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الرحيمالرحمنادقهبسم

)1"نتوكلوعليه،نستعينوبه

في-أجحعينعنهماللهرضي-)2"الدينئمةالعلما-السادةيقولما

نعمهطيوافيحمدأ،لله"الحمد:فيالمرويالحديثفيتباحئارجلين

وتعالىسبحانهالربةالحديثهذألقائلالاخرفقالمزيده"،يكافيءو

النجيع!تثبتوقد،3[لح/براهيم]إ<تخصوهالاآللهنحمتتحذوأإتو>:!قول

")3".نفسكعلىأثنيتكماأنت،عليكثناءأحصي"لا:يقولطذاف!ياتحح!

تيس،الحديثهذاعلىيوافقلممن.الأولالحديثرأويلهفقال

وجاهل!وححار،

نعمه،يوافيحمدأ،دده"الحمدفيرواهالذيالأولالحديثهذافهل

وليبسط؟الرجلينمنالصصيبومنلا؟مالصحيح(في)!"مزيدهويكافيء

ادله.رحمكممأجورينافتونا،مثابينالقولط

شحس،المحدثينعمدة،الححققينقدوة،العالمالامامشيخنااجاب

:(بوحمته)اللهتغمده،القيمبكربيبنمحمدعبداللهأبو:والدينالملة

)1(

2!لي

)3(

ليلح(

)د(

،أمنساقط

الدين.ائمة،بدل،الذين:بفي

الركوعفيمايتمال:داب،الصلاةكتاب،صحيحهفيمسلماخوجه

)86؟(.!!موالسجود،

.بصتساقط

مه:ولدلأ،بمنساقط،برحمخهاللهتعمدهإلىالمحققينقدوةةقولهمحن



ولاأحدهما،فيولاالصحيحينفيليسالحديثهذا،للهالحمد

)1")2(،يعرفإسنادلهولا،المعتمدةالحديثكتبمنشي؟فييعرف

(،البشر)!أبيآدمعنالخمار)3"،نصرابيعنيروىوإنما

)1(

)2(

)3(

)؟(

الحنبلي.بكرأبيبنمحمدالدينشصس

.معروف:بفي

مناماليهفيبهوحدثإسنادا،لهذكرالصلاحابنأذحجرابنالحافظذكو

وهو-إسحاقبنيعقوبخالهعن،الحسنبنعبدالملكنعيمأبي.طريق

بنإسحاقبنايوبحدثا:قال-الصحيحصاحبالإسفرايينيعوانةأبو

01فذكره:قالالحارثيالخضربنمحمدعنالتمار،نصرأبوحدثنا،سافري

صاحبايكنلمالنضربنمححدلكن،ثقاتورحاله.عقبهالحافظقال

!ن!م:جماعةكلامهمنعنهروىوقدمسند،شيءكهيجيءولم،حديث

هذابلغهولعله:قالأنإلى...مهديبنوعبدالرحمن،الصباركبنعبدالله

اهـ..اعذموالله،الاسرائيلياتبعضع!الاثر

31.لأ4/و)التلخيص(3/928،092،الافكار()نتائج

نسااأهلمن-الثسوي،القشيريعدالحلكبنعحدالعزيزبنعبدالملكهو

الخمر.بغإلىنسبة-الميموتشديدالفوقيةالمئناةبفحح-الخمار-،بخراساذ

وثقهورعا.عابدا،راهدا،إماما،كانبغداد،وسكن،137سنةولد

سنةوتوفي،عمرهاحربصرهذهب،وغيرهموالنسائيداود،وابو،حاتمأبو

ادله.رحمهببغداد"22

و)تهذيب3/76،و)الانساب(7/034،لمسعد(ابن)طبقاتائطر

01لأه4-01/571للذثبيوالسير3،"ه-35لحأ/"(الكمال

عليهاادمعن،الحارثيالنضرمحمدبنعن4التمارنصرأبويرويهإنصا

وغيرهم.حجروابن،والخووي،الصلاحابنذلمحركما!م3السا

017،و)الآذكار،7/247،الصلاحلابن،الوسيطمشكلانظر)شرح

.3928/الأفكار(وأنتائح31،/لألحو)الخلخيص(



وجل.عزاللهإلانصربيوآدمبينكميد!ي(لاو)1

:ادمقال:نصرابوقال

الحمدمجامعمنشيئأفعاتمني)2(يدي،لكسبشغلتني)يار!!

أمسيتوإذاثلاثا،فقلاصبحتإذا؛ادميا:إليهاللهفأوحى،والتسبيح

مريده،ويكافيء،نعمهيوافيح!مدأ،العالمينربدلهالححد.ثلاثأفعل

(.والتسبيحالححدمجا!عفذلك

روايته؟قبلتلماجمحوادمولدسيدعنالتمارنصرأبوروأهلوفهذا

إ)3"ادمعنله)3"بروايظفكيف،اللهرسولوبينبينهفيحاالحديثلانقطاع

حمدحمداكملاللفظبهذاالحدي!هذااذالناسمنطاثفةظنوقد

فقهيةمسالةهذاعلىوبنوا"،المحامد)لأنواعواجمعه،وافضله؟بهادق

:فقالوا

واجلالححد)6"،بمجامعاللهليحمدذإنسانحلفلو:مسالة

)2(

)3(

)4(

،6(

.بم!ساقطالواو

.بمنساقط

.بمنساقط

م!كل)شرحمخحليخرالالناد،ضعيف:إسخادهعنالصلاحابنوقال

.7/247(الوسيط

2028.رقم2415/الحنير(البدر)خلاصة.كريب:الحلقكأبنوقال

؟/317.()التلخيص.معضل:حجرأفيوقال

الححد.ةبفي

اليحامد.:افي



يوافيحصدأ،للهالحمد:يقولاذيمينهبرفي1[]ب/فطريقهالمحامد،

)2،)1،..ص
.مزيدهويكاثيء،لعمه

معه.النعمفتحصل،يلاقيهااي(نعمه)يوافيومعنى:قالوا

ذعمه-(رد)!يساوجممااخط-مهموز-)بأطء()3"

.6"أوالإحسانالنعممنمازادبشكرأ!"يقومانهوالمعنى

،1(

،2(

)3(

)6(

وكافي.:أفي

الايصاذ.كا!فيويذكرونها،الشافعيهفقهاءعدمشهورةالمسألةحذه

ويكافيء،نحصهيوافيحمدادته"الحصدالحمدصيهعأفضلبأنوالقول

الحسين،التعاضي!:خراساذشافعية!نالمحاخرينقولهومزيده"

أنهأ!يحميا-تجرابندذكر،!كيرهموالغزالى،الحرمحنهـأمام،الص!وليو

المذهب.فيالععتحد

هذهعليهبنواالذفيالحديثلانوذلكنظراوفيه:الصلاحابنقاللكن

ببعححد.دللالمسألةلهذهما:النوويقالولهذا،يثبتلمالمسألة

،ب!(الوسيطمشكا!)شرحومعه7؟2،لل7للغؤاليأ!سيط()اأنظر

حجرلاب!الأقكار(و)نتائج8/8!،للنووي(الطالبينو)روضة،أ!حا،حا

الكبرىو!الفتاوى،5/8991للمذحجي(المحيطو)العباب3/288،

4/263-لل!يخحي(الفقهية

وكافي..أثي

ا.مريده:!!ط

يشكر.:لبفيئ

الطالبين(و)روضة017،)الأذكا!(فيئكحاللحديثالوويشرحهذا

مشكل)شرحوانظر65،الصهصات(ال!ت!ائلعيونفيو)المنثورات،8/"ه

لأ/247.الصلاحلابن(الوسيط



نج!د!!ه،رسولهبهوحمده،نفسهبهاللهححدالددالحمد!توالمعروف

تعايى:كقوله،لبتةاللفظهدافيهليسأمتهمنبحمدهالعارفينلعحاداتو

جمصمىملك*3-آلرحيمألررخنا*؟-"آلعلصينلروبدلهط؟ألحضد

،[--2]الفاتحة/-!*!هآلدممت

.[لمد/نعاملآ]ا(لعالمينادثللهوالحضدظلموالذينآتقؤمىدابرفقطع>:وقوله

.75[]الزمر/<7*سشلخلمينربللهألحصدوقيلبا!تئطخهمهـقضى>

للهآلحضدوقالوا>:قالوا)2"انهمعبادهم!)1"الحامدينعنحكايةوقوله

.[!3/عراف]ا،(أدلههدئاأنلولالنهتدىممأومالهداهدلاالذ!

