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عبدالرزاق بن عبداملحسن ابلدر

سلسلة طباعة الكتب السلفية )33(



A



-3 -

والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

آهل  وىلع  حممد  نبينا  املرسلني،  إمام  ىلع 

أمجعني. وأصحابه 

أربع  خص  قد  وجل  عز  اهلل  فإن   : بعد  أما 

تدل  جليلة  ومزيات  عظيمة،  بفضائل  لكمات 

ىلع عظم شأنهن، ورفعة قدرهن، وعلو ماكنتهن، 

وتمزيهن ىلع ما سواهن من الكالم وهن ، سبحان 

اهلل، واحلمد اهلل، وال هلإ إال اهلل ، واهلل أكرب ورد 

من فضلهن نصوص كثرية تدل داللة قوية ىلع 
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ىلع  يرتتب  وما  اللكمات  هؤالء  شأن  عظم 

كريمة  وأفضال  عظيمة  أجور  من  بهن  القيام 

وخريات متوايلة يف ادلنيا واآلخرة ، وقد رأيت 

واحٍد،  ماكٍن  يف  منها  مجلٍة  مجَع  املفيد  من  أنَّ 

األدعیة  )فقُه  كتايب  من  ُجزٌء  األصل  يف  ويه 

الكرام  اإلخوة  أفاضل  بعُض  رغب  واألذاكر( 

نفعها،  يلعمَّ  مستقلٍة؛  رسالٍة  يف  تفرد  أن 

تعاىل. اهلل  بإذن  فائدتها،  وتكرث 

فإیلك ـ أيخ املسلم ـ ھذه الفضائل  فتأملها 

للهمم،  حتفزٌي  فيھا  يكون  أن  عىس  بأناٍة 

ىلع  املحافظة  ىلع  وعوٌن  للعزائم،  وتنشيٌط 
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ھؤالء اللكمات، واهلل وحده املوفُق، واملعنُي ىلع 

 به العيل العظيم. 
ّ
لِكّ خري، وال حول وال قـوة إاِل

١ ـ فمن فضائل ھؤالء اللكمات : أنَّهنَّ أحُبّ 

الكالم إىل اهلل، فقد روى مسلم يف  صحيحه 

قال:   جندب  بن  سمرة  حديث   من 

اهلل  إىل  الكالم  أحُبّ   (  :☺ اهلل  رسول  قال 

سبحان   : بدأت  بأيهنَّ   ك  يرُضّ ال  أربٌع،  تعاىل 

اهلل، واحلمد اهلل، وال هلإ إال اهلل ، واهلل أكرب())(؛ 

بلفظ: مسنده  يف  الطياليس  داود  أبو   ورواه 

)أربٌع ھنَّ من أطيب الكالم، وھنَّ من القرآن، 
))(   صحيح مسلم )3٧)٢(.
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واحلمد  اهلل،  سبحان   : بدأت  بأيّھنَّ  يرضك  ال 

اهلل، وال هلإ إال اهلل، واهلل أكرب( ))(.

أخرب   ☺ انليب  أنَّ    : فضائلهنَّ ومن  ـ   ٢

ـ  الشمس  عليه  طلعت  ا  ِممَّ إيله  أحُبّ  أنّھنَّ 

يف  مسلم   روى  ملا  ـ  فيھا  وما  ادلنيا  من  أي: 

قال:    ھريرة  أيب  حديث  من  صحيحه 

سبحان   : أقوَل  ن 
َ
أل  (  :  ☺ اهلل  رسول  قال 

اهلل، واحلمد اهلل، وال هلإ إال اهلل،  واهلل أكرب 

.)٢( الشمس(  مما طلعت عليه  إيلَّ  أحُبّ 

))(   مسند الطياليس )ص٢٢)(. 
)٢(   صحيح مسلم )٢٦٩٥(.
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مسند  يف  ثبت  ما   : فضائلهنَّ ومن  ـ   ٣

