
 
 

 ( الكريم الحمد في القرآن) 

 

 د. عبد هللا بن دمحم عابد بن دمحم كامل الحافظ

 معلم فً وزارة التعلٌم
 المدٌنة المنورة

 مدرسة اإلمام صالح بن زٌاد السوسً
 لتحفٌظ المرآن الكرٌم.

 
 

 ملخص:ال

فً موضوع الحمد فً المرآن الكرٌم، جعلته على ستة أبواب، هذا البحث ٌفٌد من أراد أن ٌطلع على التفسٌر الموضوعً، 

ً األلفاظ التً لها صلة  ومن خبلله بٌنت فٌه تعرٌؾ الحمد، وعدد المرات التً ورت مادة الحمد فً المرآن الكرٌم، واٌضا

ً حمد هللا تعالى لنفسه فً كتابه وبالحمد،  ً موجبات الحمد، واٌضا هم.. الخ، والمرآن الحامدون ومن  واخٌراً  العزٌز، واٌضا

الكرٌم هو آخر الكتب السماوٌة التً بعث هللا بها عز وجل لهذا اإلنسان لٌبصر به طرٌك الحك، وٌهتدي به فً الظلمات، 

كانة العالٌة، فإن فهم معانٌه وإدران دالالته لهو إذا عمل به بسعادة الدنٌا واآلخرة، ولئن كان المرآن الكرٌم بهذه الم -وٌفوز

أٌضا من األهمٌة بمكان، ومنها التفسٌر الموضوعً، وتظهر أهمٌة التفسٌر الموضوعً فً حاجتنا إلى تدبر المرآن وربطه 

 )الحمد فً المرآن الكرٌـم(.ببعضه البعض، وسٌكون حدٌثً عن الموضوع 

 الحمد، المران، التفسٌر. الكلمات المفتاحٌة:

 

Summary: 

 This research benefits those who wanted to see the objective interpretation, on the 

topic of praise in the Holy Qur’an, I made it into six chapters, and through it I showed in 

it the definition of Hamd, and the number of times the article Hamd was mentioned in 

the Holy Qur’an, as well as> expressions related to praise, praise be to God  The Holy 

Qur’an is the last of the divine books that God Almighty has sent for this person to see 

through him the way of truth, guided by him in the darkness, and he wins - if he works 

in it with the happiness of this world and the hereafter.  And while the Noble Qur’an is 

of such a high position, understanding its meanings and realizing its connotations is 

also of great importance, including objective interpretation, and the importance of 

objective interpretation appears in our need to contemplate the Qur’an and link it 

together, and my discussion will be about the subject (praise in the Noble Qur’an)  

Keywords: Praise, the Qur’an, interpretation. 
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 الممدمة

الحمد هلل الذي فضلنا بالمرآن على األمم أجمعٌن، وأتانا به ما لم ٌؤت أحدا من العالمٌن، أنزله هداٌة عالمٌة دائمة، وجعله 

للشرائع السماوٌة خاتمة، ثم جعل له من نفسه حجة على الدهر لائمة. والصبلة والسبلم على من كان خلمه المرآن، ووصٌته 

إمامنا األعظم ورسولنا األكرم دمحم بن عبد هللا، وعلى آله “خٌركم من تعلم المرآن وعلمه ” ل:المرآن، ومٌراثه المرآن، المائ

 وأصحابه وأتباعه وأحبابه... وبعد: 

فإن المرآن الكرٌم هو آخر الكتب السماوٌة التً بعث هللا بها عز وجل لهذا اإلنسان لٌبصر به طرٌك الحك، وٌهتدي به فً 

لد جاءكم من هللا نور وكتاب مبٌن ٌهدي به هللا من اتبع به بسعادة الدنٌا واآلخرة، لال تعالى: ﴿ إذا عمل -الظلمات، وٌفوز

 . 16-15﴾ المائدةرضوانه سبل السبلم وٌخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه وٌهدٌهم إلى صراط مستمٌم

ته لهو أٌضا من األهمٌة بمكان، ولهذا كان أول من ولئن كان المرآن الكرٌم بهذه المكانة العالٌة، فإن فهم معانٌه وإدران دالال

وأنزلنا إلٌن الذكر لتبٌن للناس ما نزل عمل على تفسٌر المرآن للناس هو النبً ملسو هيلع هللا ىلص الذي كلفه هللا تعالى بذلن، فمال عز وجل: ﴿

فلوال نفر من كل فرلة منهم طائفة ل: ﴿، ثم كلؾ هللا تعالى بذلن العلماء؛ فمال عز وج44﴾ النحل إلٌهم ولعلهم ٌتفكرون

 .122﴾ التوبة لٌتفمهوا فً الدٌن ولٌنذروا لومهم إذا رجعوا إلٌهم لعلهم ٌحذرون

ومن المناهج التً ظهرت فً تفسٌر المرآن الكرٌم )"التفسٌر الموضوعً"،( وتظهر أهمٌة التفسٌر الموضوعً فً حاجتنا 

وأسال هللا سبحانه  (،الكرٌـم )الحمد فً المرآنكون حدٌثً عن الموضوع إلى تدبر المرآن وربطه ببعضه البعض، وسٌ

وتعالى أن ٌجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، وممربَاً إلى رضوانه، وما كان فً هذا العمل من صواب فمن توفٌك هللا، وما كان 

 .فٌه من خطأ فمن نفسً والشٌطان.

 

 

 

 

 ًلمـحة موجزة عن التفسٌر الموضوع  

: لعل أشمل تعرٌؾ ولؾ علٌه الباحث لهذا العلم مما ذكره الدكتور مصطفى مسلم بموله: تعرٌف التفسٌر الموضوعً: أولا • 

  (1) " هو علم ٌتناول المضاٌا حسب المماصد المرآنٌة من خبلل سورة أو أكثر

ا: نشأة التفسٌر الموضوعً: •  ً المرن الرابع عشر الهجري، إال ف "التفسٌر الموضوعً" لم ٌظهر هذا المصطلحثانٌا

عندما لررت هذه المادة ضمن مواد لسم التفسٌر بكلٌة أصول الدٌن بالجامع األزهر. إال أن لَبِنات هذا اللون من التفسٌر 

 وعناصره األولى كانت موجودة منذ عصر التنزٌل فً حٌاة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

والجمع بٌن دالالتها وتفسٌر بعضها لبعض، مما أطلك علٌه العلماء فٌما بعد بتفسٌر فإن تتبع اآلٌات التً تناولت لضٌة ما 

 ولد لجأ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلٌه عندما سئل عن تفسٌر بعض اآلٌات الكرٌمة. المرآن بالمرآن، كان معروفًا فً الصدر األول،

                                                           
(

1
 ، مسلم مصطفى.61مباحث فً التفسٌر الموضوعً: ص  (
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ا •  التفسٌر الموضعً  النوع األول:ولكن ٌمكن حصرها فً نوعٌن:  أنواع التفاسٌر كثٌرة أنواع التفسٌر الموضوعً:: ثالثا

التجزٌئً: وهو الذي ٌرجع فٌه المفسر إلى موضوع واحد من المرآن الكرٌم، متتبعا اآلٌات فً سورها، إما بالمأثور أو 

 .(1) هابالرأي المحمود، وإما أن ٌكون تحلٌلٌاً، أو إجمالٌاً عند االختصار، أو ممارنا بٌن تفاسٌر مع بعض

التفسٌر الموضوعً: وهو التً ٌلتزم به المفسر مصطلحا أو موضوعاً أو سورة من المرآن الكرٌم وٌمٌم منها  النوع الثانً:

 بناء متكامبلً.

ا: أهمٌة التفسٌر الموضوعً:•   وٌشمل عدة أمور منها: رابعا

ٌة وانفتاح مٌادٌن للنظرٌات العلمٌة الحدٌثة ال : إن تجدد حاجات المجتمعات وبروز أفكار جدٌدة على الساحة اإلنسانأولا 

 .(2) ٌمكن تؽطٌتها ورؤٌة الحلول الصحٌحة لها إال باللجوء إلى التفسٌر الموضوعً للمرآن الكرٌم

ا  : عن طرٌك التفسٌر الموضوعً ٌستطٌع الباحث أن ٌبرز جوانب جدٌدة من وجوه إعجاز المرآن الكرٌم الذي ال تنمضً ثانٌا

 .عجائبه

ا   :بالتفسٌر الموضوعً ٌتم توسٌع دالالت وأبعاد ومعانً ومضامٌن اآلٌات المرآنٌة.رابعا

ا   : التفسٌر الموضوعً ٌنفذ الباحثون أمر هللا تعالى لهم بتدبر المرآن الكرٌم.خامسا

 

 

 

 

                                                           
(

1
 المرجع السابك.  (

(
2
 مصطفى، مسلم 16مباحث فً التفسٌر الموضوعً: ص  (



 

 

 

اب األول:ــــالب  

 وم الـحــمـدــهــفــم

 

 مفهوم الـحـمـد 

 :: المعنى اللغويأولا 

 الذم، ٌمال: حمدت فبلنًا أحمده،  الحاء والمٌم والدال، كلمة واحدة وأصل واحد، ٌدل على خبلؾ :ٌمول ابن فارس

 .(1) خصاله المحمودة ؼٌر المذمومة ورجل محمود ودمحم: إذا كثرت

 إحماًدا: إذا رضٌت سكناها أو  : حمدت الرجل أحمده حمًدا: إذا رأٌت منه فعبًل محموًدا، وأحمدت األرض أحمدهاوٌمال

 (2)مرعاها. 

