¢
الحمددهلل ر ا اللددنلم  ,والصد و والم د ى إم د لمددنى الم ددم  ,نب نددن
محمهلل وإم آله وصحبه أجمل .
أمن بلهلل :فإن ار  قهلل خص أ بع كممنت بفضدنل إظ مد  ,وم داات
جم م تهللل إم إظم شأنه  ,و فل قهلل ه  ,وإمو مكننته  ,وتم داه إمد
مددن ددواه مد الكد ى ,وهد  :ددبحنن ار ,والحمددهلل ر ,وال للدده لال ار ,وار
أكب .
و د يف فضمه نصدو كث د و تدهللل داللد قويد إمد إظدم شدأن هد ال
الكممددنت ,ومددن يت تدب إمد الا ددنى بهد مد أجددو إظ مد وأفضددنل ك يمد ,
وخ ات متوال يف الهللن ن واآلخ و ,وقهلل أيت أن م المف هلل جمع جممد منهدن
يف مكنن واحهلل ,وهي يف األص جا م كتنبي «فاه األدإ د واألككدن » غدب
بلد أفنلد اإخدوو الكد اى أن تفد د يف دنل ممدتام لد لم نفلهدن ,وتكثد
فنلهللتهن ,بإكن ار تلنل .
فإل ك أخي المممم هده الفضدنل فتأممهدن بأندنو إمد أن يكدون ف هدن
تحف ا لمهمم ,وتنش ط لملاالم ,وإون إم المحنفظ إم ه ال الكممدنت,
وار وحهلل الموفق ,والمل إم ك خ  ,وال حدول وال قدوو لال بدنر اللمدي
اللظ م.
أوالً :فم فضنل ه ال الكممنت :أنه أحب الك ى للد ار ,فادهلل و
مممم يف (صح حه) م حهلليث دم و بد جندهللا ﭬ قدنل :قدنل دول ار
ﷺ« :أحب الك ى لل ار تلنل أ بدع ,ال يضد بدأيه بدهللأت :دبحنن ار,
والحمددهلل ر ,وال الدده لال ار ,وار أكب د » [صددح م ممددمم ( قددم  ,])2137و وا
الط نلمي يف (ممنهلل ) بمفظ« :أ بع ه م أط ب الك ى ,وه مد الاد آن ,ال
يض بأيه بهللأت :بحنن ار ,والحمهلل ر ,وال لله لال ار ,وار أكب » [ممنهلل
الط نلمي (

.])122

ثانياً :وم فضنلمه  :أن النبي ﷺ أخب لنه أحب لل ده ممدن طملدت إم ده
الشمس  -أي :م الهللن ن ومن ف هن لمن و مممم يف (صح حه) مد حدهلليث
أبي ه ي و ﭬ قنل  :قنل ول ار ﷺ« :ألن أقول :بحنن ار ,والحمهلل ر,
وال لله لال ار ,وار أكب أحب للي ممن طملت إم ه الشدمس» [صدح م ممدمم,
( قم .])2695
ثالثاً :وم فضنلمه  :من ثبت يف (ممنهلل اإمنى احمهلل) ,و(شدلب اإيمدنن)
لمب هاي بإ نند ج هلل إ إنصم ب بههللل  ,إ أبدي صدنلم ,إد أى هدننب بندت
أبي طنلب قنلت :م بي دول ار ﷺ فامدت :لندي قدهلل كبد ت ولدلفت-أو
كمن قنلت -فم ين بلم أإممه وأنن جنلمد  .قدنل « :دبحي ار منلد تمدب ح ,
فإنهددن تلددهللل لددك منل د قب د تلتا نهددن م د ولددهلل ل ددمنإ  ,واحمددهللي ار منل د
تحم هللو ,تلهللل لدك منلد فد م ممد ج ممجمد تحممد إم هدن يف دب ار,
وكب ي ار منل تكب و ,فإنهن تلهللل لدك منلد بهللند مامدهللو متابمد  ,وهممدي منلد
تهم م  -قنل اب خمف (ال اوي إ إنصم) أحمبه قنل :-تمأل من ب الممن
واأل ض ,وال ي فع يومئه ألحهلل إم لال أن يدأتي بمثد مدن أت دت بده» [الممدنهلل

