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 وبه نستعني

 املقدمة

املظلوم احلمد هلل، خلق اإلنسان، علمه البيان، شرع له الدعاء وفتح له به ابب الرجاء، مسيع الدعاء، يسمع تضرع 

، وال ندم من سأله ورجاه، جييب املضطر إذا دعاه، ويكشف كربة املكروب إذا ما خاب من دعاه وشكواه،

كاشف الضر والكرابت، أنزل على خري الربية أعظم االستغااثت   ،انجاه، به تفرج النكبات، وحتقق به احلاجات

 .قدير ءبرب الربايت، وهو على كل شي

عميم، ومكانته عالية يف الدين، سبٌب النشراح الصدور، وزوال الغموم، وتفريج اهلموم، الدعاء شأنه عظيم، ونفعه 

الشر الكثري، ستكرب عنه فاته اخلري العميم، وأدركه اكل ضعيف، من متسك به جنا، ومن ومفزع كل مظلوم، وملجأ  

ا على سيدان حممد خري وصلة وسلمً اآلخرة، يف  وإما أن يدخره له ،الدنيايف  إما عاجًل  ي؛والدعاء عائد للداع

ر  ﴿ : عليه ل  البشر املنز   ُوَن َعْن ع َباَدِت  َسَيْدُخُلوَن َجَهن َم َداخ  ْب َلُكْم إ ن  ال ذ يَن َيْسَتْكرب   ينَ َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِن  َأْسَتج 

يُبوا ِل  َوإ َذا َسأََلَك ع َباد ي َعّنِ  فَإ ِِن  ﴿  :وقال تعاىل، [60]غافر:  ﴾ يُب َدْعَوَة الد اع  إ َذا َدَعان  فَ ْلَيْسَتج  َقر يٌب ُأج 

ُنوا ِب  َلَعل ُهْم يَ ْرُشُدونَ  صلة  ،نوهقواعد الشرع وبي   االذين مهدو وأصحابه وعلى آله  ،[186]البقرة:  ﴾ َوْليُ ْؤم 

 ؛ أما بعد:دائمني متلزمني بكرة وأصيًل  اوسلمً 

 من أهم األمور اليتو  ،العبد لرب العاملني ايتقرب هب وروحها، ومن أعظم القرابت اليت فإن الدعاء أساس العبادة

إجابة  ىرجَ بيان فضل الدعاء، وشروطه، وآدابه، وأوقاته، وأحواله، وأوضاع تُ  :الدعاءيف  ا للداعيهجيب معرفت

ى من صَ ال يُ  وصنفوا فيه ما ،أليفولذا أفرده العلماء منذ القدم ابلت ؛يها وعندها، وموانع إجابة الدعاءالدعاء ف
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يف  ا"األربعني حديثً  :وهو كتاب ؛الوقوف على أحد هذه املصنفاتيف  هللا تبارك وتعاىل ولقد وفقّن ،املصنفات

َعاء  اْلَوار د  َعن   للعلمة احملدث املسند احلافظ شيخ السنة عثمان بن انصر الفخر أبو  ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل مَ َصل   الن بِ   الدُّ

،عل ه  ت  ن  وم   فبعد توفيق هللا ِل ،رمحه هللا الدِ َيَ يعمرو  بني يدي، وخدمة النص،  بتحقيق النسخة اخلطية اليت قمتُ  ي 

سبب مجعه يف  ي رمحه هللايقول احلافظ الدَي ؛، واحلكم عليها من أقوال العلماءجت األحاديث من مصادرهاوخر  

دعا هبا سيد املرسلني  بعض اإلخوان احملبني أن أمجع له من الدعوات اليت "فقد سألّن :الدعاءيف  الألربعني حديثً 

 .لثواب رب العاملني" امن األحاديث أربعني، فأجبته إىل ذلك طالبً 

فقد ؛ ية األربعني من سنن سيد املرسلنيمن الفضائل يف روا ما وردأبئمة السلف رضي هللا عنهم أمجعني، ول   واقتداءً 

من حفظ على أميت )): رضى هللا عنهما عن النب صلى هللا عليه وسلم عن معاذ بن جبل روى عبدهللا بن عباس

 .((ة الفقهاء والعلماءزمر  وجل يوم القيامة يف أربعني حديثًا من أمر دينها بعثه هللا عز

ا من أمر دينها، بعثه هللا حديثً  بعني أر حفظ على أميت من))رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  عن الدرداءورواه أبو 

 .(1)((م القيامة شافًعا وشهيًدافقيًها، وكنت له يو 

                                 
على احلديث غري واحد من وقد تكلم  ،"على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقهاتفق احلفاظ "قال النووي:  ؛حديث ضعيف -1

روي من رواية ثلثة عشر من الصحابة، أخرجها ابن اجلوزي يف العلل املتناهية، "(: 202/ 3جر يف التلخيص احلبري )قال ابن ح ؛األئمة

قيل: إن  "،ليس فيها طريق تسلم من علة قادحةوقد مجعت طرقه يف جزء،  ،املنذر الكلم عليه يف جزء مفردوبني ضعفها كلها، وأفرد ابن 

اب احلافظ ابن حجر لكن أج ،ابلضعيف يف فضائل األعمال ضعف طرق احلديث شديد، فل يصح العمل به حىت عند من يقول ابلعمل

فالضعف يتفاوت، فإذا كثرت طرق حديث؛ رجح على حديث فرد، فيكون "يف سياق الكلم على هذا احلديث:  عن ذلك بقوله

إذا   ؛ارتقى إىل مرتبة احلسن، والذي ضعفه انشئ عن هتمة أو جهالة ،إذا كثرت طرقه ،انشئ عن سوء حفظ رواته الضعيف الذي ضعفه

"؛ جيوز العمل به يف فضائل األعمالارتقى عن مرتبة املردود املنكر الذي ال جيوز العمل به حبال إىل رتبة الضعيف الذي  ،كثرت طرقه

 .[(38: صمقدمة األربعني ) ،(70: اإلمتاع ابألربعني املتباينة بشرط السماع )ص] انظر:
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 اء يفا جمن روى عّن أربعني حديثً ))عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ههريرة بلفظة أرجى من هذورواه أبو 

 .((القيامةة العلماء يوم زمر 

: (2)ومجعه. قال النووي ل أداء حديث النب صلى هللا عليه وسلمأبصول األمر بتبليغ السنة، وفض   وعمل رمحه هللا

وسلم يف األحاديث صلى هللا عليه  هذا احلديث السابق، بل على قولهفليس اعتمادي على  ،ومع هذا"

فوعاها  ،مسع مقاليت أً ر هللا امر نض  ))، وقوله صلى هللا عليه وسلم: ((ليبلغ الشاهد منكم الغائب))الصحيحة: 

 ((.غهاوحفظها وبل  

وهللا سبحانه أسأل أن ينفع الطالبني له، ويهديهم سبيل الرشاد، وأسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن يعصمنا 

 اله سبحانه أن جيعل هذا العمل خالصً من اخلطأ والزلل، وأن يفظنا من التصنع ابلقول والعمل، كما أسأ امجيعً 

َفُع َماٌل َواَل بَ ُنوَن ﴿  به وز عنده جبنات النعيم، وأن ينفعّنللف الوجهه الكرمي، وسببً  إ ال  َمْن أََتى اَّلل َ  *يَ ْوَم اَل يَ ن ْ

على سيدان حممد وعلى ، وصلى هللا اوابطنً  اوظاهرً  ،اوآخرً  واحلمد هلل أواًل  ،[89، 88]الشعراء:  ﴾ ب َقْلٍب َسل يمٍ 

 آله وصحبه وسلم.

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.43: مقدمة األربعني )ص -2
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 ترمجة املصنف

 (3)ومــولـده، ونـسبــه ،امســـــه

العلمة احملدث املسند احلافظ شيخ السنة، عثمان بن حممد بن عثمان ، (4)يعثمان بن حممد األزهر  الدِ َيَ يامسه: 

، مث يمث الطبناو  األصل ابملهملة املكسورة مث التحتانية مفتوحة بعدها ميم، الدِ َيَ يبن انصر الفخر أبو عمرو 

 يودَية بلد والده مع كونه من فلح، الدِ َيَ يمث  ،لكون أمه منها ؛ابلبهوِت ويعرف أواًل  ي،الشافع ياألزهر  يالقاهر 

معرفة أمساء يف  ااحلديث، وكان فردً اظ ومن حف   ي،من علماء القرن العاشر اهلجر  الدِ َيَ يواحلافظ ، (5)هبوت

 .امذهبً  يالرجال، الشافع

سب إليها مجاعة من الفقهاء نُ  -ابلضم  - بني طبنا وهُبُوت وسطٌ  يقرية مبصر من قرى الغربية، وه (6)ودَية

مث  ،زراعية ىل أراضٍ إوتبدلت البيوت  ،اختفت هذه القرية من على اخلريطة متامً احملدثني واحلفاظ واملفسرين، وقد وا

 عت األرض على فلحي هبوت.زِ  وُ 

                                 
 حملمود البهوِت.يف التعريف بعلماء هبوت"؛  نظم الياقوترمحه هللا يف "انظر: ترمجة احلافظ الدَيي  -3

 .206: ص ،ئة العاشرةاالكواكب السائرة أبعيان امل -4

 (.47/ 1)، النور السافر (140 /5) يالضوء اللمع لإلمام السخاو  -5

كورة يف   (دَيا)املشرتك لياقوت يف  ووردت ،نصر من أعمال جزيرة بّن اليت ري دَيىغ يوه ،التحفة من أعمال الغربيةيف  وردتدَيى:  -6

ومن ، طبنوه يأراض يويدها من قبل ،أن أرض دَيا ابلغربية( ه911)سنة يف  احملرر (يوقف السلطان الغور )كتاب يف   ومذكور ،السمنودية

ضمن أحواض انحية  ه1228اتريخ سنة يف  وورد ،أرض ملق ي:أ ؛املقً إولعله يقصد  ،ومن الشرق ملق، هبوت أرض والغرِب ير البح

 ابع انحية هبوت مبديرية الغربية.عزبة دَية من تو ( ه188) إحصاء سنةيف  حوض أرض دَيا، وورد هبوت بوالية الغربية
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 مــــولــــــده

 ،بفتح املهملة واملوحدة -نتقلت أمه بعد ذلك إىل طبنا امث  ،(7)م1418 -ه 821سنة  َيَ يالدِ  ولد احلافظ 

وذلك فيما   ،حامل به فوضعته يربية، وكان انتقاهلا إىل طبنا وهمن عمل سخا من الغ -مث واو  ،وختفيف النون

احملرم سنة إحدى وعشرين ومثامنائة هجرية يف  من لفظه، وذلك يومسعه احلافظ السخاو  ،خبطه الدِ َيَ يكتبه احلافظ 

 .امن بعضه (8)التجاورها جد   ؛وصار يرتدد بني الثلثة بلد ،نتقل معها إىل دَيةامث  (،ه 821)

 

 وحتصيله للـعـلم نشـأته

 :منهم الفقيه ؛آن العظيم عند مجاعةفحفظ القر  ،انتقل مع أمه إىل دَية

 نزيل قرية دَية. أبو بكر بن البواب البانوِب -أ

 .البهوِت يال عبدهللا بن السمريقواجلم -ب

 وأمحد بن عباس. -ج

                                                                                                             
 يأبراض ،28 :رقم ،حوض الكوميف  ومكاهنا اليوم عزبة دَيا املعروفة بعزبة الكوم، رتثنداا أهن حث عن قرية دَيا املذكورة تبني ِلوابلب

 .[(263/ 1) ،م1945اء املصريني إىل سنة مللبلد املصرية من عهد قد القاموس اجلغرايف :نظر؛ ]اهبوت مبركز طلخا مبديرية الغربيةانحية 

 يعت على فلحن أرض زراعية قد وز اآل يوه ،فإن دَية قد اندثرت ،دَيةخر غري آيف مكان  فإن عزبة الكوم ،ري صحيحغوهذا الكلم 

 .[79: ص ،التحفة السنية؛ ]اثر األحجار عند احلفرآألنه يوجد هبا بعض  ؛ومكاهنا معروف ،هبوت

 .314 :ص ،4: ج ي،األعلم للزركل -7

 (.140 /5)الضوء اللمع  -8
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يف  ويظفر اثنيهما اخلوص فتدرب به ،، وكان مع ضررمها خييطانالواحد الطبناواين الضريرانعبد هللا بنوعبد -د

إىل أن كانت سنة  ،حفظه يحىت نسي القرآن الذ ،مث تشاغل به عن القرآن ابحلرث والزرع ومتعلقاهتما ،الظفر

 فانتقل حينئذٍ  ،ذلك الوقت كان قد جاوز العشرين من عمره ، ويف(م1439 -ه  842)وأربعني ومثامنائة اثنتني 

يف  دوجاور ابألزهر الشريف، وجو   - له اوجعل منها موطنً  ستوطنهاا ي:أ - من الفلحة إىل القاهرة فقطنها افرارً 

الفقه، يف  ()العمدة امدة لطيفة، وحفظ معه أيضً يف  القرآن الكرمي على بعض احلفاظ حىت حفظه األزهر حينئذٍ 

د القراءات على وجو   ،(و)منهاج الفقه واألصل ،(النحويف  األلفية)وي، )ألفية احلديث( لإلمام العراق اوحفظ أيضً 

العربية عند بعضهم، يف  وكان أحد قرائه، وكذا حضر يالتقسيم عن العباديف  وأخذ الفقه، يكندر الشهاب الس

وصار  ،فعلق بذهنه الكثري منه ي،لإلمام النوو  (وأكثر معه من مطالعة شرح )صحيح مسلم ،الشهاب اهلييت والزم

