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 تذكير العبد                  

 بسم هللا الرمحن الرحيم
إف احلمد هلل، حنمده، ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور 
أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل لو، ومن يضلل فال 
ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال هللا، وحده ال شريك لو،وأشهد أف 

 و أمجعُت.حممًدا عبده ورسولو، صلى هللا عليو وعلى آلو وصحب
 أما بعد:

ال ريب يف عظم شأف احلمد وجاللة قدره،وكثرة ثوابو، فهو من 
أجل الطاعات، وأحسن القربات، كما جاء يف صحيح مسلم عن أيب 

واحلمد هلل متأل ادليزاف، »مرفوًعا:  -رضي هللا عنو  -مالك األشعري 
، «سبحاف هللا واحلمد هلل متألف أو متأل ما بني السموات واألرض

أحق ما تقرب بو العبد إىل ربو سبحانو وتعاىل،  -أي احلمد  -وىو 
كاف إذا رفع رأسو من الركوع يقوؿ:   ثبت يف الصحيح أف النيب 

ربنا ولك احلمد ملء السموات، وملء األرض، وملء ما شئت »
من شيء بعد، أىل الثناء واجملد، أحق ما قاؿ العبد، وكلنا لك 

معطي دلا منعت وال ينفع ذا اجلد  عبد، ال مانع دلا أعطيت، ال
 «.منك اجلد

أحق ما : »وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رمحو هللا، يف قولو 
خرب دلبتدأ حمذوؼ، أي احلمد أحق ما قاؿ العبد، أو « قاؿ العبد

أحق ما قاؿ العبد، ففيو أف احلمد أحق ما قالو  -وىو احلمد  -ىذا 
أف تفتتح بو الفاحتة... ]فقو العبد، وذلذا أوجب قولو يف كل صالة، 

 [.23/366األدعية 
واحلمد مطلوب من ادلسلم يف كل وقت وحُت؛ إذ أف العبد يف  
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كل أوقاتو متقلب يف نعمة هللا، وىو سبحانو خالق اخللق ورازقهم، 
أسبغ عليهم نعمو ظاىرة وباطنة، دينية ودنيوية، ودفع عنهم النقم 

ىو موليها، وال يدفع الشر عنهم وادلكاره، فليس بالعباد من نعمة إال 
سواه فهو سبحانو يستحق منهم احلمد والثناء يف كل وقت 
وحُت،كما أنو سبحانو يستحق احلمد لكماؿ صفاتو، ودلالو من 
األمساء احلسٌت، والنعوت العظيمة اليت ال تنبغي إال لو، كما قاؿ 

َلًدا َوََلْ َيُكْن َلُو َشرِيٌك ِف َوُقِل احْلَْمُد ّلِِلِه الهِذي ََلْ يَػتهِخْذ وَ سبحانو: 
ُْه َتْكِبريًا [ 222]اإلسراء:  اْلُمْلِك َوَلَْ َيُكْن َلُو َوِلٌّ ِمَن الذُّؿِّ وََكّبِّ

فكل اسم من أمسائو، وكل صفة من صفاتو يستحق عليها أكمل 
احلمد والثناء، فكيف جبميع أمسائو احلسٌت وصفاتو العظيمة ]فقو 

 .[2/367األدعية: 
وكذلك حيمد هللا سبحانو وتعاىل على ما أنعم لو علينا من نعمة 

اْليَػْوـَ اإلسالـ، اليت ىي أجل النعم وأكرب ادلنن قاؿ سبحانو: 
ـَ  ْسََل َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اْْلِ

 [4]ادلائدة:  ِديًنا
وَف َعَلْيَك َأْف َأْسَلُموا ُقْل اَل مَتُنُّوا َعَليه ََيُنُّ وقاؿ سبحانو: 

 ِإْسََلَمُكْم َبِل اّلِلهُ ََيُنُّ َعَلْيُكْم َأْف َىَداُكْم ِلْْلَِيَاِف ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ 
 [.28]احلجرات: 

َوقَاُلوا احْلَْمُد ّلِِلِه الهِذي وكما ذكر سبحانو دعاء أىل اجلنة: 
 [.54]األعراؼ:  ا َوَما ُكنها لِنَػْهَتِدَي َلْواَل َأْف َىَدانَا اّلِلهُ َىَدانَا ذِلَذَ 

