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اْلَمد هلل ا َّل ِذي خلق ح ِ
صريا وألزمه ح
ح
اْل َّجة
اْلن َحسان من ُن حط َفة َفجعله سميعا َب ً
بإيضاح املحجة إِ َّما شاكرا َوإِ َّما كفورا َفمن شكر ألنعمه لقاه من كرمه نَرضة
ورسورا ،وسقاه من مدام ِ
طهوراَ ،ومن كفر أعد َل ُه سالسل
د
يمة رشا ًبا ُ
َ
وأغالال وسعريا.
ْحده وأشكرهَ ،ومل يزل بِ ح
الشكحر َج ِد ًيراَ ،و ح
اْلَ حمد َو ُّ
أشهد َأال إِ َله إِ َّال اهلل َوحده
َأ ح َ
أرشب َهبا من سلسبيل ح
اْلنَّة نمرياَ ،و ح
أشهد َأن ُُم َ َّمدً ا
َال رشيك َل ُه َش َها َدة ح
َعبده َو َر ُسوله حأرسل ُه إِ ََل ح
اْللق كلهم بشريا َون َِذيرا صىل اهلل َع َل حي ِه و َعىل آله
َو َصحبه َوسلم ت حَسلِ ًيًم كَبِريا إَل يوم الدين أما بعد ُ
فأوصيكم أهيا الناس

ونفيس بتقوى اهلل عز وجل فهي خري لباس وخري سرتمن اهلل (يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن
آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َح َّق ُتقاتِ ِه َوال ََتُو ُت َّن إِالَّ َو َأ حن ُت حم ُم حسلِ ُم َ
ون) .
( )1

أيها املوحدون :إن اهلل أنعم علينا بأعظم النعم بعد أن أوجدنا من عدم،
فأعظم نعمة أن هدانا للتوحيد ،وجعلنا موحدين ،وجعلنا من خري أمة
ُأخرجت للناس  ،فاْلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي الو أن هدانا
اهلل .

( ( سورة آل عمران ،آية.102:
1
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أيها املتقون :إن أعظم النعم أن يرزقنا اهلل ْحده عىل نِ ِ
عمه التي ال تُعد وال

ُُتىص ،وأن يرزقنا ْحده عىل كل حال ويف كل زمان ومكان ( َوإِ حن َت ُعدُّ وا
ُت ُصوها إِ َّن ح ِ
اْلن َ
حسان َل َظ ُلو ٌم َك َّف ٌار ) ( ،)2فنعمة اْلمد هلل نعمة
نِ حع َم َت اهللَِّ ال ُ ح

عظيمة ،ف ُيحمد يف الدنيا واآلخرة ،وعىل كل حال ويف كل مكان وزمان،
فأهل اْلنة إذا دخلوها قالواَ ( :وقا ُلوا ح
اْلَ حمدُ هللَِّ ا َّل ِذي َهدانا ِهلذا َوما ُكنَّا
لِن حَهت َِد َي َل حوال َأ حن َهدانَا اهللَُّ ) ( . )3مل يقولوا دخلنا بأعًملنا ،وبًم قدمنا ،إنًم ْحدوا
اهلل عز وجل ،فمن ْحِدَ اهلل شكره ،ومن مل حيمد اهلل لن يشكره.
أيها اإلخوة :إن اْلمد مأخوذ من مادة (ح م د) التي تدل كًم يقول ابن
فارس عىل خالف الذم ،يقالْ :حدت فالنا أْحده (مدحته)  ،ورجل ُممود
وُممد ،إذا كثرت خصاله املحمودة غري املذمومة .
( )4

قال ابن القيم -رْحه اهلل -إن اْلمد إخبار عن ُماسن املحمود مع حبه
وتعظيمه ،فالبد فيه من اقرتان اْلرادة باْلري

( ( سورة إبراهيم ،آية.34:
2

( ( سورة األعراف ،آية.43:
3

( ( مقاييس اللغة (. )100 / 2
4

( ( بدائع الفوائد ()93 /2
5

( )5

.
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قال اْلرجاين :اْلمد :هو الثناء عىل اْلميل من جهة التعظيم من نعمة
وغريها .
قال القرطبي :اْلمد ثناء عىل املمدوح بصفاته من غري سبق إحسان،
والشكر ثناء عىل املشكور بًم أواله من إحسان ،وقد أثنى اهلل عز وجل