قرأ حنو نصف ، و اعلى الورقة منه سردً  حبيث أيِت ؛فيدرس فيه ،ماكوال البن اإلكمالكان عنده من   يستعري منه ما

وقال احلافظ الفخر عثمان  ؛خازن املؤيدية يزهر األ هيالشمس حممد بن عمر الدجنبي على يصحيح اإلمام البخار 

ومسع منه  ،افجلس معه يسريً  ،نزيل األقمر حبة أوهلما إىل النور التلواِنأنه انتفع بصحبتيهما وتوجه ص: "يالدَي

إمام  التائب إبرشاد التلواِن أِبعلى العز بن  يوىل من عشارايت الزين العراقمسع العشرة األ وأول ما ،أبيااتً 

 ،دة من املسندين( وما بعدها على عه 849نة تسع وأربعني ومثامنائة )حدود سيف  مث أكثر من القراءة ،املالكية

هما املسند لإلمام أمحد بن حنبل اثني حىت كاد استيفاء مسموعهما، وزاد حىت قرأ على يوالصاحل يوالزمه الرشيد

ه قرأ مجيع الصحيح أن ي: "قرأت خبط احلافظ الدَييز وقال النجم الغ ؛على أخباره ابتمامه اعتمادً  هللا عنهم يرض

يم بن إمساعيل إسحاق إبراهيم بن الشيخ فتح الدين صدقة بن إبراه على الشيخ برهان الدين أِب يلإلمام البخار 

 عبدهللا حممد بن شيخ اإلسلم أِب لشيخ املسند املعمر مشس الدين أِبومجيع مسلم على ا ي،الصاحل ياحلنبل

ميذ احلافظ ابن حجر من مشافة تل يوكان احلافظ الدَي ي،الدين إبراهيم احلرب اخلط الرشيدسحاق برهان إ
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 ر العسقلِنبن حجامام على الشيخ اإل ي: "قرأ الفخر الدَييقال اإلمام السخاو  ؛ عنهمهللا يرض العسقلِن

 اإال أن يكون جزءً  ،عليه غري ذلك وما علمته قرأقال: "الصغري"،  ي، وغالب النسائيمسند الشهاب للقضاع

 حماسن اإلصلح(يتيسر له أخذ )ومل  ،وقراءة غريه أشياء يه مسع عليه بقراءة اإلمام السخاو لكن ،هشبهأو  احديثً 

بل ومل أيخذه  ،ا فيه مما كان يقرأ عنهنعم مسع دروسً  بن حجر،اعن شيخنا  بن الصلحاوتضمني  ،علم احلديثيف 

وغريها  صوفية سعيد السعداءيف ي لدَي، مث نزل احلافظ ايالسخاو لإلمام  يلك احلافظ الدَيعن غريه فيما أخرب بذ

صحبة الركب  يف وكان ذلك ،بيت هللا احلرام إىل حج ينة ثلث ومخسني ذهب احلافظ الدَيس من اجلهات، ويف

 ، وأِبياملطر  احملب :منهم ؛ااملدينة يسريً يف   املدينة املنورة، فأخذ من العلماء املوجودينرحلته أواًل يف  فزار ،الرجب

 هللا عنه يرض ينورة هناك صحيح اإلمام البخار وغري هؤالء العلماء كثري، وقرأ وهو ابملدينة امل ،الفرج الكازروِن

هروا بقراءة صحيح اإلمام من احلفاظ املعروفني الذين اشت يأربعة أايم، واحلافظ الدَييف  الشريفةالروضة يف  بتمامه

صحيح  ذلك، وما محدت منه هذا، وهو قراءةيف  يمدة وجيزة، فقال اإلمام السخاو يف  عنهم هللا يرض يالبخار 

وكان يكثر  ،احلنابلة يقاض يبغدادعياض من لفظ البدر ال يضللقا (الشفا)أربعة أايم، ومسع كتاب يف  يالبخار 

واشتد أتثري القارئ من هذا كله،  ،ي، واجلمال حسني الفتحيأبو حامد القدس ارده غالبً يف  من الرد عليه ويعارضه

مث رجع بعد ذلك إىل القاهرة فأقام هبا على عادته، وكان قد اشتهر بني الناس حبفظ  ،امث أخذ اليسري مبكة أيضً 

وحزير  ،وحريز وخزير ،وحرير وحرير ،ابب جرير وجرير :بقوله الكونه يرى الواحد منهم فينتدبه غالبً  ؛الرجال

ن  ويسرد تفصيلها م ،ر بضم اجليم وفتح الراء األوىلأما جرير جبيم مفتوحة وراء مكسورة فكثري، وأما جري ؛وجريز

بن سعيد، ومن كتاب  عبدالغّن كتاِب  أربع جملدات، وهو مستمد منيف  ، وهو()اإلكمال البن ماكوال كتاب

واترة يقول مسدد بن مسرهد بن ممربل بن مغربل بن  عليهما، يف االستدراك اب اخلطيب، ومن كتقطّنالدار 

احلديث ابملقام إلمساع  يالعباد نه شيخهم صواب، مث عي  أمنها أهو خطأ  يعلم سامع كل   وحنو ذلك مما ال ،عرندل
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مث أعرض بعد ذلك عن التوجه لطنتدا،  ،فاشتهر صيته مبعرفة الرجال ،فتوجه إليه مرة بعد أخرى بطنتدا، ياألمحد

هللا  يرض يألفية اإلمام العراقشرح يف  عليه غري واحد من الفضلء أر وق ،وصار جيتمع عنده مجاعة للقراءة عليه

علمية مع  وكذا املتون ال ،لرجالوابجلملة فهو مستحضر جلملة من مشاهري ا ؛وحنوها مصطلح احلديثيف  عنهم

حلفظ  عن افضًل  ،ولكنه مع كونه مل يوجه جلمع وال أتليف بعيد عن الوصف ابحملدث كثري من الغريب واملبهم،

بعض يف  قد وصفه هللا عنهم يرض يصاحب الرتمجة عن احلافظ الدَي يأن اإلمام السخاو  إال -ي صطلحاال

 ،بينهم بكوهنم أهل احلديث، وال تنايفَ  افو ص  الذين وُ  ةوهو أحد التسع ،""فأصلح شيخنا احلافظ ابلفاضل :الطباق

  الصاحلني أقرب منه إىل احملدثني.وهو إىل 

ووصفهم  ،نهمهللا ع يرض بن حجر العسقلِنامن التسعة الذين أوصى إليهم شيخ اإلسلم  يدَيويعد احلافظ ال

أوصيت لكل من طلبة  وقد": كتبها رمحه هللا  وصيته اليتيف  اإلمام احلافظ ابن حجر لقا ؛أبهنم أهل احلديث

م ممن شهد هل ،املتحققني بطلبه واالشتغال به أكثر من االشتغال بغريه من سائر العلوم الدينية ياحلديث النبو 

القاضي نور الدين ابن سامل، وبرهان الدين البقاعي، وتقي الدين  :وهم ؛بذلك مجاعة أهل العلم ابحلديث

رسة الركنية القلقشندي، وجنم الدين عمر بن فهد املكي، وقطب الدين اخليضري، ومشس الدين بن قمر إمام املد

ئيت امب - ين الدين قاسم بن قطلوبغا احلنفيالرمحن السخاوي، وفخر الدين عثمان الدَيي، وز بيربس، وحممد بن عبد

"كان الشيخ عثمان  :قال يعن احلافظ السيوط الصغرى طبقات الشعراِن ويف "،دينار، تقسم بينهم ابلسوية

للجلل  يالشيخ الطحطاو  "أنشدِني سامل العياش ِبأفهرسة الشيخ  ويف ،"يفظ عشرين ألف حديث يالدَي

 قال:ي، افظ الدَيض بنفسه وابحلحني وقعت بينهما منافرة يعرِ   يخياطب السخاو  يالسيوط

 كبحر من األم واج م لتطم    ميعل = إن تعروك مشكلة يقل للسخاو 

 ا من الدمي  أو رشفً  ا من اليمِ  غرفً ذ ْ فخُ  =غيث الزم ان  يواحلافظ الدَي
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 ،امنافسة أيضً  يممن كان بينه وبني احلافظ السخاو احملدث  يواحلافظ الدَي ،وفيه تورية عجيبة وتضمني حسن

تفرد  يالسخاو  فاحلافظ ؛خرىغريه من الفنون األيف  مع املشاركة ،ه  فنِ  يف  ا من الثلثة كان فردً أن كل  ويرى العلماء 

نقسم اذلك الوقت  ويف ،حبفظ املتون يالسيوط أبمساء الرجال، واحلافظ يالدَي مبعرفة علل احلديث، واحلافظ

ومن أنصاره  ي،يقوده اإلمام السيوط والفريق الثاِني، السخاو  يقوده اإلمام :الفريق األول ني؛العلماء إىل فريق

ا ليس باب وذكر املثالب، وأخذت اخلصومة بينهم زمنً بادل الفريقان التهم والنقائص والسِ  توي ي،الفخر عثمان الدَي

 .االعلم كثريً  ت  خدم بتُ مقامات وكُ ذلك الوقت رسائل و يف  فتلِ  بقليل، وأُ 

 :احلفاظ من أهل القرن العاشر هم" :صاحب كتاب )فهرس الفهارس( بن عبدالكبري الكتاِن يقال عبداحل

 ويوسف ي،الصغري املصر  يوالدَي ي،ملصر ا يعثمان الدَي ي،الشام يالربهان الناج ي،ملصر ا يالسيوط ي،السخاو 

 ي".والنجم بن فهد املك ،بن شاهني

قبل  افظ ابن حجر العسقلِنجملس شيخه احليف  حني أجاب ،بنفسه امعجبً  يقرأ كيف كان احلافظ السخاو ون

وكنت " :فيقول يف بعض مسوداته ؛وكان يعترب أن هذا أحد أسباب تقدمه على الطلبة عند شيخه ي،احلافظ الدَي

فقال املقرئ: حدثنا أبو العباس  ،وهم يقرؤون اخللعيات ،بني يدي شيخي احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل ايومً 

 ،ويف اجمللس مثل الدَيي وابن قمر ،للطلبة: من هذا أبو العباس الدمشقي؟ فسكتوا افقال احلافظ ممتحنً  ،الدمشقي

ا الذي صَ وْ فسبقتهم وقلت: هذا هو ابن جَ  ،اإذ ذاك أصغر الطلبة سن   وكنتُ  ،وشهرهتما يف معرفة الرجال معلومةٌ 

 ."هُ كَ : اسكت مل أسألْ فقال ،قرأمت لنا مسنده يف املوضع الفلِن

 ،مجال الدين األسيوطي بنالرحيم واملسند املعمر عبد ،هللا الرشيديعن ابن حجر وأِب عبد ييرو  يواحلافظ الدَي 

 ،فهد اهلامشي بنوتقي الدين  ،وبرهان الدين بن صدقة احلنبلي الصاحلي ،قطب الدين اجلوجري واحلافظ

وهاجر بنت حممد املقدسي وغريهم، ويروي كل ما له من طريق الونشريسي وابن غازي  ،الرحيم بن الفراتوعبد
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وابلسند إىل البدر القرايف عن املسند املعمر هباء الدين حممد  :لزروق اوزروق عنه، مكاتبة لألول والثاِن وشفاهً 

ن سند عن أمحد ب الشنشوري العجمي الشافعي املصري عنه: وابلسند إىل حممد حجازي الواعظ عن املسند

 .اجد   الدَيي، وهو عالٍ 

 

 شـــــيوخـــــه
 :منهم ؛من كثريين من معاصريه يمسع احلافظ الدَي

 .بن حجر العسقلِنااحلافظ  -1

 .، نزيل دَيةبن البواب البانوِبالفقيه أبو بكر  -2

 .البهوِت يعبدهللا بن السمريق اجلمال -3

 .الضرير يعباس الطبناو أمحد بن  -4

 .الضرير يبن عبدالواحد الطبناو هللا عبد -5

 د القراءات على:وجو  

 .يالشهاب السكندر  -6

 ي.العباد -7

 .جملري، هو اجلمال يوسف بن حممدوأخذ اليسري عن اجلمال بن ا -8

 .يوابن اجملد -9

 .القاايِت -10

 .األدىننسبة لقرية بصعيد مصر  -ر بفتح الواو والنون وابلقص - يوأخذ عن الوانئ -11

 .بن عقيلايف  يراق املالكنور الو وقرأ على ال -12
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 .يلعربية عند الزين طاهر املالكايف  وحضر -13

 .والزم الشهاب اهلييت -14

 .خازن املؤيدية ياألزهر  يعلى الشمس حممد بن عمر الدجنبيه يوقرأ حنو نصف البخار  -15

 

 تـالمـيـــذه

 من تلميذه:

 .بكرإبراهيم بن موسى بن أِب  -1

 .الكرمييوسف بن عبد اِلبنة اجلا خدجية -2

 .ابن العتال -3

 .أبو البقاء بن اجليعان -4

 .الغّنيىي بن شاكر بن عبد -5

 .الرمحنحممود بن عمر بن عبد -6

 .و املعاِل بن الشرف بن اجليعانحممد الصلح أب -7

 عيل البدر.احممد بن حممد بن إمس حممد بن حممد بن -8

 .حممد بن حممد بن علي بن يعقوب حممد بن -9

 .ن حممد بن حممد بن علي بن عبيدحممد ب -10

 .حممد بن حممد بن عبيد -11

 .دامللك بن حممحممد بن حممد بن عبد -12
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 .أِب بكر بن حممد بن حممد البدرحممد بن حممد بن  -13

 .الرمحنحممد بن إبراهيم بن عبدحممد بن  -14

 .يوِنحممد بن علي بن عمر البس -15

 .علي بن أمحد بن سامل بن سليمانحممد بن  -16

 

 مؤلفاته
الكناِن ورواها عنه أمحد بن إبراهيم  ،فتاوى وأجوبة حديثية، أجاب عليها فخر الدين عثمان الدَيي -1

 .م(1472 - ه 876)ت:  265العسقلِن 

 -ه  1076(، مكتوبة خبط نسخي، سنة 26 - 21توجد نسخة خطية منه يف البوسنة، تقع يف ستة أوراق )

ف اسم كاتبها، وهي من أوقاف أجلي إبراهيم، وقد نقلت من مكتبته الواقعة يف ترافنيك، إىل عرَ م، ال يُ 1666

 /2565,2حتت رقم: ) ضمن جمموع احيث حتفظ حالي   ؛خزانة خمطوطات مكتبة الغازي خسرو بيك بسراييفو

1967)(9). 

