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الخطبة األولى

أما بعد :فاتقوا اهلل وأطيعوه ،وتوبوا إليو واستغفروه.

ٍ
بقضاء من اهلل وقدر ،وال
شيء في األرض وال في السماء إال
ّأييا المسممون ،اعمَموا ّأنو ال يكون
ٌ
يحدث أمر محبوب أو مكروه إال بمشيئة اهلل تبارك وتعالى وخمقو ،قال اهلل تعالىِ :إَّنا ُك َّل َش ْى ٍء
ُ
َّ ِ
ص ِر [القمر.]٘ٓ ،ٜٗ:
َم ُرَنا ِإال واح َدةٌ َكمَ ْم ٍح بِاْل َب َ
َخمَ ْق َناهُ بِقَ َد ٍر َو َما أ ْ
الصدور ،قال اهلل تعالى :المَّوُ الَِّذى َرَف َع
فاهلل تبارك وتعالى ىو الذي يدبّْر األمور ،وىو العميم بذات ّ
ٍ
الس ِ
ش و َس َّخر َّ
ألج ٍل ُّم َس ِّمى
الش ْم َس َواْلقَ َم َر ُك ّّل َي ْج ِرى َ
َّماوات بِ َغ ْي ِر َع َمد تََرْوَنيَا ثَُّم ْ
استَ َوى َعمَى اْل َع ْر ِ َ َ
َ
ِ َّ ِ
ون [الرعد.]ٕ:
ص ُل َ
اآليات لَ َعم ُك ْم بِمقَاء َربّ ُك ْم تُوِقنُ َ
ُي َدّب ُر األ َْم َر يُفَ ّ
ِ
آثار
المسببات عمى أسبابيا ،فخمق
لمسعادة أسباباً ،ولمشقاء أسباباً ،ورتّب
جعل
ّ
َ
األسباب ،وخمق َ
الشيء بال سبب ،قال اهلل تعالى:
أوجد
األسباب ،وال يح ُكم مشيئتَو وارادتو شيء ،فمو شاء لخمق و َ
َ
ِ
األم ُر تََب َار َك المَّوُ َر ُّ
ين
يد [البروج ،]ٔٙ:وقال تبارك وتعالى :أَ َ
ال َلوُ اْل َخْم ُ
َفعَّا ٌل لّ َما ُي ِر ُ
ب اْل َعاَلم َ
ق َو ْ
[األعراف.]٘ٗ:
لدعاء سبب عظيم لمفوز
و
الدعاء أكرم شيء عمى اهلل ،شرعو اهلل لحصول الخير ودفع الشر ،فا ُ
ُ
ِ
حذر من
وسبب لدفع المكروىات و
بالخيرات والبركات،
ٌ
الشرور والكربات ،وفي الحديث(( :ال ينجي ٌ

