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  "الحمد" في القرآن الكريم -1
  

 اْلَحمــْدُ 
 ) الفاحتة2(اْحلَْمُد ِ�َِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني  •

اْحلَْمُد ِ�َِّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر  •
 ) األنعام1(مثَُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَر'ِِّْم يـَْعِدُلوَن 

 ) األنعام45( فـَُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن ظََلُموا َواْحلَْمُد ِ�َِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ  •
َونـََزْعَنا َما ِيف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َجتِْري ِمْن َحتِْتِهُم اْألَنـَْهاُر َوقَاُلوا  •

َلْوَال َأْن َهَداDَ ا�َُّ َلَقْد  اْحلَْمُد ِ�َِّ الَِّذي َهَداDَ ِهلََذا َوَما ُكنَّا لِنَـْهَتِديَ 
ُتْم  َجاَءْت ُرُسُل رَبَِّنا Mِْحلَقِّ َونُوُدوا َأْن تِْلُكُم اْجلَنَُّة ُأورِثـُْتُموَها ِمبَا ُكنـْ

 ) األعراف43(تـَْعَمُلوَن 
ْم َأِن اْحلَْمُد َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوحتَِيـَّتُـُهْم ِفيَها َسَالٌم َوَآِخُر َدْعَواهُ  •

 ) يونس10( ِ�َِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 
ِ�َِّ الَِّذي َوَهَب ِيل َعَلى اْلِكَربِ ِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإنَّ َريبِّ  اْحلَْمدُ  •

  ) ابراهيم39(َلَسِميُع الدَُّعاِء 
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 ) احلجر98(َفَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك وَُكْن ِمَن السَّاِجِديَن  •
َضَرَب ا�َُّ َمَثًال َعْبًدا َممُْلوًكا َال يـَْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَمْن َرزَقْـَناُه ِمنَّا  •

ا َحَسًنا فـَُهَو يـُْنِفُق ِمْنُه ِسرiا َوَجْهًرا َهْل َيْستَـُووَن اْحلَْمُد ِ�َِّ َبْل ِرْزقً 
 ) النحل75(يـَْعَلُموَن َأْكثـَُرُهْم َال 

َوُقِل اْحلَْمُد ِ�َِّ الَِّذي َملْ يـَتَِّخْذ َوَلًدا َوَملْ َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِيف اْلُمْلِك َوَملْ َيُكْن َلُه  •
ُْه َتْكِبريًا َوِيلٌّ مِ   ) االسراء111(َن الذُّلِّ وََكربِّ

) 1(اْحلَْمُد ِ�َِّ الَِّذي أَنـَْزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوملَْ َجيَْعْل َلُه ِعَوًجا  •

 الكهف
فَاْصِربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل ُغُروِ'َا  •
 ) طه130(ْن َآDَِء اللَّْيِل َفَسبِّْح َوَأْطَراَف النـََّهاِر َلَعلََّك تـَْرَضى َومِ 

فَِإَذا اْستَـَوْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعَلى اْلُفْلِك فـَُقِل اْحلَْمُد ِ�َِّ الَِّذي  •
 ) املؤمنون28(َجنَّاDَ ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني 

َنا َداُووَد َوسُ  • َلْيَماَن ِعْلًما َوقَاَال اْحلَْمُد ِ�َِّ الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى َكِثٍري َوَلَقْد َآتـَيـْ
 ) النمل15(ِمْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنَني 

ٌر َأمَّا  • ُقِل اْحلَْمُد ِ�َِّ َوَسَالٌم َعَلى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى َآ�َُّ َخيـْ
 ) النمل59(ُيْشرُِكوَن 

) 93( َسُريِيُكْم َآَ�تِِه فـَتَـْعرُِفونـََها َوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ  َوُقِل اْحلَْمُد ِ�َِّ  •

 النمل
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 َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو َلُه اْحلَْمُد ِيف اْألُوَىل َواْآلَِخَرِة َولَُه اْحلُْكُم َوُهَو ا�َُّ  •

 ) القصص70(َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن 
َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن نـَزََّل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْحَيا بِِه اْألَْرَض ِمْن بـَْعِد َمْوِ�َا  •

ُ ُقِل احلَْ   ) العنكبوت63(ْمُد ِ�َِّ َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعِقُلوَن لَيَـُقوُلنَّ ا�َّ
) 18(َوَلُه اْحلَْمُد ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَعِشيiا َوِحَني ُتْظِهُروَن  •

 الروم
َبْل َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض لَيَـُقوُلنَّ ا�َُّ ُقِل اْحلَْمُد ِ�َِّ  •

 ) لقمان25(َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعَلُموَن 
َا يـُْؤِمُن �ََِ�تَِنا الَِّذيَن ِإَذا ذُكُِّروا ِ'َا َخرُّوا ُسجًَّدا َوَسبَُّحوا ِحبَْمِد  • ِإمنَّ

 ) السجدة15(َر'ِِّْم َوُهْم َال َيْسَتْكِربُوَن 
 اْألَْرِض َوَلُه اْحلَْمُد ِيف اْآلَِخَرِة اْحلَْمُد ِ�َِّ الَِّذي َلُه َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف  •

 ) سبأ1(َوُهَو اْحلَِكيُم اْخلَِبُري 
اْحلَْمُد ِ�َِّ فَاِطِر السََّماَواِت َواْألَْرِض َجاِعِل اْلَمَالِئَكِة ُرُسًال ُأوِيل  •

 َعَلى ُكلِّ َأْجِنَحٍة َمثْـَىن َوُثَالَث َورMََُع يَزِيُد ِيف اْخلَْلِق َما َيَشاُء ِإنَّ ا�ََّ 
 ) فاطر1(َشْيٍء َقِديٌر 

 ) فاطر34َوقَاُلوا اْحلَْمُد ِ�َِّ الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا اْحلََزَن ِإنَّ رَبـََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر ( •
 ) الصافات182(َواْحلَْمُد ِ�َِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني  •

وَن َورَُجًال َسَلًما ِلَرُجٍل َهْل َضَرَب ا�َُّ َمَثًال رَُجًال ِفيِه ُشرََكاُء ُمَتَشاِكسُ  •
  ) الزمر29(َيْسَتِوَ�ِن َمَثًال اْحلَْمُد ِ�َِّ َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعَلُموَن 
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َوقَاُلوا اْحلَْمُد ِ�َِّ الَِّذي َصَدقـََنا َوْعَدُه َوَأْورَثـََنا اْألَْرَض نـَتَـبَـوَُّأ ِمَن  •
 ) الزمر74(اْجلَنَِّة َحْيُث َنَشاُء فَِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلَني 

نَـُهْم َوتـََرى اْلَمَالِئَكَة َحافَِّني ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُيسَ  • بُِّحوَن ِحبَْمِد َر'ِِّْم َوُقِضَي بـَيـْ
 ) الزمرMِ)75ْحلَقِّ َوِقيَل اْحلَْمُد ِ�َِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني 

الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َر'ِِّْم َويـُْؤِمُنوَن بِِه  •
َنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْمحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر َوَيْستَـْغِفُروَن لِلَِّذيَن َآَمُنوا رَبـَّ 

 ) غافر7(ِللَِّذيَن َ�بُوا َواتـَّبَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اجلَِْحيِم 
فَاْصِربْ ِإنَّ َوْعَد ا�َِّ َحقٌّ َواْستَـْغِفْر ِلَذنِْبَك َوَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك Mِْلَعِشيِّ  •

ْبَكاِر   ) غافر55(َواْإلِ
يَن اْحلَْمُد ِ�َِّ َربِّ  • ُهَو اْحلَيُّ َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو فَاْدُعوُه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

 ) غافر65(اْلَعاَلِمَني 
َتَكاُد السََّماَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْن فـَْوِقِهنَّ َواْلَمَالِئَكُة ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َر'ِِّْم  •

َ ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم َوَيْستَـْغِفُروَن ِلَمْن   ) الشورى5(ِيف اْألَْرِض َأَال ِإنَّ ا�َّ
) 36(َفِللَِّه اْحلَْمُد َربِّ السََّماَواِت َوَربِّ اْألَْرِض َربِّ اْلَعاَلِمَني  •

 اجلاثية
فَاْصِربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل  •
  ) ق39(ْلُغُروِب ا
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رَبَِّك ِحَني تـَُقوُم َواْصِربْ ِحلُْكِم رَبَِّك فَِإنََّك �َِْعُيِنَنا َوَسبِّْح ِحبَْمِد  •
 ) الطور48(

ُيَسبُِّح ِ�َِّ َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْحلَْمُد َوُهَو َعَلى   •
 ) التغابن1(ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

•  ًMالنصر3( َفَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك َواْستَـْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّا ( 
 

 ــِدكَ بَِحْمـ
َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَالِئَكِة ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن  •

َماَء َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإّينِ َأْعَلُم َما  يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
 ) البقرة30(َال تـَْعَلُموَن 
َسبُِّح الرَّْعُد ِحبَْمِدِه َواْلَمَالِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه َويـُْرِسُل الصََّواِعَق َويُ  •

) 13(فـَُيِصيُب ِ'َا َمْن َيَشاُء َوُهْم ُجيَاِدُلوَن ِيف ا�َِّ َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِل 

 الرعد
ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح  ُتَسبُِّح لَُه السََّماَواُت السَّْبُع َواْألَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإنْ  •

 ) االسراء44(ِحبَْمِدِه َوَلِكْن َال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا 
) 52(يـَْوَم َيْدُعوُكْم فـََتْسَتِجيُبوَن ِحبَْمِدِه َوَتظُنُّوَن ِإْن لَِبثْـُتْم ِإالَّ قَِليًال  •

 االسراء
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َوتـَوَكَّْل َعَلى اْحلَيِّ الَِّذي َال َميُوُت َوَسبِّْح ِحبَْمِدِه وََكَفى بِِه ِبُذنُوِب ِعَباِدِه  •
 ) الفرقان58(َخِبريًا 

 اْلَحامـُِدونَ 
التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْحلَاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اْآلَِمُروَن  •

ِر اْلُمْؤِمِنَني  ) Mِ)112ْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواْحلَاِفُظوَن ِحلُُدوِد ا�َِّ َوَبشِّ

 التوبة
 َمْحمــُوًدا
َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما وَ  • ِمَن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد بِِه Dَِفَلًة َلَك َعَسى َأْن يـَبـْ

 ) االسراء79(َحمُْموًدا 
 

 َحِميـــدٌ 
ُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن  • َ� أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَيَِّباِت َما َكَسبـْ

ا اْخلَِبيَث ِمْنُه تـُْنِفُقوَن َوَلْسُتْم �َِِخِذيِه ِإالَّ َأْن تـُْغِمُضوا ِفيِه اْألَْرِض َوَال تـََيمَُّمو 
يٌد  َ َغِينٌّ محَِ  ) البقرة267(َواْعَلُموا َأنَّ ا�َّ

قَاُلوا أَتـَْعَجِبَني ِمْن َأْمِر ا�َِّ َرْمحَُة ا�َِّ َوبـَرََكاتُُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلبَـْيِت  •
يٌد   ) هود73(جمَِيٌد ِإنَُّه محَِ

الر ِكَتاٌب أَنـَْزْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر ¤ِِْذِن َر'ِِّْم ِإَىل  •
  ) ابراهيم1(ِصَراِط اْلَعزِيِز اْحلَِميِد 
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يًعا فَِإنَّ ا�ََّ َلَغِينٌّ  • ُتْم َوَمْن ِيف اْألَْرِض مجَِ َوقَاَل ُموَسى ِإْن َتْكُفُروا أَنـْ
يٌد   ) ابراهيم8(محَِ

 ) احلج24(ِصَراِط اْحلَِميِد  َوُهُدوا ِإَىل الطَّيِِّب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا ِإَىل  •
َلُه َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوِإنَّ ا�ََّ َهلَُو اْلَغِينُّ اْحلَِميُد  •
 ) احلج64(

َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه  • َنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة َأِن اْشُكْر ِ�َِّ َوَمْن َيْشُكْر فَِإمنَّ َوَلَقْد َآتـَيـْ
يٌد َوَمْن َكَفَر فَ  َ َغِينٌّ محَِ  ) لقمان12(ِإنَّ ا�َّ
 ) لقمان26(ِ�َِّ َما ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض ِإنَّ ا�ََّ ُهَو اْلَغِينُّ اْحلَِميُد  •

َويـََرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك ُهَو اْحلَقَّ َويـَْهِدي ِإَىل  •
 ) سبأ6( يِز اْحلَِميدِ ِصَراِط اْلَعزِ 
ُتُم اْلُفَقَراُء ِإَىل ا�َِّ َوا�َُّ ُهَو اْلَغِينُّ اْحلَِميُد  • ) 15(َ� أَيـَُّها النَّاُس أَنـْ

 فاطر
َْ̈تِيِه اْلبَاِطُل ِمْن بـَْنيِ يََديِْه َوَال ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِيٍد  •  ) فصلت42(َال 

ُل اْلَغْيَث ِمْن بـَْعِد َما قـََنُطوا َويـَْنُشُر َرْمحََتُه َوُهَو َوُهَو الَِّذي يـُنَـزِّ  •
 ) الشورى28(اْلَوِيلُّ اْحلَِميُد 

َُْ̈مُروَن النَّاَس Mِْلُبْخِل َوَمْن يـَتَـَولَّ فَِإنَّ ا�ََّ ُهَو اْلَغِينُّ  • اْحلَِميُد الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َو
 ) احلديد24(

ْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو ا�ََّ َواْليَـْوَم َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفيهِ  •
  ) املمتحنة6(اْآلَِخَر َوَمْن يـَتَـَولَّ فَِإنَّ ا�ََّ ُهَو اْلَغِينُّ اْحلَِميُد 
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َذِلَك ِ�َنَُّه َكاَنْت َ©ْتِيِهْم ُرُسُلُهْم Mِْلبَـيَِّناِت فـََقاُلوا أََبَشٌر يـَْهُدونـََنا َفَكَفُروا  •
ُ َغِينٌّ محَِيٌد  ُ َوا�َّ  ) التغابن6(َوتـََولَّْوا َواْستَـْغَىن ا�َّ