ْل حم ُد هللَِّ َرب
باْلمد عىل نفسه ،وافتتح به كتابه  ،فقال عز وجل (ا ح َ
ي)  ،بل إن اهلل يوم القيامة بعد أن يقىض بي اْلالئق يقول (و ُق ِ
ا حلعاملَِ
ِض
َ
ُ
َ
َ
َ
ِ
َب حين َُه حم بِ ح
ي) .
اْل حم ُد هللَِّ َرب ا حلعاملَِ َ
اْلَق َوق َيل ح َ
( )6

( )7

( )8

أيها املسلمون :إن اْلمد وورد يف القرآن كثريا وإن اهلل ْحد نفسه قبل أن

اْلم ُد هللَِّ ا َّل ِذي َخ َل َق السًمو ِ
ات َو حاألَ حر َض
َّ
حيمده اْلامدون ،فقال تعاَل (:ح َ ح
ِ
ُّور ُث َّم ا َّل ِذي َن َك َف ُروا بِ َرهبِ حم َي حع ِد ُل َ
ون)  ،وإن أهل
َو َج َع َل ال ُّظ ُلًمت َوالن َ
( )9

اْلنة حيمدون اهلل يف الدنيا واآلخرة ،ويقولون يف اْلنة اْلمد هلل قال اهلل

ُتي ُتهم فِيها سالم و ِ
ِ
ِ
آخ ُر
تعاَلَ ( :د حع ُ
َ ٌ َ
واه حم فيها ُس حبحا َن َك ال َّل ُه َّم َو َ َّ ُ ح

( ( تفسري القرطبي (. )134 / 1
6

( ( سورة الفاُتة ،آية.1:
7

( ( سورة الزمر ،آية.79:
8

( ( سورة األنعام ،آية.1:
9
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واه حم َأ ِن ح
ي) ( ،)10وإن اهلل تعاَل ْحد نفسه وسلم عىل
اْلَ حم ُد هللَِّ َرب ا حلعاملَِ َ
َد حع ُ

ِ ِِ ِ
عباده الذين اصطفى فقالُ ( :ق ِل ح
اص َطفى
اْلَ حمدُ هللَِّ َو َسال ٌم َعىل عباده ا َّلذي َن ح
آهللَُّ َخ ح ٌري َأ َّما ُي ح ِ
ْشك َ
ُون ) (. )11
أيها املؤمنون :إن النبي ﷺ كان حيمد اهلل يف كل حال ومكان وزمان،
وسنته كلها مملوءة باْلمد .تصفحها وسربها حيتاج أوقاتا طويلة ْلرص

ب
اْلمد فيها ،فعن سمرة بن جندب  قال :قال رسول اهلل ﷺَ "( :أ َح ُّ
ان اهللَِ ،و ح
ا حلك ََال ِم إِ ََل اهللِ َأ حر َب ٌعُ :س حب َح َ
اْلَ حم ُد هللََِِّ ،و َال إِ َل َه إِ َّال اهللَُ ،واهللُ
احا،
ت َ ،و َال ُت َسم َ َّ
رض َك بِ َأهيِ َّن َب َد حأ َ
ي ُغ َال َم َك َي َس ًاراَ ،و َال َر َب ً
َأك َ ُ
حربَ .ال َي ُ ُّ

ُون َف َي ُق ُ
يحاَ ،و َال َأ حف َل َحَ ،فإِ َّن َك َت ُق ُ
ولَ :أ َث َّم ُه َو؟ َف َال َيك ُ
ولَ :ال إِ َّن ًَم
َو َال َن ِج ً
َل ")  ،وعن أيب سعيد اْلدريقال :قال
ُه َّن َأ حر َب ٌع َف َال َت ِز ُ
يد َّن َع َ َّ
( )12

رسول اهلل ﷺ« :إِ َذا ر َأى َأح ُدكُم ر حؤيا ُ ِ
حي ُّب َهاَ ،فإِ َّن ًَم ِه َي ِم َن اهللََِّ ،ف حل َي حح َم ِد
َ ح ُ َ
َ