، ولهذا سمً نبٌنا محمًدا صلى (3) مفعولبمعنى  سبحانه وتعالى )الحمٌد(، أي: المحمود على كل حال، فعٌل ومن أسماء هللا

 (4). وسلم هللا علٌه

  فبلنًا: إذا وفعلن المحمود منن ؼٌر المذموم، وٌمال: أحمدت  أن تفعل كذا، أي: ؼاٌتن: حامدان العربوٌمول

 (5). سابمًا وال عدت إال أنت فً العود أحمد تجر إال جئت فً الخٌر فلم :الفرزدقمحموًدا. لال  وجدته

الذم  بحسب الموصوؾ، مع سبلمتها من عارضبالكمال فً الخصال الحسنة  الوصؾ :الحمد مما سبك أن وٌستخلص

 .والعٌب والنمص

 :ثانٌاا: المعنى الصطالحً

باعتبارات مختلفة، وهً تعرٌفات الحمد ذكر الجرجانً عدة: 

 .هو الثناء على الجمٌل من جهة التعظٌم من نعمة وؼٌرها :الحمد

 .نفسه على لسان أنبٌائهالمولً: هو حمد اللسان وثناؤه على الحك بما أثنى به على  الحمد

 .الفعلً: هو اإلتٌان باألعمال البدنٌة ابتؽاء لوجه هللا تعالى الحمد

 .الحالً: هو الذي ٌكون بحسب الروح والملب، كاالتصاؾ بالكماالت العلمٌة والعملٌة، والتخلك باألخبلق اإللهٌة الحمد

 .للسان وحدهاللؽوي: هو الوصؾ بالجمٌل على جهة التعظٌم والتبجٌل با الحمد
                                                           

) 
1

 ٓٓٔ/ ٕمماٌٌس اللؽة  )

) 
2

 .٘ٓ٘/ ٔانظر: جمهرة اللؽة، ابن درٌد  )

) 
3

 .ٖٙٗ/ٔانظر: النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، ابن األثٌر  )

) 
4

 .٤ٙٗ/ ٕانظر: الصحاح، الجوهري  )

) 
5

 .١٘ٔ/ ٖلسان العرب، ابن منظور   )



 

 

 .العرفً: فعل ٌشعر بتعظٌم المنعم بسبب كونه منعًما، أعم من أن ٌكون فعل اللسان أو األركان الحمد

 .(1) إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجبلله وتعظٌمه»المٌم بموله:  وٌجمع بٌن هذه التعرٌفات ما عرفه به ابن

 

 

 

 

 

:ًــانــاب الثــــالب  

.الستعمال المرآنًفً  الحمد  

 

 

 مٌـكرـحمد فً المرآن الـال 

                                                           
) 

1
 .٣ٖ/ ٕبدائع الفوائد، ابن المٌم  )



 

 

 :والصٌغ التً جاءت هً (1)( مرة. ٨٦) وردت مادة )حمد( فً المرآن الكرٌم

 ــمـثـالال اتــمرعدد ال الصٌغة

 الفعل الماضً

 

 

 

ٌُِحبُّوَن أَن ٌُۡحَمُدواْ بَِما لَۡم ٌَۡفعَلُواْ فبََل  (1) َن وَّ تَۡحَسبَنَُّهم بَِمفَاَزة ّمِ

 ٱۡلعََذاِبِۖ َولَُهۡم َعَذاٌب أَِلٌم.

 (.188)آل عمران:  

لَِمٌَن. )الفاتحة:  (43)  المصدر ِ َرّبِ ٱۡلعََٰ  (.2ٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ

ِمُدوَن. )التوبة:  (1)  اسم الفاعل  بُِدوَن ٱۡلَحَٰ ئِبُوَن ٱۡلعََٰ
َّٰٓ ََّٰ  (.112ٱلت

َّٰٓ أَن ٌَۡبعَثََن َربَُّن َممَاما َوِمَن  (5) اسم المفعول  ۡد بِِهۦ نَافِلَةلََّن َعَسىَٰ ِل فَتََهجَّ ٌۡ ٱلَّ

ۡحُمودا. )اإلسراء :  (.79مَّ

ًٌّ َحِمٌد. )البمرة:  (17) الصفة المشبهة َ َؼنِ اْ أَنَّ ٱّلِلَّ  (.267َوٱۡعلَُموَّٰٓ

ا بَِرُسول ٌَۡأتًِ ِمنَۢ بَۡعِدي   (1) أفعل التفضٌل َرَۢ .َوُمبَّشِ  ٱۡسُمهُۥَّٰٓ أَۡحَمُدِۖ

 (.6)الصؾ:  

 .(2)فً الستعمال المرآنً بمعناه اللغوي، وهو: الثناء بالفضٌلة.  الحمد وجاء

 

 

 

ث:ـــالــــاب الثــــالب  

.ةـصلـفاظ ذات الـاألل  

 

 األلفاظ ذات الصلة  
                                                           

) 
1

 .ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗانظر: المعجم المفهرس الشامل أللفاظ المرآن الكرٌم، عبد هللا جلؽوم، باب الحاء، ص  )

) 
2

 .٣٣ٗ/ٕ، بصائر ذوي التمٌٌز، الفٌروزآبادي ٓٓٔ/ٕانظر: مماٌٌس اللؽة، ابن فارس  )



 

 

 :الشكر لغة – 1

 (2)الثناء على المحسن بما أوالكه من المعروؾ.  ولال الرازي: الشكر (.1) هو عرفان اإلحسان ونشره

ا  :الشكر اصطالحا

الشكر: »لال ابن لٌم الجوزٌة:  (3)علٌه، والمٌام بحك مسدٌها.  هو عرفان اإلحسان، واالعتراؾ بالنعمة، وأداء ما ٌترتب

 (.4)للبه شهوًدا ومحبة وعلى جوارحه انمٌاًدا وطاعة.  أثر نعمة هللا على لسان عبده ثناًء واعترافًا وعلى ظهور

 :والشكر الحمد الصلة بٌن

) :هللا سبحانه وتعالى باللسان وؼٌره، ودلٌله لول ال ٌكون إال باللسان، وأما الشكر فإنه ٌكون الحمد أن : مما تمدم ٌتبٌنأولا 

ۡن ِعبَاِدَي ٱلشَُّكوُر.(  اْ َءاَل َداُوۥَد ُشۡكرۚا َولَِلٌل ّمِ  .من جهة ما ٌكون به أخص من الشكر فالحمد(. ٖٔ :سبأٱۡعَملُوَّٰٓ

 (5). وصفاته وأفعاله، وأما الشكر فإنه ال ٌكون إال على النعم ٌكون على جمٌع أسماء هللا الحمد : سبك البٌان أنثانٌاا

 (6). المحممون من أهل العلم علٌه أعم من الشكر، فهما بٌنهما عموم وخصوص، كما لرره من جهة ما ٌكون فالحمد

 

 

 

 

 

 :المدح -2

 :المدح لغة

 ( 7)الهجاء. ٌمابله  هو وصؾ المحاسن بكبلم جمٌل،

ا  :المدح اصطالحا

 ( 8). الجمٌل االختٌاري لصًدا هو الثناء باللسان على

علٌه وٌكون فٌه  فٌما ٌكون من اإلنسان باختٌاره، ومما ٌصدر منه أو ٌجبل المدح ٌستعمل :والمدح الحمد بٌنالصلة 

  وال ٌكون ٌكون فً الثانً بالتسخٌر، فمد ٌمدح اإلنسان على جمال هٌئته، كما ٌمدح بحسن خلمه وسخائه وعلمه، والحمد

صفات هللا الذاتٌة  لخالك فهو ٌكون فً الصفات الذاتٌة والفعلٌة، وذلن أنباعتبار ا وهذا باعتبار المخلوق بٌنما هو األول،فً 

 .والفعلٌة متعدٌة باإلنعام على من عبده

 

 

 

 

                                                           
) 

1
 .ٓٔ/ٓٔانظر: تهذٌب اللؽة، األزهري   )

) 
2

 .ٖٗٗمختار الصحاح ص   )

) 
3

 .ٕٗٗ/ ٖ، المخصص، ابن سٌده ٤ٕٓ/ ٕ، الصحاح، الجوهري ٤ٖٕ/ ٕ، جمهرة اللؽة، ابن درٌد ٣ٕٕ/ ٘الفراهٌدي انظر: العٌن،   )

) 
4

 .ٕٗٗ/ٕمدارج السالكٌن   )

) 
5

 ٕٓانظر: ؼرٌب المرآن، ابن لتٌبة ص )

) 
6

 .١ٕٔ/ ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم، ابن كثٌر ١/ ٔ، الكشاؾ، الزمخشري ١ٓٔ /ٔ، الكشؾ والبٌان عن تفسٌر المرآن، الثعلبً ٖ٘/ ٔانظر: تفسٌر المرآن، أبو المظفر السمعانً  )

) 
7

 .١١ٔ/ ٖ، العٌن، الفراهٌدي ١ٖٓ/ ٘انظر: مماٌٌس اللؽة، ابن فارس   )

) 
8

 .6التعرٌفات، الجرجانً ص )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ع:ــــاب الرابــــالب  

.مد هللا تعالى لنفسهـــح  

 

 فً المرآن الكرٌم حمد هللا تعالى لنفسه

 :هللا سبحانه وتعالى نفسه فً المرآن الكرٌم فً مواضع كثٌرة، على أمور متنوعة، منهاحمد  لمد