بإسناٍد  للبيهيق  اإليمان  وشعب  أمحد،  اإلمام 

صالح، أيب  عن  بهَدلة،  بن  اعصم  عن   جيٍد 

عن أِمّ ھانئ بنت أيب طالب قالت: َمرَّ يب رسول 

اهلل ☺ فقلت: إِنّ قد كربت وضعفت، أو كما 

قال: جالسة.  وأنا  أعمله  بعمل  فُمْرين  قالت، 
 

) َسِبّيح اهلل مائة تسبيحة، فإنها تعدل لك مائَة 

وامْحدي اهلل  إسماعيل،  تعتقينها من ودل  رقبٍة 

مرسجٍة  فرٍس  مائَة  لك  تعدل  حتميدٍة،  مائة 

ي  وكرِبّ اهلل،  سبيل  يف  عليھا  حتملني  ملجمٍة 

بدنٍة  مائَة  لك  تعدل  فإنها  تكبريٍة  مائَة  اهلل 
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ابن  قال  تهليلٍة.  مائة  وھليّل  متقّبلٍة،  مقدلٍة 

قال: أحسبه  اعصم(  عن  )الراوي   :  خلف 

يومئٍذ  يرفع  السماء واألرض، وال  ما بني  تمأل 

))( ؛ أتيِت به(   ألحد عمٌل إال أن يأيت بمثل ما 

 )٢( حسن(  بإسناد  أمحُد  )رواه  املنذري:  قال 

وحسن إسناده األبلان رمحه اهلل)3(.

ىلع  املرتتِّب  العظیم  اثلواب  ھذا  ْل  وتأمَّ

قال:  أي  مائة،  اهلل  سبح  فَمن  اللكمات،  ھؤالء 

مائِة  عتق  تعدل  فإنها  مرة  مائة  اهلل  سبحان 

))(   املسند )٦/3٤٤(، شعب اإليمان )٢)٦(.
)٢(   الرتغيب والرتهيب )٤0٩/٢(.

)3(   الصحيحة السلسلة )303/3(
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إسماعيل  بين  وخصَّ  إسماعيل،  ودل  من  رقبٍة 

مِحد  ومن  نسباً،  العرب  أرشُف  ألنَهم  باذلكر 

مرٍة  مائَة  اهلل  احلمد  قال:  من  أي  مائَة،  اهلل 

اكن هل من اثلواب مثُل ثواب من تصدق بمائة 

رساجها  عليها  أي  ملجمٍة،  مرسجٍة  فرٍس 

ومن  اهلل،  سبيل  يف  املجاھدين  حلمل  وجلامها 

كربَّ اهلل مائَة مرٍة، أي: قال: اهلل أكرب مائَة مرة 

إنفاق مائة بدنٍة  اكن هل من اثلواب مثل ثواب 

قال: ال هلإ  أي  مائًة،  ھلَّل  ومن  متقبلٍة،  ٍة 
ّ

مقدل

السماء  بني  ما  تمأل  فإنَّھا  مرٍة  مائَة  اهلل  إال 

يأيت  أن   
َّ
إال عمٌل  ألحٍد  يُْرَفُع  وال  واألرض، 

به. أىت  ما  بمثل 
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أنَّهنَّ   : اللكمات  ھؤالء  فضائل  ومن  ـ   ٤

مكفراٌت لذلنوب، فقد ثبت يف املسند، وسنن 

حديث من  احلاكم  ومستدرك   الرتمذي، 

قال:    العاص  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد 

رجٌل  األرض  ىلع  ما   (  :  ☺ اهلل  رسول  قال 

يقول: ال هلإ إال اهلل، واهلل أكرب، وسبحان اهلل، 

إال  باهلل،  إال  قوة  وال  حول  وال  اهلل،  واحلمد 

َزَبِد  من  أَكرَث  اكنت  ولو  ذنوَبُه  عنه  َرْت  َكفَّ

احلاكم  وصححه  الرتمذي،  نه  حسَّ ابلحر(. 