ومما لم ينزل))(ٔ)[ٔ].
قدر ،والدعاء ينفع مما نزل َّ
ّْ
ِ
شر ،وقد أمر اهلل عز وج ّل
و
الدعاء من َ
ُ
القدر ومن األسباب النافعة الجالبة لكل خير والدافعة لكل ّ
َِّ
عباده بالدعاء في ٍ
ين
آيات كثيرة من القرآن ،قال اهلل تعالىَ :وقَ َ
َ
َستَ ِج ْ
ب لَ ُك ْم ِإ َّن الذ َ
ال َربُّ ُك ْم ْاد ُعونِى أ ْ
ِ
يستَ ْكبِرون عن ِعب َ ِ
ين [غافر.]ٙٓ:
َْ ُ َ َْ َ
ون َجيََّن َم داخ ِر َ
ادتى َس َي ْد ُخمُ َ
ِ
قضاء الح ِ
ِ
الدعاء تعظيم الر ِ
ِ
وكشف الكربات،
اجات الدنيوية واألخروية،
غبة إلى اهلل تعالى في
وحقيقةُ
ُ
الدنيوية واألخروية.
ودفع الشرور والمكروىات
ِ
ّ
رب العالمين؛ َّ
الدعاء تتحقَّق بو عبادةُ ّْ
وعدم
اإلخالص لو،
ق القمب باهلل تعالى ،و
ألنو
و
َّ
يتضمن تعمّ َ
َ
ُ
َ
االلتفات إلى غير اهلل عز وجل في ِ
بأن اهلل قدير ال
عاء
الضر،
جمب النفع ودفع
َّ
اليقين ّ
َ
ويتضمن الد ُ
ّ
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قيوم ،جواد كريمِ ،
محسن ذو المعروف
حي ّ
ُيعجزه شيء ،عميم ال يخفى عميو شيء ،رحمن رحيمّ ،
ِ
فألجل
جوده وكرمو ،وال ينتيي إحسانُو ومعروفو ،وال تنفد خزائن بركاتو.
الذي ال ينقطع أبداً ،ال ُي َح ُّد ُ
ىذه الصفات العظيمة ِ
ويدعى ،ويسألو من في السموات واألرض حاجاتِيم
وغيرىا ُيرجى ربُّنا ُ
باختالف لغاتِيم.

لرب
الدعاء
ويتضمن
َّ
افتقار العبد وشدةَ اضطرِاره إلى رّبو ،وىذه المعاني العظيمةُ ىي حقيقةُ العبادة ّ
ُ
َ
العالمين.
َّ
آثاره ،وليذا جاء في فضل الدعاء ما رواه أبو داود والترمذي من
فما
أعظم َ
شأن الدعاء ،وما أجل َ
َ
الدعاء ىو العبادة)) قال الترمذي:
حديث النعمان بن بشير رضي اهلل عنيما عن النبي قال(( :
ُ

"حديث حسن صحيح"(ٕ)[ٕ] ،وعن أنس رضي اهلل عنو عن النبي قال(( :الدعاء ُّ
مخ العبادة)) رواه

شيء أكرم عمى اهلل من
الترمذي(ٖ)[ٖ] ،وعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي قال(( :ليس
ٌ
الدعاء)) رواه الترمذي وابن ماجو والحاكم(ٗ)[ٗ].

مرسل،
ك َّ
فإنو ال يكون إال هلل ،فال ُيدعى من دون اهلل مم ٌ
ولما كان الدعاء ىو العبادة ّ
نبي َ
ّ
مقرب ،وال ّ
جن ّي ،وال ُيدعى من دون اهلل مخموق من المخموقات ،قال اهلل تعالى:
ولي وال ّ
وال ُيدعى من دون اهلل ّ
َِّ
َّ ِ
َن اْلمس ِ َِّ ِ
ون َم َع المَّ ِو
اج َد لمو فَالَ تَ ْد ُعوْا َم َع المو أ َ
ين الَ َي ْد ُع َ
َحداً [الجن ،]ٔٛ:وقال تبارك وتعالىَ :والذ َ
َوأ َّ َ َ
ال ي ْزنُون ومن ي ْفع ْل ِ
ءاخ َر َو َ
اع ْ
ون النَّ ْف َس الَّتِى َح َّرَم المَّوُ ِإالَّ بِاْل َح ّ
ذال َك َيْم َ
اليا َ
ف َلوُ
ض َ
ق أَثَاماً يُ َ
ال َي ْقتُمُ َ
ق َو َ َ َ َ َ َ َ
ِِ
اْلع َذاب يوم اْلِق ِ
دعا مخموًقا من دون اهلل نبيِّا أو مم ًكا أو
يامة َوَي ْخمُ ْد فيو ُميَاناً [الفرقان ،]ٜٙ ،ٙٛ:ومن َ
َ
َ ُ َْ َ

