موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

المشتغموف بالذكر
ممخص الخطبة

ميزاف الرفعة والتكريـ الحقيقي بيف األمـ – مفيوـ الذكر ومعناه الشامؿ – منزلة الذاكريف وفضميـ ,

وسر مباىاة اهلل مالئكتو بأىؿ عرفة – كيؼ يقضي المسمـ يومو – سر اقتراف تضييع الصموات

باتباع الشيوات – عاقبة الغفمة عف اهلل وعف ذكره
-------------------------

الخطبة األولى
أما بعد:

فاتقوا اهلل ػ عباد اهلل ػ وعظموا أمره ,واجتنبوا زواجره.
َّ ِ
ِ
ءاباء ُك ْـ أ َْو أَ َش َّد ِذ ْك ًار
ض ْيتُـ َّم َناس َك ُك ْـ َفا ْذ ُك ُروْا الم َو َكذ ْك ِرُك ْـ َ
أييا المسمموف ,يقوؿ اهلل عز وجؿَ :فِإ َذا قَ َ
الد ْنيا وما لَو ِفى ِ
ِ ِ
اآلخ َ ِرة ِم ْف َخ َال ٍ
الن ِ
َف ِم َف َّ
ؽ ِو ِم ْنيُـ َّمف َيقُو ُؿ َرب ََّنا ءاتَِنا ِفى
اس َمف َيقُو ُؿ َرب ََّنا ءات َنا فى ُّ َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
يب م َّما َك َس ُبوْا والمَّوُ َس ِريع اْل ِح َس ِ
ُّ
اب َّ
اب
الد ْن َيا َح َس َن ًة َوِفي اآلخ َ ِرة َح َس َن ًة َوِق َنا َع َذ َ
الن ِار أُولَئ َؾ لَيُ ْـ َنص ٌ ّ
ُ
َ
[البقرة.]ٕٕٓ-ٕٓٓ:

لكؿ أمة مف األمـ ما تفاخر بو في مفاىيـ ضيقة ,وأىداؼ محددة ,وىمـ قاصرة فال رسالة كبرى وال

غايات عميا ,لـ يكف ليـ رسالة في األرض وال ذكر في السماء.

وأمة العرب كانت مف ىذا القبيؿ ,يجتمعوف بعد حجيـ في أسواقيـ ومنتدياتيـ؛ ليفاخروا بآبائيـ,

ويتعاظموا بأنسابيـ.

إنشاء جديداً .سمؾ بأتباعو مسمؾ عز ال يطاوؿ,
جاء اإلسالـ فرفع اليمـ ,وأنار الفكر ,وأنشأىـ
ً
َنزْل َنا
وقادىـ إلى مجد ال يضاىى ,جاءىـ الكتاب ,وتنزؿ عمييـ الوحي؛ فكاف ليـ الذكر والخمود :لَقَ ْد أ َ
ِ
ِ ِِ ِ
وف
وف [األنبياءَ .]ٔٓ:وِاَّنوُ َلِذ ْكٌر لَّ َؾ َوِلقَ ْو ِم َؾ َو َس ْو َ
ؼ تُ ْسَئمُ َ
ِإَل ْي ُك ْـ كتَابًا فيو ذ ْك ُرُك ْـ أَ َفالَ تَ ْعقمُ َ
[الزخرؼ .]ٗٗ:في ىذا الذكر ,وىذا الكتاب أعطاىـ الميزاف :يأَيُّيَا َّ
اس ِإَّنا َخمَ ْق َنا ُكـ ّمف َذ َك ٍر َوأ ُْنثَى
الن ُ
َّ ِ
وجعْم َنا ُكـ ُشعوبًا وقَبائِ َؿ ِلتَعارفُوْا ِإ َّف أَ ْكرم ُكـ ع َ َّ ِ
ير [الحجرات .]ٖٔ:فميزاف
ََ ْ َ
َََ ْ ُ َ َ
يـ َخبِ ٌ
ند المو أَتْ َقا ُك ْـ ِإ َّف الم َو َعم ٌ
ََ
الرفعة والتكريـ ,ومقياس المفاخرة والذكر ,التقوى والصمة باهلل ,والتمبس بذكره وشكره ,والعمؿ

الصالح.