(، رقم 5وراق )وما جاء يف امليزان، عدد األ ،حاديث املتعلقة بفضل التسبيح والتحميدرسالة الدَيي يف األ -2

 ، اسم الناسخ: حممد أمحد اجلاِب.ملكتبة االزهرية( ا7587) 2 رقم ،(130967)

 املغرب. ،بتمكروت ،دار الكتب الناصرية ،(2142خمطوطة: إجازة بقراءة السنن الصغرى للنسائي، رقم ) -3

                                 
أستاذ احلديث النبوي وعلومه يف كلية  ،الكرمي جنيبالدكتور أمحد عبد :أتليف ،البوسنةمكتبات يف  وعلومه يبو نخمطوطات احلديث ال -9

 .يف معهد قطر الديّن سابًقا ة، واألكادَيية اإلسلمية بزينتسا ومدرس العلوم الشرعية بسراييفوالدراسات اإلسلمي
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(، 1694) 2رقم  ،(83319رقم ) ،جمموع (58 - 55)وراق من عدد األ ،اتريخ مكة املشرفة فتوى يف -4

 املكتبة األزهرية.

الدَيي فخر الدين  ، املؤلف:1694: 2 ، الرقم83319: د الدَيي يف صحيح البخاري، الرقمخمطوطة: سن -5

حممد بن حممد بن علي، األزهرية  ، الناسخ:(ه 908 :تحممد بن عثمان بن انصر املصري ) أبو عمرو عثمان بن

 ، التصنيف اجملاميع.(37 – 19) :عدد األوراق ،ه 874اتريخ النشر:  ،كاملة

فتوى احلافظ الدَيي عن الرموز اليت يستعملها احملدثون والنساخ يف كتابة صحيح اإلمام البخاري وغريه من   -6

 كتب احلديث، حققها الشيخ: حممد آل رحاب.

يدينا، وهو أبني  يوهو الكتاب الذ ،يف الدعاء الوارد عن النب صلى هللا عليه وسلم احديثً  كتاب األربعني  -7

 حمل الدراسة والتحقيق.

 .حديث( 1609): ، رقمدار الكتب املصريةاملسائل املتعلقة أبحوال اآلخرة، يف  الفتاوى احلديثية -8

رقم  ،هر الشريفمن خمطوطات األز  رية على شرح خنبة الفكر البن حجر رمحه هللاخمطوطة تعليقات يس -9

 .رمحه هللا رأت على الشيخ عثمان الدَييوهذه النسخة قد قُ  (،440)
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 وفـــــاتـه

وقد ، (12)م(1502 - 1418 =ه  908 - 821) (11)رجب سنة اثِن (10)ليلة االثننييف  ياحلافظ الدَي تويف

 .(13)بعد صلة اجلمعة رمحه هللا يابجلامع األمو أنه صلى عليه غائبة بدمشق  بن طولوناذكر 

 

 توثيق نسبة الكتاب إىل املصنف

للشيخ احلافظ عثمان  صلى هللا عليه وسلم" يف الدعاء الوارد عن النب اشك يف نسبة كتاب "األربعني حديثً  ال

 ويدل على ذلك عدة دالئل: ؛الدَيي

ٌ عنوان ا -1 اإلجازة  ويف ،املقدمةيف  اوكما ذكر أيضً  ،املخطوطاللوحة األوىل من يف  واضح كما جاء ملخطوط بنيِ 

 .صلى هللا عليه وسلم" يف الدعاء الوارد عن النب اكتاب األربعني حديثً " وهو ،خر الكتابآيف  املذكورة

وال من أصحاب الفهارس واألثبات أن احلافظ  ،فلم يصرح أحد من أهل العلم،أما عن نسبة املخطوط ملؤلفها -2

ذكره احلافظ الدَيي  يثبت صحة نسبة الكتاب ملؤلفه ما سم، ولكن مارمحه هللا له كتاب هبذا اال عثمان الدَيي

بعض اإلخوان احملبني أن أمجع له من الدعوات  "فقد سألّن: حيث ذكر سبب أتليفه له فقال ؛املقدمةيف  رمحه هللا

 .لثواب رب العاملني" ادعا هبا سيد املرسلني من األحاديث أربعني، فأجبته إىل ذلك طالبً  اليت

                                 
  (. 53 / 1 )أخبار القرن العاشر يف  النور السافر :انظر - 10

 (. 164 / 1 )الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة  :انظر - 11

  .( 214 / 4 )األعلم للزركلى  :انظر - 12

 (.  164/  1 )الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة  :انظر - 13
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 ،يالدين حممد بن عمر الطيب الشافعحيث صرح الشيخ العلمة مشس  ؛آخر الكتابيف  اإلجازة املذكورة -3

الدعاء حلافظ عصره الشيخ فخر الدين عثمان الدَيي الشافعي يف  ا"فقد قرأت مجيع هذه األربعني حديثً : فقال

 ."رمحه هللا تعاىل

 .ومؤلفه على اللوحة األوىل للكتابثبوت العنوان  اوأيضً  -4

يف الدعاء الوارد عن النب صلى هللا عليه  اللشك أن كتاب "األربعني حديثً  يدع جمااًل  وهذه األدلة تدل مبا ال

 رمحه هللا. صنيف اإلمام احلافظ عثمان الدَييهو من ت - "وسلم

 

 التحقيقيف  وصف النسخة املعتمدة

 يملكي ضمن جمموع حديثمكتبة احلرم ايف  حتقيق هذا اجلزء على نسخة حمفوظةيف  - هللا بتوفيق- دتُ اعتم

الرسالة الثانية تبدأ  يوه (،9فهرس اجملموعة رقم ) عام، (3764/ 2ضمن مخس رسائل خمطوطة، مدونة برقم )

 .ا( سطرً 17) صفحةكل يف   ،كل ورقة صفحتانيف   ،ورقات (7)يف  (، تقع17) إىل رقم (11من رقم )

يف  ا"كتاب األربعني حديثً  :مكتوبة خبط نسخ واضح جيد، ثبت عنوان الكتاب على ظهر الورقة األوىل هكذا

هذه  رأت مجيعقُ  :كتوب على غلف الكتاب صورة األصلوم ،"الدعاء الوارد عن النب صلى هللا عليه وسلم

 د احمللي.كتبه: حممد بن أمح  "؛س الديناألربعني على مؤلفها الشيخ مش

لدين حممد بن عمر على الشيخ العلمة مشس ا "الدعاءيف  ايثً داألربعني ح"إجازة بقراءة كتاب  الكتابآخر  ويف

 .هبا مؤلفها أخربِن :قال ،ه هللارمحي الطيب الشافع

 ، كاتب املخطوطة وسامعها.يالشافع ليطة: حممد بن أمحد بن حممد بن عبداحملسن احملالناسخ للمخطو 
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  صورة املخطوطة

 اللوحة األوىل من املخطوطة
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  اللوحة األخرية من املخطوطة
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 التحقيقيف  عملي

 

 ِت:اآليف  التحقيقيف  ييتلخص عمل

 ة املتعارف عليها.نسخُت األصل وفق القواعد النحوية واإلملئي -1

 املنسوخ ابألصل. عارضت -2

 .مُجَل ه ، وألفاظه قيم امللئمة بنيه، ووضعت علمات الرت وضبطتُ  حرصت على التأكد من سلمة النص -3

 ذلك غاية اجلهد.يف  ُعن يُت بقراءة النص قراءًة صحيحة، والتدقيق-4

من ذلك الضبط  االنسخة اخلطية من ضبط للكلمات؛ إذ مل أترك شيئً يف  جاء حملافظة على ماالتزمُت اب -5

 عتماد، وروايته كما هو.نة االابحلركات، واعتربته من قبيل أما

 روح السُّن ة.ك ابلرُُّجوع إىل كتب الغريب، وشدة يف منت احلديث، وذللغريبة الوار شرحُت األلفاظ ا -6

وإن فعلت ذلك  ،بعض الكلماتيف  مما تبني ِل سقطٌ  ة،يسري  ضعَ امو يف  نص املخطوط إاليف  اشيئً  لْ خ  دْ مل أُ  -7

 اهلامش عن سبب ذلك.يف  أشريمث  وضعت الكلمة بني قوسني للتمييز،

 احىت وإن كان مغايرً  -وإن حدث  يًئا، فيه شومل أغريِ   ،املخطوطيف  أثبت النص كما ذكره احلافظ الدَيي -8

 .اهلامشيف  أشري إىل ذلك -عزا إليها  للمصادر اليت

يف  وال سيما من الكتب التسعة وغريها، وإذا كان ،قت األحاديث من مصادرها األصلية، وقمت بتخرجيهاوث   -9

 .ابه غالبً  يأحدمها أكتفيف  الصحيحني أو
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 اد، مستشهدً من حيث القبول أو الر  - حسب ما ظهر ِل - حكمُت على ُكلِ  حديث مبا يناسب حاله -10

 بكلم َمْن سبق من علماء احلديث. اومستأنسً 
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 وبه العون

الدَيي عثمان بن حممد بن عثمان بن انصر  ؛بقية السلف الصاحلني ،ي السنة والدينحمقال الشيخ اإلمام العلمة 

 :هللا عنه مبنه وكرمه اعف الشافعي

حممد وعلى آله وصحبه  ،وأكرم السابقني واللحقني ،والصلة والتسليم على سيد املرسلني ،احلمد هلل رب العاملني

 أما بعد:؛ مجعنيأ

فأجبته  ،من األحاديث أربعنيدعا هبا سيد املرسلني  أن أمجع له من الدعوات اليت احملبنيخوان بعض اإل ألّنفقد س

 لثواب رب العاملني. اإىل ذلك طالبً 

َي اَّلل ُ َعْنهُ : احَلديث اأَلو لُ   (15)َأْكَرمَ  (14)لَْيَس َشْيءٌ )): َقالَ  ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل مَ َصل   أن رسول هللا َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة َرض 

َعاء   تَ َعاىَل م نَ  (16)َعَلى اَّلل    يف  يوأبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذ، (19)يف سننه هابن ماج (18)رواه((؛ ](17)الدُّ

 .[(21)وغريمها ،(20)جامعه

                                 
حىت يتكلف للجواب عنه على  ،[13]احلجرات: }إ ن  َأْكَرَمُكْم ع ْنَد اَّلل   أَتْ َقاُكْم{ أي من األذكار والعبادات، فل ينافيه قوله تعاىل:  -14

كل شيء يتشرف يف اببه، وتعقبه ابن حجر أبن ما ذكره شارح هنا "حيث قال:  ؛ما ذهب إليه الطيب، وإن كان مآل جوابه إىل ما قلنا

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة انظر: ؛ ]دم فهم كلمه حممولوهو جمهول، وعلى ع ،ه .ا"؛ بعضه ال حاجة إليه، وبعضه ال يطابق ما حنن فيه

 [.1527: ص، 4: ج ، للقاري،املصابيح

 .خرب ليسابلنصب  -15

 .أي: أفضل عند هللا -16
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أي: من حسن السؤال بلسان احلال، أو ببيان احلال؛ ألن فيه إظهار العجز واالفتقار والتذلل واالنكسار، واالعرتاف بقوة هللا  -17

فاتيح شرح مشكاة انظر: مرقاة امل] ؛كسر خواطر أعدائه، فضًل عن فضلء أحبابه وأوليائه  وقدرته، وغناه وإغنائه، وكربايئه، وجرب

 .[1527: ص، 4: ج ي،املصابيح، للقار 

 .من حديث سعيد بن أِب احلسن عن أِب هريرة وابن ماجه كلمها يف الدعوات رواه الرتمذي -18

 .(3829): ح ،فضل الدعاء :ابب ،كتاب الدعاء،  يف سننه ابن ماجهرواه  -19

هذا حديث غريب، ال قال: " ؛(3370): ، حوحسنه ،ما جاء يف فضل الدعاء :ابب، الدعوات سننه، كتابيف  الرتمذيرواه  -20

ار، قال: حدثنا حدثنا حممد بن بش، "ويكىن أاب العوام ،وعمران القطان هو ابن داور، نعرفه مرفوًعا إال من حديث عمران القطان

 ه.مران القطان، هبذا اإلسناد حنو عن عالرمحن بن مهدي، عبد

والبخاري يف األدب ، عن الطيالسي به ،(8748): ح ،رضي هللا عنهمسند أِب هريرة ، مسندهيف  رواه أمحد ،حسنهذا حديث  -21

دعاء املرء هلل ذكر البيان أبن  كتاب الرقائق،  ،ابن حبان يف صحيحهو  ،(712): ، حمن طريق عمرو بن مرزوق ،فضل الدعاء :ابب، املفرد

ليس شيء أكرم  ،كتاب الدعاء والتكبري والتهليل والتسبيح والذكر  ،يف مستدركه ، واحلاكم(870): ، حجل وعل من أكرم األشياء عليه

 ،فقال: "صحيح اإلسناد ومل خيرجاه" ؛وصححه، به من طريق عبدالرمحن بن مهدي، حدثنا عمران (1801): ، حعلى هللا من الدعاء

ابب العني، عثمان و (، 2523) :، حهللا أبو مسلم الكشيابب األلف، إبراهيم بن عبد، والطرباِن يف األوسط ،يف التلخيص لذهبووافقه ا

(، 38) ، كتاب األدعية(595) :(، أورده اهليثمي يف موارد الظمآن، ص28): ح ،وأيًضا يف الدعاء(، 3706): ، حبن عمر الضب

العزيز بن معاوية أِب خالد العتاِب من طريق عبد ،والقضاعي يف مسند الشهاب ،(2397) :ح(، 4ما جاء يف فضل الدعاء ) :ابب

من طريق يوسف بن يعقوب  ،الرتغيب يف الدعاء :ابب ،كتاب الدعوات  ،والبغوي يف "شرح السنة" (،1214) (،1213) :ح، القرشي

عن قتادة، عن سعيد بن  ،كلهم من طريق عمران القطان  (،1309): ح، (301/ 3)ء" والعقيلي يف "الضعفا ،(1388) :، حالقاضي

 أِب احلسن أخي احلسن، عن أِب هريرة، به مرفوًعا.

