








ذًحلص،أ

علىوالنلأم والصالة ال_الميرا، رب تنب المحمي 
آلهوعلى محمد، نسنا لمرنلين وا ء لأنسا ١ أشرف 

الدين،يوم إلى بإحسان ثبعهم وس أجمعص، وأصحابه 
يعل;أما 

ظرفى عظيئا شأى الخكئوية الصلاة يعد للدم فان 
نولافيه وزعن ه، النبي عليه حث ففد الإسلام، 

بعدتعالى اض ذكر مثروعنق فى الأدله فجاءت وفعلا؛ 
لمعانجامعه باذكار المكتوبة الصلاة من الانصراف 

عفليمة.

متينئ١^، ءؤوس تعالى: فوله ذلك على ئد وقد 
أفااأمز0 ه: عتاس ابن نال •؛[، ]ق: اشمده رأيتن 











شرحاهامء 1ر0كتوف 1كااق بس ااأذك1إ 'ج ' ٦

إلام0 ولا حوق لا مئين، شيء كل على وهو الحمد، وله 
ولنالشه، له إناث، إلا تجذ ولا افئ، إلا إك لا باق، 

لهنخبمن افث، إلا إلأ لا الخخ، ض ولن الفنن، 
•٢ اللكفروذُ؛ كره ولو الديى 

اللأإلا إله •رلأ ت والمجر المغرب صلاة يعد ومول - ٥ 
ويميت،يحيى الحمد، وله ، المش، له له، شريلث، لا وحده 
منانعشز قوير« شيء كل على وهو 

والقنويعالأيكار، هذه من واحدا يقول ثم س ٦ 
يالثنة؛عاملا القلب، حاصز ليكوذ أفضل، 

•منه )٣٣( ف* ،الحمد منة، )٣٣( اف، نبحال ١٠— أ 

•حنيت الراجِ بن اض عبد حديث ص' )؛ود(، مسللم رناه )١( 
(،١٢٧)واليلة،■اليوم *عض في ني والتا (، ٣٤٧٤)الئرمذف روات )٢( 

ِنعدد ص ظرق عدة من ورد والحديث را،'آ/'آاد(ط وأحمد 
بنعييلعلها لم مناو، من نخلو لا نبيها وأما ه، الصحابة 

مثلفي بها الاستدلال فيكون بعصا، بعمها يشد ورواتها ئلرتها 
المنة"م تما ا، انفلرت تعالى؛ اة شاق إن به بأس لا المرصع هذا 
واافتارى(، YwlV)رنم اوص>يحةء الأُحادث للة وااّ (، ٢٢٨)ص 
فيالبهلأل صالح بن فريح الشيخ ورمانة )أا/'آبما(ه باز" ابن 
.الدم هدا 



م' آآ االاذلكر ممد 
ا=ق.ُت

اف'إلا إل ررلأ المثة: تمام ويقود >ة، )٣٣( مح« »الأ 
كلعلى وهو الحمد، ولن المالنئ<، له له، سرش لا وحده 
الإنرادبعده وما الدكب هذا في ويجور ، يدبرا شيء 

رجبابد الحاذفلاذ يكر كما أحن؛ والإيراد والجمع، 
وغيرهماحجر وابن 

HjObالحمد رر ، مث0 )٣٣( ررنيحال ت يقود أو — ب 
بماالمجموع فيكوذ ا؛ >ة١٣)٣٣( أكن>ا»اف' >ة،)٣٣( 

•عياي ون

،م—رْ )٣٣( اننب"ررنص—أء—١١^ ود قيأد ~ ج 
فيكوي>ةل؛،؛ ( )٤٣أكبن«»الأ >ة، ( ٣٣)ف«ااالخمد 

منه.المجمّوع 

فنح ١٠ت وانظر ، لةه4 هريرة أبي حديث من (، ٥٩٧)لم مرواه )١( 
رجبرد/-ها(.لأن 

(.ry<{/y)حجر ٥^١^ )د/"آها(. رحب لأن اناريء ءفح انظر: )٢( 
فهش،ميرْ أن حدث من (، ٥٩٥)لم وم(، ٨٤٣)البخاري رواه )٣( 