يحا ونحوه أو شج ار أو حج ار فقد وقع في الشرك األكبر ،قال اهلل تعالىَ :و َمن
وليِّا أو جنيِّا أو ضر ً
ِ
ِ
ءاخر الَ برَىان َلو بِ ِو َفِإنَّما ِحسابو ِع َ ِ
َّ ِ
ون [المؤمنون،]ٔٔٚ:
َ َ ُُ
َي ْدعُ َم َع المو ِإَليَا َ َ ُ ْ َ ُ
ند َرّبو ِإَّنوُ الَ يُ ْفم ُح اْل َكاف ُر َ
َّ ِ ِ
وقال تبارك وتعالىَ :والَ تَ ْدعُ ِمن ُد ِ
ين
ت فَِإَّن َ
ون المَّ ِو َما الَ َينفَ ُع َ
ض ُّر َك فَِإن فَ َعْم َ
ك َوالَ َي ُ
ك ِإ ًذا ّم َن الظالم َ
َّ
ال ر َّاد ِل َف ْ ِ ِ
وِان يمسس َك المَّو بِضر َفالَ َك ِ
يب بِ ِو َمن َي َشاء ِم ْن
اش َ
ص ُ
َ َْ َ ْ
ضمو يُ َ
ُ ُّ
ف َلوُ ِإال ُى َو َوِان ُي ِرْد َك بِ َخ ْي ٍر َف َ َ
ِعب ِاد ِه و ُىو اْل َغفُور َّ ِ
يم [يونس ،]ٔٓٚ ،ٔٓٙ:وقال تبارك وتعالىَ :وَي ْوَم َي ْح ُش ُرُى ْم َج ِميعاً ثَُّم َيقُو ُل
ُ
الرح ُ
َ َ َ
ِ
ون اْل ِج َّن أَ ْكثَُرُىم
َى ُؤ َ
س ْب َح َان َك أ َ
ِلْم َم َالئِ َك ِة أ َ
َنت َوِلي َُّنا من ُدونِ ِي ْم َب ْل َك ُانوْا َي ْعبُ ُد َ
الء إِيَّا ُك ْم َك ُانوْا َي ْع ُب ُد َ
ون َقالُوْا ُ
ون [سبأ.]ٗٔ ،ٗٓ:
ِب ِيم ُّم ْؤ ِم ُن َ
ٍ
عباد اهلل ،المسمم في ّْ
مضطر إلى الدعاء لحصول خير ينفعو في الدنيا
ساعة وفي ك ّل وقت
كل
َ
ّ
ُ
باب ٍ
خير
يضره في الدنيا واآلخرة ،فمن ُوفّق لمدعاء فقد فتح اهلل لو َ
شر ومكروه ّ
واآلخرة ،ولدفع ّ

أحدكم
عظيم ،فميمزمو ،وليسأل
المسمم رّبو كل حاجة لو ،صغيرةً أو كبيرة ،كما قال النبي (( :ليسأل ُ
ُ
شسع نعمو))(٘)[٘].
ربو حاجتَو حتى
َ
تفكر المسمم في ك ّل نعمة وحاجة صغيرة أو كبيرةِ ،
ولو َّ
لعمم يقيناً ّأنو ال قدرةَ لو عمى إيجادىا
ُ
واالنتفاع بيا لوال أن اهلل أوجدىا وساقيا إليو بقدرتو ّْ
شأن الدعاء واستحقره فقد
ومنو وكرمو ،ومن َّ
ىون َ
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َّ
الشر بقدر ما زىد في ىذا الباب.
َ
نفسو حظيا من خير عظيم ،و َ
بخس َ
أصابو من ّ
واعمم ـ أييا المسمم ـ أن اإلجابةَ مع الدعاء ،سواء كانت عاجمةً أو آجمة ،قال عمر رضي اهلل عنو:

ألن اهلل وعد
( ّإني ال أحمل َّ
ىم الدعاء ،فإذا أل ِي ُ
مت الدعاء فاإلجابة معو ّ
ىم اإلجابة ،ولكني أحمل ّ
ِ
مسمم
بيا)( ،]ٙ[)ٙوعن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو أن رسول اهلل قال(( :ما عمى
األرض ٌ
يدعو اهلل تعالى بدعوة إال آتاه اهلل إياىا ،أو صرف عنو من الشر والسوء مثَميا ،ما لم يدع بإثم أو

قطيعة رحم)) ،فقال رجل من القوم :إذًا نكثر ،قال(( :اهلل أكثَر)) رواه الترمذي ،وقال" :حديث حسن
صحيح"( ،]ٚ[)ٚورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيو(( :أو َّ
يدخر لو من مثميا))( ]ٛ[)ٛيعني

في اآلخرة.

واعمم ـ أييا المسمم ـ أن الدعاء عظيم النفع جميل القدر ،لو نفعو ولو خيره وبركاتو في الدنيا واآلخرة.

أييا المسممُ ،كن دائمًا مالزماً لمدعاء ،متعمّقًا قمبك باهلل تبارك وتعالى ،وارَغب إلى اهلل عز وجل
ِ
أوجده بقدرتو ومشيئتو.
خمق
أسبابو ،أو َ
لقضاء حاجاتِك كمّيا؛ فإنو عمى كل شيء قدير ،إذا أراد شيئاً َ
َ

و ِ
اإلسالم والمسممين بالدعوة الصالحة ،أئمتَيم وعامتّيم وعمماءىم،
أشرك ـ أييا المسمم ـ في دعائك
َ
بأن َّ
أعداء اإلسالم
ويخذل
اإلسالم وأىمو في ك ّل مكان،
ظ
يعز اهلل
اإلسالم وأىَمو في كل مكان ،ويحف َ
َ
َ
َ
َ
شر أعداء المسممينِ ،
َّ
ومكرىم ،ال سيما في ىذا العصر الذي
ويبطل كيدىم
والمسممين،
ويكف َّ
َ
ٍ
ينجييم إال
وكثرت ىموميم
تعددت فيو
ّ
وغموميم ،ووصموا إلى حالة ال يقدر أن َ
ُ
مصائب المسممينَ ،
ُ
َّ
استَ ْغِف ْر
اهلل تبارك وتعالى،
اقتداء برسول اهلل الذي أمره اهلل تعالى بقولوَ :ف ْ
اعمَ ْم أََّنوُ الَ الو ِإالَ الموُ َو ْ
ً
ِل َذنبِ َك وِلْممؤ ِمنِين واْلمؤ ِم َن ِ
ييتم ِ
بأمر المسممين
ات [محمد ،]ٜٔ:وفي الحديث عن النبي (( :من لم َّ
َ ُْ َ َ ُْ
فميس منيم))(.]ٜ[)ٜ

ِ
ض ُّرًعا َو ُخ ْف َيةً ِإَّنوُ الَ ُي ِح ُّ
ال تُ ْف ِس ُدوْا
ين َو َ
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،قال اهلل تعالىْ :اد ُعوْا َربَّ ُك ْم تَ َ
ب اْل ُم ْعتَد َ
ِِ
ِ
األر ِ
ين [األعراف،٘٘:
ص َال ِحيَا َو ْاد ُعوهُ َخ ْوًفا َو َ
ت المَّ ِو َق ِر ٌ
ط َم ًعا ِإ َّن َر ْح َم َ
يب ّم َن اْل ُم ْحسن َ
ض َب ْع َد ِإ ْ
فى ْ

.]٘ٙ

بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم ،ونفعني واياكم بما فيو من اآليات والذكر الحكيم ،ونفعنا بيدي

سيد المرسمين ،وبقولو القويم ،أقول قولي ىذا ،وأستغفر اهلل العظيم لي ولكم ولسائر المسممين من كل

ذنب فاستغفروه ،إنو ىو الغفور الرحيم.