( ,)344/6شددلب اإيمددنن ( ,قددم  .])612قددنل المندده ي :وا احمددهلل بإ ددنند
حمد [الت غ ددب والت ه ددب ( .])409/2وحمد ل ددنند الل مد األلبددنين $
[المممم الصح ح (.])303/3
وتأم هها الثواا اللظ م المت تب إم ه ال الكممنت ,فمد دبم ار
منل د  ,أي قددنل :ددبحنن ار منل د م د و فإنهددن تلددهللل إتددق منل د قب د م د ولددهلل
ل منإ  ,وخدص بندي ل دمنإ بنلدهك ألنهدم أشد اللد ا نمدبً ,ومد
حمهلل ار منل  ,أي م قنل :الحمهلل ر منل م و كنن له م الثواا مث ثواا م
تصددهللق بمنلدد فدد م ممدد ج ممجمدد  ,أي إم هددن دد جهن ولجنمهددن لحمدد
المجهندي يف ب ار ,وم كب ار منل م و ,أي قنل :ار اكب منل مد و كدنن
له م الثواا مث ثواا لنفنق منل بهللن مامهللو متابم  ,وم هم منل  ,أي قنل:
ال لله لال ار منل م و فإنهن تمأل من ب الممن واأل ض ,وال ي فع ألحدهلل إمد
لال أن يأتي بمث من أت به.
رابعاً :وم فضنل ه ال الكممنت :أنه مكف ات لمهنوا ,فاهلل ثبدت يف
(الممنهلل) ,و( ن الت مدهي) ,و(ممدتهلل الحدنكم) مد حدهلليث إبدهلل ار بد
إم و ب اللن ﭭ قنل :قنل ول ار ﷺ« :من إم األ ض ج ياول:
ال لله لال ار ,وار اكب  ,و بحنن ار ,والحمهلل ر ,وال حول وال قدوو لال بدنر,
لال كف د ت إندده كنوبدده ولددو كننددت أكث د م د ب دهلل البح د » ,حم دنه الت مددهي,
وصددححه الحددنكم وأقد الددههبي ,وحمدنه األلبددنين [الممددنهلل (,)210,158/2
و ن الت مهي ( قم  )3460وممتهلل
.])5636

الحنكم ( ,)503/1وصح م الجنمع ( ,قم

والم اد بنلهنوا المكف و هنن أي :الصغنل لمن ثبدت يف (صدح م ممدمم)
إ د أبددي ه ي د و ﭬ :أن ددول ار ﷺ كددنن ياددول« :الصددموات السمددس,
والجمل لل الجمل  ,و مضنن للد مضدنن مكفد ات مدن ب دنه لكا اجتنبدت
الكبددنل » [صددح م ممددمم ( ,قددم  ,])233فا دهلل التكف د بنجتنددنا الكبددنل  ,ألن
الكب و ال يكف هن لال التوب .
ويف هددها الملن د مددن وا الت مددهي وغ د إ د أنددس ب د منلددك ﭬ :أن
ول ار ﷺ مد بشدج و ينبمد الدو ق فضد بهن بلصدن فتندنث الدو ق ,فادنل
ول ار ﷺ« :لن الحمهلل ر ,و بحنن ار ,وال لله لال ار ,وار أكب لتمدنقط
م كنوا اللبهلل كمن تمنقط و ق هه الشج و» وحمنه األلبنين [ ن الت مهي,
( قم  ,)3533وصح م الجنمع ( ,قم .])1601
خامساً :وم فضنل ه ال الكممنت :أنه غ م الجن  ,و الت مدهي
إ إبهلل ار ب مملود ﭬ إ النبي ﷺ أنه قنل« :لا ت لب اه م ل مد أ د ي
بي ,فانل :ين محمهلل أق ئ أمتك مني الم ى ,وأخبد هم أن الجند ط بد الت بد ,
إهب المن  ,وأنهن ق لنن ,غ ا هن بحنن ار ,والحمهلل ر ,وال لله لال ار ,وار
أكبددد » [ دددن الت مدددهي ( قدددم ,)3462وحمدددنه األلبدددنين يف المممدددم الصدددح ح
( قم ,])105ويف ل نند هها الحهلليث إبهلل ال حم ب ل حنق ,لك لمحدهلليث
شنههللان يتاو بهمن م حهلليث أبي أيوا األنصن ي ,وم حهلليث إبهلل ار ب
إم .
والا لنن جمع قنع ,وهو المكنن الممتوي الوا ع يف وطأو م األ ض