وحسنه األلباِن يف صحيح اجلامع ، الرمحن بن مهدي، وأبو داود الطيالسي، وعمرو بن مرزوقعبد :وقد رواه عن عمران القطان كل من

 .(5392): الصغري وزايدته، ح
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َعاُء ُمخُّ )) :َوَسل مَ ل ى اَّلل ُ َعَلْيه  صَ  َعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا: احَلديث الث اِن    (22)الدُّ

 [.(24)، وغريه(23)يرواه الرتمذ] ((؛اْلع َباَدة  

رٍي رض َعن  : احَلديث الث ال ثُ  ُ َعَلْيه  َوَسل َم قال: صَ  أن النب هللا عنهما يالن ُّْعَمان  ْبن  َبش  َعاءُ ))ل ى اَّلل   ((؛ُهَو اْلع َباَدةُ  الدُّ

 .[(29)، وغريهم(28)، والنسائي(27)ي، والرتمذ(26)ه، وابن ماج(25)رواه أبو داود]

                                 
 ؛[60}ادعوِن أستجب لكم{ ]غافر: حيث قال:  ؛مها: أنه امتثال أمر هللا تعاىلأحد ؛وإمنا كان خمها ألمرين، مخ الشيء: خالصه -22

 فهو حمض العبادة وخالصها.

الغرض من العبادة الثواب وهذا هو أصل العبادة، وألن  ،سواه، ودعاه حلاجته وحدهقطع أمله عما  ،الثاِن: أنه إذا رأى جناح األمور من هللا

 .[305: ص، 4: ج البن األثري، ،النهاية يف غريب احلديث واألثر انظر:؛ ]هو املطلوب ابلدعاءعليها، و 

، عن ابن (، عن علي بن حجر، عن الوليد بن مسلم3371كتاب الدعوات، ابب: فضل الدعاء برقم )  جامعه،يف  الرتمذي رواه -23

 ."ذا الوجه، ال نعرفه إال من حديث ابن هليعةمن ههذا حديث غريب "هليعة، وقال: 

مل يرو هذا " :(، وقال3196): ح ،من امسه بكر، ابب: (، ويف "املعجم األوسط"8): ح ،أخرجه الطرباِن يف "الدعاء" ضعيف؛ -24

جامع األصول يف يف  وابن األثري، ، واحلديث إسناده فيه ضعف"تفرد به ابن هليعةبن أِب جعفر،  بن صاحل إال عبيدهللا احلديث عن أابن

قال:  (،3611): ، حضعيف سنن الرتمذييف  (، ضعفه األلباِن7237): ، حالفصل الثامن يف فضل الدعاء والذكر، أحاديث الرسول

 .(3003: )ح ،ضعيف اجلامع الصغري وزايدته(، 2231): ح، ، املشكاة(289/ 2)الروض النضري  ،ضعيف هبذا اللفظ

 .(1479): ح، ابب: الدعاء، صلةال ، كتابسننهيف  أبو داود رواه -25

 .(3828): ، حفضل الدعاء :اببسننه، كتاب الدعاء، يف  ابن ماجهرواه  -26

ه إال من حديث ذر، وهو ال نعرف(،  3247): ح ،: ومن سورة املؤمنابب، و (2969): ، ابب: ومن سورة البقرة، حرواه الرتمذي -27

( عن 2969): ح ،الرتمذي صحيح، وقال: حسن صحيح ،(3372): ، حما جاء يف فضل الدعاء ، وابب:ثقة ،اهلمداِنهللا ذر بن عبد

 .(3407): ، حصحيح اجلامع ،مان بن بشري مرفوًعاالنع

 (.10958): كتاب التفسري، سورة غافر، ح  ،السنن الكربىيف  رواه النسائي -28
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قال األلباِن:  ،يف األدب، وأصحاب السنن وهو ثقة ورجاله رجال الشيخني، غري يسيع أو أسيع، روى له البخاري حديث صحيح، -29

صحيح اجلامع الصغري (، و 714 /553): ، ح(، وصحيح األدب املفرد1329)صحيح سنن أِب داود، األلباِن رقم  حديث صحيح،

يف "مسنده"، أول  وأمحد واللفظ هلناد، (،11400كتاب التفسري، سورة غافر )السنن الكربى،  يف  والنسائي(، 3407): ح، تهوزايد

موارد الظمآن "ذكره اهليثمي يف  (،18391): ح صلى هللا عليه وسلم، يث النعمان بن بشري عن النبرضي هللا عنهم، حدمسند الكوفيني 

داود  وأبو  من طرق عن سفيان، عن منصور،(، 1298): ح ،"الزهد والرقائق"يف  (، وابن املبارك2396): ح، "إىل زوائد ابن حبان

(، 3243): ، حمسند النعمان بن بشري رضي هللا عنهما مسنده،يف  (، والبزار838): ح ،بن بشري النعمان"مسنده"، يف  الطيالسي

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخني غري يسيع  :شعيب األرنؤوط يخقال الش ؛(890): ح، "اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبانو"

هو ابن املعتمر، احلميد، ومنصور: هو ابن عبد :و زهري بن حرب، وجريره :ان احلضرمي، وهو ثقة، وأبو خيثمةبن معد -ويقال: أسيع  -

(، 1041): ، حمن امسه حممد ابب امليم،الصغري، يف  (، والطرباِن5(، )3(، )2الدعاء )يف  ، والطرباِنهللا املرهبوذر هو: ابن عبد

(، 191): ، حيسيع احلضرمي عن النعمان بن بشري ،ابب امليم(، 189): ح ،امليم، يسيع احلضرمي عن النعمان بن بشري ابب والكبري،

يف  واحلاكم(، 194): ، حابب امليم، يسيع احلضرمي عن النعمان بن بشري(، 193): ح ،ابب امليم، يسيع احلضرمي عن النعمان بن بشري

من طريق (، 1810(، )1809(، )1802): ، حكتاب الدعاء والتكبري والتهليل والتسبيح والذكر، أفضل العبادة هو الدعاء  ،مستدركه

هللا اهلمداِن أبو عمر بن ذر يعرف ذر وهو ذر بن عبد ال يعرف هذا احلديث إال من حديث" ، وقال:احلليةيف  وأبو نعيم يىي بن يىي،

، 8: ج "،عن منصور الثوري وشعبة وشيبان وجرير وغريهم، ورواه عن األعمش مجاعة و ن ذر األعمش ومنصوررواه ع ،ضرميبسبيع احل

الدعوات والبيهقي يف  قدامة، بنمن طريق حممد  (،30) (،29): الدعاء هو العبادة، ح ،، والقضاعي يف مسند الشهاب120: ص

بن أِب ا(، و 1070): ، ابب: الرجاء من هللا تعاىل، حبيهقي يف شعب اإلَيان(، وال4): ، حريف فضل الدعاء والذك ما جاء :ابب، الكبري

قال العراقي:  ؛(930، )نختريج أحاديث إحياء علوم الدييف  (، والعراقي29167) :، حكتاب الدعاء، يف فضل الدعاءمصنفه،  يف  شيبة

إال عن النعمان بن  ىرو ال ي" :قال البزار، ه .ا "؛حسن صحيح :مذيالرت  وقال ،صحيح اإلسناد :وقال ،رواه أصحاب السنن واحلاكم"

: ج، (اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني) ومقبل الوادعي "،هي العبادة :أسانيده كلها صحاح ويروى: "وقال النووي، "بشري مرفوًعا

 وثقه النسائي.هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إال يسيًعا احلضرمي، وقد ، قال: 515: ص، 2
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يَب  (30)َمْن َسر هُ ))ل ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل َم قال: صَ  هللا عنه أن رسول هللا يرض َعْن َأِب  ُهَريْ َرةَ : احَلديث الر اب عُ  َأْن َيْسَتج 

 ُ َعاَء يف  الر َخاء  فَ ْلُيْكث ر  ، (32)َكْرب  ع ْنَد الش َدائ د  َوالْ  (31)دعاءهاَّلل   .[(35)وغريه ،(34)يرواه الرتمذ] ((؛(33)الدُّ

اللُهم  : ))َصل ى هللُا َعَلْيه  َوَسل مَ  كاَن أْكثَ ُر ُدعاء  النبِ  )): قالَ  هللا عنه يْبن  َمال ٍك رضَعْن أنٍس : احَلديث اخْلَام سُ 

نيا حسنًة، ويف اآلخ ، زاد (38)، وغريمها(37)، ومسلم(36)يرواه البخار ] ((؛الن ار  رة  حسنًة، وق نا عذاَب آت نا يف الدُّ

َا، قَاَل: وََكاَن أََنٌس إ َذا أَرَاَد َأْن َيْدُعَو  روايتهيف  مسلم َا ف يه  أَرَاَد َأْن َيْدعُ وإذا ب َدْعَوٍة َدَعا هب   [.َو ب ُدَعاٍء َدَعا هب 

                                 
: ص، 10: ج ،للصنعاِن ،اجلامع الصغري التنوير شرحانظر: ] ؛ة النفس عاجًل نأفرحه والسرور انشراح الصدر بلذة فيها طمأني -30

256]. 

 .(لهاألصل ) يف األصل فيما عزا إليه، ويف لفظة )دعاءه( غري موجودة -31

 .وهي غم أيخذ ابلنفس بشدته ؛مجع كربة ،بضم الكاف وفتح الراء -32

ولذا  ؛ويلتجأ إىل هللا قبل االضطرار ،ألن من شيمة املؤمن الشاكر احلازم أن يريش السهم قبل الرمي ؛حال الرفاهية واألمن والعافية -33

ال غىن له عن  ،فتقر إىل موالهيف مجيع أحواله معبدوذلك أن ال ؛أعرض وأنى جبانبه ،فإذا عافاه هللا مما ابتله ،ذم هللا من يدعوه عند الشدة

 .[257: ص، 10: ج ،اجلامع الصغري التنوير شرحانظر: ؛ ]مآبه وعقباه وإليه ،فكيف يعرض عنه وينساه ،نعماه

 هذا حديث غريب.قال:  ،(3382): ، حما جاء أن دعوة املسلم مستجابة :اببالدعوات،  ، كتابجامعهالرتمذي يف رواه  -34

مسند أِب هريرة، شهر (، و 6396): ، حشهر بن حوشب عن أِب هريرة ،مسند أِب هريرةمسنده، يف  يعلىحديث حسن، رواه أبو  -35

يف مستدركه، كتاب الدعاء والتكبري والتهليل والتسبيح والذكر، أمر إكثار الدعاء يف  واحلاكم (،6397): ، حبن حوشب عن أِب هريرة

 معاويةمسند الشاميني، يف  (، والطرباِن45) (،44): ، حاحلث على الدعاء يف الرخاء :اببالدعاء، يف  والطرباِن ،(2004): ، حالرخاء

يف  ، واأللباِن"صحيح وأقره الذهب" :وقال يف كل منهما ،من حديث أِب هريرة ومن حديث سلمان(، 2004): ح ،عن أِب عامر األهلاِن

 .(593): ، حالصحيحة ،هريرة)حسن( ]ت ك[ عن أِب  (،6290): ، حصحيح اجلامع الصغري وزايداته

: ، ح[201}ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنًة{ ]البقرة:  :كتاب تفسري القرآن، ابب  صحيحه،يف  رواه البخاري -36

 (.6389): ، حربنا آتنا يف الدنيا حسنة :قول النب صلى هللا عليه وسلم :كتاب الدعوات، ابب(، و 4522)
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فضل الدعاء ابللهم آتنا يف الدنيا حسنًة ويف اآلخرة حسنًة  :كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، اببصحيحه،   رواه مسلم يف -37

العزيز، عن أنس، كلهم عن جاه من طرق، عن عبدهللا بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، وأخر عن عبيد، (2690 - 26، )وقنا عذاب النار

 .شعبة

حدث به اإلمام أمحد بن حنبل عن ابن أِب عدي، وعن عاصم بن النضر وعن خالد بن  ،إسناده صحيح على شرط الشيخني -38

ورواه محاد بن سلمة، عن  ،وممن رواه عن محيد من األعلم بشر بن املفضل، ومعاذ بن معاذ، وسهل بن يوسف ،احلارث مجيًعا عن محيد

: ، حابب: الدعاءخمتصر صحيح مسلم، واه املنذري يف ، ر من غري قصة العبادة الدعاء :اثبت، عن أنس، ورواه قتادة، عن أنس

(، 2444) اإلمام البخاري صحيح خمتصر(، واأللباِن يف 1883): ، حابب: كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة يف الدنيا(، و 1873)

ه، مسند أنس بن يف مسند (، وأمحد1396مسنده )يف  وابن اجلعد (،2487(، ومشكاة املصابيح )677 /526) صحيح األدب املفردو 

