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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
 

ا الَِّذينا آماُنوا اذُْكُروا اَّللَّا  احلمد هلل القائل: } ِثريًاَيا أاي ُّها {، والصلة  واسابُِّحوُه ُبْكراًة واأاِصيًل   ،ذِْكرًا كا
"،  رطٌب من ذكِر هللا  خرُي العمِل أن تُفارِق الدنيا ولساُنكا والسلم على نبينا حممد القائل: "

 وعلى آله وأصحابه الطيبني املباركني، وبعد:
يتداول ذكره بني أهل احل الدنيا  للحافظ ابن أيب  الذِِّكر  ديث، سواء ابالستشهاد  فإن كتاب 

بنصوصه، أم ببيان درجة أحاديث فيه، أم بقراءته ومساعه. ولكن من املؤسف أن يكون هذا  
الكتاب القيِّم يف موضوعه مفقوًدا، بعيًدا عن أيدي القراء والباحثني. ولذلك عزمت على مجع 

(  77فقراته )  ما تفرق منه يف كتب احلديث وغريه، وهذا ما كان بفضل هللا، وقد بلغ جمموع 
 فقرة، وهو عدد ال أبس به، واحلمد هلل. 

وكان ابإلمكان مجع أكثر من هذا العدد، لو أن الناقلني عن ابن أيب الدنيا ذكروا فيما ينقلون  
منه عناوين كتبه، ولكنهم إما أن يوردوا احلديث بسنده، أو يذكروا أنه رواه فقط. وقد أورد قوام 

( حديثًا وأثرًا البن أيب الدنيا، ولكن مل 180هيب( أكثر من )السنة يف كتابه )الرتغيب والرت 
 يذكر من بينها عنوان كتاب له! 

احلديث أو اخلرب عن ابن أيب الدنيا على أنه من كتابه )الذكر( بغلبة الظن، إذا كان   وقد أوردُ 
 يف األذكار، أو ساندهتا قرائن أخرى.

وفوائد الذكر، وجمالسه،  ل الذكر واحلث عليه،  ، مثل فضوهذا اجملموع يف أبواب متنوعة من الذكر
،  وأفضل األمور وأحبها إىل هللاواللسان الرطب بذكر هللا، وخطر الغفلة عن ذكره سبحانه،  

  ...واألذكار ذات األجور العظيمة، والتسبيح والتحميد والتكبري والتهليل واالستغفار واحلوقلة
 
 
 
 



4 
 

 سند الكتاب وتوثيقه:
ر عليها معظمها مسندة، تصل برواهتا إىل احلافظ ابن أيب الدنيا رمحه  وهذه النصوص اليت عث 

التوثيقية على نسب الكتاب هللا، وهي بذلك من األدلة  القراءات  إىل مؤلفه  ة  إليها  ، ونضيف 
 والسماعات واإلجازات اآلتية: 

يف كتابه املعجم   البن أيب الدنيا   "الذكر"كتاب  فقد أورد احلافظ ابن حجر العسقلين عنوان  
 املفهرس، وذكر سنده إليه هكذا:

 أنبأان أبو احلسن بن املقريِّ   ،عن يونس ابن أيب إسحاق  ،أنبأان أبو علي حممد بن أمحد املهدوي
أنبأان أبو احلسني بن   ،أنبأان الفضل بن سهل إجازة عن اخلطيب أيب بكر البغدادي  ،يف كتابه
جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء    :املعجم املفهرس)  .أنبأان أبو علي بن صفوان عنه  ،بشران
 (. 102ص  332رقم  املنثورة 

ه ( يف "فهرسة الكتب"،    909وذكره البن أيب الدنيا أيًضا يوسف بن عبداهلادي املقدسي )ت  
 (. ط، قدمية. 505رقم )

 .2/1419كما أورده له حاجي خليفة يف كشف الظنون 
 . 249هرسته ص وذكره ابن خري اإلشبيلي يف ف

)ت   أو مشيخة علم الدين الربزايل،  ثبت مسموعات علم الدين الربزايل على شيوخهوهو يف  
بسماعه من   ،.. مسعت على النجيب املقداد كتاب الذكر البن أيب الدنيا .   (، قال:ه   739

السهروردي  ،ابن احلصري الشبلي...    ،وإجازته من  ابن  فهارس خمطوطات )بسماعهما من 
 (. 16520رقم  بدمشق الوطنية املكتبة 

، و"املنتخب من معجم شيوخ  1/501وأورد السمعاين يف كتابه "التحبري يف املعجم الكبري"  
  شاه بن أمحد بن عبدهللا البد الوهِّاب بن  ، أورد اسم شيخه أيب الفتوح ع1145السمعاين" ص  

أيب الدنيا، بروايته  مجيع كتاب الذكر البن  وأن من مجلة ما مسع منه    الشاذَيخي النيسابوري،
 . عن أيب عمر السلمي، عن أيب احلسني بن بشران، عن أيب علي بن صفوان الربذعي، عنه

ه (،    536ومسع هذا الكتاب من حفيده أيب حممد عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدالوهاب )ت  
 .942بروايته عن جده املذكور، كما يف املنتخب من معجم شيوخ السمعاين ص 

 بتحقيق التدمري. 381/ 36اتريخ اإلسلم مة األوىل أيًضا الذهيب يف وذكر املعلو 
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التفليسي املغازيل الصويف،   أنس بن عبدالعزيز بن عبد هللاكما أورد الذهيب اسم أيب القاسم  
مسع من هبة هللا بن الشبلي كتاب الذكر البن أيب الدنيا. ه (، وقال:    620)ت    بكنيته  رشهو امل
 (. 596/ 13بشار  حقيقتباتريخ اإلسلم )

ه (، وقال:   632)ت    الفتوح حممد بن حممد بن أيب املعايل الواثيب األصبهاين  أيبوأورد اسم  
يخ اإلسلم اتر . )اد الزينيبمسع من جده أيب املعايل كتاب الذكر البن أيب الدنيا، بسماعه من طرِّ 

 (.14/89 بتحقيق بشار
 .238/ 1ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد  وكذا ذكره تقي الدين الفاسي يف

محد بن أيب غامن األنصاري احلليب أبكر بن حممد بن    كما ذكر التقي الفاسي يف ترمجة أيب
سليمان كتاب الذكر مسع من التقي  ه (، أنه    781)ت    الصاحلي احلنبلي الشهري اببن احلبال

 .البن أيب الدنيا
 .404وذكر هذا أيًضا ابن طولون يف القلئد اجلوهرية يف اتريخ الصاحلية ص 

، وأض             ا  أن ابن 609/ 2اجملمع املؤس             س للمعجم املفهرس  وذكره احلافظ ابن حجر يف 
 .واببن عريف الصاغة ،اببن الصائغ احلبِّال يعر  أيًضا

الفرج عبدالرمحن بن يوسف بن أمحد    حممد وأيب  زين الدِّين أيبسم  وأورد ابن العماد احلنبلي ا 
 ، وقال:  بن قريج بن الطحِّان احلنبلي الصِّاحلي

شذرات الذهب يف  ) كر البن أيب الدنيا.  مسع على أيب اهلول علي بن عمر اجلزري كتاب الذِِّ 
 (.  373/ 9أخبار من ذهب 

  بأان أن، وأورد سنده إليه هكذا:  4/192عمر  وذكر ذلك أيًضا ابن حجر يف إنباء الغمر أببناء ال
 .  هبة هللا الشبليبأانأن ،نبأان الشهاب عمر السهرورديأ ، التقي سليمان بن محزة

مشس الدين حممد بن أمحد بن عمر املقدسي احلنبلي خطيب   وأورد ابن رافع السلمي اسم
الوفيات  )  .البن أيب الدنيا  "الذكر"الواسطي    الدين  من جده ألمه تقي، وأنه مسع  زملكا هبا
 (.83/ 2البن رافع 

الواسطي:   التقي  املقدسي  كما مسع من جده ألمه  احلسن  بن  أمحد  بن  الدين حممد  مشس 
 (.213/ 2الوفيات البن رافع ) .الصاحلي احلنبلي
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واحلافظ ابن أيب الدنيا له كتب كثرية، وقد صنف يف مجيع أبواب الزهد والرقائق، وأبدع فيها  
ع، وكلُّها مسندة، وهذا ما يعطيها القيمة العلمية عند أهل العلم، وإن تفاوتت درجاهتا يف  ونوَّ 

( كتااًب  16القبول، فإن ابإلمكان معرفة ما صح منها مما مل يصح. وقد حققت له من قبل )
 وهلل احلمد.

ادي،  واملؤلف حمدِِّث وأخباري مشهور، هو أبو بكر عبدهللا بن حممد بن عبيد القرشي البغد
ه ، ومن أقدم مشاخيه سعيد بن سليمان الواسطي، وأكثر   208من موايل بين أمية، والدته عام  

 ه (. 238روايته عن شيخه حممد بن احلسني الربجلين )ت 
 وقد روى عن خلق كثري، بينهم من ال يُعر ، كما قال الذهيب!
 خللفاء. وكان متوسًعا يف العلوم واألخبار، وأدَّب غري واحد من أوالد ا

 ( منها، معظمها يف الزهد والرقاق.162وتصانيفه كثرية، ذكر الذهيب عناوين )
 !(1)ه ، رمحه هللا، وجزاه خريًا عن العلم وأهله 281تويف عام 

وقد مجعُت نصوص الكتاب من مصادر عديدة، ووثقتها كلَّها، وخرَّجتها، وضبطتها، وبيَّنت  
مل أجدها تركتها. وجعلت توثيق النص يف املنت )املصادر(،    درجاهتا نقًل من علماء احلديث، فإذا 

ورتبت   فيها.  النص خمرًَّجا  إذا كان  املصادر  ابلتوثيق من  أكتفي  وقد  اهلوامش،  والتخريج يف 
 فقراهتا موضوعيًّا.

نفعين هللا وإخواين هبذا الكتاب وغريه من الكتب النافعة، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن 
 نا اإلخلص يف القول والعمل، إنه أكرم مسؤول، وأقرب جميب.عبادته، وكتب ل

 واحلمد هلل الذي يسَّر هذا. 
 

 حممد خري يوسف
 إستانبول

 ه   1442رمضان  24
  

 
 .  16/72، هتذيب الكمال 13/397من مصادر ترمجته: سري أعلم النبلء  (1)
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 فضل الذكر وأمهيته واحلث عليه
 

  :قال ما ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  عن النيبِِّ  ،عن أيب ذرِّ  •
ــا    ن  مي فيه صـــــد ة   وجل   إال وهلل عز   وليلة    ما من يوم  "  وما من   ،من عباده هبا على من يشـــ

 .(2)"ه  ذكر   ه  من أن يلهم   أبفضل   هللا على عبد  
 

 .363/ 1الدر املنثور يف التفسري ابملأثور ، 2/400: الرتغيب والرتهيب للمنذري املصدر
 

أبو احلس    ني بن بش    ران،   انأخربان طراد بن حممد بن علي الزينيب، أنبأقالا قوام الس    نة:   •
هارون بن معرو ،   اننا ابن أيب الدنيا، أنبأحدثاحلس         ني بن ص         فوان الربدعي،   انأنبأ

نا عبدهللا بن س           عيد بن أيب هند، عن زَيد بن أيب زَيد،  حدثأنس بن عياض، حدثنا  
 :ى هللا عليه وسلمهللا صلَّ  رسولُ  عن أيب حبرية، عن أيب الدرداء قال: قالا 

لكم من   وخري    ،هــا د درجــاتكموأرفعِّ   ،كموأزكــاهــا عنــد مليكِّ   ،كمأعمــالِّ   أنبئكم خبريِّ أال  "
  "؟كمهم ويضربوا أعنا   كم فتضربوا أعنا   وا عدو  ن تلق  أو  ،ق رِّ والو   الذهبِّ  إعطا ِّ 

 هللا؟  َي رسولا  قالوا: ما ذاكا 
 ."وجل   هللا عز   ذكر  " قال:

 عزَّ هللا    هللا، من ذكرِ   ى ل ه من ع ذابِ من عم ل  أ ا   أح دٌ   م ا عم لا   جب ل:  مع اذ بنُ   ق ال: وق الا 
وجلِّ 
(3). 
 

 

(. ورواه عن أيب ذر البزار أيًضا، يف آخر جزء من حديث،  905الراوي يف املصدرين السابقني أبو ذر. وقد ضعفه يف ضعيف الرتغيب )  (2)
. 2/237جممع الزوائد   وفيه حس  ني بن عطاء ض  عفه أبو حاري وغريه وذكره ابن حبان يف الثقات وقال: خيطد ويدلس.قال اهليثمي:  

رواه الطرباين يف (، لكن ق  ال احل  افظ اهليثمي:  1857ة أيب ال  درداء عن  د الطرباين يف كت  اب  ه ال  دع  اء )وهو جزء من ح  دي  ث من رواي  
جممع الزوائد ومنبع  .  وثقه ابن معني وابن حبان، وضعفه ابن املديين وغريه، وبقية رجاله ثقات  ،معيالكبري، وفيه موسى بن يعقوب الزَّ 

 ء )الزمعي( أيًضا.. قلت: ويف سند كتابه الدعا237/ 2الفوائد 
( وقال الش   يخ ش   عيب: إس   ناده ص   حيح، ش   عب اإلميان 21702(، مس   ند أمحد )3790(، س   نن ابن ماجه )3377س   نن الرتمذي ) (3)

 (.2629( وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. وصححه يف صحيح اجلامع )1825(، املستدرك للحاكم )516)
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( بس    نده إىل ابن أيب الدنيا، ونصُّ احلديث 1351: الرتغيب والرتهيب لقوام الس    نة )املصـــدر
 هأمحد والرتمذي وابن ماج  هأخرج قال: 362/ 1الدر املنثور يف التفس        ري ابملأثور  مثبٌت منه،  

رواه وقال:  395/ 2الرتغيب والرتهيب للمنذري  ،  وابن أيب الدنيا واحلاكم وص  ححه والبيهقي
أمحد إبس          ناد حس          ن، وابن أيب الدنيا والرتمذي وابن ماجه واحلاكم والبيهقي، وقال احلاكم: 

 ا.انقطاعً  صحيح اإلسناد، ورواه أمحد أيضاً من حديث معاذ إبسناد جيد إال أن فيه
 

  قال: ما ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  عن النيبِِّ  ،عن ابن عباس •
 د مل    ك  ذكرت   وإذا ذكرتين د مل    ،اخالي    ك  ا ذكرت  إذا ذكرتين خالي    ،آدم هللا: اي ابن     ال  "

 .(4)"من الذين تذكرين فيهم وأكثر خري  
 

ابن أيب الدنيا يف الذكر والبزار   هأخرج قال: 362/  1الدر املنثور يف التفسري ابملأثور  :  املصدر
 .والبيهقي

 
  :بن كعب يبُّ أُ  قال: قالا بن مالك رضيا هللا عنه عن أنس  •
   . هبا أحد هُ مدْ مل يا  هللا مبحامدا  وألمحدنَّ  ،فألصلنيِّ  ،املسجد ألدخلنَّ 
اللهمَّ   هِ من خلف  عال    إذا هو بصوت    ،عليه  ثينا هللا ويُ   ليحمدا   ى وجلسا فلما صلَّ    لكا   يقول: 
  لكا   ، هوسرُّ   علنيتهُ   ،هكلُّ   األمرُ   رجعُ يا   وإليكا   ،هكلُّ   اخلريُ   كا وبيدِ   ،هكلُّ   امللكُ   ولكا   ،هكلُّ   احلمدُ 
  ، من عمري  واعصمين فيما بقيا   ،يل ما مضى من ذنويب  اغفرْ   ،قدير  شيء    على كلِِّ   إنكا   احلمدُ 

   .عليِّ  وتبْ  ،ى هبا عينترضا   زاكيةً وارزقين أعمااًل 
 .(5) "عليه الس الم يل  ائجب  ذاك  "فقال:  ،عليه فقصَّ  ،هللا صلِّى هللا عليه وسلم فأتى رسولا 

 

: رواه البزار ورجاله رحال الص    حيح غري 10/78(. قال يف جممع الزوائد  5138لزخار( )(، مس    ند البزار )البحر ا551ش    عب اإلميان ) (4)
 (.4324بشر بن معاذ العقدي وهو ثقة. وصححه يف صحيح اجلامع )

]يف كتاب   يعين أن فيه جهالة، وأما قول املعلقني الثلثة، وقال يف اهلامش:  478/  1ضعيف الرتغيب والرتهيب  وضعفه األلباين يف  (  5)
: "يف إسناده انقطاع"! فمن جهلهم بعلم املصطلح؛ ألن املنقطع ما سقط منه راو ، وهنا مل يسقط وإمنا مل يسم، الرتغيب والرتهيب[

والراوي عن    وفيه أنه هو صاحب القصة.  ،. حنوه.عن رجل عن حذيفة.   396  -  395/  5والقصة رواها أمحد  قال:    فهو جمهول.
 ولكين مل أقف عليه. ،فيه ضعف من قبل حفظه، وميكن أن يكون هو أو غريه يف إسناد "الذكر" "فُراِفصةاحلجاج بن "الرجل 

 ال خمطوطاً وال مطبوعاً.  ،ظ به بعدفإن " كتاب الذكر " ملِّا حن( وأردفه بقوله: ...6850وقال مثل هذا يف السلسلة الضعيفة )
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رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب الذكر ومل ، وقال:  2/441: الرتغيب والرتهيب للمنذري  املصدر

اتِبعيَّه امللك" ضمن  يسمِّ  النيب  رؤية  إمكان  احللك يف  "تنوير  السيوطي يف كتابه  له  وأورده   ،
، والصاحلي يف سبل اهلدى والرشاد  2/158، ويف اخلصائص الكربى  321/  2احلاوي للفتاوي  

 .2/86، 1/224، و م الدين الغزي يف حسن التنبه 10/48
 

احلس  ني بن ص  فوان،    انأبو احلس  ني بن بش  ران، أنبأ  انأخربان طراد بن حممد الزينيب، أنبأ •
ثنا  حدثنا إبراهيم بن راش         د، عن يعقوب بن حممد الزهري، حدثنا ابن أيب الدنيا،  حد

حممد بن عامر بن خارجة بن عبدهللا بن س  عد بن أيب وقاص، عن حممد بن عبدامللك 
نم، عن معاذ بن زرارة األنص        اري، عن أيب عبدالرمحن الش        امي، عن عبدالرمحن بن غ

 هللا عنه قال: بن جبل رضيا 
ى وال أ ا   وج  لَّ   إىل هللا عزَّ   ف  إن  ه ليس عم  ٌل أح  بَّ   ،ح  ال  على ك  لِِّ   وج  لَّ   هللا عزَّ   أكثروا ذكرا 

 .(6)يف الدنيا واآلخرة وجلَّ  هللا عزَّ  من ذكرِ  للعبدِ 
 

 .181/ 2الرتغيب والرتهيب لقوام السنة : املصدر
 

احلس  ني بن ص  فوان،    انأبو احلس  ني بن بش  ران، أنبأ  انأخربان طراد بن حممد الزينيب، أنبأ •
ثن ا س              في ان، عن ح دثن ا إس              ح اق بن إمس اعي ل،  ح دثن ا أبو بكر بن أيب ال دني ا، ح د

 :(7)هللا عنه عبدهللا رضيا  مسعر، عن عون بن عبدهللا قال: قالا 
 ؟ وجلِّ  هللا عزَّ  يذكرُ  أحدٌ  اليوما  بكا  ابمسه: أمرَّ  لينادي اجلبلا  إن اجلبلا 

 

 . 61موجودة أيًضا يف كتاب اهلواتف البن أيب الدنيا ص  قلت: وما ذكر من قصة حذيفة املروية يف مسند أمحد،
(. ووج دت ه مرفوعً ا من رواي ة مع اذ عن د 596، وتنبي ه الغ افلني أليب اللي ث الس              مرقن دي )184اجلمل ة األخرية من ه يف الزه د ألمح د ص   (6)

أ ى للعبد من حسنة يف الدنيا واآلخرة من كثروا ذكر هللا فإنه ليس شيء أحب إىل هللا وال  ( أوله "أ518البيهقي يف شعب اإلميان )
 (.2617( ويف السلسلة الضعيفة )1109" ولكنه موضوع، كما أفاده يف ضعيف اجلامع )ذكر هللا