يلمددو مددن المددمن ف ممددكه ويمددتوي نبنتدده ,كددها يف (النهنيدد ) البدد األث دد
[ ,]132/4والماصود أن الجن ينمو غ ا هن يلً بهه الكممنت كمن ينمو
غ ام الا لنن م األ ض ونبتهن.
سادساً :وم فضنلمه  :أنه ل س أحهلل أفض إندهلل ار مد مد م يلمد يف
اإ ددد ى يكثددد تكب ددد وتمدددب حه وتهم مددده و تحم دددهلل  :و اإمدددنى احمدددهلل,
والنمنلي يف (إم ال وى والم م ) بإ نند حم إ إبهلل ار بد شدهللاد :أن نفد ا
م د بنددي إ ده و ث ث د أتددوا النبددي ﷺ فأ ددمموا ,قددنل :فاددنل النبددي ﷺ« :م د
يكف ن هم» قنل طمح ﭬ :أنن ,قنل :فكننوا إنهلل طمح فبلدث النبدي ﷺ بلثدً
فسد ف ف دده أحددهللهم فن تشددههلل ,قددنل :ثددم بلدث بلثددً آخد  ,فسد ف فد هم آخد
فن تشههلل ,قنل :ثم منت الثنلث إم ف اشه ,قنل طمح  :ف أيت هد ال الث ثد
الهي كننوا إنهللي يف الجن  ,ف أيت الم ت إم ف اشه أمدنمهم ,و أيدت الدهي
ا تشههلل أخ ا يم ه ,و أيت الهي ا تشههلل أولهم آخد هم ,قدنل :فدهللخمني مد
كلك ,قنل :فأت ت النبي ﷺ فهك ت كلك لده ,قدنل :فادنل دول ار ﷺ« :مدن
أنك ت م كلك ,ل س أحهلل أفض إندهلل ار مد مد م يلمد يف اإ د ى يكثد
تكب ددد وتمدددب حه وتهم مددده وتحم دددهلل » [الممدددنهلل ( ,)163/1والمدددن الكبددد
لمنمنلي ,كتنا إم ال وى والم مه ( /6قم  ,)10674وحمنه األلبدنين يف الصدح ح ,
( قم .])654

وقهلل دل هها الحدهلليث اللظد م إمد إظدم فضد مد طدنل إمد وحمد
إممه ,ولم يال لمننه طبن بهك ار .
سابعاً :وم فضنلمه  :أن ار اختن ه ال الكممنت واصدطفنه للبدند ,
و تب إم كك ار به أجو ا إظ م  ,وثوابن جداي  ,ففدي (الممدنهلل) لإلمدنى
احمهلل و(ممتهلل الحنكم) بإ نند صح م م حهلليث أبي ه يد و وأبدي دل هلل
ﭭ :أن ول ار ﷺ قنل« :لن ار أصطف م الكد ى أ بلدً :دبحنن ار,
والحمهلل ر ,وال لله لال ار ,وار أكب  ,فم قنل :بحنن ار كتدب لده إشد ون
حمن  ,وحطت إنه إش ون ئ  ,وم قنل :ار أكب فمث كلك ,وم قنل :ال
لله لال ار فمث كلك ,وم قنل :الحمهلل ر ا اللنلم م قبد نفمده كتبدت
له ث ثون حمدن  ,وحدط إنده ث ثدون خط ئد » [الممدنهلل ( ,)302/2والممدتهلل
( ,)512/1وقنل األلبنين يف صح م الجنمع ( ,قم  :)1718صح م].
وقهلل اد يف ثواا الحمهلل إنهللمن ياوله اللبهلل م قب نفمه إد األ بدعأل ألن
الحمهلل ال ياع غنلبً لال بلدهلل دبب كأكد أو شد ا ,أو حدهللوث نلمد  ,فكأنده
وقع يف مانبمه من أ هللي لل ه وقت الحمدهلل مد قبد نفمده دون أن يهللفلده لدهلك
تجهللد نلم اد ثوابه.
ثامناً :وم فضدنلمه  :أنهد جند لادنلمه مد الندن  ,ويدأت يدوى الا نمد
منج نت لادنلمه ومادهللمنت لده ,و الحدنكم يف (الممدتهلل ) ,والنمدنلي يف
(إم ال وى والم م ) ,وغ همن إ أبي ه ي و ﭬ قنل :قدنل دول ار ﷺ:
«خدهوا جندتكم» ,قمندن :يددن ددول ار ﷺ مد إددهللو قددهلل حضد ! قددنل« :ال ,بد
جنتكم م الندن  ,قولدوا :دبحنن ار ,والحمدهلل ر ,وال للده لال ار ,وار أكبد ,
فإنه يأت يوى الا نم منج نت وماهللمنت ,وه البنق دنت الصدنلحنت» .قدنل
الحنكم هها حهلليث صح م إم ش ط مممم ,ولم يس جن  .ووافاده الدههبي,