دعوات النب صلى هللا عليه  :اببدب املفرد، (، والبخاري يف األ13936(، )13580(، )13163 (، )12049)نه هللا ع مالك رضي

، العزيز بن صهيب عنهعلية عن عبد بنإمساعيل  ،مسند أنس بن مالك مسنده،يف  (، والبزار682(، )677) عن عمرو بن مرزوق ،وسلم

(، 10826): ح ،ما يقول عند النازلة تنزل بهابب:  كتاب عمل اليوم والليلة،  الكربى،(، والنسائي يف 6847) (،6373) (،6372)

َرة  َحَسَنًة{ ]البقرة:  :كتاب التفسري، قوله تعاىل  (،10828) نْ َيا َحَسَنًة َويف  اآْلخ  ُهْم َمْن يَ ُقوُل َرب  َنا آت َنا يف  الدُّ ن ْ (، 10968) [201}َوم 

ذكر ما يستحب للمرء سؤال  كتاب الرقائق،صحيحه،  يف  (، وابن حبان1056): ، حعن حممد بن املثىن، عمل اليوم والليلةيف  ائيوالنس

ذكر البيان أبن الدعاء الذي وصفناه كان من أكثر ما يدعو به صلى  ،كتاب الرقائق  (،937): ، حالباري جل وعل احلسنة له يف داريه

ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن شعبة مل يسمع من إمساعيل بن علية إال خرب  ،كتاب الرقائق  (،938): ح ،هللا عليه وسلم يف أحواله

يف  (، وأِب يعلى1025): ، حميسية للشجرياألماِل اخل ترتيب (،280): الدعوات الكبري، ح(، والبيهقي يف 939): ح ،التزعفر

 ،(3274): ح ،قتادة عن أنس ،مسند أنس بن مالك (،3893): ، حالعزيز بن صهيب عن أنسمسند أنس بن مالك، عبد مسنده،

مسند أنس  ،بن محيد يف املنتخب من مسنده عبدو  ،(3525) ،(3455) ،(3397): ،حاثبت البناِن عن أنس ،مسند أنس بن مالك

كتاب الدعاء، ما قالوا يف الرجل إذا أخذ مضجعه ،  وابن أِب شيبة يف مصنفه ،(1373) ،(1303) ،(1301) ،(1262): ، حبن مالك

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة  :كتاب الدعاء، من كان يب إذا دعا أن يقول  ،(29914): ، حوأوى إىل فراشه ما يدعو به

 .(30216): ، حما ذكر عن قوم خمتلفني مما دعوا به ،كتاب الدعاء  ،(29951): ، حناروقنا عذاب ال
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الل ُهم  إ ِِن  )) :َكاَن يَ ُقول  ل ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل مَ صَ  أن رسول هللاهللا عنه  يَعْن َعْبد هللا  ْبن  َمْسُعوٍد رض: احَلديث الس اد سُ 

 .(((42)وغريه، (41)رواه مسلم] ((؛(40)، َواْلغ ىَن (39)َأْسأَُلَك اهْلَُدى، َوالت َُّقى، َواْلَعَفافَ 

دِ يق  عثمان اَّلل   ْبن  َعْبد  َعْن َأِب  َبْكٍر : احَلديث الس اب عُ   َعَلْيه  َصل ى اَّلل ُ  أَن ُه قَاَل ل َرُسول  هللا  )) :هللا عنهما يرض الصِ 

ي ظُْلًما كث ريًاقل)) ، قَاَل:(43)َعلِ مّن ُدَعاًء أَدُعو ب ه  يف َصلِت َوَسل مَ  ، َوال يَ ْغف ر الذُّنوَب (44): الل هم  إ ِِن  ظََلْمُت نَ ْفس 

                                 
 الصرب، واملراد به: الصرب على األشياء املفضية إىل اآلاثم.ومعناها هنا  -39

 .وعما يف أيديهم ،الغىن هنا غىن النفس واالستغناء عن الناس -40

من طريق (، 2721): حالتعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما مل يعمل،  :واالستغفار، اببمسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة رواه  -41

 .به ،أِب إسحاق السبيعي

(، 3489 ): ح ،أبواب الدعوات عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،جامعهالرتمذي يف ، رواه إسناده صحيح على شرط مسلم -42

: ، حابب: يف أمساء هللا عز وجل وفيمن أحصاها، كتاب الدعاء،  ح مسلمخمتصر صحي، واملنذري يف هذا حديث حسن صحيحوقال: 

هللا بن مسند عبدمسنده، يف  (، وأمحد3832) يه وسلمصلى هللا عل رسول هللا دعاء :ابب أبواب الدعاء،سننه، (، وابن ماجه يف 1870)

(، وابن 301): ح هللا بن مسعود رضي هللا عنه،ما أسند عبد، والطيالسي يف مسنده(، 4162(، )3950): ، حرضي هللا عنه مسعود

كتاب الرقائق، ذكر صحيحه،  يف  (، وابن حبان267): ، حعن النب صلى هللا عليه وسلم ما رواه عبدهللا بن مسعود مسنده،يف  أِب شيبة

من كان  ،كتاب الدعاء،  فهوابن أِب شيبة يف مصن (،900): ، حما يستحب للمرء سؤال الرب جل وعل الزايدة له يف اهلدى والتقوى

بيان مشكل ما روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  :ابب "،والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر(، 29192): ، حيدعو ابلغىن

من روى عن ابن مسعود  :ابب العني، ابب، والطرباِن يف الكبري ،(6051): ح ،الذي يتوهم بعض الناس أنه الغىن من املال ،حب الغىن

الرمحن عبدهللا بن عبد حممد بن ،ابب امليم، والطرباِن يف األوسط، (10096): ، حأنه مل يكن مع النب صلى هللا عليه وسلم ليلة اجلن

 اِن يف(، واأللب2484): ومشكاة املصابيح، ح ،(7572): ، ححممد بن إبراهيم بن عامر األصبهاِن امليم، ابب، (5882): ، حاملسروقي

 (.1275): ، حصحيح اجلامع الصغري وزايداته

 .((ويف بييت)) :وعند مسلم -43
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يمفَاْغف ر ِل  أَْنَت، إ ال   ، (46)ومسلم ،(45)يرواه البخار ] ((؛مْغف َرًة م ن ع ْند َك، َوارمَحّْن، إ ن َك أَْنَت اْلَغفور الر ح 

 .[(47)وغريمها

                                                                                                             
روي ابملثلثة وابملوحدة، واألول  "اكثريً " :قوله، ابلثاء املثلثة وابلباء املوحدة، فينبغي أن جيمع بينهما، فيقال: كثريًا كبريًا "كبريًا"وروي  -44

"؛ قال تعبدبلفظه واحملافظة عليهحتياط على اللل :أي ؛فينبغي أن جيمع بينهما"قال النووي رمحه هللا:  ؛رواية األكثرين، والثاِن رواية بعضهم

 .1011: ص، 3: ج ،أصل صفة صلة النب صلى هللا عليه وسلمالشيخ األلباِن يف 

 فينبغي أن يقول هذه اترة، وهذه اترة. ؛وعلى فرض ثبوهتا ،شاذة هيو 

 ،(222 - 219) اجللء""  ذلك ابن القيم يفكما بني  ؛عليه فمعرتض ،"كثريًا كبريًا" كما يف "األذكار" للنووي فيقال: ،وأما اجلمع بينهما

 .(13 /2" )"املرقاة والشيخ علي القاري يف

(، ابب: 7387): ح[، 134قول هللا تعاىل: }وكان هللا مسيًعا بصريًا{ ]النساء:  :ابب ،كتاب التوحيد  صحيحه،يف  البخاريرواه  -45

 (.6326): ح ،الصلةيف  الدعاء

 .2705 :استحباب خفض الصوت ابلذكر، برقم :، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، اببصحيحهيف  مسلم رواه -46

يزيد بن ي، من طريق وأخرجه البخاري، ومسلم، والرتمذي، والنسائ، ديق رضي هللا عنهق على صحته من رواية الصهذا احلديث متف -47

: ح ،ابب: الغفور الرحيم (،1226): كتاب املساجد، نوع آخر من الدعاء، ح  السنن الكربى،يف  النسائي رواه ،أِب حبيب، به

يف  (، والنسائي1302) :ح سننه، كتاب السهو، نوع آخر من الدعاء،يف  (، والنسائي9936): ح ،(، ما يقول إذا دخل بيته7663)

وقال: هذا حديث  (،3531): ح أبواب الدعوات، ابب، سننه،الرتمذي يف  (،179) :ح ،يتهول إذا دخل بوالليلة، ما يق عمل اليوم

دعاء  :كتاب الدعاء، ابب  سننه،يف  هامسه: مرثد بن عبدهللا اليزِن، وابن ماج وأبو اخلري ،هو حديث ليث بن سعدو  ،حسن صحيح غريب

يف  وابن حبان (،8) (،28): ح مسنده، مسند أِب بكر الصديق رضي هللا عنه،يف  (، أمحد3835) :ح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

من زعم أن دعاء املرء يف صلته مبا ليس يف كتاب هللا جل وعل يفسد عليه  ر اخلرب املدحض قولصفة الصلة، ذك :ابب صحيحه،

الدعوات والبيهقي يف (، 846): ، حيف الصلةإابحة الدعاء  :اببكتاب الصلة،   ،صحيحهيف  وابن خزَية (،1976)ح:  ،صلته

(، 459): ، حالدعاء بعد التشهد :ابب كتاب الصلة،  السنن الصغري،(، والبيهقي يف 110): ، حالدعاء يف الصلة :ابب ،الكبري

(، وأبو 2884): ح، ر عنه من الدعاء قبل السلمما يستحب له أال يقص :ابب ،مجاع أبواب صفة الصلة السنن الكربى،والبيهقي يف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





31 

 

 ،الص َلة  إ َذا قَاَم إ ىَل  ل ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل مَ صَ  النب َكانَ ))قال:  هللا عنه يَعْن َعل يِ  ْبن  َأِب  طَال ٍب رض: احَلديث الث ام نُ 

ر  َما يَ ُقوُل َبنْيَ الت َشهُّد  َوالت ْسل يم   ْمُت َوَما َأخ ْرُت، : َيُكوُن م ْن آخ  َوَما  َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت،اللُهم  اْغف ْر ِل  َما َقد 

، أَْنَت اْلُمَقدِ ُم َوأَْنَت (48)َأْسَرْفتُ  ُر، اَل إ َلَه إ ال  أَْنتَ اْلُمؤَ ، َوَما أَْنَت َأْعَلُم ب ه  م ّنِ   .[(50)وغريه ،(49)رواه مسلم] ((؛خِ 

                                                                                                             
ابب: بيان فضيلة "سبحان هللا مستخرجه، يف  (، وابن عوانة32(، )31): ، حمسند أِب بكر الصديق رضي هللا عنه مسنده،يف  يعلى

عمرو عن أِب بكر الصديق رضي هللا  عبدهللا بن ،مسند أِب بكر الصديق(، واملروزي يف 11849): ح، ...وحبمده، سبحان هللا العظيم"

هذا حديث حسن ، مث قال: كتاب األربعني يف إرشاد السائرين إىل منازل املتقني أو األربعني الطائيةيف   (، واهلمذاِن61(، )60): ، حعنه

التجريد الصريح يف  (، والزبيدي128): ، عمدة األحكام للمقدسي، ححديث الليث بن سعد صحيح، عال، متفق على صحته من

(، 1729): ، حاللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان(، و 1288): ، والرتغيب والرتهيب، ح(476): ، حألحاديث اجلامع الصحيح

الدعاء قبل  :كتاب األذان، ابب  اإلمام البخاري، يف خمتصر صحيح ذكره األلباِن(، 319) بلوغ املرام من أدلة األحكام يف وابن حجر

 (.942): ومشكاة املصابيح، ح (،433): ح السلم،

 اإلسراف: جماوزة احلد يف األمور. :)أسرفت( -48

من حديث ، (771 - 201صلة الليل وقيامه، )يف  صحيحه، كتاب: صلة املسافرين وقصرها، ابب: الدعاءيف  رواه مسلم -49

 هللا عنهما. رضي هللا بن أِب رافع عن علي بن أِب طالبعبيد

فلم أجدها فيه، ((، مسلًما))بطوله يف صلة الليل إال قوله:  أخرجه مسلمحلديث وا ،إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح -50

: حما يقول الرجل إذا سلم،  :كتاب الصلة، ابب  ،سننهيف  أبو داودرواه  ،((حنيًفا مسلًما))" أنه زاد الرافعي بعد قوله: ويف "التلخيص

(، قال: هذا حديث حسن 3422): ح عليه وسلم، ابب منه، جامعه، أبواب الدعوات عن رسول هللا صلى هللاالرتمذي يف (، و 1509)

إسناده " :نؤوطر الشيخ شعيب األ قال (،729) (،803): ح مسنده، ومن مسند علي بن أِب طالب رضي هللا عنه،يف  وأمحد صحيح،

األعرج:  ،رجال مسلم فمن - وامسه يعقوب - صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخني غري املاجشون ابن أِب سلمة املدِن

يف  (، وابن حبان723): ، حابب االستغفار بعد التشهد وقبل السلمكتاب الصلة،   صحيحه،يف  وابن خزَية ،هو عبدالرمحن بن هرمز

ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل هللا  (،1966): ، حذكر ما يدعو املرء يف عقيب التشهد قبل السلمكتاب صفة الصلة،   صحيحه،

دعاء  :ابب ،كتاب الصلة  سننه،والدارقطّن يف (، 2025): ، حيف عقيب الصلة التفضل عليه مبغفرة ما تقدم من ذنبه جل وعل
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عُ  َس رضي هللا عنه: احَلديث الت اس  إ َذا َسافَ َر  :ل ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل مَ صَ  َكاَن َرُسوُل اَّلل   )): َقالَ  َعْن َعْبد اَّلل   ْبن  َسْرج 