-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل ّْ
رب العالمين ،الرحمن الرحيم ،أحمده سبحانو وأشكره عمى فضمو العميم ،وأشيد أن ال إلو
وسيدنا محمداً عبده ورسولو األمين ،الميم ّْ
صل وسمم وبارك
إال اهلل القوي المتين ،وأشيد أن نبيَّنا ّ
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عمى عبدك ورسولك محمد ،وعمى آلو وصحبو أجمعين.

أما بعد :فاتقوا اهلل تعالى بامتثال أو ِ
امره وترك نواىيو ،تفوزوا بجنات النعيم ،وتصمحوا دنياكم بشرع اهلل

القويم.

وتوجو ٍ
ٍ
أحب األعمال إلى اهلل عز وجل ،واهلل يقول في
دعاء المسمم
عباد اهلل ،إن
َ
قمب ّ
بإخالص ّ
َ
ك ِع َب ِادي َعّني َفِإّني َق ِر ٌ ِ
يب َد ْعوةَ َّ
اع ِإ َذا َد َع ِ
ان َفْم َي ْستَ ِج ُيبوْا ِلى
الد ِ
محكم كتابو الكريمَ :وِا َذا َسأََل َ
يب أُج ُ َ
ِ ِ
َّ
َّ
ين لَوُ ّ
الد َ
ون [البقرة ،]ٔٛٙ:وقال تعالىَ :ف ْاد ُعوْا الم َو ُم ْخمص َ
َوْل ُي ْؤ ِم ُنوْا بِى لَ َعميُ ْم َي ْر ُش ُد َ
ين َولَ ْو َك ِرهَ
ِ
ون [غافر.]ٔٗ:
اْل َكاف ُر َ
يستحب
امع الدعاء ،عن عائشة رضي اهلل عنيا قالت :كان رسول اهلل
وي
ستحب لممسمم أن َ
ّ
ّ
ُ
يتخيَّر جو َ
ويدع ما سوى ذلك .رواه أبو داود بإسناد جيد(ٓٔ)[ٔ].
امع من الدعاءَ ،
الجو َ
ٍ
ِ
عاء وذك ًار.
وليحرص المسمم عمى حفظ دعاء رسول اهلل بقدر استطاعتو ،فقد شرع لك ّل حال د ً
ويستحب أن ّْ
يقدم بين يدي دعائو عمالً صالحاً ،ويثني عمى اهلل ببعض ما أثنى بو عمى نفسو،
ّ

وشدةَ الحاجة والرغبة فيما عند اهلل تبارك وتعالى ،ويصمّي عمى
ويظير
االفتقار إلى اهلل عز وجل ّ
ُ
َ
َّ
ٍ
نبيو  ،فصموات اهلل
ألن الدعاء معمّق بين السماء واألرض حتى يصمى عمى ّ
نبيو محمد في دعائو؛ ّ
وسالمو عميو ما تعاقب الميل والنيار ،ويتوسل إلى اهلل بأسمائِو الحسنى ،وباالسم الذي ِ
يناسب حاجتَو
ّ
ِِ
ِ
ين
من
ب ْ
اغِف ْر َو ْار َح ْم َو َ
أسماء اهلل تبارك وتعالى الحسنى ،كقولو تعالىَ :وُقل َّر ّ
أنت َخ ْي ُر الرحم َ
ين [المائدة.]ٔٔٗ:
َنت َخ ْي ُر َّ
[المؤمنون ،]ٔٔٛ:وكقولو تعالىَ :و ْارُزْق َنا َوأ َ
الرِازِق َ
أوقات اإلجابة مثل ثمث الميل اآلخر ،وبين األذان واإلقامة ،وعند نزول الغيث،
يتحين
َ
ويستحب أن ّ
ّ
وأدبار الصموات ،وعند رؤية البيت العتيق ،وفي آخر ساعة من الجمعة.
إن اهلل أمركم بأمر بدأ فيو بنفسو فقال تبارك وتعالىِ :إ َّن المَّو وم َالئِ َكتَو ي ُّ
ون َعمَى َّ
عباد اهللَّ ،
النبِ ّى
صم َ
ُُ َ
َ
َ ََ
َِّ
عمي صالة
صمُّوْا َعَم ْي ِو َو َسمّ ُموْا تَ ْسِميمًا [األحزاب ،]٘ٙ:وقد قال (( :من صمّى َّ
ياأَيُّيَا الذ َ
ءام ُنوْا َ
ين َ
واحدة صمى اهلل عميو بيا عش اًر))(ٔٔ)[ٕ].

