالغتيال أمره خط ألن  
 .أحد وال ي عرف فيها

الله عليه  صلى-يبتأسياً بالن ،استحباب الدعاء بهؤالء الكلمات الجامعة في الصباح والمساء
 الجامع لسعادة الدنيا واآلخرة. ،ولما في هذا الدعاء من الخير العظيم-وسلم
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 سالخامالدرس 
 الذكر الرابع:

ِليكاُه، أَْشهاُد أَْن الا )  ما ْيء  وا الَْرِض، رابَّ كُل ِ شا اِت وا وا ما ِة، فااِطرا السَّ هاادا الشَّ ، أَُعوُذ بِكا اللَّهُمَّ عاالِما الغاْيِب وا الَّ أَنْتا
ِ
اها ا ل

ِ
 ا

ِشْرِكهِ  اِن وا ْيطا ِ الش َّ ر  ِمْن شا اْفِسي وا ِ ن ر   ة واحدة.مر   (ِمْن شا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

؟ َعْن أَِبي ه َريْ رََة، قَاَل: قَاَل أَب و َبْكر : يَا َرس وَل اللِه م ْرِني ِبَشْيء  أَق ول ه  ِإَذا َأْصَبْحت  َوِإَذا أَْمسَ  ْيت 
، َربَّ ) قَاَل: ق ْل: ََِّر السََّمَواتِّ َواأَلْرضِّ ل ِّ َشْيء  َوَملِّيَكُه، كُ   اللَُّهمَّ َعالَِّم الَغْيبِّ َوالشََّهاَدةِّ، َفا

رْكِّهِّ  ْن َشر ِّ الشَّْيََانِّ َوشِّ ي َومِّ قَاَل: ق  ْله  ِإَذا  (َأْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ أَْنَت، َأُعوُذ بَِّك مِّْن َشر ِّ نَ ْفسِّ
 (1) َأْصَبْحَت، َوِإَذا أَْمَسْيَت، َوِإَذا َأَخْذَت َمْضَجَعَك.

 الشرح:

ا َأْصَبْحُت يَا َرُسوَل اللهِّ ُمْرنِّي بَِّشْيء  َأُقوُلُه إِّذَ ) رضي الله عنه قال: في هذا الحديث أن  أبا بكر
رضي -ر وخاصة أبي بك-رضي الله عنهم- ( وهذا فيه بيان على حرص الصحابةَوإَِّذا َأْمَسْيُت؟

وهي  ،على الخير واالستزادة منه، فهو يريد ذكر يقوله ويداوم عليه في أفضل األوقات-الله عنه
 ويستقبل ليله بذكر الله. ،فيستقبل يومه بذكر الله ،والمساء ،صباحال

والغيب يكون  ،الله يا من ال يخفى على علمه شيء( أي يا اللَُّهمَّ َعالَِّم الَغْيبِّ َوالشََّهاَدةِّ قوله: )
ِ وَِعنَدهُۥ حمس قال تعالى: وال نبي مرسلٌ  ،ال ملٌك مقرب ،ا مطلقاً فال يعلمه إال اللهم  إ ُح تلَۡغتۡيِب لَا َمَفات

                                                
ا( 448/ 2) الترمذي سنن - 1 ذا ِديث   ها ن   حا سا ِحيح   حا  صحيح: ال لباني حكمصا
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ا َيۡعلَُمَها َولَا َحببَ 
بَ ِ َوتلَۡبۡحرِِۚ َوَما تَۡسُقُط مِن َوَرقٍَة إِل ا ُهَوَۚ َوَيۡعلَُم َما فِي تلۡبَرب

بَ ۡرِض َولَا َيۡعلَُمَهآ إِل
َ
َِ تلۡأ ةٖ فِي ُظلَُمٰ

بِيٖن  ا فِي كَِتٰٖب مبُ
بَ  59 آية األنعام ىجس ٥٩َرۡطٖب َولَا يَابٍِس إِل

فهو  إذا وقع أمر في بلدك :مثل ،ويخفى على البعض ،قد يعلمه البعض ،ب نسبيا غيوإم   ،
لمشاهد ا الشهادة فهو األمر امجهول بالنسبة لمن هو في بلد غير بلدك، أم   ،معلوم بالنسبة لك

عن  فال يعزب ،فهو يعلم مالم يكن وما كان ،الغيب عنده كالشهادة ،والله سبحانه ،المعلوم
 علمه شيء.

ََِّر السََّمَواتِّ َواأَلْرضِّ ) قوله: وهذا من  ،خالقها من العدم ،ير مثال سابقغى ( أي خالقها علفَا
 وبديع صنعه سبحانه وتعالى. ،عظيم قدرته

ليكه أي مو  المربي المصلح، ،هو المالك الخالق :( فالربُّ َربَّ ُكل ِّ َشْيء  َوَملِّيَكهُ : )قوله
: الخالق. وه رب  ال أن   ؟والمليك في هذا الحديث، والفرق بين الرب لمتصرف فيه كيف يشاءا

 .المتصرف :والمليك هو

 ،هالدالة على عظمت ،وجل من صفاته الكريمة وبدأ هذا الدعاء بتوسالت عظيمة إلى الله عز  
 .، وهذه من التوسالت الجائزةوكماله

 ،ةونون "أن" ساكن ،أنتإال  ال إله  أنْ  ق  ن وأصد  وأبي   أعلم   ( أيْ َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ أَْنتَ  َأْشَهدُ : )قوله
حق له ال  ،ه باطلمن دون الله فإن   دَ بِ  أنت، فكل ما ع  ال معبود حق إال   ؛ أنْ هاويخطئ من يشدد ِ 

 . الله وحدهفي العبودية إال  
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ي: )قوله ْن َشر ِّ نَ ْفسِّ الة ، مي  ءو رة بالسافس أم  الن   ألن   ،( أي ألتجأ بك من شر نفسيَأُعوُذ بَِّك مِّ
 .ات الفانيةواللذ   ،إلى الشهوات

 والشهوة في اإلنسان. ،، والمراد هاهنا المعنى الجامع لقوة الغضبوالنفس لها معان  

ر و  يتص وهي نفس مطمئنة، فيكف ،مجبولة على الخير-صلى الله عليه وسلم-ا نفس النبي وأم  
 ؟حتى استعاذ من شرها ،فيها الشر

ادهم إلى ة وإرشاألم   تعليم ،الدوام والثبات على ما هي عليه، أو المراد ،منهيجوز أن يكون المراد 
 ، وهو األظهر.طريق الدعاء

رْكِّهِّ قوله: ) ْن َشر ِّ الشَّْيََانِّ َوشِّ  :، وشركة يجوز فيه وجهانوتسويله ،( أي وسواسهَومِّ

 .( من الشرك باللههِ ن الراء )ِشرْكِ كسر الشين وسكو أحدهما: 

ن الصراط فيزيلهم ع ،( أي حبالته التي يصيد بها الناسهِ َشرَكِ اء )لشين والر  فتح ا اْلخر:و 
 .المستقيم

ها ابن القي ِّ : وحبائل الشيطان كثيرة نوردها  ،السالكين( سبعة جفي )مدار -رحمه الله-م وعدَّ
،"وهي:  رباختصا ، اَل ب َ  َفِإن ه  ي رِيد  َأْن َيْظَفَر ِبِه ِفي ع ْقَبة  ِمْن َسْبِع ع ْقَبات  ْعض َها َأْصَعب  ِمْن بَ ْعض 

 يَ ْنزِل  ِمْنه  ِمَن اْلع ْقَبِة الش اق ِة ِإَلى َما د ونَ َها ِإال  ِإَذا َعَجَز َعِن الظ َفِر بِِه ِفيَها.
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ُْْقَبُة اأْلُوَلى: َفاتِّ ، ُعْقَبُة اْلُكْفرِّ بِّاللَّهِّ َوبِّدِّينِّهِّ َولَِّقائِّهِّ  اْل  َأْخبَ َرْت بِّهِّ ُرُسُلُه َعْنُه، َكَمالِّهِّ، َوبَِّما  َوبِّصِّ
َها فَِإن ه  ِإْن َظِفَر ِبِه ِفي َهِذِه اْلع ْقَبِة بَ ر َدْت نَار  َعَداَوتِِه َواْستَ َراَح، فَِإِن اقْ َتَحَم َهِذِه اْلع قْ  َبَة َوَنَجا ِمن ْ

يَماِن طََلَبه  َعَلى:  بَِبِصيَرِة اْلِهَدايَِة، َوَسِلَم َمَعه  ن ور  اإْلِ

اَلفِّ اْلَحق ِّ الَّذِّي َأْرَسَل اللَّ  ُْْقَبةِّ الثَّانَِّيةِّ:الْ  ُه بِّهِّ َرُسوَلُه، َوأَنْ َزَل َوهَِّي ُعْقَبُة اْلبِّْدَعةِّ، إِّمَّا بِّاْعتَِّقادِّ خِّ
َن اأْلَْوَضاعِّ َوالرُُّسومِّ اْلُمْحَدثَ  َْبُّدِّ بَِّما َلْم يَْأَذْن بِّهِّ اللَُّه مِّ ، ال ِتي اَل الد ِّينِّ   فِّيةِّ بِّهِّ كَِّتابَُه، َوإِّمَّا بِّالت َّ

