
  

مل يعلم احلمد هلل  علم اإلنسان مااحلمد هلل الذي علم بالقلم 
الذي خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي 

إال وحي يوحى   أما بعد. فهذه  ينطق عن اهلوى إن هو ال
  :فوائد من أحاديث النيب

عن معاذ بن جبل، أن رسول صلى 

يا »عليه وسلم أخذ بيده، وقال: 

معاذ، وهللا إني لأحبك، وهللا إني 

فقال: أوصيك يا معاذ لا « أحبكل

تدعن في دبر كل صلاة تقول: 

اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، 

 .وحسن عبادتك
األلباني في  ( وصححه2211رواه أبو داود)

 2211)داود صحيح أبي

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 الشرح اإلمجايل :
باهلل على ذكره، إياك نعبد، مبعىن االستعانة، استعن  :)أعين على( أعين

فهي جزء من الصالة يف الفاحتة ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنُي ، وما مل يكن 
هناك عون من هللا لإلنسان على طاعته وعبادته فليست هناك فائدة، 
فال حول وال قوة إال باهلل، ال حول عن معصية، وال قوة على طاعة إال 

   .باهلل سبحانه
والصالة من الذكر، أي: استعن باهلل على احلفاظ  (على ذكرك أعين

َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْْبِ  :على الصالة، والصالة عون هي بذاهتا، قال هللا
  .54البقرة:] َوالصَّالةِ 

شكر النعم حبسبها: تكون بالقول، وبالفعل، وبالقلب،  (وعلى شكرك
   .بشكرها تدوموكما يقال: شكر النعمة عامل دوامها وحفظها، و 

 
 
 

ومل يقل: وكثرة؛ ألن الكثرة قد تكون كغثاء  وقوله: )وحسن عبادتك(
خيُرُج فيكم قوٌم حَتِقروَن صالَتكم مَع صالهِتم ،  ) :السيل، وكما يف احلديث

وصياَمكم مَع صياِمهم ، وعمَلكم مَع عمِلهم ، ويقَرؤوَن القرآَن ال ُُياِوُز 
الديِن كما ََيُرُق السهُم مَن الرِميَِّة ، ينُظُر يف النصِل  حناِجَرهم ، ََيُرقوَن منَ 

فال يَرى شيًئا ، وينُظُر يف القدِح فال َيرى شيًئا ، وينُظُر يف الريِش فال َيرى 
 - البخاري:أبو سعيد اخلدري احملدث :الراوي(شيًئا ، ويَ َتمارى يف الفوقِ 

خالصة حكم 4545الصفحة أو الرقم:  - صحيح البخاري :املصدر
   احملدث: ]صحيح[

ُلوَُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن  :واملوىل سبحانه يقول الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لَِيب ْ
[، ليس أكثر، فالنتيجة ليست بالكثرة، بل إن النيب صلى 2]امللك: َعَمالً 

  .هللا عليه وسلم كره الكثرة؛ ألهنا قد تؤدي إىل امللل مث العجز
؛ ألن القليل مع الدوام خري من (أحب األعمال إىل هللا أدومها وإن قل)

  الكثري مع االنقطاع؛ ولذا كان املدار يف األعمال على اإلحسان
بالقول وبالفعل،  (وعلى شكرك) اللسان باملراقبة،ب (أعين على ذكرك

وأحسن ما يكون من اإلنسان يف  (وحسن عبادتك) وببذل النعمة وشكرها
العبادة: أن يكون مطابقًا ملا شرع هللا، وملا َسنَّ رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم خالصاً لوجه هللا سبحانه
متعلقه، وذلك ذا الدعاء جليل القدر, عظيم الشأن؛ لشرف و ه
))أنفع الدعاء: طلب العون على مرضاته, وأفضل املواهب: إسعافه  أن:

هبذا املطلوب، ومجيع األدعية املأثورة مدارها على هذا, وعلى دفع ما 
يضاّده، وعلى تكميله، وتيسري أسبابه فتأملها, قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ال العون على مرضاته, قّدس هللا روحه: تأملت أنفع الدعاء, فإذا هو سؤ 
 (.[5]( )[3]مث رأيته يف الفاحتة يف: "ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنُي")

حبيبه معاذًا أن ال يدع هذا  صلى هللا عليه وسلم هلذا وصَّى املصطفى
الدعاء اجلليل بعد كل صالة، وكذلك حّثه صلى هللا عليه وسلم بأسلوب 

 ))أحتبون أن جتتهدوا(( لألمة كلها. التشويق والرتغيب:
، وال قوله: عون على القيام ))اللَّهم أعين على ذكرك((: فيه الطلب من اَّللَّ