 :: حمد هللا لنفسه على ربوبٌته العامةأولا 

لَِمٌنَ لال تعالى: ) .فً مفتتح كتابه العزٌز: ربوبٌته العامة أول ما حمد هللا نفسه علٌه ِ َرّبِ ٱۡلعََٰ  (.2الفاتحة: ((. ٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ

الدلٌل على إثباته فً فضل سور المرآن،  مظاهرها فً ثناٌا كتابه فً سور متعددة، واألمر الذي لام ثم نثر ذلن على بعض

فدعانً  أصلًّ فً المسجد، كنتلال: )بن المعلّى،  سورة فٌه هً الفاتحة، حٌث جاء الحدٌث عن أبً سعٌد هو أن أعظم

ُسوِل إَِذا َدَعاُكۡم ِلَما  فمال: ملت: ٌا رسول ّللّا، إنًّ كنت أصلًّ،ف رسول ّللّا ملسو هيلع هللا ىلص فلم أجبه، ِ َوِللره ألم ٌمل ّللّا: )ٱۡستَِجٌبُواْ ّلِِله

المرآن، لبل أن تخرج من المسجد(. ثّم أخذ  سورةا هً أعظم الّسور فً ألعلّمنّن :لًثّم لال (، 22ٌحٌٌكم(. )األنفال: 

لَِمٌنَ : )له: ألم تمل: ألعلّمنّن سورةا هً أعظم سورٍة فً المرآن، لالفلّما أراد أن ٌخرج، للت  بٌدي، ِ َرّبِ ٱۡلعََٰ (. ٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ

 (.1). المثانً، والمرآن العظٌم الّذي أوتٌته هً الّسبع(. 2الفاتحة: (

أمهات المطالب العالٌة أتم اشتمال، وتضمنتها  اعلم أن هذه السورة اشتملت على»المٌم رحمه هللا تعالى:  ٌمول اإلمام ابن

العلٌا إلٌها،  التعرٌؾ بالمعبود تبارن وتعالى بثبلثة أسماء، مرجع األسماء الحسنى والصفات أكمل تضمن، فاشتملت على

بمثابة الدٌباجة  وهً أًٌضا (.2). السورة على اإللهٌة والربوبٌّة والرحمة وبنٌت .الرحمنوومدارها علٌها، وهً: هللا، والرب، 

آٌة منها  جاء فً المرآن من معانً فً آٌات سبع، فكانت كل الدٌباجة للمرآن، حٌث حوت على وجازتها وجزالتها، عامة ما

ِ : )اآلٌات هً لوله جامعة لما فً بابها من المعانً، وأول هذه لَِمٌنَ ٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ لذلن ٌمكن المول بأنها أجمع آٌة  (.3)(.  َرّبِ ٱۡلعََٰ

كونه موصوفًا بربوبٌته لكل مربوب، ، والحاصل بعد ذلن  لنفسه حالة الحمد فاهلل سبحانه وتعالى لد أثبت فٌها للمحامد كلها،

آٌة  بهذا كانت هذه اآلٌة هً أجمعتضمنًا والتزاًما، و على الربوبٌة، هو حمد علٌها مطابمة، وعلى صفات صاحبها الحمد أن

وصؾ بعٌنه، أو أمر  الكبلم وافتتاحه، ولم تأت تعمٌبًا على فعل بذاته، أو هلل سبحانه وتعالى، خاصة أنها مبتدأ الحمد إلثبات

 فً هللا هلالج لج جمٌع األفعال، وكامل األوصاؾ، مما ٌوجب هلل حك األلوهٌة، فبحمد مخصوص، فكان المراد منها اإلطبلق على

 .فً أسمائه وصفاته، وتوحٌده فً ألوهٌته هذه اآلٌة ثبتت حموق هللا جمٌعًا، أال وهً: توحٌده ربًّا، أي: فً أفعاله، وتوحٌده

ا:   :على ربوبٌته الخاصة وبعض مظاهرها الحمدثانٌا

 :على إنزال الكتب حمد هللا لنفسه -١

على عباده، بأن أنزل لهم الكتب التً  على نعمة هً من أجل النعمآٌات عدة من كتابه  ٌحمد هللا سبحانه وتعالى نفسه فً

ربوبٌته العامة ال ٌكون نعمة إال إذا عمل فٌه  المنافع فً الدنٌا واآلخرة، وذلن أّن ما وهبهم إٌاه بممتضى تتحمك لهم بها

ِ ٱلَِّذيَّٰٓ أَنَزَل َعلَىَٰ َعۡبِدِه ٱۡلحَ ) اعوجاج، ربوبٌته الخاصة، فجاءت هذه الكتب متضمنة إلصبلح الحٌاة، من ؼٌر بممتضى ۡمُد ّلِِلَّ

َب َولَۡم ٌَۡجعَل لَّهُۥ ِعَوَجا   ِت إِلَى ) وعلى طرٌك واضح بٌّن لوٌم،(، 1( )الكهؾ: ٱۡلِكتََٰ َن ِلتُۡخِرَج ٱلنَّاَس ِمَن ٱلظُّلَُمَٰ ٌۡ هُ إِلَ ٌب أَنَزۡلنََٰ الَّٰٓۚر ِكتََٰ

ِط ٱۡلعَ  على هذه الكتب  وال ٌعلم حمٌمة هذه الهداٌة إال من ألبلوا(. 1)إبراهٌم: ِزٌِز ٱۡلَحِمٌِد.( ٱلنُّوِر بِإِۡذِن َربِِّهۡم إِلَىَٰ ِصَرَٰ

عنها فإنهم لم  بخبلؾ الذٌن أعرضوا ولرءوها، وتدبروا معانٌها، وطبموها والعًا عملًٌّا فً حٌاتهم، فعاشوا بها الحٌاة الهانئة،

                                                           
) 

1
 .٤ٗٗٗ، رلم ٤ٔ/ ٙأخرجه البخاري فً صحٌحه، كتاب تفسٌر المرآن، باب ما جاء فً فاتحة الكتاب،   )

) 
2

 .ٔٔالتفسٌر المٌم، ابن المٌم ص )

) 
3

، ولد جاءت فً معرض التعمٌب على مظهر ٘ٙ، ؼافر: ٤٘، الزمر: ١ٕٔ، الصافات: ٓٔ، ٌونس: ٘ٗوردت هذه الجملة فً مواضع أخر من كتاب هللا تعالى؛ فوردت فً سور: األنعام:   )

 .من مظاهر الربوبٌة كما سٌأتً بٌانه الحمًا



 

 

ٌثبت بل هو مدموغ،  ولة ساعة من الزمن، فهم على الباطل، والباطل اللهم الد ٌرفعوا بعلومهم الدنٌوٌة رأًسا، وإن دالت

ورحمة وحكمة من حكمة  من الباطل شًء، بل كل ما فٌها حك وصدق وعدل وأما هذه الكتب فما فٌها وعالبته إلى زوال،

 (.1). الحمٌد فً ألواله وأفعاله وتشرٌعاته

 :حمد هللا لنفسه على إرسال الرسل -٢

ٌم : )وجل عز سبحانه وتعالى سورة الصافات بتسبٌح نفسه وحمدها، بموله هللاٌختم  ا ٌَِصفُوَن، َوَسلََٰ ةِ َعمَّ َن َربَِّن َرّبِ ٱۡلِعزَّ ُسۡبَحَٰ

لَِمٌَن. ِ َرّبِ ٱۡلعََٰ سل وهً من السور التً تخصصت فً بٌان أحوال الر(. 182 -180( )الصافات: َعلَى ٱۡلُمۡرَسِلٌَن، َوٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ

على لٌامهم بحمه وحك رسالته من توفٌمهم، وإهبلن أعدائهم،  أممهم ما بٌن اإلجمال والتفصٌل الملٌل، وبٌان ما أعمبهم هللا مع

للمحسنٌن، ولد جعل السبلم على المرسلٌن فً خاتمة  فً األرض، وحسن الثناء فً اآلخرٌن، وجزائه لهم بما جعله وتمكٌنهم

عن النمص وحمده بصفات الكمال؛ إرسال الرسل هداٌة  حمده؛ إشارة إلى أن من ممتضٌات تنزههالسورة والعًا بٌن تسبٌحه و

الكمال البشري الحمٌدة، األمر الذي ٌؤهلهم ألن ٌكونوا  ، ولد حبا هللا سبحانه وتعالى الرسل بصفات( 2) للحجة للناس، وإلامة

ولكنه ؼنً حمٌد، فمع ؼناه عنهم لم ٌحرمهم من  عنهم،وهو لم ٌرسلهم لحاجة به للخلك، بل هو ؼنً  لدوة للعالمٌن،

لَمَۡد َكاَن : )أحسن سٌرة، ولد حمد نفسه على ذلن بموله الرسل الذٌن ٌهدونهم إلى الحك، وهم على أحسن خلك، ولهم إرسال

 َ َ َوٱۡلٌَۡوَم ٱأۡلَِّٰٓخَرۚ َوَمن ٌَت ًُّ ٱۡلَحِمٌدُ لَُكۡم فٌِِهۡم أُۡسَوةٌ َحَسنَة لَِّمن َكاَن ٌَۡرُجواْ ٱّلِلَّ َ ُهَو ٱۡلؽَنِ  (.3)(. ٙ :الممتحنة.(  )َولَّ فَإِنَّ ٱّلِلَّ