)د/.وآ(.رحب لأن اuري٠ لانح انظر: 
•فهش عجره ن كعب حديب من ( ٥٩٦)لم مأحاِجه )٤( 



،أووحهأمء 1امكت9وف أساف بعح 1ر|دكار ]،م 
=و!؛_[—^=—^—====

١)افر® يقود! أو — د  ف®ءالخهد ، ٠^١^٠٠( ٠
(١ ١)أكبنا*افُ منان، ( ٠ المجموعشكو)1 ،؛ منا ( ٠

ثلاض-

ف"؛،الحمد  ١١منه، ( ١١)اف،؛ر١نأحانى ت يقود أو — ه 
ثادقالمجموع مكوو ( ١١)أتمن*ااافُ >ة، ( ١١)

رئلاض-

فرا،والحمد ^٥، ٠٠( ٢٥)افرلإ رانبحال يقود! أو — و 
(٢٥)أكبن« وافآ >ة، ( ٢٥)افُ« إلا إلن ولا >ة، ( ٢٥)

٠مثه المجمؤع فيكول ؛ مت0 

انظرتفهتي؛ هريرة أبي حديث من ( ٦٣٢٩)البخاري رواه )١( 
راا/ةما(.)آ/بمآم(،ابري<«

>خهغ،هريرة أبي حديب من ( ٥٩٥)ومسلم (، ٨٤٣)البخاري رواه )٢( 
اامجم-وعوانظر! (؛ ١٩٠)ه/ رجب لأبن الباريء لأفتح انظرت 
)آآ/مه؛(.اينثب«فتاوى 

AtU'K/ro)وأحن  Ay^^/r)والناؤ (، ٣٤١٣)الترمذي روا؛ )٣( 
حديئ)هدا ت الترمذي وناو ط نقيتي ثابت بن زيد حديث من 

انيالثورواه  ٠٠هأ عمر ابن حديث مجن ناهد وله صحيح(، 
(٧٦/٣.)



ع1* ١^٥١ صفه 

—=محُ;!ء=

أو— سعث توم عذاثاك ئني اارب يقود؛ ثم - ٧ 
جئع_ءا؛ادك،لاا.

ئ،أحن وما فدت ما لي اعقر رراللهم ت ويمول - ٨ 
بهأعالم أث وما أمزنت، وما أعلث، وما أصررت وما 

أث«ل^.١^ ي لأ اثؤخن، الئمدم،وأتت أث مر؛ 
يخش^ ذكرك ض أض «امحلم - ٩ 

ءاذتك«ر^.

(.١0٦هِ  ١٥٦٣)ااصاححاينحزسه« وانظر! \,(ج ' )٩ لم مرواْ )١( 
رواياتإحدى ني ورذ ما على بناء وهذا (، ٧٧١)ملم رواه )٢( 

أيى»ض انظر: سلم؛ إذا ذلك بفوز كان ه أنه من سالم، 
الكبرى•و'اثن (. ٧٤٣)خزبمة• ابن و'ءسمح )(،•ءا(، داود• 

(.٢٩٧/١)الخعاد• وازاد )آ/ءازا(. للتهقي 
وأحمنه(، ٣/٣)ائ والن(، ١٥٢٢)دارذ أبو رواة )٣( 

ابنوالحاننل النووي، وصححه فيغ، حبل بن معاذ حدث من 
دؤود٠ْنواهد وله باز، بن العزيز عيد والشغ حجرء 

نلما أنه الثاني: والقول السائم، بعد ما الملأ؛: بذم واJراد 
كلم اذثمول، ندغ )قلا الغاني: روايه ذلك ديويد لام، ال

ابنعنه نقله كما ئنمثه، ابن الامايم شيح اختيار وهدا صلاة...(، 
ئب«ابن •دوى وانظر: ء-م(.  ٠٢ه٧/١)المُاد• 'زاد في المم 

(ء١٩٧/١١)باز• اين و>ذاوى )؛آ/أّاء(. 