 ))َأاَل أُنَ بُِّئُكْم  صلى هللا عليه وسلم بذكره؛ ألنه أفضل األعمال، قال النيب
 

ِبَ                رْيِ َأْعَم                اِلُكْم، َوَأزَْكاَه                ا ِعْن                َد َمِل                يِكُكْم، َوَأْرَفِعَه                ا يف 
َهِب َوالْ         َوِرِق، َوَخي ْ         ٌر  َدرََج         اِتُكْم، َوَخ         رْيا َلُك         ْم ِم         ْن إْنف         اِق ال         ذَّ
َلُك           ْم ِم            ْن َأْن تَ ْلَق            ْوا َع            ُدوَُّكْم فَ َتْض            رِبُوا َأْعنَ            اقَ ُهْم َوَيْض            رِبُوا 

، قَ             اَل: َأْعنَ             اَقُكْم   ِذْك             ُر ) قَ             اُلوا: بَ لَ             ى يَ             ا َرُس             وَل اَّللَِّ
 تعاىل((. اَّللَِّ 

وال         ذكر يش         مل الق         رآن، وه         و أفض         ل ال         ذكر، ويش         مل ك         ل 
أن         واع ال         ذكر م         ن التهلي         ل، والتس         بيح، واالس         تغفار، والص         الة 

 والدعاء. صلى هللا عليه وسلم على النيب
رة والباطن            ة ))وش            كرك((: أي ش            كر نعمت            ك الظ            اه قول            ه:

ال          ص ال َيك          ن إحص          اءها"َوِإْن تَ ُع          دُّوا نِْعَم          َة اَّللَِّ اَل حُتُْص          وَها"(، 
والقي       ام بالش       كر يك       ون بالعم       ل، كم       ا ق       ال اَّللَّ تع       اىل: "اْعَملُ       وا 

ويك             ون ( آَل َداُووَد ُش             ْكًرا َوقَِلي             ٌل ِم             ْن ِعبَ             اِدَي الشَّ             ُكوُر"
 تع          اىل: باللس         ان، باحلم          د، والثن         اء، والتح          دث هب         ا، ق          ال اَّللَّ 

"َواذُْك        ُروا نِْعَم        َت اَّللَِّ َعلَ        ْيُكْم َوَم        ا َأنْ         َزَل َعلَ        ْيُكْم ِم        َن اْلِكتَ        اِب 
 (. َواحلِْْكَمِة يَِعُظُكْم ِبهِ 

"فَ              ات َُّقوا اَّللََّ َلَعلَُّك              ْم  )وأعظ              م الش              كر تق              وى اَّللَّ تع              اىل:
وال ش          ّك أن التوفي          ق إىل الش          كر  ت          اج إىل ش          كر (َتْش          ُكُروَن"
: آخ      ر، إىل ))ك      ل نعم       ة  م      ا ال هناي       ة، ق      ال اب      ن رج       ب ر       ه اَّللَّ

عل        ى العب        د م        ن اَّللَّ تع        اىل يف دي        ن أو دني        ا، حتت        اج إىل ش        كر 
أخ          رى، حتت          اج إىل   عليه          ا، مث التوفي          ق للش          كر عليه          ا نعم          ة

، مث التوفي        ق للش        كر الث        ا  نعم        ة أخ        رى  ت        اج إىل  ش        كر ث        انا
ام ش         كر آخ         ر، وهك         ذا أب         دًا، ف         ال يق         در العب         د عل         ى القي         

بش              كر ال              نعم، وحقيق              ة الش              كر: االع              رتاف ب              العجز يف 
 .الشكر((

))وحس         ن عبادت         ك((: عل         ى القي         ام هب         ا عل         ى الوج         ه  قول         ه: 
األكم             ل واألّ ، ويك             ون ذل             ك م             ن ص             دق اإلخ             ال  َّللَّ 

وع      دم  ص      لى هللا علي      ه وس      لم فيه      ا، واتّب      اع م      ا ج      اء ع      ن الن      يب
 االبتداع فيها.
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سئل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ر ه هللا:هل األفضل يف 
دعاء: )اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك( أن يكون قبل 

 السالم أو بعد السالم، أم األفضل أن يكون يف املوضعني معاً 
أن يكون قبل السالم، ألنه هكذا ورد يف بعض  فأجاب بقوله:األفضل

الروايات، وألن الدعاء يكون قبل السالم كما يف حديث ابن مسعود ملا 
)مث ليتخري من الدعاء ما شاء( وعلى هذا فيقول: ذكر التشهد قال: 

)اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك( قبل أن يسلم، وبعد 
السالم ماذا قال هللا  }فَِإَذا َقَضْيُتُم الصَّالَة فَاذُْكُروا اَّللََّ{ 

 .[ ما قال: فادعوه353]النساء:
فهذا ألن  وأما قول املصلي حينما يسلم: أستغفر هللا، ثالث مرات،

املقصود هبذا االستغفار ترقيع ما حصل من نقص يف الصالة، فناسب أن 
 (244/22)لقاء الباب املفتوح .يكون بعد السالم مباشرة

فدبر الصالة يطلق على  :قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ر ه هللا
آخرها قبل السالم، وعلى ما بعد السالم، لكن حسب التتبع يتبني أن 

بدبر الصالة إن كان دعاء فهو قبل السالم وإن كان ذكرًا فهو  ما قيد
 .بعد السالم، بناء على ما سبق من اآلية واحلديث

 (33/222)جمموع فتاوى ورسائل العثيمني
إن رسول هللا  :قال فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ر ه هللاو 

قال عليه صلى هللا عليه وسلم أرشدنا إىل موضع الدعاء من الصالة ف
الصالة والسالم حني علم عبد هللا بن مسعود التشهد قال )مث ليتخري 
من الدعاء ما شاء( وهذا يدل على أن موضع الدعاء قبل السالم وليس 
بعده مث إن النظر الصحيح يقتضي ذلك أي يقتضي أن يكون الدعاء 
قبل أن يسلم ألنك ما دمت يف صالتك فأنت مناجا هلل عز وجل فإذا 

منها انفصلت املناجاة والصلة بينك وبني هللا فأيهما أوىل أن  سلمت
تدعو هللا وأنت يف حالة مناجاةا له والصالة صلٌة بني اإلنسان وبني ربه أو 
أن تدعوه بعد االنفصال من الصالة واالنفصال من الصلة من املعلوم أن 

فليدع األول هو األوىل وعلى هذا فمن أراد أن يدعو هللا سبحانه وتعاىل 
  .هللا قبل أن يسلم

 
 

 الفوائد من احلديث :
يستحب ملن أحب شخص إن يظهر له ذلك ألنه ادعى للمحبة واملودة -3

 وهي من عالمات اإلَيان .
 .أن حمل الدعاء قبل السالم ال بعد السالم، وأن الصالة كلها حمل دعاء-2
خلريي الدنيا واالخرة  فضيلة هذه الكلمات املباركات الطيبات اجلامعة -3

ففيهن طلب االعانة من هللا تعاىل على إقامة ذكره والقيام بشكره واحسان 
عبادته بان يعبد املسلم ربه كانه يراه فمن قام بذكر هللا تعاىل على الوجه 
املطلوب ةادى شكر هللا على نعمه واحسانه واتى بالعبادة حمسنا فيها متقنا 

 ر طاقته ومن هللا القبول والثواب .هلا فقد أدى عبادة ربه بقد
 احلديث فيه فضيلة ومنقبة ملعاذ بن جبل رضي هللا عنه . -5
فيه حر  النيب صلى هللا عليه وسلم على ما ينفع امته ويرفع درجاهتم  -4

ويعلي مراتبهم عند رهبم فصلوات هللا وسالمه عليه فقد بلغ الرسالة وادى 
 األمانة ونصح االمة .

على جمالسة العلماء والصاحلني الذين يزيدون االنسان من  فيه احلر -6
 العلم النافع ويقوون فيه االَيان ويقربونه من ربه 

قوله ) حسن عبادتك ( مل يقل على عبادتك الن االنسان قد يعبد ربه -2
ولكن ال يكون عمله حسنا اما لعدم اخالصه واما لعدم متابعته والعمل ال 

 يكون حسنا اال بأمرين 
 اإلخال  هلل .

 املتابعة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم .
القاعدة فيما يقال دبر الصالة أنه إذا كان املذكور أذكارا فإنه يكون بعد -5

 .السالم، وإذا كان املذكور دعاء فإنه يكون قبل السالم
اللهم أعين »هذا احلديث مجع بني طاعة اجلنان، واللسان، واألركان. ف  -9

وحسن »طاعة اجلنان. «: وشكرك»: هذه طاعة اللسان. «على ذكرك
 .طاعة األركان« عبادتك

 وهللا اعلم
 صلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .و 
 
 
 
 

  :المطويةعنوان 

اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، 

 وحسن عبادتك

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (76اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 عزمي إبراهيم عزيزأعّدها 
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