 
وكما أف احلمد مطلوب من ادلسلم يف كل وقت، إال أف ىناؾ 



 ٤ 
 

 تذكير العبد                  

أوقاتًا معينة وأحوااًل خمصوصة متر بالعبد يكوف فيها احلمد أكثر 
 تأكيًدا؛ فمن تلك األحواؿ وادلواطن:

 عيمحد هللا على التوفيق للعلم الشر 
َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَف ِعْلًما َوقَااَل احْلَْمُد وقاؿ هللا تعاىل:  َوَلَقْد َآتَػيػْ

 [.26]النمل:  ّلِِلِه الهِذي َفضهَلَنا َعَلى َكِثرٍي ِمْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِننيَ 
: أف عمر  -رضي هللا عنهما  -ويف الصحيحُت عن ابن عباس 

رج إىل الشاـ، وأخرب بأف هبا الوباء خ -رضي هللا عنو  -بن اخلطاب 
، وكاف متغيًبا  -رضي هللا عنو  -... ودلا جاء عبد الرمحن بن عوؼ 

يف بعض حاجاتو، فقاؿ: إف عندي من ىذا علًما، مسعت رسوؿ هللا 
  :إذا مسعتم بو بأرض فَل تقدموا عليو، وإذا وقع بأرض »يقوؿ

رضي هللا  - تعاىل عمر ، فحمد هللا«وأنتم هبا فَل خترجوا فرارًا منو
 وانصرؼ. -عنو 

 عند االستيقاظ من النـو
رضي هللا  -روى البخاري يف صحيحو عن حذيفة بن اليماف 

إذ  قاال: كاف رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو  -وعن أيب ذر  -عنو 
وإذا استيقظ « بامسك اللهم أحيا وأموت »أوى إىل فراشو قاؿ: 

 «.عد ما أماتنا وإليو النشوراحلمد هلل الذي أحيانا ب»قاؿ: 
رضي  -وصح عن النسائي والًتمذي وابن ماجو عن أيب ىريرة 

إذا استيقظ أحدكم؛ فليقل: احلمد »قاؿ:  عن النيب  -هللا عنو 
« هلل الذي رد علي روحي، وعافاين ِف جسدي وأذف ِل بذكره

 [.3/336]وصحيح ابن ماجو 
 إذا رأى ِف منامو ما حيب
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 أنو مسع رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو  -دري عن أيب سعيد اخل
إذا رأى أحدكم رؤيا حيبها، فإمنا ىي من هللا، فليحمد هللا »يقوؿ: 

 ]رواه البخاري[.« تعاىل، وليحدث هبا
 عند لبس الثوب

من لبس »قاؿ:  أف رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو  -عن أنس 
من غري ثوبًا فقاؿ: احلمد هلل الذي كساين ىذا الثوب ورزقنيو 

]رواه أبو داود « حوؿ مين وال قوة، غفر لو ما تقدـ من ذنبو
 ([.8/58والًتمذي )اإلرواء 

 عند لبس الثوب اجلديد
قاؿ:  أف رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو  -عن معاذ بن أنس 

من لبس ثوبًا جديًدا، فقاؿ: احلمد هلل الذي كساين ىذا الثوب »
]رواه « ر لو ما تقدـ من ذنبوورزقينو من غري حوؿ مين وال قوة، ُغف

 أبو داود[.
قاؿ: كاف رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو  -وعن أيب سعيد اخلدري 

صلى هللا عليو وسلم إذا استجد ثوبًا مساه بامسو عمامًة، أو قميًصا، 
اللهم لك احلمد، أنت كسوتنيو، أسألك خريه، »أو رداًء مث يقوؿ: 

« شر ما صنع لو وخري ما صنع لو؛ أعوذ بك من شره ، ومن
 ]أخرجو أبو داود والًتمذي[.
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 بعد الوضوء
قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو  -عن أيب سعيد اخلدري 

« : من توضأ مث قاؿ: سبحانك اللهم وحبمدؾ، أشهد أف ال إلو
إال أنت، أستغفرؾ وأتوب إليك، كتب ِف رؽ مث طبع بطابع فلم 

 [.3444الصحيحة  -ي]أخرجو النسائ« يكسر إىل يـو القيامة
 ِف الصَلة ِف عدة مواضع منها

 ِف دعاء االستفتاح:
، قاؿ: بينما حنن نصلي مع -رضي هللا عنهما-عن ابن عمر 

: رسوؿ هللا  هللا أكّب كبريًا واحلمد هلل  »، إذ قاؿ رجل من القـو
من : »، فقاؿ رسوؿ هللا «كثريًا، وسبحاف هللا بكرة وأصيَل

: أنا يا رسوؿ هللا، قاؿ: ، «القائل كذا وكذا ؟ قاؿ رجل من القـو
 ]رواه مسلم[.«. عجبت ذلا فتحت ذلا أبواب السماء ...»