ًئا، َواْلِبْدَعَتاِن ِفي اْلَغاِلِب م َتاَلزَِمَتاِن، َقل  َأْن تَ ن َْفك   َها َشي ْ  .ْحَداه َما َعِن اأْل ْخَرىإِ  يَ ْقَبل  الل ه  ِمن ْ

َها بِ  َها بِن وِر السُّن ِة، َواْعَتَصَم ِمن ْ َتابَ َعِة، َوَما َمَضى َعَلْيِه حَ فَِإْن َقَطَع َهِذِه اْلع ْقَبَة، َوَخَلَص ِمن ْ ِقيَقِة اْلم 
َهاَت َأْن َتْسَمَح اأْلَْعَصار  اْلم تَ  ، َوَهي ْ ، ِمَن الص َحابَِة َوالت اِبِعيَن َله ْم بِِإْحَسان  َرة  الس َلف  اأْلَْخَيار  َأخِ 

َوبَ َغْوه  اْلَغَواِئَل، َوَقال وا:  ِبدَِع اْلَحَباِئَل،ِبَواِحد  ِمْن َهَذا الض ْرِب! َفِإْن َسَمَحْت ِبِه َنَصَب َله  أَْهل  الْ 
َتدٌِع م ْحِدٌث.  م ب ْ

ُْْقَبُة الثَّالَِّثُة: ن ََها ِفي َعْيِنِه، َوَسو َف بِِه، ، فَِإْن َظِفَر بِِه ِفيَها َزي  نَ َها َله ، وَ َوهَِّي ُعْقَبُة اْلَكَبائِّرِّ  اْل َحس 
ْرَجاِء، وَ  يَمان  ه َو نَ ْفس  الت ْصِديِق، َفاَل تَ ْقَدح  ِفيِه اَوفَ َتَح َله  بَاَب اإْلِ ، َور ب َما َأْجَرى قَاَل َله : اإْلِ أْلَْعَمال 

، َكَما اَل َعَلى ِلَسانِِه َوأ ذ نِِه َكِلَمًة طَاَلَما أَْهَلَك ِبَها اْلَخْلَق، َوِهَي قَ ْول ه : اَل َيض رُّ َمَع الت  ْوِحيِد َذْنبٌ 
َفع  َمَع ا ْرِك َحَسَنةٌ يَ ن ْ  .، َوالظُّْفر  ِبِه ِفي ع ْقَبةِ لشِ 

َها، طََلَبه  َعَلى:  فَِإْن َقَطَع َهِذِه اْلع ْقَبَة ِبِعْصَمة  ِمَن الل ِه، َأْو بِتَ ْوبَة  َنص وح  ت  ْنِجيِه ِمن ْ

ُْْقَبةِّ الرَّابَِّْةِّ: َها بِاْلق ْفزَانِ وهَِّي ُعْقَبُة الصََّغائِّرِّ  اْل َوقَاَل: َما َعَلْيَك ِإَذا اْجتَ نَ ْبَت اْلَكَبائَِر  ،، َفَكاَل َله  ِمن ْ
 ي  َهوِ ن  َعَلْيِه َما َغِشيَت ِمَن الل َمِم، َأَوَما َعِلْمَت بِأَن  َها ت َكف ر  بِاْجِتَناِب اْلَكَبائِِر َوبِاْلَحَسَناِت، َواَل يَ زَال  
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َها، فَ َيك ون  م ْرَتِكب   ْصرَار  اْلَكِبيَرِة اْلَخاِئف  اْلَوِجل  الن اِدم  أَ أَْمَرَها َحت ى ي ِصر  َعَلي ْ ْحَسَن َحااًل ِمْنه ، َفاإْلِ
ْنِب أَقْ َبح  ِمْنه ، َواَل َكِبيَرَة َمَع الت  ْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، َواَل  ْصرَارِ  صَ َعَلى الذ   .ِغيَرَة َمَع اإْلِ

ُْْقَبُة اْلَخامَِّسُة: َفَشَغَله  ِبَها َعْن ااِلْسِتْكثَاِر  ،اتِّ الَّتِّي اَل َحَرَج َعَلى فَاعِّلَِّهاَوهَِّي ُعْقَبُة اْلُمَباحَ  اْل
َنِن، َع ِفيِه َأْن َيْستَ َزوُِّد ِلَمَعاِدِه، ث م  َطمَ ِمَن الط اَعاِت، َوَعْن ااِلْجِتَهاِد ِفي الت    َها ِإَلى تَ ْرِك السُّ ْدرَِجه  ِمن ْ

اْلَمَكاِسَب اْلَعِظيَمَة، ِك اْلَواِجَباِت، َوأََقلُّ َما ي  َنال  ِمْنه  تَ ْفوِيت ه  اأْلَْربَاَح، وَ ث م  ِمْن تَ ْرِك السَُّنِن ِإَلى تَ رْ 
ًئا ِمَن اْلق ر بَاِت، َوَلِكن ه  جَ  ْعَر َلَما فَ و َت َعَلى نَ ْفِسِه َشي ْ ْعِر.َواْلَمَنازَِل اْلَعالَِيَة، َوَلْو َعَرَف السِ   اِهٌل بِالسِ 

َها، َوِقل ِة ا ِمْن َهِذِه اْلع ْقَبِة بَِبِصيَرة  تَام ة  َون ور  َهاد ، َوَمْعرَِفة  ِبَقْدِر الط اَعاِت َوااِلْسِتْكثَ فَِإْن َنجَ  اِر ِمن ْ
 بَِأْوقَاتِِه، لَ اْلم َقاِم َعَلى اْلِميَناِء، َوَخطَِر التِ َجارَِة، وََكَرِم اْلم ْشَترِي، َوَقْدِر َما ي  َعوِ ض  بِِه التُّج اَر، فَ َبخِ 

، طََلَبه  اْلَعد وُّ َعَلى:  َوَضن  بِأَنْ َفاِسِه َأْن َتْذَهَب ِفي َغْيِر رِْبح 

ُْْقَبةِّ السَّادَِّسةِّ: َّاَعاتِّ  اْل نَ َها  ،َوهَِّي ُعْقَبُة اأْلَْعَمالِّ اْلَمْرُجوَحةِّ اْلَمْفُضوَلةِّ مَِّن ال َفَأَمرَه  ِبَها، َوَحس 
َها، َوأَْعَظم   َها َله ، َوأََراه  َما ِفيَها ِمَن اْلَفْضِل َوالر ِْبِح، لَِيْشَغَله  ِبَها َعم ا ه َو أَ ِفي َعْيِنِه، َوزَي  ن َ  ْفَضل  ِمن ْ

 َله ، َوَدَرَجاتِهِ َكْسًبا َورِْبًحا، أِلَن ه  َلم ا َعَجَز َعْن َتْخِسيرِِه َأْصَل الث  َواِب، َطِمَع ِفي َتْخِسيرِِه َكَماَله  َوَفضْ 
ِن اأْلََحبِ  ِإلَْيِه، اْلَعالَِيَة، َفَشَغَله  بِاْلَمْفض وِل َعِن اْلَفاِضِل، َوبِاْلَمْرج وِح َعِن الر اِجِح، َوبِاْلَمْحب وِب لِل ِه عَ 

 َوبِاْلَمْرِضيِ  َعِن اأْلَْرَضى َله .

ْد َظِفَر ِبِهْم ِفي اْلع ْقَباِت َعاَلِم، َواأْلَْكثَ ر وَن قَ َوَلِكْن أَْيَن َأْصَحاب  َهِذِه اْلع ْقَبِة؟ فَ ه م  اأْلَف ْرَاد  ِفي الْ 
 اأْل َوِل.
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َها ِبِفْقه  ِفي اأْلَْعَماِل َوَمرَاتِِبَها ِعْنَد الل ِه، َوَمَنازِِلَها ِفي اْلَفْضِل، َوَمْعرَِفِة مَ  َقاِديرَِها، َوالت ْمِييِز فَِإْن َنَجا ِمن ْ
 .َمْفض وِلَها َوفَاِضِلَهاا، وَ بَ ْيَن َعالِيَها َوَساِفِلهَ 

َها، َوَلْو  َها ِسَوى َواِحَدة  اَل ب د  ِمن ْ َناَك ع ْقَبٌة َيْطل ب ه  اْلَعد وُّ َعَلي ْ َها َلْم يَ ْبَق ه  َها َأَحٌد نَ فَِإَذا َنَجا ِمن ْ َجا ِمن ْ
َها ر س ل  الل ِه َوأَنِْبَياؤ ه ، َوَأْكَرم  اْلَخْلِق َعَلْيِه،  ِِّ ُجْندِّهِّ َعَلْيهِّ َي ُعْقَبُة َتسْ َوهِّ لََنَجا ِمن ْ بِأَنْ َواِع اأْلََذى،  لِّي

ل َما َعَلْت َمْرتَ ب َت ه  َأْجَلبَ   َعَلْيِه اْلَعد وُّ بِاْلَيِد َواللِ َساِن َواْلَقْلِب، َعَلى َحَسِب َمْرتَ َبِتِه ِفي اْلَخْيِر، َفك 
اِع الت ْسِليِط، َوَهِذِه اْلع ْقَبة  اَل ِحيَلَة َسل َط َعَلْيِه ِحْزبَه  َوأَْهَله  بِأَنْ وَ ِبَخْيِلِه َوَرِجِلِه، َوظَاَهَر َعَلْيِه ِبج ْنِدِه، وَ 