 يعين ابن مسعود، وهكذا إذا أُطلق. (7)
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 .(8)فإذا قال: نعم، استبشر
 

 .182/ 2الرتغيب والرتهيب لقوام السنة : املصدر
 

ثن  ا أبو األحوص، عن ح  دثن  ا خلف بن هش                ام،  ح  دثن  ا ابن أيب ال  دني  ا،  ح  دو ...   •
 :(9)منصور، عن سامل بن أيب اجلعد قال: قال مسروق

 .(10)وإن كان يف سوق ،هللا فهو يف صلة  يف ذكرِ  العبدِ  إذا كان قلبُ 
 

 .182/ 2الرتغيب والرتهيب لقوام السنة : املصدر
 

 عن سفيان بن عيينة قال:  •
 :حنوه ا  أو كلم ةً   ،هلم ا  أجزل تُ   كن تُ   ك ائي لا يوم  جربي لا   هللا تع اىل: وأعطيتكم م ا لو أعطيت هُ   ق الا 
 [.60]سورة غافر:  (11){اْدُعوين أاْستاِجْب لاُكمْ }
 

ابن أيب  قال: رواه 365/ 10للص    احلي س    بل اهلدى والرش    اد يف س    رية خري العباد : املصـــدر
 .الدنيا يف الذكر

 
   :عن ابن مسعود •

 

(، 1408ر )(، س     نن س     عيد بن منص     و 1717، العظمة أليب الش     يخ )4/242(، حلية األولياء  680،  534،  533ش     عب اإلميان ) (8)
 .10/79(، قال احلافظ اهليثمي: رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح. جممع الزوائد 8542املعجم الكبري للطرباين )

مسروق بن األجدع اهلمداين الوادعي الكويف، أبو عائشة، ثقة صاحل، صلى حىت تورمت قدماه، ذكر الشعيب أنه أعلم ابلفتوى من شريح،   (9)
 .27/451ه . هتذيب الكمال  63ء منه. ت وشريح أعلم ابلقضا

 (.30081(، مصنف ابن أيب شيبة )678(، شعب اإلميان )2029الزهد ألمحد ) (10)
إذا ص              ح نقل الص              احلي فإن األجدر أن يكون هذا يف كتاب الدعاء البن أيب الدنيا، أما الذكر، فقد ورد عن ابن عيينة رمحه هللا،  (11)

قال س فيان بن : 21/ 2الكش ف والبيان عن تفس ري القرآن ولكن دون رواية ابن أيب الدنيا عنه، أو مل أقف عليه، ففي تفس ري الثعليب  
قلت: }فااذُْكُروين أاذُْكرُْكْم{   ،ئيل وميكائيل كنت قد أجزلت هلمااقال: أعطيت عبادي ما لو أعطيته جرب  وجلَّ    عزَّ ن هللاأعيينة: بلغنا  

. وهو كذلك يف لعنهمأفإين أذكر من ذكرين، فإنِّ ذكري إَيهم أن   ،وقلت ملوس           ى: قل للظلمة ال يذكروين  ،[152]س           ورة البقرة:  
 طرباين.تفسري القرآن العظيم املنسوب لل
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 .(12)}واِإىلا رابِّكا فااْرغاْب{ يف املسألة ،إىل الدعاء {}فاِإذاا ف اراْغتا فااْنصابْ 
 [8 - 7]سورة الشرح: 

 
يف الذكر، وكذا  ابن أيب الدنيا  هأخرج قال: 551 /8الدر املنثور يف التفس ري ابملأثور  :  املصـدر

 .5/565هو يف فتح القدير للشوكاين 
 

 من فوائد الذكر وآاثره
 

 :مى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  رسولُ  عن أيب هريرة وأيب سعيد قاال: قالا  •
 ،هبم املالئكة  ف  وحت   ،غشــــــــاهم الرمحةوت   ،عليهم الســــــــكينة  ل  نزِّ ي  ا:  هللا أربع    ذكرِّ  ن ألهلِّ إ"

 .(13)"عنده د مل   ويذكرهم الرب  
 

 .ابن أيب الدنيا هأخرج قال: 363/ 1الدر املنثور يف التفسري ابملأثور : املصدر
 

  :أنه كان يقول ما ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  عن النيبِِّ  ،عن عبدهللا بن عمر •
هللا  أجنى من عذابِّ  وما من شـــ      ،هللا  ذكر    القلوبِّ   الة  ق  وإن صـــِّ   ،الةق  صـــِّ  شـــ      إن لكل ِّ "

 ".هللا من ذكرِّ 
  ؟هللا يف سبيلِ  قالوا: وال اجلهادُ 

 .(14)"حىت ينقطع بسيفهِّ  ولو أن يضرب  "قال: 
 

ْب{يف تفس   ري ابن أيب حاري قول ابن مس   عود يف  (12) . وأورد قوليه قال: إذا فرغت من الفرائض فانص   ب يف قيام الليل  }فاِإذاا ف اراْغتا فااْنص   ا
 .15/295القنوجي يف فتح البيان مقاصد القرآن 

 س  عيد اخلدري أاما ش  هدا على النيب ص  لى هللا  عن األغر أيب مس  لم أنه قال: أش  هد على أيب هريرة وأيب(: 2700لفظه عند مس  لم ) (13)
ال يقعد قوم يذكرون هللا عز وجل إال حفتهم امللئكة، وغش     يتهم الرمحة، ونزلت عليهم الس     كينة، وذكرهم هللا  "عليه وس     لم أنه قال: 

 ".فيمن عنده
(، ولكن مجلته األخرية يف املص      در األخري: "إال أن يض      رب..."،  19(، ويف الدعوات الكبري )519رواه البيهقي يف ش      عب اإلميان ) (14)

آدميٌّ عمًل أ ى له من  ما عِملا وخيتلف به اجلواب، ولعله األص           ح، ففيه ما يس           انده من أحاديث أخرى، كما يف حديث جابر "
". قال حىتِّ ينقطع  إالِّ أن ياض  ِربا بس  يفهِ  ،وال اجلهاُد يف س  بيِل هللا" :قال  ؟وال اجلهاُد يف س  بيِل هللا :قيل  "،العذاِب من ذكِر هللِا تعاىل

(: حس     ن لغريه. وورد اس     م الراوي يف الدر املنثور  1497. وقال يف ص     حيح الرتغيب )رجاله رجال الص     حيح:  2/327يف الرتغيب  
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، ابن أيب الدنيا والبيهقي  هأخرج قال: 362/ 1الدر املنثور يف التفس              ري ابملأثور  : املصـــــــــــدر

ابن أيب الدنيا، والبيهقي من رواية س  عيد بن رواه  وقال:  396/ 2الرتغيب والرتهيب للمنذري  
 سنان، واللفظ له.

 
أخربان أبو احلس     ني بن بش     ران، أخربان احلس     ني بن ص     فوان، حدثنا ابن قالا البيهقي:   •

أيب الدنيا، حدثنا علي بن إش   كاب، حدثنا أبو النض   ر، حدثنا أبو عقيل، عن عبدهللا 
 :مهللا عليه وسلَّ  ىهللا صلَّ  رسولُ  بن يزيد، عن مكحول قال: قالا 

 .(15)"دا  الناسِّ  وإن ذكر   ،هللا شفا  إن ذكر  "
  

ــدر  يف يالذكر، والبيهق الدنيا يف ابن أيب( قال: 7807للس        يوطي )جامع األحاديث  :  املصــــ
رواية عن ابن أيب الدنيا، وكذا عند قوام الس   نة يف  عن مكحول مرس   لً  (705)  ش   عب اإلميان

(، واملثب ت أعله منهم ا. وق ال البيهقي يف آخره: ه ذا مرس               ل، 1389الرتغي ب والرتهي ب )
 وروي عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه من قوله.

 
ثنا  حدثنا س              يار بن حاري،  حدثنا علي بن مس              لم،  حدثنا ابن أيب الدنيا،  حدو   ... •

 يقول: (16)مالك بن دينار سليمان قال: مسعتُ جعفر بن 
وجلِّ  عزَّ  هللا ذكرِ  ذون مبثلِ املتلذِِّ  ذا ما تلذَّ 

(17). 
 

 .183/ 2الرتغيب والرتهيب لقوام السنة : املصدر

 

(، ويف كنز العم ال  2419حت ه من مص               دري ه، وهو ك ذل ك يف اجل امع الص              غري )والرتغي ب للمن ذري "عب دهللا بن عمرو"، وص              ح
(. كما ورد يف ش  عب اإلميان "س  قالة" ابلس  ني، و،ا مبعص، من ص  قل مبعص جلَّى، فيقال: س  يف ص  قيل، وس  قيل، وابلص  اد 1777)

 أفصح.
 (.4698الضعيفة )( ويف السلسلة 1856(. وضعفه يف ضعيف اجلامع )226ورواه أبو داود يف الزهد ) (15)
أبو يىي مالك بن دينار البصري، اإلمام الزاهد الورع املعرو ، من رواة احلديث. كان ورًعا أيكل من كسب يده، ويكتب املصاحف   (16)

 .1/126، العرب 2/357ه . حلية األولياء  127ابألجرة. تويف ابلبصرة سنة 
 .81(، الوابل الصيب ص 692شعب اإلميان ) (17)
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 جمالس الذكر 

 
ثن ا إمس اعي ل بن عي ان، عن ح دثن ا اهليثم بن خ ارج ة،  ح دثن ا ابن أيب ال دني ا، ... وح د •

أن خالد بن عبدهللا بن ص   فوان أخربه، عن جابر بن عبد  ،عمر بن عبدهللا موىل غفرة
 قال: هللا عنه هللا رضيا 

  ".اجلنة ارتعوا د رايضِّ  ،أيها الناس"فقال:  ما ى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  علينا رسولُ  خرجا 
 اجلنة؟  وما رَيضُ  ،هللا قيل: َي رسولا 

  ".الذكر جمالس  " قال:
  فلينظر    ،وجــل    عز  عنــد هللا    ه  منزلتــ    م  عل  أن ي    اغــدوا وروحوا واذكروا، من كــان  ــب  "ق  ال:  

 .(18)"من نفسه ه  أنزل   منه حيث   العبد   ل  نزِّ هللا عنده، فإن هللا ي   كيف منزلة  
 

( بس        ياق س        ند احلديث كما هو مثبت 1381: الرتغيب والرتهيب لقوام الس        نة )املصــــــدر
)ذكر من رواة احل دي ث ابن أيب ال دني ا، دون ذكر   2/405أعله، الرتغي ب والرتهي ب للمن ذري 

، وكذا يف الدر املنثور  1/230كتابه، ويُعلم أنه هو املقص        ود(، ومثله يف حس        ن التنبه للغزي 
 عن بعضِ  جاءا قال:  384/ 2  ى لش  يخ اإلس  لم ابن تيميةفتاو الجمموع  ، 1/367للس  يوطي 
هللا من  كيف منزلةُ   عند هللا؟ فلينظرْ   كيف منزلتهُ   كم أن يعلما أحدُ  إذا أحبَّ  أنه قال: الس           لفِ 

 

َي أيها  "قال جابر: خرج علينا رس    ول هللا ص    لى هللا عليه وس    لم، فقال:  ( هو:  1865احلديث مرفوًعا عند أيب يعلى يف مس    نده ) (18)
، قالوا: وأين رَيض اجلنة َي رس     ول هللا؟ "وتقف على جمالس الذكر يف األرض، فارتعوا يف رَيض اجلنة  الناس، إن هلل س     راَي من امللئكة  لُّ 

فلينظر كيف منزلة هللا عنده،   ،روه أبنفس          كم، من كان يب أن يعلم منزلته عند هللاالذكر، فاغدوا، وروحوا يف ذكر هللا، وذكِّ جمالس "قال: 
( وقال: ص    حيح اإلس    ناد ومل  1820". وض    عف حمققه إس    ناده. ومثله يف املس    تدرك للحاكم )نزل العبد منه حيث أنزله من نفس    هفإن هللا يُ 

ن املنذري حديث جابر، كما يف الرتغيب 7244يف ش     عب اإلميان )  خيرجاه. ورواه البيهقي . 2/405( عن جابر يف س     ياق قص     ة، وحس     َّ
من س    ره أن يعلم ما له عند هللا، فلينظر ما هلل عنده، ومن س    ره أن ( من رواية مسرة بن جندب، بلفظ "849وأخرجه ابن املبارك يف الزهد )

". وبلفظ "إن هللا عزَّ وجلَّ يُنزُِل العبدا من نفسه بقدر منزلته منه" أورده احملاسيب يف رسالة  السريعلم مكان الشيطان منه، فلينظره عند عمل 
 . وذلك على قدر اخلشية هلل والعلم به واملعرفة له بدون سند وال ذكر اسم الراوي، وقال معقًبا: 87املسرتشدين ص 

. الزهد ألمحد من أحب أن يعلم ما له عند هللا فلينظر ما هلل عندهذلك قول مطر : أما األثر غري املرفوع، الذي أشار إليه ابن تيمية، فمن 
(، 36428): من س   ره أن يعلم ما له عند هللا فلينظر ما للناس عنده. مص   نف ابن أيب ش   يبة  بن مس   عود عبدهللا(، وللفائدة، قول  1355)

 .4/91حلية األولياء ر ما عمله يف الدنيا، فعليه ينزل ا، فلينظمن سره أن يعلم ما منزلته غدً "ميمون بن مهران:  ومن قول  
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ا من حديث أيوب مرفوعً  ورويا  من قلبه. العبدُ  هُ أنزلا   حيثُ  من نفس  هِ  العبدا   لُ نزِ قلبه؟ فإن هللا يُ 
وابن أيب الدنيا   ،أبو يعلى املوص   لي  رواهُ  ،خالد بن ص   فوان عن جابر بن عبدهللابن عبدهللا بن 
 .يف كتاب الذكر

 
 هللا تعاىل قال:  عن أيب عبدالرمحن السلمي رمحهُ  •

 يقولُ  ،املس  جد على اببِ   (19)ش  يعتهُ و   الش  يطانُ  أخرجا  ،وجلَّ  هللا عزَّ  على ذكرِ  قومٌ   إذا اجتمعا 
 كتدك؟  تضربُ  كتده، فيقولون له: ما لكا   فيضربُ  ؟هل قاموا بعد ،هلم: انظروا

 ا.بون أبدً فل يعذَّ  فيقول: أخشى عليهم الرمحةا 
 مما يلي العنق. أعلى الظهرِ  مُ : الكاهل، وهو مقدَّ -فوقية  مثناةٌ  بفتحتني، واتؤهُ  -والكتد 

 
 .ابن أيب الدنيا يف الذكر . قال: رواه301/ 6حسن التنبه ملا ورد يف التشبه : املصدر

 
ثن ا الولي د بن أمح د بن ح دثن ا أبو س              عي د النق ان، ح دح دثن ا س              ليم ان بن إبراهيم،   •

ثن ا  ح دثن ا احلس              ن بن مح اد،  ح دثن ا ابن أيب ال دني ا،  ح دثن ا ابن أيب ح اري،  ح دالولي د، 
 قال: (20)اجلعفي، عن ابن السماك

 أفضل؟   وجدتا  األعمالِ  فقلت: أيُّ  ،يف النوم (21)مسعراً  تُ رأي
 .(22)الذكر قال: جمالسُ 

 
 .171/ 2الرتغيب والرتهيب لقوام السنة : املصدر

 

 

 شيعته: مجاعته وأتباعه. (19)
 183أبو العباس حممد بن ص   بيح العجلي، ابن الس   ماك، العابد الزاهد، س   يد الوعا . روى عن أمحد بن حنبل وغريه، تويف عام  هو (20)

 .3/174، صفة الصفوة 8/328ه  وقد أسن. سري أعلم النبلء 
عن يعلى بن عبيد  ، و ا أثبت من مس عرقال يىي بن س عيد: ما رأيت أحدً   مس عر بن كدام اهلليل، اإلمام الثبت احلافظ، ش يخ العراق. (21)

س ري أعلم النبلء  ه               .   155ت  ا.قال س فيان الثوري: كنا إذا اختلفنا يف ش يء أتينا مس عرً ، و قال: كان مس عر قد مجع العلم والورع
7 /164. 

 .1/315، البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة للسفاريين 168/ 7سري أعلم النبلء  (22)



15 
 

أبو علي بن ص فوان،   انأبو احلس ني بن بش ران، أنبأ  انأخربان طراد بن حممد الزينيب، أنبأ •
ثن  ا جرير، عن ح  دثن  ا إس              ح  اق بن إمس  اعي  ل،  ح  دثن  ا أبو بكر بن أيب ال  دني  ا،  ح  د

 هللا صلى هللا عليه وسلم: رسولُ  األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال: قالا 
 يلتمســون أهل    يطوفون د الطريقِّ  -  (23)هللا ابِّ ت  فضــال  عن ك    -  مالئكة   وجل    إن هلل عز  "

وهنم فيحف    ،إىل حــاجتكم  يتبــادرون: هلم    وجــل    رون هللا عز  الــذكر، فــإذا وجــدوا  ومــا  يــذك
ــ  م رهب    ،الدنيا أبجنحتهم إىل الســــــــــما ِّ   : ما يقول  - منهم  أعلم    ووه  - وجل    م عز  فيســــــــ

 عبادي؟ 
  .و مدونك دونك  وميج ِّ  حونك  ويسب ِّ  ونك   ال: يقولون: يكب ِّ 
  ال: وهل رأوين؟ 

  .ما رأوك  ال: يقولون: ال وهللا اي رب ِّ 
  ال: فيقول: كيف لو أهنم رأوين؟ 

 .لك تسبيحا   وأكثر   ،حتميدا  ومتجيدا   وأشد   ،عبادة أشد   كانوا لك     ال: فيقول: لو رأوك  
 فيقول: ما يس لوين؟ 
  .اجلنة فيقولون: يس لونك  
  ؟فيقول: وهل رأوها

  .فيقولون: ال وهللا ما رأوها
 فيقول: فكيف لو رأوها؟ 

  .فيها رغبة وأعظم   ، ا طلبا   وأشد   ،حرصا   فيقولون: لو رأوها كانوا عليها أشد  
 يتعوذون؟  فيقول: مم  

 

 هم الكرام الكاتبون، وأييت يف مصادر أخرى: كتِّاب الناس. (23)
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  . ال: يقولون: من النار
 فيقول: هل رأوها؟ 

  .ما رأوها فيقولون: ال وهللا اي رب ِّ 
 فيقول: فكيف لو رأوها؟ 
  .منها خمافة وأشد   ،منها هرب   وأشد   ،منها فرارا   أشد  فيقولون: لو رأوها كانوا 

  . م شهدكم أين غفرت   ال: فإين أ  
  ؟حلاجة إمنا جا    ،من املالئكة: إن فيهم فالان  ليس منهم ك  مل   فيقول  

 .(24)"همشقى هبم جليس  ال ي    ال: هم اجللسا   
 

 .174/ 2الرتغيب والرتهيب لقوام السنة : املصدر
 

ثن ا مرحوم بن عب دالعزيز ح دلن اق د، اثن ا عمرو بن حمم د  ح دثن ا ابن أيب ال دني ا، ح دو   ... •
ثنا أبو نعامة الس       عدي، عن أيب عثمان النهدي، عن أيب س       عيد اخلدري حدالعطار، 

 قال:
 أيب سفيان على أصحابه فقال: ما أجلسكم؟  معاوية بنُ  خرجا 

 . وجلِّ  هللا عزَّ  قالوا: جلسنا نذكرُ 
 كم إال ذاك؟ وهللا ما أجلسا قال: 

 نا إال ذاك. قالوا: وهللا ما أجلسا 
ى هللا عليه هللا ص    لَّ   رس    ولِ  من أص    حابِ   لكم، وما كان أحدٌ   قال: أما إين مل أس    تحلفكم هتمةً 

هللا   حديثاً عنه مين، وإن رس ولا  أقلَّ  ما ى هللا عليه وس لَّ هللا ص لَّ   رس ولِ  م مبنزليت من أص حابِ وس لَّ 
 ؟"ما أجلسكم"فقال:  ،وجلِّ  وهم يذكرون هللا عزَّ  على أصحابهِ  خرجا  ما ليه وسلَّ ى هللا عصلَّ 

  .به علينا من اإلسلم، وهداان بك  وما منَّ  ،وجلَّ  هللا عزَّ  قالوا: جلسنا نذكرُ 
 

(، والطرباين يف الدعاء  528، والبيهقي يف ش  عب اإلميان )8/117(، وأبو نعيم يف حلية األولياء  6408ورواه البخاري يف الص  حيح ) (24)
( قال الش      يخ ش      عيب: إس      ناده ص      حيح على ش      رط 857(، وابن حبان يف ص      حيحه )512(، وأبو الش      يخ يف العظمة )1895)

 الشيخني.
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 ؟ "كم إال ذاكوهللا ما أجلس  "فقال: 
  .نا إال ذاكقالوا: وهللا ما أجلسا 

ــتحلفكم  مة  مل  أما إين "قال:  يباه   وجل    أاتين ف خبين أن هللا عز   جبيل   لكم، ولكن   أســـ
 .(25)"بكم املالئكة

 
 .174/ 2الرتغيب والرتهيب لقوام السنة : املصدر

 
احلس  ني بن ص  فوان،    انأبو احلس  ني بن بش  ران، أنبأ  انأخربان طراد بن حممد الزينيب، أنبأ •

ثن ا مح اد بن زي د، عن يزيد  ح دثن ا خ ال د بن خ دان،  ح دثن ا أبو بكر بن أيب ال دني ا،  ح د
 م:ى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  رسولُ  هللا عنه قال: قالا  الرقاشي، عن أنس بن مالك رضيا 

ممـا   إل    أحـب   ،الشـــــــــــمس  من غـدوة  إىل طلو ِّ   وجـل    ـيذكرون هللا عز    مع  وم    ألن أجلس  "
 .(26)"عليه الشمس طلعت  

 
 .176/ 2الرتغيب والرتهيب لقوام السنة : املصدر

 
ثن   ا نص              ر بن مح   اد، عن ح   دثن   ا أمح   د بن يىي،  ح   دثن   ا ابن أيب ال   دني   ا،  ح   دو   ... •

 قال: (27)املسعودي، عن عون بن عبدهللا
من   هلم أكثرا  را فِ هم وقد غُ له: أتركتا  فقيلا   ،يف منامه  يتا فأُ   ،فرتكهم  ،كرالذِِّ  أهلا   جيالسُ   كان رجلٌ 
 .(28)إليهم قال: فعادا  ؟سبعني مرة

 

( 16835(، مسند أمحد )813( وقال: حديث حسن غريب، صحيح ابن حبان )3379ذي )(، سنن الرتم2701صحيح مسلم )  (25)
 قال الشيخ شعيب يف املوضعني: إسناده صحيح.