إذا كاف األمر كذلؾ ,فمف أحؽ بالذكر والشكر مف أىؿ اإلسالـ ,الذيف أتـ اهلل عمييـ نعمتو وأكمؿ
ليـ دينو ,وجعمو مييمناً عمى الديف كمو؟! فَا ْذ ُك ُرونِى أَ ْذ ُك ْرُك ْـ َوا ْش ُك ُروْا ِلي َوالَ تَ ْكفُُر ِ
وف [البقرة.]ٕٔ٘:
ض ْيتُـ
وحقنا ػ نحف أىؿ اإلسالـ ػ أف نقؼ مع مفيوـ الذكر ,لنتبيف معناه؛ لعمنا أف نقوـ بحقو َفِإ َذا َق َ

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

َّم َن ِ
اس َك ُك ْـ َفا ْذ ُك ُروْا المَّ َو [البقرة.]ٕٓٓ:
الذكر ىنا ػ أييا األحبة ػ ذو دائرة واسعة ,ال تُ ُّ
حد مجاالتيا ,في مياديف عريضة مف القوؿ والعمؿ,
والفكر واالعتقاد .الذكر ليس ساعة مناجاة محدودة في الصباح أو المساء ,في المسجد أو في

المحراب ,لينطمؽ العبد بعدىا في أرجاء األرض يعبث كما يشاء ويفعؿ ما يريد .الذاكر الحي

والمتديف الحؽ يرقب ربو في كؿ حاؿ ,وحيثما كاف ,وينضبط مسمكو ونشاطو بأوامر ربو ونواىيو,
يشعر بضعفو البشري ,فيستعيف بربو في كؿ ما يعتريو أو ييمو.

وفي ىذا يقوؿ سعيد بف جبير ػ رحمو اهلل ػ :كؿ عامؿ هلل بطاعة فيو ذاكر هلل تعالى.

ويقوؿ عطاء :مجالس الذكر :الصالة والصياـ والحج ,ومجالس الحالؿ والحراـ :البيع والشراء,
والنكاح والطالؽ.

المسمـ الذاكر يصحو ويناـ ,ويقوـ ويقعد ,ويغدو ويروح ,وفي أعماقو إحساس بأف دقات قمبو,

وتقمبات بصره وحركات جوارحو كميا في قبضة اهلل وتحت قدرتو ,في أعماقو إحساس وايماف بأف

إدبار الميؿ واقباؿ النيار ,وتنفس الصبح وغسؽ الميؿ ,وحركات األكواف ,وجرياف األفالؾ  ..كؿ
السماو ِ
َّ ِ
َِّ
وف ِفى َخْم ِ
ات
وف الم َو ق َياماً َوقُ ُعوداً َو َعَمى ُجنُوبِ ِي ْـ َوَيتَفَ َّك ُر َ
يف َي ْذ ُك ُر َ
ذلؾ بقدرة اهلل وأقداره الذ َ
ؽ َّ َ
ِ
ِ
األر ِ
اب َّ
الن ِار [البقرة.]ٜٔٔ:
ض َرب ََّنا َما َخمَ ْق َ
ت َىذا َباطالً ُس ْب َح َان َؾ فَق َنا َع َذ َ
َو ْ
ال يينأ بالعيش ,وال يتذوؽ السعادة إال امرؤ أحب اهلل ,وأحب في اهلل ,وأحب هلل ,واطمأف بذكره,

وىش لمصالح خمقو ,وتألـ آلالميـ ,وأعاف عمى تحقيؽ آماليـ ,لسانو الذاكر يقوؿ(( :الميـ ما أصبح
بي مف نعمة أو بأحد مف خمقؾ فمنؾ وحدؾ ال شريؾ لؾ ,فمؾ الحمد ولؾ الشكر))(ٔ)[ٔ].

أييا اإلخوة المسمموف ,مالئكة الرحمف يسبحوف اهلل ال يفتروف ,ولكف البشر يأكموف ويناموف,

ويعمموف ويفتروف ,غير أنيـ يضاىئوف المالئكة .حيف يقوموف إلى عباداتيـ ومعاشيـ ..حيف

يزرعوف ويحصدوف ويكافحوف ويكدحوف ,باسـ اهلل ومف اهلل والى اهلل .أوقات البشر التي يصرفونيا
تعادؿ أوقات المالئكة في التسبيح والتحميد والتمجيد ,إذا ىـ آمنوا بربيـ ,وساروا عمى نيجو,

ولحظوا قدرتو ,وتفكروا في آالئو ,واعترفوا بفضمو في اإلطعاـ ,والكساء ,والصحة ,واإليواء ,واألمف,

واألماف.