ْعَوِة ِإَلى الل ِه، َواْلِقَياِم َله  بِ  َها، َفِإن ه  ك ل َما َجد  ِفي ااِلْسِتَقاَمِة َوالد  َأْمرِِه، ِجد  اْلَعد وُّ َله  ِفي الت َخلُِّص ِمن ْ
وِ  لِل ِه رَاِء السَُّفَهاِء ِبِه، فَ ه َو ِفي َهِذِه اْلع ْقَبِة َقْد لَِبَس أَلَْمَة اْلَحْرِب، َوَأَخَذ ِفي م َحارَبَ ِفي ِإغْ  ِة اْلَعد 

َتِبه  َلَها ِإال  أ ول و ، َواَل َوبِالل ِه، فَ ع ب وِدي  ت ه  ِفيَها ع ب وِدي ة  َخَواصِ  اْلَعارِِفيَن، َوِهَي ت َسم ى ع ب وِدي َة اْلم رَاَغَمةِ  يَ ن ْ
 (1)".ِإَغاظَِتِه َله  ِلَعد و ِِه، وَ اْلَبَصائِِر الت ام ِة، َواَل َشْيَء َأَحبُّ ِإَلى الل ِه ِمْن م رَاَغَمِة َولِيِ ِه 

 جعضْ وكذلك إذا أخذت مضجعك ويكون المَ  ،ويقال هذا الذكر في الصباح والمساء مرة واحدة
تأوي في ا هالجاري في عادة العرب: أن   ليل، فالمعتاد كون النوم من الليل، فإن  وم بالمحل الن   :هو

ع الليل ج؛ ألن مضهم ال يلزمون موضعاً واحداً ر فإن  هاا في الن  ، وأم  واحد نوم الليل إلى موضع  
 ، فينامون في غيره.محل يثقل النوم به عادة

رْكِّهِّ ) بقوله:ة مر  الذكر واألوفق أن يأتي الذاكر بهذا   : بقوله وفي يوم  آخر (َومِّْن َشر ِّ الشَّْيََانِّ َوشِّ
عة المتنو ِ  ةم من مذاهب العلماء في السن  (؛ فهذا هو المذهب المقد  كِّهِّ رَ َومِّْن َشر ِّ الشَّْيََانِّ َوشَ )

  ةلسن  ه يأتي بها في أحوال  مختلفة؛ ليصيب افإن   ،يمكن الجمع بينهما في موضع واحد التي ال
 .-رحمه الله-ية شيخ اإلسالم ابن تيم منهم ،ها، واختاره جماعةً كل  
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 السادسالدرس 
 لذكر الخامس:ا
اِبياا)  َّما ن ل سا َّى اللُه عالاْيِه وا ل د  صا مَّ ِبُمحا ِم ِدينًا، وا ْسَلا

ِ
اِباْل ، وا ابا ِضيُت اِبللِه را  .اتثالث مر   (را

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

" َما ِمْن َعْبد  م ْسِلم  يَ ق ول   :-َصل ى الله  َعَلْيِه َوَسل مَ -قَاَل َرس ول  اللِه قال:  رضي الله عنهِ  نِ عن ثوبا
: ْساَلِم ِديًنا، وَ  ِحيَن ي ْصِبح  َوِحيَن ي ْمِسي َثاَلَث َمر ات  َصل ى الله  -ِبم َحم د  َرِضيت  بِاللِه رَبًّا، َوبِاإْلِ

رواه أحمد حديث صحيح  .ِإال  َكاَن َحقًّا َعَلى اللِه َأْن ي  ْرِضَيه  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة "، نَِبيًّا-َعَلْيِه َوَسل مَ 
 (1)لغيره.

 الشرح:

الله   كان علىات  إال  ثالث مر   ،أو المساء ،يقول هذا الذكر في وقت الصباح ،مسلم ما من عبد  
في  ؛ووعده حق ،ها بشرى من الله؛ إن  القيامة ن يرضيه يومأ ،جبه الله على نفسه سبحانهواجباً أو 

وأنت يا  ،ليمس  من أتى الله بقلب  بنون إال   في يوم ال ينفع مال وال ؛ه وأبيهيفر المرء من أم ِ  يوم  
ذكر إذا قلت هذا ال ،لك الوعد بأن يرضيك الله في هذا اليوم ،عبد الله يا من يقول هذا الذكر

ر قال وفي حديث آخ ،اتمر   له إذا أصبحت وإذا أمسيت ثالثَ فحافظ عليه أن تقو  ،موقناً به
ْساَلِم ِديًنا، وَ -َرس ول  الل ِه  ِبم َحم د  َرس واًل؛ َصل ى الله  َعَلْيِه َوَسل َم: "َمْن قَاَل: َرِضيت  بِالل ِه رَبًّا، َوبِاإْلِ
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ه تعالى قه اللق من وف  والموف   ،يه من يشاءه فضل الله يؤتإن   (1) رواه أبي داود َوَجَبْت َله  اْلَجن ة ".
 .لهذا

 :فما معنى هذا الذكر

يُت بِّاللهِّ رَبًّا : "قوله  ،رب سواه يره والولم أطلب غيره، فال إله غ ،، واكتفيت" أي اقتنعت به َرضِّ
 .هي ومعبوديفهو ربي وإل

يًنا: "قوله ْساَلمِّ دِّ ق شريعة اف، ولم أسلك إال ما يو نى لم اْسَع في غير طريق اإلسالم" بمع َوبِّاْْلِّ
 .-صلى الله عليه وسلم-محمد 

 ،ألمره اً قاً لما جاء به طائعمصد   ،" أي: رضيت بمحمد نبياً رسوالً مؤمناً بهَوبُِّمَحمَّد  " :قوله
 . بما شرعوأن ال أعبد الله إال   ،مجتنباً لما نهى عنه وزجر

– اص  َعْن َسْعِد ْبِن أَِبي َوق   ،ه مسلم في صحيحهوقد ورد هذا الذكر في مواضَع أ َخر منها ما ورا
 قَاَل ِحيَن َيْسَمع  اْلم َؤذِ َن َمنْ )أَن ه  قَاَل:  -َصل ى الله  َعَلْيِه َوَسل مَ -، َعْن َرس وِل اللِه -رضي الله عنه

ه  َوَرس ول ه ، َأْشَهد  َأْن اَل ِإَلَه ِإال  الله  َوْحَده  اَل َشرِيَك َله ، َوَأن  م َحم ًدا َرِضيت  بِاللِه رَبًّا َوِبم َحم د   َعْبد 
ْساَلِم ِديًنا، غ ِفَر َله  َذنْ ب ه   َعِن  ،وعند مسلم أيضاً  وهذا يقال بعد الشهادتين،(2) (َرس واًل، َوبِاإْلِ

:وَ اْلَعب اِس ْبِن َعْبِد اْلم ط ِلِب، أَن ه  َسِمَع َرس وَل اللِه َصل ى الله  َعَلْيِه  يَماِن  )َسل َم، يَ ق ول  َذاَق َطْعَم اإْلِ
ْساَلِم ِديًنا، َوِبم َحم د  َرس واًل   ( 3)(. َمْن َرِضَي بِاللِه رَبًّا، َوبِاإْلِ
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ْت َحاَلَوة  َواَل َشك  ِفي َأن  َمْن َكاَنْت َهِذِه ِصَفَته  فَ َقْد َخَلصَ : " -رحمه الله تْالى-وقال النووي 
يَماِن ِإَلى  ،َصح  ِإيَمان ه   ،ْعَنى اْلَحِديثِ مَ  :-َرِحَمه  الل ه  -َوقَاَل اْلَقاِضي ِعَياٌض  ،َوَذاَق َطْعَمه   ،قَ ْلِبهِ  اإْلِ

َونَ َفاِذ َبِصيَرتِِه  ،ث  ب وِت َمْعرِفَِتهِ َدلِيٌل لِ  ،ِ أِلَن  ِرَضاه  بِاْلَمْذك ورَات ،َوَخاَمَر بَاِطَنه   ،َواْطَمأَن ْت ِبِه نَ ْفس ه  
يَماَن َسه َل َخاَلطَِة َبَشاَشِتِه قَ ْلَبه  أِلَن  َمْن َرِضَي أَْمرًا َسه َل َعَلْيِه َفَكَذا اْلم ْؤِمن  ِإَذا َدَخَل قَ ْلَبه  اإْلِ َوم  

ْت َله  َوالل ه  أَْعَلم    (1). "َعَلْيِه طَاَعات  الل ِه تَ َعاَلى َوَلذ 

بر والدعوة إليها والص ،رفتها وتعلمها والعمل بهافهذه األصول الثالثة التي يجب على كل عبد  مع
– َعِن اْلبَ رَاِء ْبِن َعاِزب   !على ما يناله من أذى في سبيل ذلك وهي ما ي سأل عنه العبد في قبره

ِذيَن َءاَمُنواْ بِ حمس"  ، َعِن الن ِبيِ  َصل ى الله  َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل:-رضي الله عنه
بَ ُ تل َُ تّللبَ ِ َِ ٱيُثَبب ِ اب لَۡقۡوِل تلثبَ

27 آية إبراهيم ىجس  
: رَبِ َي الله ، َونَِبيِ ي م َحم      ٌد َصل ى الله  قَاَل: " نَ َزَلْت ِفي َعَذاِب اْلَقْبِر، فَ ي  َقال  َله : َمْن رَبَُّك؟ فَ يَ ق ول 