.)(( نه األبلان  ه اذلھيب، وحسَّ وأقرَّ

))(   املسند )0/٢)٥8،٢)( وسنن الرتمذي رقم )3٤٦0( ، ومستدرك احلاكم 
))/٥03(، وصحيح اجلامع )رقم:٥٦3٦(.
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الصغائر،  أي  هنا  املكفرة  باذلنوب  واملراد 

هريرة  أيب  عن  مسلم  صحيح  يف  ثبت  ملا 

 : يقول  اكن   ☺ اهلل  رسول  أن   

اجلمعة،  إىل  واجلمعة  اخلمس،  )الصلوات 

إذا  بینھنَّ  ما  رمضان مكفراٌت  إىل  ورمضان 

باجتناب  اتلكفري  فقّيد   ،)(( الكبائر(  اجتنب 

اتلوبة.  
َّ
إال رھا  يُكِفّ ال  الكبرية  الكبائر؛ ألنَّ 

الرتمذي وغرُيه عن  املعىن ما رواه  ويف ھذا 

 ☺ اهلل  رسول  أنَّ   :   مالك  بن  أنس 

فتناثر  بعصاه  فرضبها  الورق  يابسِة  بشجرٍة  َمرَّ 

))(   صحيح مسلم )٢33(. 
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احلمد اهلل،  ☺: )إنَّ  الورُق، فقال رسول اهلل 

أكرب  واهلل  اهلل،  إال  هلإ  وال  اهلل،  وسبحان 

ورُق  تساقط  كما  العبِد  ذنوِب  من  لَتُساقط 

 .  )(( الشجرة( وحسنه األبلان  ھذه 

أنَّهنَّ  اللكمات:  ھؤالء  فضائل  ومن  ـ   ٥

اهلل  عبد  عن  الرتمذي  روى  اجلنة،  غرُس 

قال:  أنَّه   ☺ انليب  عن    مسعود  بن 

يا  فقال:  يب،  أرسي  يللَة  إبراھيَم  )لقيُت 

أنَّ  وأخربھم  السالم،  مين  أمتك  أقرئ  حممد 

قيعاٌن،  وأنّها  املاء،  عذبُة  الرتبة،  طيبُة  اجلنة 

إال  هلإ  وال  اهلل،  واحلمد  اهلل،  سبحان  ِغراسها 

))(   سنن الرتمذي )3٥33( ، وصحيح اجلامع ))٦0)(.
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احلديث ھذا  إسناد  ويف   ،  )(( أكرب(  واهلل   اهلل، 

للحديث  لكن  إسحاق،  ابن  الرمحن  عبد 

أيوب  أيب  حديث  من  بهما  يتَقوَّى  شاھدان 

ابن عمر.   األنصاري، ومن حديث عبد اهلل 

املستوي  املاكُن  وھو  قاٍع،  مجُع  والقيعاُن 

السماء  ماء  يعلوه  األرض  من  وطاٍة  يف  الواسُع 

انلهاية يف  كـذا   ، نباته  ویستوي   فيمسكه 

ينمو  اجلنة  أنَّ  واملقصود   ، األثري)٢(  البن 

بهذه اللكمات كما ينمو غراس  غراسها رسيعاً 

ونبتها. األرض  من  القيعان 

نه يف السلسلة الصحيحة )0٥)(.  ))(   سنن الرتمذي )3٤٦٢(، وحسَّ
. )(3٢(   )٢/٤(
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أفضل  أحٌد  لیس  أنّه   : فضائلهنَّ ومن  ـ   ٦

