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الدعاء

للحافظ أيب بكر عبدهللا بن حممد بن أيب الدنيا
املتوىف سنة  281هـ

مجع وحتقيق

حممد خري رمضان يوسف

النشرة األوىل

 1442هـ

2

بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة
احلمد هلل القائل{ :ادع يوِن أ ي
ُْ ْ
َستَج ْ
ب لَ ُك ْم} ،والصالة والسالم على نبيه حممد القائل" :الدعاءُ
هو العبادة" ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد:
فقد صنَّف كوكبة من العلماء و ي
احملدثني يف موضوع الدعاء منذ القدم ،وبعنوان "كتاب الدعاء"
ألفه ابن أيب حامت ،وابن أيب عاصم ،والطرباِن ،والعروسي ،وابن منده ،واحلاكم ،وحممد بن
فضيل الضيب ..وآخرون.
وكتاب الدعاء للحافظ ابن أيب الدنيا من بني كتب أخرى رائعة له ،وهو غري كتابه "جمابو
الدعاء" .وعندما كنت أحقق كتاب "الطريق السامل إىل هللا" البن الصباغ رمحه هللا ،رأيته نقل
جمموعة طيبة من األدعية من هذا الكتاب ،وأتسفت على ضياعه مع كتب أخرى قييمة له،
ودفعين هذا إىل مجع ما تبقى منه مبثواًث يف مصنفات وأجزاء متفرقة من كتب الرتاث اإلسالمي،
وكانت نتيجة البحث هذا الكتاب ،الذي بلغت فقراته ( )64فقرة ،وال ريب أنه ي
يشكل جزءاا
من األصل.
وفيه أدعية خمتلفة ،تكون يف مواقف ومناسبات ،أو عادات وسلوكيات ،مثل الدعاء للحفظ
من اآلفات ،والدعاء ابالسم األعظم ،ودعاء اخلوف ،واهلم ،والكرب ،واملرض ،ودفع الفقر
والدَّين ،والدعاء ابلعافية ،ودعاء الصباح ،والسفر ،وقبل الطعام وبعده ،ودعاء االستخارة،
ودخول املسجد ...وغري ذلك.
ويليه إبذن هللا تعاىل كتاب الذكر ،له ،فهو اآلخر مفقود.
توثيق الكتاب:
ما مجع من نصوص هذا الكتاب ُّ
دليال على وجوده وأتليفه من قبل احلافظ ابن أيب الدنيا،
يعد ا
فمعظمها مسندة.
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ومساع الكتاب ومكاتبته وإجازته مذكور بني العلماء ،كما أورده لنفسه ابن حجر العسقالِن
(ت  852هـ) يف كتابه املعجم املفهرس "جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة" ص
 ،102قال:
كتاب الدعاء البن أيب الدنيا:
مساعا عليه ،عن نصر
أخربان أبو هريرة ابن الذهيب إجازة ،أنبأان القاسم بن مظفر بن عساكر ا
بن عبدالرزاق ابن الشيخ عبدالقادر وقمر بن هالل وقيصر بن فريوز وإبراهيم بن حممود بن
مجيعا :أنبأان أبو احلسني عبداحلق بن عبداخلالق بن يوسف،
اخلري إجازة مكاتبة منهم ،قالوا ا
أنبأان أمحد بن يونس ،أنبأان أبو احلسن علي بن عمر القزويين ،أنبأان أبو بكر أمحد بن إبراهيم
بن شاذان ،أنبأان القاسم بن داود بن سليمان الكاتب ،أنبأان ابن أيب الدنيا.
ح :وإبجازة ابن عساكر عالياا من أيب املنجا بن الليت وأجنب بن أيب السعادات وعجيبة بنت
أيب بكر وكرمية بنت عبدالوهاب قالوا :أنبأان مسعود بن احلسن الثقفي واحلسن بن العباس
الرستمي إجازة مكاتبة قاال :أنبأان أبو نصر حممد بن أمحد بن عمر بن سسويه ،أنبأان أبو سعيد
حممد بن موسى الصرييف قراءة عليه وأان أمسع من حديث النعمان بن بشري" :الدعاء هو
العبادة" إىل قوله" :فاغفر يل ذنويب" ،وإجازةا لسائره ،أنبأان أبو عبدهللا حممد بن عبدهللا بن
علم الصفار ،حدثنا ابن أيب الدنيا.
ً
مستقال يف جزء مفرد يسمى "اجلزء األول من الدعاء".
وهو القدر املسموع للصرييف ،قد يوجد
كما ذكره عمر بن فهد املكي (ت  885هـ) يف "معجم الشيوخ" له ص  69بتحقيق حممد
الزاهي ،وفيه مساع شيخه أمحد بن علي احلسيين الدمشقي الشافعي كتاب الدعاء من أيب هريرة
بن الذهيب.
كما ذكره يوسف بن عبداهلادي املقدسي (ت  909هـ) يف "فهرسة الكتب" ،رقم ()507
ص  .545ط ،قدمية.
كما ذكره مشس الدين الروداِن (ت  1094هـ) يف كتابه "صلة اخللف مبوصول السلف" ص
 234بتحقيق حممد حجي ،وساق السند إليه هكذا :كتاب الدعاء أليب بكر عبدهللا بن حممد
بن أيب الدنيا ،به إىل أيب العباس احلجار ،عن أيب املنجا بن الليت ،عن احلسن بن العباس بن
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علي الرستمي ،عن أيب نصر حممد بن أمحد بن عمر ،عن حممد بن موسي بن شاذان ،عن
حممد بن عبدهللا بن الصفار ،عنه.
وساق حممد بن خليل القاوقجي (ت  1305هـ) إسناده إىل كتاب الدعاء البن أيب الدنيا يف
مجلة أسانيد له ،وأخرج أول حديث فيه ،كما أييت يف نص الكتاب.
وللصالح الصفدي (ت  764هـ) "املختار من كتاب الدعاء البن أيب الدنيا" وضعه يف كتابه
"التذكرة الصالحية" الضخمة ،اليت مل تطبع ،بل حققت أجزاء منها يف اجلامعات ،وقد عثر
على أجزاء متفرقة منها يف مكتبات ،وهذا املختار من الدعاء موجود يف الصفحات - 164
 169من اجلزء السابع منها ،احملفوظ يف مكتبة آل عبدالوهاب بتونس رقم ( ،)506كما ذكره
األستاذ حسن حسين عبدالوهاب يف مج 10جـ 3ص ( 181شوال  1348هـ) من جملة جممع
اللغة العربية بدمشق ،وأوله:
مساعا شيخنا اإلمام احلافظ العالمة مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبدالرمحن بن
أخربان ا
يوسف املزي بدمشق ًثلث ربيع اآلخر سنة مخس وثالثني وسبعمائة بدار احلديث األشرفية...
واحلافظ ابن أيب الدنيا رمحه هللا ي
حمدث عالمة مشهور ،هو أبو بكر عبدهللا بن حممد بن عبيد
القرشي البغدادي ،من موايل بين أمية ،والدته عام  208هـ ،وأقدم شيخ له هو سعيد بن
سليمان الواسطي ،لكن أكثر روايته عن شيخه حممد بن احلسني الربجالِن (ت  238هـ).
كما ذكر اإلمام الذهيب أنه يروي عن خلق كثري ،بينهم من ال يُعرف!
متوسعا يف العلوم واألخبار ،و َّأدب غري واحد من أوالد اخللفاء.
وكان
ا
وتصانيفه كثرية ،ذكر الذهيب عناوين ( )162منها ،معظمها يف الزهد والرقاق ،وال تكاد جتد
كتااب(!)1
اباب منها إال وصنف فيه ا
ا
نقال
وخرجتها ،وبيَّنت درجتها ا
مجعت نصوص الكتاب من مصادر عديدة ،ووثقتها كلَّهاَّ ،
وقد ُ
من علماء احلديث ،فإذا مل أجدها تركتها كما هي .وجعلت توثيق النص يف املنت ،والتخريج
خمر اجا فيها .ورتبت فقراهتا موضوعيًا.
يف اهلامش ،وقد أكتفي ابلتوثيق من املصادر إذا كان النص َّ
الرب الكرمي.
خريا ،إنه ُّ
أدعو هللا تعاىل أن ينفع به ،وأن جيزيين عليه ا
( )1من مصادر ترمجته :سري أعالم النبالء  ،397/13هتذيب الكمال .72/16
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واحلمد هلل الذي أعانين على هذا.
حممد خري يوسف
إستانبول.
 6رمضان  1442هـ.
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فضل الدعاء وأمهيته
رسول هللا صلَّى هللا عليه
قال ُ
ابن أيب الدنيا إبسنادهي عن النعمان ب ين بشري قالَ :
• روى ُ
وسلَّم:
"الدعاء هو العبادة" ،وقرأَ هذه اآلية{ :ا ْدع يوِن أ ْ ي
ب لَك ْم}([ )2سورة غافر.]60 :
َستَج ْ
املصدر :املعجم املفهرس البن حجر ( ،)335الطريق السامل إىل هللا ص ( 533مل يصرح
املؤلف إبسناده إىل كتاب الدعاء ،ولكن جاء ضمن األحاديث اليت ينقلها منه).
حممد ،عن أبيه ،عن ي
رضي
جده ،عن ي
• وروى إبسنادهي عن جعفر ب ين َّ
علي بن أيب طالب َ
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم:
قال ُ
هللا عنه قالَ :
"الدعاء سالح املؤمن ،وعماد ي
الدين ،ونور السما ي
وات واألرض"(.)3
املصدر :مجع اجلوامع للسيوطي ( ،)10789/36وجامع األحاديث له ( ،)12408الطريق
السامل إىل هللا ص .533
رسول هللا صلَّى هللا
قال ُ
أيضا عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن عائشة قالتَ :
• وروى ا
عليه وسلَّم:

( )2سنن أيب داود ( ،)1479سنن ابن ماجه ( ،)3828سنن الرتمذي ( ،)2969وصححه هلم األلباِن يف صحيح سننهم ،ويف
صحيح اجلامع (.)3704
()3
أيضا احلاكم ،وأبو يعلى ،وابن النجار .وذكر
ذكر السيوطي يف مصدريه السابقني (مجع اجلوامع وجامع األحاديث) أنه رواه ا
حمقق األول أن احلاكم صححه وأقره الذهيب يف التلخيص ،لكنه عزاه له يف امليزان واعتربه من مناكري حممد بن احلسن بن التل ،مث
قال :أخرجه احلاكم وصححه وفيه انقطاع .اهـ .وقال احلافظ اهليثمي :رواه أبو يعلى وفيه حممد بن احلسن بن أيب يزيد وهو مرتوك.
جممع الزوائد ( .147/10 )17198ويف ضعيف اجلامع الصغري ( )3001أنه موضوع .وهذا بدل خترجيه يف (الطريق السامل).
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وإن البالءَ لينزل ،في َّ
نزل وممَّا مل ينزلَّ ،
تلقاه
حذر من ق َدر ،والدعاء ينفع ممَّا َ
"ال ينفع ٌ
الدعاء ،فيعتلجان إىل ي
يوم القيامة"(.)4
املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص .534
• وروى إبسنادهي عن سامل ب ين أيب اجلعد ،عن أيب الدرداء قال:
من كثر دعاؤهُ يف الرخاء ،استجيب له عند البالء ،ومن يكثر قر َ ي
فتح له(.)5
ع الباب يُ ْ
ْ
َ
َ
املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص .534
َّيب صلَّى هللا عليه وسلَّ َم أنَّه قال:
• وروى عن أنس ،عن الن ي
ميد إليه ي
"اي أيُّها النَّاسَّ ،
حيي كرمي ،يستحيي من عبدهي أن َّ
يديه مثَّ يردَّمها
إن ربَّكم َّ
عز َّ
وجل ٌّ

خائبتني"(.)6

املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص .534
ويرد موقوفاا على سلمان رضي هللا عنه ،فقد روى ابن احملب الصامت احلديث املرفوع
• ُ
لسلمان بلفظ:
ي
ي
" َّ
خريا"،
إن هللا ٌّ
فرا حىت َ
حيي كرمي ،يستحي إذا َ
يضع فيهما ً
رفع العبد يديه أن يردَّمها ص ً
مرفوع يف الدعاء البن أيب الدنيا.
وقال من بعد :وهو عندان غريُ ٍ
َ
( )4القضاء والقدر للبيهقي ( ،)246مسند الشهاب للقضاعي ( ،)859املعجم األوسط ( ،)2498املستدرك للحاكم ()1813
وقال :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وقال احلافظ اهليثمي :رواه الطرباِن يف األوسط ،والبزار بنحوه ،وفيه زكراي بن منظور ،وثقه أمحد
بن صاحل املصري ،وضعفه اجلمهور ،وبقية رجاله ثقات .جممع الزوائد (.)17192
( )5شعب اإلميان ( ،)9530اتريخ دمشق .172/47

( )6مسند أيب يعلى ( )4108وضعف حمققه إسناده .ومن حديث سلمان رضي هللا عنه يف سنن الرتمذي ( ،)3556وسنن ابن
ماجه ( ،)3865وصححه من رواية سلمان يف صحيح اجلامع (.)1757
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كتابه :صفات رب العاملني ص .462
• وروى أيضا إبسنادهي عن أنسَّ ،
َّيب صلَّى هللا عليه وسلَّ َم قال:
أن الن َّ
"إذا فتي َح على عبد الدعاء فليدعَّ ،
فإن هللا يستجيب له"(.)7
املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص .534
الدعاء رجاء اإلجابة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
قال ُ
• عن عائشة رضي هللا عنها قالتَ :

ط".
قال العبد :اي رب ،اي ربَ ،
"إذا َ
لبيك عبديَ ،س ْل تـ ْع َ
قال هللاَ :

املصدر :اجلامع الصغري من حديث البشري النذير ( ،)777وأشار إىل ضعفه .قال األمري
الصنعاِن :لكن له ما يقويه عند البزار .التنوير شرح اجلامع الصغري .159/2
وأورده له جنم الدين الغزي يف حسن التنبه  ،239/5واملتقي اهلندي يف كنز العمال (،)3132
والسيوطي يف جامع األحاديث ( ،)2445ومجع اجلوامع املعروف ابجلامع الكبري ()2284
مشريا إىل رواته :ابن أيب الدنيا يف الدعاء ،أيب الشيخ يف الثواب ،البيهقي ،ابن عساكر عن
ا
عائشة ،مث الديلمي عن جابر(.)8
قال عليه الصالةُ والسالم:
• َ

( )7رواه احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول  ،213/2وحسنه له السيوطي يف اجلامع الصغري ( ،)773لكن ضعفه األلباِن يف
ضعيف اجلامع ( .)603وهو يف الدعوات الكبري للبيهقي ( )664بلفظ" :إذا َّ
مد ألحدكم يف الدعاء فليدع ،فإن هللا يستجيب
له".