 ) الربوج8(ُهْم ِإالَّ َأْن يـُْؤِمُنوا �Mَِِّ اْلَعزِيِز اْحلَِميِد َوَما نـََقُموا ِمنْـ  •

 َحِميـًدا
َنا الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن  َوِ�َِّ َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوَلَقْد َوصَّيـْ

َ َوِإْن َتْكُفُروا فَإِ  ُكْم َأِن اتـَُّقوا ا�َّ نَّ ِ�َِّ َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف قـَْبِلُكْم َوِإ�َّ
يًدا  ُ َغِنيiا محَِ   ) النساء131(اْألَْرِض وََكاَن ا�َّ
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  " في القرآن الكريمشكر"ال -2
  

  َشكـَرَ 
قَاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب َأDَ َآتِيَك بِِه قـَْبَل َأْن يـَْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفَك  •

ُلَوِين أَ  َأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمْن فـََلمَّا رََآُه ُمْسَتِقرiا ِعْنَدُه قَاَل َهَذا ِمْن َفْضِل َريبِّ لِيَـبـْ
َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ َريبِّ َغِينٌّ َكِرميٌ    ) النمل40(َشَكَر فَِإمنَّ

 ) القمر35(نِْعَمًة ِمْن ِعْنِدDَ َكَذِلَك َجنِْزي َمْن َشَكَر  •

 َشَكْرتُــمْ 
ُ بَِعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرُمتْ َوآَ  • ُ َشاِكرًا َعِليًما َما يـَْفَعُل ا�َّ ُتْم وََكاَن ا�َّ  ) النساء147(َمنـْ

َوِإْذ ©ََذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرُمتْ ِإنَّ َعَذاِيب  •
 ) ابراهيم7(َلَشِديٌد 

َمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت فـَتَـَبسََّم َضاِحًكا ِمْن قـَْوِهلَا َوقَاَل َربِّ َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِعْ  •
َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِحلًا تـَْرَضاُه َوَأْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدَك 

  ) النمل19(الصَّاِحلَِني 
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قَاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكتَاِب أDََ َآتِيَك بِِه قـَْبَل أَْن يـَْرتَدَّ إِلَْيَك  •
أََأْشُكُر أَْم طَْرُفَك فـََلمَّا رََآُه ُمْسَتِقرiا ِعْنَدُه قَاَل َهَذا ِمْن َفْضِل َريبِّ لِيَــبُْلَوِين 
 ) النمل40(َأْكُفُر َوَمْن َشَكَر فَِإمنََّا يَْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ َريبِّ َغِينٌّ َكرِميٌ 

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَساDً َمحََلْتُه أُمُُّه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها َوَمحُْلُه  • َنا اْإلِ َوَوصَّيـْ
ُه َوبـََلَغ َأْربَِعَني َسَنًة قَاَل َربِّ َأْوزِْعِين َأْن َوِفَصاُلُه َثَالثُو  َن َشْهًرا َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َأُشدَّ

َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِحلًا تـَْرَضاُه 
  ) األحقاف15(ّينِ ِمَن اْلُمْسِلِمَني َوَأْصِلْح ِيل ِيف ُذرِّيَِّيت ِإّينِ تـُْبُت ِإلَْيَك َوإِ 

 

 َتْشكــُرُوا
َتْكُفُروا فَِإنَّ ا�ََّ َغِينٌّ َعْنُكْم َوَال يـَْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر َوِإْن َتْشُكُروا يـَْرَضُه ِإْن  •

ُتْم تـَْعَمُلوَن َلُكْم َوَال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى مثَُّ ِإَىل رَبُِّكْم َمْرِجُعُكْم فـَيُـنَـبِّئُ  ُكْم ِمبَا ُكنـْ
 ) الزمر7(ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر 

 البقرة  )52(مثَُّ َعَفْوDَ َعْنُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن  •
 ) البقرة56(مثَُّ بـََعثْـَناُكْم ِمْن بـَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن  •

ِذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرَآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوبـَيِّنَاٍت ِمَن اْهلَُدى َشْهُر رََمَضاَن الَّ  •
َواْلُفْرقَاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَـْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر 

ٍم ُأَخَر يُرِيُد ا�َُّ ِبُكُم الُْيْسَر َوَال يُرِيُد بِ  ُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا فَِعدٌَّة ِمْن أَ�َّ
َ َعَلى َما َهَداُكْم َولََعلَُّكْم َتْشُكُروَن  ُوا ا�َّ   ) البقرة185(اْلِعدََّة َولُِتَكربِّ
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َ لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن  • ُ بَِبْدٍر َوأَنـُْتْم َأِذلٌَّة فَاتـَُّقوا ا�َّ  ) آل عمران123(َولََقْد َنَصرَُكُم ا�َّ
َ� أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا قُْمُتْم ِإَىل الصََّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم  •

ِإَىل اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَىل اْلَكْعبَـْنيِ َوِإْن   َوأَْيِديَُكمْ 
ُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم  ُتْم ُجنُـبًا فَاطَّهَُّروا َوِإْن ُكنـْ ُكنـْ

تَـَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا ِمَن اْلغَاِئِط َأْو َالَمْسُتُم النَِّساَء فـََلْم َجتُِدوا َماًء فَـ 
فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنُه َما يُرِيُد ا�َُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج 

 ) املائدة6(َوَلِكْن يُرِيُد لُِيَطهِّرَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيُكْم لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن 
 Mِللَّْغِو ِيف َأْميَاِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِمبَا َعقَّْدُمتُ اْألَْميَاَن َال يـَُؤاِخذُُكُم ا�َُّ  •

َفَكفَّارَتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكَني ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوتـُُهْم َأْو 
ٍم َذِلَك َكفَّارَُة َأْميَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم  َحتْرِيُر َرقـََبٍة َفَمْن ملَْ َجيِْد َفِصَياُم َثَالثَةِ  َأ�َّ

ُ َلُكْم َآَ�تِِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن  ُ ا�َّ  ) املائدة89(َواْحَفُظوا َأْميَاَنُكْم َكَذِلَك يـُبَـنيِّ
َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم ِيف اْألَْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش َقِليًال َما  •

 )األعراف10(ُكُروَن َتشْ 
َواذُْكُروا ِإْذ أَنـُْتْم قَِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ِيف اْألَْرِض َختَاُفوَن َأْن يـََتَخطََّفُكُم النَّاُس  •

 ) األنفال26(َتْشُكُروَن َفَآَواُكْم َوأَيَّدَُكْم بَِنْصرِِه َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيَِّباِت َلَعلَُّكْم 
َبْحَر لَِتْأُكُلوا ِمْنُه حلًَْما َطرi�ِ َوَتْسَتْخرُِجوا ِمْنُه الَِّذي َسخََّر الْ  َوُهوَ  •

تَـُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم  ِحْلَيًة تـَْلَبُسونـََها َوتـََرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه َولِتَـبـْ
  ) النحل14(َتْشُكُروَن 
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ًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع  • َوا�َُّ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمََّهاِتُكْم َال تـَْعَلُموَن َشيـْ
 ) النحل78(ُروَن َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشكُ 

ٌر فَاذُْكُروا اْسَم  • َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن َشَعائِِر ا�َِّ َلُكْم ِفيَها َخيـْ
َها َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع  َها َصَوافَّ فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبـَُها َفُكُلوا ِمنـْ ا�َِّ َعَليـْ

 ) احلج36(لَُّكْم َتْشُكُروَن َواْلُمْعتَـرَّ َكَذِلَك َسخَّْرDََها َلُكْم َلعَ 
) 78(َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدَة َقِليًال َما َتْشُكُروَن  •

 املؤمنون
تَـُغوا ِمْن  • َوِمْن َرْمحَِتِه َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل َوالنـََّهاَر لَِتْسُكُنوا ِفيِه َولِتَـبـْ

 ) القصص73(ْم َتْشُكُروَن َفْضِلِه َوَلَعلَّكُ 
َراٍت َولُِيِذيَقُكْم ِمْن َرْمحَِتِه َولَِتْجِرَي اْلُفْلُك  • َوِمْن َآَ�تِِه َأْن يـُْرِسَل الرَِّ�َح ُمَبشِّ

تَـُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن   ) الروم46(�َِْمرِِه َولِتَـبـْ
َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر مثَُّ َسوَّاُه َونـََفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه  •

 ) السجدة9(َواْألَْفِئَدَة َقِليًال َما َتْشُكُروَن 
َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب فـَُراٌت َسائٌِغ َشَرابُُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوِمْن   •

َبُسونـََها َوتـََرى اْلُفْلَك ِفيِه َمَواِخَر ُكلٍّ َ©ُْكُلوَن حلًَْما َطرi�ِ َوَتْسَتْخرُِجوَن ِحْلَيًة تـَلْ 
تَـُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن   ) فاطر12(لِتَـبـْ

تَـُغوا ِمْن  ا�َُّ  • الَِّذي َسخََّر َلُكُم اْلَبْحَر لَِتْجِرَي اْلُفْلُك ِفيِه �َِْمرِِه َولِتَـبـْ
  ) اجلاثية12(َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 
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 ) الواقعة70(َلْو َنَشاُء َجَعْلَناُه ُأَجاًجا فـََلْوَال َتْشُكُروَن  •
أَْنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدَة  ُقْل ُهَو الَِّذي •

 ) امللك23(َقِليًال َما َتْشُكُروَن 
 

 َيْشكــُرُ 
قَاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب َأDَ َآتِيَك بِِه قـَْبَل َأْن يـَْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفَك  •

ُلَوِين أََأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمْن فـََلمَّا رََآُه ُمْسَتِقرiا ِعنْ  َدُه قَاَل َهَذا ِمْن َفْضِل َريبِّ لِيَـبـْ
َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ َريبِّ َغِينٌّ َكِرميٌ   )النمل40(َشَكَر فَِإمنَّ

َنا ُلْقَماَن احلِْْكَمَة َأِن اْشُكْر ِ�َِّ َوَمْن َيْشُكْر فَ  • َا َيْشُكُر َوَلَقْد َآتـَيـْ ِإمنَّ
 ) لقمان12(لِنَـْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ ا�ََّ َغِينٌّ محَِيٌد 

 

 َيْشُكـرُونَ 
ُ ُموتُوا مثَُّ  • أََملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَ�رِِهْم َوُهْم أُلُوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـََقاَل َهلُُم ا�َّ

َ لَُذو فَ   ) البقرة243(ْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يَْشُكُروَن َأْحيَاُهْم ِإنَّ ا�َّ
َواْلبَـَلُد الطَّيُِّب َخيُْرُج نـََباتُُه ¤ِِْذِن رَبِِّه َوالَِّذي َخُبَث َال َخيُْرُج ِإالَّ  •

  ) األعراف58(َنِكًدا َكَذِلَك ُنَصرُِّف اْآلََ�ِت ِلَقْوٍم َيْشُكُروَن 

الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى ا�َِّ اْلَكِذَب يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ ا�ََّ َلُذو َفْضٍل  َوَما َظنُّ  •
  ) يونس60(َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم َال َيْشُكُروَن 
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ْمُتْم َهلُنَّ ِإالَّ َقِليًال  • َُْ̈كْلَن َما َقدَّ َِْ̈يت ِمْن بـَْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد  مثَُّ 
 ) يوسف48(ِممَّا ُحتِْصُنوَن 

َما َخيَْفى َعَلى ا�َِّ ِمْن َشْيٍء ِيف اْألَْرِض رَبـََّنا ِإنََّك تـَْعَلُم َما ُخنِْفي َوَما نـُْعِلُن وَ  •
 ) ابراهيم38(َوَال ِيف السََّماِء 

َوِإنَّ رَبََّك َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم َال َيْشُكُروَن  •
 ) النمل73(

 ) يس35( لَِيْأُكُلوا ِمْن َمثَرِِه َوَما َعِمَلْتُه أَْيِديِهْم َأَفَال َيْشُكُرونَ  •
 ) يس73(َوَهلُْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب َأَفَال َيْشُكُروَن  •

ا�َُّ الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيِه َوالنـََّهاَر ُمْبِصًرا ِإنَّ ا�ََّ َلُذو َفْضٍل  •
 ) غافر61(َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال َيْشُكُروَن 

 كــُرْ اشْ 
َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه  • َنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة َأِن اْشُكْر ِ�َِّ َوَمْن َيْشُكْر فَِإمنَّ َوَلَقْد َآتـَيـْ

يٌد  َ َغِينٌّ محَِ  ) لقمان12(َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ ا�َّ
ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َمحََلْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوفِ  • َنا اْإلِ َصالُُه ِيف َوَوصَّيـْ

 ) لقمان14(َعاَمْنيِ َأِن اْشُكْر ِيل َوِلَواِلَدْيَك ِإَيلَّ اْلَمِصُري 
 

 اْشكــُرُوا
  ) البقرة152(فَاذُْكُروِين َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِيل َوَال َتْكُفُروِن  •
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 أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرزَقْـَناُكْم َواْشُكُروا ِ�َِّ ِإْن  �َ  •
ُه تـَْعُبُدوَن  ُتْم ِإ�َّ  ) البقرة172(ُكنـْ

 

ُه تـَْعُبُدوَن َفُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم  • ُتْم ِإ�َّ ا�َُّ َحَالًال طَيًِّبا َواْشُكُروا نِْعَمَة ا�َِّ ِإْن ُكنـْ
 ) النحل114(