ِذيَن ءَ حمس َعَلْيِه َوَسل َم، َفَذِلَك قَ ْول ه  َعز  َوَجل :
بَ ُ تل َُ تّللبَ ِ َِ فِييُثَبب ِ اب ۡنتَيا َوفِي تٓأۡلِخَرةِِۖ  اَمُنواْ بِٱلَۡقۡوِل تلثبَ تلۡحتََيٰوةِ تلدبُ

 (2)رواه مسلم 27 آية إبراهيم ىجس
: رَبِ َي الل ه ، اَل: " َويَْأتِيِه َمَلَكاِن فَ ي ْجِلَسانِِه فَ يَ ق واَلِن َله : َمْن رَبَُّك؟ فَ يَ ق  قوفي الحديث مرفوعاً َ  ول 

ْساَلم ، فَ ي َق واَلِن َله : َما َهَذا الر ج ل  ال ِذي ب عِ فَ يَ ق واَلِن َله : مَ  : ِديِنَي اإْلِ َث ِفيك ْم؟ " ا ِدين َك؟ فَ يَ ق ول 
: ه َو َرس ول  الل ِه  : قَ َرْأت  ِكَتاَب ، فَ يَ ق واَلِن: َوَما ي  َصل ى الله  َعَلْيِه َوَسل مَ قَاَل: " فَ يَ ق ول  ْدرِيَك؟ فَ يَ ق ول 

ْقت  الل ِه َفآمَ  ِذيَن َءاَمنُواْ حمسل  َفَذِلَك قَ ْول  الل ِه َعز  َوجَ « زَاَد ِفي َحِديِث َجرِير  »ْنت  ِبِه َوَصد 
بَ ُ تل َُ تّللبَ ِ يُثَبب

ش وه  ِمَن قَاَل: " فَ ي  َناِدي م َناد  ِمَن الس َماِء: َأْن َقْد َصَدَق َعْبِدي، َفَأْفرِ  -ث م  ات  َفَقا  -" اآْليَة    ىجس
قَاَل: « َيْأتِيِه ِمْن َرْوِحَها َوِطيِبَهاف َ »َجن ِة، َواف َْتح وا َله  بَابًا ِإَلى اْلَجن ِة، َوأَْلِبس وه  ِمَن اْلَجن ِة " قَاَل: الْ 
َسِدِه، َويَْأتِيِه َعاد  ر وح ه  ِفي جَ َفذََكَر َمْوَته  َقاَل: " َوت   « َوِإن  اْلَكاِفرَ »قَاَل: « َوي  ْفَتح  َله  ِفيَها َمد  َبَصرِهِ »
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: َهاْه َهاْه َهاْه، اَل أَْدرِي، فَ يَ ق واَلِن َله : َما ِدين َك؟  َمَلَكاِن فَ ي ْجِلَسانِِه فَ يَ ق واَلِن: َله  َمْن رَبَُّك؟ فَ يَ ق ول 
: َهاْه َهاْه، اَل أَْدرِي، فَ يَ ق واَلِن: َما َهَذا الر ج ل  ال ِذي ب ِعَث ِفيك ْم؟ فَ يَ ق و  : َهاْه َهاْه، اَل ل  فَ يَ ق ول 

ا َله  بَابًا و أَْدرِي، فَ ي  َناِدي م َناد  ِمَن الس َماِء: َأْن َكَذَب، َفأَْفِرش وه  ِمَن الن اِر، َوأَْلِبس وه  ِمَن الن اِر، َوافْ َتح  
ر ه  َحت ى َتْخَتِلَف ِفيِه ب ْ َوي َضي ق  َعَلْيِه ق َ »َقاَل: « فَ َيْأتِيِه ِمْن َحر َِها َوَسم وِمَها»ِإَلى الن اِر " قَاَل: 

 (1) .رماه «َأْضاَلع ه  
 .لثابت في الحياة وبعد المماتنا بالقول االلهم ثبت  
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 السابعالدرس 
 الذكر السادس:

َِّه بِْسِم )  َِّذي الل عا ياُضرُّ الا ال ِميُع ال ما ُهوا السَّ اِء، وا ما الا ِفي السَّ ْيء  ِفي الَْرِض وا لِيمُ اْسِمِه شا  .َثاَلَث َمر ات   (عا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

: قَاَل َرس ول  الل ِه َصل ى الل ه  َعلَ  ْيِه َوَسل َم: َعْن أَبَاَن ْبِن ع ْثَماَن، قَاَل: َسِمْعت  ع ْثَماَن ْبَن َعف اَن، يَ ق ول 
َلة : " َما ِمْن َعْبد  يَ ق ول  ِفي َصَباِح ك لِ  يَ ْوم  َوَمسَ  اْسِمِه َشْيٌء َمَع َيض رُّ اَل ال ِذي الل ِه ِبْسِم )اِء ك لِ  لَي ْ

، فَ َيض ر ه  َشْيءٌ  وََكاَن أَبَان ، َقْد َأَصابَه   ( ِفي اأَلْرِض َواَل ِفي الس َماِء، َوه َو الس ِميع  الَعِليم  َثاَلَث َمر ات 
، َفَجَعَل الر ج ل  يَ نْ  ؟ أََما إِ »ظ ر  ِإلَْيِه، فَ َقاَل َله  أَبَان : طََرف  فَاِلج  ثْ ت َك، َما تَ ْنظ ر  ن  الَحِديَث َكَما َحد 

 (1) «َوَلِكنِ ي َلْم أَق  ْله  يَ ْوَمِئذ  لِي ْمِضَي الل ه  َعَلي  َقَدرَه  

 الشرح:

كون في ييستفتح به العبد يومه بذكر اسم الله كما  ،اليوم وهو الصباح ليكون هذا الذكر في أو 
ا يطلب به ، واسم الله إم  ه العبد مساءهأي بعد غروب الشمس فيستفتح ب ،أول الليل وهو المساء

" لينال به مقصوده، أو يستدفع به الضرر كما في هذا بسم الله الرحمن الرحيم الخير كما في " 

ي العالم م لكل ما فوهذا عا ،ه شيء في األرضالذكر ، فاسم الله بركًة أينما حل ، وقوله: ال يضر  
قام وسيء األس ،والهوام ،والدواب ،من الجن واإلنس ،هفيحفظه الله من كل ما يضر   ،السفلي

ما ال وغيرها م ،وأمراض الفجأة ،أي العالم العلوي من الفواجع ،وغيرها ، وقوله : وال في السماء
الذي ال  فهو السميع ،والعليم ،السميع وجل    الله، وختم هذا الذكر باسمي الله عز  يعلمه إال  
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 ،العليم اوال تختلف عليه اللغات، أم   ،صوتسمعه عن عجزه يوال  ،يخفى على سمعه شيء
فهو  ،وال جهل سبحانه ،ماً ال يساوره شك، فهو يدرك الحقيقة إدراكاً جاز فوسع علمه كل شيء

تكون ف ،ك أينما كنتأنه مع الذاكرها لتوقن أي   ،والسماء ،شيء في األرض سميع عليم لكل ِ 
 مطمئناً لحفظ الله لك.

 فعندما روى هذا ،يصيب نصف الجسم شللٌ  :أصابه الفالج وهو ،وقد كان أبان بن عثمان
بان ما فقال له أ ؟ولسان حاله يقول وكيف أصابك هذا المرض !جعل الرجل ينظر إليه ،الحديث

لم  يك، أي لم أكذب عليك، لكن ِ ثتالحديث كما حد   ا أن  تنظر؟ ثم ذكر له السبب فقال: أمَ 
 ه نسيه.ليمضي الله علي  قدره أي كأن   أقله يومئذ  

 الله إذا كتب للعبد أمراً هيء له من كل شيء، وأن   الذاكرل الذكر في حفظ ضْ ن ف  وهذا يبي ِ 
 وال راد لقضاء الله. ،أسبابه
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 الدرس الثامن

 الذكر السابع:
لها ال ) ه، اللُه ا ال ا   اتعشر مر   (شريكا له، له الُملُْك، وله الحمُد، وهو على كل شيء  قديرال وحدا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

من )وقال حماٌد: عن أبي عي اش أن رسوَل الله صلى الله عليه وسلم قال: -عن ابِن أبي عاِئش  
له الُمْلُك، وله الحمُد، وهو على كل شريَك له، ال وحَده، اللُه إال إلَه ال قال إذا أصبَح: 

َِّ عنه عْشُر  ، وُح شيء  قدير، كان لُه َعْدُل رقبة  من وَلدِّ إسماعيَل، وُكتَِّب له َعْشُر َحسنات 
ْرز  مَِّن الشيَانِّ حتى يُمسَي، وإن قالها إذا  ، وكان في حِّ ، ورُفَِّع له َعْشُر درجات  سيَئات 

 .(أْمَسى كان له مِّثُل ذلَك حتى ُيصبِّحَ 

م ، فقال: يا يرى النائ افيم-صلى الله عليه وسلم-قال في حديِث حم اد : فرأى رجٌل رسوَل الله 
، إن أبا عي اش ي حدِ ث  َعْنَك بكذا وكذا، قال: "َصَدَق أبو -صلى الله عليه وسلم -رسوَل الله 

 (1)عي اش". 