(  3667(. ورواه أبو داود )15960( قال حمققه حس   ني أس   د: إس   ناده ض   عيف. الس   نن الكربى للبيهقي )4125مس   ند أيب يعلى ) (26)
وألن  ،هللا تعاىل من ص  لة الغداة حىت تطلع الش  مس أحب إيل من أن أعتق أربعة من ولد إمساعيل ألن أقعد مع قوم يذكرون بلفظ "

"، الذي حس ن إس ناده احلافظ العراقي أقعد مع قوم يذكرون هللا من ص لة العص ر إىل أن تغرب الش مس أحب إيل من أن أعتق أربعة
 . 1/86يف خترجيه أحاديث اإلحياء 

عبدهللا بن عتبة اهلذيل، الزاهد العابد، ثقة، روى له اجلماعة س       وى البخاري. قال موس       ى بن أيب عيس       ى: كان عون يدثنا  عون بن  (27)
 .22/453، هتذيب الكمال 3/100وحليته ترتش ابلدموع. صفة الصفوة 

 .3/102، حسن التنبه 2/58، صفة الصفوة 4/252حلية األولياء  (28)
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 .180/ 2الرتغيب والرتهيب لقوام السنة : املصدر

 
 اللسان الرطب بذكر هللا 

 
  :هلم أن معاذ بن جبل قالا  ،عن مالك بن خيامر •
 أن قلت:  ما ى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  عليه رسولا  فارقتُ  كلم    إن آخرا 

  ؟إىل هللا أحبُّ  األعمالِ  أيُّ 
 .(29)"هللا من ذكرِّ  رطب   ك  ولسان   أن متوت  "قال: 

 
ابن أيب الدنيا والبزار وابن   هأخرج قال: 362/ 1الدر املنثور يف التفس          ري ابملأثور  : املصــــــــدر

رواه ابن أيب ال   دني   ا ق   ال:    395/  2الرتغي   ب والرتهي   ب للمن   ذري  ،  حب   ان والطرباين والبيهقي
 ، والبزار إال أن   ه ق   ال: أخربين أبفض                لِ -وهو ابللفِظ املثب   ِت أعله    -  والطرباين واللفظ ل   ه

   حبان يف صحيحه. وابنُ  ،وأقرهبا إىل هللا األعمالِ 
 

 عن سامل بن أيب اجلعد قال:  •
  .نسمة مئةا  عتقا أ أليب الدرداء: إن رجًل  قيلا 

 أالِّ و   ،والنهار ابلليلِ   ملزومٌ   من ذلك إميانٌ  وأفض          لُ  ،لكثري رجل   من مالِ  نس          مة   قال: إن مئةا 
 .(30)هللا ا من ذكرِ كم رطبً أحدِ  لسانُ  يزالا 

 

(، مس      ند  208، املعجم الكبري للطرباين )4عاذ "آخر كلم فارقت...": عمل اليوم والليلة البن الس      ين ص املص      ادر اليت فيها قول م (29)
(، املعجم  513. وبدون ذكر تلك اجلملة يف: ش             عب اإلميان )72(، خلق أفعال العباد للبخاري ص 3521الش             اميني للطرباين )

(، موارد الظم نن إىل زوائ د ابن حب ان 818حيح ابن حب ان )(، ص              1853،  1852(، وال دع اء ل ه )212،  181الكبري للطرباين )
( أنه حس   ن ص   حيح، ويف ص   حيح  1492( وقال حمققه حس   ني أس   د: إس   ناده حس   ن. وذكر األلباين يف ص   حيح الرتغيب )2318)

ين أبس      انيد، ويف رواه الطربا( أنه حس      ن. وقال احلافظ اهليثمي يف اجلملة اليت فيها كلم معاذ "آخر كلم فارقت...":  165اجلامع )
هذه الطريق خالد بن يزيد بن عبدالرمحن بن أيب مالك، وض      عفه مجاعة، ووثقه أبو زرعة الدمش      قي وغريه، وبقية رجاله ثقات. جممع 

 .74/ 10الزوائد ومنبع الفوائد 
ا يف مص       نف ابن أيب ش       يبة ) (30) (، وحلية األولياء  618ن )(، وش       عب اإلميا36205مرِّ  س       ينه من قبل املنذري رمحه هللا، ورواه أيض       ً

 ( من قول ابن مسعود.959، ويف الزهد البن املبارك )248، ولطائف املعار  ص 1/219
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ابن أيب ش  يبة وأمحد يف الزهد   هأخرجقال:   362/  1الدر املنثور يف التفس  ري ابملأثور  :  املصــدر

موقوف   اً و رواه ابن أيب ال   دني   ا  ق   ال:    395/  2الرتغي   ب والرتهي   ب للمن   ذري  ،  وابن أيب ال   دني   ا
 إبسناد حسن.

 
 صلي هللا عليه وسلم:  النيبُّ  قالا وعن أيب املخارق قال:  •

  ،ال   يـل:  ك؟لـ  م  أ  ،من هـذا   لـت:،  العرش  د نورِّ   ب  مغيـ    يب برجـل    ي  ســـــــــــرِّ أ    ليلـة    مررت  "
  من ذكرِّ   رطب   كان د الدنيا لســــــانه    هذا رجل     ال: من هو؟   لت:،  ال   يل:  ؟نب  :   لت
 . (31)"لوالديه ب  سِّ ست  ومل ي   ،بملساجد ق  معل   و لبه   ،هللا
 

رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب  (، قال:  1162)املتجر الرابح يف ثواب العمل الصاحل  :  املصدر
لكن دون ذكر اسم كتاب "الذكر"،   2/395. وكذا قال املنذري يف الرتغيب  وهو مرسل  ،الذكر

 .1/361ومثله السيوطي يف الدر املنثور 
حدثنا عبدهللا، ذكر عون بن إبراهيم  (، وسنده فيه:  95ورواُه ابن أيب الدنيا يف كتابِه األولياء )
 ... نا أبو املخارقحدثالشامي، ذكر أمحد بن أيب احلواري، 

 
 شكر هللا د ذكره 

 
 :عن زيد بن أسلم •

  ؟كأخربين كيف أشكرُ  ،أن موسى عليه السلم قال: َي ربِّ 
 .(32)وإذا نسيتين فقد كفرتين ،فإن ذكرتين شكرتين ،تذكرين وال تنساين :قال

 

( أنه منكر، مبيًنا أن  895ذكر الدمياطي واملنذري رمحهما هللا أنه مرسل، مشريين إىل ضعفه، لكن األلباين ذكر يف ضعيف الرتغيب ) (31)
املخارق( من أتباع التابعني أو  أابوذكر أن الراوي ) (،6845احلديث معض     ل وليس مرس     ًل، وفص     ل هذا يف الس     لس     لة الض     عيفة )

 ، ومل يرتمجه أحد، وال ذكروه يف شيوخ ابن أيب احلواري.كرة ال يعر وأنه ن ،دوام
َي . ويرد حديثًا قدس     يًّا عن أيب هريرة رفعه بلفظ: "1/465، تفس     ري ابن كثري  2/515(، جامع العلوم واحلكم 711ش     عب اإلميان ) (32)

( 7265، واملعجم األوس         ط للطرباين )4/337" كما يف حلية األولياء إنك إذا ما ذكرتين ش         كرتين، وإذا نس         يتين كفرتين ،ابن آدم
 (: ضعيف جدًّا.4041وقد قال يف السلسلة الضعيفة )وغري،ا، ولكنه ال يصح، 
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ابن أيب الدنيا وابن أيب حاري    هأخرجقال:    360/ 1الدر املنثور يف التفس    ري ابملأثور  :  املصـــدر

 .والبيهقي يف شعب اإلميان
{ ف ااذُْكُروين أاذُْكرُْكمْ ق ال حمم د خري: الس              يوطي يورُد األح ادي ثا واآلاثرا حولا اآلي ِة الكرمي ة: }

[، وإذا نقلا من ابن أيب الدنيا هنا فمن كتابِه "الذكر"، ومرًة يص          رُح به 152]س          ورة البقرة:  
 ومرًة ال يصرح. 

 
 خطر الغفلة من ذكر هللا 

 
 :قال عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلما  ،عن أنس  رضي هللا عنه رويا  •

يطان  "  التقم       نس، وإن  نســــــ هللا خ    آدم، فإن  ذكر    ابنِّ   على  لبِّ ه   م  ط  واضــــــع  خ    إن  الشــــــ 
  .(33)"ه   لب  
 هو فمه.  مهُ طْ وخا 
 

 رواه ابن أيب الدنيا وأبو يعلي والبيهقي.  ، قال:399/  2الرتغيب والرتهيب للمنذري  :  املصدر
ومل يذكر املنذري أنه نقله من كتابه "الذكر"، ولكن يعر  هذا بقرائن أخرى، وخاصة إذا نصَّ  
على ذل ك آخرون، ويف ابب )ال ذكر وال دع اء( من كت اب ه "الرتغي ب والرتهي ب" إذا ذكر ابن أيب 

 الدنيا بني الرواة، فيعين أنه ينقل من كتابيه "الذكر"، و"الدعاء".
 

 قال:  ما ى هللا عليه وسلَّ عن النيبِّ صلَّ  ،هللا عنه عن أيب هريرة رضيا  •

 
( قال  9843( وقال: ص      حيح على ش      رط البخاري ومل خيرجاه، مس      ند أمحد )2017(، املس      تدرك للحاكم )1923الدعاء للطرباين )  (33)

حديث حس  ن وقد روي من غري وجه عن أيب ( وقال: 3380الش  يخ ش  عيب: حديث ص  حيح وهذا إس  ناد حس  ن، س  نن الرتمذي )
. وص   ححه  وقال بعض أهل املعرفة ابلعربية: الرتة هو الثأر  ،هريرة عن النيب ص   لى هللا عليه وس   لم، ومعص قوله: ترة يعين حس   رة وندامة

 يف صحيح سنن الرتمذي.
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ــ    ما جلس  " ــل وا على نبي ِّهم ،ا مل يذكروا هللا فيه وم  جملســــ ة، فإن ر  إال كان عليهم تِّ   ،ومل يصــــ
 . (34)" م غفر   عذ هبم، وإن  شا    شا   
 هي النقص، وقيل: التبعة.  :ةالرتِّا 
 

ــدر رواه أبو داود والرتم ذي واللفظ ل ه،    وق ال:  409/  2للمن ذري  الرتغي ب والرتهي ب  :  املصـــــــــ
 وقال: حديث حسن، ورواه هبذا اللفظ ابن أيب الدنيا والبيهقي.

 
 قال:  ،داود أيب ولفظُ قال املنذري:  •

هللا   ا ال يذكر  مضــجع    ة، ومن اضــطجع  ر  هللا فيه كان عليه من هللا تِّ   قعدا  مل يذكرِّ من  عد  م  "
هللا فيه إال كان عليه من هللا   ى ال يذكر  ممشـــــــ   ة، وما مشـــــــى أحد  ر  فيه كانت عليه من هللا تِّ 

 . (35)"ةر  تِّ 
 

ورواه أمحد، وابن أيب الدنيا، والنس   ائي، قال:  410/ 2الرتغيب والرتهيب للمنذري  : املصــدر
 وابن حبان يف صحيحه، كلهم بنحو أيب داود.

 
 م يقول: ى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  رسولا  أاا مسعتْ  ،عن عائشة •

 .(36)"القيامة عليها يوم   ر  إال حتس   هللا فيها خبري   مل يذكرِّ  آدم   ببنِّ  متر    ما من ساعة  "
 

رواه أيب الدنيا، والبيهقي وقال: يف هذا قال:  2/401: الرتغيب والرتهيب للمنذري املصــــــدر
 1/363الدر املنثور يف التفس ري ابملأثور    .ش واهد من حديث معاذاإلس ناد ض عف غري أن له  

 والبيهقي. ابن أيب الدنيا هأخرج وقال:
 

 ( قال الشيخ شعيب: حديث صحيح وهذا إسناد حسن.4856سنن أيب داود ) (34)
(: إسناده صحيح. والفقرة األخرية  5059يح وهذا إسناد حسن، وقال يف )( قال الشيخ شعيب: حديث صح 4856سنن أيب داود )  (35)

 اليت أوردها املنذري ليست يف املوضعني من سنن أيب داود. وأييت احلديث أبلفا  متقاربة يف مصادر عديدة. 
. لكن ذكر األلباين أنه ض عيف جدًّا، يف هذا اإلس ناد ض عف غري أن له ش واهد من حديث معاذ  ( قال البيهقي:508ش عب اإلميان ) (36)

( إنه  913( من الس   لس   لة الض   عيفة. وكذا قال يف ض   عيف الرتغيب )4689ض   من خترجيات حلديث حكم عليه ابلض   عف يف الرقم )
 ضعيف جدًّا.
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 التسبيح والتحميد والتكبري والتهليل

 
 قال:  (37) هللا عنه وعن ابن أيب أوىف رضيا  •
  .من القرآن زىءُ ا جيُ مين شيئً فلم أستطعه، فعلِِّ  القرآنا  عاجلتُ  َّللَِّ إين  ،هللا أعراىب: َي رسولا  قالا 

   ."هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكب   ل: سبحان هللا، واحلمد  قال: "
 يل؟   فما ،هللا هذا لريب  وقال: َي رسولا   ، وأمسكها أبصابعه ،فقاهلا
ومضى   ."واهدين"  قال:  حسبهُ أ، و "وارز ين  ،وعافين  ،وارمحين  ،ل  اغفر   تقول: اللهم  قال: "
   .األعرايب
   .(38) " اخري   يديهِّ  و د مل   األعرايب   ذهب  هللا عليه وسلم: " ىهللا صل  سولُ ر  فقالا 
 

رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب (، قال: 1239)املتجر الرابح يف ثواب العمل الص     احل  :  املصــــدر
. وقال "إال بهلل  وال  وة   وال حول  "  :وزاد  ،ا إبس    ناد جيدوالبيهقي يف الش    عب خمتص    رً  ،الذكر

ال    دني    ا عن احلج    اج بن أرط    اة:  430/  2الرتغي    ب  املن    ذري يف   عن إبراهيم   ،رواه ابن أيب 
، وإس     ناده  "إال بهلل  وال  وة    وال حول  "ا، وزاد فيه.  ورواه البيهقي خمتص     رً   .عنه  ،الس     كس     كي

 جيد.
 

 هللا عليه وسلم:   ىهللا صل  رسولُ  هللا عنهما قال: قالا  وعن عبدهللا بن عمر رضيا  •

 

وكان أبوه   نهم،رض       ي هللا ع  ن أهل بيعة الرض       وان، وخااة من مات ابلكوفة من الص       حابةعبد هللا بن أيب أوىف علقمة األس       لمي، م (37)
 .428/ 3سري أعلم النبلء  ه  وقد كف وقارب املئة. 86تويف سنة  .اا أيضً صحابيًّ 

( قال حمققه الش      يخ ش      عيب: إس      ناده حس      ن يف املتابعات  832، س      نن أيب داود )7/113(، حلية األولياء  609ش      عب اإلميان ) (38)
( وقال حمققه: إس      ناده  1809، 1808س      ن، ص      حيح ابن حبان )( وقال حمققه: إس      ناده ح544والش      واهد، ص      حيح ابن خزمية )

( قال الش يخ ش عيب:  19110( وقال: ص حيح على ش رط البخاري، ووافقه الذهيب، مس ند أمحد )880حس ن، املس تدرك للحاكم )
 (.303حديث حسن بطرقه وهذا إسناد ضعيف، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل )
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 عشــر    حرف   له بكل ِّ   ب  تِّ وهللا أكب، ك    ،وال إله إال هللا  ،هلل  واحلمد    ،ســبحان هللا  من  ال:"
 .(39)"حسنات

  
رواه ابن أيب الدنيا يف " كتاب    (، قال:1241)املتجر الرابح يف ثواب العمل الصاحل  :  املصدر

: رواه ابن أيب الدنيا إبس  ناد ال أبس  2/435، وقال املنذري يف الرتغيب الذكر" إبس  ناد حس  ن
 به.
 

