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  جواب يف صيغ احلمد

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  وبه نستعني وعليه نتوكل 

ما تقول السادة العلماء الذين رضي اهللا عنهم أمجعني يف رجلني تباحثا يف احلديث املروي يف احلمد هللا محدا يوايف 
  يده نعمه ويكايفء مز

فقال اآلخر لقائل هذا احلديث الرب سبحانه وتعاىل يقول وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها وقد ثبت عن النيب أنه 
  كان يقول ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

  فقال له راوي احلديث األول من مل يوافق على هذا احلديث تيس ومحار وجاهل 
واه يف احلمد هللا محدا يوايف نعمه ويكايفء مزيده الصحيح أم ال ومن املصيب من فهل هذا احلديث األول الذي ر

  الرجلني وليبسط القول مثابني افتونا مأجورين رمحكم اهللا 
أجاب شيخنا اإلمام العامل مشس الدين حممد بن أيب بكر احلنبلي احلمد هللا هذا احلديث ليس يف الصحيحني وال يف 

  ن كتب احلديث املعتمدة وال له إسناد معروف أحدمها وال يعرف يف شيء م
  وإمنا يروى عن أيب نصر التمار عن آدم أيب البشر وال يدري كم بني أيب نصر وآدم إال اهللا تعاىل 

قال أبو نصر قال آدم يا رب شغلتين بكسب يدي شيئا من جمامع احلمد والتسبيح فأوحى اهللا إليه يا آدم إذا 
ت فقل ثالثا احلمد هللا رب العاملني محدا يوايف نعمه ويكايفء مزيده فذلك جمامع احلمد أصبحت فقل ثالثا وإذا أمسي

والتسبيح فهذا لو رواه أبو نصر التمار عن سيد ولد آدم ملا قبلت روايته النقطاع احلديث فيما بينه وبني رسول اهللا 
  فكيف بروايته عن آدم 

أكمل محد محد اهللا به وأفضله وأمجعه ألنواع احلمد وبنوا على وقد ظن طائفة من الناس أن هذا احلمد هبذا اللفظ 
  هذا مسألة فقهية فقالوا مسألة لو حلف إنسان ليحمدن اهللا مبجامع احلمد وأجل 

  احملامد فطريقه يف بر ميينه أن يقول احلمد هللا محدا يوايف نعمه ويكايفء مزيده 
ويكايفء مهموز أي يساوي مزيده نعمه واملعىن أنه يقوم بشكر  قالوا ومعىن يوايف نعمه أي يالقيها فتحصل النعم معه

ما زاد من النعم واإلحسان واملعروف من احلمد الذي محد اهللا به نفسه ومحده به رسوله وسادات العارفني حبمده من 
  أمته ليس فيه هذا اللفظ البتة احلمد يف القرآن الكرمي 

  الرحيم مالك يوم الدين كقوله تعاىل احلمد هللا رب العاملني الرمحن 
  وقوله فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هللا رب العاملني 

وقوله وقضي بينهم باحلق وقيل احلمد هللا رب العاملني وقوله حكاية عن احلمادين من عباده أن قالوا احلمد هللا الذي 
  هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا 

فسه الذي أمر رسول اهللا أن حيمده به وقل احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف وقوله تعاىل يف محده لن



  امللك ومل يكن له ويل من الذل وكربه تكبريا 
فهذا محده الذي أنزله على عبده ارتضاه لنفسه وأمر رسوله أن حيمده به وقال تعاىل حامدا لنفسه احلمد هللا الذي 

 جيعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر املؤمنني الذي يعملون الصاحلات أنزل على عبده الكتاب ومل
  أن هلم أجرا حسنا 

  وقال قل احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى 
  وقال احلمد هللا الذي له ما يف السموات وما يف األرض وله احلمد يف اآلخرة وهو احلكيم اخلبري 