َقَلب  ، (51)يَ تَ َعو ُذ م ْن َوْعثَاء  الس َفر   ، َوُسوء  اْلَمْنَظر  يف  (54)َمْظُلوم  َوَدْعَوة  الْ ، (53)اْلَكْور   ، َواحْلَْور  بَ ْعدَ (52)وََكآبَة  اْلُمن ْ

 .[(57)وغريه ،(56)رواه مسلم] (((55)اأْلَْهل  َواْلَمال  

                                                                                                             
شعب اإلَيان، الصلة، حتسني الصلة واإلكثار منها ليًل وهنارًا وما حضران عن (، والبيهقي يف 1137): ، حاالستفتاح بعد التكبري

العزيز املاجشون، عن عمه ويوسف الصحيح من حديث عبد وقد أخرجه مسلم يف" (، قال:2864): ذلك، حيف  السلف الصاحلني

هللا بن عبد كذا وجدته وإمنا يعرف من حديث موسى بن عقبة، عنهقي رضي هللا عنه: "قال البي ؛املاجشون عن أبيه كلمها عن األعرج

شرح ، والبغوي يف "قد قيل أيًضا عن عبدالعزيز عن عبدهللاو  ،العزيز املاجشون، عن عمه كلمها، عن األعرجلفضل، ومن حديث عبدا

افتتاح  :اببكتاب الصلة،   السنن الصغرى،(، والبيهقي يف 572): ، حما يستفتح به الصلة من الدعاء :اببكتاب الصلة،   ،السنة

، مجاع أبواب صفة الصلة السنن الكربى،قي يف (، والبيه373: )، حالصلة بعد التكبري والقول يف الركوع ويف رفع الرأس منه ويف السجود

يف  أبو عوانة(، و 3018): ، حجهر اإلمام ابلذكر إذا أحب أن يتعلم منه :ابب(، 2343): ، حافتتاح الصلة بعد التكبري :ابب

، أشياء يف التشهد اآلخر ي بعد فراغه من التشهد قبل السلم، وإجياب التعوذ من أربعةبيان الدعاء الذي يدعو به املصل :ابب مستخرجه،

 (،278): ح كتاب الصلة، ابب: ما يقال بني التكبري والقراءة،  خمتصر صحيح مسلم،يف  ياملنذر ، و عن حبر بن نصر(، 2082): ح

(، 725/ 760، )من مل يذكر الرفع عند الركوع :ابب، تفريع أبواب ما يقطع الصلة وما ال يقطعها خمتصر سنن أِب داود،واملنذري يف 

 (،1963): صفة الصلة، ح :التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان، ابب(، والدارمي يف 813): مشكاة املصابيح، حوالتربيزي يف 

(2023.) 

 .(16 :/ ص6 :)ج عون املعبود] ؛لسفر: مشقته وشدتهوعثاء ا -51

 الكآبة: تغري النفس ابالنكسار من شدة اهلم واحلزن. -52

قال النووي يف معظم النسخ من صحيح مسلم الكون ابلنون، بل ال يكاد يوجد يف نسخ بلدان إال ابلنون، وكذا ضبطه احلفاظ  -53

 املتقنون يف صحيح مسلم.

 وهكذا رواه الفارسي وغريه من رواة مسلم. :قال القاضي

 ورواه العذري بعد الكور ابلراء. :قال
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ورواية الراء مأخوذة من تكوير  :كر الروايتني مجيًعا الرتمذي يف جامعه وخلئق من احملدثني، قالواكلمها روايتان، وممن ذ   :قال النووي

مصدر كان يكون كواًن، إذا ، ا، ورواية النون مأخوذة من الكونوحارها إذا أنقضه ،إذا لفها :العمامة وهو لفها ومجعها، يقال كار عمامته

ك من أن تفسد أموران بعد صلحها، كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس، وعلى رواية نعوذ ب :وجد واستقر، فاملعىن على الراء

 نعوذ بك من أن نكون يف حالة سيئة بعد أن كنا يف حالة مجيلة. :النون

 .لفظ حجاج عن محاد حار بعدما كان :بعد الكون؟ قال: كان يقالقيل لعاصم: ما احلور 

ة لكن السفر مظن ،ك احلور بعد الكورقال: كذل ،ت يف احلضر أو السفركان  لوم يرتز عنها سواءملظفإن قلت: دعوة ا"قال الطيب:  -54

وابعث على التعدي يف  ،ان يف الدين والدنياويريد به أنه حينئذ مظنة للنقص [،انتهى] "؛فخصت به ،شقة فيه أكثروامل ،البلاي واملصائب

 [.(335 :ص ،8 :)ج حتفة األحوذي] ؛احلج فضًل عن غريه كما هو مشاهد يف سفر  ،سيما يف مضيق املاء ال ،حق الرفقة وغريهم

 [.(335 :ص ،8 :)ج حتفة األحوذي] ؛فة تسوء النظر إليهأن يصيبهما آ -55

أو أصابته آفة يف سفره، أو يقدم  ،ذهب ماله ؛ي احلاجة أو منكوابً غري مقض ،ىل أهله كئيًبا حزيًناوقال اخلطاِب: أي: ينقلب من سفره إ

 [.(16/ 6)املعبود عون ] ؛أو ما أشبه ذلك من املكروه ،أو يفقد بعضهم ،أهله فيجدهم مرضى على

إبسناده إىل  ،(1343 - 426): ، حما يقول إذا ركب إىل سفر احلج وغريه :ابب ،كتاب احلج  ،صحيحه أخرجه مسلم يف -56

خريين( عن عاصم األحول، عن عبدهللا بن سرجس الواحد بن زايد، ثلتتهم )فرق بني األول واألبدبن علية، وأبو معاوية، وعإمساعيل 

 .به ،رضي هللا عنه

، (5500): ، حمن دعوة املظلوم ابب: االستعاذة ،كتاب االستعاذة،  اجملتىبيف  ، رواه النسائيإسناده صحيح على شرط مسلم -57

ما ابب:  ،عمل اليوم والليلةيف  (، والنسائي7884): ، حمن دعوة املظلوم االستعاذة، ابب: كتاب االستعاذة  السنن الكربى،يف  والنسائي

يف  إال أنه قال، (3888): ، حما يدعو به الرجل إذا سافر :ابب أبواب الدعاء، سننه،(، وابن ماجه يف 499): ، حايقول إذا أراد سفرً 

لبصريني رضي هللا عنهم، مسند امسنده، يف  ، وأمحد(("اللهم إِن أعوذ بك من وعثاء السفر))وقال عبدالرحيم: يتعوذ إذا سافر: ": أوله

كتاب ،  وابن خزَية يف صحيحه(، 20780) (،20773) (،20772(، )20771): ، حهللا بن سرجس رضي هللا عنهحديث عبد

(، 52): د الصحيح املخرج على صحيح مسلم، حيف املسن أبو عوانة، و (2533): ح ،رالدعاء عند اخلروج إىل السف :املناسك، ابب

: ابب كتاب االستئذان،  ،مسنده(، والدارمي يف 511) (،510): ، حهللا بن سرجسعبد، بن محيد عبداملنتخب من مسند يف  والكشي

كتاب ،  الرزاق يف مصنفهوعبد، (1276): ، حبن سرجسهللا وعبد، والطيالسي يف مسنده (،2714): ح ،يف الدعاء إذا سافر وإذا قدم
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رُ  َس رضاحَلديث اْلَعاش  ُّ )) قَاَل: اأيضً  هللا عنه ي: َعْبد هللا  ْبن  َسْرج  إ َذا َسافَ َر يَ ُقوُل:  ل ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل مَ صَ  َكاَن الن ب 

ُب يف  الس َفر  الل ُهم   ْن َوْعثَاء  الس َفَر، الل ُهم  إ ِِن  َأُعوُذ ب َك ، (58)َواخلَل يَفُة يف  اأَلْهل  ، أَْنَت الص اح  ، م  َقَلب  وََكآبَة  اْلُمن ْ

ْن ُسوء  اْلَمْنَظر  يف  اأَلْهل  َواْلَمال  َوم ْن ، (59)الكونَوم َن احْلَْور  بَ ْعَد  ، َوم  ، (60)هرواه ابن ماج] (؛(َدْعَوة  اْلَمْظُلوم 

 .[(63)، وغريهم(62)، والنسائي(61)يوالرتمذ

                                                                                                             
القول عند اخلروج  :اببالدعاء، ، والطرباِن يف (20927): ح ،كتاب اجلامعيف   ، وأيًضا(9231): ح ،القول يف السفر :املناسك، ابب

وأبو  (،2421): املصابيح، حمشكاة يف  يوالتربيز  (،492): ح، عمل اليوم والليلة(، وابن السّن يف 815) (،814): ، حإىل السفر

(، وأبو 3128(،)3127) :، حالكراهية للمرأة أن تسافر إال ومعها ذو حمرم :ابب، املسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلميف  نعيم

ي يف (، والبيهق643): ، حذكر هللا عز وجل عند ركوب الدابة :ابباآلداب، ، والبيهقي يف 121: ص، 3: ج ،حلية األولياءيف  نعيم

 (.448): ، حالصلة والدعاء إذا أراد سفرًا أو فارق منزاًل  :اببالدعوات الكبري، 

 ((.ان، واخلفنا يف أهلنااللهم اصحبنا يف سفر : ))وقفت عليها بزايدةيف مجيع النسخ اليت  -58

 .(الكور) الرتمذيعند  -59

 .3888مسافرًا، يقول إذا خرج  سننه، كتاب الدعوات، ابب: ماجه يف رواه ابن ما -60

 (، قال:3439): ، حما يقول إذا خرج مسافًرا :ابب أبواب الدعوات عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،، جامعهالرتمذي يف رواه  -61

ويروى احلور بعد الكون أيًضا، قال: ومعىن قوله: احلور بعد الكون، أو الكور، وكلمها له وجه، يقال: إمنا هو ، هذا حديث حسن صحيح

 الرجوع من اإلَيان إىل الكفر، أو من الطاعة إىل املعصية، إمنا يعّن الرجوع من شيء إىل شيء من الشر.

،والنسائي يف اجملتىب(، 8080): بعد الكور، ح ستعاذة من احلور: االستعاذة، اببيف السنن الكربى، كتاب اال رواه النسائي -62

، االستعاذة من دعوة املظلوم :ابب ،كتاب االستعاذة  (،5498): ، حالكوراالستعاذة من احلور بعد  :كتاب االستعاذة، ابب 

 .(10260): ، حاما يقول إذا أراد سفرً  ،كتاب عمل اليوم والليلة  (،5500): ح

يف  وابن خزَية ،(1343): ، حابنحوه خمتصرً ، ما يقول إذا ركب إىل سفر احلج وغريه :كتاب احلج، ابب  ،مسلم يف صحيحهرواه  -63

ما يقول الرجل  ،كتاب السريمصنفه،  يف  (، وابن أِب شيبة2533): ، حالدعاء عند اخلروج إىل السفر :ابب ،كتاب املناسك  صحيحه،

كتاب   ،والدارمي يف مسنده(، 29607): ، حيف الرجل يريد السفر ما يدعو به، كتاب الدعاء  (،33624): ح ،إذا خرج مسافًرا
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َُؤاَلء   َمْن َدَعا))َصل ى هللُا َعَلْيه  َوَسل َم قَاَل:  هللا عنه أن رسول هللا يرض : َعْن َأِب  أَُماَمةَ احَلديث احْلَاد ي َعَشرَ  هب 

يَلَة،  (64)الد َعَوات  يف  ُدبُر  ُكلِ  َصَلٍة َمْكُتوبٍَة َحل تْ  يف  َواْجَعْلُه َلُه الش َفاَعُة م ّنِ  يَ ْوَم اْلق َياَمة : اللُهم  َأْعط  حُمَم ًدا اْلَوس 

 .[(66)رواه الطرباِن] ((؛َدار ه   (65)اْلُمَقر ب نيَ  ويفاْلَعاَلم نَي َدَرَجَتُه،  اْلُمْصَطَفنْي  حَمَب  َتُه، َويف  

ْن ُدَعاء  َرُسول  اَّلل   َكا))هللا عنهما قَاَل:  يَعْبد اَّلل   ْبن  ُعَمَر رض : َعنْ احَلديث الث اِن  َعَشرَ   :َصل ى هللُا َعَلْيه  َوَسل مَ  َن م 

يع  َسَخط كَ (69)ن ْقَمت كَ  (68)، َوُفَجَأة  (67)الل ُهم  إ ِِن  َأُعوُذ ب َك م ْن َزَوال  ن ْعَمت َك، َوحَتَوُّل  َعاف َيت كَ  رواه ] ((؛(70)، َومجَ 

 .[(72)، وغريه(71)مسلم

                                                                                                             
هللا بن لبصريني رضي هللا عنهم، حديث عبدا مسند ،وأمحد يف مسنده ،(2714): ، حيف الدعاء إذا سافر وإذا قدم :االستئذان، ابب

: ح هللا بن سرجس،دوعب ،والطيالسي يف مسنده (،20781(، )20776(، )20772(، )20771): ، حسرجس رضي هللا عنه

كتاب املناسك، ،  الرزاق يف مصنفهوعبد (،511) (،510): ح جس،هللا بن سر عبد ،بن محيد يف املنتخب من مسنده عبدو  (،1276)

: يف الدعوات الكبري، ابب يوالبيهق ،(20927): ، حالقول يف السفر :ابب ،كتاب اجلامع  ،(9231): ح ،القول يف السفر :ابب

 .(449): ح الصلة والدعاء إذا أراد سفرًا أو فارق منزاًل،

 .وجبت -64

 .()ذكرزايدة عند الطرباِن  -65

ما أسند أبو أمامة القاسم بن  ،دي بن العجلن أبو أمامة الباهليص ،ن امسه صديم ،ابب الصاد املعجم الكبري،رواه الطرباِن يف  -66