وقل!ر.بهيحمدهاذط!!رسولهأمرالذفيلنفسهحمدفيتعالىوقوله

لمحثزهالذلكاولم!له-لكنوقىألملكقلثرل!ث!ولكنولىولدأيخذلؤالذ!للهألخقد

رسولهوأمر،لخفسهارتضاه)3"الذيحمدهفهذا،[111]الإسراء/<*.أتتهزا

به.يحمدهأذ

لبماتحعلولؤآلكتبعتدعكأنزلألذىدتهآلحخد>:لنهسهحامدالىتعالماوقا

يعملوتآلذينأتصؤمينويبشرن!ل!منيشدلدالينذهـباساقمما-:*عوجا

.[3-1/]الكهف<2*سحسناأجرالهئمأنلصخلختا

.[95/النحلا(اضطفئالذيفعباد؟فىوسنمدلهآلحصدقل!ر:لقا

آلاخزه!ألحضدهـلهالأ!ض!توماآلسعؤتفىمالهدآتذممطلطهآلحضد!ر.قال

)1(

)2(

)3(

الحصادين.:بفي

أنه.:بفي

.عبدهعلىأنزله:ذيادةبفي



+[1]سبأ/3("%أالحيرألحكيووهو

مثنئاخنحةأودرسلأألمليهكهجاعلوالأرضسحؤت!فاطررللهآلحفا>:وقال

.[1]فاطر/(ام*!قديرعشكلفىاللهإنيشاءمالحلىالتفيلدوهـبغوثلنث

و)تهألحتهموله!وألأخؤشلأودآقالحمدلهروهوالأألةلآالئهوهو>:لوقا

.7[0/]القصص،1!()-!لرجعون

اقلحمدوله*-تض!بصنوحينتحسوتصينأدلهفسخحن>.وقال

-[81-17/]]لروم"2!*أ(!تظهررون!حينهـعشثالأ!ضوالسمفىت

عكلىصوهوأتحمدولاأقم!كلهالأرض!قوماألسحؤتاقماللهيم!ئح>:وقال

*.ص؟يرجمي
.1[]التغاب!/(ص!ددجمرش

وأورثاوغدهصدقناألذىدلهالخمدوقالوأم!:)3"الجنةاهلعنوقال

.![لح]الزمر/ا!خصآلخصلينأخرفخعمفشاءحيثلجخهحمتنتب!ألأركط

]فاطر/شكوز!لخفولصرشاإبرلحزنعناأذهبالذىللهلحضاوفالوا>

.]3!

وأخبر،لعبادهوعليه]ب/2[،كئابهفينزلهالذيلنفسهحصدهف!ذأ

كمل.ووأفضلحمدكلمن"اجل)!وهو،بهجنتهأهلعن

)2(

)3(

)4(

الاية.اخرإلى:قالثم)الاخرة(لفظعندتوقفأفي

.أفيألاولىالايةتذكرلم

.ب!نساقط

اكد.:بفي



يحمدلملفظإلىعنه)2"بالعدوليصنهفيا[]7الحالفيبر)ا"فكيف

امته.منالعارفي!ساداتعنولامج!ح!!سولهعنثبتو،)3"،نفسهبه

لم(الحمدأفيهايتاكد")!التيالأوقاتفياللهحمدإذاكاذحمك!بيهوالنبي

بهيستفتحالذيوالحمد،الخطبةحمدفيكما،ألبئةالحمدهذايذكريكن

،والشرابالطعامعقيبالحمدفيوكما،الحاجةتتهدفيوكما،الأمور

.يسزهلاومايسرهمارؤيةعندوالحصد،الخلاءمنوالخروج،واللبالس

رفعإذاكانخ!م!النبيأن:أمامةأبيعنصحيحهفيالبخاريفروى

ولامكفيئ)6(،غير،فيهمباركأطيبأكثيرأحمدأ،لله"الحمد:قالمائدته

81،)7(.هرو

]ربنا[لى.عنهولامستعنى،مودع

الحديث:هذافياخرلفطوفي

غيرواوانا،كفافا،الذيلله"الحمد:قالطعامهمنفرغإذاكان

)1(

)2(

)3(

الح،

)5(

،61

،7(

)8(

)كيف(.بمنساقطالفاء

.بمنساقط

.امنساقط

المذفي.:بفي

لته.الحمد:بفي

عنه.ةزيادةأفي

يشتغن.ا:في

.هلح58رقم،طعامهمنفرخإذايقولما:باب،طععةالأكتاب،البخاريصحيح

38(،لح)9داودابيعخدوإنحاالبهخاريفيليست)حمدا(وكلحة

.)3347(ماجةواب!،؟3()56والخومذي

وقد،البهخاريصحيحمنفاستدركتهاالمخطوطمنساقطة)ربنا(وكلمة

.17صشأتيكماالحصنفشرحها



."1مكفور")لاو،مكفي

منأجلمزيده(ويكافيء،نصمهيوافيحمدا،دله)الحمدقولهكانفلو

أفضلإلايختاريكنلمفإنه؟إليهوعدللاختارهوأكملفضلوالحمدهذا

واعلاها.وأجلهاالأسور

عليكأنعمإذاالمخلوق:فقال،(مكفيئ)كير:قولهعنشيخناودمألت

منخديمكمتلاوجلعزواللهبالئناكا،أوبالجؤاءتجازلهأنأمكنكبنعحه

نحواأوأيضأ،نعمهمنالشكوذلكفانأبدأ،إنعامهعلىيكافيهأنالعباد

!.)2،الكلامم!ثذا

نحمه،افييو)حمدأ:ادمعنالمرويالحديثفيقولهمنهذافأين

.،مزيدهويكافيء!3"

لعناخذوهكانهمالححد؟معفتحصسلنععهيلاقي:معناهإنوقول!م

ا،لقينيإذا:ووافاني؟فيهلقيتهاذإ،اوكذكذابمكاذنأفلا(!أفيتاو:لهـمقو

معها+ويكونبنصمهحمدهيلتقي:هذاعلىوالحعخى

)1(

)2(

،3(

ل!لم(

9030.رقمالساب!-ضعالحونفسفي-البخارىصحيح

؟949/الفخحفيحجرابنالحافظفذكر،"واوانا("بدل"وأروأنا"وفيه

نقكالاتيمابنفلعك،الفربرىعنالسكمنابنروايةفيثقصت"وآوأنا"اذل

منها-

الدنياأبيلابن)ال!كر(انظرالسل!،منجصاعةعنمرويالمعنىوكحذا

356.-8355/للبحهقىالإيماذ(و)شعب82،و89لاورقم

ء.وكافي:أفي

وأقيت.:بفي

01



وجالعها)1"،النعمسببالحمدأذفيهولامر،كبيرفيهليسوهذا

الأمورمنيلاقيهاالنعماذومعلوم،اتفاقألهاوملاقاته،بهااقترانهفيهوإنما

وبينالحديثهذابينفليمس،حصولهافيسببايكونلاما]ب/3[الاتفاقيه

هيالتيوالملاقاةالموافاةمجربفيهبلبا،خر،أحدهمايربطارتباطالخعم

والسببيه!الاتفاقيةمنأعم

بشكرويقوم،لمزيدهكفوايكوذايمزيده()يكافيءقولهموكذلك

.والاحسانلنعملسنالله"؟"ماراده

فاسدأ:ومعنى،صحيحامعنىيحتملوهذا

التيالنعممنوافضلأجلوذكرهعليهوالثناءالدهحمدأنبهأريدفإذ

فهذا!دنياهفيعليهوالخوسعةوصحتهوعافيتهررقهمنالعبدعلىبهاأنعم

كا!الا،للهالحمدتفقالبنعح!عبدعلىاللهأنعم"ما.جم!د!!ولهلهيشهدحى!

نعحة")!النعمةلوليئحمدهفإن)3"،ماجةابنرواهاخذ("مماأفصلاعطيئما

افضلفإذ،العاجلةالخعمةمنعائدة)د"وأجدى،لهوأنفعفضل!يأخرلى

،11

)3(

،3(

ألح،

)5(

وحمالها.النعمالححدمسبباذ:بكأ

ل!ه.!ارادأ:في

356!!قم(والليلةالوملدعمل!يالسنيابك:خرجهو3873،بوقمالسخن

،1727هـقمأالدحاء(وفي،13لأ9رقم2211/)الأوسط(ديوالطبراني

اهد.سووله،وكيوهم،1904رقم(الإيمان)شعبفيئ!اليهقى

)الدرفيوالسيوطي،3291/[لزجاجه،)مصباجفيالبوصيريوحسنه

)صححيحفيوصححه1102،رقم)الضعيفة(فيوالالباني؟1،3/ر(المخحو

.ه!63رقم(الجامع

الحمد.:بفي

واجد.:أفي

11



وطاع!ته.وحمدهتعالىمعرفتهنعمةالاطلاقعلىواجلهاالنعم

بحيثا؟لهاومساويأ1(أاللهلنعمكفوأيكونالعبدفعلاناريدوإذ

(،)!لنعمهثمناالحمدمنبهوماقام،عليه)3(للمنعممكافئاالعبد)2"يكون

.الححالامحلمنفهذا؟لهوتوفية"،به)عليهاللهأنعممابشكرمنهوقياما

عليه؟نعم!أدنىبشكريقملمالثقلينعبادةعلىاللهاقدرهلوالعبدفاذ

:)الزهد(كتابفيأحمدالإمامروىكماالأمربل

قال:قالالحسنعن،صبيحبنالربيعحدثناقال،عبدالرحمنحدثنا

:داود

والدهروالنهارالليليسبحانكلسانينمنيشعرةلكلانلو"إلهي!6(؟

"!!".واحدةنعمةحققضيتماكله

احمدةالامامقال

بنالصغيرةعنيزيد)8"،بنجابرحدثناقال،عبدالرحمنوحدئنا

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

.بفيموجودكيرالجلالةلفظ

.بمنساقط

ثبته.ماوالصواب،للنعم:وبأفي

..أ.وقيا،للضعمةثمنأ:في

.أمنساقط

النبي!ةبفي

ومن25،رقم)الئمكر(فيالدنحاأبيابنوأخرجه361،رقم)الزهد(

معقطع.وإسناده،9425رقم"/الإيماذ()شعبفيالبيهقيطريقه

الزهد-فيل!ستأواحده(ولفطة

زيد.:بفي
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-)1(-أ
:دادعتط

ألشكور<عبادىمنوقليلشكراوبىءالعصل!ا>داودعلىاللهأنزل"لما

ثم،عليئت!نعمالذيوأنب)2"شكركأطيقكيف؛يا!ب:قاله13[]سبأ/

يا!ب،منكفالنعمة،نعمةبعدئعمةتزيدنىلم،الشكرالنحمةعلىترزقني

.")3"داودياعرفتنيالآن:قال!شكركأطيقفكيف،مخكلشكروا

نأعنفضلا،سبحانهيستحقهالذيربهبش!يقومالذيذافمن

يكافيه.