 هللا عليه وسلم قال:  ىهللا صل  أن رسولا  ،وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه •
 انت  بد   ، وســــــت ِّ عتقهن  ي   ر اب   ا له من عشــــــرِّ مرة، كان خري   مائة   وكب    ،مرة مائة   ل  من هل  "
 .(40)"هن  نحر  ي  
  

رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب  (، قال:1247)املتجر الرابح يف ثواب العمل الص     احل  :  املصــــدر
رواه ابن أيب الدنيا عن : 2/425وقال املنذري يف الرتغيب    عنه.  ،عن س      لمة بن وردان الذكر

 حسن.سلمة بن وردان عنه، وهو إسناد متصل 
 

ابن   حدثنا ،أبو احلس  ني بن بش  ران  انطراد بن حممد الزينيب، أنبأ  اننبأقالا قوام الس  نة: أ •
ثنا عبدالرمحن بن أيب ص    احل قال: حدثين احملاريب، عن أيب معش    ر، عن حدأيب الدنيا،  

 مسلم بن أيب مرمي قال:
عن العمل،  قالت: إين قد ثقلتُ  ،هللا ص       لى هللا عليه وس       لم  إىل رس       ولِ   (41)هاند  أمُّ   جاءتْ 

 وأان جالسة.  مين شيئاً أقولهُ فعلِِّ 

 

، 10/219(، حلية األولياء 6491(، واملعجم األوس    ط له )2460مس    ند الش    اميني للطرباين ) (،9912الس    نن الكربى للنس    ائي ) (39)
وأوله عنده: "من قال ال إله إال هللا...". وقد رأينا  سني احلديث عند الدمياطي واملنذري، ولكن ضعفه األلباين يف ضعيف الرتغيب  

 (.5133(، ويف السلسلة الضعيفة )953)
 (.940اده كما مر، ولكن ضعفه األلباين يف ضعيف الرتغيب )حسن املنذري إسن (40)
أم هاند فاختة بنت أيب طالب، ابنة عم النيب ص لى هللا عليه وس لم، أخت عليِّ، أس لمت يوم الفتح، وص لى رس ول هللا ص لى هللا عليه  (41)

 .2/311نبلء ه . سري أعلم ال 50وسلم يف بيتها صلة الضحى مثاين ركعات، روت أحاديث، وتوفيت بعد 
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 ح  هللا مـئة  ـلة، وســـــــــــب ِّ جمل    دة  مقلـ    ـنة  ـبد    من مـئةِّ  ـلكِّ   خري    مرة    مـئة    وجـل   ي هللا عز  كب ِّ "ق ال:  
 وجل   وامحدي هللا عز    ،هللا  عليه د ســــبيلِّ   ل  م      م  لج  م   ج  مســــر    فرس    من مئةِّ  لكِّ  خري   مرة  
 وجـل   ل  هللا عز  وهل ِّ  ،وجـل   عتقينهـا هلل عز  ت   من بين إمسـاعـيل   ـبة  ر     من مـئةِّ  ـلكِّ   خري    مرة    مـئة  
 .(42)"ها عملذنبا  وال يسبق   ر  ال تذ   ،مرة مئة  
 

)  :املصدر األصبهاين  السنة  لقوام  والرتهيب  للمنذري  (،  735الرتغيب  والرتهيب  الرتغيب 
إىل آخره،    "وال يرفع"والنسائي، ومل يقل:    ،رواه أمحد إبسناد حسن، واللفظ لهوقال:    2/426

يف التسبيح،    فرس    يف التحميد، ومئةا   الرِِّقابِ   ثوابِ   فجعلا   ،ورواه ابن أيب الدنيا  ،والبيهقي بتمامه 
 ها عمٌل. ذنباً، وال يسبقُ  ال تذرُ  ،هتليلة لي هللا مئةا لِِّ فيه: وه وقالا 

قال حممد خري: واملنذري رمحه هللا ينقُل من كتاِب الذكر، كما يف احلديِث الذي سبقُه عنده،  
 وهو مل يذكْر عنوانا الكتاِب هناك أيًضا، ولكن بقرينِة كتاب  آخرا ذكرُه له، وهو "املتجر الرابح".  

هبذا أن ما رواُه عنه قوام السنة أيًضا من كتابه "الذكر"، وقد أثبتُه منه؛ ألنه بسندِه إليه،  ويعرُ   
 فيكوُن املثباُت لفظا ابن أيب الدنيا، وهو املطلوب.

 
 قال:  ى هللا عليه وسلما صلَّ  عن النيبِِّ  ،هللا عنهما عن أيب هريرة وأيب سعيد رضيا  •

 .هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكب   ســـــــبحان هللا، واحلمد  ا:  أربع   ى من الكالمِّ إن هللا اصـــــــطف  "
عنه عشــرون ســيئة، ومن  ال:   ت  ط  له عشــرون حســنة، وح    ب  تِّ ك    ،فمن  ال: ســبحان هللا

 هلل رب ِّ   ذلــك، ومن  ــال: احلمــد    فمثــل    ،ذلــك، ومن  ــال: ال إلــه إال هللا  فمثــل    ،هللا أكب 
 . (43)"عنه ثالثون سيئة ت  ط  وح   ،ن حسنةله ثالثو  بت  تِّ ك    ،نفسه من  بلِّ  ،العاملني

 

 

خرجه املنذري من عدة مص  ادر يف الرتغيب، وذكر أنه بلفظ أمحد يف املس  ند، وأن إس  ناده حس  ن. وقد حس  نه له يف ص  حيح الرتغيب   (42)
  .10/92(، كما أورد اهليثمي خترجيات له وقال: أسانيدهم حسنة. جممع الزوائد 1553)

ا للحرام فل يتعرَّض هلا أحد  تقلَّد بقلئد لياعر املقلَّدة هي اليت هُتدى للحرم، و الُبْدُن و   . واملسرَّج: الفرس الذي يوضع عليه السَّرج.الناس أاَّ
(،  30446( قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم، مصنف ابن أيب شيبة )11327،  8093، 8012مسند أمحد )  (43)

(، ويف ص        حيح الرتغيب  1718، وص        ححه يف ص        حيح اجلامع )(571(، ش        عب اإلميان )10608الس        نن الكربى للنس        ائي )
 .10/87(، وقال اهليثمي يف رجايل أمحد والبزار: رجال الصحيح. جممع الزوائد 1554)
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رواه أمحد، وابن أيب الدنيا، والنس   ائي ، وقال: 427/ 2الرتغيب والرتهيب للمنذري  :  املصــدر
ومن "واللفظ له، واحلاكم بنحوه، وقال: ص        حيح على ش        رط مس        لم، والبيهقي، ويف آخره: 

 ".من النفاق  هللا فقد برئ   ذكر   أكثر  
 

 هللا عنه قال:  عن أنس بن مالك رضيا  ورويا  •
 ا. مين خريً علِِّ  ،هللا فقال: َي رسولا م ى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  رسولِ  إىل بدويٌّ  رجلٌ  جاءا 
 . "هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكب   ل: سبحان هللا، واحلمد  " :قال

  .اأربعً  بيدهِ  قال: وعقدا 
  .هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكرب فقال: سبحان هللا، واحلمدُ  مث ذهبا 
  ".البائس ر  تفك  " :م، وقالتبسَّ م ى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  رسولُ  ا رآهُ فلمَّ  ،مث رجع

 يل؟   فما  ،ه هللهلل، وال إله إال هللا، وهللا أكرب، هذا كلُّ   سبحان هللا، واحلمدُ   ،هللا  فقال: َي رسولا 
ــبحان هللا  :إذا  لت"م: ى هللا عليه وس     لَّ هللا ص     لَّ   رس     ولُ   فقالا  ــد ت، وإذا   ال    ،ســ هللا: صــ

هللا: صــــــد ت، وإذا   ال    ، لت: ال إله إال هللا هللا: صــــــد ت، وإذا   ال    ،هلل  لت: احلمد  
ــد ــت، فتقول: اللهم     ــال    ، لــت: هللا أكب  هللا:  ــد فعلــت،   فيقول    ،ل  اغفر    هللا: صــــــــــ
اللهم   اللهم    فتقول:  فعلــــت، وتقول:  ــد  فيقول هللا:  ــ فيقول    ارمحين،  ــد   ارز ين،  هللا:  ــ

 . "فعلت
 .(44)ا يف يدهسبعً   األعرايبُّ   قال: فعقدا 

 
ــدر رواه ابن أيب الدنيا والبيهقي، وهو يف   ، قال:430/  2الرتغيب والرتهيب للمنذري : املصـــــ
 .من حديث أيب هريرة مبعناه ،وسنن النسائي ،املسند

 
 م: ى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  رسولُ  هللا عنهما قال: قالا  وعن النعمان بن بشري رضيا  •

 

( أنه حس  ن لغريه، وقال 1564(، وذكر يف ص  حيح الرتغيب )1613(، األحاديث املختارة للض  ياء املقدس  ي )610ش  عب اإلميان ) (44)
 (: إسناده جيد رجاله ثقات.3336يف السلسلة الصحيحة )
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ــبيح    ن جاللِّ رون مِّ ذك  مما ت    إن  "   ن   ،العرش  حول   فن  نعطِّ ي    ،والتحميد    ،، والتهليل  هللا: التسـ
ن م    ،ـله  ـله، أو ال يزال    كم أن يكون  أحـد     ـب  مـ ا بصـــــــــــاحبهـا، أ  ر  ذك ِّ تـ   ،النحـل  كـدوي ِّ   دوي  
 . (45)"؟به ر  يذك ِّ 
 

ــدر واللفظ رواه ابن أيب الدنيا، وابن ماجه قال:  432/ 2الرتغيب والرتهيب للمنذري  :  املصــــ
 .على شرط مسلم له، واحلاكم وقال: صحيحٌ 

 
ثنا أبو ص  احل أمحد بن عاص  م بن عنبس  ة العباداين حد: وحدثنا ابن أيب الدنيا،  (46)قال •

قال: حدثين عبدهللا بن أيب بكر املقدمي قال: حدثين جعفر بن س   ليمان، عن هارون 
 قال: (48)، عن شهر بن حوشب(47)بن رائب 

 اللهمَّ  يقولون: س             بحانكا  رخيم، فأربعةٌ   حس             ن    يتجاوبون بص             وت    ،يةمثان العرنِ   إن محلةا 
ك على دا وحبمِ  اللهمَّ  يقولون: س     بحانكا   وأربعةٌ  .بعد علمك  كا لمِ على حِ  احلمدُ  لكا  ،وحبمدك

 .(49)بين آدم ملا يرون من ذنوبِ  ،بعد قدرتك  كا عفوِ 
 

 214/ 1حس     ن التنبه ملا ورد يف التش     به (، 744): الرتغيب والرتهيب لقوام الس     نة املصــــدر
رواه ابن أيب ال دني ا يف كت اب ال ذكر، واألص              به اين يف الرتغي ب عن ش              هر بن   ق الا يف آخره:

 بين آدم. حوشب، وزاد فيه: ِلماا يرون من ذنوبِ 

 

: ص    حيح  ( مع اختل  ألفا ، وقال1841( قال الش    يخ ش    عيب: إس    ناده ص    حيح، املس    تدرك للحاكم )3809س    نن ابن ماجه ) (45)
 (.3358اإلسناد ومل خيرجاه، قال الذهيب: صحيح وله طرق، وصححه يف السلسلة الصحيحة )

أخربان  ( هو:742يعين قال احلس ني بن ص فوان، فهو الذي يروي عن ابن أيب الدنيا، وس ند املؤلف )قوام الس نة( إليه، كما يف الفقرة ) (46)
 ...ثنا ابن أيب الدنياحد ،احلسني بن صفوان  انأبو احلسني بن بشران، أنبأ ان، أنبأالشريف أبو الفوارس طراد بن حممد بن علي الزينيب

هارون بن رائب التميمي، عابد رابين من البصرة، حدث عن أنس بن مالك واألحنف وآخرين، وروى عنه األوزاعي وغريه، وهو قليل  (47)
 .5/263الرواية، قال أمحد بن حنبل: ثقة. سري أعلم النبلء 

ا كثري الرواية، حسن احلديث، ت   (48)
ً
،  1/90ه      . العرب    100شهر بن حوشب األشعري الشامي. قرأ القرآن على ابن عباس، وكان عامل

 .6/59حلية األولياء 
 . فكلهم5/263 يف س ري أعلم النبلء ، وذكره الذهيب يف ترمجة هارون بن رائب2/167، التبص رة البن اجلوزي 3/55حلية األولياء   (49)

 يرويه عن هارون، وابن أيب الدنيا يذكر روايته عن شهر بن حوشب.
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، ألن فيه س    ند ابن أيب الدنيا،  لقوام الس    نةقال حممد خري: وأوردُت س    ندُه ومتنُه من الرتغيب  
 واملقصوُد من كتابِه الذكر، كما أفادُه الغزي يف حسن التنبه.

 
ثنا زيد بن احلباب، عن حدثنا عص         مة بن الفض         ل،  حد قال:  ث ابن أيب الدنياوحدَّ  •

 حممد بن مسلم الطائفي، عن لوط بن أيب لوط قال:
  :وتعاىل، والثالثة   س         بحانهُ   :نا األعلى، والثانيةس         بحان ربِِّ   :الدنيا  الس         ماءِ   بلغين أن تس         بيحا 

س   بحان حميي املوتى  :إال ابهلل، واخلامس   ة  وال قوةا   ال حولا   س   بحانهُ  :وحبمده، والرابعة  س   بحانهُ 
 س  بحان الذي مألا  :وس، والس  ابعةدُّ القُ   كِ س  بحان امللِ   :قدير، والس  ادس  ة  ش  يء    وهو على كلِِّ 

 .(50)اووقارً  ةً عزَّ  ضني السبعا واألرا  السبعا  واتِ االسم
 

 (.743)الرتغيب والرتهيب لقوام السنة : املصدر
 

 م: ى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  رسولُ  هللا عنهما قال: قالا  وعن ابن عباس رضيا  •
 .(51)"ا ا  والضر  د السر   وجل   مدون هللا عز  الذين     ،ى إىل اجلنةدع  من ي   أول  "
 

رواه ابن أيب الدنيا والبزار والطرباين يف  ، وقال:437/ 2  الرتغيب والرتهيب للمنذري: املصـدر
 لم.الثلثة أبسانيد أحدها حسن، واحلاكم وقال: صحيح على شرط مس 

 
 هللا عنه قال:  عن أيب أيوب رضيا  •
  .ا فيها مباركً بً طيِِّ ا ا كثريً هلل محدً  م: احلمدُ ى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  عند رسولِ  رجلٌ  قالا 
 ؟ "الكلمة ن صاحب  م  "م: ى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  رسولُ   فقالا 

 .يكرهه على شيء   ما ى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  من رسولِ  ما جِ الرجل، ورأى أنه قد هُ   فسكتا 

 

 .150، احلبائك يف أخبار امللئك ص 5/289الدر املنثور يف التفسري ابملأثور  (50)
( وقال كما ذكره املنذري: ص     حيح على ش     رط  1851(، املس     تدرك للحاكم )715( واآلداب له )4166،  4063ش     عب اإلميان ) (51)

(، واألوس           ط 12345رجاه. وأييت عند الطرباين بلفظ "احلمادون" بدل "الذين يمدون هللا"، كما يف املعجم الكبري )مس           لم ومل خي
 (.632(، والسلسلة الضعيفة )2147(، ويف ضعيف اجلامع )956(. وضعفه يف ضعيف الرتغيب )288(، والصغري )3033)
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  ". صواب  إال   من هو؟ فإنه مل يقل  " :مى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  رسولُ   فقالا 
  .أرجو هبا اخلري ،هللا ها َي رسولا الرجل: أان قلتُ   فقالا 

ــر   ثالثة    لقد رأيت    ،والذي نفســــ  بيده"فقال:  ها إىل هم يرفع  أي    ا يبتدرون كلمتك  ك  مل    عشــ
 .(52)"وتعاىل ك  هللا تبار 

 
ــدر رواه ابن أيب الدنيا، والطرباين إبس    ناد    ، وقال:442/  2 الرتغيب والرتهيب للمنذري: املصـ

 .حسن واللفظ له، والبيهقي
 

 :صلى هللا عليه وسلم ا إىل النيبِِّ البن أيب الدنيا وغريه مرفوعً  الذكرِ  يف كتابِ  •
 .(53)" هللاحلمد   الدعا ِّ  وأفضل   ،ال إله إال هللا الذكرِّ  أفضل  "
 

 .553/ 10جمموع الفتاوى  :املصدر
 

 تعاىل قال:  هللا الدنيا يف كتاب الذكر عن جماهد رمحهُ روى ابن أيب  •
 .ناً لعا مُ  الشيطان: لعنتا  قالا  الشيطانا  إذا لعنتا 
 .(54)من: ال إله إال هللا لظهرهِ  أقطعُ  إال حضرهم، وما شيءٌ  فذكروهُ  قطُّ  قومٌ  وما اجتمعا 

 

 

( قال األلباين: ص    حيح لغريه إال العدد، وض    عفه يف 691(، األدب املفرد )4074(، ش    عب اإلميان )4088املعجم الكبري للطرباين ) (52)
 : رواه الطرباين وإسناده حسن. وللحديث رواَيت أخرى.10/96(، وقال يف جممع الزوائد 296ضعيف الرتغيب )

(  846ص              حيح ه ) ( وق ال: حس              ن غري ب، وابن حب ان يف3383(، والرتم ذي )3800احل دي ث من رواي ة ج ابر، رواه ابن م اج ه ) (53)
( وقال: ص   حيح اإلس   ناد ومل خيرجاه. وحس   نه يف ص   حيح اجلامع  1834وحس   ن إس   ناده الش   يخ ش   عيب، ورواه احلاكم يف املس   تدرك )

(1104.) 
حدثنا داود بن عمرو، حدثنا عباد بن   ( مع اختل  ألفا ، وس   نده ومتنه فيه هكذا:379ورواه يف كتابه الص   مت وآداب اللس   ان ) (54)

ا.  ا يلعنه قال: لقد لعنت ملعنً ما ذكر الشيطان قوم إال حضرهم، فإذا مسع أحدً  ا يقول: قلَّ ربان حصني، قال: مسعت جماهدً العوام، أخ
ليس عندي ش     يء أقطع لظهر إبليس عند النكبة والعثرة مثل . ونقل الش     عراين قول جماهد: وال ش     يء أقطع لظهره من: ال إله إال هللا

. قل ت: هو يُلعن، وق د لعن ه هللا  169  صتنبي ه املغرتين  .وإمن ا يقول: لعن ت ملعن اً  ،ألن ك إذا لعنت ه مل يت أثر ل ذل ك  ؛قول: ال إل ه إال هللا
 يف كتابه.
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نقًل  12/194. وبلفظ مقارب أورده يف 295/ 6حس     ن التنبه ملا ورد يف التش     به : املصــــدر
 من كتابه الصمت. 

 
 م: ى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  رسولُ  هللا عنهما قال: قالا  وعن عبدهللا بن عمرو رضيا  •

 إال    ،إال بهلل   وة    وال  يقول: ال إلــه إال هللا، وهللا أكب، وال حول    أحــد    مــا على األرضِّ "
 . (55)"البحر دِّ ب  ز   ولو كانت مثل   ،عنه خطاايه رت  كف  
 

رواه النس           ائي والرتمذي واللفظ له، وقال:  433/ 2  الرتغيب والرتهيب للمنذري: املصــــــــدر
ومل يرفعه. ،  ن أيب بلج هبذا اإلس      ناد حنوهعش      عبة هذا احلديث   ىوقال: حديث حس      ن، ورو 

هلل، وقال احلاكم: حاري ثقة،  ورواه ابن أيب الدنيا واحلاكم، وزادا: وس بحان هللا، واحلمدُ   .انتهى
 أيب صغرية. يعين حاري بنا  .وزَيدته مقبولة

 
 احلو لة 

 
 هللا عنه قال:  رضيا  وعن أيب ذرِّ   •
 يل:  فقالا  ،مى هللا عليه وسلَّ صلَّ  النيبِِّ  أمشي خلفا  كنتُ 

 ؟ "اجلنة من كنوزِّ  على كنز   ك  أال أدل   ،اي أب ذر  "
  .بلى :قلت

 

روى شعبة هذا احلديث عن أيب بلج هبذا اإلسناد قال كما ذكر املنذري:  و  ،هذا حديث حسن غريبوقال:   (3460سنن الرتمذي ) (55)
( وقال يف األخري كما 1854، 1853، املس تدرك للحاكم )اامسه يىي بن أيب س ليم، ويقال: ابن س ليم أيض ً وأبو بلج   ،حنوه ومل يرفعه
. وحس      نه يف ص      حيح الرتغيب  حديث حاري بن أيب ص      غرية ص      حيح على ش      رط مس      لم، فإن الزَيدة من مثله مقبولةذكره املنذري:  

 (.5636( ويف صحيح اجلامع )1569)
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 . (56)"إال بهلل وال  وة   ال حول  "قال: 
 

رواه ابن ماجه، وابن أيب الدنيا، وابن  ، قال:445/ 2  الرتغيب والرتهيب للمنذري:  املصـــــــدر
 حبان يف صحيحه.