( )8وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  :195 /10رواه البزار ،وفيه احلكم بن س ـ ـ ـ ـ ــعيد األموي وهو ض ـ ـ ـ ـ ــعيف .ويف ض ـ ـ ـ ـ ــعيف اجلامع
( )611أنه ضعيف جدًا.
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أمرت ابلدعاءَّ ،
لك
لبيك ال
لبيك َّ
" َّ
شريك َ
َ
اللهم لبيكَ ،
لت ابإلجابةَ ،
اللهم أنت َ
وتكف َ
أنك فرٌد واح ٌد صمد ،مل يَلد،
لك
يك لك ،أشهد َ
وامللك ،ال شر َ
َ
لبيك ،إن احلم َد والنعمةَ َ

النار
دك حق،
َ
يكن له كف ًوا أحد ،وأشهد أن وع َ
ومل يولَد ،ومل ْ
ولقاءك حق ،واجلنةَ حق ،و َ
ريب فيها ،وإنك تبعث َمن يف القبور"(.)9
حق ،وأن الساعةَ آتيةٌ ال َ
املصدر :جامع األحاديث ( ،)4939مجع اجلوامع ( ،)9903كنز العمال ( ،)3824وفيها
مجيعا :رواه ابن أيب الدنيا يف الدعاء ،وابن مردويه ،والبيهقي يف األمساء والصفات ،واألصبهاِن
ا
يف الرتغيب عن جابر ،وسندهُ ضعيف.
أدعية للصباح واملساء
• روى إبسنادهي عن أيب سعيد اخلدري قال:
ي
الشمس قال" :احلمد هلل الذي جلَّلنا
وطلعت
أصبح
َّيب صلَّى هللا عليه وسلَّ َم إذا
كان الن ُّ
َ
ُ
ي
شهدت به لنفسك،
هم يإِن أصبحت أش يهد َك مبا
عافيته ،وجاءان
ابلشمس من مطلعها ،اللَّ َّ
َ
ك ومحَلة ي
ك ومجيع خلقك ،أنَّك أنت هللا ال إله َّإال أنت،
ْ
عرش َ
لك به مالئكت َ
وشهدت َ

ي ي ي
اكتب شهاديت
الع يزيز احلَ يكيم} [سورة آل عمران ،]18 :اللَّ َّ
{قَائ ًما يابلق ْسط َال إيلَهَ إيَّال ه َو َ
هم ْ
هم ومن مل يشه ْد ي
فاكتب شهاديت
مبثل ما شهدت به
ك وأويل العلم ،اللَّ َّ
مع شهادةي مالئكتي َ
ْ
ك اي ذا
ومنك السالم،
مكا َن شهادته ،اللَّ َّ
وإليك السالم ،أسأل َ
َ
ك أنت السالمَ ،
هم إنَّ َ
ي
تستجيب لنا دعوتَنا ،وأن تعطيَنا رغبتَنا ،وأن تزي َدان فوق رغبتينا ،وأن
اجلالل واإلكر يام أن
َ
وأصلح يل
دنياي اليت فيها معيشيت،
أصلح يل
هم
تغنيَنا َّ
عمن أغنيتَه عنَّا يمن َخلقك ،اللَّ َّ
ْ
ْ
َ
وأصلح يل آخريت اليت إليها منقليب"(.)10
ديين الذي هو عصمة أمري،
ْ

( )9األمساء والصفات للبيهقي ( ،)160الرتغيب والرتهيب لقوام السنة األصبهاِن (.)1265

( )10رواه ابن السين يف عمل اليوم والليلة ( ،)147وذكر احلافظ ابن حجر يف نتائج األفكار أنه بسند ضعيف ،وبلفظ مقارب
فصل خترجيه.
رواه ابن حجر يف نتائج األفكار 439/2وقال :حديث غريب .مث َّ
10

املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص .545
• روى ابن أيب الدنيا يف كتاب الدعاء ،عن الفضل ،عن زايد ،عن عباد بن عمران ،عن
جرير بن حازم قال:
نفع ما
أصبحت ال
اللهم إِن
كان عيسى عليه السالم يقولَّ :
دفع ما أكره ،وال ُ
ُ
أملك َ
أستطيع َ
ُ
أرجو ،وأصبح األمر ي
أفقر مين.
بيد غريي ،و
ُ
أصبحت مرَهتن ا بعملي ،فال َ
فقري ُ
َ ُ
اللهم ال تُشمت يب ي
جتعل مصيبيت يف ديين ،وال ي
جتعل الدنيا
َّ
عدوي ،وال ْ
تسؤ يب صديقي ،وال ْ
ي
علي من ال يرمحين(.)11
أكرب مهي ،وال تسل ْط َّ
َ
املصدر :إحتاف السادة املتقني .69/5
• عن ابن أخي ابن وهب ،عن عمه ،عن الليث بن سعد وعقبة بن انفع ،عن إسحاق
بن أسيد ،عن أنس بن مالك قال:
فيهن من اخلري :من َ
كلمات ال يدري أحد ما َّ
أشهد أن ال إله إال هللا َ
قال حني يصبحُ :
وحدهُ
اجعل َّأوَل يومي هذا جناح ا،
يك له ،وأن حممدا ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ ،
ال شر َ
اللهم ْ
وآخرهُ فالحا.
وأوسطَهُ رابحاَ ،
املصدر :إحتاف السادة املتقني .79/5
• وأخرج أيضا من طريق عمرو بن مرة قال:
قلت :لسعيد بن املسيب :أخربِن ٍ
بشيء أقولهُ إذا أصبحت.

()11
ـندا عبدالرزاق يف املصـنف
ـنادا ،كما يف طبقات الشـافعية الكربى  .303/6وقد رواه مس ا
من اآلًثر اليت مل جيد هلا السـبكي إس ا
( ،)20746ورواه عنه البيهقي يف شعب اإلميان (.)237

11

امسه العظيم ،و ي
بوجه هللا الكرمي ،و ي
قال :قل :أعوذُ ي
التامة ،من ي
اهلامة ،ومن
السامة و َّ
شر َّ
كلماته َّ
وشر هذا ي
كل دابٍَّة أنت آخذ بناصيتها ،ي
خلقت أي رب ،ومن ي
ي
شر ي
شر ما
اليوم  -إن كان هنارا
َ
شر هذه الل ي
وشر ما بعدها ،ي
يلة  -إن كان مساءا  -ي
 أو يوشر الدنيا وشواغلها(.)12
املصدر :إحتاف السادة املتقني .113/5
مسعت كعب ا يقول:
• وأخر َج أيض ا من طريق إبراهيم بن أيب بكر قالُ :
ي
الكالب الناحبة،
اليهود من احلُم ير الناهقة ،و
صبح وأُمسي جلعلتين
لوال كلمات
َّ
ُ
أقوهلن حني أُ ُ
ي
الذائب العاوية :أعوذُ ي
و ي
بوجه هللا ي
ميسك
اجلليل
وبكلماته َّ
خيفر جاره ،الذي ُ
التامة ،الذي ال ُ
ي
األرض إال إبذنه ،من ي
ي
خلق وذرأَ وبرأ(.)13
تقع على
األرض ومن َّ
السماوات و َ
شر ما َ
فيهن أن َ
املصدر :إحتاف السادة املتقني .113/5
• عن سلمان الفارسي رضي اهلل عنه:
ما من ٍ
احلمد هللا ي
رب العاملني،
عبد ُ
ثالث مرات :بس يم اهلل الرمح ين الرحيمُ ،
يصبح َ
يقول حني ُ
صرف اهلل عنه سبعني نوعا من البالء ،أدانها اهلم.
محدا كثريا طيبا مباركا فيه ،إال َ
أخرجه ابن أيب الدنيا يف الدعاء(.)14
املصدر :هناية كتاب "املنعشات العوادية يف الكالم على البسملة واحلمدلة والصالة والسالم
على خري الربية" ،كما يف :فهارس خمطوطات برانمج خزانة املاجد للرتاث ص .195

()12
أيضا يف كتابه اإلشراف يف منازل األشراف ( )425مع اختالف ألفاظ ،كما أورده له طاشكربي زاده يف مفتاح السعادة
رواه ا
.137/3
( )13رواه أبلفاظ مقاربة أبو نعيم يف احللية  ،377/5وابن أيب شيبة يف املصنف (.)30217

( )14أورده الصفوري مرفوعاا بدون سند وال راو .ينظر نزهة اجملالس  .50/1وبلفظ مقارب رواه زيد بن علي يف مسنده عن علي
(.)388
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دعاء احلفظ من الشيطان
• وأخر َج ابن أيب الدنيا يف الدعاء عن أيب هريرة :حدثنا كعب قال:
ٍ
جند مكتوابا يف التوراةي غ يري َّ
يصبح
إان ُ
املبدلة ،أن الشيطا َن ال ُ
يطيف بعبد من لد ْن ُميسي حىت َ
يقول هذه الكلمات:
ُ
اهلامة ،وأعوذُ ي
ي
اللهم إِن أعوذُ ي
التام ية من ي
ك
شر
الشامة( )15و َّ
ك َّ
َّ
ك وكلماتي َ
ابمس َ
ك وكلماتي َ
ابمس َ
ك ي
وشر عبادك.
َّ
التام ية من عذابي َ
اللهم إِن أعوذُ بك ،ي
التام ية من ال ي
شيطان الرجيم.
ك َّ
َّ
ك وكلماتي َ
ابمس َ
ك ي
التام ية من خ يري ما نَسأل ،وخ يري ما تعطي ،وخ يري ما تُبدي،
ك َّ
َّ
ك وكلماتي َ
ابمس َ
اللهم إِن أسألُ َ
وخ يري ما ُختفي.
اللهم إِن أعوذُ ي
شر ما جتلَّى به النهار ،وإن كان الليل قال :من ي
التام ية من ي
شر
ك َّ
َّ
ك وكلماتي َ
ابمس َ
ما دجى به الليل(.)16

املصدر :إحتاف السادة املتقني .112 /5
ذكر ودعاء انفعان
• وقال :حدثنا أمحد بن حامت ،عن زافر بن سليمان ،عن بكر بن خنيس ،عن انفع ،عن
عطاء ،عن ابن عباس:
أن رجالا من بىن هالل يُدعى قبيصة ،أتى َّ َّ
وسلم فقال:
النيب صلى هللا عليه َ
حج أو ٍ
كربت ي
وضعفت عن ٍ
سينَّ ،
جهاد
ودق عظمي،
كنت أعمله ،من ٍ
اي َ
رسول هللاْ ،
عمل ُ
ُ
ٍ
هبن يف الدنيا واآلخرة.
ك لتعليمين
كلمات ينفعين هللا َّ
أو صوم ،فجئتُ َ

قلت اي قبيصة"؟
فقال" :ما َ

( )15هكذا يف املصدر ،وأييت يف كالم سعيد بن املسيب" :السامة".
( )16رواه أبلفاظ مقاربة ابن أيب شيبة يف املصنف (.)29905
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حولك من شجر وال م َدر إالَّ وقد بكى ملقالتك،
فأعاد ،قال" :والذي بعثين ابحلق ،ما
َ
ي
هات حاجتك".
ٍ
هبن يف الدنيا واآلخرة.
ك لتعليمين
كلمات ينفعين هللا َّ
قال :جئتُ َ

ثالث
حول وال قوةَ إال ابهلل،
قال" :أما الدنيا ،فقل :سبحان هللا العظيم ،وال َ
ْ
عنك َ
يصرف َ
اللهم ا ي
ي
ي
هدان
اجلنون
بالاي عظام ،من
فقل إذا أصبحتَّ :
واجلذام والربص .وأما آلخرتكْ ،
شر علينا رمحتكْ ،
وأنزل علينا بركاتك".
من عندك،
ْ
وأفض علينا من فضلك ،وان ْ
ي
قبض على أصابعه.
قال :فقبض ،على
فقال أبو بكر :اي َ
أصابعه هكذاَ ،
رسول هللا ،قد َ
أبواب اجلنة ،يدخل من أييها شاء"(.)17
قال" :لئن َ
يوم القيامة ،لتَ َّ
واىف َّ
فتحن عليه َ
هبن َ
املصدر :إحتاف السادة املتقني .68/5
حراسة وأجر بعد الذكر
ابن وهب ،أخربِن عمرو
• وقال :أُ ُ
خربت عن أيب عبيدهللا ابن أخي ابن وهب ،أخربان ُ
بن احلارث عن اجلالح ،أن أاب عبدالرمحن املغافري َّ
السبَائي( ) ،أن
حدثه عن عمار َّ
رجالا من األنصار َّ
اَّلل عليه وسلَّ َم قال:
حدثه ،أن َ
رسول هللا صلَّى َّ
ي
شريك له ،له امللك وله احلمد،
املغرب ،أو الصبح ،ال إلهَ إال هللا وح َده ال
قال بع َد
"من َ
َ
18

ُييي ومييت ،وهو على ي
بعث هللا له َم ْسلَحةً َُيرسونَه حىت
عشر َّ
مراتَ ،
كل شيء ٌ
قديرَ ،

( )17ورد أوجز منه يف إحياء علوم الدين ،قال العراقي يف خترجيه :رواه ابن السين يف اليوم والليلة من حديث ابن عباس ،وهو عند
أمحد خمتصرا من حديث قبيصته ،وفيه رجل مل يسم .اهـ .ووثقه احلداد من مصادر أخرى .ينظر ختريج أحاديث إحياء علوم
الدين  .782 /2وحديث أمحد يف مسنده ( ،)20602قال الشيخ شعيب :إسناده ضعيف إلهبام الراوي عن قبيصة...
مث أطال يف التخريج.
بفتح املهملة واملوحدة ومهزة مكسورةٍ مقصورة ،خمتلف يف
ابن حجر يف اإلصابة :عمارة بن شبيب السبَائي؛ ي
(َ )18
قال احلافظ ُ
وبني
ابن السكن :له صحبةَ ،
صحبته ،وقيل :عمارَ ،
ابن يونس :حديثهُ معلول ،روى عنه أبو عبدالرمحن احلبليَ َّ ،
وقال ُ
قال ُ
ُّ َّ
قال إن له صحبةا فقد َوهم .وقال الرتمذي :ال نعرف له
ابن حبَّان :من َ
وذكرهُ يف الصحابةَ .
وقال ُ
البخاري علتَهُ يف اترخيهَ ،
مات سنةَ مخسني .اإلصابة يف متييز الصحابة .479/4
مساعا من النيب صلى هللا عليه وسلم .و َ
ا
قال أبو عمرَ :
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يصبيح ،أو يمن ح ي ي
عشر حسنات موجبَات ،وحما عنه
ني يصبح حىت ميسي ،و َ
كتب هللا له هبا َ

عشر سيئات موجبات"(.)19
َ
الثغور من العدوُ ،مسُّوا َم ْسلحةُ ألهنم يكونون
"بَ َ
عث هللا لهُ َم ْسلَحةا" :هم ُ
القوم الذين حيفظون َ
ذوي سالح.
املصدر :قوت املغتذي على جامع الرتمذي للسيوطي .952/2
الدعاء ابالسم األعظم
ابن أيب الدنيا إبسنادهي عن أنس بن مالك قال:
• وروى ُ
وتشه َد دعا
كع
كنَّا مع الن ي
وسجد َّ
َّيب صلَّى هللا عليه وسلَّ َم يف حلقة ،ورجل قائم يصلييَّ ،
َ
فلما ر َ
احلمد ال إله َّإال أنت ،بديع السماو ي
ات واألرض ،اي ذا ي
ك َّ
اجلالل
فقال :اللَّ َّ
لك َ
أبن َ
هم يإِن أسألُ َ
ُ
حي اي قيُّوم.
واإلكرام ،اي ُّ
فقال النَّيب صلَّى هللا عليه وسلَّم" :لقد دعا هللا ي
ابمسه العظيم ،الذي إذا د يع َي به أجاب ،وإذا
َ ُّ
َ
ئل به أعطى"(.)20
س َ
املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص .539
• وروى إبسنادهي عن شهر ب ين حوشب ،عن أمساء ي
بنت يزيدَّ ،
رسول هللا صلَّى هللا
أن َ
َ
عليه وسلَّ َم قال:

( )19قال ابن حجر :هذا حديث حسن ،أخرجه البخاري يف التاريخ ،والرتمذي والنسائي مجيع ا عن قتيبة ،فوقع لنا موافقة عالية...
نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار  .17 /3مث أطال يف التخريج رمحه هللا.
( )20سنن أيب داود ( ،)1495مسند أمحد ( )12611وذكر حمققهما الشيخ شعيب أنه حديث صحيح وإسناده قوي ،ورواه
احلاكم يف املستدرك ( )1856وقال :حديث صحيح على شرط مسلم .ولفظه موافق هلذا.
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"اسم هللا األعظم يف هاتني اآليتني({ :)21وإيلَـهكم إيلَهٌ و ي
الريحيم}
الر ْمحَن َّ
اح ٌد الَّ إيلَهَ إيالَّ ه َو َّ
َ ْ َ
()22
ي
وفاحتة سورةي ي
آل عمران {امل .هللا َال إيلَهَ إيَّال ه َو احلَ ُّي ال َقيُّوم}"
[سورة البقرة،]163 :
[سورة آل عمران.]2 - 1:
املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص .540
• وروى إبسنادهي عن عبدهللا بن عُكيم قال:
رضي هللا عنها :عليميين دعاء.
ُ
قلت لعائشةَ َ
االسم
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم فقال" :اي عائشة ،يإِن علمت
علي ُ
دخل َّ
َ
قالت :نعمَ ،
ول هللا صلَّى
ملكت نفسي أن
السالم" ،فما
اعتنقت رس َ
الذي دعا به صاحب سليمان عليه َّ
ُ
ُ
مرات.
ثالث َّ
هللا عليه وسلَّ َم وقلت :عليمنيه ،قال" :ال يصلح اي عائشة" َ
أبمسائك
أدعوك
دخلت
قمت فتوضَّأت ،مثَّ
أدعوك الربَّ الرحيم ،و َ
أدعوك هللا ،و َ
املسجد فقلتَ :
َ
َ
ُ
مثَّ ُ
احلسىن كلي
تغفر يل.
أن
أعلم،
مل
وما
منها
علمت
ما
ها،
ُ
َ
()23
ول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم " :ي
مرات .
فقال رس ُ
قالَ :
أصبت اي عائشة" ثالث َّ
املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص .540
• قال الواحدي :أخربان حممد بن موسى بن الفضل ،أخربان أبو عبدهللا حممد بن عبدهللا
الصفار ،حدثنا ابن أيب الدنيا ،أخربان عبيدهللا بن عمري اخليثمي ،عن املنهال بن عيسى،
عن غالب القطان ،عن بكر بن عبدهللا ،قال:

( )21يف األصل :السورتني.
( )22سنن أيب داود ( )1496وقال حمققه :إسناده ضعيف ،سنن ابن ماجه ( ،)3855سنن الرتمذي ( )3478وقال :حديث
حسن صحيح .وحسنه هلم يف صحيح اجلامع (.)980

( )23أخرجه ابن فضيل يف الدعاء ،وذكر صاحب "أنيس الساري" أن إسناده ضعيف ،مث أورد حديث ابن ماجه ( )3859بلفظ
مقاال.
آخر ،وفيه قول ابن حجر :إسناده ضعيف ،وقول البوصريي :إن فيه ا
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()24
ي
اجع شفتيك ،فما قلت؟ قال :قلت:
ر
ت
ك
أيت
ر
قد
:
لصاحب العرش
بن داود
َ
َ
ُ
ُ
قال سليمان ُ
إهلي وإله ي ٍ
احدا ،ال إله إال أنت ،ي
ائت به .اهـ.
كل شيء إهلاا و ا
ي
ك
بن داود صلَّى هللا عليهما
ولفظه عند ابن الصباغَ :
لصاحب العرش :قد رأيتُ َ
قال سليمان ُ
شفتيك ،فما قلت؟
ترفع
َ
ُ
كل ٍ
شيء إهلا واحدا ،ال إله َّإال أنت ،ي
قال :قلت :إهلي وإلهَ ي
مستقر عنده.
ائت به ،فإذا هو
ٌّ

املصدر :التفسري الوسيط للواحدي  ،378 /3الطريق السامل إىل هللا ص .540
الشعيب أنَّه قال:
• وحكى إبسنادهي عن
ي
اس ُم هللا األعظم :اي هللا(.)25
املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص  ،541كما ذكره له السيوطي يف الدر املنثور  ،24/1ويف
اإلكليل يف استنباط التنزيل ص  ،304ويف الدر املنتظم يف االسم األعظم ص  ،3وكما يف
احلاوي للفتاوي .473/1
وسنده إليه :حدثنا إسحاق بن إمساعيل ،عن سفيان بن عيينة ،عن مسعر قال :قال الشعيب..
كما يف "احلاوي للفتاوي".

• وروى إبسنادهي عن هشام بن أيب رقيةَّ ،
ابن عباس كاان يقوالن:
أن أاب الدرداء و َ
رب ي
إن اسم هللا األكرب :ي
رب(.)26
َّ َ

املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص .541

• وروى إبسنادهي عن أيب أمامة ،عن النَّ ييب صلَّى هللا عليه وسلَّ َم أنَّه قال:
( )24يعين عرش ملكة سبأ.

( )25ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف ( )29980دون ذكر (اي) النداء.
( )26رواه الطرباِن يف كتاب الدعاء ( ،)119واحلاكم يف املستدرك ( ،)1860وابن أيب شية يف املصنف (.)29978
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إن اسم هللا األعظم لفي ي
ثالث سور من القرآن ،يف سورةي البقرة ،ويف ي
آل عمران ،ويف
َ
" َّ َ
وم} [سورة البقرة،]255 :
طه" ،فالتمستُها ،فوجد ُهتا آيةَ الكرسي {هللاُ َال إيلَهَ إيَّال ُه َو احلَ ُّي ال َقيُّ ُ
آل عمران{ :امل .هللا َال إيلَه إيَّال هو احلي ال َقيُّوم} ،ويف سورةي طه {وعنَ ي
ويف ي
ت الْ ُو ُجوهُ ليْل َح يي
ُ َ ُ َ َ ُّ
ََ
ُ
الْ َقيُّ يوم}([ )27سورة طه.]111 :
املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص  ،541جامع األحاديث للسيوطي ( ،)3419ومجع اجلوامع
له ( )3208وأورد له أمساء رواة آخرين :املستدرك ،الطرباِن ،ابن مردويه ،البيهقي يف األمساء
والصفات...
ثواب من أحصى أمساء هللا احلسىن
• قال البيهقي رمحه هللا :أخربان أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل رمحه هللا ،أخربان
أبو عبدهللا حممد بن عبد هللا الصفار ،حدثنا أبو بكر بن أيب الدنيا ،حدثين محيد بن
الربيع ،حدثين خالد بن خملد ،حدثنا عبدالعزيز بن احلصني ،حدثنا أيوب ،وهشام،
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
قال ُ
عن حممد بن سريين ،عن أيب هريرة ،قالَ :
َّ
دخل اجلنة :هللا ،الرمحن ،الرحيم ،اإلله،
"إن هلل تسعةً وتسعني امسًا ،من أحصاها كلها َ
الرب ،املليكُّ ،
القدوس ،السالم ،املؤمن ،املهيمن ،العزيز ،اجلبار ،املتكرب ،اخلالق ،البارئ،

ي
املصور ،احلليم ،العليم ،السميع ،البصري ،احلي ،القيُّوم ،الواسع ،اللطيف ،اخلبري ،احلنان،

املنان ،البديع ،الودود ،الغفور ،الشكور ،اجمليد ،املبدئ ،املعيد ،النور ،البادي ،األول،
ي
اآلخر ،الظاهر ،الباطن ،العفو ،الغفار ،الوهاب ،القادر ،األحد ،الصمد ،الوكيل ،الكايف،
الباقي ،احلميد ،املغيث ،الدائم ،املتعايل ،ذو اجلالل واإلكرام ،املوىل ،النصري ،احلق ،املبني،
الباعث ،اجمليب ،احمليي ،املميت ،اجلليل ،الصادق ،احلافظ ،احمليط ،الكبري ،القريب،
الرقيب ،الفتاح ،التواب ،القدمي ،ال يوتر ،الفاطر ،الرزاق ،العالم ،العلي ،العظيم ،الغين،
املليك ،املقتدر ،األكرم ،الرؤوف ،املدبير ،القدير ،املالك ،القاهر ،اهلادي ،الشاكر،
( )27شرح مشكل اآلًثر ( ،)177وذكر الشيخ شعيب يف خترجيه أنه حسن.
18

الكرمي ،الرفيع ،الشهيد ،الواحد ،ذو الطَّول ،ذو املعارج ،ذو الفضل ،اخلالق ،الكفيل،
اجلميل"(.)28
املصدر :امليزان يف تفسري القرآن ملؤلفه حممد حسني الطباطبائي  ،200/8قال :أخرجه ابن
أيب الدنيا يف الدعاء والطرباِن كالمها ،وأبو الشيخ واحلاكم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي.
وقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي (ت  1393هـ) :جاء اسم "الرفيع" على أنه من أ ي
مساء
َ
َ ُ
املعروف يف ي
ي
بعض رو ي
ي
هللا ،يف ي
خرجهُ ابن أيب الدنيا
حديث أيب هريرة،
اايت
سرد األمس ياء احلسىنَّ ،
يف الدعاء ،والطرباِن ،وأبو الشيخ ،واحلاكم ،وابن مردويه ،وأبو نعيم ،والبيهقي ،كما يف الدر
املنثور  .270 /3وال يصح .شرح مراقي السعود املسمى نثر الورود .316 /1
ورواه عن ابن أيب الدنيا  -دون ذكر كتابه الدعاء  -البيهقي يف كتابه االعتقاد واهلداية ص
 ،51والنص املثبت من كتابه.
دعاء جلعل الروح يف األفق املبني
• عن يزيد الرقاشي ،عن سعيد بن املسيب قال:
()28
ضـ ـا احلاكم يف املسـ ــتدرك ( )42وقال :هذا حديث حمفوظ من حديث أيوب وهشـ ــام ،عن حممد بن
حديث أيب هريرة رواه أي ا
سـ ـريين ،عن أيب هريرة خمتصـ ـ اـرا ،دون ذكر األسـ ــامي الزائدة فيها ،كلها يف القرآن ،وعبدالعزيز بن احلصـ ــني بن الرتمجان ثقة،
ـاهدا للحديث األول .علق الذهيب يف التلخيص بقوله :بل ضـعفوه يعين عبدالعزيز بن حصـني
وإن مل خيرجاه ،وإمنا جعلته ش ا
الرتمجـان .كمـا رواه ابن األعرايب يف معجمـه ( .)1735وقـد ض ـ ـ ـ ـ ـ ــعفـه الش ـ ـ ـ ـ ـ ــنقيطي كمـا مر .أمـا أول احلـديـث فهو خمرج يف

احدا ،من أحصـاها
ضـا فهو" :إن هلل تسـعة وتسـعني امساا ،مائة إال و ا
الصـحيحني وغريمها ،ولفظه فيهما من رواية أيب هريرة أي ا
دخل اجلنة" .صحيح البخاري ( ،)2736صحيح مسلم (.)2677
وقال البيهقي يف (االعتقاد) بعد إيراد روايتني للحديث ،األوىل ليس يف سندها ذكر ابن أيب الدنيا :تفرد ابلرواية األوىل مع ذكر
األسامي الوليد بن مسلم ،عن شعيب بن أيب محزة ،وتفرد هبذه الرواية عبد العزيز بن احلصني بن الرتمجان ،عن أيوب
السختياِن ،وهشام بن حسان .وزعم بعض أهل العلم ابحلديث أن ذكر األسامي يف هذا احلديث من جهة بعض الرواة،
وأن احلديث الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذكر عددها دون تفسري العدد ،وهذه األسامي مذكورة يف كتاب
صا أو داللة ،فذكرانها يف كتاب األمساء
هللا عز وجل ،ويف سائر األحاديث عن نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم مفردة ن ً
والصفات ،وقوله صلى هللا عليه وسلم" :إن هلل تسعة وتسعني امساا" ال ينفي غريها ،وإمنا أراد  -وهللا أعلم  -أن من أحصى
وجل تسعة وتسعني امساا دخل اجلنة ،سواء أحصاها مما نقلنا يف احلديث األول ،أو مما ذكران يف احلديث
من أمساء هللا َّ
عز َّ
الثاِن ،أو من سائر ما دل عليه الكتاب أو السنة أو اإلمجاع .وابهلل التوفيق.
19

ي
ي
النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقالوا :اي
حضرهُ انس من
أصحاب ي
ملا احتُضَر أبو بكر الصديقَ ،
خليفةَ ي
رسول هللا ،ي
زودان ،فإان نر َاك ملا بك.
روحهُ يف ي
األفق املبني.
قال :كلمات ،من َّ
جعل هللا َ
قاهلن حني ُميسي ويُ ُ
صبح َ
األفق املبني؟
قالوا :وما ُ
ٍ
ألف رمحة ،أو قال :مائةُ
قال :قاع حتت العرش ،فيه رايض وأشجار وأهنار ،يغشاهُ َّ
كل يوم ُ
ي
روحهُ يف ذلك املكان:
رمحة ،فمن َ
جعل هللا َ
مات على ذلك القول َ
ٍ
بك إليهم ،فجعلتهم فريقني :فري اقا للنعيم ،وفري اقا للسعري،
اخللق بال
إنك
َّ
حاجة َ
اللهم َ
َ
ابتدأت َ
فاجعلين للنعيم ،وال جتعلين للسعري.
ي
وغواي
فجعلت منهم شقيًا
قبل أن ختلقهم،
اللهم إنك
وسعيداً ،
َّ
ا
َ
َ
خلقت َ
اخللق فرقاا ،وميَّزَهتم َ
ورشيدا ،فال تُشقين مبعاصيك.
ا
تكسب ُّ ٍ
حميص هلا مما علمت ،فاجعلين ممن
علمت ما
اللهم إنك
َّ
َ
قبل أن ختلقها ،فال َ
ُ
كل نفس َ
تستعملهُ بطاعتك.
مشيئتك يل أن أشاءَ ما ي
يقربين إليك.
فاجعل
أحدا ال يشاءُ حىت تشاء،
َّ
اللهم إن ا
َ
ْ
قدرت حر ي
فاجعل حركايت يف تقواك.
يتحرك شيء إال إبذنك،
كات العباد ،فال ُ
َّ
اللهم إنك َّ َ
ْ
لكل و ٍ
وجعلت ي
يعمل به ،فاجعلين من خ يري
اخلري والشر،
اللهم إنك
احد منهما ا
َّ
َ
َ
خلقت َ
عامال ُ
القسمني.
لكل و ٍ
أهال ،فاجعلين من سك ي
وجعلت ي
ان جنتك.
خلقت اجلنةَ والنار،
اللهم إنك
احد منهما ا
َّ
َ
َ
ٍ
اللهم إنك أردت ٍ
قت صدورهم،
بقوم اهلدى
َّ
وشرحت صدورهم ،و َ
َ
أردت بقوم الضاللةَ وضيَّ َ
َ
ي
لإلميان وزينهُ يف قليب.
فاشر ْح صدري
اللهم إنك دبَّرت األمور فجعلت مصريها إليك ،فأحيين بعد ي
املوت حياةا طيبة ،ي
وقربين إليك
َّ
َ
َ
َ
َ
ُزلفى.
العلي
حول وال قوةَ إال ابهلل ي
أصبح وأمسى ثقتهُ ورجاؤهُ غريُ َك فأنت ثقيت ورجائي ،وال َ
الله َّم من َ
العظيم.