من!اللهرسولعنصخ2[لم1الذيالح!مدقدريعرفههناومن

الحديثعلىوفضلهربنا"،عنهمستغنىولا،مودعولا،مكفي"كير:قوله

عنه.المسئول

)1(

،2(

)3(

عتة.بنالمغيرة:بوفي.عتيبةعنالصغيرةاةفي

.80041/رقمللبيهقيالميماذ()شعبفىكحاثبتهماوالصواب

فيةترجحةله،الكوفةقاضي،العجليالخهاسبنعتيبةبنوالمغيرة

فيهتصحفوقدلأ/322الكبير(و)التاريخ8/227،،والتعديل)الجرح

و!الحؤتلف6/123،و)الإكمال(عاب!!،بنعةبنالحغيرة:إلى

.6017/الحشتبه(لوضيح9و،3/8016للدارقطعيوالمختلف(

عتيجة"9وتصحف،عنهوسكت7،465/)الحقات،فيجانابنوذكره

عتجة.:إلى

شكرآ.:بفي

)شعبفيالبيهقيطريقهومنلأ،96-0)الزهد!فيأحصد:أخرجه

المعـور()الدرالمعذرابنإلىالسيوطيوعزاه8،0041/رقمالإيصان(

ضعيف.وإشاده،5043/
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التوفيق:وبالله()1فنقول،المقصودإلىنعودثمالحديثنشرحونحن

وعدمه.بالهمزةبوجهينمكمي""كير]ب/4[قولهروجمما

فوجهه:،الكغايةمنإماأ2(؟مفعولاسمفإنه،الهمزروايةوخطئت

)مكافا()3"منهفالمفعول،المكافاةمنأو،ومقضيمرمي!:نكفيئكير

.ساعاهمنو)مساعا(،راماهم!كى)فراما(

1)مكفوء(منهفالمفعول،اقلبتهإذابالهمؤ-:-الإناءكفألثمناو

،.)!قرأتمن!)مقروء(

رميت.من!)مزمي(،)مكفي،فحفعوله،يكفيهكفاهمنأو

الهمز.بغيرأنهوالصوأب

حالهوأو)7")6(،عليهوعائلأللطعاموصف!ذلكهل:اختلف"لم
!)د

قولين:علىالحعنى؟فيله)8(وصفأفيكوذاللهاسممن

)1(

)2(

)31

الح(

)5(

)6(

ل!/1(

)8(

فقوله.أ:!ي

.بمنساقط

مكفا،:بفي

المقرو:مهوبدلأ،بمنساقط)قرال!(قولهإليالإناء()كفأت:قولهم!

قوام!

بالواو.بفي

.مكررةو)عائد(أ،منساقط)عليه(

دالواو.أفي

.!م!ساقط

؟1



وإليه،الطعامكلهبهذا"المراد:لم)مطالعه()2فيقرقول)1"ابنفقال

الضحير.يعود

)1(

،2(

)3(

:قالكحا،عنهللاستغناءالمقلوبالاناء:"والمكفى)3":ا!ربيق!ال

،إسحاقأبو،باديسبنعبداللهبنإبراهيمبنيوسفبنإبرأهيمهو:

سنةالأندلسبلادمنبالمرتتتولد-،القافينبضم!قرقول"-ب!ابنالحعروف

ورجاله،بالحديثعارفانحويا،اديبانظارا؟،رحالةإماما،كاذ5+!،

أالروضصاحبالسهيليالقاسمأبوورافقه،عياضالقاضيعلىلمحتلمذ

الله.رححه،956سنةفاس!بمدينةتوفيالآنفا(،

052،؟2/الضبلاء(اعلامو)سيم1/62،ا،عجان()وفياتانظر:

.6171/(بالوفياتو)الوأفي

كتابمناستغلقمافتحفيصنفهالاثار"،صحاحعلىالأنوارلمأمطالعاسحه

فيهومشى،الحديثوغريباللغةصبهموبيان،وملموالبخاريالموطأ

فيه،وزأدفلخصه،عياضالقاضيلشخهالأنوار،مشارق9نسقعلى

النثوائد.غزير:الذحبيقالكحافصار،وأتقنهوجودهفضبطه،عليهواستدرك

اختلسإنهفقيل!إليهالكتابنسبةفيبعضهموشكك02/052.)السير(

للسخاويالحرضية()الأجوبةفيهذاعنالجوابوانظو!شيخهكتاب

.7-761!2/9

)!شارقفيكحااثبتهما!الصواب،الحدلي:بوفي،الجرجانيا:في

34."للنووىو)1،ذكار(1،345/عاضللقاضيالأنوار(

إسحاقأبو،إبراهجمفيإسحاقبنإبراهيمالحافطالإمامهوةوالحربي

فقيهأزأهداكان،891سنةولدببغداد-،كبيرةمحل!إلىنسبة-الحربي

"غريبصشف،تخزحوبهسنة،عشرينححدالاماملازماديا،محدثا

الله.!حمه5"2سنةبجشدادئوفى،كثيروغيره"الحديث

13/356.النبلاء(اعلامو)سير1/6"،الحنابله()طبقاتانطر:
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بل،فيهاللهنعمةمجحودأ2"كيرمكفور(:او)غير،عنهمستغنن)أ"كير

.عليها"والح!مل،بهاالاعمرافمستور)3(كيرمشكور

."وتعالىسبحانهاللهإلىعائاذلكذ:الثانيوالقولط

تعالى،البا!يكلهالدعاءبهذاالمرادذالى)4"الخطابي"وذهب:قال

اولائطعمنهأي"عكفي"كير:قولهمعىواذ،إليهيعودالضميروأذ

."")الكفايةمنههتاكأنه،يطدم

مستغنتعالىنهأممط)6(،الحرفهذاتفسيرفيغيرهذهبهذاوإلى

ا.وظهيبرمعيننعن

إليه،الطل!متروكغيرأي(:مودع)ولا:قوله"ومعنى)7(1:قال

)1(

2(لم

ل!3(

)5(

،61

)7(

ب:!سخغخا.في

.أمحوية:بفي

لها.مكانولامستوفا!لعله:بفيالسطرينبين11"مستورفوقكف

فيولدالخطابى،إبراهيمبنمحمدبنحمدسليماذأبومةالولالإمام

التفسيرفيعلصاكاذ931،سنة-افغانسنانفيكابلبلادمن-ئست

عناخذالفقهاء،منالجدلفيصنفمنوأول،واللغهوألاصولوالحديث

!شةببمستتوفيالفمه،علمالاشريعخهوأخذ،الكلامعلمالأش!عري

ادله.رحصه388وقيل،386

والسير،12!2/الأعياذ،و)وفيات،55181/للسصعانيا()الأنسابانظر

17/2301للذهبي

418/لا(السننو)معالم،35602/اللخطابي،الحديث)أعلامانظر

.بمنساقط

اأ.منساقط
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عنه.المستغنىمعنىوهو،"1لهأوالرغبة

كأنهبالنداء)2(أو،صوالمدحبالاختصا-هذاعلى-)ربنا(وينتصب

ودعاءنا.حمدنااسمعياربنا.لمحال

ربنا.أنتاو،ربناذلك:قالكانه،خبراوجعله،قطع:رفعومن

انتهىدده(،)الحمدقولهفيالاسممنالبدلعلىالكسرفيهويصح

)3،.كلامه

صفة)؟"(مودعولا،مكفي)غيرقولهيكونن:ثالثقولوفيه

هذاعنمستغنىولامودعولامكفيغيركثيرأحمدا:قالكأنهللححد،

الحمد.

)كيرقولهفيكواذالقولهذاوعلى،متروكغيوأي"مودع"ولاوقوله

"هو)بلالاناء،يكفاكماجهتهعنومقلوبمصروفغر.معناه(مكفي

ينبغيولا،بهويليقوأهلهالحمدولييسحتحقهالذيوجههعلىححد

.لسواه

)1(

؟،لي

)3(

الح(

)5(

خبرايكونانرفعهفيوالأحسن،الثلاثةفبالوجوه)ربنا(ابإسوأما

.بمنساقط

تأكيدا.:ل!في

الأنوار()مشار!اوانظر034،)الاذكار(فيالنوويذكرهبخحامهالنقلهذا

الاداب1و493،-9/394،الباريو*فتع1/345،عياضللقاضي

.02!3/!فلحلابن(الشرعية

!بمنساقط

.بمنساقط
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."عنه)1(مستغنى"ولاقولهمبتدؤه!ا]ب/،مقدما

.)عنه(فيالمجرورالضميرمنبدلأيكونانجره)2"فيالأحسنو

تعالى.اللهلاسمصفهالمدحعلىيكوناننصبهفيوالاحسن

فييقول-)3"روحهاللهقدس-تيميةابنالدينتقيلئمجخناوسحعت

الحديث:هذامعنى

تدوملاويعمه،تكافئهنامكنكبنعمةعليكانعمإذاالحخلوقا

عنه؟تسحغنيذويمكنك،عنكويقطعهاتودعكأن)!"لابدبل،عليك

فانه،نعمهأدامعليكنعموإذا،نعمهعلىتكافئهأنيحكنلاوجلعزوادله

كلا!ه.")معنىهذا،عيننطرفةعنهيستغنىولا،واقحىأغنىهو

مواطنفيبه)6"ربهيحصدغ!حيهالنبيكانالذيالححدذكروالمقصود

الحمد.