ياش من حديث أبي ع ةماج والنسائي في السنن الكبرى وابن ،ثبت هذا الحديث عند أبي داود
 ، واسناده صحيح.-رضي الله عنه-الزَُّرِقيِ  
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 الشرح:

وليس من األذكار التي  ،اتمر   رَ ي به الذاكر عشْ تيأ ،والمساء ،من أذكار الصباح ،لذكروهذا ا
 فالرواية الواردة فيه ضعيفة. ،والمغرب ،ر صالتي الفجربَ ال د  قَ ت   

 ،أذكار اليومو  ،ق بين أذكار الصباحة، والفر ر اليوم تقال مائة مر  ها من أذكاوورد في الصحيحين أن  
 .ة بأذكار أول اليومالصباح مختص  أذكار اليوم أوسع، فأذكار  أن  

 ،شريَك له، له الُمْلُك، وله الحمُد، وهو على كل شيء  قديرال وحَده، اللُه  إالَّ إلَه ال قوله: 
إخالص  :ك بمقتضاها فاز فوزاً عظيماً، وهيأفلح ومن تمس   هامن حقق   ،وهذه كلمة التوحيد

نبَ حمس تعالى:ة لله وحده ال شريك له قال العباد
َ
َحٗدا َوأ

َ
ِ أ ِ فَلَا تَۡدُعواْ َمَع تّللبَ  يةآ الجن ىجستلَۡمَسِٰجَد ّلِلبَ

مع  ،وصف المحمود بصفات الكمال :طلق، وله الحمد، والحمد هومله الملك ال وأن    1٢
زه شيء في قدير، فال يعج شيء   كل ِ   لله سبحانه، وهو علىوالتعظيم، وهذا ال يكون إال   ،ةالمحب

 .!ما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكونوال في السماء إن   ،األرض

ن غير المثل م :: العدل أيكان لُه َعْدُل رقبة  من وَلدِّ إسماعيلَ   ،الذكر اذأتى بهفثواب من 
، -عليه السالم-من أوالد إسماعيل  مثل ما لو اشترى ولداً  ،ه من الثوابجنسه، فيحصل ل

 (1)أشرف الناس. مهألن   ؛-عليه السالم-من أوالد إسماعيل  صَ ما خ  وإن   ،وأعتقه
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ْرز  مَِّن  ، وكان في حِّ ، ورُفَِّع له َعْشُر درجات  َِّ عنه عْشُر سيَئات  ، وُح وُكتَِّب له َعْشُر َحسنات 
ا في وإغوائه، وكذلك من قاله ،ووسوسته ،ع من الشيطانمنِ وَ  ظَ فِ أي حَ ، مسيَ الشيَانِّ حتى يُ 

 ى يصبح.فله مثل ذلك حت   ،المساء

ا جزء ه(( ليؤذن باعتبار هذه الرؤيا وتحققها، فإن  النوم(( وضع موضع ))فيما يرى النائمقوله: ))
النوم((  صادق الرؤيا. ولو قيل: ))فيبوة، والتعريف في ))النائم(( للعهد، أي النائم المن أجزاء الن  

 (1)الحتمل أن يكون من أضغاث األحالم.
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 التاسعالدرس 

 الذكر الثامن:
انا ) ْبحا ْمِدهِ  اللهِ  س ُ ِبحا  وتزيد ما شئت َمر ة   ِمائَةَ  (وا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ينَ : قَالَ  َمنْ ): -َسل مَ وَ  َعَلْيهِ  الله   َصل ى- اللهِ  َرس ول   قَالَ : قَالَ -رضي الله عنه- ه َريْ َرةَ  أَِبي َعنْ   حِّ
ينَ  ُيْصبِّحُ  ي َوحِّ ا بَِّأْفَضلَ  اْلقَِّياَمةِّ، يَ ْومَ  دٌ َأحَ  يَْأتِّ  َلمْ  َمرَّة ، مِّاَئةَ  َوبَِّحْمدِّهِّ، اللهِّ  ُسْبَحانَ : يُْمسِّ  مِّمَّ

 (1)(.َلْيهِّ عَ  زَادَ  َأوْ  قَالَ  َما مِّْثلَ  قَالَ  َأَحدٌ  إِّالَّ  بِّهِّ، َجاءَ 

 الشرح: 

 صلى- يهف بي ن والسيئات، الحسنات ومقادير الخير ألصناف جامعٌ  عظيٌم، شريفٌ  حديثٌ  هذا
 -رضي الله عنه– مسعود ابن قال (2).عبيده على به تعالى الل ه تفض ل ما ربه عن-وسلم عليه الل ه
ه، رب   حسنة فإذا لقي العبد فله ألف :قال هذا الذكر فمن( عشراته َوَحداته غلبت لمن ويلٌ : )

 ،ثوالله المستعان، وفي هذا الحديفهذا من الخسران  ،حسناته وهي مضاعفة ،سيئاتهغلبت و 
  والتنافس فيه . ،إيماء بالزيادة في الخير

 وتكون الزيادة على مْنيين: 

 .ةيقولها مثالً مائة وعشرين مر   أي أنْ  ،الذكر هذا: أن تكون الزيادة من نفس أحدهما
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 .بأذكار كثيرة فيأتي ،ن تكون الزيادة في الذكر المطلق: أواْلخر

وصفه بصفات  ،ووحمده ه ،وعيب   ،نقص   عن كل ِ  ،تنزيه الله :أي َوبَِّحْمدِّهِّ  اللهِّ  ُسْبَحانَ وقوله: 
 ة والتعظيم.مع المحب   ،الكمال المطلق
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 العاشرالدرس 

 الذكر التاسع:
ينا، كوب أ صبْحنا، بك اللَّهُمَّ ) احيا، وبك أ مسا اُموُت، وبك ن ليك ن  ة واحدةمر   (النشورُ  وا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 أصبْحنا، بك اللَُّهمَّ ): أصبحَ  إذا يقول كان هأن  -وسلم عليه الله صلى-النبي عن هريرة، أبي عن
 أمَسينا، كب اللَُّهمَّ : "قال ىأمس وإذا ،"شورُ النَّ  وإليك نَُموُت، وبك َنحيا، وبك أمَسينا، وبك
 (1)(.شورُ النَّ  ليكَ إو  نموُت، وبِّكَ  نحيا، وبكَ 

ساء في وتقديم الم ،بتقديم الصباح في الصباحثبت هذا الحديث عند أبي داود في السنن 
  .المساء

 الشرح:

 َمْغم ورِينَ  َأوْ  ،ِبِحْفِظكَ  نَ م تَ َلبِ ِسي َأْصَبْحَنا يا الله َأيْ ( أصبْحنا، وبك أمَسينابك الل ه م  فقوله: )
 .ِبذِْكِركَ  م ْشَتِغِلينَ  َأوْ  ،بِِنَعِمكَ 

 َوَسائِرِ  أْلَْوقَاتِ ا َجِميعِ  ِفي َهَذا َعَلى َحال َنا َيْسَتِمرُّ  يَ ْعِني( َنم وت   وبك َنحيا، وبكوقوله: )
 .اْلَحااَلتِ 
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 َتك ون َأنْ  ر َِوايَاتال أَْوَلى َوِهيَ  َمَساءالْ  ِفي والمصير الصباح في شورالن  ( شور  الن   ليكَ إو قوله: )
 اْلَمْوت بَ ْعد ةاْلَحَيا َوه وَ  النُّش ور ِبَمْنزَِلةِ  الن  ْوم ِمنْ  َوااِلنِْتَباه الص َباح أِلَن   َمْحف وظَة

ر ورَة َواْلَمَساء  الن  ْوم ِفي س ْبَحانه ل هال َجَعلَ  َذاَوِلهَ  الل ه ِإَلى َواْلَمِصير اْلَمْوت ِبَمْنزَِلةِ  الن  ْوم ِإَلى َوالص ي ْ
 قَالَ  َوَحَياة ن ش ور ِتَباهَوااِلنْ  اْلَمْوت َأخ و الن  ْوم أِلَن   َوالنُّش ور اْلبَ ْعث َعَلى َدلِياًل  بَ ْعده َوااِلنِْتَباه اْلَمْوت
َهارِ َوتبۡتَِغآؤُ َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦ حمس :تَ َعاَلى ۡيِل َوتلنبَ

بَ َٖ لبَِقۡوٖم يَۡسَمُعوَن َمَناُمُكم بِٱل ٰ ۦَٓۚ إِنبَ فِي َذٰلَِك ٓأَلَي ِن فَۡضلِهِ ُكم مب
23 آية الروم ىجس٢٣  

 ِإَذا َكانَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل ه َصل ى ي  الن بِ  َأن   ح َذيْ َفة َعنْ  َصِحيحه ِفي اْلب َخارِي   َرَواه   َما أَْيًضا َعَلْيهِ  َويَد ل  
َقظَ   (1).(النُّش ور َوِإلَْيهِ  َأَماتَ َنا ما بعد أحيانا الذي هلل الحمد) :قَالَ  ِاْستَ ي ْ
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 العاشر الحادي الدرس

 الذكر الْاشر:
أَْصباحا  َأْصباْحناا)  َّ  الُْملْكُ  وا ْمدُ  ،هِ لِل الْحا َّهِ  وا اها  الا  لِل ل

ِ
الَّ  ا

ِ
هُ  اللُه، ا ْحدا رِيكا  الا  وا اهُ  شا اهُ  الُْملْكُ  ل ل ْمدُ  وا ُهوا  الْحا ْيء   ُكل ِ  عالاى وا  شا