و1و>حهامء المكتوي |لضلإف بعد الإذكاد ~يزة ا
اً=====ً=======ق-صث

ألصهو إلأ اثه لا I الكرض؛ آيه نقرأ نم - ١ ٠ 
صامحت ق أص;ثآ 4 نا ى زم نلأ ثُ ئأخئث لا آقوأ 

•ئفنجبوتا آدهر بس ت\ بمئم ياذندء إلا عث7ْ ئني آلرى يا 
آلتنحتوتِؤنسسيه لمح ناء بما إلا ة علمه من يحطون ولا 

[٢٥ت]١^٥: ألعدثر؛ه آلمي؛ وهو *بملهثا ةودهُ ولا نأإززوأ 
أحدآلله هو ^٥١؛ ت الإخلاصن سورة يقرأ يم — ١ ١ 

تءَي و ثوثذ م نحد م © آص قث آ© 
٤[.. ١ تكده =kiy\ لا. 

ين© أذ؛لج برت أءو-د • الملق سورْ يمرأ م ~ ١ ٢ 
آتقننتنر وين © وئب إدا ءاًق ثر وين © قف ما ثر 
.ا_تات لقلق ١ ل حّده إذا حامد نر وثن لمقد آز 

ألتاينيرث آعوذ ز ■،ؤ • الئاس مورم يقرأ نم —  ١٣
١■^^ثر ين © آص ١^ و آقاِس ص © 

يُا© -اءَح آلتصدور ف مسوس © ا-ثئاص 

(،٤٤)ه/»الكمى« ني المائي رواه الكرسي آية ما،ة في الحديث، ؛١( 
رند■ فهند أمامة أبي حديث من ( ١١٤إ ٨١ا'الكبتراأ في وألْلبراني 

(.١١٩٧)T/العلأمء ؛اتمة انظر! العلم, أهل مءن حمم صححه 



s-nصفاتالأ'ذئ, 

—شم——مممً

١]ص: آبمت 

بعدباليكر الجهر ينثرومق لأدله ا جاءت وقد 
رالكنالمتقدم: ه تنبه بن المغيرة حدث ففي الصلاة؛ 

•محالة" م دم بهي يهئو ه اينب رمود 
الموت.ريع والإهلال: 

حينبالذكر الموت رفع أل ت هأ عباس ابن دعن 
ناله، الّتي عهاي على كاف المكتوبة من الناس ننصرف 

إذابذلك انمرقوا إذا أغالم راكنت ه: عثاس ابن 
بالض«لى.ه النؤ صلاة انقضائ اعرف رركت لفظ: دفي 

ءبِ\بالتكببر الموت رفع مشروعية على ثدي ذهن-ا 
•به تجهرول كانوا الذي الدكر س والممير الننروصة، المالة 

الحديثهدا راقي الثعدي: الرحمن عبد الشيح فال 

والترمذ.ي(، ١٥٢٣داود)أبو رواه المعوذامت، نراءة في الحديث، )١( 
حدبن،ص ( ٦٣٤ِ  ٦٣٢/ YA)وأجمد (، ٦٨/٣>والشاي (، ٢٩٠٣)

*امنحةانظر! • بطرنه صحيح حديث، وهو • فهغ عامر بن عقبة 
(.١٩٩.)م\اآا العلام" 

(.٥٨٣)وُذإ (، ٨٤٢.  ٨٤)١ الحائي دوائ )٢( 



س>ته1مء الهتود |كااة بمد ااادكار م ا— 
خ=—====—==^ت~ 

مسقريب هو مس سسمع يحيث ا يالذكر الصوت رفع 
رمحعوسحن< ، ذحءو0 أو يبت، أو ، سوق في المسجد؛ 

ليتعلموالتسبيح؛ انيلثل، التكبير، الذكر؛ بكل صرمحت، لا 
منذك غير إلى العالم، من والجاهل ايجير، من الصم 

كماوحده، بالتهليل الموت رقع يخثص ولا الموائد، 
الئثةااإدراك به تحصل ولكن اليوم، الناس أكثر يفعله 