وصححه األلبنين [ $الممتهلل ( ,)541/1المن الكب
والم مه ( ,)212/6صح م الجنمع ( ,قم .])3214

 ,كتنا :إمد ال دوى

وقهلل تضم هدها الحدهلليث للدنف للد مدن تادهللى وصدف هد ال الكممدنت
بأنه البنق دنت الصدنلحنت ,وقدهلل قدنل ار تلدنل ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [الكهف.]46 :
والبنق نت أي :التي يبا ثوابهدن ,ويدهللوى جاا هدن ,وهدها خ د أمد ي ممده
اللبهلل وأفض ثواا.
تاسعاً :وم فضنلمه  :أنهد يدنلطف حدول إد ا الد حم ولهد دوي
كهللوي النحد  ,يدهك ن بصدنحبه  ,ففدي (الممدنهلل) لإلمدنى أحمدهلل و دن ابد
منجه ,وممتهلل الحنكم إ النلمنن ب بش ﭬ قنل :قدنل دول ار ﷺ:
«لن ممن تهك ون م ج ل ار التمب م والتكب والتهم والتحم دهلل ,يدنلطف
حول الل ا له دوي كهللوي النح تدهك بصدنحبهن ,أمدن يحدب أحدهللكم أن
يكون له ,أو ال ياال له م يهك به» .قنل البوص ي يف والهلل ن اب منجده :
ل نند صح م ,جنله ثانت ,وصححه الحنكم [الممنهلل ( ,)271,268/4ن
اب منجه ( قم  ,)3809الممتهلل (.])503/1
فأفددند هددها الحددهلليث هدده الفض د م اللظ م د  ,وهددي أن ه د ال الكممددنت
األ بع ينلطف حول الل ا أي :يمم حوله ,وله دوي كدهللوي النحد أي:
صوت يشبه صوت النح يهك ن بانلمه  ,ويف هها أإظدم حد إمد الدهك
بهه األلفنظ ,ولهها قنل يف الحهلليث «أال يحب أحهللكم أن يكون له أو ال يداال
له م يهك به».
عاشراً :وم فضنلمه  :أن النبي ﷺ اخب أنه ثاد ت يف الم داان ,و
النمددنلي يف (إمدد ال ددوى و الم مدد ) ,وابدد حبددنن يف (صددح حه) ,والحددنكم,
وغ همن إ أبي مم ﭬ قدنل :دملت دول ار ﷺ يادول« :بد بد ,
وأشن ب هلل بسمس من أثامه يف الم اان :بحنن ار ,والحمدهلل ر ,وال للده
لال ار ,وار أكب  ,والولدهلل الصدنلم يتدو لممد الممدمم ف حتمدبه» ,صدححه
الحددنكم ,ووافادده الددههبي [المددن الكبد  ,كتددنا :إمد ال ددوى والم مد (,)50/6
صح م اب حبنن «اإحمنن» ( /114/3قم  ,)338الممدتهلل (,])512,511/1
ولمحددهلليث شددنههلل م د حددهلليث ثوبددنن ﭬ ,خ جدده البدداا يف ممددنهلل  ,وقددنل:
ل نند حم [كشف األ تن إ والهلل الباا ( /9/4قم .])3072
وقوله يف الحهلليث« :ب ب » هي كمم تانل إنهلل اإإجنا بنلشدي وب دنن
تفض مه.
حادي عشر :وم فضنل ه ال الكممنت :أن لملبهلل بادول كد واحدهللو
مددنه صددهللق  ,و ممددمم يف (صددح حه) إدد أبددي ك ﭬ :أن نن ددً مدد
أصددحنا دول ار ﷺ قددنلوا لمنبددي ﷺ :يددن ددول ار كهددب أه د الددهللثو
بنألجو  ,يصدمون كمدن نصدمي ,ويصدومون كمدن نصدوى ,ويتصدهللقون بفضدول
أمولهم ,قنل« :أو ل س قهلل جل ار لكم من تصهللقون؟ لن بك تمب ح صهللق ,
وك تكب و صهللق  ,وك تحم هللو صهللق  ,وك تهم م صهللق  ,وأم بنلمل و
صهللق  ,ونهي إ منك صهللق  ,ويف بضع أحهللكم صهللق » .قنلوا :يدن دول ار