20

قال أبو بكر :هذا كلُّهُ يف ي
عز وجل(.)29
َ
كتاب هللا َّ
املصدر :كنز العمال ( ،)53730جامع األحاديث (.)27859
الدعاء قبل النوم
• عن أيب إسحاق اهلمداِن ،عن أبيه قال:
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال:
كتااب قال :أمرِن به ُ
كتب يل ُّ
علي بن أيب طالب ا
َ
التام ية من ي
شر ما أنت آخ ٌذ
أخذت
"إذا
ك َّ
ك الكرمي ،وكلماتي َ
مضجعك فقل :أعوذ بوج يه َ
َ
َ
هزم جندك ،وال يلَف وعدك ،وال
املغرم واملأمثَّ ،
بناصيتهَّ ،
اللهم ال ي َ
اللهم أنت تكشف َ
سبحانك وحبمدك"(.)30
منك اجلَ ُّد،
َ
يَن َفع ذا اجلَ يد َ
املصدر :جامع األحاديث ( ،)34416مجع اجلوامع ( ،)2678/4كنز العمال (.)41987
رضي هللا عنها قالت:
• عن حفصة َ

يده اليمىن حتت ي
وم تبعث
اللهم قيين
خده ،مث يقولَّ " :
َ
كان إذا أر َاد أن َ
عذابك ي َ
وضع َ ُ
يرقد َ
ظ أيب داود ...ورواه ابن أيب الدنيا يف الدعاء من طر ييق قتادة
ثالث مرات .هذا لف ُ
عبادك"َ ،
ي
عن أنس ي
حديث حفصة(.)31
مبثل
( )29إحياء علوم الدين  .476/4قال الزبيدي" :قال أبو بكر رض ـ ــي هللا عنه :هذا كله يف كتاب هللا عزوجل" أي :معانيها منتزعة
منه .وما ذكره من اجلزاء املرتتب لقائل هذه الكلمات مثله ال يكون من قبل الرأي ،وهللا أعلم .احتاف السادة املتقني بشرح
إحياء علوم الدين .122 /2
( )30سنن أيب داود ( )5052قال الشيخ شعيب :إسناده قوي ،احلارث وإن كان ضعي افا متابع ،وصححه اإلمام النووي يف
"األذكار" ،وحسن احلافظ ابن حجر احلديث يف "نتائج األفكار" .اهـ .ورواه الطرباِن يف املعجم األوسط ( )6779قال يف
جممع الزوائد  :24/10رواه الطرباِن يف األوسط ،وفيه محاد بن عبدالرمحن الكويف ،وهو ضعيف .اهـ .ورواه ابن السين يف
عمل اليوم والليلة (.)713
( )31وحديث حفصة رواه كثريون ،مثل البيهقي يف شعب اإلميان ( ،)4384وأيب داود يف السنن ( )5045قال الشيخ شعيب:
صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال سواء اخلزاعي .وصححه األلباِن يف صحيح سنن أيب داود دون قوله "ثالث
مرار" .ورواه أمحد يف املسند ( )26466قال الشيخ شعيب :إسناده ضعيف .اهـ .وقد أورده األلباِن يف السلسلة الصحيحة
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املصدر :إحتاف السادة املتقني .110 /5
الدعاء لقيام الليل
ال أبو بكر بن أيب الدنيا يف كتاب الدعاء :حدثنا أمحد بن إبراهيم بن كثري ،حدثنا
• قَ
احلارث بن موسى الطائي ،حدثنا حبيب أبو حممد قال:
اللهم ال تُنسين ذكرك ،وال ي
العبد إىل فر ي
تؤم يين مكرك ،وال جتعلين من الغافلني،
اشه قالَّ :
إذا أوى ُ
ي
ي
ي
ك فتعطيين،
أدعوك
أذكرَك فتذ ُكرِن ،و َ
فتستجيب يل ،وأسألُ َ
ُ
ونبهين إىل أحب الساعات إليكُ ،
صعد
قام فتوضأَ َ
فسأل ذلك ،وإال َ
فتغفر يل؛ َ
بعث هللا إليه ملَكا فنبَّهه ،فإن هو َ
ستغفرَك ُ
وأ ُ
ي
األمالك له حىت
مثل ذلك .وكان صالةُ
ك فصلَّى ،مث ُ
ذلك امللَ ُ
يفعل َ
يبعث إليه ملَك ا آخر ،ف ُ
يصبح.
قال أمحد بن إبراهيم :وحدثين أخي أن معتمر بن سليمان َّ
حدثهم هبذا احلديث ،عن أيب عبد
َ
خريا(.)32
احلارث بن موسى ،قال :وأثىن عليه ا
املصدر :إحتاف السادة املتقني .110 ،76/5
الدعاء قبل الطعام وبعده
قال علي:
• عن ابن أعبد قالَ :
 587/6بعد كالم طويل فيه .وإسناده صحيح من رواية الرباء بن عازب ،كمال قال الشيخ شعيب يف مسند أمحد
(.)18672
ي
"اللهم ابعثنا يف ي
الساعات
أحب
ظ العراقي :روى أبو منصور الديلمي يف مسند الفردوس من حديث ابن عباس:
(َ )32
قال احلاف ُ
َّ
فتغفر لنا" ،وإسنادهُ ضعيف ،وهو معروف
فتستجيب لنا،
وندعوك
ونسألك فتعطيَنا،
نذكرك فتذكران،
َ
َ
إليك ،حىت َ
َ
َ
ونستغفرك َ
من ي
قول حبيب الطائي ،كما رواهُ ابن أيب الدنيا يف الدعاء[ .والصحيح حبيب أبو حممد العجمي ،كما صححه الزبيدي يف
اإلحتاف  .]110/5املغين عن محل األسفار (.)1147
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حق الطعام؟
ابن أعبد ،هل تدري ما ُّ
اي َ
قلت :وما حقه؟
ابرك لنا فيما رزقتنا.
اللهم ْ
قال :تقول :بس يم هللاَّ ،
مث قال :أتدري ما شكرهُ إذا فرغت؟
قلت :وما شكره؟
احلمد هلل الذي أطعمنا وسقاان(.)33
قال :تقولُ :
املصدر :جامع األحاديث للسيوطي ( ،)34091ومجع اجلوامع له ( ،)594/4كنز العمال
( ،)41697ورواته فيها :ابن أيب شيبة ،وابن أيب الدنيا يف الدعاء ،حلية األولياء ،شعب
اإلميان.
قلت :ورواية البيهقي يف الشعب عن ابن أيب الدنيا.
• يف كتاب الدعاء ألبن أيب الدنيا :عن ابن مسعود رضي هللا عنه:
ي
يضر مع ا ي
ي
مسه
األمساء يف
يوضع طعامه :بس يم هللا خ يري
من َ
األرض ويف السماء ،ال ُّ
قال حني ُ
فيضرهُ ذلك الطعا ُم ما كان.
جعل يل فيه بركةا وعافيةا وشفاء؛ َّ
داء ،ا ْ
املصدر :فص اخلوامت فيما قيل يف الوالئم البن طولون ص .)34(16

()33

مصنف ابن أيب شيبة ( ،)30180 ،24997حلية األولياء  ،70/1شعب اإلميان ( .)6040وقال يف جممع الزوائد
 :124/10ابن أعبد ،قال ابن املديين :ليس مبعروف ،وبقية رجاله ثقات .وهو أول حديث يف قصة فاطمة رضي هللا عنها
مع الرحى عند أمحد يف مسنده ،ذكر حمققه أمحد شاكر أن إسناده حسن .املسند ( ،)1312وكذا قال الشيخ شعيب يف

خترجيه (.)1313
( )34املصنف البن أيب شيبة ( )30183وفيه" :فال يضره ذلك الطعام."...
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دعاء االستخارة
ي
رسول هللا صلَّى هللا
مسعت َ
ابن أيب الدنيا إبسناده عن أيب سعيد اخلدري أنَّه قالُ :
• روى ُ
عليه وسلَّ َم يقول:
ك
اد أحدكم أمراً فليقل :اللَّ َّ
هم يإِن أستخري َك بعلمك ،وأستقدر َك بقدرتك ،وأسأل َ
"إذا أر َ
من فضلك ،فإنَّك تَـ ْق يدر وال أَق ي
ْدر ،وتعلَم وال أعلم ،وأنت َّ
هم إن كان
عالم الغيوب ،اللَّ َّ
ي
وعاقبة أمريَّ ،
وإال فاصرفه ي
عين واصرفين عنه ،مثَّ اقْد ْر
كذا وكذا خرياً يل يف ديين ومعيشيت
قوةَ َّإال ابهلل"(.)35
اخلري أين كان ،وال َ
حول وال َّ
يل َ
َ

املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص  ،542جامع األحاديث للسيوطي (.)1211
كما أورده السيوطي يف مجع اجلوامع ( )1170يف مسند ابن عمر ،وذكر له راويني آخرين
أيضا :أاب سعيد اخلدري ،وابن مسعود.
ا
وقال احلافظ ابن حجر يف كتابه نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار  :59 /4أخرجه ابن
أيب الدنيا يف كتاب الدعاء عن أيب خيثمة ،عن أيب عامر .وقال يف املطالب العالية :308/4
هذا حديث حسن ،أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب الدعاء عن أيب خيثمة ،وأخرجه ابن حبان
يف صحيحه عن أيب خليفة ،فوقع لنا موافقة عالية من الطريق.
كما ذكره ابن عالن يف الفتوحات الرابنية على األذكار النووية .345/3
دعاء دخول املسجد
رسول هللا صلَّى هللا عليه
قال ُ
ابن أيب الدنيا إبسنادهي عن انفع ،عن اب ين عمر قالَ :
• روى ُ
وسلَّم:
( )35شعب اإلميان ( ،)202مسند أيب يعلى ( )1342وقال حمققه حسني أسد :إسناده حسن .كما رواه ابن حبان يف صحيحه
( )885وحسن إسناده الشيخ شعيب ،وفيه زايدة أمت هبا الدعاء ،وهي بعد "وعاقبة أمري"" :فاقدره يل ويسره يل وأعين عليه".
وهو عند البخاري من رواية جابر يف صحيحه ( ،)6382ونصه يف الصحيح أمت.
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افتح يل
دخل أحدكم املسج َد فليقل :صلَّى هللا على َّ
السالم ،اللَّ َّ
حممد وعليه َّ
هم ْ
"إذا َ
عين أبواب س ي
واصرف ي
أبواب رمحتك ،وأغل ْق ي
عين الشيطا َن
ك وغَضبك،
ْ
خط َ
َ
َ َ
ووسوسته"(.)36

املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص .547
دعاء السفر
• روى ابن أيب الدنيا إبسنادهي
رسول هللا صلَّى هللا
عثمان
عن
قال ُ
رضي هللا عنه قالَ :
ُ
َ
عليه وسلَّم" :من خرج من ي
فقال حني يرج :ي
بسم هللا ،آمنت ابهلل،
بيته يريد سفراًَ ،
َ
خري ذلك
واعتصمت ابهلل ،وتوَّكلت على هللا ،ال َ
حول وال َّ
قوةَ َّإال ابهلل ،ريز َق َ
شره"( ).
املخرج ،وص ير َ
ف عنه ُّ
37

املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص .546

حممد ب ين إسحق قال:
• وروى إبسنادهي عن َّ
بلغين َّ
أن َ
يد املدينةَ
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم ملَّا خر َج من مكةَ مهاجرا إىل هللا سبحانهُ ير ُ
أعين على ي
هول الدنيا ،ي
هم ي
وبوائق الدهر(،)38
قال" :احلمد هلل الذي خلقين ومل أك شيئاً ،اللَّ َّ
ي
وابرك يل فيما
هم اصحبين يف سفري ،واخلفين يف أهليْ ،
ومصائب الليايل واألايم ،اللَّ َّ
وإليك اي ي
ولك فذليلين ،وعلى خلق صاحل ي
رب فحبيبين ،وإىل الن ي
َّاس فال
فقومين،
َ
رزقتينَ ،
أشرقت له السماوات
ك الكر يمي الذي
تكلينَّ ،
ْ
رب املستضعفني أنت يريب ،أعوذ بوج يه َ
األولني ي
علي غضبك،
وصلَ َح عليه أمر َّ
واألرض ،وك يش ْ
واآلخرين ،أن َيُي َّل َّ
فت به الظلماتَ ،

( )36رواه الديلمي ،كما يف مجع اجلوامع ( ،)1758/843وكنز العمال (.)20788
( )37مسند أمحد ( )471وضعف الشيخ شعيب إسناده.
( )38بوائق الدهر :مصائبه.
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بك من ي
وحتول عافيتك،
أو ين َ
زوال نعمتك ،وفَ ْجأةي( )39نقمتكُّ ،
زل يب َس َخطك ،أعوذ َ
قوةَ َّإال بك"(.)40
تَب عندي ما استطعت ،وال َ
حول وال َّ
ومجي يع َس َخ يطكَ ،
لك الع َ
املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص .546
دعاء اخلوف
• وأخرج ابن أيب الدنيا يف كتاب الدعاء ،واخلطيب يف اترخيه ،عن احلسن بن علي قال:
ٍ
ٍ
سلطان ظامل ،ومن ي
يعصمهُ هللا من ي
شيطان مريد،
كل
كل
ين آيةا أن َ
أان ضامن ملن قرأَ هذه العشر َ
وثالث ٍ
كل ٍ
كل سب ٍع ضار ،ومن ي
ومن ي
آايت من األعراف{ :إي َّن َربَّ ُك ُم
لص عاد :آيةَ الكرسي،
َ
اَّلل الَّ يذي خلَق َّ ي
ات و ْاألَرض} [سورة األعراف ،]54 :وعشرا من ي
وثالث
أول الصافات،
َ
الس َم َاو َ ْ َ
َ َ
َُّ
ا
ٍ
اجلي ين} [سورة الرمحن ،]33 :وخامتةَ سورةي احلشر(.)41
{اي َم ْع َشَر ْ
آايت من الرمحنَ :
املصدر :الدر املنثور يف التفسري ابملأثور  .471/3كما أورده له الشوكاِن يف فتح القدير
.242/2
الدعاء خوف السلطان
ابن أيب الدنيا إبسنادهي عن عبدهللا أنَّه قال:
• روى ُ

()39
أيضا ،كما يف صحيح مسلم (:)2739
يف األصل "وفجوات" ،واملثبت من املصادر .وقد يكون املقصود "فُجاءة" ،وهو وارد ا
"اللهم إِن أعوذ بك من زوال نعمتك ،وحتول عافيتك ،وفجاءة نقمتك ،ومجيع سخطك".
( )40أورده البن إسحاق يف إمتاع األمساع  ،157/8ويف البداية والنهاية  ،446/4وسبل اهلدى والرشاد  ،243/3وابختالف