تعالى;فال إ-خفاوه؛ ذالن_ئ1 الدعاء وأما 
>ؤولأتعالى; وفال [، 00لالأء_راف; وحمه؟بم هثئبما ذحلإ' 
في£، ؛؟وفد [، ١١•]الإسراء: هاه ؤبنذ وث* بمؤ؛ف جيهر 

١الدعاء في يزلئ، أيها j^، عايشه عن الصحيحين* ١٠
الصويت،"رثع الحس؛ فال مسيرها؛ في الأقوال أحد وهو 

ينأو أحمد: الأمام ونال <،؛^، LpL_بالدعاء 
الآية'ار؛؛•لهذه دعاءه؛ 

شيحعنها ثحديثح عديدة، فوائد الدعاء إخفاء وفي 

)ا/ا<ا;؛(.الأخلكم« نمرة «ذح 
(.٤٤٧)وسلي ( ٤٧٢١)•الخاري روان ه، >ثة .و' )٢( 
)ا/-اآ'ا(.يب لابن ءالانناُة• بظر: )•١( 

)ءسااُآ(.يميت لابن المشم• الصراط •اتقاء ينفد: )٤( 





!؛،)حيامم ااْكتوإة اليياة ؛_ ااآذكار ء ' ٦
 '•=١٨========—=

ق-ُا

١؛،كدايعدها افي رمحمود رأيت ولقد ١١لفظ؛ وفي 
بيمينه١١التسبيخ يعفد ١١لفظ؛ وفي بأصابعه، وعد 

،(٢)العلمافيها زياده وهدم 

.ء(.٦٥)(، ١٥٠٢)داوذ و وأب(. )U/mن3اق الب رواة )١( 
(.٧٩راثنتير-آ/؛ي، (، ٣٤٨٦)( ٢٤١١)( ٣٤والئر.أوي)،ا

نظزلأ( ٥١•. ٩•ء ، ٤١. )آآ/•؛ وأحمد (، ٩٢٦)ماجه وابن 
الأول،.الموصع قي شل داود أبي عند ااسمينه'ا وزيادة ومختمرا، 

أذكامقي يدذ وءلأ (، ١٨٧-  ١٨٦/١١)باز« ابن »ذاوى انظر: )٢( 
لام،البعد انملأة أذكار ش الكلام واثغمق )رآه(. المائة■ 

الأذكار.موصوم .ش اوغما~أحسم* ٠.* الكتاب وهذا (. ٢١٢)ص. 





،11>تاهاماء ااْكتو|ق اكياف |س ا(اذكار ء ' أ
=ي,ء==ض===^==ض=غ

الدنيافي ذلك واهب لأنك ونتناد؛ السائم برجى منك 
والأجرة•

وعظمساحيرايك، كنرث * أي ٠ و ارنباركث، ت قوله 
يدللأنه تعالى؛ ينه إلا تصل نلا )نارك( ولفظ وكاتك، 

الدانية.انمركت علمي 

العقلةذا يا أي: والاكرامءا؛ الجلأو ذا روا قولن: 
وعبادهلأنبيائه المكرم أي• ردالإكرام،؛ والكبريا؛، 

يلتقلا شيء م عن م ممن أف ثجق النونل؛ اكالحتن، 
الحمديتضمن ورالإكرام( الثعغليم، يقمن ز( الجاد ف) به، 

والمحثه.

المن.تمالهالتوحيد كلمه هدْ : ار،هااإلا إله ارلا قوله! 
هووالنالوه: مالوه، بمعنى: و)إلة( والإئبايتط، الثفي على 

.وثعفليمامحثه المعبود 

لمعنىنأكيد وهي منفردا، أي: راوحدْ؛؛؛ قولن: 
اطئ(.رإلأ الإئاُن،: 

أوإله(، )لا للمني توكيد لئ«: شريف، •رلأ قولن: 
ريك،ث له يكوف لا الواحن. لأف )وحذزه(؛ لقوله: تأكيد 



اء
Lض=^———=—^.. LL=

•والمعنى ف f لثي ١ همي اجد والمالمعاون والنرولأ^ت 
والإلهيةالربوبية مث به نخثص ما كل همي له نربك لا 