سيد األولين وامام المرسمين.
فصموا وسمموا عمى ّ
الميم صل عمى محمد وعمى آلو محمد...
__________

(ٔ) أخرجو أحمد (٘ ،)ٕٖٗ/والطبراني في الكبير (ٕٓ ،)ٕٓٔ/من طريق إسماعيل بن عياش،

قال :حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شير بن حوشب عن معاذ رضي اهلل عنو.
قال الييثمي في المجمع (ٓٔ" :)ٔٗٙ/شير بن حوشب لم يسمع من معاذ ،ورواية إسماعيل بن

عياش عن أىل الحجاز ضعيفة" ،وىذا منيا .ولو شاىد من حديث عائشة عند البزار (٘-ٕٔٙ
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كشف األستار) ،والطبراني في الدعاء (ٖٖٔ) ،والحاكم (ٔ ،)ٜٕٗ/قال الييثمي في المجمع

(ٓٔ" :)ٔٗٙ/وفيو زكريا بن منظور ،وثقو أحمد بن صالح المصري وضعفو الجميور ،وبقية رجالو
ثقات" ،وضعفو األلباني في ضعيف الترغيب (ٗٔٓٔ) .وشاىد ثان من حديث ابن عمر عند

الترمذي في الدعوات ( ،)ٖ٘ٗٛوفي إسناده عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي ،وىو متفق عمى

ضعفو ،قال الترمذي" :ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي،

وىو ضعيف في الحديث ،ضعفو بعض أىل العمم من قبل حفظو" .ولو شواىد أخر في سند كل منيا

مقال.

(ٕ) سنن أبي داود :كتاب الصالة ،باب :الدعاء ( ،)ٜٔٗٚوسنن الترمذي :كتاب التفسير

( ،)ٕٜٜٙوأخرجو أيضا أحمد (ٗ ،)ٕٙٚ/وابن ماجو في الدعاء ،باب :فضل الدعاء (،)ٖٕٛٛ

وجود إسناده ابن حجر في الفتح (ٔ ،)ٜٗ/وصححو
قال الترمذي" :ىذا حديث حسن صحيح"ّ ،
األلباني في صحيح أبي داود (ٕٖٔٔ).

(ٖ) سنن الترمذي :كتاب الدعوات (ٔ ،)ٖٖٚوقال" :حديث غريب من ىذا الوجو ال نعرفو إال من

حديث ابن لييعة" ،وضعفو األلباني في أحكام الجنائز (ص )ٕٗٚثم قال" :لكن معناه صحيح بدليل

حديث النعمان".

(ٗ) أخرجو أحمد (ٕ ،)ٖٕٙ/والترمذي في الدعوات ،باب :ما جاء في فضل الدعاء (ٓ ،)ٖٖٚوابن
ماجو في الدعاء ،باب :فضل الدعاء ( ،)ٖٕٜٛوالطبراني في األوسط (ٕٗٗ٘ ،)ٖٚٔٛ ،قال

الترمذي" :ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو مرفوعًا إال من حديث عمران القطان" ،وصححو ابن
حبان (ٓ ،)ٛٚوالحاكم (ٔ ،)ٜٗٓ/وحسنو األلباني في صحيح ابن ماجو (.)ٖٓٛٚ