أيأتي أحهللنن شهوته ويكون له ف هن أج ؟ قنل« :أ أيتم لو وللهن يف ح اى أكنن
إم دده و ؟ فكددهلك لكا ولددلهن يف الحدد ل كددنن لدده أجدد » [صددح م ممددمم
( قم.])1006
وقهلل ظ الفا ا أن ال صهللق لال بنلمنل ,وهم إنجاون إ كلك فأخب هم
النبي ﷺ أن جم ع أنواع فلد الملد و واإحمدنن صدهللق  ,وككد يف ماهللمد
كلك هد ال الكممدنت األ بدع :دبحنن ار ,والحمدهلل ر ,وال للده لال ار ,وار
أكب .
ثااانع عشاار :ومد فضددنل هد ال الكممددنت :أن النبددي ﷺ جلمهد إد
الا آن الك يم يف حق م ال يحمدنه ,و أبدو داود ,والنمدنلي ,والدهللا قطني,
وغ هم إ اب أبي أو ﭬ قنل :جن ج لل النبي ﷺ فادنل :يدن دول
ار لن دي ال أ ددتط ع أن أتلمددم الا د آن ,فلممنددي ش د ئً يجاينددي ,قددنل« :تاددول:
بحنن ار ,والحمهلل ر ,وال لله لال ار ,وار أكب  ,وال حول وال قوو لال بنر».
فانل األإ ابي :هكها -وقب يهلليده فادنل :هدها ر ,فمدن لدي؟ قدنل« :تادول:
المهم اغف لي وا حمني وإنفني وا قني واههللين» فأخدههن األإ ابدي وقدب
كف ه ,فانل النبي ﷺ« :أمن هها فاهلل مأل يهلليه بنلس » [ ن أبي داود ( قم,)832
و ن النمنلي ( )143/2ن الهللا قطني (.])314,313/1
قنل المحهللث أبو الط ب اللظ م آبندي يف تلم اه إم ( ن الهللا قطني):
نهلل صح م .وقنل األلبنين  :$نهلل حم [صح م أبي داود (.])157/1
فهه بل الفضنل الوا دو يف المن النبوي له ال الكممنت األ بع ,وقهلل
و د لك كمم منه فضنل مسصوص  ,وم يتأمد هده الفضدنل المتاهللمد
يجهلل أنهن إظ م جهللًّ ا ,ودال إم إظم قهلل ه ال الكممدنت ,و فلد شدأنه ,
وكث و فوالهلله وإوالدهلله إمد اللبدهلل المد م  ,وللد المد يف هدها الفضد
اللظ م وار أإمم مدن ككد إد بلد أهد اللمدم أن أ دمن ار 
كمهن منهلل ج يف هه الكممنت األ بع ,فمبحنن ار ينهلل ف تحته أ دمن التنايده
كنلاهللوم والم ى ,والحمهلل ر مشتمم إم لثبنت أندواع الكمدنل ر -تبدن
يف أ منله وصفنته ,-وار أكب ف هن تكب د ار وتلظ مده ,وأنده ال يحصدي أحدهلل
الثنن إم ه ,وم كنن كهلك فد(ال لله لال هو) أي :ال ملبدود حدق دوا [انظد :
جا يف تفم البنق نت الصنلحنت لمل لي ( .])40
فنلتمب م :تت ي ر إ ك من ال يم ق به.
والتحم هلل :لثبنت ألنواع الكمنل ر يف أ منله وصفنته وأفلنله.
وتوح هلل ر وب ا و م الش .
والتهم  :لخ
والتكب  :لثبنت للظم ار ,وأنه ال شي أكب منه.
فممه من أإظم ه ال الكممنت ,ومن أج شأنه  ,ومن أكب الس المت تب
إمد ه  ,فنمددأل ار أن يوفانددن لممحنفظد والمهللاومد إمد ه  ,وأن يجلمنددن مد
أهمه الهي ألمنتهم طب بهلك ,لنه ولي كلك والاند إم ه.
وصم ار و مم إم نب نن محمهلل وإم آله وأصحنبه أجمل .
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