 :الكافرٌن حمد هللا لنفسه على فضله فً إهالن -٣

ٌلجئون  لؤلمم السابمة، فكذبوهم؛ فابتبلهم هللا بالشدة والفمر واألمراض والعلل؛ لعلهم ٌبٌن هللا سبحانه وتعالى أنه أرسل رسبًل 

الفمر والشدة السعة فً  ثم نهج معهم نهًجا آخر بأن بّدلهم مكان !فعلوا، وٌؤمنون برسل هللا وٌصدلونهم، فما إلى هللا بالدعاء

وتعالى مدة ثم  فأمهلهم هللا تبارن فعلوا!لعلهم ٌشكرون هللا على نعمه، فما  الرزق، ومكان المرض واألسمام الصحة والعافٌة؛

ُعوَن، فَ ) :لطع دابرهم وأهلكهم، ٌمول هلالج لج آَِّٰء لَعَلَُّهۡم ٌَتََضرَّ رَّ ُهم بِٱۡلبَۡأَسآَِّٰء َوٱلضَّ ن لَۡبِلَن فَأََخۡذنََٰ َّٰٓ أَُمم ّمِ َّٰٓ إِلَىَٰ لَۡواَلَّٰٓ إِۡذ َجآََّٰءهُم َولَمَۡد أَۡرَسۡلنَا

ُن َما َكانُواْ ٌَۡعَملُوَن، َطَٰ ٌۡ ِكن لََسۡت لُلُوبُُهۡم َوَزٌََّن لَُهُم ٱلشَّ ُعواْ َولََٰ ٍء  بَۡأُسنَا تََضرَّ ًۡ َب ُكّلِ َش ِهۡم أَۡبَوَٰ ٌۡ ُرواْ بِِهۦ فَتَۡحنَا َعلَ ا نَُسواْ َما ذُّكِ فَلَمَّ

ۡبِلُسوَن، فَمُِطَع َدابُِر ٱۡلمَۡوِم ٱلَِّذٌنَ  ُهم بَۡؽتَة فَإَِذا ُهم مُّ اْ أََخۡذنََٰ َّٰٓ إَِذا فَِرُحواْ بَِمآَّٰ أُوتُوَّٰٓ لَمِ  َحتَّىَٰ ِ َرّبِ ٱۡلعََٰ  َوٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ
 42.( )األنعام: ٌنَ َظلَُمواْۚ

وٌهلكهم من الربوبٌة الخاصة ألنبٌائه وأولٌائه ما حمد  الكافرٌن وفً النصر والتأٌٌد من هللا لرسله بأن ٌمطع حجة(. 45 –

 (.4). علٌه، وهو للحمد أهل هللا نفسه

                                                           
) 

1
 .ٖٕٙ/ٖ، أٌسر التفاسٌر، الجزائري ٣٘٘/ٗ، فتح المدٌر، الشوكانً ٕٓٔ/ ٤، إرشاد العمل السلٌم، أبو السعود ٕٓٔ/ ٖر المرآن، السمعانً انظر: تفسٌ  )

) 
2

 .١٘ٔ/ ٖٕ، التفسٌر المنٌر، الزحٌلً ٣١ٔ/ ٖٕ، التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور ٓ٘ٔ/ ٕٔانظر: روح المعانً، األلوسً   )

(
3
 .٣٘ٙ/ ٖ، التفسٌر الواضح، الحجازي ٕٙٓ/ ٣، محاسن التأوٌل، الماسمً ٘ٓ٘/ ٣ٔر، البماعً انظر: نظم الدر  (
) 

4
، تٌسٌر الكرٌم الرحمن، السعدي ٖٔٙ/ ٗ، محاسن التأوٌل، الماسمً ٖٗٔ/ ٖ، إرشاد العمل السلٌم، أبو السعود ٕٗٔ/ ٕ، معالم التنزٌل، البؽوي ٖٗٙ/ ٔٔانظر: جامع البٌان، الطبري   )

 .ٕٙ٘ص



 

 

 

:الخـامــساب ــــالب  

.حـمــدــموجبـــات ال  

 

 موجبــــات الــحــمــد  

 :والثناء التحمٌد: أولا 

 :موجبات عدة، منها الحمد هللا سبحانه وتعالى ذاته فً آٌات كثٌرة، وكان لذلن حمد

 .حمد هللا والثناء علٌه بممتضى أسمائه الحسنى، وتنزهه عن الولد والشرٌن والولً -1

الحسن ؼاٌته  سنى البالؽة فًأن ٌدعوه بأي اسم من أسمائه؛ ألنها الح ٌأمر هللا سبحانه وتعالى عباده فً خواتٌم سورة اإلسراء

ا تَۡدُعواْ فَلَهُ ٱأۡلَۡسَمآَُّٰء ٱۡلُحۡسنَىَٰۚ َواَل تَۡجَهۡر ) :سبحانه وتعالى فً ألفاظها ومعانٌها، ٌمول َنِۖ أٌَّا مَّ ۡحَمَٰ َ أَِو ٱۡدُعواْ ٱلرَّ لُِل ٱۡدُعواْ ٱّلِلَّ

ِلَن َسبٌِبل، َن َذَٰ ٌۡ ًّ  بَِصبَلتَِن َواَل تَُخافِۡت بَِها َوٱۡبتَػِ بَ َِّخۡذ َولَدا َولَۡم ٌَُكن لَّهُۥ َشِرٌن فًِ ٱۡلُمۡلِن َولَۡم ٌَُكن لَّهُۥ َوِل ِ ٱلَِّذي لَۡم ٌَت َولُِل ٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ

ا َن ٱلذُّّلِِۖ َوَكبِّۡرهُ تَۡكبٌَِرَۢ عمّب بحمد نفسه مع  فالمارئ لهاتٌن اآلٌتٌن ٌجد أن هللا سبحانه وتعالى(. 111-110)اإلسراء:  (.ّمِ

ٌوم وٌكون مربوبًا لولده الذي سٌموم  دة بٌان لموجبات أخرى للحمد، وهً أنه لم ٌتخذ الولد؛ فالذي ٌتخذ الولد سٌأتً علٌهزٌا

الشرٌن الذي ٌكون مماثبًل ومنازًعا لشرٌكه، وله  على شئونه؛ ألن هذه هً سنة األسرة، وأنه تنزه عن على رعاٌته والمٌام

أن ٌمضٌه، وأنه ال ٌحتاج إلى حلٌؾ ٌستنصر به  نه وبٌن أمر لضاه فبل ٌستطٌعٌضاهً سلطانه، لد ٌحول بٌ سلطان

فلٌس  المطلك والثناء كما أثنى على نفسه الحمد عٌب ونمص، وله هزٌمة لد تلحك به الذل، تعالى وتمدس ربنا عن كل من

 (.1). أحد ٌستطع الثناء علٌه بما هو أهله إال هو

 .تفرده بالملن األبدي للموجودات حمد هللا والثناء علٌه بممتضى -2

فٌهم بحمده، حمًدا دائًما  أن ما فً السماوات واألرض كلهم له ملن وعبٌد، ٌتصرؾ ٌحمد هللا نفسه فً آٌة من كتابه على

ما ال ٌكون فً الدنٌا، فإذا لضى هللا  علٌه، إلى ٌوم المٌامة؛ ألنه فً اآلخرة، ٌظهر من حمده، والثناء مستمًرا ال ٌنمطع

وكمال عدله ولسطه، وحكمته فٌه، حمدوه كلهم على  سبحانه وتعالى بٌن الخبلئك كلهم، ورأى الناس والخلك كلهم، ماحكم به،

                                                           
) 

1
 .٤ٖٔ/ ٖ، فتح المدٌر، الشوكانً ٓ٘ٔ/ ٖ، لباب التأوٌل، الخازن ٖ٘ٗ/ٓٔنظر: الجامع ألحكام المرآن، المرطبً  )



 

 

 بعمابهموأن هذا من جراء أعمالهم، وأنه عادل فً حكمه  أهل العماب ما دخلوا النار إال وللوبهم ممتلئة من حمده، ذلن، حتى

لَِمٌنَ َولُِض ٌمول سبحانه وتعالى: ) ،(1) ِ َرّبِ ٱۡلعََٰ نَُهم بِٱۡلَحّكِۚ َولٌَِل ٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ ٌۡ  (.75(. )الزمر: ًَ بَ

وسعة كماله حٌن ٌرونه، ما  فذلن لما ٌظهر ألهل الجنة من عظمة ربهم، وجبلله، وجماله، أما ظهور حمده ألهل الجنة

ِ ٌمول تعالى: ) ،(2) علٌه الحمد، والثناء ٌوجب له كمال ِت َوَما فًِ ٱأۡلَۡرِض َولَهُ ٱۡلَحۡمُد فًِ ٱأۡلَِّٰٓخَرةِۚ ٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ َوَٰ  ٱلَِّذي لَهُۥ َما فًِ ٱلسََّمَٰ

الذي هو مالن  التام الكامل كله للمعبود الحمد أن»فً تفسٌره ما معناه:  وأورد ابن جرٌر (.1( )سبأ: َوُهَو ٱۡلَحِكٌُم ٱۡلَخبٌُِر.