ألفاظ يف عيون األخبار  ،222/1وذكر األلباِن يف ختريج أحاديث فقه السرية ( )166أن إسناده ضعيف معضل.
( )41اتريخ بغداد بتحقيق بشار عواد .208/5
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رب السماو ي
ورب ي
كن
ات السب يع َّ
هم َّ
اجلائر فليقل :اللَّ َّ
إذا َ
العرش العظيمْ ،
خاف أح ُدكم السلطا َن َ
ي
ك من ي
اإلنس و ي
وجل
علي أحد منهم أو أن يطغىَّ ،
جاركَّ ،
يل جارا من خلق َ
فر َط َّ
عز ُ
اجلن أن يَ ُ
ثناؤك ،وال إلهَ غريُك(.)42
املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص .543
• روى ابن أيب الدنيا إبسنادهي عن الفضل ب ين الربيع ،عن ي
أبيه قال:
ُ
حممد( )43من
َّ
ابعث إىل جعفر بن َّ
فقدم املدينةَ وقالْ :
حج أبو جعفر سنةَ سب ٍع وأربعني ومئةَ ،
أيتينا به تعبا ،قتلين هللا إن مل أقتله.
يبعث إليه ،ففعل.
فتغافل عنه الربيع،
أمرهُ أن َ
فأرسل إليه رسالةا قبيحة ،و َ
َ
َ
ي
فقال جعفر :ال
إليك لليت ال يعفو هلاَ ،
فلما أاتهُ َ
َّ
قال له :اي َ
أرسل َ
عبد هللا ،اذكر هللا ،فإنَّه قد َ
َّ
حضوره ،فقال :أدخله.
أعلم أاب جعفر
َ
َ
حول وال َّقوةَ إال ابهلل ،مثَّ َ
إليك زكاةَ أمواهلم ،وتُ ي
لح ُد
عدو هللاَّ ،اخت َ
أوعدهُ وقال :اي َّ
َّ
دخل َ
أهل العر ياق إماما جيبون َ
ذك ُ
فلما َ
يف سلطاِن ي
وتبغيه الغوائل؟ قتلين هللا إن مل أقتلك.
أيوب ابتُلي فصربَّ ،
َّ
َّ
يوسف ظُلي َم
وإن
َ
فقال :اي َ
ُعطي فشكر ،وإن َ َ
أمري املؤمنني ،إن سليمان أ َ
السنح(.)44
فغَفر ،وأنت من ذلك ُّ
القليل الغائلة،
السليم الناحية،
إيل وعندي أاب عبدهللا ،الربيءَ الساحة،
َ
فقال له أبو جعفرَّ :
َ
َ
استدعى الغالية(،)45
أجلسهُ معه على فرشه ،مثَّ
جز َاك هللا من ذي رح ٍم خريا .مثَّ َ
تناول َ
َ
يدهُ و َ
قال له :يف ي
حفظ هللا وكالءَته.
فغلَّ َفهُ بيده ،مثَّ َ
احلق أاب عبدهللا جبائز يته وكسوته.
مثَّ قال :اي ربيعْ ،

( )42الرتغيب والرتهيب لقوام السنة ( .)1270وذكر األلباِن أنه صحيح موقوف يف صحيح الرتغيب ( )2237وأصله للمنذري.
وهو بلفظ قريب.
( )43اخلليفة أبو جعفر املنصور أرسل إىل جعفر بن حممد الصادق (ت  148هـ).
()44
السنح :اليُمن والربكة.
ُّ
( )45نوع من الطيب.
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أيت بعد ذلك ما قد رأيت،
قبل ذلك ما مل تره ،ور ُ
فانصرف ،فلحقته ،فقلت :يإِن قد ر ُ
أيت َ
دخلت عليه؟
قلت حني
َ
فما َ
ك
قال :قلت :اللَّ َّ
اغفر يل بقدرتي َ
ك اليت ال تنام ،واكنفين بركني َ
هم احرسين بعيني َ
ك الذي ال يُرام ،و ْ
ي
أدفع يف
أجل ممَّن
أخاف وأَح َذر ،اللَّ َّ
ك وأنت رجائي ،اللَّ َّ
ُ
َّك أكربُ و ُّ
هم َ
هم إن َ
علي ،وال أَهل ُ
َّ
بك ُ
بك من ي
شره(.)46
حنره ،وأستعي ُذ َ
املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص .543
• قال الزبيدي :روى ابن أيب الدنيا يف كتاب الدعاء ،عن عيسى بن أيب حرب[ ،عن
ٍ
ذكر
الفضل بن الربيع ،عن الربيع] ،عن جعفر بن حممد الصادق ،يف حديث طويلَ ،
مسلسال بقول كل راو كتبته
فيه هذه اجلملة ،ورواه عن عبدهللا ،عن جده ،وقد وقع يل
ا
دعاء ،هو يف جييب ،ذكرانه يف املسلسالت:
يضرك ،وأعطين ما ال
هب يل ما ال ُّ
"اي من ال ُّ
تضره الذنوب ،وال تنقصه املغفرةْ ،
ينقصك"(.)47
املصدر :إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين .81 /5
حرَك ي
أن أاب جعفر دعا ٍ
• وروى أيضا إبسنادهَّ ،
شفتيه
يد قتلهَّ ،
دخل عليه َّ
برجل ير ُ
فلما َ
فرحب به أبو جعفر وأدانه ،مثَّ قال :انطلق يف ي
حفظ هللا وكالءَته.
ْ
بشيءَ َّ ،
دعاك َّإال للقتل ،فما قلت؟
بيع فقال :وهللا إ ْن َ
َّ
فلما خر َج َ
تبعهُ الر ُ
( )46اتريخ دمشق  ،89/18املنتظم  ،107/8مرآة الزمان  ،190/12سري أعالم النبالء  ،267/6العدة للكرب ص  ،109مع
اختالف ألفاظ.
( )47قال احلافظ العراقي :رواه أبو منصور الديلمي يف مسند الفردوس من حديث علي بسند ضعيف .ختريج أحاديث علوم الدين
( .)1021ويرد ضمن قصة جعفر الصادق مع أيب جعفر املنصور كما يف الفقرة السابقة ،وهو تتمة ملا ورد ،وموجود يف
اتريخ دمشق ،ولكن برواايت متعددة ،ويف  87/18ما يفيد أنه حديث مرفوع .كما ورد رفعه يف الفوائد اجلليلة يف مسلسالت
ابن عقيلة ص  ،162ويف املسلسالت من األحاديث واآلًثر للكالعي ص  .79وما بني املعقوفتني يف السند أثبته من
هتذيب الكمال للحافظ املزي  ،95/5وهو يف إحتاف السادة (نسخة الشاملة) به أخطاء وحتريف.
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كل من يف السماو ي
ي
ي
ات واألرض،
قال :قلت :اللَّ َّ
هم كايف َمن يف السماوات واألرض ،تكفي من ي َ
منك من يف السماو ي
وشر ي
وشر ي
كل دابٍَّة أنت
كل ذي شرَّ ،
شرهُ َّ
ات واألرض ،اكفين َّ
وال يكفي َ َ
آخذ بناصيتيها{ ،إي َّن رييب علَى يصر ٍ
فرده،
هم َمن أرادِن َّ
اط ُّم ْستَ يقي ٍم} [سورة هود ،}56 :اللَّ َّ
َ َ
َ
شب يل وقُدَّه( ،)48و ي
ي
حد من نصب يل حدَّه ،و ي
اطف ي
اكفين
انر َمن َّ
ومن كادِن فك َده ،فُ َّل َّ َ
عين َ
َ
عين أعني الك َفرة ،وأدخلين يف ي
مكر امل َكَرة ،وافقأْ ي
ك
هم َمن دخلين مهُّه ،اللَّ َّ
َّ
درع َ
َ
هم اكفين َ
وابرك يل يف أهلي ومايل ،ي
احلصينة ،و ي
وصد ْق قويل ب َفعايل(.)49
ابلسكينةْ ،
اعصمين من ذلك َّ
املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص .544
دعاء الكرب وطلب الفرج
النيب صلى هللا عليه وسلم قال:
• عن ابن عباس ،عن ي

"كلمات الفرج :ال إله إال هللا احلليم الكرمي ،ال إله إال هللا احلليم العظيم ،ال إله إال هللا
رب السما ي
ي
العرش الكرمي"(.)50
ورب
وات السب يع ُّ
ُّ
املصدر :إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين  ،107 /5قال :أخرجه ابن أيب الدنيا
يف الدعاء عن أيب خيثمة ،عن يزيد بن هارون.
قال أبو بكر بن أيب الدنيا يف كتاب الدعاء :حدثنا إسحاق بن إمساعيل ،حدثين سعيد
• َ
بن منصور ،وحدثنا يعقوب بن عبدالرمحن ،عن حممد بن عجالن ،عن حممد بن كعب،
عن عبدهللا بن اهلاد ،عن عبدهللا بن جعفر ،عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال:
نزل يب َّ
شدة أو كرب أن أقوهلن:
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم هؤالء الكلمات ،إن َ
َّلقنين ُ
( )48شب :أشعل ،وقدَّ :قطع.

( )49قسم كبري من الدعاء يف كتاب املستغيثني ابهلل البن بشكوال ص  ،92وعنه يف حياة احليوان الكربى .130/2
( )50حديث ابن عباس يف الصحيحني وغريمها أبلفاظ متقاربة .صحيح البخاري ( ،)6346صحيح مسلم (.)2730
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العرش العظيم ،واحلمد هلل ي
ي
رب
رب
"ال إله إال هللا احلليم الكرمي ،سبحانه وتعاىلَ ،
تبارك هللا ُّ

العاملني"(.)51
فكان عبدهللا بن جعفر ي
وينفث هبا على املذعور ،ويعليمها املعتَّز به( )52من بناته.
يلقنها امليت،
ُ

املصدر :إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين .108 /5
• قال :وحدثنا حممد بن موسى الفلكي ،حدثنا روح بن عبادة ،عن أسامة بن زيد ،عن
حممد بن كعب القرظي ،عن عبدهللا بن شداد ،عن عبدهللا بن جعفر ،عن علي بن أيب
رضي هللا عنه قال:
طالب َ
نزل يب كرب أن أقول:
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم إذا َ
علَّمين ُ
العرش العظيم ،واحلمد هلل ي
ي
رب
رب
"ال إله إال هللا احلليم الكرمي ،سبحان هللا
َ
وتبارك هللا ُّ
العاملني"(.)53

املصدر :إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين .108 /5
• قال :وحدثين احلسني بن علي العجلي ،حدثنا حممد بن فضيل ،عن مسعود ،عن أيب
بكر بن حفص ،عن حسني بن حسن قال:
قال لك؟
قال احلسن :فلقيتها ،فقلت :ما َ
َّزو َج عبدهللا بن جعفر ابنته ،فخال هباَ ،
قال يل :اي بنيَّة ،إذا َ ي
احلليم
قالتَ :
نزل بك املوت ،أو أمر تفظعني به ،فقويل :ال إله إال هللا ُ
احلمد هلل ي
الكرمي ،سبحان هللا ي
رب ي
رب العاملني.
العرش العظيم ،و ُ

( )51قال الشــيخ شــعيب :حديث صــحيح وهذا إســناد حســن ،وقال الشــيخ أمحد شــاكر :إســناده صــحيح .مســند أمحد (.)701
وقال احلاكم :حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه .املستدرك (.)1873
( )52وقد تكون الكلمة :املعرت ،وهو املتعرض للمعروف من غري سؤال.
( )53طريق أخرى للحديث السابق ،وسنده موافق ملسند أمحد ومستدرك احلاكم.
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أضرب عنقك ،فما من
يد أن
َ
فأتيت َّ
احلجاج ،فقلتهن ،فقال :لقد جئتين وأان أر ُ
قال احلسنُ :
َ
ٍ
إيل منك ،فسلين ما شئت(!)54
أحد ُّ
أحب َّ
املصدر :إحتاف السادة املتقني .108 /5
دعاء اهلم
• ذكر الشيخ املسند حممد بن خليل القاوقجي (ت  1305هـ) إسناده إىل كتاب الدعاء
البن أيب الدنيا يف مجلة أسانيد له ،وأخرج أول حديث فيه ،فقال:
حدثنا عبداألعلى هو الشيباِن ،عن شيخ من أهل الكوفة هو أبو عبدالرمحن الكويف ،عن صاحل
وسلم علَّ َم عليًا
بن حسان ،عن حممد بن علي  -يعين ابن احلنفية  :-أن َّ
النيب صلى هللا عليه َ
علي يعلي ُمها ولده:
دعوةا يدعو هبا عندما أمهَّه ،فكان ٌّ
كل شيء ،واي ي
مكو َن ي
قبل ي
افعل يب كذا"(.)55
كل شيءْ ،
"اي كائناً َ
املصدر :مقال بعنوان "املؤلفات يف األدعية واألذكار وتقوميها" ،لكاتبه طارق عاطف حجازي،
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1435/5/28ه.
• وروى إبسنادهي عن القاسم بن عبدالرمحن ،عن عبدهللا قال:
( )54رواه أمحد يف املسند ( )1762دون قول احلسن ،ونصه :عن عبد هللا بن جعفر ،أنه زوج ابنته من احلجاج بن يوسف ،فقال
هلا :إذا دخل بك فق ويل" :ال إله إال هللا احلليم الكرمي ،سبحان هللا رب العرش العظيم ،احلمد هلل رب العاملني" ،وزعم أن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال هذا .قال محاد :فظننت أنه قال" :فلم يصل اليها" .اهـ .ومع قول
احلسن رواه ابن عساكر يف اتريخ دمشق  ،200/70والدينوري يف اجملالسة ( ،)436وأبو عبدالرمحن الضيب يف كتاب الدعاء
(.)86
()55
سندا ومتناا :حدثين أمحد بن عبداألعلى الشيباِن قال :ثنا أبو
وهكذا ذكره ،بينما ورد نصه يف كتابه الفرج بعد الشدة ( )62ا
عبدالرمحن الكويف ،عن صاحل بن كيسان ،عن حممد بن علي ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم علم عليًا دعوة يدعو هبا عندما أمهه،
فكان علي يعلمها ولده" :اي كائناا قبل كل شيء ،واي مكون كل شيء ،واي كائناا بعد كل شيء ،افعل يب كذا وكذا".