َا تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا�َِّ َأْوَ«Dً َوَختُْلُقوَن ِإْفًكا ِإنَّ الَِّذيَن تـَْعُبُدوَن  • ِإمنَّ
بـْتَـُغوا ِعْنَد ا�َِّ الّرِْزَق َواْعُبُدوُه ِمْن ُدوِن ا�َِّ َال َميِْلُكوَن َلُكْم رِْزقًا فَا

 ) العنكبوت17(َواْشُكُروا َلُه ِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن 
َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِيف َمْسَكِنِهْم َآيٌَة َجنـََّتاِن َعْن ميٍَِني َوِمشَاٍل ُكُلوا ِمْن رِْزِق رَبُِّكْم  •

 ) سبأ15(وٌر َواْشُكُروا َلُه بـَْلَدٌة طَيَِّبٌة َوَربٌّ َغفُ 
 

 ُشْكــرًا
َحمَارِيَب َوَمتَاثِيَل َوِجَفاٍن َكاْجلََواِب َوُقُدوٍر رَاِسَياٍت  • يـَْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن 

 ) سبأ13(اْعَمُلوا َآَل َداُووَد ُشْكًرا َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر 
 

 ُشكــُورًا
َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ِخْلَفًة ِلَمْن َأرَاَد َأْن َيذَّكََّر َأْو َأرَاَد ُشُكورًا  •
 ) الفرقان62(

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه ا�َِّ َال نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوَال ُشُكورًا •  ) اإلنسان9( ِإمنَّ
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  َشاكــِرٌ 
ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر ا�َِّ َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح  •

ًرا فَِإنَّ ا�ََّ َشاِكٌر َعِليٌم  َعَلْيِه َأنْ   ) البقرة158(َيطَّوََّف ِ'َِما َوَمْن َتَطوََّع َخيـْ
 َشاِكــرًا

ُ َشاِكرًا َعِليًما  • ُتْم وََكاَن ا�َّ ُ بَِعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرُمتْ َوَآَمنـْ  ) النساء147(َما يـَْفَعُل ا�َّ
ُعِمِه اْجتَـَباُه َوَهَداُه  •  ) النحل121(ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم َشاِكًرا ِألَنـْ

َناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكُفورًا  •  ) اإلنسان3(ِإDَّ َهَديـْ
 َشاِكــرُونَ 

 ) األنبياء80(َوَعلَّْمنَاهُ َصنـَْعةَ لَُبوٍس َلُكْم لُِتْحِصَنُكْم ِمْن �َِْسُكْم فـََهْل أَنـْتُْم َشاِكُروَن  •
 الشَّاِكرِيـنَ 
ْبِلِه الرُُّسُل َأفَِإْن َماَت َأْو قُِتَل َومَ  • ُحمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَ ا 

ًئا  َقِلْب َعَلى َعِقبَـْيِه فـََلْن َيُضرَّ ا�ََّ َشيـْ ُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يـَنـْ َقَلبـْ انـْ
ُ الشَّاِكرِيَن   ) آل عمران144(َوَسَيْجِزي ا�َّ

ْفٍس َأْن َمتُوَت ِإالَّ ¤ِِْذِن ا�َِّ ِكتَاMً ُمَؤجًَّال َوَمْن يُرِْد ثـََواَب الدُّنـْيَا نـُْؤتِِه َوَما َكاَن لِنَـ  •
َها َوَسَنْجِزي الشَّاِكرِيَن  َها َوَمْن يُرِْد ثـََواَب اْآلَِخَرِة نـُْؤتِِه ِمنـْ  ) آل عمران145(ِمنـْ

َأَهُؤَالِء َمنَّ ا�َُّ َعَلْيِهْم ِمْن وََكَذِلَك فـَتَـنَّا بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض لِيَـُقوُلوا  •
ُ �َِْعَلَم Mِلشَّاِكرِيَن    ) األنعام53(بـَْيِنَنا أَلَْيَس ا�َّ
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يُكْم ِمْن ظُُلَماِت اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َتْدُعونَُه َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة لَِئْن َأْجنَاDَ ُقْل  • َمْن يـَُنجِّ
 ) األنعام63(ِمْن َهِذِه لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن 

َعْن َأْميَاÀِِْم َوَعْن َمشَائِِلِهْم مثَُّ َآلَتِيَـنـَُّهْم ِمْن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم وَ  •
 ) األعراف17(َوَال َجتُِد َأْكثـََرُهْم َشاِكرِيَن 

ُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَساَالِيت َوِبَكَالِمي َفُخْذ َما  • قَاَل َ� ُموَسى ِإّينِ اْصَطَفيـْ
ُتَك وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِيَن   ) األعراف144(َآتـَيـْ

َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن  ُهَو الَِّذي َخَلَقُكمْ  • ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ
َها فـََلمَّا تـََغشَّاَها َمحََلْت َمحًْال َخِفيًفا َفَمرَّْت بِِه فـََلمَّا أَثـَْقَلْت َدَعَوا  ِإلَيـْ

تَـَنا َصاِحلًا لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن  َ رَبـَُّهَما لَِئْن َآتـَيـْ  ) األعراف189(ا�َّ
َو الَِّذي يَُسريُُِّكْم ِيف الْبَـرِّ َوالَْبْحِر َحىتَّ ِإذَا ُكنـْتُْم ِيف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِ'ِْم بِرِيٍح طَيَِّبٍة هُ  •

َوفَرُِحوا ِ'َا َجاءَتْـَها رِيٌح َعاِصٌف َوَجاَءُهُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوظَنُّوا أَنـَُّهْم أُِحيَط ِ'ِْم 
 َ تَـنَا ِمْن َهِذِه لََنُكونَنَّ ِمَن الشَّاِكرِينَ َدَعُوا ا�َّ  ) يونس22( ُخمِْلِصَني لَهُ الدِّيَن لَِئْن َأْجنَيـْ

َ فَاْعُبْد وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِيَن  •  ) الزمر66(َبِل ا�َّ

 َشكــُورٍ 
 النُّوِر َوذَكِّْرُهْم َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى �ََِ�تَِنا َأْن َأْخرِْج قـَْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل  •

ِم ا�َِّ ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلََ�ٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر   ) إبراهيم5(�َِ�َّ
َأَملْ تـََر َأنَّ اْلُفْلَك َجتِْري ِيف اْلَبْحِر بِِنْعَمِة ا�َِّ ِلُريَِيُكْم ِمْن َآَ�تِِه ِإنَّ ِيف  •

  ) لقمان31( َذِلَك َآلََ�ٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ 
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َحمَارِيَب َوَمتَاثِيَل َوِجَفاٍن َكاجلَْ  • َواِب َوُقُدوٍر رَاِسَياٍت يـَْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن 
 ) سبأ13(اْعَمُلوا َآَل َداُووَد ُشْكًرا َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر 

فـََقاُلوا رَبـََّنا Mَِعْد بـَْنيَ َأْسَفارDَِ َوظََلُموا أَنـُْفَسُهْم َفَجَعْلَناُهْم  •
َ�ٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر َأَحاِديَث َوَمزَّقْـَناُهْم ُكلَّ ُممَزٍَّق ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلَ 