 .وفيه مطرح بن يزيد وهو ضعيف ،انفرد به املصنف من هذا الطريق(، 7926): ، حعيسى بن سعيد عن القاسم الرمحن عن أِب أمامةدعب

 .إبداهلا بضدها من األسقام واآلالم -67

 الفجأة: ما فاجأك بغتة بغري مقدمة. البغتة، وهي لغتان واملد اجليم وفتح الفاء بضم والفجاءة ،ضربة وزن على الفجأة -68

 .غضبك :بكسر النون -69

 .[103: ص، 3: ج ، للصنعاِن،شرح اجلامع الصغري التنوير] ؛تعميم شامل لكل ما سلف ولغريه -70
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 - 96ابلنساء، ) الفتنة وبيان النساء النار أهل وأكثر الفقراء اجلنة أهل أكثر :، اببكتاب الرقاقصحيحه،  يف  رواه مسلم -71

 يقدمه أن ينبغي وكان ،النساء أحاديث بني مسلم أدخله احلديث هذا (دعاء من كان)" :عبدالباقي فؤاد حممد ، قال الشيخ(2739

 هذا غري عنه صحيحه يف مسلم يرو   ومل ،احفظً  وأكثرهم اإلسلم حفاظ أحد الرازي زرعة أِب عن مسلم رواه احلديث وهذا ،كلها  عليها

 .ومائتني" وستني أربع سنة سنني بثلث مسلم بعد تويف ،مسلم أقران من وهو ،احلديث

السنن الكربى، كتاب يف  والنسائي(، 685): وسلم، ح عليه هللا صلى النب دعوات :رواه البخاري يف األدب املفرد، ابب -72

(، 1545): االستعاذة، حيف  :سننه، كتاب الصلة، اببيف  (، وأبو داود7900): ح االستعاذة، ابب: االستعاذة من زوال النعمة،

يف و هذا لفظ حديث القزاز، " (، قال:354): ح ب: ذكر مجاع ما استعاذ منه النب صلى هللا عليه وسلمالدعوات الكبري، ابيف  يوالبيهق

 :ح وجل وما جيب من شكرها، تعديد نعم هللا عز شعب اإلَيان،يف  ، والبيهقي((ن مجيع سخطك وغضبكوم))رواية البوشنجي: 

يف  ( إال أنه قال1337): منه، ح يستعاذ أن أمر وما وسلم عليه هللا صلى النب منه استعاذ ما الدعاء، ابب:يف  ، والطرباِن(4224)

(، والسيوطي 3588: )ح ،من امسه روح، الراء :ابباملعجم األوسط، يف  يدعو"، والطرباِن كان  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن: "أوله

كنز العمال، الفصل السادس: واملتقي اهلندي يف   ،(2481): ح ،الصغري، ابب: حرف اهلمزة اجلامع إىل الزايدة ضم يف الكبري الفتحيف 

 سنة ألحكام اجلامع الغفار فتح(، والصنعاِن يف 1368: )االستعاذة، ح :شرح السنة، اببيف  والبغوي(، 3634): جوامع األدعية، ح

وهذا احلديث ال نعلم رواه (، مث قال: "6109): حمسنده، يف  (، والبزار6514): ح ابب: يف نبذة من األدعية املأثورة،املختار،  نبينا

هللا إال موسى بن عقبة، وال عن موسى بدنعلم رواه عن ع ذا اللفظ إال عبدهللا بن دينار، والم هبعن ابن عمر، عن النب صلى هللا عليه وسل

 ،يف صحيح أِب داود قال: صحيح، واأللباِن ،(685 /530) صحيح األدب املفرد،يف  واأللباِن "،عبدالرمحنيعقوب بن  بن عقبة إال

 .الشيخني وأخرجه مسلم واحلاكم، وصححه على شرط ،قال: إسناده صحيح، (1382): حستعاذة، يف اال :األم، ابب

 عن ابن عمر. هللا بن دينارعبدعن موسى بن عقبة عن الرمحن عبد بن يعقوب ثنا داود بن الغفارعبد ثنا عوف ابن حدثنا: إسناده

صحيح اجلامع يف  وهو ثقة حافظ، واأللباِن - وامسه حممد -عوف  ابن غري البخاري، رجال ثقات رجاله صحيح، إسناد وهذا: قال

 .(1291): الصغري وزايداته، ح
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دعائه: يف  كان يقول)) :َوَسل مَ ى اَّلل ُ َعَلْيه  َصل   : عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللااحَلديث الث ال َث َعَشرَ 

ْلُت َوم ْن شر ما ْن َشرِ  َما َعم   .[(74)، وغريه(73)رواه مسلم] ((؛مل َأْعَملْ  الل ُهم  إ ِِن  َأُعوُذ ب َك م 

ُ َعَلْيه  صَ  أن رسول هللا)) :هللا عنه يرض ي: عن أِب موسى عبدهللا بن قيس األشعر احَلديث الر اب َع َعَشرَ    َوَسل مَ ل ى اَّلل 

َعاء : اللهم  اغف ْر ِل خطيئ ، اللهم   يف أْمر ي، (76)وإْسَرايف   هليوج (75)يتكاَن َيْدُعو هبذا الدُّ وما أْنَت أْعَلُم به م ّنِ 

                                 
: ح يعمل، مل ما شر ومن عمل، ما شر من التعوذ :ابب واالستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب  صحيحه،يف  رواه مسلم -73

 .38: ص ،17: ج شرحه على مسلم،يف  (، والنووي2716)

االستعاذة من شر ما عمل، : (، ابب1307): حسننه، كتاب السهو، ابب: التعوذ يف الصلة، يف  النسائي، رواه إسناده صحيح -74

السنن يف  (، والنسائي5528) (،5527) (،5526) (،5524): ح ،صحيح :قال األلباِن، (5523) وذكر االختلف على هلل

  سننه،يف  وأبو داود (،7914) (،7913) (،7912) (،7910) (،1231): حالكربى، كتاب املساجد، ابب: التعوذ يف الصلة، 

ما تعوذ منه رسول هللا صلى  :اببسننه، ، وابن ماجه يف من طريق منصور بن املعتمر(، 1550): ، حيف االستعاذة :ابب، كتاب الصلة

(، 24684): ح، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي هللا عنها ،مسند النساء مسنده،يف  (، وأمحد3839): ، حهللا عليه وسلم

روى عن أِب ميسرة وابن عابس وسامل وبقية ما يُ مسنده، يف  (، وإسحاق بن راهويه26371(، )26205(، )25784(، )25084)

بقية أحاديث عن مشيخة، عن عائشة رضي هللا عنها،  (،1600): ، حصلى هللا عليه وسلم عن النباملشيخة، عن عائشة رضي هللا عنها 

ذكر اخلرب املدحض ابب:  ،كتاب الرقائقصحيحه،  يف  (، وابن حبان1684): ، ح عليه وسلم يلحق يف أبواهباعن رسول هللا صلى هللا

: ، حذكر ما يستحب للمرء التعوذ ابب: ،كتاب الرقائق(،  1032): ، حقول من زعم أن هذا اخلرب ما وصله إال منصور بن املعتمر

الدعاء، يف  والطرباِن (،340): ح ..،.اع ما استعاذ منه النب صلى هللا عليه وسلمالدعوات الكبري، ابب ذكر مجيف  والبيهقي(، 1031)

شرح السنة، يف  (، والبغوي1359(، )1358(، )1357): ، حما استعاذ منه النب صلى هللا عليه وسلم وما أمر أن يستعاذ منه :ابب

وذكره املنذري يف  (،29125): جامع الدعاء، ح :، اببكتاب الدعاء  مصنفه،يف  شيبة وابن أِب ،169: ص ،5: ج: االستعاذة، ابب

املسند املوضوعي اجلامع للكتب يف  قال األلباِن: صحيح، وصهيب ،(1494/ 1550االستعاذة ): يف داود، ابب خمتصر سنن أِب

 .495: ص، 14: ج، (9العشرة، أدعية االستعاذة، )

 .سيئيت :أي -75
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دِ ي ذلك مّن، اللهم  اغفْر ِل ما قد مُت وما أخ رُت، وما أْسَرْرُت  ، وخطئي وَعْمدي، وكل(78)وَهْزِل (77)اغفْر ِل ج 

ُر،  ،وما أنت أعلم به مّنوما أْعَلْنُت،  َؤخِ 
ُ
َقدِ ُم وأَْنَت امل

ُ
، (79)يرواه البخار ] ((؛وأَْنَت عَلى ُكلِ  شيٍء َقد يرٌ أْنَت امل

 .[(81)، وغريمها(80)ومسلم

                                                                                                             
 .واإلسراف جماوزة احلد يف كل شيء ،تقصريي وجتاوزي عن حدي :أي -76

 .هو نقيض اهلزل -77

، 5: ج ،، للقاريمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح] ؛ما وقع مّن يف احلالني، أو هو التكلم ابلسخرية والبطلن :أي ؛وهو املزاح -78

 .[1720: ص

: ح ،((أخرت وما قدمت ما ِل اغفر اللهم)) وسلم: عليه هللا صلى النب قول :ابب الدعوات، كتاب   صحيحه،يف  رواه البخاري -79

(6398( ،)6399.) 

: ح ،يعمل مل ما شر ومن عمل ما شر من التعوذ :ابب واالستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب  صحيحه،يف  رواه مسلم -80

(2719.) 

يف  وأمحد (،689) (،688): ح دعوات النب صلى هللا عليه وسلم، :األدب املفرد، اببيف  يالبخار عليه، رواه  حديث متفق -81

صحيحه، كتاب الرقائق، ابب األدعية، ذكر ما يستحب يف  وابن حبان (،19738) (،19489) مسنده، حديث أِب موسى األشعري،

مصنفه، كتاب الدعاء، ما كان يف  شيبةوابن أِب  (،957): ح للمرء أن يسأل الرب جل وعل املغفرة لذنوبه، وإن كان يف لفظه استقصاء،

يف  (، والطرباِن1795): جاء يف االستغفار، ح الدعاء، ابب: مايف  رواه الطرباِن (،29392): ح يدعو به النب صلى هللا عليه وسلم،

و به النب صلى عكان يد  جامع مايف الدعوات الكبري، ابب:  (، والبيهقي6552(، )5824): ، ححممد من امسه ،امليم :ابباألوسط، 

(، وأورده 143): ، حمجاع أبواب ذكر األمساء اليت تتبع إثبات التدبري :ابباألمساء والصفات، (، والبيهقي يف 194: )ح هللا عليه وسلم،

 (.2483): مشكاة املصابيح، حيف  (، والتربيزي431): اجلمع بني الصحيحني، ح يف نصر أِب بن احلميدي
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َكاَن َرُسوُل هللا  َصل ى هللُا َعَلْيه  َوَسل َم يَ ُقوُل: الل ُهم  ))قَاَل:  هللا عنه يرض ُهَريْ َرةَ : َعْن َأِب  احَلديث اخْلَام َس َعَشرَ 

َرِت  ال يت  ف يَها َمَعاد ي، َواْجَعل  و ، (82)َأْصل ْح ِل  د يّن  ال ذ ي ُهَو ع ْصَمُة أَْمر ي ي، َوَأْصل ْح ِل  آخ  ُدنْ َياَي ال يت  ف يَها َمَعاش 

 .[(84)، وغريه(83)رواه مسلم] ((؛َت رَاَحًة ِل  م ْن ُكلِ  َشرٍِ َياَة ز اَيَدًة ِل  يف  ُكلِ  َخرْيٍ، َواْجَعل  اْلَموْ احلَْ 

هللاُ اَل أَُقوُل َلُكْم إ ال  َكَما َكاَن َرُسوُل هللا  َصل ى ))ه أنه قال: : َعْن َزْيد  ْبن  أَْرَقَم رضي هللا عناحَلديث الس اد َس َعَشرَ 

َن اْلَعْجز  يَ ُقوُل: َكاَن يَ ُقوُل:  َعَلْيه  َوَسل مَ  ْب  (85)اللُهم  إ ِِن  َأُعوُذ ب َك م  ، َواجلُْ ، َواهْلََرم  (86)، َواْلَكَسل  ، (87)، َواْلُبْخل 

                                 
َْبل  اَّلل  { ]آل عمران: قال تعاىل:  ؛ما يعتصم به يف الصحاح، العصمة املنع واحلفظ :أي -82 ُموا حب  بعهده وهو  :أي؛ [103}َواْعَتص 

وخاب وخسر يف غيبته وحضوره وخزله  ،فسدت مجيع أموره ،فإن من فسد دينه ،معناه: أن الدين حافظ مجيع أموري :الدين، وقيل

 .[1721: ص، 5: ح، للقاري، شرح مشكاة املصابيحمرقاة املفاتيح ] ؛وسروره

: يعمل، ح مل ما شر ومن عمل، ما شر من التعوذ :ابب واالستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب  صحيحه،يف  مسلم أخرجه -83

(2720.) 