وقد رواه عنه البيهقي يف األمساء والصفات  32/1وقال :منقطع .ويف سنده "صاحل بن حيان" بدل "صاحل بن كيسان" هنا،
و"صاحل بن حسان" أعاله! واألمساء الثالثة لرواة أحاديث ،ولعل الصحيح يف امسه كما أورده البيهقي .واألمر حيتاج إىل حترير.
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ك
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ َم إذا َ
كان ُ
هم أو ٌّ
نزل به ٌّ
حي اي قيُّوم ،برمحتي َ
غم قال" :اي ُّ
أَستغيث"(.)56
املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص .542
• قال أبو بكر ابن أيب الدنيا :حدثين احلسن بن الصباح ،حدثنا زيد بن احلباب ،أخربِن
وسلم
قال ُ
عثمان بن موهب قال :مسعت أنس بن مالك قالَ :
رسول هللا صلى هللا عليه َ
رضي هللا عنها:
لفاطمة َ
ي
"اي فاطمة ،ما مينع ي
ك أستغيث،
ك أن تَسمعي ما
حي اي قيُّوم ،برمحتي َ
أوصيك به ،أن تقويل :اي ُّ

صلح يل شأِن كلَّه"(.)57
ال تكلين إىل نفسي طرفةَ عني ،وأ ْ
املصدر :إحتاف السادة املتقني .66/5

• وروى أيض ا إبسنادهي عن القاسم بن عبدالرمحن ،عن ي
بن مسعود:
أبيه قالَ :
قال عبدهللا ُ
رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم:
قال ُ
َ
هم يإِن عبد َك ،ابن ي
أصاب مسلماً ُّ
عبد َك ،وابن َأمتيك،
"ما
هم وال حز ٌن فقال :اللَّ َّ
قط ٌّ
َ
انصييت يف ي
ك ي
َّيت به
يف حكمكَ ،ع ْد ٌل َّ
يد َك ،ماض َّ
بكل اسم هو َ
يف قضاؤك ،أسأل َ
لك مس َ
نفسك ،أو أنزلتَه يف كتابك ،أو علَّمتَه أحداً من َخ ي
ي
استأثرت به يف ي
الغيب
علم
لقك ،أو
َ
َ

( )56أورده ابن الصباغ ضمن األحاديث اليت ينقلها من كتاب الدعاء البن أيب الدنيا ،كما رواه يف كتابه الفرج بعد الشدة (،)47
ورواه احلاكم يف املستدرك ( )1875وقال :حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،والبيهقي يف الدعوات الكبري ( ،)190وصححه
يف اجلامع الصغري ( ،)6791وحسنه يف صحيحه (.)4791
( )57رواه النسائي يف السنن الكربى ( ،)10330وابن السين يف عمل اليوم والليلة ( ،)48وحسنه يف صحيح اجلامع (،)5820
ويف السلسلة الصحيحة ( .)227وقال اهليثمي :رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غري عثمان بن موهب وهو ثقة .جممع الزوائد
ومنبع الفوائد .117 /10
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أذهب هللا مهَّه ،وأبدلَه
وذهاب يمهي؛ َّإال
بيع قليب ،وجالءَ حزِن،
َ
جتعل القرآ َن ر َ
َ
عندك ،أن َ
مكا َن ي
حزنه فرحاً"(.)58
املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص .542
دعاء املرض
قال صلى هللا عليه وسلم:
• َ

ي
ي
" اي أاب هريرة ،أال أخرب َك أبمر هو حقَ ،من تكلم به يف ي
مرضه نَّاه هللا
مضجعه من
أول
َ

من النار"؟
رسول هللا.
قلت :بلى اي َ

رب ي
حي ال ميوت ،سبحان هللا ي
العباد والبالد،
قال :يقول" :ال إله إال هللا ُيىي ومييت ،وهو ٌّ
كثريا طيبًا مبارًكا فيه على ي
كبريا ،كربايء ربينا وجالله
كل حال ،هللا أكرب ً
واحلمد هلل مح ًدا ً
وقدرته ي
فاجعل روحي
لتقبض روحي يف مرضي هذا،
اللهم إ ْن أنت أمرضتَين
بكل مكانَّ .
َ
ْ
سبقت
أولياءك الذين
ابعدت
منك احلسىن ،وابعدِن من النا ير كما
أرواح َمن
َ
يف ي
ْ
ْ
َ
سبقت هلم َ

منك احلسىن".
هلم َ

املصدر :إحتاف السادة املتقني  .297/6وقال احلافظ العراقي :أخرجه ابن أيب الدنيا يف
الدعاء ،ويف املرض والكفارات بسند ضعيف .املغين عن محل األسفار ص  .672واحلديث
مع سنده وزايدة يف السياق واختالف ألفاظ يف املطالب العالية (.)3371

( )58ورواه يف الفرج بعد الشدة ( ،)49وأبو يعلى يف املسند ( ،)5297وأمحد يف املسند ( )3712ويف سنديهما أبو سلمة اجلهين،
قال احل افظ اهليثمي :رواه أمحد وأبو يعلى والطرباِن والبزار ...ورجال أمحد وأيب يعلى رجال الصحيح غري أيب سلمة اجلهين وقد
وثقه ابن حبان .جممع الزوائد  .189/10لكن ذكر الشيخ شعيب يف ختريج أمحد أن إسناده ضعيف بسبب أيب سلمة اجلهين،
الذي مل يتبني ألئمة اجلرح والتعديل من هو ،فهو يف عداد اجملهولني .قال :وذكر ابن حبان له يف "الثقات" ال يرفع عنه صفة
اجلهالة ،فمن عادته توثيق اجملاهيل ،ومل يذكره العجلي يف "ثقاته" مع أنه متساهل.
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الدعاء لدفع َّ
الدين والفقر
• عن عائشة قالت:
دخل علي أبو بكر ،قال :هل ي
مسعت من ي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعاءا علَّمنيه؟
َّ
قلت :وما هو؟
بن مرمي يعليمهُ أصحابه ،قال" :لو كان على أحدكم جبل ذهب َدينًا ،فدعا
قال :كان عيسى ُ
جميب دعوةي املضطرين ،رمحا َن
هللاَ بذلك ،لقضاه هللا عنهَّ :
فارج اهلم ،و َ
اللهم َ
كاشف الغمَ ،
الدنيا واآلخرةي ورحيمهما ،أنت ترمحين فارمحين رمحةً تغنيين هبا عن ي
رمحة َمن سواك".
َ
كنت َّ
علي بقية من َّ
كارها ،وكنت أدعو بذلك ،فأاتِن هللا
َ
قال أبو بكر :وكان َّ
الدين ،و ُ
للدين ا
فقضى هللا عين.
بفائدةَ ،
يسريا حىت
علي َدين ال ُ
قالت عائشة :وكان َّ
فكنت أدعو بذلك ،فما ُ
أجد ما أقضيهُ ،
لبثت إال ا
بصدقة تُص يد َق هبا علي ،وال مري ٍ
ٍ
وقسمت يف
اث َورثته ،فقضاهُ هللا عين،
رزقين هللا رزقاا ،ما هو
ُ
ُ
أهلي قسما ،وحليت بنت عبدالرمحن ي
وفضل لنا فضل حسن(.)59
بثالث أو ٍاق َويرقاا،
ُ
ا
َ
املصدر :جامع األحاديث للسيوطي ( ،)27592ومجع اجلوامع له ( ،)680كنز العمال
( ،)15562وفيها :رواه ابن أيب الدنيا يف الدعاء ،وفيه احلكم بن عبدهللا األيلي ،ضعيف.
وسنده كما يف إحتاف السادة املتقني  :100/5حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن البصري،
حدثنا احلجاج بن املنهال ،حدثنا عبدهللا بن عمر النمريي ،عن يونس بن يزيد األيلي ،حدثين
احلكم بن عبدهللا ،عن القاسم بن حممد ،عن عائشة رضي هللا عنها.
• قال :وحدثنا عبداملتعال بن طالب ،حدثنا عبدهللا بن وهب ،عن سعيد بن زيد ،عن
عاصم بن عبيدهللا بن عاصم بن عمر بن اخلطاب:
رجال من احلواريني ،فقال :ما يل مل أرك؟
فقد ا
أن عيسى عليه السالم َ
( )59ورواه قوام السنة يف الرتغيب والرتهيب ( ،)1281واحلاكم يف املستدرك ( )1898وقال :هذا حديث صحيح غري أهنما مل
حيتجا ابحلكم بن عبد هللا األيلي.
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فقال :ي
للهم و َّ
روح هللا.
الدي ين اي َ
طمام البح ير ألذهبَهُ هللا.
قال :إذا َ
قلت كلمات ،لو كان عليك ُ
قال :ما هي؟
كاشف الغم ،جميب دعوةي املضطرين ،رمحا َن الدنيا واآلخرةي
قال :تقولَّ :
اللهم اي فار َج اهلم ،و َ
َ
ورحيمهما ،ارمحين رمحةا تغنيىن هبا عن ي
رمحة َمن سواك.
َ
املصدر :إحتاف السادة املتقني .100/5
وقال ابن أيب الدنيا :حدثنا داود بن رشيد ،عن هليعة بن الوليد ،عن هاشم بن مسلمة،
• َ
النيب صلَّى هللا عليه
رضي هللا عنه ،أن َّ
عن يزيد ،عن مكحول ،عن معاذ بن جبل َ
وسلَّ َم قال:
للهم من يز َل التوراةي
ي
ي
ورب
واإلنيل والزبوير
والفرقان العظيمَّ ،
ين فقال :ا َّ
"من كان عليه َد ٌ
ي
ورب ي
تفتح
ورب
يل
الظلمات والنورَّ ،
وميكائيل وإسرافيلَّ ،
الظل واحلَرور ،أسأل َ
ك أن َ
َ
جرب َ
ضى
حتل عقديت من َديين،
ابب الرمحة ،وأن َّ
إليك وإىل خلقك؛ إال ق َ
وتؤدي عين أمانيت َ
يل َ
َ
هللا عنه َدينه".
املصدر :نزهة اجملالس ومنتخب النفائس للصفوري  ،48/2إحتاف السادة املتقني .100/5
• قال :وأخربان أبو عبدهللا حممد بن إدريس ،عن يزيد بن زريع الرملي ،عن عطاء اخلراساِن
رضي هللا عنه:
قالَ :
قال معاذ بن جبل َ
ضى
شكوت إىل ي
النيب صلَّى هللا عليه وسلَّ َم َدين ا كان علي ،فقال" :اي معاذُّ ،
حتب أن يق َ
ُ
َدينك"؟
قال :قلت :نعم.
وتعز من تشاء
امللك ممن تشاءُّ ،
قال" :قلَّ :
امللك من تشاء وتَن يزع َ
ك امللك ،تؤيت َ
اللهم مالي َ

كل شيء قدير ،رمحا َن الدنيا واآلخرةي
وتذل من تشاء ،ي
ُّ
نك على ي
ورحيمهما،
بيد َك اخلري ،إ َ
َ
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ي
تعطي منهما من تشاء ومتنع منهما من تشاء ،ي
األرض
عليك ملء
اقض عين َديين .فلو كان َ
ي
ي عنك".
ذهباً أد َ
املصدر :الدر املنثور للسيوطي  ،172/2إحتاف السادة املتقني .100/5
الرومي قال:
• قال :وحدثين سويد بن سعيد ،عن خالد بن عبدهللا
ي
ي
فقام يصليي
بن املنكدر وديعة،
استُود َ
فاحتاج إليها ،فأنفقها ،مث جاءَ صاحبُها يطلبهاَ ،
َ
ع حممد ُ
ساد السماو ي
ي
احد
كاسي
واي
،
اء
و
ابهل
ات
ويدعو ،فكان من دعائه :اي َّ
األرض على املاء ،واي و ُ
َ
احد بعد ي ٍ
كل ٍ
قبل ي
تؤدي عين أمانيت.
أحد كان ،واي و ُ
كل أحد يكون ،أسألُ َ
ك أن َ
َ
فإذا هاتف يقول :خ ْذ هذه فأ يدها عن أمانتك ،واقص ير اخلطبة فإنك لن تراِن.
هذ ما أورده الزبيدي ،أما ابن عساكر فقد رواه بطريقني إىل ابن أيب الدنيا ،دون ذكر عنوان
كتابه الذي نقل منه ،وأوله فيهما:
ساد اهلواء
ساد السماء ابهلواء ،واي كابس األرض على املاء" .لكن الطريق الثانية فيها "اي َّ
"اي َّ
ابلسماء" .وذكر أن الصحيح "خالد بن عبدهللا اليماِن" ،وليس "الرومي".
وهبذا اللفظ رواه ابن أيب الدنيا يف كتابه "جمابو الدعوة" ( ،)66وهو بسنده ومتنه:
ي
ع حممد بن املنكدر وديعة،
حدثين سويد بن سعيد ،حدثين خالد بن عبدهللا اليماِن قال :استُود َ
ي
فقام وتوضأ فصلَّى ،مث دعا فقال" :اي
صاحب الوديعة يطلبهاَ ،
َ
ُ
فاحتاج إليها فأنفقها ،فجاءَ
َّ ي
كل ٍ
ي
احد قبل ي
أحد يكون ،يأد عين
كابس
األرض على املاء ،واي و ُ
ساد اهلواء ابلسماء ،واي َ
ي
ي
اخلطبة فإنك لن تراِن.
اقصر يف
أمانيت".
فسمع ا
َ
قائال يقول :خ ْذ هذه فأدها عن أمانتك ،و ْ
اهـ.
أيضا ،ابختالف ألفاظ.
فلعلهما طريقان البن أيب الدنيا ا
كما رواه ابن بشكوال عن ابن أيب الدنيا(.)60
( )60يف كتابه املستغيثني ابهلل ( ،)15وهو :قال ابن أيب الدنيا :حدثين سويد بن سعيد ،قال :وحدثنا خالد بن عبد هللا اليماِن،
قال :استودع حممد بن املنكدر وديعة ،فاحتاج إليها ،فأنفقها ،وجاء صاحبها يطلبها ،فقام فتوضأ وصلى ،مث دعا فقال:
ساد اهلواء ابلسماء ،واي حابس األرض على املاء ،واي واحد قبل كل واحد كان ،واي واحد بعد كل واحد يكون ،يأد
"اي َّ
قائال يقول :خذ هذه فأدها عن أمانتك ،وأقصر اخلطبة فإنك لن تراِن.
عين أمانيت" .فسمع ا
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املصدر :إحتاف السادة املتقني  ،101/5اتريخ مدينة دمشق .60 ،59 /56
قال ابن أيب الدنيا يف الدعاء :حدثنا أبو هشام الرفاعي ،حدثنا أبو أسامة ،حدثنا
• َ
األعمش ،عن أيب صاحل ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال:
جاءت فاطمة رضي هللا عنها إىل النيب صلَّى هللا عليه وسلَّ َم تسألهُ خادم ا ،فقال:
ي
خري من خادم؟ تسبيحني ثالاثً وثالثني تسبيحة ،ي
وتكربين أربعاً
"أال أدلُّك على ما هو ٌ
ي
ورب
رب
السماوات السب يع َّ
اللهم َّ
وثالثني تكبرية ،وحتمدين ثالاثً وثالثني حتميدة ،وتقولنيَّ :

كل شيء ،من يز َل التوراةي
واإلنيل والقرآن ،أعوذ بك من ي
ي
شر ي
ي
ورب ي
كل
العرش العظيم ،ربَّنا َّ
قبلك شيء ،وأنت ي
بعدك
اآلخر فليس َ
اللهم أنت َّ
شيء أنت آخ ٌذ بناصيتهَّ ،
األول فليس َ

دونك شيء ،ي
اقض عين
فوقك شيء ،وأنت الباطن فليس
شيء ،وأنت الظاهر فليس
َ
َ
َّ
ين وأغنين من الفقر"(.)61
الد َ
املصدر :إحتاف السادة املتقني .109 ،100/5
الدعاء لتحسني املعيشة
• قال :وحدثين إبراهيم بن سعيد ،حدثنا أبو معاوية ،عن عبدالرمحن بن إسحاق ،عن
قال عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه:
القاسم بن عبدالرمحن قالَ :
ي
ما دعا عبد ُّ
أوسع هللا عليه يف معيشته ،من قال :اي ذا ي
املن وال ميَُ ُّن
قط هبذه الدعوات إال َ
ي
َّ
وجار املستجريين،
ظهر الالجئنيَ ،
عليك ،ايذا اجلالل واإلكرام ،ايذا الطول ،ال إله إال أنتَ ،
أحدا ،فأخذها ،وأدى أمانته ،واحلمد
قال :وذكر هذه احلكاية أبو احلسن بن جهضم ،وزاد يف آخرها :فإذا هو مبثابة دينار ومل ير ا
هلل.
( )61قال األلباِن يف سلسلة األحاديث الصحيحة ( )3596معل اقا على الزايدة يف احلديث ،من قوله "وتقولني" :هذه الزايدة -

مستقلة  -هي يف صحيح مسلم ( )79/8أيض ا من طريقني عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة بقصة فاطمة ،دون
التسبيح والذكر ،قال :فلعل اجلمع بني احلديثني من ختاليط أيب هشام الرفاعي ،فهو متفق على تضعيفه ،كما قال البخاري.
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ي
كنت كتبتين َ ي
اسم الشقاء ،وأثبتين
ومأمن اخلائفني ،إن َ
عندك يف أم الكتاب شقيًا ُ
َ
فامح عين َ
ي
كنت كتبتين َ ي
فامح حرماِن،
َ
عندك سعيدا ،وإن َ
عندك يف أم الكتاب حمروم ا مقرتا على رزقيُ ،
ي
ك الذي أنزلت{ :ميَْ ُحو
عندك سعيدا موفَّقا للخري ،فإنك ُ
ويسْر رزقي ،وأثبتين َ
تقول يف كتابي َ
ندهُ أ ُُّم الْ يكتَ ي
اب}([ )62سورة الرعد.]39 :
َّ
ت َو يع َ
اَّللُ َما يَ َشاءُ َويـُثْبي ُ
املصدر :إحتاف السادة املتقني  100/5وقال :هذا الدعاء يستعمله الناس يف ي
ي
النصف من
ليلة
ُ
ُ ُ
شعبان.