والصفات.والأسماء 

فيالأثياء جميع ئاك أي: الئالف،((؛ ررله فولا: 
وصفاتها.دواتها 

حثابالكمال الوصف له أى: الحمد،،؛ ؛ءوله قولا: 
هباته., وجزياصفاته لعلو وثعفليما 

منالمدين: : فديت،،شيء كز على ءاوهو نولا: 
مبالغةصّغة وهو والمةشي.ر، كالقادر تعالى؛ ائب أمحماء 
المدرة،كامل فهو عجز، يعتريها لا كاملة مد-رة دو معناها: 

يحصى.لأ مدرته و1ثار 

لمانعطي ولا ، أعطيت، لما مانع لا اللهم رر نولا: 
لنسمنهلئ ولا ، إعطاءه أردت لمل مانع لا أي: منمتح،،؛ 

عهناءْقدر فما وتعالى، نبحانه نافد ففاءه لأل الله؛ منعه 

شيئايغير أل أحد يستطع فاد يوحد، لا منعه قدر وما وجد، 
تسق،ثلأ يبمؤ ين ِللئايير ه يمج ءؤم١ نى: داد؛^١ ؛ ذللث، مس 
.٢[ ]فاطر: للكته< أله ؤهن بمي؛ث من ثث ممل ثأد تسف، وما ثهأ 



طمد اوذكار ® آناأ
تق-..-ء—

شح. الحد ت الجد؛٠ منك الجد يا اكخ 'ريلا قوله- 
بمعنى:ورمن( والبغغ، والغنى الحفل هوت - الجم 

عذ.

ولاغناه عندك الغنى صاحب ننمع لا والمعنى؛ 
ماأحؤ هذا كال وإنما العمل نشه وإنما حهله، 

له،والاذعاف تعالى، اقو إلى التفويص فيه لأف العبد؛ قاد 
منهوغين٥ والخيل والقوة الحول وأف بوحدانيته، والاعترافنح 

تعالى•

الحزل،أصل ; باق(،إلا دو0 ولا حون، ءلا ت يوله 
غيره.عد انفصاله أو الشيء ثغثر 

ماحال إلى به بتوصل ما وهو بالحيلة، يفنر أو 
,حمه 

إلاحال ئغيثر أو أم ئدبثر إلى بثوصل لا والمعنى؛ 
النينعمبق ِص للعبد ئحود لا وقيل؛ ، ومعونتك ينشيثتك 

افب.بتوفيق إلا اقو طاعة على له محزه ولا افه، يعصمة إلا 

وأيئة وئمويفس استن،\لآم كلمه ررهي • القووي قال 
يقعفي حجلة له وليس الأمر، مذ شيئا بملك لا العبد 





سا\هامم ااْك؛ن9أق اكااف بعد ارآذكال ~"ثء ا

الحمدتشمل والتناء وأفعاله، وأسمائه وصفاته ذاته على 
.والشكن والمنح 

والعبادة،الطاعة ت أي ؛ اللأينا، له ررمخلميى يوله; 
نقللأي: تعالى، فه إلا فعاد العبد يفعل ألا والإخلاص: 

•الليي له نخلصذ ونوحد 

كونناكرهوا ولو أي: الكافرويىا٠؛ كرة ررولو شوله: 
عابديل.وكوننا الله، ليل مخلصيث 

الما كل عن فه تنزيها أي: ؛ ١^٠٠نبحال ١١قوله: 
يجادله.يليى 

أكبنأي: بابه؛ على مقيل اسنر : أكبر٠٠اروافه قوله: 
ذلكوفي وأفعاله، وصماته وأسمائه ذاته في ثيء كل مل 

لكنالعفلمه، يتخمل والكبرياء تعالى، افه عظمة إثبات 

أكمل.الكير.باة 

أي:دعاء؛ بعل هدا : ء-دادلئإاابني رن،  ١١قوله: 
منتحميله أل ربه العبد ودعاء عذ.ادكط مل احفئلني 