الذاكروف المخبتوف يعيشوف لربيـ مصميف ,حامديف ,مجاىديف ,عامميف.

قطعوا إغراءات العاجمة ,وجواذب اإلخالد إلى األرض ,وساروا في الطريؽ إلى مراضي اهلل ,يبتغوف
وجيو ,ويذكروف اسـ اهلل في جميع أحيانيـ وشؤونيـ ُق ْؿ إِ َّف صالَتِى وُن ِ
اى َو َم َماتِى لمَّ ِو
سكى َو َم ْح َي َ
َ ُ
َ
ِِ
ذال َؾ أ ِ
يؾ َلو وبِ ِ
ِ
يف [األنعاـ.]ٖٔٙ ,ٕٔٙ:
يف َ
ُم ْر ُ
َر ّ
ت َوأ ََن ْا أ ََّو ُؿ اْل ُم ْسمم َ
ب اْل َعالَم َ
ال َش ِر َ ُ َ
ويرقى الحاؿ بيـ إلى أف يباىي بيـ ربيـ مالئكتو ,كما أخرج مسمـ في صحيحو مف حديث معاوية

رضي اهلل عنو قاؿ :إف رسوؿ اهلل خرج عمى حمقة مف أصحابو فقاؿ(( :ما أجمسكـ؟)) قالوا :جمسنا
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نذكر اهلل ونحمده عمى ما ىدانا لإلسالـ َّ
ومف بو عمينا .قاؿ(( :آهلل ما أجمسكـ إال ذاؾ؟)) قالوا :ما

عز َّ
ولكنو أتاني جبريؿ فأخبرني أف اهلل َّ
أجمسنا إال ذاؾ .قاؿ(( :أما إني لـ أستحمفكـ تيمةً لكـَّ ,
وجؿ
يباىي بكـ المالئكة))(ٕ)[ٕ].

وقد عممتـ ػ أييا اإلخوة ػ بمباىاة اهلل مالئكتو بالحجاج في موقؼ عرفة ,وما ذلؾ إال لما يعيشو أىؿ

الموقؼ مف ذكر ,ودعاء ,وتعبد ,وحسف توجو هلل رب العالميف.

المسمـ الذاكر صاحب قمب سميـ مستسمـ هلل ,وىو في جانب آخر صاحب كدح شريؼ ,قدماه
مغبرتاف ,ويداه كالَّتاف في ميداف العمؿ مف غير جزع أو ىواف ,ومف غير ذلة وال استكبار مبتيؿ

إلى ربو(( :الميـ إني أعوذ بؾ مف العجز والكسؿ والجبف واليرـ والبخؿ ,وأعوذ بؾ مف عذاب القبر,
وضمَع الديف وقير الرجاؿ)) والمفظ لمسمـ
ومف فتنة المحيا والممات))(ٖ)[ٖ] ,وفي رواية لمبخاريَ (( :
مف حديث أنس(ٗ)[ٗ].
أييا اإلخوة ,وىذه إلمامة تطبيقية لمسيرة يوـ مع المسمـ الذاكر لربو ,المستمسؾ بالصحيح المأثور

ال ,متقمبًا
عف نبيو محمد اليوـ اإلسالمي يبدأ مع بزوغ الفجر أو قبيؿ ذلؾ ,ليمتد النيار سبحًا طوي ً

في الغدو واآلصاؿ ,والعشي واإلبكار ,يستيقظ المسمـ مع طالئع الصبح المتنفس مستفتحاً بيذا
الذكر ((الحمد هلل الذي عافاني في جسديَّ ,
ورد عمي روحي ,وأذف لي بذكره))(٘)[٘] ,مف حديث
أبي ىريرة(( .أصبحنا عمى فطرة اإلسالـ وكممة اإلخالص ,وعمى ديف نبينا محمد وعمى ممة أبينا
إبراىيـ حنيفاً مسمماً وما كاف مف المشركيف))(.]ٙ[)ٙ

وفي أثناء ذلؾ ػ أييا اإلخوة ػ يخترؽ حجاب الصمت ,ويشقو صوت جيير جميؿ واضح الكممات,

ظاىر المعاني والمقاصد إنو صوت المؤذف ينادي بالتوحيد والفالح في كممات كميا ذكر ينادي بيا