لسموات واألرض جاعل املالئكة رسال أويل أجنحة مثىن وثالث ورباع يزيد يف اخللق ما يشاء وقال احلمد هللا فاطر ا
  إن اهللا على كل شيء قدير 

  وقال وهو اهللا ال إله إال هو له احلمد يف األوىل واآلخرة وله احلكم وإليه ترجعون 
  شيا وحني تظهرون وقال فسبحان اهللا حني متسون وحني تصبحون وله احلمد يف السموات واألرض وع

  وقال يسبح هللا ما يف السموات وما يف األرض له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير 
  وقال عن أهل اجلنة وقالوا احلمد هللا الذي صدقنا وعده وأورثنا األرض نتبوأ من اجلنة حيث نشاء فنعم أجر العاملني 

  كور وقال احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن إن ربنا لغفور ش
فهذا محده لنفسه الذي أنزله يف كتابه وعلمه لعباده وأخرب عن أهل جنته به وهو آكد من كل محد وأفضل وأكمل 

  كيف يرب احلالف يف ميينه بالعدول إىل لفظ مل حيمد به نفسه وال ثبت عن رسول اهللا وال عن سادات العارفني من أمته 
كد فيها احلمد مل يكن يذكر هذا احلمد البتة كما يف محد اخلطبة واحلمد والنيب كان إذا محد اهللا يف األوقات اليت يتأ

  الذي تستفتح به األمور وكما يف تشهد احلاج وكما يف احلمد 
  عقب الطعام والشراب واللباس واخلروج من اخلالء واحلمد عند رؤية ما يسره وما ال يسره 

رفع مائدته قال احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه غري  فروى البخاري يف صحيحه عن أيب أمامة أن النيب كان إذا
  مكفي وال مودع وال مستغىن عنه 

  ويف لفظ آخر يف هذا احلديث كان إذا فرغ من طعامه قال احلمد اهللا الذي كفانا وآوانا غري مكفي وال مكفور 
وأفضل وأكمل الختاره وعدل إليه فإنه  فلو كان قوله احلمد هللا محدا يوايف نعمه ويكايفء مزيده أجل من هذا احلمد

  مل يكن خيتار إال أفضل األمور وأجلها وأعالها 
وسألت شيخنا عن قوله غري مكفي فقال املخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافيه باجلزاء أو بالثناء واهللا عز 

  ن نعمه أيضا أو حنو هذا من الكالم و جل ال ميكن أحدا من العباد أن يكافيه على إنعامه أبدا فإن ذلك الشكر م
  فأين هذا من قوله يف احلديث املروي عن آدم محدا يوايف نعمه ويكايفء مزيده 

وقوهلم إن معناه يالقي نعمه فتحصل مع احلمد كأهنم أخذوه من قوهلم وافيت فالنا مبكان كذا وكذا إذا القيته فيه 
  ووافاين إذ لقيين 

بنعمه ويكون معها وهذا ليس فيه كبري أمر وال فيه أن مسبب احلمد النعم وحاهلا وإمنا واملعىن على هذا يلتقي محده 
فيه اقترانه هبا ومالقاته هلا اتفاقا ومعلوم أن النعم تالقيها من األمور االتفاقية ما ال يكون سببا يف حصوهلا فليس بني 

ملوافاة واملالقاة اليت هي أعم من االتفاقية والسببية هذا احلديث وبني النعم ارتباط يربط أحدمها باآلخر بل فيه جمرد ا
  معىن يكايف مزيده 

وكذلك قوهلم يكايف مزيده أي يكون كفوا ملزيده ويقوم بشكر ما زاده اهللا من النعم واإلحسان وهذا حيتمل معىن 



  صحيحا ومعىن فاسدا 
نعم هبا على العبد من رزقه وعافيته وصحته فإن أريد أن محد اهللا والثناء عليه وذكره أجل وأفضل من النعم اليت أ