ذلن ؼٌره، فالمعنى: الذي هو  األرضٌن السبع دون كل شًء سواه، ال مالن لشًء من فًجمٌع ما فً السماوات السبع وما 

العاجلة؛ ألن كل من فً السماوات واألرض  التام الكامل فً اآلخرة كالذي هو له ذلن فً الدنٌا الحمد مالن ذلن جمٌعه، وله

ا خالصا دون ما سواه فً  ن لهمالذي خلمهم وأوجدهم من العدم، وهو المتصرؾ فٌهم، والمال فً الدنٌا هو ملًكا تامًّ

وبما ٌصلحهم، وبما عملوا، وماهم عاملون، محٌط بجمٌع  الدنٌا وآجل اآلخرة، وهو الحكٌم فً تدبٌر خلمه، الخبٌر بهم عاجل

 (.3). ذلن

 

 

 :: اإلنعامثانٌاا

سبحانه وتعالى لحمده فٌها كل  مع اآلٌة التً جمع هللاهللا هلالج لج، ولد تولفنا  نعم هللا سبحانه وتعالى أمر ال ٌطٌك إحصاءه إال إن

لَِمٌنَ : )لوله الحمد، وهً ما ٌمتضٌه ِ َرّبِ ٱۡلعََٰ أن تربٌة هللا سبحانه وتعالى للعالمٌن جمٌعًا  وذلن(. 2الفاتحة: ((. ٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ

ٌحٌون فٌه، سواء أكانت النعمة مادٌة أم المحٌط الذي  تربٌته لهم بكل نعمة ٌحتاجون لٌتم لهم التكٌؾ واالنسجام مع تشمل

لَاَل ) :عن ربه، فمال علٌه السبلم كما جاء ذكره فً المرآن معنوٌة، وبٌان ذلن ما جاء فً جواب موسى لفرعون حٌن سأله

ٍء َخۡلمَهُۥ ثُمَّ َهَدىَٰ  ًۡ ، لَاَل َربُّنَا ٱلَِّذيَّٰٓ أَۡعَطىَٰ ُكلَّ َش ُموَسىَٰ بُُّكَما ٌََٰ أعطى كل شًء خلمه صورته  فمد (.50 -49( )طه: .فََمن رَّ

وأنسب له، وهداه للكٌفٌة التً تناسب البٌئة التً وجد فٌها، وهذا من أعظم مظاهر اإلنعام على كل  وهٌئته التً هً ألٌك به

ُت ٱ: )هللا سبحانه وتعالى عن حالهم وانشؽالهم بحمده علٌه بموله المخلولات؛ لذلن أخبر َوَٰ لسَّۡبُع َوٱأۡلَۡرُض َوَمن تَُسبُِّح لَهُ ٱلسََّمَٰ

ِكن الَّ تَۡفمَُهوَن تَۡسبٌَِحُهۡمۚ إِنَّهُۥ َكاَن َحِلًٌما َؼفُ 
ٍء إاِلَّ ٌَُسبُِّح بَِحۡمِدِهۦ َولََٰ ًۡ ن َش  َوإِن ّمِ

إن هنان من اإلنعام (. 44.( )اإلسراء: ورافٌِِهنَّۚ

عند ذكره لهذه  على بعض؛ ولذلن نجد أنه ٌحمد نفسهبه بعض الناس  اختص هللا به الناس دون ؼٌرهم، ومنه ما فضل هللا ما

بحسب فضل النعم  وسنجتهد فً ترتٌب اآلٌاتعلٌها على ما ستأتً اإلشارة إلٌه،  النعم، أو أن من أكرمهم بها ٌحمدونه

 :حمد المنعم سبحانه وتعالى، وذلن فٌما ٌأتً المضمنة فٌها من خالل نماذج نذكرها تمتضً

 .ذات الصراط المستمٌم الذي ل عوج لهنعمة إنزال الكتب  -١

َن ِلتُۡخِرَج ٱلنَّاَس ) :باسمه الحمٌد، بموله سبحانه وتعالى اآلٌة األولى من سورة إبراهٌم وجلٌختم هللا عز  ٌۡ هُ إِلَ ٌب أَنَزۡلنََٰ الَّٰٓۚر ِكتََٰ

ِط ٱۡلعَِزٌِز ٱۡلحَ  ِت إِلَى ٱلنُّوِر بِإِۡذِن َربِِّهۡم إِلَىَٰ ِصَرَٰ ورد فً اآلٌة من ذكره  لٌكون فاصلة مناسبة لما(. 1( )إبراهٌم: ِمٌِد.ِمَن ٱلظُّلَُمَٰ

والرشاد، لٌسٌروا على صراط  هللا بها الناس من ظلمات الكفر والضبلل إلى نور التوحٌد لنعمة إنزال الكتب؛ التً ٌخرج

 .العزٌز الحمٌد فً إنعامه وإكرامه وجزائه مستمٌم، ٌنتهً بهم إلى رضا ربهم

بصورة أخرى، ببٌان استؽراق المحامد كلها على  سورة الكهؾ تمرٌر لما جاء فً آٌة سورة إبراهٌم، ولكن ٌة منوفً أول آ

َب َولَۡم ) عوج أو تعارض أو اختبلؾ، ال إبهام فٌه وال اضطراب، إنزال الكتاب بدون ِ ٱلَِّذيَّٰٓ أَنَزَل َعلَىَٰ َعۡبِدِه ٱۡلِكتََٰ ٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ

                                                           
) 

1
 .٤ٖٔانظر: تٌسٌر الكرٌم الرحمن، السعدي ص  )

) 
2

 .ٕٕٙ/ ٔٔ، التفسٌر الوسٌط، الطنطاوي ٖ٘ٔ/ ٕٕ، التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور ٤ٗٙ، تٌسٌر الكرٌم الرحمن، السعدي صٔٙٔ/ ٔٔانظر: فتح البٌان، المنوجً  )

) 
3

 .ٖٙٗ/ ٕٓانظر: جامع البٌان، الطبري  )



 

 

.ٌَۡجعَل لَّهُۥ ِعوَ  الكتاب تستمٌم علٌه الحٌاة، بل واألرض والسماء وما فٌهما،  وذلن أن االهتداء بهدي هذا(. 1( )الكهؾ: َجا 

ُهم ) :ذلن ٌكون الفساد، ٌمول سبحانه وتعالى وبدون نََٰ ٌۡ َ ُت َوٱأۡلَۡرُض َوَمن فٌِِهنَّۚ بَۡل أَت َوَٰ َولَِو ٱتَّبََع ٱۡلَحكُّ أَۡهَوآََّٰءُهۡم لَفََسَدِت ٱلسََّمَٰ

ۡعِرُضوَن. ما  ٌجب علٌهم أن ٌتبعوه، ال أن ٌتبع هو أهواءهم؛ هو فإن الحك الذي(. 71( )المؤمنون: بِِذۡكِرِهۡم فَُهۡم َعن ِذۡكِرِهم مُّ

الحك  واألرض وما فٌهما سٌكون فٌه من الفساد بحسب إعراضهم عن كان فٌه ذكرهم، أال وهو المرآن، وإال فإن السماوات

جاء فً الصحٌح  .ٌؤمن باهلل وال ٌأذن هللا بخراب الدنٌا حتى ال ٌبمى فٌها من لذلن فإن الساعة ال تموم،الذي فً هذا الكتاب؛ 

عبد هللا بن عمرو بن العاص، فمال عبد هللا:  كنت عند مسلمة بن مخلٍّد، وعنده»شماسة المهرّي، لال:  عن عبد الّرحمن بن

أهل الجاهلٌّة، ال ٌدعون هللا بشًٍء إاّل رّده علٌهم، فبٌنما هم على ذلن ألبل  الّساعة إاّل على شرار الخلك، هم شرٌّ من التموم

هللا  فمال عمبة: هوأعلم، وأّما أنا فسمعت رسول هللا صلى فمال له مسلمة: ٌا عمبة، اسمع ما ٌمول عبد هللا، عمبة بن عامٍر،

خالفهم، حتّى تأتٌهم  لاهرٌن لعدّوهم، لٌضّرهم منٌماتلون على أمر هللا،  ل تزال عصابةٌ من أّمتً) :علٌه وسلم، ٌمول

ا كرٌح :الّساعة وهم على ذلن تترن نفساا فً  المسن مّسها مّس الحرٌر، فال فمال عبد هللا: أجل، )ثّم ٌبعث هللا رٌحا

هلل الذي أنزل كتابًا ال عوج له  فالحمد (.1).( شرار النّاس علٌهم تموم الّساعة مثمال حبٍّة من اإلٌمان إّل لبضته، ثّم ٌبمى للبه

به  من أنعم هللا علٌهم بنعمة العلم، أن الذي ٌجدونه وٌمرون هللا سبحانه وتعالى مولؾ ٌبٌن .واآلخرةالحٌاة فً الدنٌا  تستمٌم به

بَِّن ُهَو ٱۡلَحكَّ َوٌَۡهِديَّٰٓ َوٌََرى ٱلَِّذٌَن أُوتُواْ ٱۡلِعۡلَم ٱلَّ ) وسلم هو الحك، أن ما أنزله هللا على نبٌه صلى هللا علٌه َن ِمن رَّ ٌۡ ِذيَّٰٓ أُنِزَل إِلَ

ِط ٱۡلعَِزٌِز ٱۡلَحِمٌدِ  ألوم الطرق إلى حٌاة كرٌمة صحٌحة  وهو الهدى إلى الصراط المستمٌم، الذي فٌه (.6.( )سبأ: إِلَىَٰ ِصَرَٰ

ۡت َكِلَمُت َربَِّن ِصۡدلا َوَعۡداۚل ) :وجللال عز  .وهم ذي حك حمه، فبل ظلم وال هضم، وال كذب وال مطمئنة، وأنه ٌعطً كل َوتَمَّ