يكرث  اإلسالم  يف  ُر  ُیَعمَّ مؤمن  من  اهلل  عند 

روى  وحتميُدُه،  وتهليلُُه  وتسبيُحُه  تكبرُيُه 

والليلة  ايلوم  عمل  يف  والنسايئ  أمحد،  اإلمام 

بإسناد حسن عن عبد اهلل بن شداد : أنَّ نفراً 

فأسلموا،   ☺ انليبَّ  أتوا  ثالثًة  ُعذرة  بين  من 

یكفینیھم؟(،  )من   :  ☺ انليُبّ   فقال  قال: 

قال طلحُة: أنا، قال: فاكنوا  عند طلحة فبعث 

فاستشهد،  أحُدھم  فيه  فخرج  بعثاً   ☺ انليُبّ 

قال: ثم بعث آخر، فخرج فيهم آخر فاستشهد، 

طلحة:  قال  فراشه.  ىلع  اثلالث  مات  ثم  قال: 
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عندي  اكنوا  اذلين  اثلالثة  ھؤالء  فرأيت 

أمامهم،  فراشه  ىلع  امليت  فرأيت  اجلنة،  يف 

ورأيت  يليه،  أخرياً  استشهد  اذلي  ورأيت 

فدخلين  قال:  آخرھم،  أوهلم  استشهد  اذلي 

فذكرت ذلك   ☺ من ذلك، قال: فأتيت انليب 

أنكرت  )ما   :  ☺ اهلل  رسول  فقال  قال:  هل، 

من ذلك، لیس أحٌد أفضَل عند اهلل من مؤمن 

وتسبيحه  تكبرُيه  يَْكرث  اإلسالِم  يف  ُر  ُیَعمَّ

.)(( وحتميده(  وتهليلُه 

 ))(   املسنـد ))/٦3)( ، والسنن الكـربى للنسـايئ، كتـاب عمــل ايلــوم 
نه األبلان يف الصحيحة )٦٥٤(. والليلة )٦( )0٦٧٤)(، وحسَّ
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عظِم  ىلع  العظيُم  احلديُث  ھذا  دلَّ  وقد 

يزل  ولم  عملُُه،  وَحُسَن  ُعُمره  طاَل  من  فضِل 

بذكر اهلل عز وجل.  لسانه رطباً 

ھؤالء  اختار  اهلَل  أنَّ   : فضائلهنَّ ومن  ـ   ٧

اللكمات واصطفاھنَّ لعباده ، ورتَّب ىلع ذكر اهلل 

املسند  فيف  جزياًل،  وثواباً  عظيمًة،  أجوراً  بهنَّ 

لإلمام أمحد ومستدرك احلاكم بإسناد صحيح 

 : سعيد  وأيب  ھريرة  أيب  حديث  من 

من  أصطىف  اهلل  )إنَّ  قال:   ☺ اهلل  رسول  أنَّ 

وال  اهلل،  واحلمد  اهلل،  سبحان  أربعاً:  الكالم 

اهلل  سبحان  قال:  فمن  أكرب،  واهلل  اهلل،  إال  هلإ 
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ت عنه عرشون  ُكِتَب هل عرشون حسنة، وُحطَّ

ومن  ذلك،  فمثل  أكرب  اهلل   : قال  ومن  سیئة، 

قال: ومن  ذلك،  فمثل  اهلل  إال  هلإ  ال   :  قال 

احلمد اهلل رب العاملني من قبل نفسه كتبت هل 

.)(( ثالثون حسنة، وحط عنه ثالثون خطيئة( 

العبد  وقد زاد يف ثواب احلمد عندما يقوهل 

ال  احلمد  ألنَّ  األربع؛  عن  نفسه  قِبَل  من 

أو  رشٍب،  أو  كأكٍل  سبب  بعد  إال  اغبلاً  يقع 

أْسِدي  ما  مقابلة  وقع يف  فكأنَّه  نعمٍة،  حدوِث 

من  احلمَد  العبُد  أنشأ  فإذا  احلمد،  وقَت  إيله 
اجلامع  وقال األبلان يف صحيح   )٢)٥/(( واملستدرك   ،)30٢/٢( املسند     )((