ءؤءأؤم-كتعالى: قاد منه؛ الوقاية اسباب مل هو العداد_ح 



لآ"م_^^ذلكد

ع-رإماكان عدابهظ إى جهم عياب  ١٤٤انه، تئنا بمرلؤن 
[.٦٦-  ٦٥]الفرقان: ومثاماه <ننثإا سآءيث، إئها 

إمالتهم،يعد تحييهم أي• ءبادك'ا؛ ثمث، ررنوم ت قولئ 
القيامة.يوم للحساب ودجمعهلم 

الثمر:وأصل دعاء، فعل لي«; اغمز اااطهلم قوله: 
للدنودِ،،سترم تعالى؛ افث من والمغفرة والتغهليه، الئئز 

َ

ّورحمته وبفضله عنها ؛عفوه اثارها العبد ووقاية 

 Iمىقاث,ْتاا راما أي؛ أحزت،(؛ وما ليت راما قولة
التعميم؛عن كناية وهدا عمل، مئ أحرتا، راوما الثيئة، 

ش•ط '}ما جمح أي؛ 
منأحررئ،اا راوما الأنوب،، متر لأمت؛؛ راما ! ومحيلر

عات.١لنلا 

عدمبمعنى؛ الدنوب متر أحرمت،٠٠ وما ١١وقيل! 
يوثقبحيتا تقيلة؛ المالدنولت، متر ميقع بما مواحدة ل١ 

موح.لتوبة 
ء

نعلتهوما أي! أءاونث،اا؛ وما أسزرُن، وما  ١١فوله؛ 





ئسمد
Us—-ا ق.-ِ

ُء ظلبوهو؛ دعاء، فعل هذا ; أءني،اشوله; 
المذكورة.الأمور على المساعدة وهو العون، 

الأكر؛أنواع لجمح شامل هدا I ذكرك؛؛ارعلى قوله؛ 
بالعلموالاشتغال تعالى، اممب على وافاء القران، فراءة مئ 

iذلك، وتحو فع نا لا 

نكنلم إذا العسد لأف الشكر؛ ض ه وفدم 
أذمء>ةذمح تعالى: قال ؛ اماثبكن م لذاكنا 

[.١٥٢ئكمثوزه وي ل نل؛أٍكنو\ 

اللهنعمة آثار ئفلهز أف السكن؛ ؛ ااوثكرك٠، فوله؛ 
وعلىاعترافا، قلبه وعلى ثناء، عبده لسان على تعالى 

إويرصا٥ يحنه فيما تعنه ويمرق انقيادا، جوارحه 

نعمنه.في صرفها من وحير محناعيه، على بها ويتعين 
العبادةهى.' الحننه العبادة ؛ ءيادتالئ،ااراوحن قوله! 

للتمع.الموافمه تعالى، لله ١^١لصه 



س>حاه1مء اامكٌوق اكبرة مح |راذكار 

تؤالكرسى آية ثفسر 

معبودلا ت أي هوه؛ إلا إلته لأ ء؛ؤ؛ممم تعالى! شوله 
الباطل.أبثلل مى فعباذته سواه وما هو، إلا بحق 

لأكملالنتن اaكامالة الحياة ذو أي: ؤألحم4، 
فناء.نألحهها ولا بعدم، يبق لا الش الصفات 
غيره،على الفائلم بنمه، القائم أي؛ ^١ ٢٥٦^

إليه.محتاحول وحلمه حلقه، عذ غى فهو 

وهوالنعامر، الننة! ه؛ م_م ولا سنة ثاحده لا ؤ 
مىأقوى والنوم فمهل، العين فى ويكون الحغيمح، الثوم 

النومونملي الهي،، فى ويكون الموب،، أحو وهو الستة، 
نبحايهفهو وقنوميته؛ حياته لكمّال تعالى الله عن والننه 

شيء،عنه يغبّث، ولا يهود، ولا عمله ولا نمص يعتريه لا 
خافيه.عليه نخفى ولا 

وحلماملكا أي! ؛ آلآيماه< ف، ؤثا ^٣؛>، ١٢ؤ، ما ؛اؤل<! 
•دئدمحرا 



ءنس االئرسى آبة ضير 
ا=—^=ص——^ءمح.ت

لأحدليس أي• ؛إذيوءه؛ إلا عثْآ يمي آلذى يا ءؤس 
بأمره.أي• بإذيه؛ إلا وكبريائه لعظمته عنده يشسر |ل 