:قالطعام!منفرخإذاكانع!ي!النبياذ:الخدريسعيدأبيوعن

داودأبورواه"مسلمينوجعلنا،71"وسقانا،اطعحناالذيدثه"الحمد

)2(

)3(

)!(

)31

)6(

الأ(

أ:يسخغخى.في

أ:خبو!.في

روحه.اللهقدستيميةابنالدينتقيأ:م!ساقط

.بمنساقط

.بمنساقط

.أمنساقط

وأسقانا.:بفي
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)011
عيرهو

دله"الحمد:قالشرباواكلإذاءلمجحوالنبيكاذ:قالايوبأبيوعن

)2"،والنسائيداودبورواهمخرجأ"لهوجعل؟وسؤكه،وسقىأطعمالذي

.)3"صحيحوإسناده

اكل"من:كح!اللهرسولقال:قالأنسبنمعاذعنأيضاالصحخنوفي

كفر؟قوةولامنيحؤلكيرمنهذا")!أطعمنيالذيلتهالحمد.فقالطعامأ

.(حصن)حديث:الترمذيوقال"ذنبهمنتقدمماله

)1(

)2(

،3(

)4(

)5(

ماجةوابن3457،دقموالرمذي0385،رقمداودبو.احرجه

لم8و47001رقم)الكبرى(فيوالنسائى،89و332/وأحصد3346،

وكيرهم"،001لح9و

الأوضعفه1/328،(الاعتدال)ميزاذمخكر.كريب:الذهبيقال

.681رقمالترمذى()ضعيف

لح40و686لأرقم)الكبرى(فيوالشائى3851،!قمداودأبوأخرج!:

28؟/!قمالكبير()الحعجمفىوالطبراني0؟52،رقمحبانوالن

وكيرهم.،455رقمالكبير،)الدعواتفيوالبيهقي

كماحجرابنوالحافظ341،)الاذكار(النووي:وصححه

رقم)الصحيحة(والالاني5/023،علانلابن(الربانيةالقتوحات1

602.وأ

.بمنساقط

أطعمنا.:بفي

ماجةوابن2304،رقمداودوأبو3458،رقمالترمذي:أخرحه

105/لأوالحاكم،"8؟أرقميعلىوأبو،3/943وأححد3348،

وصححه.6"74رقم4291/و1391

؟7-هالحكفرة(الخصال)صعرفةفيحجرابنالحافظوحسنه

911

لباني

،01

0؟،

رقم

رقم

لأ،



]ا33[!جل)1(حدثهانه،جبيوبنعبدالرحمنعنالمسائىسننوفي

)3".يقولالظعام!2"إليهقوبإذاالنبييسمعكانانه،سنينثمانالخبيخدم

وأغنيت،،وسقيت،أطعمت"اللهم:قالطعامهمنفرغفإذا"،الله"بسم

وإسناده(")أعطيتماعلىالحمدفلك"،واجتبيتألح،وهديت،وأقنيت

صحيح.

عنا،العاصبنعمروبنعبداللهحديثم!السخنفيداودأبوو!وى

عليناامنالذيلله"الحمد.فوخإذاالطعامفييقولكادانهظ!ش!النجيئ

.اتانا")6"الإحسانوكل،وأرواناأشبعناوالذي،وهدانا

)1(

)؟(

،3(

)4(

)5(

،6(

.9891رقملإرواء()البانىوالأ

.صنساقط

طعاما.:بفي

.أمنساقظ

كمااالاصبهانيالشيخوأبي،السنيوابنأححد،لفظوهو،وأحييت:بفي

الضالي.التخريجفي

وأبن3713،وه/4/62وأحمد68،لا1رقم)الكبرك(فيالنسائى.أخرجه

)أخلاقفيالاصبهانيالشيخوابو،66؟رقم(والليلةاليوملمعملفىالسني

"367.رقم(الصحابة)معرفةفينعيموابو؟96،رقمك!لمجه(النبي

71.!قم)الصحجحة(والألباني!9،94/(!الفتحفيالحافظوصححه

.بمندساقطآتانا(الاحساذ)وكل:عبارة

افيالبمانيتاخرجهوإنصاداود،أبيسننفيأجدهلموالحديث

وابن،467رقم(والليلةمالجو)عملىفيالسنيوابن598،رقم)الدعاء(

.62212/)الكامل،فيعدئ

منهاتشواهد،وللحدلث

طعامه=منفرغإذاكل!!حصاللهرسولكان:قاكمزةبنعمروحديثأ/

02



عنالصحيحبالإسنادالسن!أهلرواهالذيالحديثوكذلك

لله،"الحمد:الحاجةخطبةغحح!اللهرسولعلمنا:قالصسعودبنعبدالله

مضلفلاالله"يهـده)1ومن،أنفسناشوورمنباللهونعوذ،ونستغفره،نستعينه

محمدأأنواشهد،اللهإلاإلهلاأنشهد1و،لههاديفلايضللومن،له

عليكمكانأددهإنوألأرحائمبهءبوند!اائذلىأددهوائقوا>،ورسوله6[]ب/عبده

وإشمأ،كلوقنولاتقاله-ح!دلهأتقوامنو(5ألذينيأيها>[1]الخساء/(*-رقيحا

*ق*!ولاسدلداوقو!وددهألق!اءامواالذلنئ!ايها>[201عحران/]ال(ص:*م!لمون

فا!!ؤدفأفقدورسوبصادفهيطعهـمنذلؤلبهملكتمهـيغفرأغفلك!لكغيقلخ

71[!2(.-07]الأحزاب/*إ*<عظجصا

،1(

)2(

ابيعنالترمذيمارواهيقولأنمبتلىراىلمن!لمجعمالغبيوشرع

.-.هفذكر:لقا

لابن(الربانية)الفتوحات.مرسللكنه،صحيحسنده:الطفظعنهقال

5/237.علان

أخرجه:،عنهاللهرصيهريرةأبيحديثب/

الوم)عملفيالسنيوابن103،رقم(والليلةاليوم)عحلالنسائي

فيحبانوابى،15رقم)الشكر(فيالدنياأبيوأفي86؟،رقموالليله(

فيوالحاكم69"،!قم)الدعاء(فيوالظبراني9521،رقمصحيحه

رقمالشعبفيوالبيهفي،الذهىووافقهوصححه1/6؟!)الحستدرك،

وغيرهمم.،6704

أدته.شاءإنحسنشواهدهبيجحوعوالحدبث

لهد.:أفى

،1821دقمداودوأبو،1613و!ا11وه؟37وأ0372!قمأحمد:أخرجه

وفي؟"14،رقم-3/401501والسائي،وحسنه5011رقموالترمذي

وكيرهم.،2291رقمماجةوابن،355"و2055و1721رقم()الكبرى
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حأ-أ3ص(11

:قالصانهعنهإهريرة

خلقممنكثيرعلىوفضلني،بهابتلاكمحاعاقانيالذيدله"الحمد

حصن)3".حديث:الترمذيقالالبلاء"ذلكيصبهلم)2(تفضحلا،

طما)5.!4،

عحو.عنلحوهويروى

عنههريرةآبورواهمايقولأذالمجلسلعنللظئمكل!!،!والنبيوشرع

ئحطيئئى:

مجلسه:منيقومأنقبلفقال،لغطهفيهفكثرمجلسفيحملس"مفى

اليك؟وأتوبأسنغفرك،أنتإلاالهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمسبحانك

)1(

)2(

)3(

ل!لح(

)3(

النجي.عن.بفي

01..لمإ،-دبشي

31118،رقمالأس!كار()كشفوالبزار3432،رقمالترمذي.أخرجه

)الكامل(عديوالن،6لأ5رتمو)الصغير(،لألح12رقم()الأوسطالطبرأنيو

.62372/و1!461/

)صحجمالألبانيوصححه،01/138الزوائد()مجحعالهتحيرحسنه

.9272رقم(الترمذكب

.2737و206رقملبانيللأ(الصحيحةا)السلسلةوأنظر

.وروي:بفي

والترمذي38،رتم)الحنتخب(حصيدب!عبدو،13رقمالطجالسي:أحرجه

اليوم)عملالسنيوابن،12لحرقمالفىخار()البحروالبزارما31؟3هـقم

ات)الدعواوالبيهقي،لأ79!قم(!الدعا!والطبرالي،903رقم(الليلةو

وغيرهم.،994رقم(الكبير

."272رقم(المرمذي)صحيحالألبانيوحسنه
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)2(،1(