رقم )8)٧)(: )صحيح(.
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نعمٍة جتدُد  ذللك  يدفعه  أن  دون  نفسه   قبل 

ثوابه.  زاد 

 ٨ ـ ومن فضائلھنَّ : أنَّھنَّ ُجنٌَّة لقائلهن من 

لقائلهنَّ  منجيات  القيامة  يوم  ويأتني  انلار، 

املستدرك،  يف  احلاكم  روى  هل،  ومقدمات 

والليلة، وغريھما عن  ايلوم  والنسايئ يف عمل 

 :☺ اهلل  رسول  قال  قال    ھريرة  أيب 

 ☺ اهلل  رسول  يا  قلنا:  ــُجنََّتكم(  )خذوا 

ُجنَّتكم  بل  ال،   ( قال:  حرض!  قد  عدٍو  من 

اهلل،  واحلمد  اهلل،  سبحان  قولوا:  انلار،  من 
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يوم  يأتني  فإنَهنَّ  أكرب،  واهلل  اهلل،  إال  هلإ  وال 

ابلاقيات  وھنَّ  ومقدمات،  منجيات  القيامة 

حديٌث  )ھذا  احلاكم:  قال  الصاحلات(، 

صحيٌح ىلع رشط مسلم، ولم خیرجاه( ، ووافقه 

وقد   ،  )(( اهلل  رمحه  األبلان  وصححه  اذلھيب، 

ن ھذا احلديث إضافًة إىل ما تقدم وصف  تضمَّ

 ، الصـاحلـات  ابلاقياُت  بأنَّهنَّ  اللكمات  ھؤالء 

پ    پ   زب   : تعـاىل  اهلل  قال  وقـد 

رب ]الكهف : ٤٦[. ٺ ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  

))(   املستدرك ))/)٥٤(، والسنن الكربى، كتاب: عمل ايلوم والليلة)٢/٦)٢(، 
وصحيح اجلامع )٤)3٢(.
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 ، ثوابُهـا  يبـىق  اليت  أي:  وابلـاقیــات 

يؤمله  أمٍل  خرُي  وھـذا  جزاؤھـا،  ويـدوم 

ثواب. وأفضـل  العبد 

حول  ينعطفن  أنَّهنَّ   : فضائلهنَّ ومن  ـ   ٩

عرش الرمحن وهلنَّ دوٌي كدوي انلحل، يذكرن 

وسنن  أمحد،  لإلمام  املسند  فيف   ، بصاحبهنَّ

انلعمان  عن  احلاكم  ومستدرك  ماجه،  ابن 

:☺ اهلل  رسول  قال  قال:    بشري   بن 

التسبيح  اهلل  جالل  من  تذكرون  ا  ِممَّ )إنَّ 

حول  ينعطفن  واتلحميد،  واتلهليل  واتلكبري 

العرش هلّن دوٌي كدوي انلحل تذكر بصاحبها، 
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يزال  ال  أو  هل،  يكون  أن  أحدكم  حیب  أما 

 هل من يذكر به(. قال ابلوصريي يف زوائد سنن

ثقات،  رجاهل  صحيح،  إسناده   : ماجه  ابن 

.)(( احلاكم  وصححه 

العظيمة،  الفضيلة  ھذه  احلديُث  ھذا  فأفاد 

حول  ينعطفن  األربع  اللكمات  ھؤالء  أنَّ  وھي 

العرش أي يملن حوهل، وهلنَّ دوٌي كدوي انلحل، 

 ، أي: صوٌت یشبه صوت انلحل يذكرن بقائلهنَّ

األلفاظ،  بهذه  اذلكر  ىلع  حًض  أعظم  ھذا  ويف 

أن  أحدكم  حیب  )أال  احلديث:  يف  قال  وهلذا 

))(   املسند )٢٦8/٤/)٢٧(، وسنن ابن ماجه )380٩( واملستدرك ))/٥03(.
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يكون هل أو ال يزال هل من يذكر به(.