أف النيب  -رضي هللا عنهما  -ويف الصحيحُت عن ابن عباس 
   :اللهم لك احلمد أنت نور »كاف إذا قاـ من الليل يقوؿ

السموات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد أنت قيم السموات 
ومن فيهن، ولك احلمد أنت رب السموات واألرض ومن واألرض 

فيهن، ولك احلمد لك ملك السموات واألرض ومن فيهن، ولك 
 «.احلمد أنت احلق ووعدؾ احلق ...

 قراءة سورة احلمد:
 -وأبا بكر وعمر  عن أنس رضي هللا عنو: أف رسوؿ هللا 

 لعادلُتاحلمد هلل رب اكانوا يفتتحوف الصالة بػ   -رضي هللا عنهما 
 ]متفق عليو[.
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مث اقرأ ما تيسري من »للمسيء يف صالتو:  وقاؿ النيب 
« القرآف فإف َل يكن معك منو شيء فامحد هللا وكّبه وىللو

 ]أخرجو أبو داود[.
 ِف الركوع والسجود:

يكثر  قالت: كاف رسوؿ هللا  -رضي هللا عنها  -عن عائشة 
نا وحبمدؾ، اللهم سبحانك رب»من أف يقوؿ يف ركوعو وسجوده: 

 ]متفق عليو[.« اغفر ِل
 عند االعتداؿ من الركوع:

أنو قاؿ: كاف  -رضي هللا عنو  -يف الصحيحُت عن أيب ىريرة 
، حُت يرفع صلبو من «مسع هللا دلن محده»يقوؿ:  رسوؿ هللا 

 «.ربنا لك احلمد»الركوع، مث يقوؿ وىو قائم: 
ريًا طيًبا مبارًكا ربنا ولك احلمد، محًدا كث»وعند البخاري: 

 «.فيو
ربنا لك احلمد ملء السموات وملء األرض »وعند مسلم: 

وملء ما شئت من شيء بعدف أىل الثناء واجملد، أحق ما قاؿ 
 «.العبد وكلنا لك عبد ...

 قبل الدعاء ِف التشهد األخري:
 قاؿ: مسع رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو  -عن فضالة بن عبيد 

 مل ديجد هللا تعاىل، ومل يصل ِّ على النيب  رجاًل يدعو يف صالتو
إذا »، مث دعاه فقاؿ لو أو لغَته: «تعجل ىذا: »فقاؿ رسوؿ هللا 

صلى أحدكم، فليبدأ بتمجيد هللا ربو سبحانو الثناء عليو مث يصلي 
 ]أخرجو أبو داود والًتمذي[.« مث يدعو بعد مبا شاء على النيب 
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جالًسا  رسوؿ هللا  كاف مع  -رضي هللا عنو  -وعن أنس 
اللهم إين أسألك بأف لك احلمد، ال إلو إال »ورجل يصلي، مث دعا: 

أنت ادلناف، بديع السموات واألرض، يا ذا اجلالؿ واإلكراـ، يا حي 
لقد دعا هللا تعاىل بامسو العظيم الذي : »، فقاؿ النيب «يا قيـو

د ]أخرجو أبو داو « إذا ُدعي بو أجاب، وإذا ُسئل بو أعطى
 [.:2/38والنسائي، صحيح النسائي 

 ِف الذكر بعد الصَلة:
أنو كاف يقوؿ دبر كل  -رضي هللا عنو  -عن عبد هللا بن الزبَت 

ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، لو ادللك ولو »صالة حُت يسلم: 
احلمد، وىو على كل شيء قدير، ال حوؿ وال قوة إال باهلل، ال إلو 

ال إياه، لو النعمة ولو الفضل، ولو الثناء احلسن، إال هللا، وال نعبد إ
قاؿ ابن الزبَت: « ال إلو إال هللا خملصني لو الدين ولو كره الكافروف

 يهلل هبن دبر كل صالة. ]رواه مسلم[. وكاف رسوؿ هللا 
من »قاؿ:  عن رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو  -وعن أيب ىريرة 