الدعاء ابلعافية
قال صلى هللا عليه وسلم:
• َ

ك أوسع يل".
"وعافيت َ

املصدر :املغين عن محل األسفار (.)3780
أحب إيل" الوارد يف كتاب إحياء علوم الدين
َ
ك ُّ
قال احلافظ العراقي خترجياا حلديث" :وعافيت َ
ي
ك
يوم خر َج إىل الطائف ،بلفظ" :وعافيت َ
 :134/4ذكره ابن إسحاق يف السرية ،يف دعائه َ
أوسع يل" .وكذا رواه ابن أيب الدنيا يف الدعاء ،من رو ي
مرسال .ورواه أبو
اية حسان بن عطية ا
ُ ُ
مسندا ،وفيه من ُجيهل.
عبدهللا بن منده من حديث عبدهللا بن جعفر ا
الدعاء يف ختام اجمللس
• قال ابن املبارك :أخربان حيىي بن أيوب ،عن عبيدهللا بن زحر ،عن خالد بن أيب عمران،
أن ابن عمر قال:

( )62القضاء والقدر للبيهقي ( )257وقال :موقوف ،املصنف البن أيب شيبة (.)30145
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جملسه إال دعا ي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يكاد يقوم من ي
اللهم
كان ُ
هبؤالء الدعواتَّ " :
ُ ُ
ك ما تبليغنا به رمحتك ،ومن
ك ما ُيول بيننا وبني معاصيك ،ومن طاعتي َ
اقسم لنا من خشيتي َ
ْ
ي
اليق ي
ني ما ي
وقوتينا ما أحييتنا ،واجعله
هتون به علينا
مصيبات الدنيا ،ومتيعنا أبمساعنا وأبصاران َّ
جتعل مصيبتَنا يف
الوارث منا،
َ
واجعل أثران على من ظلمنا ،وانصران على من عاداان ،وال ْ
ْ
ديننا ،وال ي
أكرب يمهنا وال مبل َغ علمنا ،وال تسلي ْط علينا من ال يرمحنا".
جتعل الدنيا َ

ذكر الزبيدي أن ابن أيب الدنيا رواه يف كتاب الدعاء عن داوود بن عمرو الضيب( ،)63عن ابن
املبارك.
أثبت احلديث من املصدر األصل(.)64
وقد ُّ
املصدر :إحتاف السادة املتقني .79/5
الدعاء رجاء املغفرة

• عن علي قال:
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
قال يل ُ
َ
رت ذنوبك ،وإن كانت مثل ز ي
بد
ك كلمات إذا قلتَ َّ
هن غ يف َر لك"؟ ويف لفظ" :غ يف ْ
"أال أعلم َ
َ
البحر" أو "مثل ي
العلي احلليم الكرمي ،ال إله
عدد الذر ،مع أنه
مغفور لك؟ :ال إله إال هللا ُّ
ٌ
َ
رب السما ي
وات السب يع ي
العلي العظيم ،سبحان هللا ي
ي
العرش الكرمي ،واحلمد هلل
ورب
إال هللا ُّ
ي
رب العاملني"(.)65
( )63يف األصل :داود بن عمر عن الضيب .والصحيح ما أثبت.
( )64الزهد والرقائق البن املبارك ( ،)431كما رواه ابن أيب الدنيا يف كتابه اليقني ( ،)2وروايته فيه عن ابن املبارك ،كما قال الزبيدي.
وحسنه
كما رواه ابن السين يف عمل اليوم والليلة ( ،)446والرتمذي يف السنن ( )3502وقال :حديث حسن غريبَّ ،
األلباِن.
( )65السنة البن أيب عاصم ( ،)1317 ،1316 ،1315صحيح ابن حبان ( )6928قال الشيخ شعيب :حديث صحيح ،رجاله
ثقات رجال الصحيح غري عبد هللا بن سلمة  -وهو املرادي  -فقد روى له أصحاب السنن ،ووثقه املؤلف ...اهـ .املعجم
الكبري للطرباِن ( ،)5060مسند أمحد ( )712قال الشيخ شعيب :حديث حسن .السنن الكربى للنسائي (.)7631
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املصدر :جامع األحاديث ،)34107( ،مجع اجلوامع ( ،)171/4كنز العمال (.)4994
مجيعا :رواه أمحد والعدِن وابن منيع والرتمذي والنسائي وابن حبان وابن أيب الدنيا يف
وفيها ا
الدعاء وابن أيب عاصم يف السنة وابن جرير وصححه احلاكم والضياء ،زاد اخللعي يف اخللعيات:
كلمات الفرج.
هن
َ
قال عليَّ :
ُ
• عن علي قال:

مك كلمات تقوهلن ،لو كانت
أخ َذ ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي ،مث قال" :أال أعلي َ
ي
ي
اللهم ال إله إال
مغفور لكَّ :
ذنوب َ
لغفرها هللا لك؟ على أنه ٌ
ك كعدد النمل ،أو كدب الذرَ ،
الذنوب إال أنت".
فاغفر يل ،إنه ال يغفر
َ
أنت ،سبحانك ،عملت سوءًا ،أو ظلمت نفسيْ ،
املصدر :جامع األحاديث للسيوطي ( ،)32136مجع اجلوامع ( ،)1013/4كنز العمال
( ،)5052وفيها :رواه ابن أيب الدنيا يف الدعاء ،وعبدالغين بن سعيد يف إيضاح اإلشكال.
ويف مجع اجلوامع" :كعدد النحل أو ي
كذب الذر".
• عن عمر بن اخلطاب قال:
لك
ما من امر ٍئ مسل ٍم أييت فضاءا من األرض ،فيصلي به الضحى ركعتني ،مث يقولَّ :
اللهم َ
عهد َك ي
عبد َك ،على ي
أستغفرَك لذنيب فإنه
شيئا،
أك
مل
و
خلقتين
أنت
،
ك
ووعد
احلمد
ُ
أصبحت َ
ُ
ُ
ُ
غفر هللا له يف
قد أرهقتين ذنويب و
ْ
تغفرها يلْ ،
أرحم الرامحني؛ إال َ
فاغفرها اي َ
أحاطت يب إال أن َ
املقعد ذنبه ،وإن كان مثل ز ي
ذلك ي
بد البحر.
َ
َ
املصدر :جامع األحاديث ( ،)31421مجع اجلوامع ( ،)233كنز العمال ( ،)23431وفيها
مجيعا :رواه ابن راهويه ،وابن أيب الدنيا يف الدعاء .قال البوصريي يف زوائده :يف سنده" :أبو
ا
قرة األسدي" قال فيه ابن خزمية :ال أعرفه بعدالة وال جرح ،وابقي رجال اإلسناد رجال
الصحيح.
ويف مجع اجلوامع "أرهبتين" بدل "أرهقتين".
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من أدعية الصاحلني
ي
ي
أخوف
وخوفك
إيل،
أحب
ك َّ
َ
األشياء َّ
َ
اجعل حبَّ َ
• وكان ُ
بعض الصاحلني يقول :سيديْ ،
ي
ي
اجعل َّقرةَ عيين يف
األشياء عندي ،و ْ
اقطع حوائجي من الدنيا ابلشوق إىل لقائك ،و ْ
ي
أعني ي
اجعل راحيت يف
أهل الدنيا بدنياهم َّ
عبادتك ،وإذا َّقر ْ
ت ُ
فأقر عيين بطاعتك ،و ْ
لقائك( ).
66

املصدر( :ينظر اهلامش)
الدعاء املستجاب
ابن أيب الدنيا إبسنادهي عن احلسن البصري أنَّه قال:
• روى ُ
السالم إىل قومه ،وقد فشا فيهم ي
السحر ،ومل يُ يطقهم ،علَّ َمهُ هللا
ملَّا َ
يس عليه َّ ُ
بعث هللا تعاىل إدر َ
يهن ي
وجل هذه األمساء ،أوحى إليه :ال تُ ي
قلهن سًرا يف نفسك،
َّ
هبن ،ولكن َّ
للقوم فيَدعُون َّ
بد َّ
عز َّ
هبن
فرفعهُ هللا إليه مكاانا عليًا ،وعلَّ َّ
استجيب لهَّ ،
وكان إذا دعا َّ
مهن هللا سبحانهُ
وهبن دعا َ
َ
عز وج َّل
مهن هللا َّ
هبن ،مثَّ علَّ َّ
سم إذا دعا َّ
لص إليه سحر وال ٌّ
موسى عليه َّ
السالم ،فكان ال َخي ُ
وهبن دعا يف غزوةي األحزاب.
َّ
جيب لهَّ ،
حممدا صلَّى هللا عليه وسلَّم ،وكان إذا دعا َّ
هبن استُ َ
دخل
احلجاج،
َ
فدعوت هللا َّ
كنت مستخفي ا من َّ
وجل َّ
عز َّ
ُ
قال احلسن :و ُ
هبن ،فحبسه ،ولقد َ
هبن ،فيأخ ُذ هللا تعاىل أببصارهم ي
عين.
علي َّ
ست مرات ،فأدعو هللا َّ
وجل َّ
عز َّ
َّ
ي
ي
فصم ثالثةَ أايم،
وجل
تدعو هللا َّ
عز َّ
فإذا َ
التماس املغفرة جلمي يع الذنوب واخلطااي ْ
َ
أردت أن َ
كل عني ،واخرج إىل ٍ
هبن
فضاء من األرض ،وادعُ َّ
انم ُّ
وقم إذا َ
ْ
البس ثياابا ُج َدداْ ،
واغتسل ،و ْ
خرجه ابن أيب الدنيا وغريه ،كما أفاده ابن رجب يف كتابه اختيار األوىل ص  ،125وقد يعين هذا
( )66هذا يروى حديثاا ا
مرسالَّ ،

أنه يف كتابه "الدعاء" املفقود ،فلم أجده فيما طبع له .وأورده ابن الصباغ يف كتابه الطريق السامل ص  551دون عزو ،ورواه
أبو نعيم يف احللية  ،282/8رفعه اهليثم بن مالك الطائي ،وهو اتبعي.
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عدد ي
أربعني مرةَّ ،
أايم التوبة ،مثَّ ي
ك ودنياك،
سل هللا
حاجتك من أم ير آخرتي َ
َ
فإهن َّن أربعون امساَ ،
دعاءك آلخرتك ،وتقول:
اجعل
َ
فإن َ
َّك تُعطاهُ إن شاءَ هللا ،و ْ
رب ي ٍ
ي
احملمود يف
الرفيع جاللُه ،اي هللا
سبحانك ال إله َّإال أنت اي َّ
َ
ُ
كل شيء ووارثه ،اي إله اآلهلة ُ
كل فَعاله ،اي رمحا َن ي ٍ
ي ي
ي
وم فال
حي حني ال َّ
كل شيء ورامحَه ،اي ُّ
حي يف دميومة ملكه وبقائه ،اي قيُّ ُ
يء وآخره ،اي دائم بال ٍ
كل ش ٍ
أول ي
فناء وال
احد أنت الباقيُ ،
يؤوده ،اي و ُ
علمهُ وال ُ
ُ
يفوت شيئا ُ
ُ
ُ
ابرئ ال شيء ي
صمد من غ يري ٍ
لكفئه وال مداِنَ لوصفه،
شبهة وال شيء كمثله ،اي ُ
زو َال مللكه ،اي ُ
َ
اي كبري أنت أنت الذي ال هتتدي القلوب ي
ابرئ النفوس بال ٍ
مثال خال من
لصفة عظمته ،اي َ
ُ
ُ
املوسع ملا يغلَق من عطااي فضله ،اي حنَّا ُن أنت الذي وسع َّ ٍ
غريه ،اي كايف أنت ي
كل شيء رمحتهُ
ُ ُ ُ
َ
اخلالئق منُّه ،اي خالق من يف السماو ي
ي
ي
ات
كل
وعلمه ،اي منَّا ُن اي ذا
اإلحسان الذي قد َّ
عم َّ
َ َ
ٍ
و ي
رحيم ي
مبدئ البدائ يع مل يب يغ
يخ
كل صر ٍ
ومكروب وغياثهُ ومعاذه ،اي َ
األرض وكلٌّ إليه معاده ،اي َ
ي
ي
يف إنشائها عوانا من خلقه ،اي َّ
حليم ذو أانةٍ فال
عال َم الغيُّوب فال يؤودهُ شيء من حفظه ،اي ُ
ي
محيد ال َف ي
عال ذا
اخلالئق
برز
لدعوته من خمافته ،اي َ
يعادلهُ شيء من خلقه ،اي َ
معيد ما أفناهُ إذا َ
ُ
ي
ي
ي
قاهر اي
املنيع
املن على مجي يع خلقه بلطفه ،اي عز ُيز أنت ُ
ُ
الغالب على أمره فال شيءَ يعادله ،اي ُ
كل ٍ
ي
يطاق انتقامه ،اي قريب ٍ
شيء ارتفاعه ،اي َّ
ي
متعال فوق ي
مذل
البطش
ذا
الشديد أنت الذي ال ُ
ُ
كل جبَّا ٍر بقه ير عزي يز سلطانه ،اي نور ي ٍ
ي
ي
ُّوس
كل شيء وهداهُ أنت الذي َ
َ
فلق الظلمات بنوره ،اي قد ُ
ومعيدها بعد فنائها بقدرته ،اي جليل ي
متكرب عن
فال شيءَ يعادلهُ من خلقه ،اي َ
مبدئ الربااي َ
ُ
كل ٍ
كل ي
ي
ثنائه وجمده ،اي كرميَ العف يو
تبلغ
شيء
ُ
فالعدل أمرهُ و ُ
األوهام َّ
حممود ال ُ
الصدق وعده ،اي ُ
ُ
ي
شيء عدلُه ،اي عظيم اي ذا ي
كل ٍ
العز و ي
ذا ي
الثناء الفاخ ير وذا ي
الكربايء
اجملد و
العدل أنت الذي َ
مأل َّ
ُ
ي
كل كر ٍبة واي جمييب عند ي
عزه ،اي غياثي عند ي
عقوابت الدنيا
ك أماانا من
فال يُ َذ ُّل ُّ
كل دعوة ،أسألُ َ
عين أبصار الظَّلَ ي
قلوهبم عن ي
واآلخرة ،وأن حتبس ي
شر ما
مة املريدين يل السوء ،وأن
َ
تصرف َ
َ
َ
اجلهد وعليك
يُضمرون إىل خ ٍري ال ميلكهُ غريُك .اللَّ َّ
ومنك اإلجابة ،وهذا ُ
هم هذا الدعاءُ َ
حمم ٍد وآله.
التُّكالن ،وال َ
حول وال َّقوةَ َّإال ابهلل ،وصلَّى هللا على َّ
املصدر :الطريق السامل إىل هللا ص  ،537دون ذكر كتاب "الدعاء" ،ونص عليه السيوطي
اشتهرت للبوِن ،هل هلا أصل؟ فأجاب يف ي
كتابه "القول
رمحه هللا عندما سئل :األمساءُ اليت
ْ
َ
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أقف هلا على أصل ،إال ما أخرجهُ ابن أيب الدنيا يف كتاب الدعاء،
اجللي يف حديث الويل" :مل ْ
قال :حدثنا حممد بن سعيد ،حدثنا سالم الطويل ،عن احلسن بن علي ،عن احلسن البصري
أيضا /1
قال :ملا َ
يس إىل قومه ..وساقه .وهو يف كتابه "احلاوي للفتاوي" ا
بعث هللا إدر َ
.)67(439

***

***

***
***

***
***

***
***
***

()67
أيضا .129/1
ورواه عنه أبو طالب املكي يف قوت القلوب ا
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***
***

***
***

***

***

فهرس املراجع

()68

(أ)
إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين /مرتضى الزبيدي -.بريوت :مؤسسة التاريخ
العريب 1414 ،هـ.
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان /عالء الدين ابن بلبان الفارسي؛ حتقيق شعيب

األرانؤوط -.دمشق :مؤسسة الرسالة 1408 ،هـ.
إحياء علوم الدين /الغزايل -.بريوت :دار املعرفة.