أخرب   ☺ انليب  أنَّ   : فضائلهنَّ ومن  ـ   ١٠

النسايئ  روى  املزيان،  يف  ثقيالٌت  أنَهنَّ 

يف  حبان  وابن  والليلة،  ايلوم  عمل  يف 

سلىم  أيب  عن  وغرُيھم  واحلاكم،  صحيحه، 

يقول:  ☺ اهلل  رسول  سمعت  قال:    

أثقلهنَّ  ما  ـ  خبمس  بيده  وأشار  ـ  بخ،  )بخ 

والهلإ  اهلل،  واحلمد  اهلل،  سبحان  املزيان:  يف 

يُتوىف  الصالح  والودُل  أكرب،  واهلل  اهلل،  إال 

احلاكم، صححه  فيحتسبه(،  املسلم   للمرء 
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من  شاھٌد  وللحديث   ، اذلهيب))(  ووافقه 

يف   الزبار  خرَّجه   ،   ثوباَن  حديث 

حسن)٢(. إسناده  وقال:  مسنده، 

تُقال  لكمٌة  ھي  بخ(  )بخ  احلديث:  يف  وقوهل 

تفضيله. وبيان  باليشء  اإلعجاب  عند 

١١ ـ ومن فضائل ھؤالء اللكمات: أنَّ للعبد 

يف  مسلٌم  روى  صدقًة،  منھنَّ  واحدٍة  لِكّ  بقول 

من  ناساً  أّن   :   ذر  أيب  عن  صحيحه 

:  ☺ للنيب  قالوا   ☺ اهلل  رسول   أصحاب 

))(   السنن الكربى، كتاب: عمل ايلوم والليلة )٥0/٦( ، وصحيح ابن حبان 
)اإلحسان( )٤/3))( )338( واملستدرك ))/٢)٥/))٥( .

)٢(   كشف األستار عن زوائد الزبار )٩/٤( )رقم:30٧٢( .
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يا رسول اهلل ذھب أھُل ادلثور باألجور، يصلون 

ويتصدقون  نصوم،  كما  ويصومون  نصىل،  كما 

)أو لیس قد جعل اهلل   : قال  أمواهلم،  بفضول 

تسبيحٍة صدقًة،  إنَّ بكِلّ  ما تصدقون؟  لكم 

ولِكّ  صدقًة،  حتميدٍة  ولِكّ  صدقًة،  تكبريٍة  ولِكّ 

ونيه  صدقة،  باملعروف  وأمٍر  صدقًة،  تهليلٍة 

 عن منكر صدقة، ويف بضِع أحدكم صدقٌة(،

شهوته  أحُدنا  أيأيت  اهلل  رسول  يا  قالوا: 

لو وضعها  )أرأيتم  قال:  أجٌر؟  فيها  هل  ويكون 

إذا وضعها  وزٌر؟ فكذلك  أكان عليه  يف حراٍم 

يف احلالل  اكن هل أجٌر( ))(. 

))(   صحيح مسلم )00٦)(.
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باملال، وھم   صدقة إال 
َّ
الفقراُء أال وقد ظنَّ 

أنَّ   ☺ انليب  فأخربھم  ذلك  عن  اعجزون 

صدقٌة،  واإلحسان  املعروف  فعل  أنواع  مجيع 

األربع:  اللكمات  ھؤالء  ذلك  مقدمة  يف  وذكر 

اهلل،  إال  هلإ  وال  اهلل،  واحلمد  اهلل،  سبحان 

واهلل أكرب.