والتوسعة عليه يف دنياه فهذا حق يشهد له قوله ما أنعم اهللا على عبد بنعمة فقال احلمد هللا إال كان ما أعطى أفضل 
  مما أخذ رواه ابن ماجه فإن محده لويل احلمد نعمة أخرى هي أفضل وأنفع له وأجدى 

النعم وأجلها على اإلطالق نعمة معرفته تعاىل ومحده وطاعته فإن أريد أن فعل عائده من النعمة العاجلة فإن أفضل 
العبد يكون كفو النعم ومساويا هلا حبيث يكون مكافئا للنعم عليه وما قام به من احلمد مثنا لنعمه وقياما منه بشكر 

اده الثقلني مل يقم بشكر أدىن نعمة عليه ما أنعم عليه به وتوفية له فهذا من أحمل احملال فإن العبد لو أقدره اهللا على عب
بل األمر كما روى اإلمام أمحد يف كتاب الزهد حدثنا عن الرمحن قال ثنا الربيع ابن صبيح عن حلسن قال قال داود 

  النيب لو أن لكل شعرة مين لسانني تسبحانك الليل والنهار والدهر كله ما قضيت حق نعمة واحدة 
د الرمحن قال حدثنا جابر بن زيد عن املغرية بن شعبة قال ملا أنزل على داود اعملوا آل قال اإلمام أمحد وحدثنا عب

داود شكرا وقليل من عبادي الشكور قال يا رب كيف أطيق شكرا وأنت الذي تنعم علي مث ترزقين على النعمة 
اآلن عرفتين يا داود الشكر مث تزيدين نعمة بعد نعمة فالنعمة منك يا رب والشكر منك فكيف أطيق شكرك قال 

  فمن ذا الذي يقوم بشكر ربه الذي يستحقه سبحانه فضال عن أن يكافيه 
ومن هاهنا يعرف قدر احلمد الذي صح عن رسول اهللا من قوله غري مكفي وال مودع وال مستغىن عنه ربنا وفضله 

  لتوفيق شرح حديث احلمد على احلديث املسئول عنه وحنن نشرح احلديث مث نعود إىل املقصود فنقول وباهللا ا
روى قوله غري مكفي بوجهني باهلمز وعدمه وخطئت رواية اهلمز فإنه اسم مفعول من الكفاية فوجهه غري مكفي 

كمرمي ومقضي أو من املكافاة فاملفعول منه مكفا كمرما من راماه ومساعا من ساعاه أو من كفاه يكفيه فمفعول 
اهلمز واختلف هل ذلك وصف للطعام وعائد عليه أو هو حال من اسم مكفي كمرمي من رميت والصواب أنه بغري 

  اهللا فيكون وصفا يف املعىن على قولني 
  فقال ابن قرقول يف مطالعه املراد هبذا كله الطعام وإليه يعود الضمري 

ة اهللا فيه بل قال احلريب املكفي اإلناء املقلوب لالستغناء عنه كما قال غري مستغىن عنه وغري مكفو غري حموية نعم
  مشكور غري مستور االعتراف هبا واحلمد عليها 

والقول الثاين إن ذلك عائد إىل اهللا سبحانه قال وذهب اخلطايب إىل أن املراد هبذا كله الباري تعاىل وأن الضمري يعود 
  إليه 

  وأن معىن قوله غري مكفي أنه يطعم وال يطعم كأنه هاهنا من الكفاية 
  يف تفسري هذا احلرف أنه مستغن عن معني وظهري وإىل هذا ذهب غريه 

قال ومعىن قوله وال مودع أي غري متروك الطلب إليه والرغبة وهو معىن املستغين عنه وينتصب ربنا على هذا 
  باالختصاص واملدح أو تأكيدا كأنه قال يا ربنا امسع محدنا ودعاءنا 

ا ويصح فيه الكسر على البدل من االسم يف قوله احلمد هللا من رفع قطع وجعله خربا كأنه قال ذلك ربنا أو أنت ربن
  انتهى كالمه 