( ( سورة يونس ،آية.10:
10

( ( سورة النمل ،آية.59:
11

( ( مسلم ( . )2137والبخاري تعليقا (. )566 /11
12
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اهللََّ َع َل حي َها َو حل ُي َحد ح
ث ِ َهباَ ،وإِ َذا َر َأى َغ ح َري َذلِ َك ِممَّا َيك َحر ُهَ ،فإِ َّن ًَم ِه َي ِم َن
الشي َط ِ
انَ ،ف حل َي حس َت ِع حذ ِم حن َرش َهاَ ،والَ َي حذك حُر َها ِألَ َح ٍدَ ،فإ َِّ
َ
رض ُه») ،
ت
ال
ا
َّن
َ
ُ
َّ ح
ُّ
َ
ات َو َل ُد ال َع حب ِد
وعن أيب موسى األشعريقال :قال رسول اهلل ﷺ( :إِ َذا َم َ
ونَ :ن َع حمَ ،ف َي ُق ُ
َق َال اهللَُّ َملِ َال ِئكَتِ ِهَ :ق َب حض ُت حم َو َل َد َع حب ِديَ ،ف َي ُقو ُل َ
ولَ :ق َب حض ُت حم
َثمر َة ُف َؤ ِ
ونَ :ن َع حمَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :ما َذا َق َال َع حب ِدي؟ َف َي ُقو ُل َ
اد ِهَ ،ف َي ُقو ُل َ
ونَْ :حِ َد َك
ََ
رت َج َعَ ،ف َي ُق ُ
ت اْلَ حم ِد)
ول اهللَُّ :ا حبنُوا ل ِ َع حب ِدي َب حي ًتا ِيف اْلَن َِّةَ ،و َس ُّمو ُه َب حي َ
اس َ ح
َو ح
( )13

َان إِ َذا َأوى إِ ََل فِر ِ
( ، )14و َع حن َأن ٍ
َسَ ،أ َّن َر ُس َ
اش ِه َق َال « :ح
ول اهللَِّ ﷺ ك َ
اْلَ حمدُ هللَِّ
َ
َ
ا َّل ِذي َأ حط َع َمنَاَ ،و َس َقانَاَ ،و َك َفانَاَ ،و َآوانَاَ ،فك حَم ِمم َّ حن َال ك َِ
َايف َل ُهَ ،و َال ُم حؤ ِو َي» (. )15
نار،
هذه حاله ﷺ حيمد اهلل ويمر الشهر والشهران والثالثة ال تُوقد يف بيته ٌ
وال ُ
والتمر ،فًم هو حال من جيد قوت يومه
يأكل أه ُل ُه إال األسودين املا َء
َ

( ( البخاري -الفتح  )6985( 12واللفظ له .وحديث مسلم ( )2261من حديث أيب سلمة ريض اهلل عنه.
13

( ( الرتمذي ( )1021واللفظ له وقال :حسن غريب .وأْحد ( ، )415 /4وذكره النووي يف األذكار وقال
14

ُمققه :ورواه ابن حبان يف صحيحه ونقل عن اْلافظ ابن حجر قوله :اْلديث حسن ( . )203وابن حبان
( )726موارد الظمآن ،وحسنه السيوطي يف اْلامع رقم ( ، )854وأقره املناوي ،وزاد أئمة آخرين أخرجوا
اْلديث ،انظر فيض القدير ( ، )440 /1وذكره ابن كثري يف تفسري اآلية ( )157من سورة البقرة ،ونقل عن
الرتمذي ُتسينه.
اب َما َي ُق ُ
ول ِعنحدَ الن حَّو ِم َو َأ حخ ِذ املحَ حض َج ِع حديث رقم 2715صحيح مسلم ( ،)2085 / 4و
( ( رواه مسلم َب ُ
اب َما ُي َق ُال ِعنحدَ الن حَّو ِم حديث رقم 5053سنن أيب داود (. )312 / 4
رواه أبوداود َب ُ
15
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ورشابه ،وجيده ألعوام ،وهو يشتكي ليل َّنار ويتذمر  ،وليس له طريق ْلمد
ٍ
كفار.
اهلل عىل نعمه عليه ،فهو ليس
بشكار بل هو لنعمة اهلل ٌ
أيها املؤمنون :إن السلف هلم يف اْلمد شأن عظيم حيمدون اهلل
ويشكرونه عىل نعمه وفضله وآالءه .قال عمر بن اْلطاببعد أن لبس
ثوبا جديدا ،فلًم بلغ ترقوته قال« :اْلمد هلل الذي كساين ما أواري به عوريت
وأجتمل به يف حيايت» ( ، )16وقال سلًمن الفاريس«:إن رجال بسط له من
الدنيا فانتزع ما يف يديه فجعل حيمد اهلل ويثني عليه حتى مل يكن إال فراش،
فجعل حيمد اهلل ويثني عليه ،وبسط آلخر من الدنيا فقال:لصاحب الفراش:
أرأيتك أنت عالم ُتمد اهلل؟ قال :أْحده عىل ما لو أعطيت به ما أعطى اْللق
مل أعطهم إياه .قال :وما ذلك؟ قال :أرأيتك برصك ،أرأيتك لسانك ،أرأيتك
يديك ،أرأيتك رجليك» ) ( . )17يعني هذه نعم كيف ال ُتمد اهلل عليه وال
تشكره؟.