، يْرا  أَْسأَلُكا  راب ِ  قاِدير  ا خا ِذا ِفي ما يْرا  اليوم ها خا ا وا ها، ما اْعدا أَُعوذُ  ب ر ِ  ِمنْ  بِكا  وا ا شا ِذا ِفي ما ر ِ  اليوم ها شا ا وا ها  ما اْعدا ب ِ  ،ب  َأُعوذُ  را

لِ  ِمنا  ِبكا  ُسوءِ  الْكاسا ب ِ  الْكِباِر، وا اب   ِمنْ  بِكا  أَُعوذُ  را اب  وا  النَّارِ  ِفي عاذا  .ة واحدةمر   (الْقابْرِ  ِفي عاذا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

َنا): قَالَ  ىأَْمسَ  ِإَذا ،-َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الله   َصل ى- اللهِ  نَِبيُّ  َكانَ : قَالَ  اللِه، َعْبدِ  َعنْ   َوأَْمَسى أَْمَسي ْ
 َأْسأَل كَ  َرب ِ  ): ِفيِهن   قَالَ  اه  أ رَ : قَالَ  (َله   َشرِيكَ  اَل  َوْحَده   له ،ال ِإال   ِإَلهَ  اَل  لِل هِ  َواْلَحْمد   لِل ِه، اْلم ْلك  

رَ  َلةِ  َهِذهِ  ِفي َما َخي ْ َلةِ  هِ َهذِ  ِفي َما َشر ِ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأع وذ   بَ ْعَدَها، َما َوَخي ْرَ  الل ي ْ  َرب ِ  بَ ْعَدَها، َما َوَشر ِ  الل ي ْ
 َوِإَذا (اْلَقْبرِ  ِفي َذاب  َوعَ  الن ارِ  ِفي َعَذاب   ِمنْ  ِبكَ  َأع وذ   َرب ِ  اْلِكَبِر، س وءِ وَ  اْلَكَسلِ  ِمنَ  ِبكَ  أَع وذ  

 اْلم ْلك   َوَأْصَبحَ  َأْصَبْحَنا): أَْيًضا َقِديرٌ  َشْيء   ك ل ِ  َعَلى َوه وَ  اْلَحْمد   َوَله   اْلم ْلك   َله   َذِلكَ  قَالَ  َأْصَبحَ 
 (1)رواه مسلم (لِل هِ 

 الشرح: 

د الله هو المتفر ِ  بأن   ،ه وتسليملخالقِ  من العبدِ  وإذعان   ،إقرار   (لِل هِ  اْلم ْلك   َوَأْصَبحَ  َأْصَبْحَناقوله: )
له بذكر   قر  ا ي  وبعده ،ة والتعظيممع المحب   : وصفه بالكمال المطلقوهو( لِل هِ  َواْلَحْمد  ) بالملك

 َشْيء   ك ل ِ  َعَلى َوه وَ  اْلَحْمد   َوَله   اْلم ْلك   َله  ، َله   َشرِيكَ  اَل  َده  َوحْ  الله ، ِإال   ِإَلهَ  اَل ) كلمة التوحيد
وحدانية الله والمساء بشهادتك ب ،عند قولك لهذه العبارة في الصباح ،ل يا راعاك اللهفتأم   (َقِديرٌ 
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ذكر، وهذا ذا البتكرار ه ،لتستشعر عظمة التوحيد ،ل ليلتكوأو   ،ل يومكسبحانه، وعظمته في أو  
 .دينتسأله أن تكون من عباده الموح ِ و  ،لتعتني بتوحيد الله

رَ  اليوم َهِذا ِفي َما َخي ْرَ  َأْسأَل كَ  َرب ِ وقوله: )  اليوم َهِذا ِفي َما َشر ِ  ِمنْ  ِبكَ  َوأَع وذ   بَ ْعَدَه، َما َوَخي ْ
يأتي من بعده  اوم ،في هذا اليوم خير كل    م  ليع   ةنكر  وجاءَ  ،الخير الله( طلب من بَ ْعَدَها َما َوَشر ِ 

في  الذاكر  فيبقى  ،اموما يأتي بعده من أي   ،في هذا اليوم شر   ام، ويستعيذ به سبحانه من كل ِ من أي  
 من الله ورعاية. حفظ  

 َوِقل ة   لِْلَخْيرِ  ْفسِ الن    اثِ انِْبعَ  َعَدم   ه وَ  اْلَكَسل   ( واْلكَِّبرِّ  َوُسوءِّ  اْلَكَسلِّ  مِّنَ  بِّكَ  َأُعوذُ  َرب ِّ وقوله: )
 .َعَلْيهِ  اْلق ْدرَةِ  فَ َعَدم   :اْلَعْجز   َوأَم ا ،ِإْمَكانِهِ  َمعَ  الر ْغَبةِ 

َعاَذة  ا ت ْسَتَحبُّ  وَِكاَله َما .بِهِ  َوالت ْسوِيف   ِفْعل ه   َيِجب   َما تَ ْرك   :ه وَ  َوِقيلَ    . )1(ِمْنه   إْلِ

 َعَلى الت  َعاظ مِ  ِبَمْعَنى َكان  فَاإْلِسْ  َوفَ ْتِحَها اْلَباءِ  بِِإْسَكانِ  اْلِكَبرِ  َناه  َرَوي ْ  :اْلَقاِضي قَالَ وسوء الكبر: 
 (2) .اْلع ْمرِ  أَْرَذلِ  ِإَلى َوالر د ِ  َواْلَخَرفِ  اْلَهَرمِ  ِبَمْعَنى َواْلَفْتح   الن اسِ 

وات األربع التي من الدع ( وهذهَقْبرِّ الْ  فِّي َوَعَذاب   النَّارِّ  فِّي َعَذاب   مِّنْ  بِّكَ  َأُعوذُ  َرب ِّ وقوله:)
 ،ارالن   وفيها طلب االستعاذة من عذابالصالة،  برَ ال د  قَ ت    أنْ -صلى الله عليه وسلم-أرشد النبي 
ِذيَن َيُقولُوَن َرببََنا تۡصرِۡف َعنبَا َعَذاَب َجَهنبََمۖٗ إِنبَ َعَذاَبَها َكاَن حمس قال تعالى:

بَ  65 آية الفرقان ىجسَغَراًما َوتل
ا حمس ومن عذاب القبر اُر ُيۡعَرُضوَن َعلتَۡيَها ُغُدوبٗ َشدبَ تلنبَ

َ
ۡدِخلُٓواْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

َ
اَعُة أ َۚ َوَيوَۡم ََُّقوُم تلسبَ ا وََعِشتيبٗ

 46 آية غافر ىجستلَۡعَذاِب 
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 عشر الثانيالدرس 

 الذكر الحادي عشر:
ا اللهُمَّ ) ة   ِمنْ  ِبيي أَْصباحا  ما د   أَوْ  نِْعما ، ِمنْ  بِأَحا لِْقكا كا  فاِمنْكا  خا ْحدا رِيكا  الا  وا ، شا اكا ْمدُ  فالاكا  ل اكا  الْحا ل ْكرُ  وا ة مر   (الشُّ

 .واحدة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

: قَالَ  أَن ه  -َوَسل مَ  َعَلْيهِ  لله  ا َصل ى- اللهِ  َرس ولِ  َعنْ ، -رضي الله عنه-البياضي  َغن ام   ْبنِ عبد الله  َعنِ 
 َشرِيكَ  اَل  َوْحَدكَ  َفِمْنكَ  ،َخْلِقكَ  ِمنْ  بَِأَحد   َأوْ  ِنْعَمة   ِمنْ  ِبي َأْصَبحَ  َما الله م  : ي ْصِبح   ِحينَ  قَالَ  َمنْ )

 (1).(اْلي َْومِ  َذِلكَ  ش ْكرَ  أَد ى ِإال   ،الشُّْكر   َوَلكَ  اْلَحْمد   فَ َلكَ  َلَك،

ام من حديث عبد الله بن غن   ،السنن الكبرى والنسائي في ،ثبت هذا الحديث عند أبي داود
 وهو حديث صحيح.-رضي الله عنه-البَ َياضي 

 الشرح:

هي منك ف َخْلِقَك، ِمنْ  بَِأَحد   َأوْ  ،صل بي من نعمة هذا الصباحما ات   أي: يا الله الله م  قوله: 
 .َلكَ  َشرِيكَ  اَل  َوْحَدكَ سبحانك 

ة لمحب  مع ا ،وصف الله سبحانه بالكمال المطلق :، الحمدر  الشُّكْ  َوَلكَ  اْلَحْمد   فَ َلكَ قوله: 
 َّمح جح مج حج ُّ  وقال تعالى: االعتراف بهذه النعم واستشعارها :والتعظيم والشكر

  11آية الضحى

                                                
 (407/ 8) داود أ بيي سننو  (7/ 9) للنسائي الكبرى السنن - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

45 

 

ِۡن ِعَبادَِي حمسٹ ٹ و ُكوُر تۡعَملُٓواْ َءاَل َداوُۥَد ُشۡكٗراَۚ َوقَلتِيٞل مب فمن أتى بهذا ، 13آية سبأىجس١٣تلشبَ
ر الله لنا يس  و  ،ىصَ حْ وال ت   دُّ عَ عم ال ت   فيها، وهذه الن ِ  الل ه نعم ركْ ش   من عليه بما امق ،الذكر