ثني، ومحد هللا ثَلثًا وثَلثني، سبح هللا ِف دبر كل صَلة ثَلثًا وثَل
وكّب هللا ثَلثًا وثَلثني وقاؿ متاـ ادلائة: ال إلو إال هللا وحده ال 
شريك لو، لو ادللك ولو احلمد،وىو على كل شيء قدير، غفرت 

 ]رواه مسلم[.« خطاياه، وإف كانت مثل زبد البحر
 عند الصباح وادلساء

 - عنو رضي هللا -روى مسلم يف صحيحو عن ابن مسعود 
أمسينا وأمسى ادللك هلل، »إذا أمسى قاؿ:  قاؿ:كاف رسوؿ هللا 

واحلمد هلل، ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، لو ادللك ولو 
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احلمد،وىو على كل شيء قدير، رب أسألك خري ما ِف ىذه 
الليلة وخري ما بعدىا، وأعوذ بك من شر ىذه الليلة وشر ما 

، وسوء الكّب، وأعوذ بعدىا، رب أعوذ بك من الكسل ، واذلـر
وإذا أصبح قاؿ ذلك « بك من عذاب ِف النار، وعذاب ِف القّب

 أيًضا.
 -رضي هللا عنو  -ويف سنن أيب داود عن عبد هللا بن غناـ 

من قاؿ حني يصبح: اللهم ما أصبح يب من نعمة أو »مرفوًعا: 
بأحد من خلقك فمنك وحدؾ ال شريك لك، لك احلمد ولك 

د أدى شكر يومو، ومن قاؿ ذلك حني َيسي، فقد الشكر، فق
يف حتفة  -رمحو هللا  -]حسنو العالمة ابن باز « أدى شكر ليلتو

 ([.35األخيار )
 بعد الفراغ من الطعاـ والشراب

ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرزَقْػَناُكْم َواْشُكُروا ّلِِلِه ِإْف  قاؿ هللا تعاىل: 
 [.283]البقرة:  ُكْنُتْم ِإيهاُه تَػْعُبُدوفَ 

كاف إذا رفع   أف النيب  -رضي هللا عنو  -وعن أيب أمامة 
احلمد هلل كثريًا طيًبا مبارًكا فيو غري مكفي وال مودع »مائدتو قاؿ: 

 ]رواه البخاري[.« وال مستغين عنو ربنا
رضي هللا عنو  -وصح عن أيب داود والًتمذي عن معاذ بن أنس 

فقاؿ: احلمد هلل الذي أطعمين ىذا من أكل طعاًما »مرفوًعا:  -
 «.ورزقنيو من غري حوؿ مين وال قوة، غفر لو ما تقدـ من ذنبو

إف هللا : »قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو  -وعن أنس 
لريضى عن العبد يأكل األكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة 



 ۱۰ 
 

 تذكير العبد                  

 ]رواه مسلم[.« فيحمده عليها
 لغريهعند حصوؿ نعمة أو اندفاع مكروه 

أتى ليلة أسري بو  أف النيب  -رضي هللا عنو  -عن أيب ىريرة 
بقدحُت من مخر ولنب؛ فنظر إليهما فأخذ اللنب، فقاؿ جربيل عليو 

احلمد هلل الذي ىداؾ للفطرة، لو أخذت اخلمر، غوت »السالـ: 
 ]رواه مسلم[.« أمتك

 عند ركوب الدابة
رضي هللا  - عن علي بن ربيعة قاؿ: شهدت علي بن أيب طالب

بسم »؛ أيت بدابة لَتكبها، فلما وضع رجلو يف الركاب قاؿ: -عنو 
ُسْبَحاَف ، مث قاؿ: «احلمد هلل»فلما استوى على ظهرىا، قاؿ: « هللا

َقِلُبوفَ  ،  الهِذي َسخهَر لََنا َىَذا َوَما ُكنها َلُو ُمْقرِِننَي * َوِإنها ِإىَل رَبَِّنا َلُمنػْ
سبحانك إين ظلمت »ثالث مرات، مث قاؿ: « ربهللا أك»مث قاؿ: 

، مث ضحك، فقيل لو: «نفسي فاغفر يل إنو ال يغفر الذنوب إال أنت
فعل  يا أمَت ادلؤمنُت، من أي شيء ضحكت ؟ قاؿ: رأيت النيب 