 ) سبأ19(
 ) فاطر30(لِيُـَوفِّيَـُهْم ُأُجوَرُهْم َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر  •

َوقَاُلوا اْحلَْمُد ِ�َِّ الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا اْحلََزَن ِإنَّ رَبـََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر  •
 ) فاطر34(

ُر ا�َُّ ِعَباَدُه الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ُقْل َال َأْسأَُلُكْم َذِلَك الَِّذي يـُبَ  • شِّ
 َ َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرَىب َوَمْن يـَْقَرتِْف َحَسَنًة نَزِْد َلُه ِفيَها ُحْسًنا ِإنَّ ا�َّ

 ) الشورى23(َغُفوٌر َشُكوٌر 
ِن الّرِيَح فـََيْظَلْلَن َرَواِكَد َعَلى َظْهرِِه ِإنَّ ِيف َذِلَك ِإْن َيَشْأ ُيْسكِ  •

 ) الشورى33(َآلََ�ٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر 
ِإْن تـُْقِرُضوا ا�ََّ قـَْرًضا َحَسًنا ُيَضاِعْفُه َلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم َوا�َُّ َشُكوٌر َحِليٌم  •
 ) التغابن17(

 َشُكــورًا
 ) اإلسراء3(َمحَْلَنا َمَع نُوٍح ِإنَُّه َكاَن َعْبًدا َشُكورًا رِّيََّة َمْن  •
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 َمْشُكــورًا
رَاَد اْآلَِخَرَة َوَسَعى َهلَا َسْعيَـَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َكاَن َسْعيُـُهْم َمْشُكورًا َوَمْن أَ  •
 ) االسراء19(

  ) االنسان22(ِإنَّ َهَذا َكاَن َلُكْم َجَزاًء وََكاَن َسْعُيُكْم َمْشُكورًا  •
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  الحمد والشكر فضل -3
  

 يف ثقيلتان ، اللسان على خفيفتان كلمتان:"  وسلم عيه هللا صلى قال •
  "   العظيم هللا سبحان وحبمده هللا سبحان:  الرمحن إىل حبيبتان امليزان

 É واحلمد ، هللا سبحان أقول ألن:"  وسلم عيه هللا صلى قال •
  "  الشمس عليه طلعت مما إىل ،أحب أكرب وهللا ، هللا إال إله ،وال

 ، هللا سبحان:  أربعٌ  هللا إىل الكالم أحب:" وسلم عيه هللا صلى قال  •
  " بدأت هنَّ �ي يضرك ال ، أكرب وهللا ، هللا إال إله وال ، É واحلمد

 علمين: فقال وسلم عيه هللا صلى هللا رسول إىل أعريب جاء •
 أكربُ  ،هللا لهً  شريك ال وحده هللا إال إله ال قل"  قال:  أقوله كالماً 
 قوة وال حول ،ال العاملني رب هللا سبحان ، كثرياً  É واحلمد ، كبرياً 

: قل: "  لقا ؟ يل فما لريب فهؤالء قال"  احلكيم العزيز ÉM إال
 "   وارزقين ،واهدين يل، وارمحين اغفر اللهم

 أكرب ،وهللا هللا إال إله وال ، É واحلمد هللا سبحان: الصاحلات الباقيات"  •
   " ÉM إال قوة وال حول ،وال
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الحمد والشكر    دعيةأ  -4
  

سبحان هللا واحلمد É، وال إله إال هللا، وهللا أكرب، وهللا أكرب وال حول  •
  وال قوة إال ÉM العلّي العظيم.

  كاً فيه. سبحانك � ربنا لك احلمد والشكر محداً كثرياً طيباً مبار  •
احلمد É الذي كفاين وآواين، احلمد É الذي أطعمين وسقاين، واحلمد  •

  É الذي من علي فأفضل.
احلمد É الذي أنعم علينا بعمر جديد، ويوم جديد نعيشه،  •

  اللهم اجعلنا من الشاكرين
احلمد É الذي كفاين وآواين، احلمد É الذي أطعمين وسقاين، واحلمد  •

  علي فأفضل.É الذي من 
É عدد ما خلق، احلمد É ملئ ما خلق، احلمد É عدد  احلمد“ •

ما يف السموات وما يف األرض، احلمد É عدد ما أحصى كتابه، 
دد كل شيء، احلمد É احلمد É على ما أحصى كتابه، احلمد É ع

   على كل شيء
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احلمد É الذي هداين لإلسالم، وجعلين من أمة دمحم اللهم لك احلمد   •
  كله، وإليك يرجع األمر كله. 

ا وشهًرا، احلمد É حًبا، واحلمد É شكًرا، واحلمد É يومً   •
واحلمد É عمًرا، واحلمد É يف السراء والضراء، واحلمد É على ما 

  قسمه هللا لنا. 
  احلمد É رب العاملني محدا يليق جبالل وجهه و بعظيم سلطانه •

احلمد É رّب العاملني، اّلذي أحصى كّل شيء عدًدا، وجعل  •
ن وجعلهم لكّل شيء أمدًا، وال ُيشرك يف ُحكمِه أحدًا، وخلق اجلِ 

  طراِئق ِقددا. 
احلمد É رّب العاملني، اّلذي جعل لكّل شيء قدراً، وجعل لكّل قدِر  •

 .ًMأجًال، وجعل لكّل أجِل كتا  
احلمد É رّب العاملني، اّلذي سّبحت له الشمس والنجوم  •

الشهاب، وDجاه الّشجر والوحش والّدواب، والّطري يف أوكارها كُلُ  
   من إليه املرجع واملآب. له أواب، فسبحانك �

احلمد É رّب العاملني، اّلذي عال فقهر، وَمَلَك فقدر، وعفا فغفر، وعِلَم  •
  وسرت، وهَزَم ونصر، وخلق ونشر.

وحلّقِه قضاًء، وِحلُبِه  É رّب العاملني، محًدا لُشكرِه أداءً  احلمد •
   رجاًءولفضلِه مناًءولثوابِه عطاًء.
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احلمد É رّب العاملني، خلق اللوح والقلم، وخلق اخللق من عدم، ودبّر  •
 Mلنجوم يف الظَُلّم.األرزاق واآلجال Mملقادير وحكم، وّمجل الليل 

احلمد É رّب العاملني، صاحب العظمة والكرب�ء، يعلم ما يف  •
البطن واألحشاء، فّرق بني العروق واألمعاء، أجرى فيهما الطعام 

  واملاء، فسبحانك � رّب األرض والسماء. 
احلمد É رّب العاملني، ُحيب من دعاه خفياً، وُجييب من Dداه جنيّاً، ويزيُد  •

كان منه حِيّيًا، ويكرم من كان له وفّياً، ويهدي من كان صادق الوعد من  
  رضّيًا. 

احلمد É عدد ما خلق، احلمد É ملء ما خلق، احلمد É عدد  •
احلمد É الذي  السماوات واألرض، احلمد É عدد كل شيء. 