وفيه قول ثالث أن يكون قوله غري مكفي وال مودع للحمد كأنه قال محدا كثريا غري مكفي وال مودع وال مستغىن 
  عن هذا احلمد 

  معىن قوله وال مودع 



ري مكفي معناه غري مصروف ومقلوب عن جهته وقوله وال مودع أي غري متروك وعلى هذا القول فيكون قوله غ
كما يكفأ اإلناء بل محد على وجهه الذي يستحقه ويل احلمد وأهله ويليق به وال ينبغي لسواه إعراب وال مستغىن 

  عنه ربنا 
وأما إعراب ربنا فبالوجوه الثالثة واألحسن يف رفعه أن يكون خربا مقدما ومبتدأ وقوله وال مستغىن عنه واألحسن 

   جره أن يكون بدال من الضمري اجملرور يف عنه واألحسن يف نصبه أن يكون على املدح صفة السم اهللا تعاىل يف
ومسعت شيخنا تقي الدين ابن تيمية قدس اهللا روحه يقول يف معىن هذا احلديث املخلوق إذا أنعم عليك بنعمة 

كنك أن تستغين عنه واهللا عز و جل ال ميكن أن أمكنك أن تكافيه ونعمه ال تدوم عليك بل ال بد ويقطعها عنك ومي
  تكافيه على نعمه وإذا أنعم عليك أدام نعمه فإنه هو أغىن وأقىن وال يستغين عنه طرفة عني هذا كالمه 

  واملقصود ذكر احلمد الذي كان النيب حيمد ربه به يف مواطن احلمد 
ل احلمد هللا الذي أطعمنا وأسقانا وجعلنا مسلمني وعن أيب سعيد اخلدري أن النيب كان إذا فرغ من طعامه قا - ٢

  رواه أبو داود وغريه 
  وعن أيب أيوب قال كان رسول اهللا إذا  - ٣

  أكل أو شرب قال احلمد هللا الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له خمرجا رواه أبو داود والنسائي وإسناده 
ل طعاما فقال احلمد اهللا الذي أطعمنا هذا من ويف السنن أيضا عن معاذ بن أنس قال قال رسول اهللا من أك - ٤

  غري حول مين وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه 
  قال الترمذي حديث حسن 

ويف سنن النسائي عن عبد الرمحن بن جبري أنه رجل خدم النيب مثان سنني أنه كان يسمع النيب إذا قرب إليه  - ٥
  طعاما يقول بسم اهللا وإذا فرغ من طعامه 

  لهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك احلمد على ما أعطيت وإسناده صحيح قال ال
وروى أبو داود يف السنن من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن النيب أنه كان يقول يف الطعام إذا فرغ  - ٦

  احلمد هللا الذي من علينا وهدانا والذي أشبعنا وأروانا 
رواه أهل السنن باإلسناد الصحيح عن عبد اهللا بن مسعود قال علمنا رسول اهللا وكذلك احلديث الذي  - ٧

خطبة احلاجة احلمد هللا نستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل اهللا فال 
تسألون به واألرحام إن اهللا كان هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله اتقوا اهللا الذي 

عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا 
  قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظميا 

  مبتلى أن يقول ما رواه الترمذي عن أيب هريرة عن النيب أنه قال وشرع النيب ملن رأى  - ٨
من رأى مبتلى فقال احلمد هللا الذي عافاين مما ابتالك به وفضلين على كثري ممن خلق تفضيال إال مل يصبه ذلك البالء 

  قال الترمذي حديث حسن 
  وروي حنوه عن عمر 

أبو هريرة عنه من جلس يف جملس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن  وشرع النيب للقائم من اجمللس أن يقول ما رواه - ٩
يقوم من جملسه سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك إال غفر له ما كان يف جملسه 