 
 قال:  ما ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  عن النيبِِّ  ورويا  •

 .(57)"اأبد   فقر   ه  صب  مل ي   ،يوم د كل ِّ  مرة   إال بهلل مئة   وال  وة   من  ال: ال حول  "
  

رواه ابن أيب الدنيا عن أس   د بن وداعة  ، قال:449/ 2  الرتغيب والرتهيب للمنذري:  املصــدر
 ا.عن النيب صلى هللا عليه وسلم، ورواته ثقات إال أسدً 

 
  :هللا عنه وعن أيب أيوب األنصاري رضيا  •

من " فقال: ،عليه الس    لم على إبراهيما  به مرَّ  يا س    رِ أُ  ليلةا  ما ى هللا عليه وس    لَّ هللا ص    لَّ  أن رس    ولا 
 اي جبائيل؟   معك  

  . ال: هذا حممد
راس اجلنة، فإن روا من غِّ كثِّ فلي   أمتك   ر  م   ،اي حممد :والس        لم  عليه الص        لةُ  له إبراهيمُ   فقالا 
 ها واسعة. ها طيبة، وأرض  تربت  

 اجلنة؟  راس   ال: وما غِّ 
 . (58)"إال بهلل وال  وة    ال: ال حول  

 

( قال الش   يخ  820(، ص   حيح ابن حبان )1646(، الدعاء للطرباين )11240(، الس   نن الكربى للنس   ائي )3825س   نن ابن ماجه ) (56)
، مس              ن د أمح د  ا، وق د توبع علي ه، وابقي رج ال ه ثق اتثق ة ح افظ إال أن ل ه أوه ام ً   -وهو الرم ادي    - إبراهيم بن بش              ارش              عي ب: 

 (.7820مسلم. وصححه يف صحيح اجلامع )( قال الشيخ شعيب: حديث صحيح وهذا إسناد قوي على شرط 21298)
كان هو وأزهد احلراين   :قال ابن معني ،أس د بن وداعة ش امي من ص غار التابعني انص يب يس ب(. و 980وض عفه يف ض عيف الرتغيب ) (57)

 .385/ 1لسان امليزان  ..وقال النسائي ثقة ،اومجاعة يسبون عليًّ 
( قال الش      يخ  821(، ص      حيح ابن حبان )36( والذي يليه، اجملالس      ة وجواهر العلم )648، ش      عب اإلميان )2/197حلية األولياء   (58)

إس ناده ض عيف،   (:23552ش عيب: عبدهللا بن عبدالرمحن مل يوثقه غري املؤلف وابقي رجاله ثقات، وقال يف خترجيه يف مس ند أمحد )
ورجال أمحد رجال الص     حيح غري   ، وقال احلافظ اهليثمي: رواه أمحد والطرباين...ل معرو  النس     بعبدهللا بن عبدالرمحن جمهول احلا
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ــدر رواه أمحد إبس       ناد حس       ن، وابن أيب الدنيا، وابن  قال: 2/445: الرتغيب للمنذري املصـــ

 .حبان يف صحيحه
 

 م: ى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  رسولُ  ابن عمر قال: قالا  عن •
 . "ف كثروا من غراسها ،تراهبا اجلنة، فإنه عذ ب  ماؤها، طيب   أكثروا من غراسِّ "

 وما غراسها؟  ،هللا قالوا: َي رسولا 
 .(59)"إال بهلل وال  وة   هللا، ال حول   ما شا   "قال: 

 
 .رواه ابن أيب الدنيا يف الذكر والطرباينقال:  2/445: الرتغيب للمنذري املصدر

 
 احلسبلة

 
  :عن عائشة •
 سا مث تنفَّ   ،وحليته  على رأس      هِ   بيدهِ  مس      حا   هُ غمُّ   كان إذا اش      تدَّ   ما ى هللا عليه وس      لَّ ص      لَّ   أن النيبَّ 
 وقال:   الصعداءا 

 .(60)"الوكيل هللا ونعم   حسب  "
 

 يف الذكر. ابن أيب الدنيا هأخرج قال: 390 /2الدر املنثور يف التفسري ابملأثور : املصدر
 

 

/ 10جممع الزوائد ومنبع الفوائد   .عبدهللا بن عبدالرمحن بن عبدهللا بن عمر بن اخلطاب، وهو ثقة مل يتكلم فيه أحد، ووثقه ابن حبان 
 (: صحيح لغريه.1583أبس به، ويف صحيح الرتغيب ): ال 1/215. وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة 97

. وكذا قال الش    وكان يف  فة الذاكرين ص 5/69ذكر اخلركوش    ي أن يف س    نده عقبة بن علي وهو أحد الض    عفاء. ش    ر  املص    طفى  (59)
قول  ( إبيراد105(، واكتفى يف س     لس     لة األحاديث الص     حيحة )1584. وذكر األلباين أنه حس     ن لغريه. ص     حيح الرتغيب )377

 (.1213اهليثمي يف جممع الزوائد بضعف الراوي املذكور، لكن حسنه يف صحيح اجلامع )
. ورواه الكلابذي بس      نده يف 1/460ومل يعلق عليه، ومثله الش      وكاين يف فتح القدير    1/356ونقله منه العجلوين يف كش      ف اخلفاء   (60)

 (.707لسلسلة الضعيفة )وذكر األلباين أن إسناده ضعيف جدًّا. ا 422حبر الفوائد ص 
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 كان   ما شا  هللا
 

 قال:  (61)هللا تعاىل عن ابن جريج رمحهُ  •
 .(62)مل يكن هللا كان، وما مل يشأْ  هبا: ما شاءا  الشياطنيا  امللئكةُ  اليت تزجرُ  بلغين أن الكلمةا 

 
 .ابن أيب الدنيا يف الذكر . قال: رواه299/ 6حسن التنبه ملا ورد يف التشبه : املصدر

 
 االستغفار 

 
 هللا عنه قال:  عن أنس بن مالك رضيا  ورويا  •

  ".استغفروا هللا"فقال:  ،يف مسريه ما ى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  كان رسولُ 
  .فاستغفران
  ".مرة أمتوها سبعني  "فقال: 

  .(63)يعين فأامناها
 ،مرة  سبعني    هللا د يوم   يستغفر   ،ةما من عبد، وال أم  "ى هللا عليه وسلم: هللا صلَّ   رسولُ  فقالا 
 من ســبعمئةِّ   أكثر   وليلة    د يوم   عمل   ة  م  أو أ   عبد   هللا له ســبعمئة ذنب، و د خاب   فر  إال غ  
 .(64)"ذنب

  

 

أول من ص              نف الكت ب ابحلج از، كم ا أن  .  احلج از أبو الولي د عب داملل ك بن عب دالعزيز بن جريج الرومي مث املكي موىل بين أمي ةإم ام  (61)
ومل يطل ب العلم إال يف ، وق ال ال ذهيب:  ق ال أمح د: ك ان ابن جريج من أوعي ة العلم س              عي د بن أيب عروب ة أول من ص              نف ابلعراق.

 .163/  1العرب يف خرب من غرب ه .  150. ت لكهولة، ولو مسع يف عنفوان شبابه حلمل عن غري واحد من الصحابةا
ن ذكره قال: "الكلمة اليت تزجر حدثنا أبو عبدهللا السلمي، مسعت يىي بن سليم الطائفي، عمَّ ( ولفظه:  357الزهد ألمحد )زوائده( ) (62)

 ".يسرتقون السمع: ما شاء هللاهبا امللئكة الشياطني حني 
يف ش    عب اإلميان "قال: فأامناها"، ويف الدعوات الكبري: "فأامناها س    بعني مرة"، ويف ترتيب األمايل اخلميس    ية: "أاوها س    بعني مرة،  (63)

 فما من عبد...".
أربعون حديثًا عن أربعني ش           يًخا  (، 1079(، ترتيب األمايل اخلميس           ية )168(، الدعوات الكبري للبيهقي )643ش           عب اإلميان ) (64)

(، وقال يف الس   لس   لة الض   عيفة  1005(. وقد ض   عفه يف ض   عيف الرتغيب )206(، الرتغيب والرتهيب لقوام الس   نة )14للش   حامي )
 (: إسناد ضعيف وفيه علتان...2726)
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ق    ال:471/  2  الرتغي    ب والرتهي    ب للمن    ذري:  املصـــــــــــــدر ال    دني    ا والبيهقي ارواه    ،  بن أيب 
 .واألصبهاين

املقص             ود يف كتابه  قلت: ومل أجدُه يف كتب ابن أيب الدنيا املطبوعة، وال كتابه )التوبة(، فلعل  
 "الذكر"، فهو غلبة ظنِّ، وليس مؤكًدا.

 
احلس ن بن رض وان،    انخرب ان أبو احلس ني بن بش ران، أخرب أخربان طراد بن حممد الزينيب، أ •

ن ا يزي د بن ه ارون،  ح دثن ا ه ارون بن س              في ان،  ح دثثن ا أبو بكر بن أيب ال دني ا،  ح د
 هللا عنه قال: لدرداء رضيا ان كهمس بن احلسن، عن عبدهللا بن شقيق، عن أيب اخرب أ

 .(65)نبذاً من استغفار يف صحيفتهِ  ملن وجدا  طوىب
 النبذ: الشيء اليسري.

 
 .172/ 1الرتغيب والرتهيب لقوام السنة : املصدر

 
 على أذكار جليلة عظيمةأجور 

 
أخربان الشريف أبو الفوارس طراد بن حممد بن علي الزينيب،  قال قوام السنة األصبهاين:   •

ثنا  حدثنا ابن أيب الدنيا،  حد  ،احلسني بن صفوان  ان أبو احلسني بن بشران، أنبأ  انأنبأ
 ثنا شعبة، عن حممد بن عبدهللا موىل آل طلحة قال: حدوح،  ثنا را حد أبو غسان، 

 قالت: (66) عن ابن عباس، عن جويرية بنت احلارث  ثُ ريباً موىل ابن عباس يدِِّ كُ   مسعتُ 
النيبُّ " قريباً من   مث رجعا   ،حلاجته   مث انطلقا   ،حوأان أسبِِّ   غدوةً   ى هللا عليه وسلما صلَّ   أتى عليَّ 

 النهار، فقال:   نصفِ 
 ؟  " اعدة ما زلتِّ "

 

: رض ي هللا عنه بلفظعبدهللا بن بس ر . وأييت حديثًا مرفوًعا من رواية  4/58( الدر املنثور  35076،  49446مص نف ابن أيب ش يبة ) (65)
 (.3930(، ويف صحيح اجلامع )3093اً"، وقد صححه يف صحيح سنن ابن ماجه )ا كثري طوىب ملن وجد يف صحيفته استغفارً "

ليه أم املؤمنني، رض ي هللا عنها. كان والدها س يد قومه بين املص طلق، فوقعت يف الس يب، فأس لمت، وتزوجها رس ول هللا ص لى هللا ع( 66)
 .  2/261ه  أو بعدها. سري أعلم النبلء  50وسلم بعد أن أعتقها، وأُطلق األسارى من قومها. وكانت من أمجل النساء. توفيت سنة 
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 قلت: نعم. 
 يعين: جبميعِ   -  ؟زنتهن  و    هبن    نت  زِّ ولو و    ،هن  ت  دل  ع  ل    هبن    ت  ل  دِّ لو ع    كلمات    مكِّ أال أعل ِّ "قال:  
مرات،   ثالث    مرات، سبحان هللا رضا نفسهِّ   ثالث    خلقهِّ   سبحان هللا عدد    :-  حتما سبَّ 

 .(67)"مرات ثالث   كلماتهِّ   مرات، سبحان هللا مداد   ثالث   عرشهِّ  سبحان هللا زنة  
 

رواه عن ابن أيب الدنيا، وهو هنا يف ابب  (742الرتغيب والرتهيب لقوام الس         نة ): املصـــــــدر
 التسبيح والتحميد ينقل من كتابه الذكر.

 
عن واصل بن مرزوق   ،مسلم بن إبراهيم الذكر من جهةِ  أخرج ابن أيب الدنيا يف كتابِ  •

 أن النيبَّ   -وله صحبة    -ه  عن جدِِّ   ،أاب شبل  من بين خمزوم يكص  الباهلي، حدثين رجلٌ 
 ملعاذ بن جبل:   قالا  صلى هللا عليه وسلما 

 .بطوله احلديثُ  ؟" مرة آالفِّ  عشرة   يوم   كل    تذكره   ؟يوم كل    ك  رب   كم تذكر    ،اي معاذ"
  .: كلُّ ذلك أفعل ]معاذ[قالا : ... وتكملُة احلديِث عند ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم

أن    ؟آالف وعشـــــــــــرةِّ  آالف   من عشـــــــــــرةِّ  ه ن  أهون  عليك    على كلمات    أفال أدل ك  "قال: 
خلقه،   كلماته، ال إله إال هللا عدد    ما أحصاه، ال إله إال هللا عدد    تقول: ال إله إال هللا عدد  

ــه، ال إله إال هللا مِّل    ال إله إال هللا زِّنة   ــه، ال مساواته، ال إله إال هللا مل    عرشـــ إله إال   أرضـــ
 .(68)"ذلك معه هلل مثل   ذلك معه، واحلمد   مثل   ذلك معه، وهللا أكب   هللا مثل  

 
ومل   ، قال:946/  3األجوبة املرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية  :  املصدر
بتحقيق حممد    3/1305، جامع العلوم واحلكم  ن دونهوال ما   ،ن فوقهوال ما   ،على أيب شبل  أقفْ 

 األمحدي أبو النور. 
 

 

( قال حمققه حس   ني 7068( قال الش   يخ ش   عيب: إس   ناده ص   حيح على ش   رط مس   لم، مس   ند أيب يعلى )26758مس   ند أمحد )( 67)
 .( وذكر الشيخ شعيب أن إسناده صحيح828)أسد: إسناده صحيح، صحيح ابن حبان 

(، وسنده نفسه الذي عند ابن أيب الدنيا كما ساقه السخاوي، وكذلك هو عند الطرباين  236ورواه الدواليب يف الكص واألنساب )( 68)
 ( البن النجار.3934، 1910(.  وأورده املتقي اهلندي يف كنز العمال )1630يف كتابه الدعاء )
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 ،ش    فيتِّ  وأان أحركُ  هللا عليه وس    لما   ىص    لَّ  النيبُّ  آينهللا عنه قال: ر   عن أيب أمامة رض    يا  •
 يل:   فقالا 

  ؟"اي أب أمامة شفتيك   حترك   ش     أبي ِّ "
  .هللا هللا َي رسولا  فقلت: أذكرُ 

  ؟"والنهار بلليلِّ  ك  من ذكرِّ  وأفضل   أبكثر   " أال أخبك  يل:   فقالا 
  .هللا قلت: بلى َي رسولا 

ما  ما خلق، ســــبحان هللا عدد    ما خلق، ســــبحان هللا مل     تقول: ســــبحان هللا عدد  قال: "  
ــبحان هللا مل    ــبحان هللا عدد    ما د األرضِّ  د األرض، سـ ــما ، سـ ــى كتابه،  والسـ ما أحصـ

ش  ،   كل ِّ   ش  ، سبحان هللا مل     كل ِّ   ما أحصى كتابه، سبحان هللا عدد   سبحان هللا مل   
والسما ،   ما د األرضِّ   هلل عدد    ما خلق، واحلمد   هلل مل     ما خلق، واحلمد    هلل عدد    احلمد  
 هلل مل    ما أحصـى كتابه، واحلمد   هلل عدد   والسـما ، واحلمد    ما د األرضِّ  هلل مل    واحلمد  

 .(69)"ش   كل ِّ   هلل مل    ، واحلمد    ش كل ِّ   هلل عدد   ما أحصى كتابه، واحلمد  
  

رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب ( وقال: 1259)املتجر الرابح يف ثواب العمل الص     احل  املصــــدر:
على  وقال: ص    حيحٌ   ،واحلاكم  ،والنس    ائي وابن خزمية وابن حبان ابختص    ار  ،له واللفظُ  ،الذكر

 الليلا  مث دأبتا  هُ إذا قلتا  بش    يء   إال أنه قال: " أفل أخربكا   ،حس    ن  والطرباين إبس    ناد    ش    رطهما.
 هلل عددا  ما أحص      ى كتابه، واحلمدُ  هلل عددا   قلت: بلى، قال: "تقول: احلمدُ   ؟مل تبلغه"  والنهارا 

 هلل ملءا  ما يف خلقه، واحلمدُ  هلل ملءا  ما أحص       ى خلقه، واحلمدُ  هلل عددا  ما يف كتابه، واحلمدُ 
ذلك،  مثلا  حُ وتس      بِِّ   .ش      يء  هلل على كلِِّ  ش      يء، واحلمدُ   كلِِّ   هلل عددا   وأرض      ه، واحلمدُ   واتهِ امس

 .ذلك" مثلا  وتكربُِّ 

 

(: إس    ناده حس    ن رجاله ثقات. كما 2578قد خرجه الدمياطي واملنذري كما مر، وبيَّنا حكمه، وقد قال يف الس    لس    لة الص    حيحة ) (69)
 (.1575صححه يف صحيح الرتغيب )
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رواه أمح د، وابن أيب ال دني ا واللفظ :  440/  2والرتهي ب  وق ال املن ذري قريبً ا من ه، يف الرتغي ب  
له، والنس  ائي، وابن خزمية وابن حبان يف ص  حيحيهما ابختص  ار، واحلاكم وقال: ص  حيح على 

 .ورواه الطرباين إبسنادين أحد،ا حسن شرط الشيخني.
 

 ، فقال: (70)معقَّدة خبيوط   حُ تسبِِّ  له امرأةٌ  را كِ أنَّ ابن مسعود ذُ  ،إبسنادهو •
 السماواتِ   الربِّ والبحر، سبحان هللا ملءا   منه؟ سبحان هللا ملءا   لكِ   على ما هو خريٌ   أال أدلُّكِ 

نفسه  واألرض، سبحان هللا عددا  أنتِ   .خلقه، ورضا    والسماءا   ،والبحر  الربَّ   قد مألتِ   فإذا 
 ! رضواأل
 

، وقد ُعر  أنه يقص  ُد كتابه "الذكر" من "األجوبة  1305/ 3جامع العلوم واحلكم : املصــدر
، فابن رجب يتابُع النقلا منه.  املرضية" للسخاوي كما مرِّ

 
ى هللا عليه هللا ص      لَّ  رس      ولُ  قال: قالا   ،هللا عنه ص      ني رض      يا حُ  وعن عمران، يعين ابنا  •

 م: وسلَّ 
 ؟ "عمال   حد  أ   مثل   يوم   كل    يعمل  كم أن أحد   ما يستطيع  "

 حد؟ أُ   مثلا عمًل  يوم   كلَّ   أن يعملا  هللا ومن يستطيعُ  قالوا: َي رسولا 
 . "كم يستطيعهكل  "قال: 

 ماذا؟  ،هللا قالوا: َي رسولا 
من   هلل أعظم    حـد، واحلمـد  من أ    حـد، وال إـله إال هللا أعظم  من أ    ســـــــــــبحـان هللا أعظم  "ق ال:  

 . (71)"حدمن أ   أعظم   وهللا أكب  حد، أ  
 

 

 فتصري كالسبحة.( 70)
(، قال  1691ء له )( والدعا398)  18/174(، املعجم الكبري للطرباين 601( ش     عب اإلميان )10604الس     نن الكربى للنس     ائي ) (71)

(: 1240، وقال الدمياطي يف املتجر الرابح )10/90احلافظ اهليثمي: رواه الطرباين والبزار ورجاهلما رجال الص             حيح. جممع الزوائد  
 (.951رواه النسائي والبزار وإسناد،ا صحيح لو صح مساع احلسن من عمران، وضعفه يف ضعيف الرتغيب )
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رواه ابن أيب الدنيا والنس ائي، والطرباين ، قال: 434/ 2  الرتغيب والرتهيب للمنذري:  املصـدر
والبزار، كلهم عن احلس ن عن عمران، ومل يس مع منه، وقيل: مسع، ورجاهلم رجال الص حيح إال 

 شيخ النسائي عمرو بن منصور، وهو ثقة.
 ولعلَّ اللفظا البن أيب الدنيا، فقد وضعاُه يف أوِل الرواة.قالا حممد خري: 

 
مث  أحاديثا   مخس    ةا   ثُ يدِِّ   (72)وإبس    ناده عن املعتمر بن س    ليمان التيمي قال: كان أيب •

 يقول: 
ما  عددا  ،إال ابهلل  هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب، وال حولا وال قوةا   امِهلوا، س             بحان هللا واحلمدُ 

م ا هو   م ا خلق، وم لءا   م ا هو خ الق، وم لءا   وزن ةا   ،م ا خلق  م ا هو خ الق، وزن ةا   وع ددا   ،خلق
عرش     ه،   خلقه، وزنةا  ذلك، وعددا   وأض     عا ا  ،ذلك   مساواته، وملءا أرض     ه، ومثلا   خالق، وملءا 

 به خلقهُ   هُ ما ذكرا  وإذا رض ي، وعددا   ،وحىت يرض ى  ،رض اه ماته، ومبلغا كل   ومنتهى رمحته، ومدادا 
 ،وليلة  ،ويوم    ،ومجعة ،وش   هر  ،فيما بقي، يف كلِّ س   نة  ما هم ذاكروهُ   ما مض   ى، وعددا   يف مجيعِ 
نيا واآلخرة أبدا   ،من أبد  إىل األبد ،وتنفس  ،م  من الس    اعات، وتنس    ُّ   وس    اعة   من ذلك  أمدٌ  ،الدُّ
 .خراهأُ  دُ واله، وال ينفا أُ  ال ينقطعُ 

، ]الرُبجلين[  حدثين حممد بن احلسنيوسندُه كما رواه عنه اخلطيب يف اجلامع ألخلق الراوي:  
 .(73)  ...حدثين الفضيل بن عبدالوهاب، حدثين أبو عمر اخلطايب، عن املعتمر بن سليمان 

 
 (.1001اجلامع ألخلق الراوي للخطيب )، 1305/ 3جامع العلوم واحلكم : املصدر

 
 عن املعتمر بن سليمان قال:   وإبسنادهِ  •

 
خان التيمي، أحد علماء البصرة وعبِّادها. مسع أنًسا وطائفة. قال ابنه املعتمر: مكث أيب أربعني سنة يصوم أبو املعتمر سليمان بن طر   (72)

، هتذيب 1/150يوًما ويفطر يوًما، ويصلي الفجر بوضوء العشاء، وعان سبًعا وتسعني سنة. وهو اتبعي ثقة، روى له اجلماعة. العرب  
 . 12/5الكمال 

 .1/23التسبيحات أوردها أبو طالب املكي يف قوت القلوب أيًضا  (73)
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؟ قال: خرياً، فقلت: ترجو للخاطد    رأيتُ  عبدامللك بن خالد بعد موته، فقلت: ما صنعتا
 . (74) الشيء نعما  ،أيب املعتمر تسبيحاتِ  علما  شيئاً؟ قال: يلتمسُ 

 
 .1306/ 3جامع العلوم واحلكم : املصدر

 
  :ابن أيب الدنيا: وحدثين حممد بن احلسني، حدثين بعض البصريني قال •

ما  صيب ببلِد الرُّوم، فقال: ما أفضلُ كان قد أُ   ،أنَّ يونسا بن عبيد رأى رجلً فيما يرى النَّائم
 .(75)من هللا مبكان أيب املعتمرِ   من األعمال؟ قال: رأيُت تسبيحاتِ مثاَّ  رأيتا 
 

رواه عن ابن   (1002اجل امع ألخلق الراوي )،  1306/ 3العلوم واحلكم : ج امع املصـــــــــــدر
 أيب الدنيا.