أطعمنا وسقاD وكفاD وآواD، فكم ممن ال كايف له وال مأوى له. 
  É الذي أطعمين وسقاين، احلمد É الذي كفاين وآواين، احلمد 

  واحلمد É الذي من علي فأفضل. 
  احلمد É على كل حال واحلمد É الذي بنعمته تتم الصاحلات.  •

 أن وأشهد العقاب، شديد التوب وقابل الذنب غافر É احلمد •
 نأ وأشهد الوهاب، الكرمي وهو له، شريك ال وحده هللا إال إله ال

  . واألصحاب آله وعلى عليه وسلم هللا صلى ورسوله عبده حممًدا
•   
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، واحلمد É يف حزين ويف سعدي احلمد É احلمد É يف سري ويف علين •
عّما كنت أعلمه، واحلمد É عّما غاب عن خلدي احلمد É من عمت 

  فضائله، وأنعم هللا أعيت منطق العدد فاحلمد É مثّ الشكر يتبعه. 
احلمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع االمر كله عالنيته وسره  •

  وانت على كل شئ قديرفاهل أنت ان حتمد أهل انت ان تعبد 
احلمد É اّلذي بعّزته وجالله تتّم الصاحلات، � رّب لك احلمد كما  •

ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك، اللهّم اغفر لنا وارمحنا وارض عّنا، 
نا اجلّنة وّجننا من الّنار، وأصلح لنا شأننا كّله، اللهّم أحسن لوتقّبل مّنا وأدخ

  وأجرD من خزي الّدنيا وعذاب اآلخرةعاقبتنا يف األمور كّلها، 
احلمد É الذي بنعمته تتم الصاحلات، احلمد É الذي خلق األرض  •

والسموات، احلمد É الذي علم العثرات، فسرتها على اهلها وانزل 
حما السيئات، فله احلمد ملئ خزائن الربكات،  الرمحات، مث غفرها هلم و

، وله احلمد ما تعاقبت  وله احلمد ما تتابعت Mلقلب النبضات
اخلطوات، وله احلمد عدد حبات الرمال يف الفلوات، وعدد ذرات 

  اهلواء يف األرض والسماوات، وعدد احلركات والسكنات. 
•  É الذي رد إيل نفسي بعد مو�ا و مل ميتها يف نومها احلمد É احلمد

لرؤوف  الذي ميسك السماء أن تقع على األرض إال ¤ذنه إن هللا Mلناس
  رحيم احلمد É الذي حييي املوتى و هو على كل شيء قدير.
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عدله وصور صورة وجهي فحسنها احلمد É الذي سوى خلقي ف •
احلمد É عدد ما خلق، احلمد É ملئ ما ». “وجعلين من املسلمني

خلق، احلمد É عدد ما يف السموات وما يف األرض، احلمد É عدد 
ما أحصى كتابه، احلمد É على ما أحصى كتابه، احلمد É عدد كل 

  ” شيء، احلمد É على كل شيء
وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده، ال  احلمد É الذي صدق •

  شيء قبله وال شيء بعده. 
 ،احلمد É الذي نظن به خريًا، فيكرمنا �فضل مما ظننا به  •

احلمد É يف اجلرب والكسر، يف الضيق واالتساع، ويف الفرج 
  والكدر.

احلمد É الذي هداD هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداD هللا.. وصالة  •
 .ًما على سيدD دمحم خري خلق هللا.. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 'داهوسال

احلمد É الذي بشر   ..احلمد É الذي أعد للمؤمنني مغفرة وأجًرا عظيماً 
احلمد É الذي أرسل دمحماً للناس شاهداً   ..املؤمنني أن هلم من هللا فضًال كبرياً 

احلمد É الذي أمرD أن   ..وسراجًا منرياً  ومبشرًا ونذيراً.. وداعيا إىل هللا ¤ذنه
  .نذكره كثريا، وأن نسبحه بكرة وأصيالً 

ِإَذا رََأى َما َيْكَرُه ، قَاَل اْحلَْمُد ِ�َِّ َعَلى ُكلِّ َحاٍل ، « - ملسو هيلع هللا ىلص–قال  •
   “ِتمُّ الصَّاِحلَاُت َوِإَذا رََأى َما َيُسرُُّه ، قَاَل : اْحلَْمُد ِ�َِّ الَِّذي بِِنْعَمِتِه تَ 
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أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لساDً صادقًا،  اللهمّ  •
ا سليًما، وأعوذ بك من شّر ما تعلم، وأسألك من خري ما تعلم، وقلبً 

  وأستغفرك ممّا تعلم، إّنك أنت عّالم الغيوب
اللهم اD حنمدك و نستعينك و نستهديك و نستغفرك و نتوب  •

اليك ونثين  عليك اخلري كله نشكرك وال نكفرك و خنلع ونرتك من 
سعى وحنمد يهجرك اللهم ا�ك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك ن

نرجو رمحتك وخنشى عذابك  ان عذابك اجلد Mلكفار ملحق اللهم 
  لك 

اللهم لك احلمد حىت ترضى ولك احلمد إذا رضيت ولك احلمد بعد  •
الرضى لك احلمد كاللذين قالو خريا مما نقول ولك احلمد كالذي تقول ولك 
 احلمد على كل حال اللهم لك احلمد أنت  نور السماوات واألرض وأنت
بكل شئ عليم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني 

  واحلمد É رب العاملني
اللهّم إDّ حنمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب   •

إليك، ونثين عليك اخلري كّله، نشكرك وال نكفرك، وخنلع ونرتك من 
  يهجرك

ن املنان ، بديع اللهم إين أسألك ، أن لك احلمد ، ال إله إال أنت احلنا •
   . السموات و األرض ، ذو اجلالل و اإلكرام ، برمحتك � أرحم الرامحني
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هم إين أسألك �ن لك احلمد، ال إله إال أنت املنان، بديع الل •
السماوات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد أنت احلق، ووعدك 
حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، واجلنة حق، والنار حق، والساعة 

أسلمت وعليك توكلت، لك حق، والنبيون حق، ودمحم حق، اللهم 
اكمت، فاغفر وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك ح

يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت املقدم وأنت 
  املؤخر، ال إله إال أنت، وال إله غريك. 

اللهّم زدD وال تَنقصنا، وأكرمنا وال �ّنا، وأعطنا وال حترمنا، وآثرD وال   •
تؤثر علينا، وأرِضنا وارض عنّا، اللهّم أعّنا على ذكرك وشكرك وحسن 

  عبادتك
لهم لك احلمد أنت نور السموات واألرض ومن فيهن ولك ال •

احلمد أنت قيم السموات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت احلق 
ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق واجلنة حق والنار حق والساعة 
حق والنبيون حق ودمحم حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك 

اغفر يل ما آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت ف
قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت املقدم وأنت املؤخر 

  ال إله إال أنت أو ال إله غريك
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اللهّم لك احلمد حّىت ترضى، ولك احلمد إذا رضيت، ولك احلمد بعد  •
الّرضى لك احلمد كاللذين قالوا خريًا ممّا نقول، ولك احلمد كاّلذي تقول، 
ولك احلمد على كّل حال، اللهّم لك احلمد، أنت نور السماوات واألرض، 