صحيححسنحديث.الترمذيقال"مجلسهفيماكانلهلمحفرإلا

)1(

)21

حيبمسم!غ!ى

)السننفيئوالنسائى،4858رقمداودوأبو33؟3،رقمالترمذي:اخرجه

لححواهدوللحديث،وخيرهم،؟9و؟2936/وأحيد57101رقم،الكبرى

-كثيرة

>السير(فيئصححهوكذا،الذهبىوأقره1/36!الحاكموصححه

)محيحوالالباني،556-!5لم/13()الفتحفيوالحافظ،!33لم6

.0273ركغ(الخرصذي

.االشخةتنتهيهناإلى
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فصل

أبيع!اصحيجعبإسنا؟داودابومارواهيقولنللعاطسجم!وشرع

:قالع!النجيأن.هريرة

واأخواهوليقل،حمالكلعلىللهالححد:فليقلأحدكمعطس"إذا

.""أأبالكمويصلجاللهي!ديكم:هوويقول،اللهيرحمك.صاحبه

عمر:ابنعنالترمذيجامعوفي

علىوالسلاموالصلاة!2(،دلهالحمد:فقالجنبهإلىعطسرجلاأن

رسولعلىوالسلام،دلهالححد.أقولوأنا:عمرابنفقال،اللهرسول

علىللهالحمدتنقولاذعلمنا،!لمج!اللهرسولعلمناهكذاوليس!،الله

)1(

)2(

)شعبفيالبيهقيطريقهومن3305،رقمداودأبو:اللفظبهذاأخرجه

1988.رقمالإيماذ(

عنه،اددهرضيهريرةابيحديثفيشاذةريادةحالاكل!على:وقوله

نبهوقدبدونها؟6224ردمصحيحهفيالحديثاخرجقدالبخاريفإن

01/623.)الفحح(فيكماذلكعلىالحافط

داودةأبيروايةعنالألطنيالشيخقال

شاذحالداكل"علىفؤلهلكن،ال!يخينسرطعلىصحيحسند"هذأ

لا.08رقم)الإرواء(لالحديثفي

انهاإلاعنهاددهرضيهريرةابيحديثفيشاذةكانتوإنالزيادهو!ذه

أعلم\وادله،كيرهحديث!صحت

بدونها.الأصولجميعوفي،المخطوطفيهكذا
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حال)1،.كل

بالإسنادالسننأهلرواهماالدابةركوبعندلامتهشرعوكذلك

:قالربيعةبنعليعنالصحجح

فيرجلهوضعفلصاليركبها،بدابةاتيطالبأبيبنعليشهدت

ثلاثللهالحمد:قالظهرهاعلىاستوىفلما،اللهبسم:قالالركاب

نفسيظلمتسبحانك:قالئم،مرابثلاثأكبرالثه:قالثم4مرالت

فقلت:ضحكثم،أنتإلاالذنوبيغفرلاإنه،ليفاغفر

لمج!!النبيرأيت:قال؟ضحكتشيءأفيمن]ب/7[،المؤمنيناميريا

ضحكت؟شيءايمن،اللهرسوليا:فقلت،ضحكثم،فعلتكمافعل

قالط.

لاأنهيعلم،ذنوبيلياغفر:قالاذاعبدهمنيعجبسبحانهربك"إن

.("أ2"كيريالذنوبيغفر

)1(

)3(

)بغية!دهفيأسامةأبيبنوالحارث2738،!قمالترمذي:أخرجه

وصححه7765رقم4/265الحستدركفىوالحاكم708،رقمالاحث(

8884.رقمالايماذ()شعبفيوالبج!قي،الذهبيووافقه

245!3/)الارواء(الألبانيوصححه

رقموالترمذي،2026رقمداودوابو،281و11وه1/79أحيد:اخرجه

8؟87رقم)الكبرى(والنسائي1،اصحيححسن"حديث:وقال3لحلح6

ويخرهم.،9874و

الذهبي.ووافقه2/99مسلمشرطعلىالحاكموصححه

وهوميسرةإلا،الصحيحرجالمنموثقونكلهم"رجاله:الحافطقال

.5125/علانلابنالربايخة()الفتوحات.لماثقة

.2742رقمالترصذي(أصحيجالألبانيوصححه



قالت:عائشةعنسننهفيماجةابنوروى

لتمبنعمتهالذيلله"الحمدةقاليحبهماراىإذا!اللهرسولكان

-"حمالكلعلىلته"الحمد:قاليكرهماراىاوإذا،ا"الصالحات

.الاسناد)أ"صحيححديثهذا:الحاكمقال

:قالعنهاللهرضيعليعنمسلمصحيحوفي

لك!بثا،حمدهلمنالله"سحع:قالرأسهرفعإذا!ط!!واللهرسولكان

.بعد")2"3شيمنشئتماوملء،الأ!ض-وجمل،السمواتملء،الحمد

الخدرجمما.سعيداابيع!وفيه

:قالالركوعمنرأسهدفعإذاكاذ!اللهرسولأذ

ماءوجمل،الأ!ضو]ملء[السمواتملءالحمد،لكربنا"]اللهم[

عبد،لككلناالعبد،قالماأحقوالمجد،الثناءأهلبعد،3شيمنشئت

)1(

)2(

رقم(والليلةاليوم)عملفيالسنيوإبن71"3،رقمماجةابنةأخرجه

996،وه9665رقم)الأوسط(وفي،9176رقم)الدعاء(والطبراني937،

احد.شواوللحديث،6304رقمالإيماذ()شعبوالبجالقي،لم1/99والحاكم

)الأذكار(حيد"أ)أسخاده:النوويوقال،الذهبياقرهوالحاكمصححه

.3291/(الزجاجة)مصباحفيالوصيريو!ححه،95؟

.265رقم)الصحيحة،الألبانياوحسخه

حديثصمنلح771رشموقصرها،اليسافرينصلاةكتاب،ممححمسلم

طويل.

.476رقمأيفماوانظد
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منكالجذذاينفعو،،منعتلمامعطيولا؟أعطيتلمامانعلااللهم

الجد"!أ،.

:قالالزرقيرافيبنرفاعةعنصحيحهفيالبخاريىورو

:قالالركوعمنرأسهرفعفلما،غلم!جصالنبيوراءنصليكنا

كثيراحمدأالحمد،لك)ربنا:وراءهرجلقال"حمدهلمنالله))سمع

"قد:قالأنا،:قال"؟المتكلم"من.قالانصرففلمافيه(،مباركأطا

.")2"أولجمتبهاافهميبتد!ونهاملكاوثلانينبضعةرأيت

عبالس:ابنعنومسلمالبخاريصحيحوفي

أفت،الحمدلك"اللهم:يقوليصليالليلىمغقامإذاكاذكحوالنبيان

السمواتقيومائتالحمدولك،فيهنومنوالأرصرالسمواتنور

حق،ولقاؤك،حقووعدك،الحقأنتالحمدولك،فيهنومنوالأرض

.)3"الحديث...،حقوالنبيون،حقوالنار،حقوالجنة

:قالعموب!عبداللهعنمسلمصحيحوفي

ابىحديثم!لجسالقوسينومابين،77؟رقمالصلاةكتاب،مسلمصحيح)1(

عخه.اللهر!يالخدريسعجد

.478رقمأيضأوانظر

الحمد،ولكربخااللهمفضك:باب،الصلاةصفةكتاب،البخاريصمجح)آ،

766.رقم

المسافرفيصلاةفيومسلم9601،رقمالتهجدفيالجخاري:آخرجه)3(

976.رقموقصرطا
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والحمد،كبيرأأكبر)الله:رجلقالحمبهيهم!اللهرسولمعنصلينحنبينما

كذاالقائل"من:غ!ج!النبيفقالوأصيلا(،بكر!اللهوسبحاذكئيرا،لله

ل!ا،"عجبت:قالاللهرسولياقلتهااناةالقوممنالرجلفقالوكذا؟

اللهرسولسمعتمنذتركتهنفما:عمرابنقال،السماء"أبوابلهافتحت

(.يقوله!)1]ب/8[!هس!

:قالرافعبنرفاعةعنالسننوفي

طيباكئيراحمدأ،للهالحمد:فضلت،فعطستجم!ي!النبيخلفصليت

:فقالانصرفغ!لمجهالله!سولصلىفلحا،ويرضىربنايحبكما!همجاركا

افيا!لممن:الثانيةقالهاثمأحد،يجبهفلم؟الصلاةفيالمتكلمأمن1

:قالقلت؟كيف:قال،اللهرسولياأئا:رافعبنرفاعةفقال؟الصلاة

فقالط:،ويرضى!بضايحبكمافيهمباركاطيبأكئيرأححدأللهالحمد:فلث

!بهـا!2""يصعدأي!مملكأوثلاثونبضعةابتدرهالقدبيدهنفسيوالذي

.حسن)3"حديث:الترمذيقال

)1(

"2(

3(لي

106.ر!مالصلاةومواضعالمساجدكتاب،مسلمصحيح

.الاصولمنوالتصحجح،يصعدها:اليخطوطفي

اوفي،2145/والخسائي،404رقموالخرمذيلا،73رقمداودأبو؟أخرجه

)السننفيوالبيهقي4532،رقم)الكبير(والطبراني،5013رقم)الكبرى،

2611011رقم2/69(الكبرى

قليل.قبلمركماالبخاريفىالحديثوأصل

بينما،البخاريروايهفيمبهماالقاللكونجهةمنالحديثواسحشكل

كماعطاسهبعدتلكعبارته!الكونهوأيضأهنا!السننروايةفيمفسرهو

ابن-الحافظوأجاباالبخاريروايةفيموضعهايحددلمبيعما،السننفي
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ةقالربيعةبنعامرعنداودابيسننوفي