هن-اءأي؛ ه؛ حننهم وما أيديهم ما ^؟^١؛ 
يخفىفاد والمتسJق، الماصة بالأمور محيثل وائللاعه 

نجهللا أنه بمشي أيل-يهم بين ما وعلنه شيء، مها عيه 
يينلا أنه يقتضي حلمهم لما وعلمه النتبمل، 

ءؤهاJلام: العليه موسى عى تعالى قاد كما الماصى؛ 
[.٥٢]طه: ه يمي نث* زذ بميسل لا كثث ق ثي بمد علنها 

أي:ثاءه؛ ينا إلا عنيوة من يش، بملوف تو 
اةعلميم ما إلا تعالى افب علمم بن شيئا بملمون لا انمائ 

علنهمالحلي يغلّمه أذ اممه ثاء فما رمله، ألسنة على إياه 
أومانه، أّأو بياته، يتعئز فيما ذللثج كاف سواء إياه، 

مخلوقاته.أو أفعاله، أو صفاته، 

وأحافل،ماد أي: وأردر؛سيم؛ \وتكوي سخ'؛ربته وؤ 
كماغنوا ف المدبمين موضع وهو عظيم، مخلوق مي والكن 
الإسلامشيح به وجزم وغيره، ه عتاس ابن عن توي 
وأئمةالعلم أهل بن هما وغين المم وابل تنمثة، ابل 



شرحهمء اوْكأود ، i|^lبمد ايأذكار إء ٦' 
=وء==^=====ض=

العرشبذ الئلف: ض واحد غين وقاو التحقيق، 

أتهونغته ^^، ٠١١هدا عفلمق من بلع وقد إليه، قاة كالم 
لأرضزوا الكموات وبع 

حفظيعجز0 ولا يثقله لا ت أي ؛ حئئلهثتأه يمده> >ؤولأ 
؛يسير صهل عليه دلك بل بينهما، وما لأرص وا الموات 

وقوته.قدرته لكمال 

الذات؛علو ١لمطلق؛ النلز له أي; اتي؛هم؛ 
تنطه ؛^^ ٣١آإنن؛ؤا المخلوقات، جميع فوق بكونه 

الجلال،ونعوت الكمال صفات كل قله المدر؛ وعلو د؛ا، 
علىالفائر فهو القهر؛ وعلو تقص، ولا عيب يلحمه فاد 
•شيء عله نمح لا شي؛، كل في ف المتقن شي؛، كل 

العهلمة،صفات حميع له الذي أي• ؤالتطيثَه؛ 
فىلا أحل، ولا ت أعظم فاد والكيزائ، الجائل وهى 
الكاملالثعفليم وله وأفعاله، وصفاته أسمائه في ولا ذاته 

.الموتئروعباد0 و٠الآئكته أنبيائه وLلونما فى 

امسا،آية واش (، ٢٤٩. ؛U/T T)كثير. اش ءف انظر: 
(.٢٠.  ١٩)عثيمين ُن محمد نلثيح 



٦

ر
Jyuihj  الإخلأمىسورة

أبقتا،_ة الآموله ل_تسوو للخط1ب ا •
يمعناه.عارها له، معتقدا يه، جازما قولا , قا والمعز؛ 

تعالىال1ب أمماء مز م اسهذا آحتث،و.؛ه! آثم 
ااأكامJلأنه به؛ الأعيان مذ غينْ قى بولا به، ١^ ثنى 

وافعاله.صفاته جمع في 
,

وربوبيتهألوهييه في بالكمال المنفرد هو والأحد! 
مثيل.ولا له نظير فاد وصفاته، وامحمانه 

كلهاالغادئق تقمدْ الذي أي: ألأتتثده؛ ونث 
منله لما وأحوالها؛ وصروراتها حاجاتها جميع في 