  وأنت بكّل شيٍء عليم. 
ولك احلمد إذا رضيت، ولك اللهم لك احلمد حىت ترضى،  •

احلمد بعد الرضا، ولك احلمد على كل حال، ويف كل حني، اللهم 
  لك احلمد محًدا كثريًا طيًبا مبارًكا فيه

اللهم لك احلمد حىت ترضى، ولك احلمد إذا رضيت، ولك احلمد بعد  •
  � رب.. لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك.  الرضا، 

حىت ترضى، ولك احلمد إذا رضيت، ولك اللهم لك احلمد  •
احلمد بعد الرضا، اللهم لك احلمد كالذين قالوا خريًا مما نقول، 

  ولك احلمد كالذي تقول، ولك احلمد على كل حال
اللهم لك احلمد حىت ترضى، ولك احلمد إذا رضيت، ولك احلمد بعد  •

 الرضا، اللهم لك احلمد أنت نور السماوات واألرض، وأنت بكل شيء
 É عليم، وسبحانك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد

  رب العاملني. 
اللهم لك احلمد حىت ترضى، ولك احلمد إذا رضيت، ولك  •

   احلمد بعد الرضا، اللهم لك احلمد، أنت قيوم السماوات واألرض
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ومن فيهن، ولك احلمد لك ملك السماوات واألرض ومن فيهن، 
ولك احلمد أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن اللهم لك 

خرة، اللهم إين احلمد على العافية.. ونسألك العافية يف الدنيا واآل
أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة، اللهم إين أسألك العفو والعافية يف 
ديين ودنياي وأهلي ومايل، اللهم اسرت عورايت، وآمن روعايت، اللهم 
احفظين من بني يدي، ومن خلفي، ومن مييين وعن مشايل، ومن 

  فوقي وأعوذ بك أن أغتال من حتيت. 
ا مع خلودك، ولك احلمد محدا دائما ال اللهم لك احلمد محدا خالد •

  منتهى له دون مشيئتك، وعند كل طرفة عني وتنفس نفس.
اللهم لك احلمد محًدا كثريًا خالًدا مع خلودك، ولك احلمد محًدا  •

ال منتهى له دون علمك، ولك احلمد محًدا ال منتهى له دون 
  مشيئتك، ولك احلمد محًدا ال أجًرا لقائله.

   .على العافية، ولك احلمد على كل نعمة أنعمت 'ا علينااللهم لك احلمد  •
اللهم لك احلمد ىف بالئك و صنيعك إىل خلقك ، ولك احلمد  •

ىف بالئك و صنيعك إىل أهل بيوتنا ، ولك احلمد ىف بالئك 
وصنيعك إىل أنفسنا خاصة ، ولك احلمد مبا هديتنا ، ولك احلمد 

مد Mألهل واملال ، ولك مبا سرتتنا ، ولك احلمد Mلقرآن ، ولك احل
احلمد Mملعافاة ، ولك احلمد حىت ترضى ، ولك احلمد إذا رضيت 

  � أهل التقوى ، و� أهل املغفرة
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اللهم لك احلمد يف السراء والضراء.. ما أحزن هللا عبًدا إال ليسعده،  •
  وما ابتلي هللا عبًدا إال ألنه حيبه، فاحلمد É دائًما وأبًدا. 

اللهم لك احلمد كثريًا طيًبا مبارًكا فيه. احلمد É الذي عال فقهر  •
حيىي ومييت وهو على كل  وبطن فخرب وملك فقدر احلمد É الذي

  شيء قدير. 
اللهم لك احلمُد كله وإليك يرجُع األمُر كلُه. احلمد É ذي امللكوت  •

واجلربوت والكرب�ء والعظمة. احلمد É قبل كل أحد واحلمد É بعد كل أحد 
  واحلمد É على كل حال. 

اللهم لك احلمد كله ولك امللك كله بيدك اخلري كله إليك يرجع  •
مر كله عالنيته وسره فأهل أن حتمد إنك على كل شيء قدير األ

اللهم اغفر يل مجيع ما مضى من ذنيب واعصمين فيما بقي من 
عمري وارزقين عمال زاكيا ترضى به. اللهم لك احلمد كثريا طيبا 

  مباركا فيه. 
اللهم لك احلمد كله...و لك الشكر كله...و اليك يرجع األمر    •

  ه عالنيته و سرهكله..و بيدك اخلري كل
لك احلمد كّله، ولك الشكر كّله، وإليك يرجع األمر كّله  اللهمّ   •

عالنّيته وسّره، فأهل أنت أن حتمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على  
   كّل شيٍء قدير

  
  2021 -ار الثالث  اإلصد : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  33



  أذكــــــــار الحمـــــــــد والشكـــــــــر  
  

اللهم لك احلمد كله، ولك امللك كله، اخلري كله بيدك، إليك يرجع  •
األمر كله، عالنيته وسره، فأهل أن حتمد إنك على كل شيء قدير، اللهم 
اغفر يل مجيع ما مضى من ذنيب، واعصمين فيما بقي من عمري، وارزقين 

  عمًال صاحلًا ترضى به. 
اللهم لك احلمد كما هديتنا لإلسالم ، وعلمتنا احلكمة و القران  •

، اللهم اجعلنا لكتابك من التالني ، و لك به من العاملني ، و 
Mألعمال خملصني و Mلقسط قائمني ، وعن النار مزحزحني ، و 

  .Mجلنات منعمني و إىل وجهك Dظرين
جلالل وجهك وعظيم سلطانك وجمدك  اللهم لك احلمد كما ينبغي •

والصالة والسالم على سيدD دمحم الفاتح ملا أغلق واخلامت ملا سبق النور الذايت 
  .والسر الساري يف سائر األمساء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم

اللهم لك احلمد ملء السماء وملء األرض وملء ما شئت من  •
ء البارد اللهم طهرين من شيء بعد اللهم طهرين Mلثلج والربد واملا

  الذنوب واخلطا� كما ينقى الثوب األبيض من الوسخ
اللهم لك احلمد ملء السماوات وملء األرض، وملء ما شئت من  •

شيء بعد، اللهم طهرين Mلثلج واملاء والربد، اللهم طهرين من الذنوب 
 واخلطا�، كما ينقى الثوب األبيض من الدنس.
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اللهم لك احلمد والشكر يف األوىل ولك احلمد والشكر يف  •
اآلخرة ولك احلمد والشكر من قبل ولك احلمد والشكر من بعد 

  آDء الليل وأطراف النهار ويف كل حني ودائماً وأبداً. و 
حمياي وممايت، وإليك مآيب  • اللهم لك احلمد، اللهم لك صاليت ونسكي، و

احلمد É الذي عال فقهر، وملك فقدر، وعفا فغفر، وعلم وسرت، وهزم 
 ونصر، وخلق ونشر.

احلمد É عدد ما خلق واحلمد É ملء ما خلق واحلمد É عدد  •
ا يف السموات واألرض واحلمد É ملء ما يف السموات واألرض م

واحلمد É عدد ما أحصى كتابه واحلمد É ملء ما أحصى كتابه 
واحلمد É عدد كل شيء واحلمد É ملء كل شيء وسبحان هللا 

    مثلها فأعظم ذلك
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