بصوتو الندي ,ويرددىا المسمموف مف بعدىاليوـ اإلسالمي يبدأ بخطوات السكينة والوقار إلى المسجد
مع غبش الصبح؛ ليقؼ المسمـ متبت ً
ال خاشعًا بيف يدي ربو خالؿ اليوـ خمس مرات َوأَِقِـ الصالةَ
ِلِذ ْك ِرى [طوَ .]ٔٗ:وأَِقِـ الصالةَ ِإ َّف الصالةَ تَْنيَى َع ِف اْلفَ ْح َشاء َواْل ُم ْن َك ِر َولَِذ ْك ُر المَّ ِو أَ ْك َب ُر
[العنكبوت.]ٗ٘:

ىذا المسمـ الخاشع يقوؿ عند خروجو إلى الصالة(( :الميـ اجعؿ في قمبي نو اًر ,وفي بصري نو ًار,

وفي سمعي نو اًر ,وعف يميني نو اًر ,وعف يساري نو اًر ,وفوقي نو اًر ,وتحتي نو اًر ,وأمامي نو ًار ,وخمفي
نو ًارِّ ,
وعظـ لي نو ًار)) والمفظ لمسمـ(.]ٚ[)ٚ

واذا ازدلفت قدماه إلى المسجد ليج بذكر آخر ,فقد قاؿ رسوؿ اهلل (( :إذا دخؿ أحدكـ المسجد؛

فميسمـ عمى النبي ثـ ليقؿ :الميـ افتح لي أبواب رحمتؾ ,فإذا خرج فميقؿ :الميـ إني أسألؾ مف

فضمؾ))( ,]ٛ[)ٛوعف حيوة بف شريح قاؿ :لقيت عقبة بف مسمـ فقمت لو :بمغني أنؾ حدثت عف عبد
اهلل بف عمرو بف العاص عف النبي أنو كاف إذا دخؿ المسجد قاؿ(( :أعوذ باهلل العظيـ ,وبوجيو
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الكريـ ,وسمطانو القديـ ,مف الشيطاف الرجيـ)) .قاؿ :أَ َقطُّ؟( ]ٜ[)ٜقمت :نعـ .قاؿ(( :فإذا قاؿ ذلؾ,
قاؿ الشيطافُ :حفظ مني سائر اليوـ))(ٓٔ)[ٓٔ].
أخي المسمـ ,إذا تأممت كؿ ذلؾ أدركت السر في االقتراف بيف تضييع الصموات واتباع الشيوات.
أييا المسمموف ,ىذا اليوـ اإلسالمي يتخممو في سبحو الطويؿ أذكار لمطعاـ والشراب ,والسفر

واإلياب ,والنوـ واالستيقاظ ,والمتاعب والمصاعب ,والصحة والسقـ ,أذكار لمدنيا وىموميا ,والديوف

ومغارميا ,في طمب المعاش ,ومقاربة األىؿ ,وصالح الذرية أذكار وتسبيحات ودعوات وابتياالت,

مقرونة بتعاطي األسباب ,والكدح المشروع في ىذه الدنيا؛ ليقوـ المسمـ بميمة االستخالؼ عمى
الد ْنيا حس َن ًة وِفي ِ
ِ ِ ُّ
اآلخ َ ِرة َح َس َن ًة
وجييا ,إيماف وعمؿ ,وعقيدة ومنيج ,وانطالؽ خاشع َرب ََّنا ءات َنا فى َ َ َ َ
اب َّ
الن ِار [البقرة.]ٕٓٔ:
َوِق َنا َع َذ َ
ال بِِذ ْك ِر المَّ ِو تَ ْ ِ
َِّ
وب
ءام ُنوْا َوتَ ْ
ط َم ِئ ُّف ُقمُوبُيُ ْـ بِِذ ْك ِر المَّ ِو أَ َ
ط َمئ ُّف اْل ُقمُ ُ
أعوذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ:الذ َ
يف َ
ِ ِ
ِ
َِّ
وبى لَيـ و ُح ْس ُف م َئ ٍ
اب [الرعد.]ٕٛ,ٕٜ:
الذ َ
َ
يف َ
ام ُنوْا َو َعممُوْا الصَّال َحات طُ َ ُ ْ َ
-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل حؽ حمده ,والشكر لو حؽ شكره .أحمد وأشكره ,وأتوب إليو وأستغفره .وأسألو العوف عمى

حسف عبادتو وذكره ,وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو ,وأشيد أف سيدنا ونبينا محمداً عبده
ورسولو قاـ بحؽ ربو في سره وجيره ,صمى اهلل وسمـ وبارؾ عميو وعمى آلو وصحبو والتابعيف ومف

تبعيـ بإحساف إلى آخر دىره.