 
 أفضل األمور وأحبها إىل هللا

 
علي بن اجلعد وس        عيد بن س        ليمان قاال:   حدثناوحدثنا أبو بكر بن أيب الدنيا،    ... •

ثنا إمساعيل بن عيان، عن عمرو بن قيس الس     كوين، عن عبدهللا بن بس     ر املازين حد
 م قال:ى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  صاحب رسولِ 

 أحد،ا:  فقالا  ،مى هللا عليه وسلَّ صلَّ  أتى أعرابيان النيبَّ 
 خري؟  الناسِ  أيُّ  ،هللا َي رسولا 
  ".عمله وحسن   ،عمره طوىب ملن طال  "قال: 
 أفضل؟  األعمالِ  خر: أيُّ اآل وقالا 

 

. وهي التس            بيحات  يلتمس تس            بيحات أيب املعتمر فإاا نعم الش            يء، ولفظه:  1/23ذكره أبو طالب املكي يف قوت القلوب ( 74)
ا   ن زاد املريد  إو ، قال مؤلفه: 5/73، وش  رحه إ ا  الس  ادة املتقني  1/317املوجودة يف الفقرة الس  ابقة، ووردت يف إحياء علوم الدين أيض  ً

 ا.كان حسنً   ،ضعا  ذلكأل حممد مثل ذلك وأضعا  آاللهم صل على حممد وعلى  :بعدها
 . 317حياء علوم الدين ، وإ1/23واخلرب يف قوت القلوب أيًضا ( 75)
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 .(76)"هللا تعاىل من ذكرِّ  رطب   ك  الدنيا ولسان   أن تفارق  "قال: 
 

 .162/ 2الرتغيب والرتهيب لقوام السنة : املصدر
 

 ابننا  حدثاحلس     ني بن ص     فوان،    أخربان أبو احلس     ني بن بش     ران، أخربان  قال البيهقي: •
ن ا حمم د بن الزبرق ان، عن ثور بن يزي د، ح دث،  الفراء  ن ا حمم د بن الفرجح دثأيب ال دني ا، 

 قاال: ،كل،ا من أهل الشام  ،عن أيب بكر والضحاك
 خري؟  املسجدِ  (77) [أهلِ ] أيُّ  :مى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  رسولُ  سئلا 
  ".أكثرهم ذكرا  هلل"قال: 

 ؟ (78)خري اجلنازةِ  قال: فأيُّ 
  ".أكثرهم ذكرا  هلل"قال: 

 خري؟  اجِ احلجَّ  قال: فأيُّ 
  ".أكثرهم ذكرا  هلل"قال: 

 ؟ (79)اجملاهدين خري قال: فأيُّ 
 ."أكثرهم ذكرا  هلل تعاىل"قال: 

 خري؟  العبادِ  قيل: وأيُّ ]
  ".وجل   أكثرهم ذكرا  هلل عز  "قال: 
 .(81)كله  الذاكرون هلل ابخلريِ  : ذهبا (80) [أبو بكر قالا 
 

 

(، شرح السنة للبغوي 6526(، السنن الكربى للبيهقي )3431، مسند ابن اجلعد )6/111(، حلية األولياء  2329سنن الرتمذي ) (76)
(، وقال يف الس     لس     لة الص     حيحة  3928( وذكر الش     يخ ش     عيب أن إس     ناده ص     حيح، كما ص     ححه يف ص     حيح اجلامع )1245)
 ثقات.: إسناده صحيح رجاله 4/452

 إضافة من الرتغيب لقوام السنة. (77)
 يف الرتغيب: فأي أهل اجلنة خري؟ واملثبت من شعب اإلميان والوابل الصيب. (78)
 يف الشعب: فأي اجلهاد خري؟ (79)
ما بني املعقوفتني فراغ يف الرتغيب لقوام الس   نة، واملثبت من الوابل الص   يب، وقد ورد يف الش   عب: "فأي العواد خري" بدل "فأي العباد   (80)

 خري". وأبو بكر هو الراوي مع الضحاك.
 فاحلديث مرسل. (81)
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كل،ا بروايتهما    168/  2الرتغيب والرتهيب لقوام الس      نة (  554: ش      عب اإلميان )املصـــــدر
قال: ذكر ابن أيب الدنيا حديثًا مرس   ًل  75عن ابن أيب الدنيا بس   نديهما، الوابل الص   يب ص  

 يف ذلك...
 

ثنا ابن أيب الدنيا،  حدأبو احلس           ني بن ص           فوان،    انأخربان طراد بن حممد الزينيب، أنبأ •
 ،عن أيب إسحاق  ،عن العلء بن املسيب  ،ثنا أبو شهاب حدثنا خلف بن هشام،  حد
 قال: (82)ميثمعن 

 إليك؟  أحبُّ  كا عبادِ  أيُّ  ،قال: ربِِّ  بلغين أن موسى عليه السلمُ 
 قال: أكثرهم يل ذكراً. 

 أعلم؟  كا عبادِ  أيُّ  ،قال: ربِِّ 
  .العلم يلتمسُ  قال: عاملٌ 
  ؟أحلم كا عبادِ  أيُّ  ،قال: ربِِّ 
   .عند الغضب هم لنفسهِ قال: أملكُ 
 أصرب؟  كا عبادِ  أيُّ  ،قال: ربِِّ 

 .(83)قال: أكظمهم للغيظ
 

 

ش  يخ يروي أخبار بين إس  رائيل، كما يف   يف األص  ل "ايم"، وتص  حيحه من مص  ادر، فهو الذي يروي عن أيب إس  حاق الس  بيعي. وهو (82)
 (.5737الثقات البن حبان )

قال: أكثرهم يل  ؟قال موس     ى: أي رب، أي عبادك أحب إليك(. ويف رواية ابن عباس:  103، الدعاء للض     يب )2/608الزهد هلناد  (83)
كم؟ قال: الذي يكم على نفس    ه مبا عبادك أح  ، أيأي عبادك أغص؟ قال: الراض    ي مبا أعطيته، قال: أي رب  ،ا، قال: أي ربذكرً 

(. ورواَيت أخرى. كما ورد يف كتاب األولياء البن أيب 9865(، ش عب اإلميان )35427. مص نف ابن أيب ش يبة )يكم على الناس
ن  ا، الذين يش  تغلون بذكري عن ذكر اخللئق، الذي قال أرميا: أي رب، أي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم يل ذكرً (: 106الدنيا )

وا بذلك،  ال تعرض هلم وس      اوس الغص، وال يدثون أنفس      هم ابلبقاء، الذين إذا عرض هلم عيش من الدنيا قلوه، وإذا زوي عنهم س      رُّ 
 .أولئك أحنلهم حمبيت، وأعطيهم فوق غاَيهتم
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 .76/ 2الرتغيب والرتهيب لقوام السنة : املصدر
 

 االستغاثة برمحة هللا
 

س         ليمان بن قرأت على فاطمة بنت املنجا، عن  قالا احلافظ ابن حجر العس         قلين:   •
ان حمم  د بن خرب ان أبو روح اهلروي، أخرب ان حمم  د بن عب  دالواح  د احل  افظ، أخرب محزة، أ

، ق ال: -  ابحل اء املهمل ة  -  ان عب دالواح د بن حمم د املليحيخرب إمس اعي ل الفض              يلي، أ
ثنا س لمة بن ش بيب،  حدثنا حاري بن حمبوب، حدان حممد بن عمر بن حفص ويه،  خرب أ

 ثنا عثمان بن عبدهللا بن موهب، عن أنس بن مالك رضيا حدبن احلباب،    ثنا زيدحد
 هللا عنه قال: 

  أن تســمع  ما أ ول    كِّ ما مينع  "هللا عنها:    رض  يا   لفاطمةا  هللا ص  لى هللا عليه وس  لما  رس  ولُ  قالا 
ل  نســـتغيث، ف صـــلح   ك  برمحتِّ   وم  اي  ي    اي ح    :وإذا أمســـيت لك؟ أن تقول إذا أصـــبحتِّ 

 ."نيع   رفة  ين إىل نفس  ط  ل  كِّ ه، وال ت  ش ين كل  
هذا حديث حس       ن غريب، أخرجه النس       ائي عن عبدالرمحن بن حممد بن س       لم عن زيد بن 

 وأخرجهُ ،  روبة عن سلمة بن شبيب عن أيب عا ابن السينِّ   وأخرجهُ   لنا بدالً عالياً.  فوقعا ،  احلباب 
  ،طي يف مك   ارم األخلق واخلرائ،  واملعمري يف اليوم والليل   ة  ،ابن أيب ال   دني   ا يف كت   اب ال   ذكر

 من طرق عن زيد بن احلباب. ،واحلاكم يف املستدرك
 

 .407/ 2يف ختريج أحاديث األذكار  نتائج األفكار: املصدر
قل ت: ذكرا ابُن حجر احل افظا ابنا أيب ال دني ا ض              من رواة احل دي ث، وال يلزم أن يكون اللفظ 

من كتابه "الدعاء"،   5/66لفظه، وقد ذكره البن أيب الدنيا الزبيدي يف إ ا  الس  ادة املتقني 
 فيكون هو املقصود، وسنده ومتنه فيه:  

  أخربين عثمان  ،حدثنا زيد بن احلباب  ،حدثين احلسن بن الصباح  :قال أبو بكر ابن أيب الدنيا
  :مسعت أنس بن مالك قال :بن موهب قال
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أن    كِّ ما مينع    ،اي فاطمة"  :هللا عنها  لفاطمة رض          يا  هللا ص          لِّى هللا عليه وس          لما  رس          ولُ  قالا 
ال تكلين إىل نفســ    ،أســتغيث ك  برمحتِّ   ،وماي  ي   اي ح    :أن تقول ،به ســمع  ما أوصــيكِّ ت  
 .(84)"هل ش ين كل   صلح  أو  ،نيع   رفة  ط  
 

 ذكر بعد صالة الفجر 
 

نا احملاريب، حدثنا حممد بن يزيد العجلي أبو هاش          م، حدثوحدثنا ابن أيب الدنيا،    ... •
نا حص         ني بن منص         ور األس         دي، عن ابن أيب حس         ني املكي، عن ش         هر بن حدث

هللا ص   لى هللا  رس   ولُ  معاذ بن جبل قال: قالا حوش   ب، عن عبد الرمحن بن غنم، عن  
 عليه وسلم:

له، له امللك،   ال شريك    ه  أن يتكلم: ال إله إال هللا وحد     بل    الفجرِّ   صالةِّ   د دبرِّ   من  ال  "
ــ      امللك، وهو على كل ِّ   ي  ومييت، بيدهِّ له احلمد،     ــر    ، دير شــ    هبن  عط  أ    ؛مرات عشــ

 عشــر   له هبن    ع  فِّ ســيئات، ور   عنه عشــر      حســنات، وحم   عشــر   له هبن    ب  تِّ خصــال، ك    ســبع  
من الشــيطان،   صــمة  رزا  من املكروه، وعِّ له حِّ   نســمات، وكن   عشــرِّ  له عدل   درجات، وكن  

 عط   أ   بعد املغربِّ   ومن  ا ن    ،وجل   إال الشــــــــــرك بهلل عز    ،ذنب  د ذلك اليومِّ  ه  ومل يلحق  
 .(85)"ذلك حىت يصبح  مثل  
 

 .170/ 2الرتغيب والرتهيب لقوام السنة : املصدر
 

 

(، ويف 5820(، وحس   نه يف ص   حيح اجلامع )48(، وابن الس   ين يف عمل اليوم والليلة )10330رواه النس   ائي يف الس   نن الكربى ) (84)
رواه البزار ورجاله رجال الص  حيح غري عثمان بن موهب وهو ثقة. جممع الزوائد ومنبع الفوائد  وقال اهليثمي:   (.227الس  لس  لة الص  حيحة )

10  /117. 
( وقال: حديث حس  ن ص  حيح غريب. ويف س  ند هذه الرواية ورواية الرتمذي ش  هر بن 3474ن أيب ذر أخرجها الرتمذي )وله رواية ع (85)

ش    هر بن حوش    ب خمتلف فيه، وهو كثري االض    طراب، وقد اختلف عليه يف إس    ناد هذا احلديث  حوش    ب، قال ابن رجب رمحه هللا:  
من وجوه أخر، كلها   ليه وس        لموقد روي حنوه عن النيب ص        لَّى هللا ع،  ش        هرقال الدارقطين: االض        طراب فيه من قبل .. كما ترى.
. وقد ض   عفه األلباين يف أكثر من مص   در، لكن ذكر أنه تراجع عنه، وقد قال يف ص   حيح  428/ 7فتح الباري البن رجب   ض   عيفة.
 ( إنه حسن لغريه.472الرتغيب )
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 ذكر هللا من الفجر إىل طلو  الشمس
 

ح  دثين عب  دالرمحن   ،ن  ا عب  دالرمحن بن ص              بيح ]األزوي[ح  دثثن  ا ابن أيب ال  دني  ا،  ح  د •
 قال: ،احملاريب، عن األحوص بن حكيم، عن عبدهللا بن علي، عن أيب أمامة رفعه

 . ( 86)"اأبد    ه  جلد    النار    مل متس    ،الشمس  حىت تطلع    وجل    هللا عز    مث ذكر    ،ى الفجرمن صل  "
  

اجملالس ومنتخب نزهة  بس       ياق س       نده،   169/ 2الرتغيب والرتهيب لقوام الس       نة  :املصـــــدر
من ، واللفظ ال ذي أورده هو: "ذكره ابن أيب ال دني ا يف كت اب ال ذكر  ق ال:  208/  2النف ائس  

" ومل يذكر هللا من النار  ه  ســـ    ،الشـــمس  حىت تطلع    د جملســـهِّ  مث  عد   ،الفجر ى صـــالة  صـــل  
 راويه من الصحابة.

 
س     عيد بن س     ليمان،    ناحدثنا أبو بكر بن إس     حاق،  حدثوحدثنا ابن أيب الدنيا،    ... •

 نا سعد بن طريف، عن عمري بن مأمون التميمي، قال: حدثنا إمساعيل بن زكرَي،  حدث
 هللا ص      لى هللا عليه وس      لما  ي رس      ولا جدِِّ   هللا عنه فقال: مسعتُ   رض      يا   احلس      ن بن عليِّ  أتيتُ 
 يقول:

ــل  " ــالة  من صـ ــهِّ  مث  عد   ،الفجر ى صـ ــ     ،الشـــمس  حىت تطلع   د جملسـ من  وجل   هللا عز    ه  سـ
 .(87)"من النار وجل   هللا عز   ه  من النار، وس    وجل   هللا عز   ه  النار، وس   

 
 .169/ 2الرتغيب والرتهيب لقوام السنة : املصدر

 

ا من رواية س    هل عن أبيه معاذ بن أنس اجلهين، رواه أبو يعلى يف  (. وأييت243حديث أيب أمامة ض    عفه يف ض    عيف الرتغيب ) (86) أيض    ً
وجبت   ،من صلى صلة الفجر، مث قعد يذكر هللا حىت تطلع الشمس( وضعف حمققه إسناده، وهو بلفظ "1495،  1487مسنده )
وأن   1/296لح دي ث يف الرتغي ب  (. وذكر املن ذري رواة آخرين ل144"، وك ذا هو عن د ابن الس              ين يف عم ل اليوم والليل ة )ل ه اجلن ة

رواه أبو يعلى وفيه زابن بن فائد ض   عفه اجلمهور وقال أبو حاري: :  105/  10جممع الزوائد ومنبع الفوائد  بعض   هم ص   ححه، وقال يف 
 (.242. لكن ضعف احلديث يف ضعيف الرتغيب )صاحل، وبقية رجاله حديثهم حسن

(. قال احلافظ 93(، أخبار الص     لة لعبدالغين املقدس     ي )9384(، املعجم األوس     ط للطرباين )146عمل اليوم والليلة البن الس     ين ) (87)
رواه الطرباين يف الص غري واألوس ط، وفيه احلس ن بن أيب جعفر اجلفري، وهو ض عيف من قبل حفظه، وهو يف نفس ه ص دوق،  اهليثمي:  

 .106/ 10مع الزوائد ومنبع الفوائد جم. وبقية رجاله رجال الصحيح
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 الذكر  بل النوم

 
  انثن  ا يزي  د بن ه  ارون، أنب  أح  دثن  ا يعقوب بن عبي  د،  ح  دثن  ا ابن أيب ال  دني  ا،  ح  دو   ... •

 قال: (88)هللا عنه العوام بن حوشب، عن عمرو بن عبسة رضيا 
إذا  وك ان أول م ا يقولُ   ،عين اه هُ حىت تغلب ا  وج لَّ  هللا عزَّ  ف ذكرا   ،وهو ط اهر من أوى إىل فراش              هِ 
من  احليةُ  كما تنس    لخُ   من خطاَيهُ   إال انس    لخا   ؛يل  اغفرْ   ،ال إله إال أنت ،اس    تيقظ: س    بحانك 

 جلدها.
 