زِيَدنبَُكۡمۖٗ َولَئِن َكَفۡرَُّۡم إِنبَ َعَذابِي لََشِديٞد َوِإۡذ حمس  فقال تعالى: شكرها،
َ
ذبََن َرببُُكۡم لَئِن َشَكۡرَُّۡم لَأ

َ
تَأ

 والله الموفق. ،لذكر اليسيروالمحروم من حرم هذا ا 7 آية إبراهيم ىجس
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 عشر الثالثالدرس 

 :عشر الذكر الثاني
ةِ  عالاى أَْصباْحناا) ِم، ِفْطرا ْسَلا

ِ
ةِ  عالاى و ااْل ِص، كالِما ْخَلا

ِ
اِبي ِناا ِدينِ عالاى  وا  ااْل ، ن د  مَّ َّةِ عالاى  وا  ُمحا اِهيما  أَِبيناا ِمل بْرا

ِ
 ُمْسِلًما، نِيفًاحا  ا

ا ما  .في الصباح فقط ة واحدةمر   (الُْمْشرِِكينا  ِمنا  أَنا  وا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 ِإَذا-َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الله   َصل ى- لهِ ال َرس ول   َكانَ : َقالَ  أَبِيهِ  َعنْ  أَبْ َزى، ْبنِ  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  اللهِ  َعْبدِ  َعنْ 
ْساَلِم، ْطَرةِ فِ  َعَلى َأْصَبْحَنا: »قَالَ  َأْصَبحَ  ْخاَلِص، َكِلَمةِ  َعَلى وَ  اإْلِ  م َحم د ، نَِبيِ َنا ِدينِ َلى َ عَ  و اإْلِ
 (1)حديث صحيح  «اْلم ْشرِِكينَ  ِمنَ  أَنَا َوَما م ْسِلًما، َحِنيًفا ِإبْ رَاِهيمَ  أَبِيَنا َوِمل ةِ 

 الشرح:

،: ِإبْ َراِهيمَ  َفِمل ة    وََكِلَمة   .َواْعِتَقاًدا ،َوَعَماًل  ،قَ ْواًل  ،الل هِ  ِعْندِ  ِمنْ  بِهِ  َجاءَ  َما: م َحم د   َوِدين   الت  ْوِحيد 
ْساَلمِ  َوِفْطَرة   .الل ه   ِإال   ِإَلهَ  اَل  َأنْ  َشَهاَدة   ِهيَ : اإْلِْخاَلصِ   ،َمَحب ِتهِ  ِمنْ  ِعَباَده   َعَلْيهِ  لل ه  ا َفَطرَ  َما ِهيَ : اإْلِ

، ع ب وِدي ةً  َله   َوااِلْسِتْساَلمِ  َله ، َشرِيكَ  اَل  َوْحَده   َوِعَباَدتِهِ   .َوِإنَابَةً  اًداَواْنِقيَ  َوذ الًّ

َوَمن حمس تَ َعاَلى قَالَ  لسَُّفَهاءِ ا َأَسِفهِ  ِمنْ  فَ ه وَ  َعْنه   َرِغبَ  َمنْ  ال ِذي ،اْلَخاص ةِ  َخاص ةِ  تَ ْوِحيد   ه وَ  فَ َهَذا
 
بَ ِلبَةِ إِبَۡرٰهِـَۧم إِل ٰلِِحيَن يَرَۡغُب َعن مب ۖٗ َوِإنبَُهۥ فِي تٓأۡلِخَرةِ لَِمَن تلصبَ ۡنتَيا ۚۥَ َولََقِد تۡصَطَفتۡيَنُٰه فِي تلدبُ ا َمن َسفَِه َنۡفَسُه

 (2) 13٠ آية البقرة ىجس١٣٠
. ام ْخِلصً : َعطَاءٌ  َوَقالَ . يًمام ْسَتقِ : َكْعب   ْبن   م َحم د   قَالَ  :ِعَبارَات   َثاَلث   ِفيهِ  لِلس َلفِ "  َواْلَحِنيف  

فَٱۡسَتقتِيُمٓواْ إِلَۡيهِ حمس: تَ َعاَلى الل ه   قَالَ  ِسَواه   َما د ونَ  الل هِ  إَلى اْلَقْلبِ  م ْسَتِقيم   فَ ه وَ . م ت ِبًعا: آَخر ونَ  َوقَالَ 
                                                

 9759) (، والنسائي في ))السنن الكبرى((5477(، والدارمي )12404أ خرجه أ حمد ) - 1

 (444/ 1) السالكين مدارج - 5
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ۗٓ َوَويۡٞل لبِلُۡمۡشِركِيَن  ِذيَن قَالُواْ َرببَُنا تحمس: تَ َعاَلى َوقَالَ 6 آية فصلت ىجسَوتۡسَتۡغفُِروهُ
بَ ُ ُثمبَ تۡسَتَقُٰمواْ إِنبَ تل ّللبَ

يق   َبْكر   أَب و قَالَ   3٠ آية فصلت ىجس  فَ َلمْ . َيْسرَةً  َواَل  َيْمَنةً  ْنه  عَ  يَ ْلَتِفت وا فَ َلمْ : - َعْنه   الل ه   َرِضيَ - الصِ دِ 
 (1)اَل. ِسَواه   َما إَلى ِبق ل وِبِهمْ  يَ ْلَتِفت وا

 
  

                                                
 (15/ 57) الفتاوى مجموع - 1
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 عشر الرابعالدرس 

 الذكر الثالث عشر:
  اللهم)

ِ
نُْشهِدُ  نُْشهُِدكا  أَْصباْحناا نَّ ا لاةا  وا ما ئِكاتاكا  عاْرِشكا  حا َلا ما ِميعا  وا جا لِْقكا  وا َّكا  خا َّهُ  أَنْتا  أَن اها  الا  الل ل

ِ
 شريك ال وحدك أ نت ا ال ا

أَنَّ  ًدا وا مَّ ُسولُكا  عاْبُدكا  ُمحا را  ات في الصباح فقط.مر   تين أو ثالث أو أربعأو مر  ة مر   (وا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 قال من: )-سلمو  َعَلْيهِ  الله   َصل ى- الل هِ  َرس ول   َقالَ : َقالَ -عنه الله رضي- مالك بن أنس عن
 أَْنتَ  أَن كَ  َخْلِقكَ  َوَجِميعَ  َوَماَلِئَكَتكَ  َعْرِشكَ  َحَمَلةَ  َون ْشِهد   ن ْشِهد كَ  َأْصَبْحَنا إِن ا همالل   يصبح حين
ًدا َوَأن   شريك ال وحدك أنت إال ِإَلهَ  اَل  الل ه    َذِلكَ  ِفي ر ب  َعه   لل ه  ا أَْعَتقَ  ِإال   َوَرس ول كَ  َعْبد كَ  م َحم 

 ِفي الن ارِ  ِمنَ  الل ه   أَْعتَ َقه   َمر ات   بَعَ أَرْ  قَاَلَها َوَمنْ  الن اِر، ِمنَ  ِنْصَفه   الل ه   َأْعَتقَ  َمر تَ ْينِ  َهاقَالَ  َوَمنْ  اْليَ ْوِم،
 (1) .(اليوم ذلك

 الشرح: 

في لما ورد  ، وذلكتين أو ثالثاً أو أربعاً ة أو مر  خيير مر  على الت   ،باحهذا الذكر يقال في الص  
 خطأ. اوالمساء وهذ ،خالف من جعله في الصباح .الحديث

                                                
 ،(80) برقم الس ني وابن ،(9) برقم والليلة اليوم عمل في والنسائي ،(1501) برقم المفرد ال دب في لبخاريوا ،([2049) برقم( ]118/ 4) داود أ بو أ خرجه  - 1

ن س ناد - الله رحمه - ابز ابن الش يخ سماحة وحسَّ  (.51 ص) ال خيار تحفة في داود وأ بيي النسائي ا 
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اً مما جعلت الله عليك شهيد أنْ  ةيشعرك بهذه الشهادة العظيم ،باحوقولك هذا الذكر في الص  
: كولقشهد المالئكة في يجعلك تأتي بحق هذه الشهادة، فالله عالم الغيب والشهادة، ثم ت  

 17 آية الحاقة ىجسَرببَِك فَوَۡقُهۡم يَۡوَمئِٖذ ثََمٰنتَِيةٞ َعۡرَش َوَيۡحِمُل حمس :تعالى قال ؛((عرشك حملة وأ ْشهد))

 من صفوف ثمانية: أي ىجسفَوَۡقُهۡم يَۡوَمئِٖذ ثََمٰنتَِيةٞ حمس :- عنهما الله رضي -عباس ابن قال
تهم يعلم ال المالئكة  .الله إال   عد 

 هم؟ كم أعلم لهال: - الله رحمه- البصري الحسن وقال .- الله رحمه- الضح اك قال وكذا
 آالف؟ ثمانية أم أثمانية

 الله يرض- عائشة فعن نور؛ من تعالى الله خلقهم عظيم، خلق :المالئكة ؛ومالئكتك: قوله
 من الجانُّ  وخ ِلقَ  نور ، من المالئكة   خ ِلَقت: )قال-وسلم عليه الله صلى- اللهَ  رسول أن  -عنها
 (1) .(ك ملَ  و ِصفَ  ِمم ا آدم   وخ ِلقَ  نار ، من مارج