:فقال،الصلاةفيوهو!ححطاللهرسولخلفالأنصارمنشابعطس

منيرضىوبعدما،ربنايرضىحتى،فيهمبا!كأطيبأكثيرأحمدادله"الححد

الكلمة؟القائل"من!قال!م!اللهرسولانصرففلما"،والآخرةالدنياأمر

يا:فقالبأسأ؟يقللمفإنه،الكلمةالقائلمن.قالثم،الشاقيفسكت

عرشدونتناهتما]قال[)1"ة،خيرأإلابهااردلم،قلتهاانا؟اللهرسول

.")2(ذكرهجلالرححن

قالط:حجربنوائلعنأحمدالاماممستدوفي

طيباكحيراححدأللهالحصددا:رجلفقالعط!!حمه،اللهرسول!صليت

ياانا.الرجلقال؟القائل"من:قال!م!اللهرسولصلىفلما"فيهماركأ

فلملسماء،1أبو[بلهافتحتلقد:فقالالخير،إلاأردتوما،اللهرسول

)1(

)2(

:فقالذلكعنحجر

عندوقععطاسهأنعلىيحملبلبيمهما،تعارضلاأنه:"والجواب

وأ،عحلهاخفاءلقصدنفسهعنيكعئيانماحولا،!تاللهرسولرإس!فع

فلاالإختلافمنذلكعداماوأما،لاسمهالرواةبعضلنسياذعطكمئي

؟2.33/،الباري)فتحاختصرها"الراويلعلزيادةإلايحضحن

اياصول.منوأثبخها،الحخطو!منساقط

رقم(السنة)شرحفيالبويطريمهومنلا،74رقمداودأبو!أخرجه

فيعاصمأبيوابن؟26،رقم(والليلةاليوم)عحلالسخيوابن727،

325.رقموالخاني()الاحاد

)الفتح(.بهبأسلابسندةوقالالسنيوابنالطبرانىإلىالحافظوعزاه

.01/616

.162رقمداود(أبي)ضعيفالالبانيوضعفه
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."2"!لعرشادون2شي"11ينهنفا

فيالركوعبعداعتدالهفييقولكانأنهالصحيحفيجمططه!هعخهوثجت

طوللأ.قياماوكانالحمد(")3"،لربي،الحمد"لربيالليلصلاة

فلواكان،وأكملهالحمدأفضلغيرهوفيالموضعهذافيلأمتهوشرع

الحمدافضل!مؤيدهويكافيء،نعمهيوافيحمدأللها)الحمدالقائلقول

أشبهه+وماالموضعهذابهالموأضعأولىلكاذ

فيالجامعالأفضلالأكملالحعدهذاعنهيأتيلا!ادلهسجحاذفيا

ولا،الصحابةمنأحايقولهولاتعلييأ،ولا،قولالا،البتهواحدموضغ

)1(

ل!2(

)3(

لإدكاممشددةفهاء،مكسورةنونثمال!اء،سكونثم،الونبفتحأ)يخهخفا"

احمد.لفظهذاالضمير،اهاءفيالكلحةهاء

.إدكام3بانهنالالا"اأفيا.والطبرانيماجةوابنالنسائيوعند

."تماهى"فما:الطيالسيوعند

لابن)الخهاية(.إليهالوصولعنشى!كفهاولامنعهاماانهوالمعنى

.5913/الأثير

والعسائي06"18،رقم4/318واححد1116،رقمالطيالسي:أخرجه

07"3،رقمماجةوابن،6001رقم)الكبوى،وفى-2/145146

05201-517رفم)الدعاء(وفي،2لأ-21225/)الكبيرحماوالطبراني

398.رقم(النسائي)!حيحالأل!انيوصححه

رقمداودوأبو23375،رفم5/993وأحمد،416رقمالطيالسي:أخرجه

1231،و002-2/991والنسائي275،!قمالش!مائلفيوالترمذي87،لح

عنه.ادلهرضيئحذيفةحديث!تكيرهمو

الذيالشا!دموضعدوذ772رقممسلمصحيحفيالحديثوأصل

الحؤلف.ذكره
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،والشرابالطعامعقيبولاحاجإ،تشفدولاخطبإ،فيعنهميعرف

-المحالم!هذا!والكمالالفضيلةفيدونههوحمدعنهمجاءالذيوإنما

أبيعن]ب/9[مسلمصحححفيكماسبحانهلهالملائكةحمدوكذلك

عنه:للها!ضيهريرة

فنظر،لبننمنوقدءخمر،مغبقدعبهأشريليلةاتيجم!ب!النبياذ

هداكالذيدئه"الحمد:السلامعليهجبريلفقال،اللبنفأخذإلسهحا،

.")1(أمتككوتالخمرأخذتلو،للفطرة

:البخاريصحيحفيكماسبحانهلهالصحابةحمدوكذلك

عائشةإلئعبدادلهابنهأرسلطعنلماعنهاللهرضيالخطاببنعمران

عمر:قالاللهعبدقبلفلحا،صاحبجهمعيدفنانيستأذنهاعنهااللهرضي

دله،"الحمد:قال("،أذنت،المؤمنينأميريححث"الذي:قالإ)مالديك؟"

(")2،.ذلكمناليهمم!شيماكاذ

)1(

،2(

سننه:فيماجةابنوروى

عنيأذهبالذيدله"الحمد:قالالخلاءمنخرجإذاكانغ!موالنبيأذ

الفطوة،"هديت:بلفظ"16رقمالإيماذكتاب،صحيحهفيئمسلمآخرجه

."...الفطرةأصبتأو

التفسحركتاب،صحيهحهفيالبخاريلفطهوإنماالحؤلفذكرهوالذي

.5576رقمالأشربهوكاب،07!9رشم

ضمن0037رقمالصحابةفضائلكتاب؟صحيحهفيالبخاريأخرجه

طويلى.حديث

7.74/الفتحوانظر
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لأذا

رداء

)1(

،2(

)31

)4(

،1")وعافانيكط

:قالعنهمااللهرضيعمرابنعنالطبرانيمعجموفي

:قالالخلاء[أ2،]منخرجإذاص!طهس!اللهرسولكاذ

"أ41،.أذاهعنيود!غ،قؤته[)3"في]وابقى،لذتهأذاقنيالذيدنه"الحمد

عخه:اللهرضيالخدريسعيدابيوعن

وا،قميصاأو،عمامة!باسحهسما!ثوبااستجدإذاكاذ!لمجهالنبيأن

ماوخير،خيرهأسالك،كسوتنيهالتالحمد،لك"اللهم.يقولثم،

ضعيف.بسندعنهادلهرضيأنسرحدبثمن403رقمماجهابن:أخرجه

الن!يااع!اللفظبهذافيهيصحولا،ضعيفحديث"هذاةالبوصيويقال

)مصباح".تضعيفهعلىممفقالحكيمسلمب!وإسماعيلشيب!،ءئث!

.1912/(الزجابئ

:قالجثحجرابنوالحافظ2/3"،)المجصوع(فيالنووي:وضعفه

ارقم)الارواء(والألجاني،1217/الأفكار()نتائج"(إسماعيلإلاثقاتفوانه)

33.

اللهرضيوحذيفةالدرداء،وأبىذ!،أبيحديثمنشواهدوللحديث

218011-1216/الأفكار()نتائجعليهام3والكالتخريج!اوأنظرلحعحهم

.الأصولمنوإستدركته،الصخطوطمنساقط

.الأصولمنواستدركته،الحخطوطصنساقط

رقم(والليهلةاليوم)عصلالسنيواب!3،لأ0!قم)الدعاء،الطبراني:أخوجه

01وكيرهما،62

شواهد.لهوذكر1/921الأفكار()نتائجفىالحافظوضحفه
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له")1(.صنعماوشرشرهمنبك!أعوذ،لهصنبع

صحيح.وإسناده،والنسائيداودابورواه

حسن.حديث.الترمذجمماقال

:يقولجم!جمصاللهرسولسحعت:قالعنهاللهرضيعمرعنالترمذيوفي

عورتي،يهدي1اوماكسانيالذيدلهالحمد:فقالجديدأثوبالبس"من

فيكان،بهفتصدقاخلقالذيالثوبإلىعمدثم،حياتيفيبهوأتجفل

.وميتألما)3"حئا،)2"اللهسبيلوفي،اللهكنفوفي،اللهحفظ

)1(

،2(

)3(

)السننفيوالخسائي،176لأرقموالترصذي؟،020رقمداودابو:أخرجه

0542رقمحبانوابن0!،و303/واحمد،68001رقم(الكبرى

وغيرهم.893،رقم)الدعاء(والطبراني،!421و

داود(ابي)صحججوالالباني،الذهبيووافقه4/291الحاكموصححه

3933.!قم

.1125/الافكار(أنتائجفىالحافظحسنهو

الترمذيفيوالذي،السنيابنروايةهيكماالمخطوطفيكذاالله!"سبحل

.لادلهستر":وغيرهما!اجةوابن

3623،ر!مماجهوابن،كريبحديث.وقال0356رقمالترمذي:أخرجه

بنوعبد2،"1و.8/453/1،شيجةابيوابن!03،رقم144/وأحصد

393،رقم)الدعاء(والطبرالي273،رقمالسخيوأبن"1،رقمحم!د

وكيرهم.