مثل ما فعلت، مث ضحك فقلت: يا رسوؿ هللا من أي شيء 
إف ربك سبحانو يعجب من عبده إذا قاؿ: »ضحكت ؟ قاؿ: 

، ]رواه أبو داود «غفر ِل ذنويب، يعلم أنو ال يغفر الذنوب غرييا
 ([.3/267والًتمذي والنسائي )صحيح الًتمذي 
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 دعاء ادلسافر إذا أسحر
إذا   قاؿ: كاف رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو  -عن أيب ىريرة 

مسع سامع حبمد هللا وحسن بَلئو »كاف يف سفر، فأسحر يقوؿ: 
 «.فضل علينا، عائًذا باهلل من النارعلينا، ربنا صاحبنا، وأ

 عند إمتاـ عدة رمضاف وِف أياـ العيدين
ُوا اّلِلهَ َعَلى َما َىَداُكْم قاؿ هللا تعاىل:  َة َولُِتَكّبِّ َولُِتْكِمُلوا اْلِعده

 [.296]البقرة:  َوَلَعلهُكْم َتْشُكُروفَ 
 أنو كاف يكرب ويقوؿ: -رضي هللا عنهما  -وثبت عن ابن عباس 

هللا أكّب، هللا أكّب، ال إلو إال هللا، وهللا أكّب، وهللا أكّب وهلل »
 «.احلمد

أنو كاف يكرب  -رضي هللا عنو  -وثبت أيًضا عن ابن مسعود 
هللا أكّب، هللا أكّب، ال إلو إال هللا، هللا أكّب هللا أكّب »أياـ التشريق: 

 [.236/ 2]اإلرواء « وهلل احلمد
 العمرةعند التلبية ِف احلج و 

أف تلبية رسوؿ هللا  -رضي هللا عنهما  -عن عبد هللا بن عمر 
« : لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إف احلمد

 ]متفق عليو[.« والنعمة لك وادللك ال شريك لك
 عند الرقي للصفا وادلروة

 جاء عند النسائي وابن ماجو وأصلو يف صحيح مسلم أنو 
رقى على الصفا حىت رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد هللا، وكربه، 

هللا أكّب، هللا أكّب، ال إلو إال هللا وحده ال شريك »ومحده مث قاؿ: 
لو، لو ادللك ولو احلمد، حييي وَييت وىو على كل شيء قدير ال 
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إلو إال هللا وحده ال شريك لو أذمز وعده، ونصر عبده، وىـز 
 .«األحزاب وحده

 الدعاء يـو عرفة
خَت »قاؿ:  عن النيب  -رضي هللا عنهما  -عن ابن عمر 

الدعاء دعاء يـو عرفة، وخَت ما قلت أنا والنبيوف من قبلي: ال إلو إال 
هللا وحده ال شريك لو، لو ادللك، ولو احلمد، وىو على كل شيء 

 رواه الًتمذي ]صحيح الًتمذي[.« قدير
 عند الرجوع من احلج

 ة أو الغزو أو السفرأو العمر 
إذا قفل  كاف النيب   -رضي هللا عنهما  -عن عبد هللا بن عمر 

من احلج أو العمرة وال أعلمو إال قاؿ الغزو يقوؿ كلما أوىف على ثنية 
ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، لو »أو فدفد كرب ثالثًا مث قاؿ: 

وف ادللك ولو احلمد وىو على كل شيء قدير، آيبوف، تائب
عابدوف، ساجدوف، لربنا حامدوف، صدؽ هللا وعده ،ونصر عبده 

 ]رواه البخاري[.« وىـز األحزاب وحده
 من اهتم بشيء مث ظهرت براءتو

يف قصة  - -رضي هللا عنها  -يف الصحيحُت عن عائشة 
يا عائشة، امحدي : »وفيو أهنا قالت: قاؿ يل رسوؿ هللا  -اإلفك 

 «.هللا، فقد برأِؾ هللا
 الكرب والشدة عند

ىؤالء  أنو قاؿ: لقنٍت رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو  -عن علي 
ال إلو إال هللا »الكلمات، وأمرين إذا أصابٍت كرب أو شدة أف أقوذلا: 
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احلليم الكرمي، سبحانو وتبارؾ رب العرش العظيم، احلمد هلل رب 
 ([.3482/ 2]صحيح موارد الضماف )« العادلني

 ض دلن سأؿ عن مريضهمعند تفاؤؿ أىل ادلري
رضي  -عن ابن عباس رضي هللا عنهما: أف علي بن أيب طالب 