تِِهۦۚ َوُهَو ٱلسَِّمٌُع ٱۡلعَِلٌُم. َل ِلَكِلَمَٰ الدٌنٌة  صدلًا فً أخباره الماضٌة والمستمبلة، وعداًل فً أحكامه(. 115: ( )األنعامالَّ ُمبَّدِ

 .والدنٌوٌة

 .نعمة العلم وتفضٌل هللا به األنبٌاء على غٌرهم من الناس -٢

وسلٌمان علٌهما السبلم حٌث أنعم هللا علٌهما  عما آتاه هللا نبٌٌّن كرٌمٌن من أنبٌائه وهما داود ٌخبرنا هللا فً آٌة من كتابه

ِ : )لول عز وجل .هللا الحظ األوفر منه لؤلنبٌاء بالعلم الذي جعل َن ِعۡلماِۖ َولَااَل ٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ َمَٰ ٌۡ نَا َداُوۥَد َوُسلَ ٌۡ لَنَا َولَمَۡد َءاتَ  ٱلَِّذي فَضَّ

ۡن ِعبَاِدِه ٱۡلُمۡؤِمنٌَِن. ٌستفاد من  هللا العلم أنفس ما ٌتركونه من بعدهم، وهو المٌراث الذي ولد جعل(. 15( )النمل: َعلَىَٰ َكثٌِر ّمِ

ا سلن ّللّا به من سلن طرٌماا ٌطلب): ملسو هيلع هللا ىلص بعدهم، ال تركة لهم ٌنتفع بها سواه، لال طرق الجنّة، وإّن  طرٌماا من فٌه علما

ا لطالب فً األرض، والحٌتان فً جوف  العلم، وإّن العالم لٌستغفر له من فً الّسموات، ومن المالئكة لتضع أجنحتها رضا

 ورثة األنبٌاء، وإّن األنبٌاء لم العابد، كفضل الممر لٌلة البدر على سائر الكواكب، وإّن العلماء الماء، وإّن فضل العالم على

ا، ول ا وّرثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحّظٍ وافرٍ  ٌوّرثوا دٌنارا من العلم هو  ولد علما أن هذا الذي أنعم هللا به علٌهما (.2).( درهما

 .كثٌر من عباده المؤمنٌن الذٌن لٌسوا بأنبٌاء فمد حمدا هللا على أن فّضلهما بهذا العلم على أفضل ما ٌنعم به على إنسان؛ لذلن

 .هداٌة التوفٌك ومن ثم إلى الجنةنعمة  -٣

ٌتنؽص بها عموم المؤمنٌن بحكم طبٌعتهم  الجنة الجنة، وٌتنعموا فٌها بسبلمة الصدر من العلل التً كان بعد أن ٌدخل أهل

لناس ا نعٌم ال ٌعرؾ لذته إال من بلػ من الخٌرٌة مبلؽًا، بحٌث ٌترفع عن أن ٌتأذى بما ٌتأذى به سائر البشرٌة فً الدنٌا، وهو

ۡن ِؼّل تَۡجِري ِمن ) :هللا، ٌمول هللا سبحانه وتعالى من أنواع األذى، إال ما كان ألجل انتهان حرمات َونََزۡعنَا َما فًِ ُصُدوِرِهم ّمِ

َذا َوَما ُكنَّا ِلنَۡهتَِدَي لَۡواَلَّٰٓ أَنۡ  نَا ِلَهَٰ ِ ٱلَِّذي َهَدىَٰ ُرِۖ َولَالُواْ ٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ اْ أَن تِۡلكُُم  تَۡحتِِهُم ٱأۡلَۡنَهَٰ ُِۖ لَمَۡد َجآََّٰءۡت ُرُسُل َربِّنَا بِٱۡلَحّكِِۖ َونُوُدوَّٰٓ نَا ٱّلِلَّ َهَدىَٰ

                                                           
) 

1
 .٣ٕٗٔ، رلم ٕٗ٘ٔ/ٖأخرجه مسلم فً صحٌحه، كتاب األمارة، باب لوله ملسو هيلع هللا ىلص: ال تزال طائفة من أمتً ظاهرٌن على الحك، ال ٌضرهم من خالفهم،  )

(
2
 ٣ٕٕٙ، رلم ٤٣ٓٔ/ٕوصححه األلبانً فً صحٌح الجامع  .ٖٔٗٙ، رلم ٤ٖٔ/ ٖكتاب العلم، باب الحث على طلب العلم،  خرجه أبو داود فً سننه،  (



 

 

رضً هللا عنها  لد بلؽه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، عن عائشة وهو ممام ساٍم رفٌع،(. 43( )األعراؾ: ٱۡلَجنَّةُ أُوِرۡثتُُموَها بَِما ُكنتُۡم تَۡعَملُوَن.

  .(1).( هللا علٌه وسلم لنفسه إّل أن تنتهن حرمة ّللّا، فٌنتمم ّلِّل بها رسول ّللّا صلىما انتمم ): لالت

ما ٌمر به الكفار الذٌن جحدوا حك  بٌن هللا سبحانه وتعالى فً مواضع كثٌرة من كتابه .نعمة إنزال الغٌث من السماء -2

المطر من السماء، فٌحًٌ لهم األرض بعد موتها، فتصبح  ، من أنه وحده هو الذي ٌنزلوجلهلل عز  التوحٌد فً األلوهٌة

إال  معاشهم، وهم مع ذلن الٌعملون أن تمام نفعهم ال ٌكون أن كانت جدباء عدٌمة النفع ملٌئة بالخٌرات التً ٌكون بها بعد

 (.2). بتوحٌدهم هلل ربهم

ِۚ َولَئِن َسأَۡلتَُهم مَّ ) :ٌمول سبحانه وتعالى ُۚ لُِل ٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ َل ِمَن ٱلسََّمآَِّٰء َمآَّٰء فَأَۡحٌَا بِِه ٱأۡلَۡرَض ِمنَۢ بَۡعِد َمۡوتَِها لٌََمُولُنَّ ٱّلِلَّ  بَۡل أَۡكثَُرُهۡم ن نَّزَّ

إنعام  فٌها متعلمه الحمد عن رزق هللا لعباده، فٌكون وهذه اآلٌة جاءت فً سٌاق الحدٌث(. 63( )العنكبوت: اَل ٌَۡعِملُوَن.

هنا  الحمد كل شًء حً، ولد لرر كثٌر من المفسرٌن أن ممام علٌهم بنزول الؽٌث، الذي ٌأتٌهم بالماء الذي جعل هللا منه هللا

ألرب ألن ٌوّجه ذلن  الحمد وهو أمر ٌحتمله النص، لكن السٌاق الذي جاء فٌه .(3) على لٌام الحجة على الكافرٌن الحمد هو

وهم لو بذلوا كل ما بوسعهم وتوسلوا  نعام بإحٌاء األرض بالمطر الذي ٌنزله هللا علٌهم من السماء،إ لما هلل على الناس من

الذي  ذلن حمًدا كثًٌرا، فهو الذي ٌنزل المطر الؽزٌر على الحمد بشًء من هذا لعجزوا عن المٌام به؛ فله آللهتهم لكً تأتٌهم

: ٌمول المولى هلالج لج.بعد لنوطهم منه وانمطاعه عنهم مدة، فظنوا أنه ال ٌأتٌهم أٌسوا من نزوله لٌؽٌث هللا به الببلد والعباد، من

ًُّ ٱۡلَحِمٌدُ ) َث ِمنَۢ بَۡعِد َما لَنَُطواْ َوٌَنُشُر َرۡحَمتَهُۥۚ َوُهَو ٱۡلَوِل ٌۡ ُل ٱۡلؽَ وكانوا لد عملوا لذلن الجدب (. 28.( )الشورى: َوُهَو ٱلَِّذي ٌُنَّزِ

عندهم مولعًا عظًٌما، وٌستبشرون  ٌث وٌنشر به رحمته من إخراج األلوات لآلدمٌٌن وبهائمهم، فٌمعالؽ أعمااًل؛ فٌنزل هللا

بمصالحهم دٌنًا ودنٌا، فهو المحمود  هللا هو الولً الذي ٌتولى عباده بأنواع التدبٌر، وٌتولى المٌام بذلن وٌفرحون؛ وذلن أن

 (.4). فً والٌته وتدبٌره

 .نعمة الذرٌة الصالحة -5

بلػ من الكبر عتًٌّا، وذلن بعد أن انمطعت  وحمده ربّه لما أكرمه به من الذرٌة بعد أن جاء الخبر عن إبراهٌم علٌه السبلم

ِعٌَل : )سبحانه وتعالى أسبابها، فمد كبرت زوجته سارة حتى بلؽت سّن الٌأس، لال هللا ِ ٱلَِّذي َوَهَب ِلً َعلَى ٱۡلِكبَِر إِۡسَمَٰ ٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ

َكۚ إِنَّ َربًِّ لََسِمٌُع ٱلدَُّعآَّٰءِ وَ  ربما ال ٌولد لمثله فٌه،  ولد كان طمعه انمطع بعد بلوؼه من العمر مبلؽًا(. 39.( )إبراهٌم: إِۡسَحَٰ

مجٌئه، وفٌه من النعمة برعاٌة  من الفرح والسرور أكثر مما فً مجًء الولد المرتمب المتولع فتأتٌه البشرى به؛ وفً ذلن

هذٌن الولدٌن نبٌان سٌمومان بعده على دعوته التً  ٌكون لهما من ٌموم على خدمتهما، وفٌها أن أال حال ظنهما الولد لهما فً