.2138/)العلل(.ثابتكيروالحدب:الدارقطنيقال

.2191/(المنناهية)العلل.لايصححديثهذا:الجوريافيوقال

.9464رقم،الضعيفة"الالبانيوضعفه
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:قال!ط!س!النبيعن،انمسبنمعاذحديثم!حمدالإماممسندفيو

كيرمنورزقنيههذا،اطعحنيالذيللهالحمد:فقالطعاماأكل"من

الحمد:فقالثوبالبسومن.ذنبهمنتقدممالهأدلهكفر؟قوةولامنيحول

تقدممالهاللهكلكفر؟قوةولأمنيحولغيومنوررقنيه،هذاكسانيالذيلق

..)1(
.("دلبهمن

:قالعخهالدهرضيعليعن،الترمذيجامعوفي

الحواقف.فيعرفةيوم!ج!النبيدعاءأكثركاذ

صلاتي،لكاللهم،نقولىمماوخيرأ،نقولكالذي،الحمدلك"اللهمم

إنياللهم،تواثي)3"ربولك،مابي)2(واليك،ومماتي،ومحياي4ونسكي

الامر،وثتاتالصدر،وهالقبر،عذابأ[6]ب/منأ3"بكأعوذ

.""!الريحبهتجيءماشرم!بكاعوذإنياللهم

)1(

)2(

)3(

ألح(

)3(

)02(.صفحةتخريجهسبق

.لالأصومنوالت!حيح،ماليأالمخطوطفي

وتاؤه،بعدهمنلورثتهالإنسانيخلفهماةومثلمةب!اء"أتراثيئ(:الحخاويأطقا

غيردمايخلفهوأذ،يورثماانهبهذا!ك!د!!صاليطفىفبئنواو،منبدل

لامعالفىهـالأنبباكا)إناالخبر؟وفى،سبحانهدته!دقةهويخلفهلورثتى

،إ.صدقةف!وتوكناهما،نورث

.2132/القدير،)فيض

.اليخطوطفيمرتين)من،تكر!ت

فيوالمحاصلي2841،فقمخزيمةوابن0352،!قمالخرمذي:أضهـجه

والبيهقيئ=،222-1/221صبهان()أخبارفينعيموأبو،62لىقماسدعاء()1
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وبيدك،كلهالملكولك،كلهالحمدلك"اللهمةمعروفآخرأثروفي

.(1الحمد")أهلوأنت،والسرهعلان!ته،كلهالأمريرجعوإليك،كلهالخير

وأحسنه.الحمدأجحعمنوهذا

فييعلمهمفلم،والمضاعفالمفردالححدمتهع!حيهالنبيعلموفد

عنه.المسئولالحمدهذامنهشيء

جاءةقالعخهاللهصرضيوقاابيب!سحدعنمسلم!حيحوفي

إلهلا:2""]قل[أ:قال،قولهكلاماعلمني:فقالحمكطلمجةاللهرسولإلىأعرابي

اللهوسبحانكثيرأ،دئهوالححدكبيوأ،أكبرالله،لهشريكلاوحدهاللهإلا

لربي،هؤلاء:قال"الحكيمالعزيزباللهإلاقوةولاحولى،،العالمينرب

.")3"وارزقني،واهدنى،وارحمني،لي[غفراللهم:"قل:قال؟ليفما

)1(

،2(

)3(

9377.رقم(الإيمان)شعب

.بالقويإسنادهوليس،الوجههذاصنغريبحديثهذا:التر!ذيقال

.1214رقمالجامأو)ضعجف1892،رقم)الضعيفة"الالبانيوضعفه

مى6174رقمالدعاء(1فيوالطبراني،23355رقم5693/احمد:اخصجه

عنه.اللهرضياليمانبنحذيفةحديث

كابفيالدنياأبيابنإلى(والرهيب)الحرغيبفيالمنذريوعزاه

كخابفينصرمحمدبنإلىالحبالك(1فيالسيوطيوعزاه"الذكرا،

.11لصلاةا"

والالباني01/69،الزوائد()مجمعوالهجحميالممذري،:وضعفه

639.رقملأ؟1/8(والترهيبال!ريخبأضعيف

مسلم.صحيحمنواستدركته،المخطوطمنساقط

6926.رقموالدعاء،الذكركخاب،صحححهفيمسلمأخرجه
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و!اص:أبيبنلصعدعن)1(السننوفي

به،تسيححصىاونوكلمايديهابينامرأةعلىمج!ي!النبيمعدخلأنه

فقالت

خلقماعدداللهسبحاذ:وافصل!2"هذامنعليكأيسرهوبمااخبرك

مابينعدداللهوسبحان،الأرضفيخلقماعدداللهسبحانالسحاء،في

مثلللهوالحمد،ذلكمثلاكبروالله؟خالقماهوعدداللهوسبحان،ذلك

01ا"أ3"ذلكمثلبالله،إقوةولاحولىولا،ذلكمئلاللهإلاإلهولا،ذلك

هذامنأفضل"مزيدهويكافيء،نعحهيوافيححدأ،لله"الحمدكانفلو

01إياه،لعلمهاأ!

رسولقال:قالعنهاللهرضيجندببنسمرةعنمسلمصحيحوفي

جمك!اس!.ألته

)2(

)31

)4(

الله،إلاإلهولا،دلهوالحمد،اللهسبحان:أربعاللهإلىالكلام"أحب

الحخطوط.فيصرتينأعن،تكررت

وفضل.تالمخطوطفي

كريب،حسن:وقال"356رقموالترمذي،0015رقمداودأبو:أخرجه

)الدعاء(والطبراني83،لأرقمحبانوابنلا،01رقممسندهفييعلىوابو

الذهبي.ووافقهوصححه1/547والحاكم،1738رقم

1.81/الافكار،)نتائجفيالحافظوحسنه

و)الضيفة(لأ،17ردم(الترمذي)ضعيفمكر:الألبانيوقال

.-9"أ1/188

لعلمه.:الحخطوطفي
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."أأ"بدأتبايهنيضرلا،أكبروالله

منافضلمزيده"(ويكافيء،نعمهيوافيححدأ،دته"الحمدكانولو

منه-اللهإلىاحبلكاذهدا

قال:قالعنهاللهرضيهويرةأبيعنأيضا--مسلمصحيحوفي

!هسص:اللهرسولط

احتث،أكبروالله،اللهإلاإلهولا،للهوالحمد،اللهسبحاق:اقولىلأن"

"!2(.الشمسعليهطلعتمماإليئ

وأبيسعيدأبيعن،صالحأبيعن،سنانأبيعن،إلرائيلو!وى

جم!ج!:اللهرسولقال.قالاهريرة

الله،إلأإلهولا،للهوالحمد،أدلهسبحان.الكلاممنأصطفىالله"إن

عنهحطاو،.حسنةعشوينلهكتب"الله"سبحان:العبدقالفإذا،أكبروالقه

الله"إلاإله"لا:قالفإذا،ذلكفمثلأكبر(""الله:قالفإذا،سيئةعشرين

3(!سهأقبلمن"العالمينربدله"الحمد:قالوإذاأ[1ب/1،ذلكفمثل

.")؟"سيئةثلاثونعنهولمحظ،حسسمنةثلاثونلهكتبت

)1(

)2(

حما)3

الح،

12137رقم،الادابكتاب،صحيحهفيمسلمأخرجه

.5926رقموالدعاء،الذكركتاب،صحيحهفيمسلمأخرجه

الهامش.فيوصوبه،نفسك:الحخطوطفي

فيوالنسائيلح3908رقم1208/2031،رقم2/302أححد:اخرجه

703،لحرقمالأسسار()كشفوالبزار،80601!قم(الكبرى)الصحمخن

وصححه9291رقم1/512والحاكمأ"16،رقم)الدعاء،والطبراني

الذهجي.ووافقه
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كاذأنهص!النميعن،الأشعريمالكأبيعن!سلمصحيحوفي

يتهول:

والحمدادلهوسبحان؟الميزانتعلأدقهوالحمد،الإيمانشطرأ)الطهور

والصدقةنور،والصلاة،والأرضالسماءمابينتملا-أو-تملآنلله((

يغدوا؟التاسكل،،عليكاولكححةوالقرآنضياء،والصبر،برطان

عغتقها")1(.مبتاعهاأوفموبقها،نفسطفبائع

عمر،بنخراشبنطلحةحديثمن،والترمذي،ماحةابنروىوقد

!رلت!ل!سيماللهر!رلسمعت:قالعبداللهب!جابرعن

.دله(")؟"""الحمدةالدعاءوأفضل،"اللهإلاإلهلا":الدنترافضل)1

دعاءئجددها""الححدكان:لهفقيل،الحديثهذاعنعيينةابنو!شلى

نائلهةيرجوجدعاذبنلعبداللهالصلتأبيبناميةقولسمعتأما:لفص1

أحما1

)2(

ا01/لا".الزوائد()!جحع.الصحيح!جال!جالهحا:الهيثيوفال

.1الأ8رقمالجايم()صحيحالألبانيوصححه

223.!قم،الطهارةكتاب،صحيحهفيمسلماحرجه

فيالدنياأبيوابن3868،رقمماجةوابن3383،رقمالترمذفي:أخرجه

حباذوابت،01د99رقم"الكبوى)السخنفيوالخسائي،1؟.رقم)الشكر(

راقمالإيحاذ()شعصوالبيهقي،4831رقمالدعاء(1فالطبراني،"63رقم

وكيرهم.،1602

الذهبي.ووافقها/"94الحاكموصححه

6.لح-1/63الأفكا!()نتائجفيالحافطوحسنه

!دم(الجامعوأصحيح1،لح79رقم)ال!حيحة،الألبانيوحسنه

أ..ألح
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الحباءشيمتكإنحباؤككفانيقدأمحاجتيأدكرا

الثخاءلعرضهمنكفاهيوماالمرءعليكأثضىإذا

مساء)1"ولاالجميلالخليقعنصباحيغير!لاكرصحم

!؟حصحانهبالخالقفكحف،علحهبالثشا!مخلودتيمناكتفىمخلودطفهذا

ربهعالىوالمثني،العبادةودعاء،المسألةدعاءبهيرادالدعاء:قلت

الدحصفهو،لهوطالح!،منهطالبفإنه؟بالاعتحارينلهداعوآلائهبحمده

الديخ!ل!مخ!حينفادلمحط!صالآألةلآ!ص!ص>:تعالىقال،حق!صة

،[56]غافر/<ولفيالخمندبلل!الخقد

جم!!حمصاللهرمحولأذ،عمربنعبداللهحديثمنسننهفيماجةابنىورو

حذشهم:

لجلالينبغيكماالحمدلكيا!ب؟ةقالاللهعبادم!عبدأ"أن

يكتبانها،كيضطيدريافلم،بالملكينفعظمت،سلطانكولعظيم،وجهك

نكتيها،كيفندريلامقالةقالعبدكإن؟يارفي:فقالاالسماءإلىفصعدا

يارلب!:قالا؟عبديقالماذاعبد؟-.قالبماأعلموهو-وجلعزاللهتمال

سلطانك،وعظيم،وجهكلجلالينبغيكماالحمدلك؟يارب:قالإنه

.ا")3"بهافأجزيهيلقانيحتىعبديقالكمااكحباها.وجلعزاللهفتهال

)1(

)2(

.17الصلتأبيبنأميةديواذ

،79132رقم264؟1/)الكبير(والطبراني9286،رقمماجهابن.أخرجه

الذيجزئهفيمودويهوأبن،8017رقمو!الدعاء،2459،!قمو)الأوسط(

.04لالأ!قمالإيصان()شعبوالبيهقي،916رقمالطبرانيعلىانتقاه
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ابيعن،ثابتبنمحمدحديثمنأيضأ--ماجةابنسننوفي

:يقولكاذص!ستوالنبيان،ثريرة

."أالنار")أهل،12اب/حالىمنباللهأعوذ،حالكلعلىدله"الحمد

بهمر!حي!اللهرسولأذ:ه!يرةبيعن،شيبةابيابنمسندوفي

تفقال،كراسايغرس]وهو[)2"

كرابرعلىأدلكالا:قال؟كراسا:قلت؟تغرسالذفيمابأباهريرة"يا

تغرس!،أكيروالله،اللهإلاإلهولا،للهوالحمد،اللهسبحان؟هذامنخيبر

")3".الجنةفيشجرةواحدةبكل

ط!!ه:اللهرسولليقال:قالالدرداءابيعن،ماجةابنسننوفي

)1(

)؟(

)3(

الزجاجة"أمصباحأحمد!الامامإلىوالبوصيريأ!نذرياوعزاه

.3/091-191

619.رقم4لا1/7(والترهيبالتركب)ضحيفالألبانيوصعفه

اشيبةبيوابن3872،و251رقمماجهوابن9935،!قمالترمدي.أخرجه

1372رقم(الستة)شرحوالبغويلح17؟أرقمححيدبنوعبد15/281،

عنهحا.الئهرضيعمرابنحديثمنشاهدوله،وغيرهم

)ضعيفوالألباني3/291،(الزجاجة)مصباحفيالجوصيريوصعفه

831.رقم(ماجةابن

6501؟رلم531،/الأولالقسم1/(الصحيحة)السلسلةوانظر

الحخطوط،منساقط

الذهجي.ووافقهوححه1512/والحاكم38،لأ5رقمماجةابن:اخرجه

.3/391(الزجاجة)مصباحفيالبوصيريوحشه

9603.رقم(ماجهابن)صحيحالألبانيوصححه
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فانها-،اكبر"والله،اللهالاإلهولأ4دثهوالححد،اللهب"سبحان"عليك

."ووقها")1الشجرةتحطكماالخطاياتحط-يعني

:قال!جالهالنبيعن،مسعودابنعن،الخرمذيوفي

]مني[أمحكأقرىء؟:محمديا:فقال،بياسويليلةإبراه!يم"لقيت

وأذ،قيعانوافهاالماء،عذبة،التربةطيبةالجنةأنواخبرهم،السلام

.2"أأكبر"والله،اللهإلاإلهولا،دئهوالحمد،أدله"سبحان!غراسها

)1(

،21

حسن.حديث-الترمذيقال

ضحيف.بسند3881رقمماجهاي!:أضجه

الترمذقي:أخرجه،عهاللهرضيمالكبنانسحديثمنشاهدوله

فيئنعيموأبو9168،و1688رفم)الدعاء(فيوالطجراني3533،رقم

.555/)الحلية،

)ضعيفوالألباني3/4911(الزجاجة)مصباحفيالبوصيريوضعفه

3.لأ05رقم(الجامعو)ضعحف833،رقم(ماجهابن

تفسيرفي)جزءفيالحلائيطريقهومن3462؟!قمالرمذي:أخرجط

رقم01/173)البهير(والطجراني52،وفضلها(الصالحاتالباقيات

والخطيب،953رقمو)الصعير(،؟182رقم(وأالاوسط،36301

.2292/بغداد()تاري!فيالبغدادي

والألاني،-1201153/الأفكار()لائجفيالحافظ:بسشواهدهوحسنه

.01!ر!م)الصحيحة(

منوطأةفيالواسعالفسيحالحستويالمكانوهو،قاعجمع:"و"قيعان

نباته.ويستوي،فيمسكهالسماءطءيعلوه،الأرض

الباقاتتفسبرفي)جزءوالعلائى،-4132133/الاثيرلابن)العهاية(

.53وفضلها(الصالحات
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خطبة!:العظامالمجامعفي!حمالنبيتحمجدمنحفطوالذي

الحاجة:وخطبة،الجمرةعندالحجفيوالخطبة،الجمحة

أنفسنا،شرورمنبادلهوتعوذ،ونسمغفره،ونستعينهنحمده،دئه"الحمد

الله،إلاالهلاأناشهد،لههاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهـدهمن

،"")1ورسولهعبدهمحمدأأنوأشهد

،و"نحصده،الجحعبلفط"نستحيخهو"،الإفرادبلفظاشحهد""كلهاوفيها

لجع.ادلفظ("نستغذرهو

:-روحهالدهقدلس-تيميةابنالعباسأبوالإسلامشيخفقال

الجحعلفظحسمت؟ولغيرهلهويستعين،لهيممحتخفرقدالعباكاذ"لما

عنأحديفعيافلابالرسالةولرسوله،بالوحدانيةلله[لشهادةوأما،ذلكفي

بشهادةالإنسانشهادةتتعلقولا،الوجوهمنبوج!الخيابةتمبلو،،كحره

.2"أكلامهمعنىهذا،"نفسهعنإلايتشهدلاوالمتشهد،كيره

وأصحابه،،ورلمحوله،اللهكلامفيالححدمواقعجملفهذه

فلونفائسها،لكأ؟"جلبحت]و[)3"عرائسها،عليكجليتقد،والحلائكة

الظاذ-ظنههكما-وأجمعهاوأكملها،،أفضلهاعنهالصستولالحديثكاذ

الجلالذيحمدفياستعمالأواكثرها،النظامفيعقدهاواسطةلكاذ

.والإكرام

)1(

)2(

)3(

)4(

)؟؟(.صفحةتخريجهلمحبهق

أيفحأ،هناكشئالإسلامكلامذكرفقد؟ه3/(السخن)تهذيبوانظر

.الكلاميقتضجهافيأدة

اصح.أثبتهوما،عليك:الحخطوطشي
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الذينبهاوحمده،نفسهبها]حمد[)2"أ(أالشيبمحامدهدلهفالحصد

ويرضى.ربنايحبكمافيهمبا!كأطيباحمدا،اصطفى

.)3(وسقم،وصحبه،واله،الاقيالنبيمحمدسيدناعلىاللهوصلى

)1(

)2(

)3(

الهام!ش.فيوالتصويب،الذي:المخطوط!ي

.المخطوطمنساقط

.1338سنةحزر:بالنسخة!نالمخطوطنهايةفيجاء
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[43/]ا!عراف-لهتدى(تجاومالهذاهدلتاالذىدثهالحضدوقالوام!في
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[2-1/]الكهف(تجدهـالكثبعكأنزلآثذىللهالحول)

لا[95/]الممل(اصحطفئأئذيتعبادهعكوطمللهآلحضدلمحل!ر

[7"/]القصصوألأخ!(ألألمح!فيألححدهولهالألةلآلثهوهوط

[81-71/]الروم*إ(أتضتصنوصذتضمهحوتصينأللهفممتحن>

7112[-07/]الأحزاب(ا*!*اققى،سدلداولمحوثؤأأللهأئقواءامحوأثذينأيأ!ا>
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[47]الزمر/(وعد!صدقناأئذىلنهآلخصدلواوقا>

[75]الرمر/(7-نرألعلمين!بدلهلحضدودتلبألحقبيخهموقضى>
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وسوكه.،وسقى،أطعمالذيدلهالححد
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وآوانا.،كفاناالذيللهالححد

وهدانا.علينامنالذيللها!مد

.للفطرةهداكالذيللهالححد

فيه.مباركاطيباكثيزاحمذا؟للهالحمد

.5مزيدويكافيء،نعمهيوافيحمذا،للهالحيد

.حالكلعللثهالححد

ونسخغفره،نستعحنه،للهالحمد

.حمدهلمنسفالله

فعطست.!س!اللهرسولخلفصليت

رجل!فمالجم!ؤاللهرسولمعصلحت

!الإيمانشطرالطهور

ع!حو.اللهرسولخلفالانصارمنشابعطس

."اللهب"سبحاذعليك
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الحمد.لربب،الحمدلرب

بب.سريليلةإبراهيملقيت

لله0الحمد:فقالنعمةعبدعلىاللهأنعمما

.هذاأطعمنيالذيدلهالحمد:فقالطعافااكلمن

لغطه.فكثرلمجلسفيجلسمن

دده.الحمد:فقالجديذاثوبالبسمن

؟تغرسالذيما؟أباهريرةيا
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ص.وقاابببنسعد

الخد!ي.سعيدأبو

.جغدببنلسمرة
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عتيبة.بنالمحنيرة

الخسائي.
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الكناباسم

احمد!للإمامالزهد
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.داوداببسنن

.الترمذيسنن

الضسائي.س!ن

الصحيح.
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مسلم.صحيح
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