 .181/ 2الرتغيب والرتهيب لقوام السنة : املصدر
 

 ذكر هللا عند القيام من الليل
 

 هللا عنه: أنه مسعا   عن أيب هريرة رض           يا   إبس           نادهِ   الذكرِ   أيب الدنيا يف كتابِ  ابنُ   جا خرَّ  •
 يقول:  هللا عليه وسلما  ىهللا صلَّ  رسولا 

 ،فدعاه ،واسـتغفره  ،دهوجم    ،حهفسـب    ،من الليل  ه  نفسـ   املؤمنِّ   إىل العبدِّ   إن هللا تعاىل إذا رد  "
 .(89)"منه ل  تقب  
 

(، الرتغي ب والرتهي ب للمن ذري 1315)املتجر الرابح يف ثواب العم ل الص               احل    املصــــــــــــدر:
1/421. 
 

 

عمرو بن عبس   ة البجلي الس   لمي رض   ي هللا عنه، أحد الس   ابقني إىل اإلس   لم، رابع أربعة ممن أس   لم. إمام، أمري، من أمراء اجليش يوم  (88)
 .2/456سري أعلم النبلء  ه . 60وقعة الريموك. نزل محص. تويف بعد سنة 

(. كما رواه ابن الس ين يف عمل 519ف اجلامع الص غري )(، وكذا قال يف ض عي352ذكر األلباين أنه ض عيف جدًّا. ض عيف الرتغيب ) (89)
( أنه رواه يف كتاب ابن الس   ين إبس   ناد ض   عيف. كما رواه اخلرائطي يف 531، وذكر اإلمام النووي يف األذكار )679اليوم والليلة ص 
 ( مع زَيدة يف آخره.1011مكارم األخلق )
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 املسجد  اخلروج إىل الذكر عند 
 

 هللا صلى هللا عليه وسلم:  رسولُ  هللا عنه قال: قالا  عن مسرة رضيا  •
ــ  " ــب     ،مكتوبة لصــــــــالة   العبد       إذا توضــــــ   وهو يريد    دارهِّ  من ببِّ  الوضــــــــو ، مث خرج    ف ســــــ

ــمِّ  ــجد، فقال: بســ دِّينِّ{ هللا }ال    املســ هللا   هداه    ،[78الش     عراء: س     ورة  ]ذِّي خ ل ق ينِّ فـ ه و  يـ ه 
 .للصواب

قِّنيِّ{   ــ  ــقاه   هللا من طعامِّ  ه  أطعم    ،[79الش    عراء: س    ورة  ]}و ال ذِّي ه و  ي ط عِّم ينِّ و ي سـ  اجلنة، وسـ
 اجلنة. من شرابِّ 

فِّنيِّ{   ه  لذنوبه، وأخرج    ارة  كف    ه  هللا مرضـ   جعل   ،[80الش عراء: س ورة  ]}و إِّذ ا م رِّضـ ت  فـ ه و  ي شـ 
 ه.أم   دته  ل  و   منه كيوم  

ــهدا ، وأحياه    هللا موتة   ه  أمات   ،[81الش         عراء: س         ورة  ]}و ال ذِّي مي ِّيت ينِّ مث      يِّنيِّ{   حياة    الشـــــ
 السعدا .

م  الد ينِّ{   هللا له خطاايه   غفر   ،[82الش  عراء: س  ورة  ]}و ال ذِّي  أ ط م ع  أ ن يـ غ فِّر  لِّ خ طِّيئ ِتِّ يـ و 
 البحر. من زبدِّ  وإن كانت أكثر   ،هاكل  

احلِِّّني {  }ر ب   لصــــــ  ما  و أ حل ِّق ينِّ بِّ من  هللا بصــــــا ِّ  ه  أحلق   ،[83الش        عراء: س        ورة  ]ه ب  لِّ ح ك 
 مضى ومن بق .

ق  دِّ اآ د  ان  صـِّ ع ل ل  لِّسـ  رِّين  }و اج  د  صـدق   هللا له لسـان   جعل   ،[84الش عراء: س ورة ]  {خِّ
هللا بعد ذلك  الصـــاد ني، مث يوفقه    من  فالن   بيضـــا : إن فالن بن   د ور ة    رين، وكتب  اآخِّ 

 والصواب. للصدقِّ 
  } ع ل ينِّ مِّن و ر ث ةِّ ج ن ةِّ الن عِّيمِّ ــور    أعطاه   ،[85الش         عراء:  س         ورة  ]}و اج  د  واملنازل   هللا القصـــــ

 .(90)"اجلنة

 

( وهو ذيل لآللد املص  نوعة، ورواه 482رواه أبو الش  يخ األص  بهاين يف الثواب، كما أفاده الس  يوطي يف "الزَيدات على املوض  وعات" ) (90)
عن سلم بن سامل البلخي، عن أيب شيبة، عن بكري   عن أيب الشيخ، ويف سنده:  1/630عنه بسنده التاج السبكي يف معجم الشيوخ  

وقال: فيه بكري بن ش          هاب وهو إىل الض          عف أقرب منه إىل   4/2251قيس          راين يف ذخرية احلفا   . وقد أورده ابن البن ش          هاب
 ( وقال: فيه سلم بن مسلم ]هكذا[ وليس بشيء.42الصدق. كما أورد الشوكاين أوله يف الفوائد اجملموعة )
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 يف احلديثِ  املذكورةُ  وهذه الكلماتُ وقال:    206/ 5حس  ن التنبه ملا ورد يف التش  به  :  املصــدر
  :قالا يف أوله 6/306، الدر املنثور  والسلم  عليه الصلةُ  هللا تعاىل عن إبراهيما   يف كتابِ   حمكيةٌ 

...، وقالا  أخرج ابن أيب الدنيا يف الذكر وابن مردويه من طريق احلس             ن عن مسرة بن جندب 
 .اياين صغريً كما ربَّ   لوالديَّ  واغفرْ  :فيه وكان احلسن يزيدُ يف آخره: 

 
 السوق  ذكر هللا د 

 
 هللا تعاىل عنه أنه قال:  وى ابن أيب الدنيا يف كتاب الذكر عن ابن مسعود رضيا ر  •

 وبثَّ   ،هكرس       يَّ   رايته، ووض       عا  قد غدا ونص       با  فإن إبليسا   ،هللا اغدوا بنا إىل الس       وق، ولنذكرِ 
 ذريته.

ول ه   ل ه، ل ه املل كُ   ال ش              ري كا  هُ فليق ل: ال إل ه إال هللا وح دا  إىل الس              وقِ   ق ال: ف إذا غ دا الرج لُ 
 حس     نةً  من هذه الكلماتِ  كلمة    قدير؛ فإن له بكلِِّ   ش     يء   وهو على كلِِّ  ،يتىي وميُ احلمد، يُ 

وااٌن  }غرس،  تُ  من بين إمساعيل، وش   جرةً   رقبة    ع، وعدلا رفا تُ   ى، ودرجةً حا اُ  ب، وخطيئةً كتا تُ  واِرض   ْ
 .[72{ ]سورة التوبة: يمُ ُهوا اْلفاْوُز اْلعاظِ  ِمنا اَّللِّهِ ااْكرباُ ذهِلكا 

 
 .102/ 6حسن التنبه ملا ورد يف التشبه : املصدر

 
هللا تعاىل عنه، وابن ماجه، واحلاكم   وروى هو والرتمذي، واحلاكم عن عمر رض    يا ...   •

 أنه قال:  ،صلى هللا عليه وسلم كل،ا عن النيبِِّ   ،هللا تعاىل عنه عن ابنه رضيا 
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ــوق   من  ال  " ــواق: ال إله إال هللا وحد   د سـ ــريك    ه  من األسـ وله احلمد،  له، له امللك   ال شـ
ــ      وهو على كل ِّ  ،اخلري   ال ميوت، بيدهِّ  وهو ح     ،يتىي ومي        هللا له ألف     دير، كتب   شـــ

 .(91)"د اجلنة له بيت   ين  سيئة، وب   ألفِّ  حسنة، وحما عنه ألف   ألفِّ 
  

 2/531، الرتغيب والرتهيب للمنذري (102/ 6حس      ن التنبه ملا ورد يف التش      به ):  املصــــدر
  دون ذكر الكتاب.

 
 كفارة اجمللس 

 
أحد األثبات،  -هو الطحان  -ثنا خالد بن عبد هللا حدثنا خلف بن هش              ام، حد •

 )موقوفًا(: عن عطاء بن السائب... عن ابن مسعود
 كا  إله إال هللا، أس           تغفرُ أالِّ  وحبمدك، أش           هدُ   اللهمَّ  العبد: س           بحانكا  أن يقولا  اجمللسِ  كفارةُ 
 .(92)إليك  وأتوبُ 

 
 .730/ 2النكت على كتاب ابن الصلح البن حجر : املصدر

 
 هللا عنه قالت:  عن عائشة رضيا  •

 بكلمات، فس  ألتهُ  تكلَّما   ،ىجملس  اً، أو ص  لَّ  كان إذا جلسا   ما ى هللا عليه وس  لَّ هللا ص  لَّ  إن رس  ولا 
 عن الكلمات، فقال:  عائشةُ 

 

س   ناده ض   عيف جدًّا، وحس   نه هلما ( قال الش   يخ ش   عيب: إ2235( وقال: حديث غريب، س   نن ابن ماجه )3428س   نن الرتمذي ) (91)
من رواية عمر   206/ 11فتح الباري  ، وأورده احلافظ ابن حجر يف2/355(، حلية األولياء 1974األلباين، املس              تدرك للحاكم )

س   نده ض   عيف، لكن للحديث  : 308/  5  س   ري أعلم النبلءوقال الش   يخ ش   عيب يف خترجيه يف   رض   ي هللا عنه وقال: يف س   نده لني.
 .سن هباطرق ي

 (.4487املوقو  على ابن مسعود من رواية ابن أيب الدنيا، ورفعه صحيح مشهور، كما يف صحيح اجلامع ) (92)
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 له: ســبحانك   كان كف ارة    بشــر     القيامة، وإن تكل م    ا عليهن  إىل يومِّ خبري  كان طابع    تكل م    إن  "
 . (93)"إليك وأتوب   ك  ستغفر  أ ،ال إله إال أنت ،اللهم  وحبمدك

 
ــدر  رواه ابن أيب الدنيا والنس     ائي، واللفظُ وقال:  411/ 2الرتغيب والرتهيب للمنذري  :  املصــ

 البيهقي.و هلما، واحلاكم 
 

 ى هللا عليه وسلم: هللا صلَّ  رسولُ  قالا عن جبري بن مطعم رضي هللا عنه قال:  •
  اللهم    مرات: ســـــــــــبحـانـك    ثالث    منـه حىت يقول    فال يبحن    ،كم د جملسأحـد    إذا جلس  "

علـيه، وإن  ا كـان كـالطـابعِّ ـفإن كـان أتى خري   .عل    ل وـتب    ال إـله إال أـنت، اغفر  ، وحبمـدك
 .(94)"ملا كان د ذلك اجمللس ارة  كان كف    لغو   كان جملس  

 
 .رواه ابن أيب الدنيا، قال: 411/ 2الرتغيب والرتهيب للمنذري : املصدر

 
 الذكر  بل الدعا 

 
 بن مسعود رضي هللا عنه قال: عن عبدهللا •
على  عليه، وليص         لِِّ  ثنِ هللا، وليُ  فليحمدِ ،  له  س         تجابا أن يُ   فأحبَّ   ،أحدكم أن يدعو إذا أرادا 
 .(95)له أن يستجابا  حباجته؛ فإنه أجدرُ  م، مث ليدعُ ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  النيبِِّ 

 

( وعمل اليوم والليلة له 1344( قال الش يخ ش عيب: إس ناده ص حيح، س نن النس ائي )24486(، مس ند أمحد )620ش عب اإلميان ) (93)
( وقال: ص          حيح اإلس          ناد ومل خيرجاه، وص          ححه يف ص          حيح الرتغيب  1827(، وأبلفا  مقاربة يف املس          تدرك للحاكم )400)
 (.3164(، ويف السلسلة الصحيحة )1344)

( وقال: حديث ص   حيح على ش   رط مس   لم ومل خيرجاه. وقد ص   ححه األلباين يف ص   حيح الرتغيب  1970حلاكم يف املس   تدرك )ورواه ا (94)
 (.81(، كما صححه على شرط مسلم يف السلسلة الصحيحة )6430(، ويف صحيح اجلامع )1519)

وفيه قوله رض  ي هللا عنه: يتش  هد الرجل يف ،  (350وأحال الس  خاوي رمحه هللا إىل حديث ابن مس  عود يف موض  ع آخر من كتابه )ص  (95)
الص   لة، مث يص   لي على النيب ص   لى هللا عليه وس   لم، مث يدعو لنفس   ه بعُد. أخرجه س   عيد بن منص   ور وأبو بكر بن أيب ش   يبة واحلاكم 

، فلما جلست وسنده صحيح قوي. وبعده أيًضا قوله رضي هللا عنه: كنت أصلي مع النيب صلى هللا عليه وسلم، وأبو بكر وعمر معه
بدأت ابلثناء على هللا، مث ابلص لة على النيب ص لى هللا عليه وس لم، مث دعوت لنفس ي، فقال النيب ص لى هللا عليه وس لم: "س ل تعطه،  

 سل تعطه". أخرجه الرتمذي بسند حسن أو صحيح.
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 .419: القول البديع يف الصلة على احلبيب الشفيع ص املصدر

 
 شفاعة على دعا 

 
  عندك  : "(96)رويفع  يف حديثِ   وتعقبا برهان الدين احلليبُّ ما أوردُه املنذري يف الرتغيب، •

 ". له شفاعِت القيامة، وجبت   يوم  
عن رويفع بن اثب    ت  :  504/  2ق    الا حمم    د خري: ونصُّ احل    دي    ِث من الرتغي    ِب والرتهي    ب  

من  ال: اللهم  صـــل ِّ "  :هللا ص    لى هللا عليه وس    لم رس    ولُ  هللا عنه قال: قالا   األنص    اريِّ رض    يا 
 . "وجبت  له شفاعِت ،القيامة يوم   عندك   املقر ب   د  ع  ق  امل   ه  على حممد، وأنزل  
له شفاعِت   ت  د اجلنة، حل    ... عندك  عند ابن أيب الدنيا يف كتاب الذكر: " قالا برهان الدين:  

 .(97)"القيامة يوم  
 

 .597/ 4عجالة اإلملء : املصدر
 

 

ملعاوية، وغزا إفريقيا   طرابلس الغرب  ارةرويفع بن اثبت األنص    اري رض    ي هللا عنه، له ص    حبة ورواية، نزل مص    ر واختط هبا، ويل إم( 96)
، العرب يف خرب من غرب 3/36ه       . سري أعلم النبلء    56، وتويف بربقة وهو أمري عليها، وتويف هناك سنة نصر افدخلها مث    ه       ، 47سنة 
1/39  . 
. وورد فيه "وأنزله رواه البزار والطرباين يف الكبري واألوس       ط، وبعض أس       انيدهم حس       نقال املنذري يف ختريج احلديث الذي أورده:  (97)

متعقبً ا م ا أورده املن ذري يف   4/601وق الا بره ان ال دين احلليب يف كت اب ه امل ذكور عج ال ة اإلملء ة.  ل ه"، وتص              حيح ه من املص              ادر احل ديثي 
نية.  الرتغيب: قوله بعد أن عزاه إىل البزار والطرباين يف الكبري واألوس ط: وبعض أس انيدهم حس ن: هذا س بق قلم، وإمنا يقال أس انيد،ا، ابلتث

ي إمساعيل بن إسحاق، وأبو نعيم األصبهاين يف كتابه معرفة الصحابة، وابن أيب الدنيا، وغريهم، كلهم قال: واحلديث قد رواه أمحد، والقاض
من طريق ابن هليعة؛ فكيف يكون الس  ند حس  ناً ومداره على ابن هليعة، وحاله مش  هور، وقد رواه عنه مجاعة؟ ورواه هو عن بكر بن س  وادة 

أيب الدنيا يف كتاب "الذكر" مكانه: زَيد بن س   رجس عن رويفع الص   حايب، وقال الطرباين   عن زَيد بن نعيم عن وفاء بن ش   ريح، وجعل ابن
(، واألوسط 4481،  4480اه   . وهو يف املعجم الكبري للطرباين )  يف األوسط: وال يروى عن رويفع إال ابإلسناد األول، تفرَّد به ابن هليعة.

ويف س   ندهم ابن هليعة، قال الش   يخ ش   عيب: إس   ناده ض   عيف لض   عف ابن  (،  16991(، ومس   ند أمحد )2315(، ومس   ند البزار )3285)
: رواه البزار  10/163هليع ة وهو عب دهللا، وجله ال ة ح ال وف اء احلض              رمي وهو ابن ش              ريح... وابقي رج ال ه ثق ات. وق ال يف جممع الزوائ د 

كر الدمياطي أنه حديث حس    ن مبجموع  (. وذ 5142والطرباين يف األوس    ط والكبري وأس    انيدهم حس    نة. وض    عفه يف الس    لس    لة الض    عيفة )
 (.247طرقه. املتجر الرابح )
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 من دعا  املالئكة 
 

 عليهم السلم:  امللئكةِ  : من دعاءِ  ابن أيب روادقالا  •
 .(98)لنا فاغفرهُ  ؛من أعدائك  كا نقمتِ  يوما  كا نا من خشيتِ قلوبُ  ما مل تبلغهُ  اللهمَّ 
 

روى ابن أيب الدنيا يف كتاب "الذكر"   قال:  250/  1التش  به حس  ن التنبه ملا ورد يف :  املصــدر
 .عن ابن أيب رواد

 
 عن حاجَّاج بن فرافصة قال:  •

 فاً بني الثلجِ انر، يقول: َي مؤلِِّ  ونص       فهُ  ثلجٌ  نص       فهُ  ،عليهم الس       لم  إن هلل خلقاً من امللئكةِ 
 .(99)العباد بني قلوبِ  فْ ألِِّ  ،والنار
 

  .79/ 2ورد يف التشبه حسن التنبه ملا : املصدر
 
 

 ××××××     ××××××     ×××××× 
 
 
 

 

(، ومن قول ه دون عزو للملئك ة أورده ال ذهيب يف اتريخ 222الراوي عب دالعزيز بن أيب رواد، كم ا أخرج ه ابن املب ارك يف الزه د والرق ائق ) (98)
 .2/739لئكة يف كتاب العظمة ، ورواه أبو الشيخ األصبهاين عن وهيب بن الورد من دعاء امل4/134اإلسلم 

ا نص    فه  كً إن هلل عز وجل ملا بلفظ: "  749/  2  ، ورواه أبو الش    يخ يف العظمة مرفوًعا2/168أورده دون عزو ابن اجلوزي يف التبص    رة   (99)
 فْ النور، ألِِّ  من نور ونص    فه من ثلج، يس    بح يقول: س    بحانك َي مؤلف الثلج إىل النور، وال يطفد النور برد الثلج، وال برد الثلج حر

أن أاب الش يخ رواه من حديث معاذ بن جبل   2/160"، وذكر احلافظ العراقي يف خترجيه ألحاديث اإلحياء  بني قلوب عبادك املؤمنني
خترجيات أخرى له: فأخرجه  6/177والعرابض بن س ارية ]يف حديث واحد[ بس ند ض عيف. وذكر الزبيدي يف إ ا  الس ادة املتقني 

يف غريب ه من قول خ ال د بن مع دان، وك ذا يف عوار  املع ار ، وال ديلمي يف مس              ن ده عن ابن عب اس رفع ه. ومن قول   إبراهيم احلريب
 ، ويف الذي يليه عن زَيد بن أيب حبيب.3/961خالد بن معدان رواه أبو الشيخ يف العظمة 
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 (100) فهرس املراجع
 
 )أ( 

 ه . 1408بريوت: مؤسسة الكتب الثقافية،  -البيهقي؛  قيق السعيد املندوه.اآداب/ 
بريوت: مؤسسة التاريخ   -مرتضى الزبيدي. /إحتاف السادة املتقني بشرح إحيا  علوم الدين

 ه .  1414العريب، 
أو املسـتخرج من األحاديث املختارة مما مل ررجه البخاري ومسـلم د  ،األحاديث املختارة

ــحيحيهما  قيق: عبدامللك بن عبدهللا بن ؛  ض     ياء الدين حممد بن عبد الواحد املقدس     ي /صــ
  .ه  1420 ،دار خضر بريوت: -.3ط -.دهيش

علء الدين ابن بلبان الفارس       ي؛  قيق ش       عيب حيح ابن حبان/  إلحســــــان د تقريب صــــــ ا
 ه . 1408دمشق: مؤسسة الرسالة،  -األرانؤوط.