  ذلك قال الترمذي حديث حسن صحيح 



  فصل يف املأثور عنه

د صحيح عن أيب هريرة أن النيب قال إذا عطس أحدكم وشرع للعاطس أن يقول ما رواه أبو داود بإسنا - ١٠
  فليقل احلمد هللا على كل حال وليقل أخوه أو صاحبه يرمحك اهللا ويقول هو يهديكم اهللا ويصلح بالكم 

ويف جامع الترمذي عن ابن عمر أن رجال عطس إىل جنبه فقال احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا  - ١١
أقول احلمد هللا والسالم على رسول اهللا وليس هكذا علمنا رسول اهللا أن نقول احلمد هللا على فقال ابن عمر وأنا 

  كل حال 
وكذلك شرع ألمته عند ركوب الدابة ما رواه أهل السنن باإلسناد الصحيح عن علي بن ربيعة قال شهدت  - ١٢

لب أيت بدابة لريكبها فلما وضع رجله يف الركاب قال بسم اهللا فلما استوى على ظهرها قال احلمد علي بن أيب طا
هللا الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون مث قال احلمد هللا ثالث مرات مث قال اهللا أكرب ثالث 

إال أنت مث ضحك فقال فقلت يا أمري املؤمنني  مرات مث قال سبحانك ظلمت نفسي فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب
من أي شيء ضحكت قال رأيت النيب فعل كما فعلت مث ضحك فقلت يا رسول اهللا من أي شيء ضحكت قال إن 

  ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر يل ذنويب يعلم أنه ال يغفر الذنوب غريي 
ول اهللا إذا رأى ما حيبه قال احلمد هللا الذي بنعمته تتم وروى ابن ماجه يف سننه عن عائشة قالت كان رس - ١٣

الصاحلات وإذا رأى ما يكره قال احلمد اهللا على كل حال قال احلاكم هذا حديث صحيح اإلسناد يف صحيح 
مسلم عن علي رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا إذا رفع رأسه قال مسع اهللا ملن محده ربنا لك احلمد ملء 

  األرض وملء ما شئت من شيء بعد السموات وملء 
وفيه عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك احلمد ملء  - ١٤

السموات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء واجملد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم ال 
  ت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منع

وروى البخاري يف صحيحه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا نصلي وراء النيب فلما رفع رأسه من  - ١٥
الركوع قال مسع اهللا ملن محده قال رجل وراءه ربنا لك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من 

  املتكلم قال أنا قال 
  وثالثني ملكا يبتدروهنا أيهم يكتبها أول  قد رأيت بضعة

ويف صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النيب كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم لك احلمد  - ١٦
أنت نور السموات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت قيوم السموات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت احلق 

  حق والنار حق والنبيون حق احلديث ووعدك حق ولقاؤك حق واجلنة 
ويف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن عمر قال بينما حنن نصلي مع رسول اهللا قال رجل اهللا أكرب كبريا واحلمد  - ١٧

هللا كثريا وسبحان اهللا بكرة وأصيال فقال النيب من القائل كذا وكذا فقال رجل من القوم أنا قلتها يا رسول اهللا قال 
  هلا أبواب السماء  عجبت هلا فتحت

  قال ابن عمر فما تركتهن منذ مسعت رسول اهللا يقوهلن 
ويف السنن عن رفاعة بن رافع قال صليت خلف النيب فعطست فقلت احلمد هللا محدا كثري طيبا مباركا فيه  - ١٨

ا الثانية من كما حيب ربنا ويرضى فلما صلى رسول اهللا انصرف فقال من املتكلم يف الصالة فلم جيبه أحد مث قاهل
املتكلم يف الصالة فقال رفاعة بن رافع أنا يا رسول اهللا قال كيف قلت قال قلت احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا 



فيه كما حيب ربنا ويرضى فقال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثالثون ملكا أيهم يصعدها قال الترمذي 
  حديث حسن 

مر بن ربيعة قال عطس شاب من األنصار خلف رسول اهللا وهو يف الصالة فقال ويف سنن أيب داود عن عا - ١٩
احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه حىت يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا واآلخرة فلما انصرف رسول اهللا 