أما بعد:

أييا اإلخوة في اهلل ,الذيف جيموا ربيـ ,ونسوا الذكر ,وما كانوا إال قوماً بو ًار ,يتصرفوف بغير ىدى,

جنوا؟ وماذا
ويتقمبوف في ىذه األرض بدوافع اليوى ,يمكروف مك اًر ُكبَّا اًر ,وال يرجوف هلل وقا اًر ماذا َ
كسبوا؟ انظروا إلى مف أجيدوا أنفسيـ مف أذكياء الشرؽ ودىاة الغرب ,استخرجوا مف كنوز األرض
ما استخرجوا ظاى اًر وباطناً ,وعمموا مف عموـ الفضاء ما عمموا ,ولكف صرفت نتائج كؿ ذلؾ في

أسمحة الدمار الشامؿ ,أُورثوا خوفاً ورعباً في المستقبؿ ومف المستقبؿ .وأمـ األرض تميث مف ورائيـ؛
تبتغي الضروري مف لقمة العيش المضنية ذلكـ ىو شؤـ الغفمة عف اهلل ,ذلكـ ىو عاقبة نسياف الذكر

ميما كاف لصاحبو مف الذكاء والعمـ والدىاء ,وميما اكتسبوا وتدثروا بقشور مف مظاىر الحضارة,
ِ
ِ
ِ
َع َمى [طو.]ٕٔٗ:
يام ِة أ ْ
وتقنيات المادةَ .و َم ْف أ ْ
ض َعف ذ ْك ِرى َفِإ َّف َلوُ َمعي َش ًة َ
َع َر َ
ضنكًا َوَن ْح ُش ُرهُ َي ْوَـ اْلق َ
كيؼ يكوف الحاؿ ػ أييا اإلخوة ػ لو أف ىذا الجيد المضني ,والكد الكادح المبذوؿ في تحصيؿ

صاحبو أدب مع اهلل ,وحسف قصد في ابتغاء مراضيو ,واقترف بحب
األقوات وتأميف المعاش ماذا لو
َ
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الخير لمناس؟ لو كاف كذلؾ؛ لكسب صاحبو سعادة الدنيا ,وفالح اآلخرة ,وفي الحديث(( :مف كانت

الدنيا ىمو ,فرؽ اهلل عميو أمره ,وجعؿ فقره بيف عينيو ,ولـ يأتو مف الدنيا إال ما كتب لو ,ومف كانت

اآلخرة نيتو ,جمع اهلل عميو أمره ,وجعؿ غناه في قمبو ,وأتتو الدنيا وىي راغمة))(ٔٔ)[ٔ].

أمنوا عمى ىذا الدعاء :الميـ اكفنا بحاللؾ عف
فاتقوا اهلل ػ رحمكـ اهلل ػ وقوموا بحؽ اهلل وذكره ,و ِّ

ال ,الميـ
ال متقب ً
حرامؾ ,وأغننا بفضمؾ عمف سواؾ ,الميـ إنا نسألؾ عممًا نافعًا ,ورزقًا طيبًا ,وعم ً
بارؾ لنا فيما ِّ
قدر لنا حتى ال نحب تعجيؿ ما أخرت ,وال تأخير ما عجمت ,ونسألؾ الميـ القصد في

الفقر والغنى ,وكممة الحؽ في الغضب والرضا ,ونسألؾ نعيماً ال ينفد ,وقرة عيف ال تنقطع ,الميـ
زيَِّّنا بزينة اإليماف ,واجعمنا ىداةً ميتديف.
__________

(ٔ) إسناده ضعيؼ ,أخرجو أبو داود :كتاب األدب – باب ما يقوؿ إذا أصبح ,حديث (ٖ,)٘ٓٚ
والنسائي في السنف الكبرى :كتاب عمؿ اليوـ والميمة – باب ثواب مف قاؿ حيف يصبح وحيف

يمسي ...حديث (ٖ٘ ,)ٜٛوابف حباف :كتاب الرقائؽ  –-باب األذكار  -ذكر الشيء الذي إذا قاؿ

المرء عند الصباح ...حديث (ٔ .)ٛٙوفي إسناده :عبد اهلل بف عنبسة لـ يوثقو سوى ابف حباف
(الثقات ٘ ,)ٖ٘/وقاؿ فيو الذىبي :ال يكاد يُعرؼ .ميزاف االعتداؿ (ٕ.)ٜٗٙ/