أنَّ  اللكمات:  ھؤالء  فضائل  ومن  ـ   ١٢

يف  الكريم  القرآن  عن  جعلهنَّ   ☺ انليب 

والنسايئ،  داود،  أبو  روى  حیسنه،  ال  من  حق 

أوىف  أيب  ابن  عن  وغرُيھم  وادلارقطين، 

فقال:   ☺ انليب  إىل  رجٌل  جاء  قال:   
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القرآن،  أتعلم  أن  الأستطيع  إِنّ  اهلل  رسول  يا 

سبحان  )تقول:  قال:  جیزيين.  شیئاً  فعِلّمين 

أكرب،  واهلل  اهلل،  إال  وال هلإ  اهلل،  واحلمد  اهلل، 

األعرايب: باهلل(.فقال  إال  قوة  وال  حول   وال 

يل؟. فمـا  اهلل  ھذا  فقال:  يديه  وقبض   ھكذا 

واعفين  وارمحين  يل  اغفر  )امهلل  تقول:  قال:   

وقبض  األعرايُبّ  فأخذھا  واھدين(  وارزقين 

مأل  فقد  ھذا   ا  )أمَّ  :  ☺ انليب  فقال  كفيه، 

.)(( يديه باخلري( 

قطين  دار  ال  وسنن   )٤)/٢3( النسايئ  وسنن   ،)83٢( داود  أيب  سنن    )((
.)3(٤/3(3/((
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يف  آبادي  العظيم  الطيب  أبو  ث  املحِدّ قال 

صحيح.  سنده  قطين:  ادلار  سنن  ىلع   تعليقه 

.)(( وقال األبلان رمحه اهلل : سنده حسن 

يف  الـواردة  الفضـائـل  بعـض  فهـذه 

األربـع،  اللكمـات  لـهؤالء  انلبـویة  السنـة 

أنَّها  جید  املتقدمة  الفضائل  ھذه  يتأمل  ومن 

ھؤالء  قدر  عظم  ىلع  ودالٌة  جداً،  عظيمٌة 

 ، فوائدھنَّ وكرثة   ، شأنهنَّ ورفعة  اللكمات، 

يف  الرس  ولعلَّ  املؤمن،  العبد  ىلع  وعوائدھنَّ 

ھذا الفضل العظيم ـ واهلل أعلم ـ ما ذكر عن 

))(  صحيح أيب داود))/٥٧)(.
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وتعاىل  تبارك  اهلل  أسماء  أنَّ  العلٍم  أھل  بعض 

لكَّها مندرجٌة يف ھذه اللكمات األربع، فسبحان 

اكلقدوس  اتلنـزيه  أسماء  حتت  يندرج  اهلل 

إثبات  ىلع  مشتملة  اهلل  واحلمد  والسالم، 

وصفاته،  أسمائه  يف  تبارك  هلل  الكمال  أنواع 

ال  وأنَّه  وتعظيمه،  اهلل  تكبري  فيها  أكرب  واهلل 

فال  ومن اكن كذلك  عليه،  اثلناء  أحٌد  حیيص 

هلإ إال ھو أي ال معبود حق سواه ))(.

فالتسبیُح : تزنيٌه اهلل عن لِكّ ما ال يليق به، 

واتلحميُد: إثباٌت ألنواع الكمال هلل يف أسمائه 

))(  أنظر: جزء يف تفسري ابلاقيات الصاحلات للعاليئ )٤0(.
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وتوحيٌد  إخالٌص  واتلهليُل:  وأفعاهل،  وصفاته 

اهلل وبراءٌة من الرشك، واتلكبري:إثبات لعظمة 

اهلل ، وأنه ال شئ أكرب منه.

أجلَّ  وما  اللكمات،  ھؤالء  أعظم  ما  هللف 

، فنسأل  ، وما أكرب اخلري املرتتب عليهنَّ شأنهنَّ

 ، عليهنَّ واملداومة  للمحافظة  يوفقنا  أن  اهلل 

رطبٌة  ألسنتهم  اذلين  أھلهنَّ  من  جیعلنا  وأن 

اهلل  عليه، وصىل  والقادر  ذلك  ويل  إنه  بذلك، 

آهل وأصحابه   نبينا حممد وىلع  وسلم ىلع 

أمجعني. 
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