  قال من القائل الكلمة فسكت الشاب مث قال من القائل الكلمة فإنه 
  رسول اهللا أنا قلتها مل أرد هبا إال خريا فقال ما تناهت دون عرش الرمحن جل ذكره  مل يقل باسا فقال يا

ويف مسند اإلمام أمحد عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول اهللا فقال رجل احلمد هللا محدا كثريا طيبا  - ٢٠
إال اخلري فقال لقد فتحت هلا  مباركا فيه فلما صلى رسول اهللا قال من القائل قال الرجل أنا يا رسول اهللا وما أردت

  أبواب السماء فلم ينهنها شيء دون العرش 
وثبت عنه يف الصحيح أنه كان يقول يف اعتداله بعد الركوع يف صالة الليل لريب احلمد لريب احلمد وكان  - ٢١

  قياما طويال 
د هللا محدا يوايف نعمه ويكا يف وشرع ألمته يف هذا املوضع ويف غريه أفضل احلمد وأكمله فلو كان قول القائل احلم

مزيده أفضل احلمد لكان أوىل املواضع به هذا املوضع وما أشبهه فيا سبحان اهللا ال يأيت عنه هذا احلمد األكمل 
األفضل اجلامع يف موضع واحد البتة ال قوال وال تعليما وال يقوله أحد من الصحابة وال يعرف عنهم يف خطبة وال 

  لطعام والشراب وإمنا الذي جاء عنهم محد هو دونه يف الفضيلة والكمال هذا من احملال تشهد حاجة وال عقيب ا
وكذلك محد املالئكة له سبحانه كما يف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب أيت ليلة أسري  - ٢٢

السالم احلمد هللا الذي هداك  به بقدح من مخر وقدح من لنب فقال جربيل فنظر إليهما فأخذ اللنب فقال جربيل عليه
  للفطرة لو أخذت اخلمر غوت أمتك 

وكذلك محد الصحابة له سبحانه كما يف صحيح البخاري أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا طعن أرسل  - ٢٣
ال الذي ابنه عبد اهللا إىل عائشة رضي اهللا عنها يستأذهنا أن يدفن مع صاحبيه فلما أقبل عبد اهللا قال عمر ما لديك ق

  حيب أمري املؤمنني أذنت قال احلمد هللا ما كان شيء أهم إيل من ذلك 
  وروى ابن ماجه يف سننه أن النيب كان إذا خرج من اخلال قال احلمد هللا الذي أذهب عين األذى وعافاين  - ٢٤
هللا الذي أذاقين  ويف معجم الطرباين عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا إذا خرج قال احلمد - ٢٥

  لذته ودفع عين أذاه 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب كان إذا استجد ثوبا مساه بامسه عمامة أو قميصا أو رداء مث  - ٢٦

  يقول اللهم لك احلمد أنت كسوتنيه أسألك خريه وخري ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له 
  اده صحيح قال الترمذي حديث حسن رواه أبو داود والنسائي وإسن

ويف الترمذي عن عمر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا يقول من لبس ثوبا جديدا فقال احلمد هللا الذي  - ٢٧
  كساين ما أواري به عوريت وأجتمل به يف حيايت مث حممد إىل الثوب الذي 

  ا وميتا أخلق فتصدق به كان يف حفظ اهللا ويف كنف اهللا ويف سبيل اهللا حي
ويف مسند اإلمام أمحد من حديث معاذ بن أنس عن النيب قال من أكل طعاما فقال احلمد هللا الذي أطعمين  - ٢٨

هذا ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوبا فقال احلمد هللا الذي كساين هذا 
  قدم من ذنبه ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غفر اهللا له ما ت



ويف جامع الترمذي عن علي رضي اهللا عنه قال كان أكثر دعاء النيب يوم عرفة يف املواقف اللهم لك احلمد  - ٢٩
كالذي نقول وخري مما نقول اللهم لك صاليت ونسكي وحمياي وممايت وإليك مايل ولك رب تراثي اللهم إين أعوذ 