وأفعاله.وصفاته وأسمائه ذاته فى الئطلق الكمال 

ه،لمثيل لا وعلا جل لأئه تثثإن.ه؛ ءأؤدأ 
عذمسثعن ولأيه منه، وجزء والده بن مشني والولد 

حد.أم 



ق;ُا

شرحهاْء ااْكتوبف يعي |اإذكار 

ندليس الذي الأزل هو ه لألأ بمب<؛ 
مولودا؟!يكون فكيف شيء، 

كبمن م اى: لثن'4؛ ًطءا ق بمي >ي 
أفعاله،في ولا أوصافه، في ولا أسمائه، في اوتا ئأحد 

وتعار.زك تبا 





سؤ.حد01ء اا0كتووق 1كااة بمد ار|ذكأل ء ا~ 
=تيح.؛__اس^^===^^^====

شرمن بالاستعاذة افث أمن أجبها مى التي والجكمه 
الأزواجنيئان مجو اللل أو هي: . ٣ و\% . اللبل 

لأفمحليي؛ القيا ئنتشر وفيه الموذية، نات والحيوا الشريره 
_L^LiaJL  المظلمة.والنواصع الظلمات في

هنالنماJاتث آشده: ى ألنثشث شز 
عقدة٠كل على ونثتن الحيوفل، نعفدو اللاتي الئواحر 

النحر.مى يردف ما نهقذ حتى 

الأنمسنعنى: الثماثان؛ إف يقاد: أف ويحتمل 
واشاة.الرحاJ صو ١^^٤؛ والأزواج ١^ 

الذيهو الحاسد: حسده: إذا حامد نسر 
للمحودينعرضى لا قل. وهو غيره، على لله ١ يعمه يكره 

مىعليه يفدر بما بعميه زوال فى عى نوقئ بشيء، 

تعالى:قاد ولهدا وازدئ؛ الشن فيه الذي وهذا الأساب، 
لكنحد عنده يكون فد اذ الأنلأل ؛ حد؟ وإذا 

،يم0 ولا بلسانه ولا بقله لا أدى؛ عليه يرب ولا ، يخفيه 
بماإلا أخاه يعامل ولا ذللن،، مئ شيقا فلبه في نجد بل 

اممه،عهنه من إلا أحد، منه يخلو يكاد لا وهذا ائته، يحبه 



'/ان~ اتحانق ا سورة ئصسر 
ا==مصذ========ق..!أ

علىرب الذي الحاسد شز مى بالني الاستعاذة إلى فاحتيج 
والجوارح،از واللمبالقدِا الأذى مص ممتضاْ حدْ 
يي0.وإJهلال( 

إلانضدت لا الخين لأن العائن؛ الحاسد: ز ويخز 
النمس.حسث القلع، شرير حابي بص 

الشنأنواع جميع مى الاسعاذة مثنت,ا ورم الفهده 
.وخصوصاعموما 



شرجمء الخكتوف  ٥٢!مد اااذكأر أ—-ةث 
1=======^==—..تئت-

ر
٠<الناس سورة تفسر 

 j،^إلىالناس إصامحة فيه آلقابج،ه<: متت اعود ؛
وئدبيرهموثربيتهم لحلقهم المثصنة تعالى، اللب ربوبية 

ليريهننضئى وهدا يفيدهم، مما وجغغلهم وإ'ممالآحهم 
وإجابةأحوالهم، بتفاصيل وعلنه الواسعه، ورحمته التامه، 

كرباتهم-وكئت دعواتهم، 

فيهم،المتمِثف، ملك_ؤلم أي: ألكايزه؛ 
ومماليكه.عبيده وهم 

الذيومعبودهم الحز إلههم أي؛ آلثاثرا4؛ ءؤ,اكه 
غيره.بحي لهم معبود ولا مسواة، إله لا 

الومحومة؛أصل أ-لتثابجايمت آلإسوايي، ثر 
منه.شمر به يحز لا الذي ال>فتي الموت أو الحركه، 

ونواس؛فهو التيهل١ن، هو؛ الحماس والوسواس 

إذات نخيمثرحس من الحناس وهو الونوسة، كثير لأنه 