 (.5). النبوة فً ذرٌته، لٌصبح أبا األنبٌاء جاء بها، وضحى من أجلها، الملة الحنٌفٌة التً تنسب إلٌه، وفٌها حصر

لَِمٌنَ : )ول هللا سبحانه وتعالىمطلمًا، ال ٌكون إال هلل عز وجل، ودلٌله ل والحمد ِ َرّبِ ٱۡلعََٰ ولد (. 2الفاتحة: ((. ٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ

ممًٌدا، ٌجوز فً حك ؼٌره  والحمد(. 6)، التً تفٌد استؽراق جمٌع المحامد وجعلها هلل هلالج لج وحده بأل االستؽرالٌة الحمد الترن

ٌُِحبُّوَن أَن ٌُۡحَمُدواْ بَِما لَۡم : )وجلفً المعنى اللؽوي، ودلٌله لول هللا عز  كما سبك بٌانه اَل تَۡحَسبَنَّ ٱلَِّذٌَن ٌَۡفَرُحوَن بَِمآَّٰ أَتَواْ وَّ

َن ٱۡلعََذاِبِۖ َولَُهۡم َعَذاٌب أَِلٌم بما لم ٌفعلوا،  فمد أنكر علٌهم حبهم أن ٌحمدوا(. 188.( )آل عمران: ٌَۡفعَلُواْ فبََل تَۡحَسبَنَُّهم بَِمفَاَزٖة ّمِ

أحب أن ٌحمد وٌثنى علٌه بما  ودلت اآلٌة بمفهومها على أن من»مطلمًا، ٌمول السعدي رحمه هللا:  الحمد نكر علٌهم حبولم ٌ

                                                           
(

1
 .ٖٓٙ٘، رلم ١٣ٔ/ٗخرجه البخاري فً صحٌحه، كتاب المنالب، باب صفة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،   (
) 

2
 .٣ٕٔ/ ٗالمظفر السمعانً ، تفسٌر المرآن، أبو ٣٘/ ٕٓانظر: جامع البٌان، الطبري  )

) 
3

 .ٙٗ/٤، إرشاد العمل السلٌم، أبو السعود٤ٙ٘/ٖانظر: معالم التنزٌل، البؽوي  )

(
4
 .٤٘٣، تٌسٌر الكرٌم الرحمن السعدي صٕٖ/١انظر: إرشاد العمل السلٌم، أبو السعود    (
) 

5
 .٤ٓ٘/٤، التفسٌر الوسٌط، طنطاوي ٤٘١ٕ/ٕٔعراوي، ، تفسٌر الشٔٙٔ/ٖٔ، تفسٌر المراؼً، ٕٖٓ/ٙانظر: محاسن التأوٌل، الماسمً   )

) 
6

 .١ٖٔ/ٔانظر: جامع البٌان، الطبري  )



 

 

مذموم، بل هذا من األمور المطلوبة، التً أخبر  الحك، إذا لم ٌكن لصده بذلن الرٌاء والسمعة، أنه ؼٌر فعله من الخٌر واتباع

: خواص خلمه، وسألوها منه، كما لال إبراهٌم علٌه السبلم ألعمال واأللوال، وأنه جازى بهاٌجزي بها المحّسنٌن له ا هللا أنه

بحسبه، فحمد هللا  وهو مما ٌجوز لؽٌر هللا سبحانه وتعالى، لكن(. 1)(. 84.( )الشعراء: فًِ ٱأۡلَِّٰٓخِرٌنَ  َوٱۡجعَل لًِّ ِلَساَن ِصۡدق)

ٌستلزم محبته وتولٌره وتعزٌزه وإجبلله، وكذلن حمد الوالدٌن والعلماء  لٌستلزم محبته وإجبلله وتعظٌمه، وكذلن حمد الرسو

إٌاه، والتنوٌه بذكره، وإلماء التعظٌم والمهابة له فً  العدل، وأما حمد الرب عبده فإنه ٌستلزم إعزازه لعبده، وإكرامه وملون

 (.2). للوب أولٌائه

 

 

 

 

 

:دسالبــــاب الــسـا  

.الـــــحــامــــــدون  

 

 

 

  الــحـامــدون 

 :: هللا الحامد األعظمأولا 

لَِمٌنَ ) المرآن الكرٌم ملًء بحمد هللا عز وجل لنفسه، نحو لوله تعالى: ِ َرّبِ ٱۡلعََٰ ولوله عز وجل:  (.2الفاتحة: ((. ٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ

تِ ) ِت َوٱأۡلَۡرَض َوَجعََل ٱلظُّلَُمَٰ َوَٰ ِ ٱلَِّذي َخلََك ٱلسََّمَٰ (. وؼٌر ذلن من 1.( )األنعام: َوٱلنُّوَرِۖ ثُمَّ ٱلَِّذٌَن َكفَُرواْ بَِربِِّهۡم ٌَۡعِدلُونَ  ٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ

 .اآلٌات التً سبك ذكرها

                                                           
) 

1
 .ٔٙٔتٌسٌر الكرٌم الرحمن، ص )

) 
2

 .٣ٗ/ٕانظر: بدائع الفوائد، ابن المٌم  )



 

 

 :: المالئكة علٌه السالمثانٌاا

َوَمۡن َحۡولَهُۥ  ٱلَِّذٌَن ٌَۡحِملُوَن ٱۡلعَۡرشَ هلل عز وجل، ٌمول سبحانه وتعالى: ) تسبًٌحا وتحمًٌدا المبلئكة الكرام أكثر المخلولات

ئَِكةَ َحآَّٰفٌَِّن ِمۡن َحۡوِل ٱۡلعَۡرِش ٌَُسبُِّحوَن بَِحۡمِد َربِِّهۡمۚ ) وٌمول هلالج لج:(. 7.( )ؼافر: ٌَُسبُِّحوَن بَِحۡمِد َربِِّهۡم َوٌُۡؤِمنُوَن بِِهۦ
َّٰٓ َوتََرى ٱۡلَملََٰ

ِ َرّبِ  نَُهم بِٱۡلَحّكِۚ َولٌَِل ٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ ٌۡ ًَ بَ لَِمٌنَ َولُِض تسبٌحهم هلل وتحمٌدهم له بالنسبة لهم، كالطعام  وإن(. 75.( )الزمر: ٱۡلعََٰ

 .(1) بهلئلنسان، بل إنهم لد ألهموا المٌام  والشراب والنفس بالنسبة

 :: األنبٌاء علٌهم السالمثالثاا

هم أهل الطاعة واالستجابة بصور مختلفة، ف موصوفٌن بالحمد شواهد المرآن على حمد األنبٌاء لربهم كثٌرة، ولد جاءوا

هللا سبحانه  وردت هذه الصفة لنبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، لال ولد، فجاءت صفتهم على أنهم مأمورون به، سبحانه وتعالى ألوامر هللا

ا: )وتعالى ابََۢ السبلم فً لوله سبحانه  هللا نوح علٌهوجاءت لنبً (. 3.( )النصر: فََسبِّۡح بَِحۡمِد َربَِّن َوٱۡستَۡؽِفۡرهُۚ إِنَّهُۥ َكاَن تَوَّ

ِلمِ : )وتعالى
نَا ِمَن ٱۡلمَۡوِم ٱلظََّٰ ىَٰ ِ ٱلَِّذي نَجَّ عََن َعلَى ٱۡلفُۡلِن فَمُِل ٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ َت أَنَت َوَمن مَّ ٌۡ فعن عائشة (. 28.( )المؤمنون: ٌنَ فَإَِذا ٱۡستََو

، وإذا رأى ما ٌكره (ّلِّل الّذي بنعمته تتّم الّصالحات الحمد) :لال إذا رأى ما ٌحبّ  ّللّا ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول: )رضً هللا عنها لالت

 (2) .(كّل حالٍ  ّلِّل على الحمد):لال

 :: المؤمنونرابعاا

هللا علٌهم فً  على طرٌك األنبٌاء، حتى استحموا المدح والثناء بذلن، فمد أثنى ولد ساروا، ومن جملة الحامدٌن: المؤمنون

ِجُدوَن ٱأۡلَِّٰٓمُروَن بِٱۡلَمۡعُروِؾ َوٱلنَّاُهو: )بمولهكتابه  ِكعُوَن ٱلسََّٰ ئُِحوَن ٱلرََّٰ
َّٰٓ ِمُدوَن ٱلسََّٰ بُِدوَن ٱۡلَحَٰ ئِبُوَن ٱۡلعََٰ

َّٰٓ ََّٰ ِفُظوَن ٱلت َن َعِن ٱۡلُمنَكِر َوٱۡلَحَٰ

ِر ٱۡلُمۡؤِمنٌِنَ  ِِۗ َوبَّشِ الحمد، حٌث ذكرها أواًل،  أن من أبرز عباداتهم علٌهم بٌان ولد جاء فً الثناء(. 12.( )التوبة: ِلُحُدوِد ٱّلِلَّ

فهم ٌحمدون هللا لٌاًما وركوًعا  ،(3) حالهمالسبلم أو ؼالبة على  صفة الزمة لهم، كما كانت لؤلنبٌاء علٌه فالحمد

 ونوعندما ٌدخل، وهم نٌام، وفً كل حال ومجاهدٌن، وهم تاركون لما حرم هللا، حافظون لحدوده، وهم لٌام وسجوًدا،

ِ : )ٌمول هللا عنهم.حٌن ٌجدون ما وعدهم به ربهم، مستشعرٌن عظٌم إنعامه علٌهم، المؤمنون الجنة، ٌحمدون َولَالُواْ ٱۡلَحۡمُد ّلِِلَّ