( ( عدة الصابرين وذخرية الشاكرين (. )125
16

( ( عدة الصابرين (. )132
17
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مر وهب بن منبه -رْحه اهلل تعاَل -بمبتىل أعمى جمذوم مقعد عريان به
وضح وهو يقول :اْلمد هلل عىل نعمه ،فقال رجل كان مع وهب:
أي يشء بقي عليك من النعمة ُتمد اهلل عليها؟ فقال له املبتىل :ارم ببرصك
إَل أهل املدينة فانظر إَل كثرة أهلها أفال أْحد اهلل أنه ليس فيها أحد يعرفه
غريي ( ،)18ورأى بكر بن عبد اهلل املزين -رْحه اهلل تعاَلْ -حاال عليه ْحله وهو
يقول« :اْلمد هلل أستغفر اهلل»  ،قال :فانتظرته حتى وضع ما عىل ظهره
وقلت له« :أما ُتسن غري هذا؟» قال« :بىل أحسن خريا كثريا ،أقرأ كتاب اهلل
غري أن العبد بي نعمة وذنب ،فأْحد اهلل عىل نعمه السابغة وأستغفره لذنويب»
 ،فقال« :اْلًمل أفقه من بكر» )

( )19

(وقال -رْحه اهلل تعاَل« :-ما قال عبد قط اْلمد هلل إال وجبت عليه نعمة
بقوله اْلمد هلل فجزاء تلك النعمة أن يقول :اْلمد هلل ،فجاءت نعمة أخرى
فال تنفد نعم اهلل» )

( )20

( ( عدة الصابرين (. )143
18

( ( عدة الصابرين وذخرية الشاكرين (. )124
19

( ( عدة الصابرين وذخرية الشاكرين (. )124
20
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* (عن عروة بن الزبري :أنه كان ال ُيؤتى أبدا بطعام وال رشاب ،حتى
الدواء فيطعمه أو يْشبه ،إال قال :اْلمد هلل الذي هدانا وأطعمنا وسقانا
ونعمنا .اهلل أكرب ،اللهم ألفتنا نعمتك بكل رش ،فأصبحنا منها وأمسينا بكل
خري .نسألك َتامها وشكرها .ال خري إال خريك ،وال إله غريك ،إله
الصاْلي ،ورب العاملي ،اْلمد هلل وال إله إال اهلل ما شاء اهلل ،وال قوة إال
باهلل ،اللهم بارك لنا فيًم رزقتنا وقنا عذاب النار» ) * .
( )21

قال الفضيل بن عياض -رْحه اهلل تعاَل« :-من عرف نعمة اهلل بقلبه ،وْحده

بلسانه مل يستتم ذلك حتى يرى الزيادة .لقوله تعاَل ( َوإِ حذ َت َأ َّذ َن َر ُّب ُك حم َل ِئ حن
يد َّنك حُم َو َل ِئ حن َك َف حر ُت حم إِ َّن َع ِ
يد) (.)23
ذايب َل َش ِد ٌ
َشك حَر ُت حم َألَ ِز َ
( )22

كان ُمارب بن دثار -رْحه اهلل تعاَل -يقوم الليل ويرفع صوته أحيانا وهو
يقول« :أنا الصغري الذي ربيته فلك اْلمد ،وأنا الضعيف الذي قويته فلك
اْلمد ،وأنا الفقري الذي أغنيته فلك اْلمد ،وأنا الصعلوك الذي مولته فلك
اْلمد ،وأنا العزب الذي زوجته فلك اْلمد ،وأنا الساغب الذي أشبعته
( ( املوطأ (.)935 -934
21