(٘) أخرجو الترمذي في آخر الدعوات (ٕٔ – ٖٙالمستدرك في آخر الكتاب) ،والطبراني في الدعاء
(ٕ٘) ،وأبو نعيم في تاريخ أصبيان (ٕ )ٕٜٛ/من طريق قطن بن نسير الصيرفي ،قال :حدثنا
جعفر بن سميمان ،قال :حدثنا ثابت ،عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو .وصححو ابن حبان

( ،)ٛٙٙوقال الترمذي" :ىذا حديث غريب ،وروى غير واحد ىذا الحديث عن جعفر بن سميمان،
عن ثابت البناني ،عن النبي  ،ولم يذكروا فيو عن أنس" .ثم أورده من طريق صالح بن عبد اهلل،

عن جعفر بن سميمان ،عن ثابت ،عن النبي  ،وقال" :ىذا أصح من حديث قطن ،عن جعفر بن

سميمان" .ورواه البزار في مسنده (ٖٖ٘ٔ) عن سميمان بن عبد اهلل الفيالني ،عن سيار بن حاتم،

عن جعفر ،عن ثابت ،عن أنس ،عن النبي ثم قال" :لم يروه عن ثابت سوى جعفر" .وذكره الييثمي

في المجمع (ٓٔ )ٔ٘ٓ/وقال" :رجالو رجال الصحيح ،غير سيار بن حاتم وىو ثقة" ،وحسنو الحافظ
ابن حجر في زوائد البزار.

( )ٙانظر :اقتضاء الصراط المستقيم (ٕ.)ٚٓٙ/
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( )ٚأخرجو الترمذي في الدعوات ،باب :انتظار الفرج وغير ذلك (ٖ ،)ٖ٘ٚوالطبراني في األوسط
( ،)ٔٗٚقال الترمذي" :ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو" ،وصححو المقدسي في

المختارة ( ،)ٖٔٚوأورده األلباني في صحيح الترمذي (.)ٕٕٛٚ
( )ٛمستدرك الحاكم (ٔ ،)ٜٖٗ/وأخرجيا أيضا أحمد (ٖ.)ٔٛ/

( )ٜأخرجو الحاكم (ٗ )ٖٕٓ/من حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو ،وفي سنده إسحاق بن بشر
ومقاتل بن سميمان ،قال الذىبي في التمخيص" :ليسا بثقتين وال صادقين" .وأخرجو البييقي في

الشعب ( )ٖٙٔ/ٚمن حديث أنس رضي اهلل عنو وضعفو .وأخرجو الطبراني في الصغير

(ص )ٔٛٛمن حديث حذيفة رضي اهلل عنو ،وفي سنده جعفر بن أبي عبد اهلل ،ىو وأبوه ضعيفان.
وعزاه الييثمي في المجمع (ٓٔ )ٕٗٛ/إلى الطبراني من حديث أبي ذر رضي اهلل عنو وقال" :فيو
يزيد بن ربيعة الرحبي وىو متروك" .وضعفو األلباني في السمسمة الضعيفة (،ٖٔٔ ،ٖٔٓ ،ٖٜٓ

ٕٖٔ).

(ٓٔ) أخرجو أحمد ( ،)ٔٗٛ/ٙوأبو داود في الصالة ،باب :الدعاء (ٕ ،)ٔٗٛوالطيالسي (ٔ،)ٜٔٗ
والبييقي في الدعوات ( .)ٕٚٙوصححو ابن حبان ( ،)ٛٙٚوالحاكم (ٔ ،)ٖٜ٘/واأللباني في
صحيح أبي داود (ٖ٘ٔٔ).

(ٔٔ) أخرجو مسمم في الصالة ،باب :الصالة عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم ( )ٗٓٛمن حديث
أبي ىريرة رضي اهلل عنو.