 بريوت: دار املعرفة.  -الغزايل. /إحيا  علوم الدين
 قيق حمم  د عب  دالرمحن ؛  عب  دالغين بن عب  دالواح  د املق  دس              ي اجلم  اعيليأخبــار الصـــــــــــالة/  

  .ه 1416دار السنابل،   دمشق: -.النابلسي
املفرد عبدالباقي.  /األدب  فؤاد  حممد  البشائر    -.3ط  -البخاري؛  قيق  دار  بريوت: 

 ه . 1409اإلسلمية، 
 ه . 1425بريوت: دار ابن حزم،  -النووي. /األذكار

عب  داخل  الق بن زاهر بن ط  اهر   /اا عن أربعني صـــــــــــحــابيــ  ا عن أربعني شـــــــــــيخــ  أربعون حــديثــ  
 ه . 1423اجلزائر: دار اهلدى،  -.عبدالرمحن بن عيسى الباتين؛  قيق أيب الشحامي

بريوت:  -.2ط -.حممد انص   ر الدين األلباين /إروا  الغليل د ختريج أحاديث منار الســبيل
 .ه  1405 املكتب اإلسلمي،

القاهرة: اجمللس األعلى   -ابن حجر العسقلين؛  قيق حسن حبشي.إنبا  الغمر أببنا  العمر/  
 ه . 1389للشؤون اإلسلمية، 

 
 مراجع التحقيق ومعلوماهتا من املكتبة الشاملة، وموقع الدرر السنية، وخاصة ابحملقق.  (100)
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بريوت: مؤسسة الكتب الثقافية،    - قيق حممد السعيد زغلول.  ابن أيب الدنيا؛  قيق  /األوليا 
   ه . 1413

 
 )ب(

املدينة املنورة: مكتبة    - قيق حمفو  الرمحن زين هللا وآخرين.: مسند البزار/  البحر الزخار
 ه  )وطبعات أخرى(.  1430  - 1408العلوم واحلكم، 

 ؛  قيقأبو بكر حممد بن أيب إس             حاق الكلابذي  /املشــــــــــهور رعاين األخبار  ،حبر الفوائد
 .ه 1420 ،دار الكتب العلمية بريوت: -.أمحد فريد املزيدي ،حممد حسن إمساعيل

الرَيض:    -السفاريين؛  قيق عبدالعزيز بن أمحد املشيقح.  /البحور الزاخرة د علوم اآخرة
 ه . 1430دار العاصمة، 

 
 )ت(

اإلسالم/   معرو .اتريخ  عواد  بشار  الذهيب؛  قيق  الدين  الغرب   -مشس  دار  بريوت: 
 ه .  1424اإلسلمي، 

 وبتحقيق عبدالسلم تدمري.
 ه .  1406بريوت: دار الكتب العلمية،    -ابن اجلوزي. / التبصرة

 - .منرية انجي سامل  ؛  قيقعبدالكرمي بن حممد السمعاين  / التحبري د املعجم الكبري
 .ه 1395رائسة ديوان األوقا ، بغداد: 

ــلنيحتفة الذاكرين بعدة  ــيد املرسـ ــن احلصـــني من كالم سـ  - .حممد بن علي الش    وكاين  /احلصـ
 ه . 1404بريوت: دار القلم، 

بريوت:    -ترتيب حميي الدين العبشمي؛  قيق حممد حسن إمساعيل.  /ترتيب األمال الشجرية
  ه . 1422دار الكتب العلمية، 
 ه .1414القاهرة: دار احلديث،    -قوام السنة؛  قيق أمين صاحل شعبان.  /ال غيب وال هيب
القاهرة: مكتبة مصطفى البايب   -.3ط  -املنذري؛  قيق مصطفى عمارة.   / ال غيب وال هيب

 ه . 1388احلليب، 
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بريوت:    - قيق أيب حممد بن عاشور.  /عن تفسري القرآن  الكشف والبيان   :تفسري الثعلب
 ه .  1422دار إحياء الرتاث العريب، 
مكة املكرمة:    -.3ط  -البن أيب حاري؛  قيق أسعد حممد الطيب.  / تفسري القرآن العظيم
  ه . 1419مكتبة مصطفى الباز، 
بريوت: دار    -ط، جديدة.  -ابن كثري الدمشقي؛  قيق حممود حسن.  / تفسري القرآن العظيم

 (. ه . )وطبعات أخرى 1414الفكر، 
 ، املنسوب للطرباين. تفسري القرآن العظيم

أبو الليث السمرقندي؛  قيق يوسف علي   /أبحاديث سيد األنبيا  واملرسلني  تنبيه الغافلني 
 ه . 1421دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -بديوي.

 الشعراين.   عبدالوهاب   /تنبيه املغ ين على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر أواخر القرن العاشر
دمشق:    -أبو احلجاج املزي؛  قيق بشار عواد معرو .  / ذيب الكمال د أمسا  الرجال

 ه . 1400مؤسسة الرسالة، 
 )ث(

 ه . 1393حيدر آابد: دائرة املعار  العثمانية،  -.ابن حبان /الثقات
 أليب الشيخ؛ مجعه أبو يوسف الفلسطيين.  /الثواب

 
 )ج(

 السيوطي؛  قيق فريق من الباحثني؛ إشرا  علي مجعة. جامع األحاديث/ 
 السيوطي. اجلامع الصغري من حديث البشري النذير/ 

 1413بريوت: دار اخلري،    -ابن رجب احلنبلي؛  قيق وهبة الزحيلي.جامع العلوم واحلكم/  
 )وطبعة أخرى(.  ه 

الرَيض:    -اخلطيب البغدادي؛  قيق حممود الطحان.  /اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع
 مكتبة املعار . 

 
 )ح(
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 ه .  1424بريوت: دار الفكر،  -السيوطي.احلاوي للفتاوي/ 
ار  بريوت: د  - .حممد السعيد بن بسيوين زغلولالسيوطي؛  قيق    /احلبائك د أخبار املالئك

 .ه  1405 الكتب العلمية،
التنبه   د  حسن  ورد  ا  /التشبهملا  الدين  ابحثني.لغزي م  دار   -؛  قيق جمموعة  دمشق: 

 ه . 1432النوادر، 
 ه    1394القاهرة: مطبعة السعادة،    -أبو نعيم األصبهاين.  /حلية األوليا  وطبقات األصفيا 

 
 )خ(

 بريوت: دار الكتب العلمية.  -جلل الدين السيوطي. /اخلصائص الكبى
 الرَيض: دار املعار .  -البخاري؛  قيق عبدالرمحن عمرية. / خلق أفعال العباد

 
 )د( 

 بريوت: دار الفكر.  -جلل الدين السيوطي.الدر املنثور د التفسري بمل ثور/ 
 ه .   1413بريوت: دار الكتب العلمية،    -الطرباين؛  قيق مصطفى عبدالقادر عطا.الدعا /  
البعيمي.  /الدعا  سليمان  بن  عبدالعزيز  الضيب؛  قيق  فضيل  بن  حممد  عبدالرمحن    - أليب 

 ه . 1419الرَيض: مكتبة الرشد، 
 ه   1430الكويت: غراس للنشر،    -للبيهقي؛  قيق بدر بن عبدهللا البدر.  / الدعوات الكبري 

 
 ( ر -  )ذ

 ه   1416ار السلف،  الرَيض: د  -ابن القيسراين؛  قيق عبدالرمحن الفريوائي.ذخرية احلفاظ/  
 - .كمال يوسف احلوت   الفاسي؛  قيق  تقي الدين  /ذيل التقييد د رواة السنن واألسانيد

 ه . 1410دار الكتب العلمية،  بريوت:
املس شدين غدة.  /رسالة  أبو  عبدالفتاح  املطبوعات    - احملاسيب؛  قيق  مكتب  حلب: 

 ه . 1391اإلسلمية، 
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 )ز( 
 

 1420بريوت: دار الكتب العلمية،    -أمحد بن حنبل؛  قيق حممد عبدالسلم شاهني.الزهد/  
 ه  )وطبعات أخرى(. 

 ه .  1414حلوان: دار املشكاة،    -أليب داود؛  قيق َيسر إبراهيم حممد، غنيم عباس.الزهد/  
  1406الكويت: دار اخللفاء الراشدين،    -ق عبدالرمحن الفريوائي.هناد بن السري؛  قي  /الزهد
 ه .

الرمحن األعظمي.الزهد والر ائق/   املبارك؛  قيق حبيب  بن  الكتب   -عبدهللا  دار  بريوت: 
 العلمية )يليه ما رواه نعيم بن محاد(. 

ال رامز خالد   السيوطي؛  قيق  /لئ املصنوعةآلالزايدات على املوضوعات، ويسمى ذيل 
 ه . 1431الرَيض: مكتبة املعار ،  -.حاج حسن

 
 )س( 

حممد بن يوسف الصاحلي؛  قيق عادل عبداملوجود،  د سرية خري العباد/    سبل ا دى والرشاد
 ه .  1414بريوت: دار الكتب العلمية،  -علي حممد معوض.
 حممد انصر الدين األلباين.   /السلسلة الصحيحة
 حممد انصر الدين األلباين.   /السلسلة الضعيفة
دمشق: مؤسسة الرسالة،    - قيق شعيب األرانؤوط، حممد كامل قره بللي.  /سنن ابن ماجه

 ه .  1430
 ه .  1430دمشق: مؤسسة الرسالة،  - قيق شعيب األرانؤوط وآخرين. /سنن أيب داود

ال مذي/   معرو .سنن  عواد  بشار  اإلسلمي،    - قيق  الغرب  دار  ه .   1418بريوت: 
 )وطبعات أخرى(. 

ه .   1403اهلند: الدار السلفية،    - قيق حبيب الرمحن األعظمي.  /سنن سعيد بن منصور 
بريوت: دار الكتب    -. قيق عبدالغفار البنداري؛ سيد كسروي حسن  /سنن النسائ  الكبى

 ه . 1411العلمية، 
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النبال /   أعالم  شعيب  سري  إشرا   احملققني؛  من  جمموعة  الذهيب؛  قيق  الدين  مشس 
 ه . 1405دمشق: مؤسسة الرسالة،  -.3ط -األرانؤوط.

 
 )ش( 

الذهب د أخبار من ذهب/   العماد احلنبلي؛  قيق حممود األرانؤوط؛ ختريج  شذرات  ابن 
 ه . 1406األحاديث عبدالقادر األرانؤوط؛ دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري، 

السنة الشاويش.  /شرح  املكتب    -.2ط  -البغوي؛  قيق شعيب األرانؤوط، زهري  بريوت: 
 ه .  1403اإلسلمي، 

،  دار البشائر اإلسلمية  -.نبيل بن هاشم الغمري آل ابعلوي  اخلركوشي؛  /شرف املصطفى
   ه . 1424

 ه 1410بريوت: دار الكتب العلمية،    -البيهقي؛  قيق حممد السعيد زغلول.  / شعب اإلميان
 
 )ص( 

 
 = اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان. صحيح ابن حبان 
البخاري الناصر.  /صحيح  زهري  النجاة،    - قيق حممد  طوق  من   1422دار  )وغريه  ه . 
 الطبعات املرقمة(. 

 ه 1421الرَيض: مكتبة املعار ،    -حممد انصر الدين األلباين.  /صحيح ال غيب وال هيب
 بريوت: املكتب اإلسلمي. -حممد انصر الدين األلباين. /صحيح اجلامع الصغري وزايدته

ت: دار إحياء الرتاث العريب. )وغريه من بريو   - قيق حممد فؤاد عبدالباقي.  /صحيح مسلم
 الطبعات املرقمة(. 

 ه. 1421القاهرة: دار احلديث،  -ابن اجلوزي؛  قيق أمحد بن علي. /صفة الصفوة
 وطبعة دار الوعي يف حلب، بتحقيق حممود فاخوري. 

بريوت: دار الكتاب    -ابن أيب الدنيا؛  قيق أيب إسحاق احلويين.  / الصمت وآداب اللسان
 ه .  1410عريب، ال
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 )ض( 

 ه .  1421الرَيض: دار املعار ،   -حممد انصر الدين األلباين.وال هيب/ ضعيف ال غيب 
 بريوت: املكتب اإلسلمي. -حممد انصر الدين األلباين. /ضعيف اجلامع الصغري وزايدته

 
) ( 

 

بريوت: دار الكتب    -مشس الدين الذهيب؛  قيق حممد السعيد بسيوين.العب د خب من غب/  
 العلمية.

التذنيب  املتيسرة من  الوهم وغريه د    عجالة اإلمال   على ما و ع للحافظ املنذري من 
الناجي؛  قيق إبراهيم بن محاد الريس،    إبراهيم بن حممد القبيبايت  / كتابه ال غيب وال هيب
 ه .  1420الرَيض: مكتبة املعار ،   -عبدهللا بن علي القناص.

املباركفوري.  /العظمة هللا  رضاء  األصبهاين؛  قيق  الشيخ  العاصمة،    -أليب  دار  الرَيض: 
 .ه 1408

 جدة: دار القبلة.  -؛  قيق كوثر الربين.البن السين /عمل اليوم والليلة
والليلة اليوم  محادة.لنسائيا  / عمل  فاروق  الرسالة،    -.2ط  -؛  قيق  مؤسسة  دمشق: 

 .ه 1406
 

 )ف( 
البخاري/   صحيح  شرح  الباري  عبدالباقي؛  فتح  فؤاد  حممد  ترقيم  العسقلين؛  حجر  ابن 

 ه . )وطبعات أخرى(.  1379بريوت: دار املعرفة،   -تصحيح حمب الدين اخلطيب.
 أبو الطيب القنوجي؛ راجعه عبدهللا بن إبراهيم األنصاري.  /فتح  البيان د مقاصد القرآن

بريوت: دار ابن    -الشوكاين.  /اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري   فتح القدير
 ه .  1414كثري، 

 ه  1419بريوت: دار الكتب العلمية،    -  قيق حممد فؤاد منصور.  / فهرسة ابن خري اإلشبيل  
 يوسف بن عبداهلادي املقدسي، طبعة قدمية.فهرسة الكتب/ 
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 -الشوكاين؛  قيق عبدالرمحن بن يىي املعلمي.  / الفوائد اجملموعة د األحاديث املوضوعة
 بريوت: دار الكتب العلمية.

 
 )ق(

 -.2ط  -ابن طولون الصاحلي؛  قيق حممد أمحد د،ان.القالئد اجلوهرية د اتريخ الصاحلية/  
 دمشق: جممع اللغة العربية.

 - .2ط  -أبو طالب املكي؛  قيق عاصم إبراهيم الكيايل. وت القلوب د معاملة احملبوب/  
 ه . 1426بريوت: دار الكتب العلمية، 

بريوت:    -السخاوي؛  قيق حممد عوامة.  /القول البديع د الصالة على احلبيب الشفيع
 ه . 1422مؤسسة الرَين، 

 
 )ك( 

ألسنة   على  األحاديث  من  اشتهر  عما  اإللباس  ومزيل  اخلفا   إمساعيل   /الناسكشف 
 ه . 1351القاهرة: مكتبة القدسي،  -العجلوين.

 بغداد: مكتبة املثص. -حاجي خليفة.  /كشف الظنون عن أسام  الكتب والفنون
 تفسري الثعليب =  عن تفسري القرآن الكشف والبيان

 -املتقي اهلندي؛  قيق بكري حياين، صفوة السقا.  /كنز العمال د سنن األ وال واألعمال
 ه . 1401دمشق: مؤسسة الرسالة،  -.5ط

 ه .  1421بريوت: دار ابن حزم،   -الدواليب؛  قيق نظر حممد الفارَييب. /الكىن واألنساب
 

 )ل( 
 ه .  1390للمطبوعات،  بريوت: مؤسسة األعلمي -ابن حجر العسقلين.لسان امليزان/ 
 ه . 1424بريوت: دار ابن حزم،  -ابن رجب احلنبلي. /لطائف املعارف

 
 )م(
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ط، مزيدة    -الدمياطي؛  قيق عبدامللك بن دهيش.املتجر الرابح د ثواب العمل الصا /  
 دمشق: مكتبة دار البيان.  -ومنقحة.

بريوت:    -أبو بكر الدينوري؛  قيق مشهور بن حسن آل سلمان.اجملالسة وجواهر العلم/  
 ه . 1419دار ابن حزم، 

الفوائد الزوائد ومنبع  القدسي.  /جممع  اهليثمي؛  قيق حسام  الدين  القاهرة: مكتبة    -نور 
 ه .  1414القدسي، 

القاهرة:    -مجع عبدالرمحن بن حممد بن قاسم النجدي.  /جممو  فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية
 مكتبة ابن تيمية. 

ه . )وغريها   1435القاهرة: دار التأصيل،    -احلاكم النيسابوري.املستدرك على الصحيحني/  
 من الطبعات(. 

 ه .  1410بريوت: مؤسسة اندر،  - قيق عامر أمحد حيدر. /مسند ابن اجلعد
 ه  1404دمشق: دار املأمون للرتاث،  -ق حسني سليم أسد. قي  /مسند أيب يعلى املوصل 

دمشق: مؤسسة الرسالة،    - قيق شعيب األرانؤوط وآخرين.مسند اإلمام أمحد بن حنبل/  
 ه .  1421

 البحر الزخارمسند البزار = 
الشاميني السلفي.  /مسند  عبداجمليد  محدي  الرسالة،    -الطرباين؛  قيق  مؤسسة  بريوت: 

 ه .1405
 جدة: دار القبلة. )وطبعات أخرى(. - قيق حممد عوامة. /مصنف ابن أيب شيبة

القاهرة: دار    -الطرباين؛  قيق طارق بن عوض هللا، عبداحملسن احلسيين.  /املعجم األوسط
 احلرمني. 

 
 ه    1405اإلسلمي،  بريوت: املكتب    -الطرباين؛  قيق حممد شكور أمرير.  /املعجم الصغري 
القاهرة: مكتبة ابن تيمية،    -.2ط  -الطرباين؛  قيق محدي عبداجمليد السلفي.  /املعجم الكبري 

 ه .  1415
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ابن حجر العسقلين؛   /املعجم املفهرس، أو جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزا  املنثورة 
 ه . 1418دمشق: مؤسسة الرسالة،  - قيق حممد شكور املياديين.

، هبامش إحياء علوم الدين. )وغريه  عبدالرحيم العراقي  /املغين عن محل األسفار د األسفار
 من الطبعات(. 
 ه .  1411القاهرة: مطبعة املدين،  -اخلرائطي؛  قيق سعاد اخلندقاوي.  /مكارم األخالق 

 قيق موفق بن عبدهللا  ؛  عبدالكرمي بن حممد السمعاين  /املنتخب من معجم شيوخ السمعاين
  .ه 1417، دار عامل الكتبالرَيض:  -.بن عبدالقادر

  ،حسني سليم أسد الدِّارايننور الدين اهليثمي؛  قيق    / موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان
 ه .  1412دار الثقافة العربية،  دمشق: -.عبده علي الكوشك 

 
 )ن( 
األذكار/   أحاديث  األفكار د ختريج  العسقلين؛  قيق محدي عبداجمليد  نتائج  ابن حجر 

 ه . 1429دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -.2ط -السلفي.
 ه 1283القاهرة: املطبعة الكاستلية،    -عبدالرمحن الصفوري.   / نزهة اجملالس ومنتخب النفائس

  -؛  قيق ربيع بن هادي املدخلي.ابن حجر العسقلين  /النكت على كتاب ابن الصالح
 ه . 1404املدينة املنورة: اجلامعة اإلسلمية، 

 
 ( و  - )هـ

 ه . 1416بريوت: املكتب اإلسلمي،  -؛  قيق حممد الزغلي.ابن أيب الدنيا /ا واتف
القاهرة: دار    -.3ط  -ابن قيم اجلوزية؛  قيق سيد إبراهيم.الوابل الصيب من الكلم الطيب/  

 ه .  1399احلديث، 
معرو .  /الوفيات عواد  بشار  عباس،  مهدي  صاحل  السلمي؛  قيق  رافع  دمشق:   -ابن 

 ه . 1402مؤسسة الرسالة، 
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