( ( سورة إبراهيم ،آية.7:
22

( ( عدة الصابرين وذخرية الشاكرين البن القيم (. )124 -123
23
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فلك اْلمد ،وأنا العاري الذي كسوته فلك اْلمد ،وأنا املسافر الذي
صحبته فلك اْلمد ،وأنا الغائب الذي رددته فلك اْلمد ،وأنا الراجل الذي
ْحلته فلك اْلمد ،وأنا املريض الذي شفيته فلك اْلمد ،وأنا السائل الذي
أعطيته فلك اْلمد ،وأنا الداعي الذي أجبته فلك اْلمد ،ربنا ولك اْلمد
ْحدا كثريا»

( )24

اخلطبة الثانية:
اْلمد هلل ْحدا كثريا طيبا مباركا فيه كًم حيب ربنا ويرىض  ،وأشهد أن ال إله
إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن ُممدا عبده ورسوله ﷺ وعىل آله
وصحبه وسلم تسليًم كثريا إَل يوم الدين .أما بعد فأتقوا اهلل أهيا
املسلمون.
ِ
غني عن
إخوة الدين والعقيدة :هذا ُ
كتاب ربِنا ممتىل ٌء بحمد اهللِ واهللُ ٌ
ْحدنا ،وهو املحمود الذي ْحِ
ِ
نفسه قبل أن حيمده أحدٌ  ،و َنبيُنا ﷺ يف ِ
كل
دَ
ُ
َ
السلف سمعتم
أحوال ِه وأزمانِه وأوقاتِه حيمدُ اهللَ عز وجل ،وهؤالء هم
ُ
( ( عدة الصابرين (. )146
24
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كال َمهم وْحدَ هم لرهبم ،فًم ُ
يعرف ْحدا ،وال يشكر اهللَ عز
بال بعضنا ،ال
ُ

وجل عىل ٍ
نعمة ،ور ُبنا عز وجل يقول( َوإِ حن َت ُع ُّدوا نِ حع َم َت اهللَِّ ال ُ حُت ُصوها
إِ َّن ح ِ
سان َل َظ ُلو ٌم َك َّف ٌار)  .فالذي راتِ ُبه ٌ
ٌ
اْل حن َ
متوسط،
قليل ،والذي راتِ ُبه
والذي راتِ
كثري ،كل هؤالء يف زماننا يشتكون األر َ
زاق ،وال يعلمون
ه
ب
ُ
ٌ
( )25

َ
اْلبار جل جالله .أفال يتقون اهلل عز وجل
الرزاق
أَّنم يشكون
َ
وحيمدونه؟فإن أعظم نعمة أن ُتمد اهلل عز وجل ،فإن رأيت البرص
والسمع ،ورأيت حركتك ،ورأيت عبادتك تأيت تصَل وتدعو وتقوم
وغريك يتمنى أن يعبد اهلل قال اهلل تعاَل( ُر َبًم َي َو ُّد ا َّل ِذي َن
وتتصدق،
ُ
تعدها ؟
ي)  .فًم هي النعم ُة التي ُُتصيها أو ُ
َك َف ُروا َل حو كا ُنوا ُم حسلِ ِم َ
( )26

عدا ،فاْحد اهلل فاْحد اهلل يا من أنكرت النعم !
فإنك ال
تستطيع هلا َّ
ُ
واشكر اْلبار جل جالله عىل ِ
اْلمد ،فتزول
نعمه ،وإياك أن ترتك
َ
َ
نِ
يد َّنك حُم َو َل ِئ حن َك َف حر ُت حم إِ َّن َع ِ
ذايب
عمك( َوإِ حذ َت َأ َّذ َن َر ُّب ُك حم َل ِئ حن َشك حَر ُت حم َألَ ِز َ
ُ
يد) .
َل َش ِد ٌ
( )27