(ٕ) صحيح ,صحيح مسمـ :كتاب الذكر والدعاء  ...جاب فضؿ االجتماع عمى تالوة القرآف ...
حديث (ٔٓ.)ٕٚ

(ٖ) صحيح ,أخرجو البخاري :كتاب الجياد والسير – باب ما يتعوذ مف الجبف ,حديث (ٖٕ,)ٕٛ
ومسمـ :كتاب الذكر والدعاء ...باب التعوذ مف العجز ...حديث (.)ٕٚٓٙ

(ٗ) صحيح ,صحيح البخاري :كتاب الجياد والسير – باب مف غ از بصبي لمخدمة ,حديث
(ٖ ,)ٕٜٛولفظو ...(( :وغمبة الرجاؿ)).

(٘) حسف ,أخرجو الترمذي :كتاب الدعوات – باب حدثنا ابف أبي عمر ...حديث (ٖٔٓٗ),

والنسائي في السنف الكبرى :كتاب عمؿ اليوـ والميمة – باب ما يقوؿ إذا انتبو مف منامو ,حديث

(ٕٓ ,)ٔٓٚوفي عمؿ اليوـ والميمة (ٔ .)ٜٗٙ/وحسنو أيضاً السيوطي في الجامع الصغير ()ٖٗٚ
واأللباني في صحيح سنف الترمذي ( )ٕٚٓٚوالكمـ الطيب (ٖٗ).

( )ٙصحيح ,أخرجو أحمد (ٖ ,)ٗٓٙ/والدارمي :كتاب االستئذاف -باب ما يقوؿ إذا أصبح ,حديث
( ,)ٕٙٛٛوالنسائي في السنف الكبرى :كتاب عمؿ اليوـ والميمة – باب ذكر ما كاف النبي يقوؿ إذا
أصبح ,حديث ( .)ٜٕٜٛقاؿ الييثمي في مجمع الزوائد :رواه أحمد والطبراني ورجاليما رجاؿ

الصحيح (ٓٔ .)ٔٔٙ/وصححو األلباني في تعميقو عمى العقيدة الطحاوية (ص ,)ٜٚحاشية (ٕٖ).
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( )ٚصحيح ,صحيح مسمـ :كتاب صالة المسافريف وقصرىا – باب الدعاء في صالة الميؿ وقيامو,
حديث (ٖ.)ٚٙ

( )ٛصحيح ,أخرجو مسمـ :كتاب صالة المسافريف وقصرىا – باب ما يقوؿ إذا دخؿ المسجد,

حديث (ٖٔ )ٚدوف ذكر التسميـ عمى النبي  ,وأخرجو تاماً أبو داود :كتاب الصالة – باب فيما يقوؿ
الرجؿ عند دخولو المسجد ,حديث (٘ ,)ٗٙوابف ماجو :كتاب المساجد والجماعات – باب الدعاء

عند دخوؿ المسجد ,حديث (ٕ.)ٚٚ

( )ٜأقطّ :اليمزة لالستفياـ ...أي انتيى الحديث الذي بمغؾ عني (قمت :نعـ) ىذا الذي بمغني عنؾ

 .انظر بذؿ المجيود في حؿ أبي داود (ٖ.)ٖٓٛ/

(ٓٔ) ٓٔ] حسف ,أخرجو أبو داود :كتاب الصالة – باب فيما يقولو الرجؿ عند دخولو المسجد,

حديث ( ,)ٗٙٙورمز لو السيوطي بالحسف ,الجامع الصغير ( ,)ٜٙٙٙووافقو المناوي فيض القدير

(٘ ,)ٕٜٔ/وصححو األلباني في صحيح أبي داود (ٔٗٗ).

(ٔٔ) صحيح ,أخرجو الترمذي :كتاب صفة القيامة  ...باب حدثنا ىناد  ..حديث (٘ ,)ٕٗٙوابف

ماجو :كتاب الزىد – باب اليـ بالدنيا ,حديث (٘ٓٔٗ) ,والدارمي :المقدمة – باب في فضؿ العمـ

والعالـ ,حديث (ٖٖٔ) بمعناه .قاؿ البوصيري في الزوائد  :ىذا إسناد صحيح ,رجالو ثقات.

(ٗ .)ٕٕٔ/وقاؿ المنذري :رواه ابف ماجو ورواتو ثقات .الترغيب (ٗ .)٘ٙ/وصححو األلباني.

السمسمة الصحيحة (.)ٜ٘ٓ ,ٜٜٗ