  للهم إين أعوذ بك من شر ما جتيء به الريح بك من عذاب القرب ووسوسة الصدر وشتات األمر ا
ويف أثر آخر معروف اللهم لك احلمد كله ولك امللك كله وبيدك اخلري كله وإليك يرجع األمر كله  - ٣٠

  عالنيته وسره وأنت أهل احلمد 
  وهذا من أمجع احلمد وأحسنه 

  احلمد املسئول عنه  وقد علم النيب أمته احلمد املفرد واملضاعف فلم يعلمهم يف شيء منه هذا
  ويف صحيح مسلم عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال جاء أعرايب إىل رسول اهللا فقال علمين  - ٣١

كالما أقوله قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له اهللا أكرب كبريا واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا رب العاملني ال حول 
  قال هؤالء لريب فما يل قال اللهم اغفر يل وارمحين واهدين وارزقين وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم 

ويف السنن عن سعد بن أيب وقاص أنه دخل مع النيب على امرأة بني يديها نوى أو حصى تسبح به فقال  - ٣٢
ض أخربك مبا هو أيسر عليك من هذا وأفضل سبحان اهللا عدد ما خلق يف السماء سبحان اهللا عدد ما خلق يف األر

وسبحان اهللا عدد ما بني ذلك وسبحان اهللا عدد ما هو خالق واهللا أكرب مثل ذلك واحلمد هللا مثل ذلك وال إله إال 
  اهللا مثل ذلك وال حول وال قوة إال باهللا مثل ذلك 

  فلو كان احلمد هللا محدا يوايف نعمه ويكايف مزيده أفضل من هذا لعلمه إياها 
جندب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا أحب الكالم إىل اهللا أربع سبحان ويف صحيح مسلم عن مسرة بن  - ٣٣

  اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال يضر بأيهن بدأت 
  ولو كان احلمد هللا محدا يوايف نعمه ويكايف مزيده أفضل من هذا لكان أحب إىل اهللا منه 

 عنه قال قال رسول اهللا ألن أقول سبحان اهللا واحلمد هللا ويف صحيح مسلم أيضا عن أيب هريرة رضي اهللا - ٣٤
  وال إله إال اهللا واهللا أكرب أحب إيل مما طلعت عليه الشمس 

وروى إسرائيل عن أيب سنان عن أيب صاحل عن أيب سعيد وأيب هريرة قاال قال رسول اهللا إن اهللا اصطفى من  - ٣٥
  هللا واهللا أكرب الكالم سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال ا

فإذا قال العبد سبحان اهللا كتب له عشرين حسنة أو حط عنه عشرين سيئة فإذا قال اهللا أكرب فمثل ذلك فإذا قال 
  ال إله إال اهللا فمثل ذلك وإذا قال احلمد رب العاملني من قبل نفسه كتبت له ثالثون حسنة وحط عنه ثالثون سيئة 

شعري عن النيب أنه كان يقول الطهور شطر اإلميان واحلمد هللا متأل ويف صحيح مسلم عن أيب مالك األ - ٣٦
امليزان وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن أو متأل ما بني السماء واألرض والصالة نور والصدقة برهان والصرب ضياء 

  والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو مبتاعها فمعتقها 
ابن ماجة والترمذي من حديث طلحة بن خراش بن عمر عن جابر بن عبد اهللا قال مسعت رسول وقد روى  - ٣٧

  اهللا يقول أفضل الذكر ال إله إال اهللا وأفضل الدعاء احلمد هللا 
وسئل ابن عينية عن هذا احلديث فقيل له كأن احلمد هللا دعاء فقال أما مسعت قول أمية ابن أيب الصلت لعبد اهللا بن 