 الخلق جميع ألن   الخاص؛ على العام فطْ عَ  باب من ؛(مالئكتك) على( خلقك جميع) هفَ طْ وعَ 
 .وغيرهم المالئكة تتناول

 نم أفضل المالئكة أن   على اللةالد   هو: المخلوقات سائر بين من المالئكة تخصيص من هنا والمراد
 هو، إال   لهإ ال الله أن   عرفوا همألن   اإم   غيرهم؛ من بذلك ولىأ والمالئكة اإلشهاد، مقام المقام أن   أو البشر،

 .يهمف أتم   وهي العدالة، الشهود في األصل ألن اوإم   المخلوقات، سائر قبل ورسوله، عبده محمداً  وأن  

 (1).النار ذل نم التخلُّص :هو هنا اإلعتاق( الله أعتق: )قوله

                                                
 142شرح حضن المسلم  - 1
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 عشر الخامسالدرس 

 :الذكر الرابع عشر
اِت  َأُعوذُ ) اِت  اللهِ  ِبكاِلما ر ِ  ِمنْ  التَّامَّ ا شا ، ما لاقا امْ  خا كا  ل  واحدة في المساء فقط.ة مر   (تاُضرَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 َما اللهِ  َرس ولَ  يَا: فَ َقالَ -َسل مَ وَ  َعَلْيهِ  الله   َصل ى- الن ِبي ِ  ِإَلى َرج لٌ  َجاءَ : قَالَ  أَن ه   ه َريْ رََة، أَِبي َعنْ 
 الت ام اتِ  اللهِ  ِبَكِلَماتِ  أَع وذ   :أَْمَسْيتَ  ِحينَ  ق  ْلَت، َلوْ  أََما): قَالَ  اْلَبارَِحَة، َلَدَغْتِني َعْقَرب   ِمنْ  َلِقيت  

 (1) .(َتض ر كَ  َلمْ  َخَلَق، َما َشر ِ  ِمنْ 

 الشرح:

 وهذا الذكر فيه روايتان ضْيفتان:

 من أذكار الصباح؛ فهذه ضعيفة. هكون  أحدهما:

ي ة واحدة في المساء كما ورد فوال يقال إال مر   ةات فهذه ضعيفيقال ثالث مر   هكون  واألخرى:
 (2)صحيح مسلم.

 بالله شرعا: طلب العوذ بالله عند ورد الم َخوِ ِف.ة االستعاذ

                                                
 (5071/ 4) مسلم صحيح - 1
 14ء للعصيمي شرح الخَلصة الحس نا - 5
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  (1)والعوذ: هو االلتجاء.

 يدخل ال التي الكامالت َمْعَناه   :ِقيلَ  ،الت ام اتِ  الل هِ  ِبَكِلَماتِ  أَع وذ  -َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل ه   َصل ى- قَ ْول ه  
اِفَية  ، الن اِفَعة   :َوِقيلَ  ،عيبٌ  وال ،نقصٌ  فيها َنا بِاْلَكِلَماتِ  اْلم رَاد   :َوِقيلَ  ،الش   (2).أعلم والله ،القرآن ه 

 من القول األول. وهذا أعم   (3)،وكتبه تعالى الله أسماء: أي(( الله بكلمات: ))وقيل

 قول:ك فالله يال يضر   ،ولكن هذا األذى ،ذىباأل تصابك قد أن   واألذى؛ ،رِ والفرق بين الض  

 حمس
بَ وُكۡم إِل ٗذىِۖ آ لَن يَُضربُ

َ
 111آية عمران آل ىجسأ

  

                                                
 41شرح ال صول الثَلثة للعصيمي  - 1
 (11/ 18) مسلم على النووي شرح - 5
 171شرح حصن المسلم  - 1
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 الخاتمة
ه على نبي ِ  مى الله وسل  ومليكه وصل   شيء   خالق كل ِ  ،م اإلنسان مالم يعلملله الذي عل   دَ الحمْ 

 :وبعد   محمد  

ي وه ،والمساء ،من شرح أذكار الصباح إعداده، وسهل إيراده، جمعت في هذا الشرح ما تيسر
" الخالصة في كتابه-حفظه الله– صالح بن عبد الله العصيمياألذكار التي أنتقاها الشيخ: 

تها: ثالثة عَ  باحِ الص   أذكار   : أن  خالصة  القولو  ،الحسناء في أذكار الصباح والمساء"  شرَ ِعد 
 .ذكراً 

تها: اثنا عشر  .ذكراً  وأن  أذكار المساء ِعد 

 .أذكار وأن  المشترك بينهما بلفظه ثمانية

 .أذكار نهما في أصله مع تغيير لفظه ثالثةوأن  المشترك بي

 بذكرين يختصان به. ل  ض  وأن الصباح يفْ 

 (1)بذكر يختص به. ل  وأن المساء يفض  

 ،حياته لحفظ المسلم في ،من األسباب الشرعية ،األذكاروهذه  ه،أفيد به من قر وأ ،منه ألستفيد
اه الله  يها وتعليمها من استرعفعلى المسلم الحرص على المحافظة عل ،ها الله تعالىوقد يسر  

  .تعالى

 

                                                
 12شرح الخَلصة الحس ناء للعصيمي  - 1
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 الفهرس
 2 .............................................................................................................. المقدمة

 3 ............................................................................................ أذكار الصباح والمساء

 7 ....................................................................................................... الدرس األول

 7 .............................................................................................................. قال المصن ِّف وفقه الله:

 51 ..................................................................................................... الدرس الثاني

 51 ...................................................................................................... د االستغفار:الذكر األول: سي  

 51 .....................................................................................................الدرس الثالث

يثُ  الذكر الثاني:  51 ................................................................................... يَا َحيُّ يَا قَيُّومُ بَِّرْحَمتَِّك أَْستَغِّ

 22 .....................................................................................................الدرس الرابع

نْيَا فِّي اْلعَافِّيَةَ  أَْسأَلُكَ  إِّن ِّي اللَُّهمَّ  الذكر الثالث: َرةِّ  الدُّ  22 ...................................................................... َواْْلخِّ

 23 .................................................................................................. الخامسالدرس 

 23 ........................................................................................ اللَُّهمَّ َعالَِّم الغَْيبِّ َوالشََّهاَدةِّ  الذكر الرابع:

 22 .................................................................................................. الدرس السادس

ٍد َصلَّى اللهُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم نَبِّيًّا الذكر الخامس: ينًا، َوبُِّمَحمَّ ْسََلمِّ دِّ يُت بِّاللهِّ َربًّا، َوبِّاْْلِّ  22 ..................................... َرضِّ

 33 .................................................................................................... الدرس السابع

ي اللَّهِّ بِّْسمِّ  الذكر السادس: يُع العَلِّيمُ َمَع يَُضرُّ اَل الَّذِّ ، َوهَُو السَّمِّ هِّ َشْيٌء فِّي األَْرضِّ َواَل فِّي السََّماءِّ  33 ................ اْسمِّ

 31 .................................................................................................... الدرس الثامن

 31 ........................ شريَك له، له الُمْلُك، وله الحمُد، وهو على كل شيٍء قديرال وحَده، اللهُ إال إلهَ ال  الذكر السابع:
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 31 .................................................................................................... الدرس التاسع

هِّ  اللهِّ  سُبَْحانَ  الذكر الثامن:  31 ................................................................................................ َوبَِّحْمدِّ

 02 .................................................................................................... الدرس العاشر

 02 ..................................... النشورُ  وإليك نَُموُت، وبك نَحيا، وبك أمَسينا، وبك أصبْحنا، بك اللَُّهمَّ  الذكر التاسع:

 02 .......................................................................................... الدرس الحادي العاشر

، اْلُمْلكُ  َوأَْصبَحَ  أَْصبَْحنَا الذكر العاشر:  02 .......................................................... اللهُ  إِّالَّ  إِّلَهَ  الَ  لِّلَّهِّ  اْلَحْمدُ وَ  لِّلَّهِّ

 00 ..............................................................................................الدرس الثاني عشر

نْ  بِّي أَْصبَحَ  َما اللُهمَّ  الذكر الحادي عشر: نْ  بِّأََحدٍ  أَوْ  نِّْعَمةٍ  مِّ  00 ........................................................ َخلْقَِّك، مِّ

 04 ............................................................................................. الدرس الثالث عشر

ْسََلمِّ  فِّْطَرةِّ  َعلَى أَْصبَْحنَا الذكر الثاني عشر:  04 ................................................................................. اْْلِّ

 01 ............................................................................................. الدرس الرابع عشر

ُدكَ  أَْصبَْحنَا إِّنَّا اللهم الذكر الثالث عشر: ُد نُْشهِّ كَ  َحَملَةَ  َونُْشهِّ  01 ........................................................... َعْرشِّ

 12 ........................................................................................... الدرس الخامس عشر

اتِّ  اللهِّ  بَِّكلَِّماتِّ  أَعُوذُ  الذكر الرابع عشر: نْ  التَّامَّ كَ  لَمْ  َخلََق، َما َشر ِّ  مِّ  12 .................................................. تَُضرَّ

 12 ............................................................................................................ لخاتمةا

 13 ............................................................................................................. الفهرس
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