يف وجعو الذي توىف فيو، فقاؿ  خرج من عند رسوؿ هللا  -هللا عنو 
أصبح »؟ قاؿ:  الناس: يا أبا حسن ! كيف أصبح رسوؿ هللا 

 ]رواه البخاري[.« حبمد هللا بارئًا
 فيما يقاؿ عند الكسوؼ

رضي هللا عنو  -صحيحو عن عبد الرمحن بن مسرة روى مسلم يف 
وقد كسفت الشمس وىو قائم يف الصالة  قاؿ: أتيت النيب  -

رافع يديو فجعل يسبح، ويهلل، ويكرب وحيمد ويدعو حىت حسر 
 عنها.

 من جاءه ضيف عزيز
خرج وأبو بكر  أف النيب  -رضي هللا عنو  -عن أيب ىريرة 

فإذا ليس ىو يف بيتو، فلما رأهتم ادلرأة  وعمر فأتوا رجاًل من األنصار،
قالت: « أين فَلف؟: »قالت: مرحًبا وأىاًل، فقاؿ رسوؿ هللا 

، ذىب يستعذب لنا ادلاء؛ إذ جاء الرجل، فنظر إىل الرسوؿ 
]متفق « احلمد هلل، ما أحد اليـو أكـر ضيًفا مين»وصاحبيو مث قاؿ: 

 عليو[.
 من يسلم على يده أحد

قاؿ: كاف غالـ  -رضي هللا عنو  -أنس  روى البخاري عن
يعوده، فقعد عند رأسو،  فمرض؛ فأتاه النيب  يهودي خيدـ النيب 
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، فنظر إىل أبيو وىو عنده، فقاؿ: أطع أبا القاسم، «أسلم»فقاؿ: 
احلمد هللا الذي أنقذه من »وىو يقوؿ:  فأسلم، فخرج النيب 

 «.النار
 إذا التقى ادلسلماف

: قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو  -ب عن الرباء بن عاز 
إذا التقى ادلسلماف فتصافحا ومحدا هللا، واستغفرا هللا، غفر هللا »

 ]رواه ابن السٍت[.« عز وجل ذلما
 عند افتتاح اخلطب والدروس

 قاؿ: علمنا رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو  -عن ابن مسعود 
، ونعوذ باهلل من احلمد هلل، نستعينو، ونستغفره»خطبة احلاجة: 

 ]أخرجو أصحاب السنن[.« شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
 عند دخوؿ السوؽ

قاؿ:  أف رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو  -عن عمر بن اخلطاب 
ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، لو »من دخل السوؽ فقاؿ: »

ادللك، ولو احلمد، حيي وَييت، وىو على كل شيء قدير، ُكتب لو 
ف حسنة، وحمي عنو ألف ألف سيئة، ورفع لو ألف ألف لأألف 
 [.263/ 4رواه الًتمذي ]صحيح الًتمذي « درجة

 عند أداء الدين
قاؿ: استقرض النيب  -رضي هللا عنو  -عن عبد هللا بن أيب ربيعة 

  :بارؾ هللا لك ِف »مٍت أربعُت ألًفا، فجاءه ماؿ؛ فدفعو إيل وقاؿ
]رواه البخاري « احلمد واألداءأىلك ومالك، إمنا جزاء السلف 

 ([.665/ 3وابن ماجو )صحيح ابن ماجو 
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 عند العطاس
إذا عطس »قاؿ:  عن النيب  -رضي هللا عنو  -عن أيب ىريرة 

أحدكم فليقل احلمد هلل، وليقل لو أخوه أو صاحبو يرمحك هللا ، 
]رواه « فإذا قاؿ لو: يرمحك هللا؛ فليقل يهديكم هللا ويصلح بالكم

 ري[.البخا
 محد هللا على ىبة الولد

احْلَْمُد ّلِِلِه قاؿ إبراىيم عليو السالـ كما أخربه سبحانو عنو: 
الهِذي َوَىَب ِل َعَلى اْلِكَّبِ ِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَؽ ِإفه َريبِّ َلَسِميُع 

َعاءِ   [.:4]إبراىيم:  الدُّ
 عند ادلصيبة بفقد الولد

إذا مات »مرفوًعا:  -عنو  رضي هللا -عن أيب موسى األشعري 
ولد العبد، قاؿ هللا تعاىل دلَلئكتو: قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولوف: 
نعم. فيقوؿ: قبضتم مثرة فؤاده ! فيقولوف: نعم، فيقوؿ: فماذا 
قاؿ عبدي ؟ فيقولوف: محدؾ واسرتجع، فيقوؿ هللا تعاىل: ابنوا 