اختيار األوىل يف شرح حديث اختصام املأل األعلى /ابن رجب احلنبلي؛ حتقيق جاسم فهيد
الدوسري -.الكويت :مكتبة دار األقصى 1406 ،هـ.
األمساء والصفات /أمحد بن احلسني البيهقي؛ حتقيق عبدهللا بن حممد احلاشدي -.جدة :دار
السوادي 1413 ،هـ.
اإلشراف يف منازل األشراف /ابن أيب الدنيا؛ حتقيق جنم عبدالرمحن خلف -.الرايض :مكتبة
الرشد 1411 ،هـ.
اإلصابة يف متييز الصحابة /ابن حجر العسقالِن؛ حتقيق علي حممد البجاوي -.بريوت :دار
اجليل 1412 ،هـ( .وطبعات أخرى).
االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد /البيهقي؛ حتقيق أمحد عصام الكاتب -.بريوت :دار
اآلفاق اجلديدة 1401 ،هـ.
اإلكليل يف استنباط التنزيل /السيوطي؛ حتقيق سيف الدين الكاتب -.بريوت :دار الكتب
العلمية 1401 ،هـ.
إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع /املقريزي؛ حتقيق حممد
عبداحلميد النميسي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1420 ،هـ.
(ب)
( )68مراجع التحقيق ومعلوماهتا من املكتبة الشاملة ،وموقع الدرر السنية ،وخاصة ابحملقق.
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البداية والنهاية /ابن كثري الدمشقي؛ حتقيق عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي -.القاهرة :دار هجر،
 1424هـ.
(ت)
اتريخ بغداد /اخلطيب البغدادي؛ حتقيق بشار عواد معروف -.بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
 1422هـ.
اتريخ دمشق /ابن عساكر؛ حتقيق عمرو بن غرامة العمروي -.بريوت :دار الفكر1415 ،
هـ( .وطبعات أخرى).
ختريج أحاديث إحياء علوم الدين /العراقي ،السبكي ،الزبيدي؛ استخراج حممود حممد
احلداد -.الرايض :دار العاصمة 1408 ،هـ.
الرتغيب والرتهيب /قوام السنة؛ حتقيق أمين صاحل شعبان -.القاهرة :دار احلديث1414 ،هـ.
التنوير شرح اجلامع الصغري /األمري الصنعاِن؛ حتقيق حممد إسحاق حممد إبراهيم -.الرايض:

مكتبة دار السالم 1432 ،هـ.

هتذيب الكمال يف أمساء الرجال /أبو احلجاج املزي؛ حتقيق بشار عواد معروف -.دمشق:
مؤسسة الرسالة 1400 ،هـ.
(ج)
جامع األحاديث /السيوطي؛ حتقيق فريق من الباحثني؛ إشراف علي مجعة.
اجلامع الصغري من حديث البشري النذير /السيوطي.
مجع اجلوامع :اجلامع الكبري /السيوطي؛ حتقيق خمتار إبراهيم وآخرين -.القاهرة :األزهر،
 1426هـ.
(ح)
احلاوي للفتاوي /السيوطي -.بريوت :دار الفكر 1424 ،هـ.
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حسن التنبه ملا ورد يف التشبه /جنم الدين الغزي؛ حتقيق جمموعة ابحثني -.دمشق :دار
النوادر 1432 ،هـ.
حلية األولياء وطبقات األصفياء /أبو نعيم األصبهاِن -.القاهرة :مطبعة السعادة 1394 ،هـ
(د )
الدر املنتظم يف اسم هللا األعظم /السيوطي؛ حتقيق مجيل عبدهللا عويضة 1430 ،هـ.
الدر املنثور يف التفسري ابملأثور /جالل الدين السيوطي -.بريوت :دار الفكر.
الدعاء /الطرباِن؛ حتقيق مصطفى عبدالقادر عطا -.بريوت :دار الكتب العلمية 1413 ،هـ.
الدعاء /أليب عبدالرمحن حممد بن فضيل الضيب؛ حتقيق عبدالعزيز بن سليمان البعيمي-.
الرايض :مكتبة الرشد 1419 ،هـ.
الدعوات الكبري /للبيهقي؛ حتقيق بدر بن عبدهللا البدر -.الكويت :غراس للنشر 1430 ،هـ
(ز )
الزهد والرقائق /عبدهللا بن املبارك؛ حتقيق حبيب الرمحن األعظمي -.بريوت :دار الكتب
العلمية (يليه ما رواه نعيم بن محاد).
(س)

سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد /حممد بن يوسف الصاحلي؛ حتقيق عادل عبداملوجود،
علي حممد معوض -.بريوت :دار الكتب العلمية 1414 ،هـ.
السلسلة الصحيحة /حممد انصر الدين األلباِن.
سنن ابن ماجه /حتقيق شعيب األرانؤوط ،حممد كامل قره بللي -.دمشق :مؤسسة الرسالة،
 1430هـ.
سنن أيب داود /حتقيق شعيب األرانؤوط وآخرين -.دمشق :مؤسسة الرسالة 1430 ،هـ.
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سنن الرتمذي /حتقيق بشار عواد معروف -.بريوت :دار الغرب اإلسالمي 1418 ،هـ.
(وطبعات أخرى).
سنن النسائي الكربى /حتقيق عبدالغفار البنداري؛ سيد كسروي حسن -.بريوت :دار الكتب
العلمية 1411 ،هـ.
السنة /ابن أيب عاصم؛ حتقيق حممد انصر الدين األلباِن -.بريوت :املكتب اإلسالمي،
1400هـ.
سري أعالم النبالء /مشس الدين الذهيب؛ حتقيق جمموعة من احملققني؛ إشراف شعيب
األرانؤوط -.ط -.3دمشق :مؤسسة الرسالة 1405 ،هـ.
(ش)
شرح مشكل اآلاثر /الطحاوي؛ حتقيق شعيب األرانؤوط -.دمشق :مؤسسة الرسالة،
1415هـ.
شعب اإلميان /البيهقي؛ حتقيق حممد السعيد زغلول -.بريوت :دار الكتب العلمية1410 ،هـ
(ص)
صحيح ابن حبان = اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان.
صحيح البخاري /حتقيق حممد زهري الناصر -.دار طوق النجاة 1422 ،هـ( .وغريه من
الطبعات املرقمة).

صحيح الرتغيب والرتهيب /حممد انصر الدين األلباِن -.الرايض :مكتبة املعارف1421 ،هـ
صحيح اجلامع الصغري وزايدته /حممد انصر الدين األلباِن -.بريوت :املكتب اإلسالمي.
صحيح مسلم /حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي -.بريوت :دار إحياء الرتاث العريب( .وغريه من
الطبعات املرقمة).
صفات رب العاملني /ابن احملب الصامت؛ حتقيق فواز بن فرحان الشمري (رسالة ماجستري،
جامعة أم القرى).
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صلة اخللف مبوصول السلف /مشس الدين الروداِن؛ حتقيق حممد حجي
(ض)
ضعيف اجلامع الصغري وزايدته /حممد انصر الدين األلباِن -.بريوت :املكتب اإلسالمي.
(ط)
طبقات الشافعية الكربى /اتج الدين السبكي؛ حتقيق حممود الطناحي ،عبدالفتاح احللو-.
القاهرة :هجر للطباعة والنشر 1413 ،هـ.
الطريق السامل إىل هللا /أليب نصر عبدالسييد بن حممد بن الصباغ؛ حتقيق حممد خري رمضان

يوسف -.الكويت أسفار لنشر نفيس الكتب 1442 ،هـ.
(ع)

العدة للكرب والشدة /ضياء الدين املقدسي؛ حتقيق ايسر إبراهيم حممد -.القاهرة :دار
املشكاة 1414 ،هـ.
عمل اليوم والليلة /البن السين؛ حتقيق كوثر الربِن -.جدة :دار القبلة.
عيون األخبار /عبدهللا بن قتيبة الدينوري -.بريوت :دار الكتب العلمية 1418 ،هـ.
وطبعة دار الكتب املصرية.
(ف)
فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري /الشوكاِن -.بريوت :دار ابن
كثري 1414 ،هـ.
الفتوحات الرابنية على األذكار النووية /ابن عالن الصديقي -.القاهرة :مجعية النشر والتأليف
األزهرية.
الفرج بعد الشدة /ابن أيب الدنيا؛ حتقيق عبيدهللا بن عالية -.ط -.2القاهرة :دار الراين،

 1408هـ.
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فقه السرية /حممد الغزايل؛ خرج أحاديثه حممد انصر الدين األلباِن -.دمشق :دار القلم،
 1427هـ.
فهرسة الكتب /يوسف بن عبداهلادي املقدسي ،طبعة قدمية.
الفوائد اجلليلة يف مسلسالت ابن عقيلة /حتقيق حممد رضا -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية،
 1421هـ.
(ق)
القضاء والقدر /البيهقي؛ حتقيق حممد بن عبدهللا آل عامر -.الرايض :مكتبة العبيكان،
 1421هـ.
قوت القلوب يف معاملة احملبوب /أبو طالب املكي؛ حتقيق عاصم إبراهيم الكيايل -.ط-.2
بريوت :دار الكتب العلمية 1426 ،هـ.
قوت املغتذي على جامع الرتمذي /السيوطي؛ حتقيق انصر بن حممد الغرييب( .رسالة دكتوراه،

جامعة أم القرى).

(ك)
كنز العمال يف سنن األقوال واألعمال /املتقي اهلندي؛ حتقيق بكري حياِن ،صفوة السقا-.
ط -.5دمشق :مؤسسة الرسالة 1401 ،هـ.
(م)
جمابو الدعوة /ابن أيب الدنيا؛ حتقيق زايد محدان -.بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية1413 ،هـ
اجملالسة وجواهر العلم /أبو بكر الدينوري؛ حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان -.بريوت:
دار ابن حزم 1419 ،هـ.
جممع الزوائد ومنبع الفوائد /نور الدين اهليثمي؛ حتقيق حسام القدسي -.القاهرة :مكتبة
القدسي 1414 ،هـ.
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مرآة الزمان يف تواريخ األعيان /سبط ابن اجلوزي؛ حتقيق حممد بركات وآخرين -.دمشق:
مؤسسة الرسالة 1434 ،هـ.
املستدرك على الصحيحني /احلاكم النيسابوري -.القاهرة :دار التأصيل 1435 ،هـ( .وغريها
من الطبعات).
املستغيثني ابهلل /ابن بشكوال؛ حتقيق مانويال مارين[ -.مدريد] :معهد التعاون مع العامل
العريب 1412 ،هـ.
املسلسالت من األحاديث واآلاثر /أليب الربيع سليمان بن موسى الكالعي.
مسند أيب يعلى املوصلي /حتقيق حسني سليم أسد -.دمشق :دار املأمون للرتاث1404 ،هـ
مسند اإلمام أمحد بن حنبل /حتقيق شعيب األرانؤوط وآخرين -.دمشق :مؤسسة الرسالة،
 1421هـ.
مسند زيد بن علي (الشاملة).
مسند الشهاب القضاعي /حتقيق محدي عبداجمليد السلفي -.ط -.2دمشق :مؤسسة

الرسالة 1407 ،هـ.

املصنف /عبدالرزاق الصنعاِن؛ حتقيق حبيب الرمحن األعظمي -.ط -.2اهلند :اجمللس العلمي؛
بريوت :توزيع املكتب اإلسالمي 1403 ،هـ.
مصنف ابن أيب شيبة /حتقيق حممد عوامة -.جدة :دار القبلة( .وطبعات أخرى).
املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية /ابن حجر العسقالِن؛ حتقيق سعد بن انصر
الشثري -.الرايض :دار العاصمة 1419 ،هـ.
معجم ابن األعرايب /حتقيق عبداحملسن بن إبراهيم احلسيين -.الدمام :دار ابن اجلوزي1418 ،
هـ.
املعجم األوسط /الطرباِن؛ حتقيق طارق بن عوض هللا ،عبداحملسن احلسيين -.القاهرة :دار
احلرمني.
معجم الشيوخ /عمر بن فهد املكي؛ حتقيق حممد الزاهي.
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املعجم الكبري /الطرباِن؛ حتقيق محدي عبداجمليد السلفي -.ط -.2القاهرة :مكتبة ابن تيمية،
 1415هـ.
املعجم املفهرس ،أو جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة /ابن حجر العسقالِن؛
حتقيق حممد شكور املياديين -.دمشق :مؤسسة الرسالة 1418 ،هـ.
املغين عن محل األسفار يف األسفار /عبدالرحيم العراقي ،هبامش إحياء علوم الدين( .وغريه
من الطبعات).
مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم /طاشكربي زاده -.بريوت :دار
الكتب العلمية 1405 ،هـ.
املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم /ابن اجلوزي؛ حتقيق حممد عبدالقادر عطا ،مصطفى عبدالقادر

عطا -.بريوت :دار الكتب العلمية 1412 ،هـ.

املنعشات العوادية يف الكالم على البسملة واحلمدلة والصالة والسالم على خري الربية
(خمطوط).
امليزان يف تفسري القرآن /حممد حسني الطباطبائي.
(ن)
نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار /ابن حجر العسقالِن؛ حتقيق محدي عبداجمليد
السلفي -.ط -.2دمشق؛ بريوت :دار ابن كثري 1429 ،هـ.
نزهة اجملالس ومنتخب النفائس /عبدالرمحن الصفوري -.القاهرة :املطبعة الكاستلية1283 ،هـ
نوادر األصول /احلكيم الرتمذي؛ حتقيق عبدالرمحن عمرية -.بريوت :دار اجليل.
(ي)
اليقني /ابن أيب الدنيا؛ حتقيق ايسني حممد السورس -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية.
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