ِمِلٌنَ  ُث نََشآَُّٰءِۖ فَنِۡعَم أَۡجُر ٱۡلعََٰ ٌۡ أُ ِمَن ٱۡلَجنَِّة َح هذه الحال لد بلؽوا  فهم فً (.74لزمر: ( )ا.ٱلَِّذي َصَدلَنَا َوۡعَدهُۥ َوأَۡوَرثَنَا ٱأۡلَۡرَض نَتَبَوَّ

 .(4) الذي كانوا ٌسألونه مأمنهم الذي ٌرجونه، وتحمك لهم النعٌم

 

 

 :: سائر المخلولاتخامساا

تَُسبُِّح لَهُ : )ٌمول هلالج لج .(5) وجلهللا عز  بل كل مخلوق ٌسبح بحمد السماوات السبع وما حوٌن، واألرضون السبع وما طوٌن،

ِكن الَّ تَۡفمَُهوَن  ٍء إاِلَّ ٌَُسبُِّح بَِحۡمِدِهۦ َولََٰ ًۡ ن َش  َوإِن ّمِ
ُت ٱلسَّۡبُع َوٱأۡلَۡرُض َوَمن فٌِِهنَّۚ َوَٰ ( تَۡسبٌَِحُهۡمۚ إِنَّهُۥ َكاَن َحِلًٌما َؼفُورا.ٱلسََّمَٰ

لئلدران عاجز عن فمه  اإلنسان بما أوتً من أدوات على الحمٌمة، ولكن الحمد وهذا التسبٌح وهذا(. 44)اإلسراء: 

ِكن الَّ تَۡفمَُهوَن تَۡسبٌَِحُهۡمۚ إِنَّهُۥ َكاَن َحِلًٌما َؼفُورا.( ، فاهلل ٌمول(6) التسبٌح هذا
 .ولم ٌمل: ال تسمعون أو ترون: )َولََٰ

 

                                                           
) 

1
 .ٖٓٗ/ٕانظر: مراح لبٌد، دمحم بن عمر الجاوي   )

(
2
 ٕ٘ٙ، رلم ٖٓ٘/ٔوحسنه األلبانً فً سلسلة األحادٌث الصحٌحة  .١ٖٖٓ، رلم ٕٓ٘ٔ/ٕالحامدٌن أخرجه ابن ماجه فً سننه، كتاب األدب، فضل    (
 

) 
3

 .ٖٖ/ٔٔ، تفسٌر المراؼً، ٕٙ/٣انظر: نظم الدرر، البماعً   )

) 
4

 .٣ٖ/ٕٗانظر: تفسٌر المراؼً،  )

) 
5

 .٣ٕٙ/ٕٔ، اللباب فً علوم الكتاب، ابن عادل ٖ٘ٔ/ٖنظر: معالم التنزٌل، البؽوي  )

) 
6

 .٣٘ٗ، تٌسٌر الكرٌم الرحمن، السعدي صٕٙ/ٖ، زاد المسٌر، ابن الجوزي ٤٘ٗ/٤ٔانظر: جامع البٌان، الطبري  )



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                خــــاتمــــــــــةـال    

حمد هلل له ـوبمنّه وكرمه ترفع الدرجات، ال الصالـحات، وبفضله ورحمته تؽفر الذنوب والّزالت،حمد هلل الذي بنعمته تتم ـلا

حمد ـحمد حتى ترضى، ولن الـحمد فً البدء والختام، اللهم لن الـحمد على التمام ولن الـالشكر وله الثناء الحسن، اللهم لن ال

دمحم وعلى آله وصحبه أجمعٌن..... أما بعد: فمد تـّم والحمد هلل  احمد بعد الرضى، وأصلً وأسلم على نبٌنـإذا رضٌت ولن ال

أهم  وتفسٌر(، وبٌان أهمـٌته، الكرٌم الحمد فً المرآنعلى توفٌمه بحث فً التفسٌر الموضوعً، واحتوى على موضوع )

صواب فمن هللا وحده، وله الـحمد شرح وبٌان، راجً أن ٌنفع هللا سبحانه وتعالى به، وما كان فٌه من األلفاظ التً تحتاج إلى 

 والشكر، وما كان فٌه من خطأ فمن نفسً والشٌطان، واستؽفر هللا تعالى.

 

 الـنــتـــائـــج  

 إن الحمد هو إدراكنا لعبودٌَّتِنا وعجِزنا، والتعبٌُر عن امتنانِنَا وشكِرنَا تجاهَ هللا تعالى من صمٌِم للوبنا. -1

 إدراِن المنعَم علٌه لعملٌَِّة اإلنعام، وهذا المماُم أعلى من ممام االستفادة من النعمة بالِفْعِل.إن الحمد هو ممام  -2

أن العبد إذا حمد هللا بملب خاشعٍ، وَمثَل أمام الحّكِ ولهَج لسانُه فً هذا االتجاه، وهاَج للبُهُ وارتعََد من جبلِل الولوؾ أمام  -3

 ألن ٌمؤل المٌزان، مهما كان ما فً الكفَِّة األخرى ثمٌبًل. حضرةِ الحّكِ تعالى، فإن ذلن ٌكفً






 

 

إن الحمد ٌعنً ولوَؾ اإلنسان تجاه آثار الحّك مولَؾ اإلعجاب واالستحسان، وأن ٌخّر ساجًدا أمام كمالها بالحٌرة  -4

 واالنبهار، وٌَفٌض محبّةً واشتٌالًا تجاه جماله، وٌتذلََّل خاضعًا ممابل إحسانه.

ان ال ٌِصل إلى السكٌنة والطمأنٌنة إال بالتوحٌد واإلٌمان باهلل، ولولُنا: الحمد هلل، ٌحتوي على معنى أننا نشكر هللا إن اإلنس -5

فَنا بذاته، وبذلن أوَصلَنا إلى التوحٌد.  تعالى الذي لََطَؾ بنا فعرَّ

 ئِر الكتب.إن جملةَ ﴿اَْلَحْمُد ّلِِلِ﴾ تَحِمُل فً طٌاتها اإلٌماَن بالمرآن الكرٌم وسا -6

 ، تحتوي على كّلِ األركان واألسِس اإلٌمانٌّة التً ٌُطلُب منا اإلٌمان بها.”اَْلَحْمُد ّلِِلِ “إن الجملة الممدسة:  -7

رنا باإلٌمان -8  إن التلفَُّظ بهذه الجملِة المدسٌَّة: ﴿اَْلَحْمُد ّلِِلِ﴾ من صمٌم الفؤاد ومن أعماق الملب، والمواظبةَ على ذلن ٌُذّكِ

 خرة.باآل

 

 

 

 

 نسأل هللا تعالى أن ٌوفك الجمٌع لما ٌحب وٌرضى.

 وصلى هللا وسلم على نبٌنا دمحم وعلى آله وصحبه أحمعٌن.

 

 

 

 

 

 

 

 التــــوصـــٌــات  

وفً خاتمة هذا البحث، وبعد الحدٌث عن الـحمد فً المرآن، أذكر أهم التوصٌات التً توصلت إلٌها من خبلل هذا البحث 

 ٌلً:وهً كما 

: أوصٌكم ونفسً بتموى هللا عز وجل فً السر والعبلنٌة، واإلخبلص له فً األعمال واأللوال، وااللتداء برسولنا الكرٌم أولا 

ٌل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً جمٌع اعمالنا وفً كل ما نتمرب به إلى ربنا عز وجل، فإن تموى هللا تبارن وتعالى هً السبب العظٌم فً تحص

ٌُْث اَل ٌَْحتَِسُب(.سعادة ال َ ٌَْجعَل لَّهُ َمْخَرًجا * َوٌَْرُزْلهُ ِمْن َح  دنٌا واآلخرة، لال هللا تعالى:)َوَمن ٌَتَِّك َّللاَّ

ا: أوصٌكم وأوصً نفسً بالمرآن تبلوة وفمهاً، وعلماً، وعمبلً، أحلّوا ما أحّل، وحّرموا ما حّرم، تذكرون به فً األرض  ثانٌا

 ًّ صلّى هللا علٌه وسلّم: علٌن بتبلوة المرآن، فإنّه روحن فً الّسماء، وذكرن فً األرض.والّسماء، لمول النّب

ا  : اإلكثار من لول الحمد هلل فً الٌوم واللٌلة؛ فالحمد هلل مع سبحان هللا كلمتان خفٌفتان على اللسان ثمٌلتان فً المٌزان. ثالثا

ا   م الصالحات، عند حدوث ما تُحب.: اإلكثار من تردٌد: الحمد هلل الذي بنعمته تترابعا

ا   : سجود الشُّكر هلل تعالى فور تلمً الخبر الّسار أو حصول النِّعمة أو دفع الببلء. خامسا



 

 

ا  : من ُشكر هللا على نعمه استخدام هذه النِّعم فً طاعة هللا سبحانه وتعالى، فُشكر الملب باالعتراؾ بأّن هللا هو صاحب سادسا

كوع: الفضل بالنِّعم، وُشكر  فع من الرُّ الِلّسان هو تردٌد لول الحمد هلل ممتنعًا بها، وفً الصبلة ال بُّد من تدبر لولنا عند الرَّ

 "سمع هللا لمن َحِمده" أّي أّن هللا ٌستمع وٌجٌب وٌعطً من ٌحمده، والـحمد هللا دائماً وأبداً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     عــالـمـصـادر والـمـراج  
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