صحيح  -]أخرجو الًتمذي« لعبدي بيًتا ِف اجلنة ومسوه بيت احلمد
 ([.3:9/ 2الًتمذي )

 عند النصر على األعداء
فَِإَذا اْستَػَوْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعَلى اْلُفْلِك قاؿ هللا تعاىل: 

 [.39]ادلؤمنوف:  فَػُقِل احْلَْمُد ّلِِلِه الهِذي ذَمهانَا ِمَن اْلَقْوـِ الظهاِلِمنيَ 
يف   قالت: كاف رسوؿ هللا -رضي هللا عنها  -وعن عائشة 

احلمد هلل الذي »غزو، فلما دخل استقبلتو، فأخذت بيده، وقلت: 
 ]رواه مسلم[.« نصرؾ وأعزؾ، وأكرمك
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 ِف أوؿ الدعاء وآخره
مرفوًعا:  -رضي هللا عنو  -كما جاء يف حديث فضالة بن عبيد 

إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد هللا والثناء عليو، مث يصلي على »
 د[.]رواه أبو داو « النيب 

َوَآِخُر َدْعَواُىْم ويف آخر الدعاء، كما جاء يف قولو سبحانو: 
 [.21]يونس:  َأِف احْلَْمُد ّلِِلِه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

 إذا رأى مبتلى
من رأى »قاؿ:  عن النيب  -رضي هللا عنو  -عن أيب ىريرة 

مبتلى، فقاؿ: احلمد هلل الذي عافين دما ابتَلؾ هللا بو، وفضلين 
]رواه الًتمذي « ثري دمن خلق تفضيًَل، َل يصبو ذلك البَلءعلى ك

 ([.3/264)صحيح الًتمذي 
 إذا نشأ ِف السماء سحابًا مث كشفو هللا

إذا  كاف رسوؿ هللا »قالت:  -رضي هللا عنها  -عن عائشة 
وإف كاف ِف  -رأى ناشًئا ِف أفق من آفاؽ السماء ترؾ عملو 

هللا؛ محد هللا، وإف أمطرت مث أقبل عليو، فإف كشفو  -صَلتو 
 ]رواه البخاري[.« قاؿ: اللهم صبًيا نافًعا

 من جبل على خلق حيبو هللا
إف فيك خللقني : »عن أشج بن عبد القيس قاؿ: قاؿ النيب 

، «احللم واحلياء»، قلت: وما مها يا رسوؿ هللا ؟ قاؿ: «حيبهما هللا
احلمد هلل الذي » ، قلت:«قدَيًا»قلت: قدديًا كاف أو حديثًا ؟ قاؿ: 
]رواه البخاري يف األدب ادلفرد « جبلين على خلقني أحبهما هللا

 ([.:32)انظر صحيح األدب ادلفرد 
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 عند النـو
كاف إذا أوى   أف النيب  -رضي هللا عنو  -عن أنس بن مالك 

احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا وآوانا، فكم من ال  »إىل فراشو قاؿ: 
 اه مسلم[.]رو « كافئ لو وال مؤوي

 أف رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو  -ويف الصحيحُت عن علي 
إذا أويتما على فراشكما، أو إذا »قاؿ لو ولفاطمة رضي هللا عنها: 

أخذمتا مضجعكما فكّبا ثَلثًا وثَلثني، وسبحا ثَلثًا وثَلثني، 
 وغَتمها من األحاديث.« ومحدا ثَلثًا وثَلثني

 وِف كل حاؿ
ف حامًدا هلل؛ يف سرائو وضرائو، يف شدتو ينبغي للمسلم أف يكو 

ورخائو، ويف سائر شئونو دلا ثبت عن ابن ماجو وغَته عن أـ ادلؤمنُت 
إذا رأى ما  قالت: كاف رسوؿ هللا  -رضي هللا عنها  -عائشة 

، وإذا رأى ما «احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات»حيبو قاؿ: 
/ 5حيح اجلامع: )]ص« احلمد هلل على كل حاؿ»يكره، قاؿ: 

312.]) 
 
 

 واحلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات.
خر دعواوا أن الرب العالمين � دمح�  وآ
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