  و نائلة جدعان يرج
  حباؤك إن شيمتك احلياء ... أأذكر حاجيت أم قد كفاين 
  كفاه من تعرضه الثناء ... إذا أثين عليك املرء يوما 



  عن اخللق اجلميل وال مساء ... كرمي ال يغريه صباح 
العبادة  فهذا خملوق اكتفى من خملوق بالثناء عليه فكيف باخلالق سبحانه قلت الدعاء يراد به دعاء املسألة ودعاء

واملثين على ربه حبمده واآلية داع له باالعتبارين فإنه طالب منه طالب له فهو الداعي حقيقة قال تعاىل هو احلي ال 
  إله إال هو فادعوه خملصني له الدين احلمد هللا رب العاملني 

باد اهللا قال يا رب وروى ابن ماجه يف سننه من حديث عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا حدثهم أن عبدا من ع - ٣٨
لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك فعظمت بامللكني فلم يدريا كيف يكتباهنا فصعدا إىل السماء 

  فقال يارب إن عبدك قال مقالة ال ندية كيف نكتبها قال اهللا عز و جل وهو أعلم مبا قال عبده 
ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك فقال اهللا عز و جل ماذا قال عبدي قاال يارب إنه قال يا رب لك احلمد كما 

  اكتباها كما قال عبدي حىت يلقاين فأجزيه هبا 
ويف سنن ابن ماجه أيضا من حديث حممد بن ثابت عن أيب هريرة أن النيب كان يقول احلمد اهللا على كل  - ٣٩

  حال أعوذ باهللا من حال أهل النار 
هريرة أن رسول اهللا مر به وهو يغرس فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس قلت ويف مسند ابن أيب شيبة عن أيب  - ٤٠

غراسا قال أال أدلك على غراس خري من هذا سبحان اهللا واحلمد اهللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب تغرس بكل واحدة 
  شجرة يف اجلنة 

  ويف سنن ابن ماجه عن أيب الدرداء قال قال يل رسول اهللا  - ٤١
  حان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب فإهنا يعين حتط اخلطايا كما حتط الشجرة ورقها عليك بسب

ويف الترمذي عن ابن مسعود عن النيب قال لقيت إبراهيم ليلة أسري يب فقال يا حممد أقريء أمتك السالم  - ٤٢
سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب قال وأخربهم أن اجلنة طيبة التربة عذبة املاء وأهنا قيعان وأن غراسها 

  الترمذي حديث حسن 
والذي حفظ من حتميد النيب يف اجملامع العظام كخطبة اجلمعة واخلطبة يف احلج عند اجلمرة وخطبة احلاجة احلمد هللا 

يضلل فال هادي له وأشهد  حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا من يهده اهللا فال مضل له ومن
أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وفيها كلها أشبه بلفظ اإلفراد ونستعينه بلفظ اجلمع وحنمده 

  ونستغفره بلفظ اجلمع 
فقال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية قدس اهللا روحه ملا كان العبد قد يستغفر له ويستعني له ولغريه حسن لفظ 

ع يف ذلك وأما الشهادة هللا بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فال يفعلها أحد عن غريه وال تقبل الشهادة بوجه من اجلم
  الوجوه وال تتعلق شهادة اإلنسان بشهادة غريه املتشهد ال يتشهد إال عن نفسه 

  هذا معىن كالمه 
ت عليك عرائسها وجلبت عليك نفائسها فهذه مجل مواقع احلمد يف كالم اهللا ورسوله وأصحابه واملالئكة قد جلي

  فلو كان احلديث املسئول عنه أفضلها وأكملها وأمجعها كما ظنه الظان لكان واسطة عقدها يف النظام 
  الظان لكان واسطة عقدها يف النظام وأكثرها استعماال يف محد ذي اجلالل واإلكرام 

اصطفى محدا طيبا مباركا فيه كما حيب ربنا ويرضى وصلى فاحلمد هللا مبحامده اليت محد هبا نفسه ومحده هبا الذين 
  اهللا على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلم 
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