( ( سورة إبراهيم آية.34:
25

( ( سورة اْلجر ،آية.2:
26

( ( سورة إبراهيم ،آية.7:
27
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نحمد اهلل ليال َّنارا ،وأن ال ننسى قول
أيها املوحدون :علينا أن
َ
النبي ﷺ يف اْلديث الصحيح َع حن ُص َه حي ٍ
بَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ
ﷺَ « :ع َج ًبا ِألَ حم ِر املحُ حؤ ِم ِن ،إِ َّن َأ حم َر ُه ُك َّل ُه َخ ح ٌريَ ،و َل حي َس َذ َ
اك ِألَ َح ٍد إِ َّال
لِ حلم حؤ ِ
َان َخ حريا َل ُهَ ،وإِ
ِ
ِ
َ
َ
ح
َ
َ
ح
َ
َضا ُء،
ه
ت
ب
ا
ص
أ
ن
ك
ف
،
َر
ك
ش
ء
ا
رس
ه
ت
ب
ا
ص
أ
ن
إ
،
ن
م
ح
ح
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ َّ ُ
ُ
َّ
ً

رب َفك َ
يشكر اهلل إال َم حن ْحِ َد اهللَ ،و َم حن مل يعرف
َان َخ ح ًريا َل ُه»(. )28لن
َ
َص َ َ
ِ
ِ
ِ
واألجداد قبل
اآلباء
يشكر اهللَ .تأملوا أحوال
للحمد طريقا ،فلن
َ
أربعي ومخسي سنة ،وانظروا إَل حالكم  ،كانو حيرصون عىل أن
تصلوا ،وال حيرصوا عىل الدنيا؛ ألَّنم أيقنوا بأن الرازق هو اهلل ،وأما

بعضنا حيرص عىل الدنيا لألبناء والبنات ،وينسى أن يصَل األبنا ُء
ُ
والبنات وال حول وال قوة إال باهلل.
ُ
َ
نتعاون مع والتِنا
أيها املسلمون:إن من ْح ِد اهلل عز وجل أن
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
وكشف ِ
وخبيث من
مفسد
كل
لكشف اْلرهابيي،
ورجال أمننا ؛
األمن ال ِ
الدواعش ومن ِ
ِ
ِ
تعد ُهلا نعم ٌة ،ومن
غريهم ،وفواهللِ إن نعم َة
فم حن كان ليس له إقامة صحيحة
التعاون أن يتعاون اْلخوة املقيمونَ ،
اب املحُ حؤ ِم ُن َأ حم ُر ُه ُك ُّل ُه َخ ح ٌريحديث رقم 2999صحيح مسلم (.)2295 / 4
( ( رواه مسلم َب ُ
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ويشكر
فعليه أن يصحح أورا َق ُه ،وأن يصحح ما هو عليه من حال ،
َ
الناس ،ف َع حن َأ ِيب ُه َر حي َر َة َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللَُّ َع َل حي ِه َو َس َّل َمَ « :م حن
َ
َّاس َال َي حشك ُُر اهللََّ»  .فعىل إخواننا املقيمي الذين ليست
َال َي حشك ُُر الن َ
( )29

ات صحيحة أن يتعاونوا مع اْلهات املسؤولة ،ويصححوا
هلم إقام ٌ
ِ
ِ
كل أو ِ
َ
ْلفظ النع ِم التي أنعم اهلل هبا
وأوضاعهم ،ويتعاونوا ؛
راقهم
ِ
جسد
البالد ،ويف غريها من البلدان ،فنحن
عىل املسلمي يف هذه
ٌ
خري للجميع؛
ٌ
واحد ،ونحن بنيا ٌن نتعاون عىل اْلري ،وهذا النظام فيه ٌ
وينكشف الداعيش واْلرهايب ،فهذا
خرب،
ليظهر
َ
ُ
علم ا ُمل ُ
املفسد ،و ُي َ
َ
ِ
البالد مجيعا أن يتعاونوا يف هذه
من فعل املعروف ،وعىل أهل هذه
ِ
ِ
كبري.
خري ٌ
اْلملة املباركة التي فيها ٌ
اآل وصلوا وسلموا......
وكتبه /د .سعد بن عبداهلل السرب
اْلمعة  17رجب 1438

اب َما َجا َء ِيف ُّ
الشك ِحر َمل ِ حن َأ حح َس َن إِ َل حي َكحديث رقم 1954سنن الرتمذي (،)339 / 4
( ( رواه الرتمذي َب ُ
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وصححه األلباين.