 األصل )شر(، وعند البخارييف  بتغري يسري (667): وسلم، ح عليه هللا صلى النب دعوات :األدب املفرد، اببيف  رواه البخاري -84

 ، والبزارخري(( كل  يف ِل زايدةً  احلياة واجعل معادي، فيها اليت آخرِت ِل وأصلح: ))قال(، وهنا زايدة ليست عند البخاري كما  )سوء أو

 هذا من إال وسلم عليه هللا صلى النب عن يروى نعلمه ال احلديث قال: وهذا، (9019): ، حمسند أِب محزة أنس بن مالكمسنده، يف 

كان   الدعوات الكبري، ابب: جامع ما(، والبيهقي يف 1455: )ح ،صلى هللا عليه وسلم ، والطرباِن يف الدعاء، ابب: ماكان النبالوجه

، (2644): اجلمع بني الصحيحني، ابب: أفراد مسلم، حيف  نصر أِب (، واحلميدي بن245): حيدعو به النب صلى هللا عليه وسلم، 

(، وابن 1301) :والرتغيب والرتهيب، ح "،هذا غري الصحيحني يف هريرة أِب مسند يف صاحل أِب عن موسى عن لقدامة وليس"قال: 

: مشكاة املصابيح، ح(، والتربيزي يف 14388: )املسند اجلامع، حيف  (، وحممود حممد خليل2346) :ح جامع األصول،يف  األثري

 (.1263): ع الصغري وزايدته، حصحيح اجلاميف  (، أورده األلباِن2483)

 وهو عدم القدرة على اخلري، وقيل: هو ترك ما جيب فعله والتسويف به. -85

 .أي: عدم اإلقدام على خمالفة النفس والشيطان -86
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ي تَ ْقَواَهااللهُ  ،اْلَقرْب   َوَعَذاب   ْن  ،َوزَكِ َها م  آت  نَ ْفس  أَْنَت َخرْيُ َمْن زَك اَها، أَْنَت َول ي َُّها َوَمْواَلَها، اللُهم  إ ِِن  َأُعوُذ ب َك م 

ْن نَ ْفٍس اَل َتْشَبُع، َوم نْ  (88)ع ْلمٍ  ْن قَ ْلٍب اَل خَيَْشُع، َوم  َفُع، َوم  ، (89)رواه مسلم] ((؛َدْعَوٍة اَل ُيْسَتَجاُب هَلَا اَل يَ ن ْ

 .[(90)وغريه

َي اَّلل ُ َعْنهُ الس اب َع َعَشرَ احَلديث  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّلل   َصل ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوآل ه  َوَسل َم ل ُمَعاذ  ْبن   : َعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك َرض 

ْثُل َجَبٍل أُ ))هللا عنه:  يرض َجَبلٍ   : َعْنَك؟ ُقْل اَي ُمَعاذُ يْ ًنا أَلَد اه اَّلل ُ دَ  دٍ حُ َأاَل أَُعلِ ُمَك ُدَعاًء َتْدُعو ب ه  َلْو َكاَن َعَلْيَك م 

 ،ب َيد َك اخلَْرْي   ،َوُتذ لُّ َمْن َتَشاءُ  ،َوتُع زُّ َمْن َتَشاءُ  ،ز ُع اْلُمْلَك مم  ْن َتَشاءُ َوتَ نْ  ،تُ ْؤِت  اْلُمْلَك َمْن َتَشاءُ  ،الل ُهم  َمال ك اْلُمْلك  

                                                                                                             
 اخلرف. :أي ؛ى الكرب، وهو يف معىن أرذل العمرهو أقص -87

 املخطوطة.يف  األصل ومل تذكريف  موجودة -88

: يعمل، ح مل ما شر ومن عمل ما شر من التعوذ :، اببكتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  صحيحه،يف  رواه مسلم -89

(2722.) 

(، والنسائي أيًضا كتاب االستعاذة، ابب: 5458): سننه، كتاب االستعاذة، ابب: االستعاذة من العجز، حيف  النسائيرواه  -90

االستعاذة من دعوات ال يستجاب  ابب: السنن الكربى، كتاب االستعاذة،يف  النسائيو  (،5538): ح ستجاب،يُ  االستعاذة من دعاء ال

مسنده، يف  يف حديثه بدل اهلرم، املغرم، وأمحد"قال هارون:  ،(7843): ح ،(، االستعاذة من العجز7817) (،7816) (،7815) هلا،

وابن  "،يه وسلم يعلمناهن وحنن نعلمكموهنهللا صلى هللا عل(، قال: فقال زيد بن أرقم: كان رسول 19308): ح حديث زيد بن أرقم،

هللا عبد ،ن امسه زيدمَ  ،ابب الزاي والطرباِن يف املعجم الكبري، (،29124): ح جامع الدعاء، :مصنفه، كتاب الدعاء، اببيف  أِب شيبة

ذكر  والطربي يف هتذيب اآلاثر، ابب:(، 5088(، )5086(، )5085): ، حبن احلارث بن نوفل، وأبو عثمان النهدي، عن زيد بن أرقم

: ذكر مجاع ما استعاذ منه النب صلى هللا عليه الدعوات الكبري، اببيف  والبيهقي ،(873(، )870): حما صح عندان من ذلك سنده، 

الكىن يف  الِب(، والدو 267): ، حمسند زيد بن أرقم رضي هللا عنه محيد، بنعبد  مسند من املنتخبيف  والكشي (،358): ح ،وسلم

، ابب: الزاي :ابب(، وابن املقرئ يف معجمه، 1568) :ح ..،.ن كنيته أبو الغيث أبو غلب، وأبو غالبمَ ، حرف الغني :ابب واألمساء،

 (.860): ن امسه زيد، حمَ 
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َرة  ورحيمهماا مْحَنرَ  ،َك َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقد يرٌ إ ن   نْ َيا َواآْلخ  اْرمَحّْن  َرمْحًَة  ،َومَتْنَ ُعهما َمْن َتَشاءُ  ،تُ ْعط يُهَما َمْن َتَشاءُ  ،لدُّ

َواكَ  هب َ تُ ْغن يّن  .[(92)، إبسناد حسن، ورواه غريه(91)املعجم الصغرييف  رواه الطرباِن] ((؛ا َعْن َرمْحَة  َمْن س 

ل ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل َم إذا َغَزا قال: صَ  َكاَن َرُسوُل هللا))رضي هللا عنه قال: َعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك : احَلديث الث ام َن َعَشرَ 

، (96)رواه أبو داود] ((؛ات لُ ، وب َك أُق(95)، وب َك َأُصولُ (94)وَنصريي، ب َك َأُحول (93)اللهم أَْنَت َعُضد ي

 .[(99)، وغريهم(98)، والنسائي(97)يوالرتمذ

                                 
 .هللا وهب إال عنه وال ،يونس إال الزهري عن يروه (، قال: مل558) :ح ،من امسه علي ،العني :ابب املعجم الصغري،يف  رواه الطرباِن -91

الرتغيب ملنذري يف (، ا323): ، حسعيد بن املسيب، عن معاذ بن جبل، امليم :ابب املعجم الكبري،يف  صحيح، رواه الطرباِن -92

ح صحييف  (، وصححه األلباِن2803): ، إبسناد جيد، حالرتغيب يف كلمات يقوهلن املديون واملهموم واملكروب واملأسور والرتهيب،

ابب الدعاء لقضاء ، ابب: كتاب األدعية  جممع الزوائد،يف  ، واهليثمي(2633): ح ،املختارة األحاديث يف ، والضياءالرتغيب والرتهيب

الفصل الثالث: "يف  ،كتاب الدعوى  كنز العمال،، واملتقي اهلندي يف  ثقات ورجاله الصغري، يف الطرباِن (، قال: رواه17441): ح ،الدين

 (.15466): ، حنية املستدين وحسن القضاء"

 .ومعيّن وانصري معتمدي: أي عضدي؛ أنت -93

 حمالة، وماله حول، للرجل ما: يقال احليلة،: العرب كلم  يف معناه احلول": األنباري ابن قال ؛أحتال: معناه ؛"أحول: "اخلطاِب قال -94

 ."ابهلل إال خري درك يف قوة وال سوء، دفع يف حيلة ال: أي ؛ابهلل إال قوة وال حول ال: قولك ومنه: قال

 وال أمنع، ال: يقول ،اآلخر عن أحدمها منع إذا: الشيئني بني حال: قولك من والدفع، املنع: معناه يكون أن وهو آخر، وجه وفيه: قال

 .بك إال أدفع

 .الوثبة :والصولة وأقهر، أسطو: أي ؛"أصاول: "رواية ويف ،"أصول وبك: "األثري ابن قال -95

 (.2632): ، ححديث اللقاء، عند ىدعَ يُ  ما :ابب اجلهاد، كتاب  سننه،يف  رواه أبو داود -96

 هذا حديث حسن غريب. قال:، (3584): ، ححديث غزا، إذا الدعاء :ابب الدعوات، كتاب  سننه،الرتمذي يف رواه  -97
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َع َعَشرَ  ُ َعَلْيه  َوَسل مَ صَ  أن  رسول هللا)) :رضي هللا عنهَعْن َأِب  ُموَسى اأْلَْشَعر يِ   :احَلديث الت اس  َكاَن إ َذا َخاَف   ل ى اَّلل 

، (102)والنسائي، (101)رواه أبو داود] ((؛ونَ ُعوُذ ب َك م ْن ُشُرور ه مْ ، (100)الل هم إان  جَنَْعُلَك يف حُنُور هم قَاَل:قَ ْوًما، 

 .[(103)وغريمها

                                                                                                             
: ، حاالستنصار عند اللقاءو  (،8576): حديث، ح اللقاء، عند الدعاء :ابب السري، كتاب  الكربى، السننيف  رواه النسائي -98

(10365.) 

يف  ، والنسائيالرتمذيالقصري، وأخرجه  القسام الضبعي هو سعيد بن واملثىن اجلهضمي، نصر ابن هو علي بن نصر ،صحيح إسناده -99

 ، به.الكربى، من طريق املثىن بن سعيد

 ((.أقاتل وبك نصريي، وأنت عضدي، أنت)): الرتمذي رواية ويف

يف  (، وأبو يعلى4761): ، حذكر ما يدعو املرء به إذا عزم الغزو أو التقاء أعداء هللا الكفرة، كتاب السريصحيحه،  يف  رواه ابن حبان

 لقاء عند به ىدعَ يُ  ، ابب: ماكتاب السري  مصنفه،يف  (، وابن أِب شيبة3133(، )2949(، )2904): ، حقتادة، عن أنس مسنده،

 حظر :مستخرجه، اببيف  وأبو عوانة العدو، لقي إذا كان  وسلم عليه هللا صلى النب جملز أن أِب رواية عنيف  (،33424): العدو، ح

 ...بيان السنة يف دخول الرجل على أهله :مستخرجه، اببيف  وأبو عوانة أيًضا(، 6564): ح ..،.مصابرهتم ووجوب العدو، لقاء متّن

 :الدعوات الكبري، اببيف  والبيهقي (،6565): حظر متّن لقاء العدو، ح :مستخرجه، كتاب احلدود، اببيف  وأبو عوانة (،7537): ح

شرح (، والبغوي يف 1073): ح، الدعاء عند لقاء العدو :اببالدعاء، يف  (، والطرباِن476): العدو، ح لقاء وعند غزا إذا والدعاء القول

آدابه،  يف: الثاِن جامع األصول، الفصليف  (، وذكره ابن األثري153: ص ،5: ج: الدعاء على الكفار، )، اببتكتاب الدعوا  السنة،

 (.1049): ح

ألن العدو يستقبل بنحره عند  ؛النحر أي: قبالته وحذاءه، وخص   ؛يقال: جعلت فلاًن يف حنر العدو ،مجع النحر وهو الصدر -100

 .[1693: ص، 4: ج ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح] ؛القتال، أو للتفاؤل بنحرهم إىل قتلهم

 (.1537) :ح قوًما، خاف إذا الرجل يقول ما :ابب الوتر، أبواب تفريع :ابب الصلة، كتاب  سننه،يف  رواه أبو داود -101

 .8577، 10362 :ح قوًما، خاف إذا الدعاء :ابب السري، كتاب  الكربى،السنن يف  رواه النسائي -102
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َي اَّلل ُ َعْنهُ  َمال كٍ  أََنس ْبن: عن احَلديث اْلع ْشُرونَ  إ َذا َعَل  َصل ى هللُا َعَلْيه  َوَسل مَ  َرُسوَل اَّلل    َكانَ )) قَاَل: َرض 

َن اأْلَ  (104)َنْشًزا  بن السّنارواه ] ((؛احلَْْمُد َعَلى ُكلِ  َحالٍ  َوَلكَ  الل ُهم  َلَك الش َرُف َعَلى ُكلِ  َشَرٍف،ْرض  قَاَل: م 

(105)، (106)]. 

                                                                                                             
 بن هللاعبد موسي أِب ابن هو: بردة وأبو السدوسي، دعامة ابن هو: وقتادة الدستوائي، هللاعبد أِب ابن هو: هشام ،صحيح إسناده -103

 الذهب، ووافقه الشيخني شرط على احلاكم وصححه ،اإلسناد هبذا هشام بن معاذ طريق الكربى، من يف النسائي األشعري، أخرجه قيس

حديث أِب  مسنده،يف  رواه أمحد داود، يف سنن أِب به، وصححه األلباِن قتادة، عن عمران، عن طريقني أمحد والبيهقي من وأخرجه

صحيحه،  يف  ابن حبان(، و 601): ا، حقومً  خاف ذاإ يقول (، والنسائي يف عمل اليوم والليلة، ابب: ما19720): ، حموسى األشعري

يف  (، والطرباِن4765): الصفني، ح التقاء عند الكفرة هللا أعداء قتال على وعل جل ربه به املرء يستعني ما ابب: ذكر ،كتاب السري

: قوًما، ح خاف إذا يقول ما :اليوم والليلة، اببيف  (، وابن السّن2531): ، حن امسه إبراهيممَ  :ابب ،األلف :ابب املعجم األوسط،

 الشيخني، شرط على صحيح حديث هذا"(، قال: 2629): ، حكتاب قسم الفيء  املستدرك على الصحيحني،يف  (، واحلاكم333)

: قوًما، ح خاف إذا يقول ما :الدعوات الكبري، اببيف  ، والبيهقي"ومسلم البخاري شرط على"قال الذهب: ، "خيرجاه مل أهنما ظّن وأكرب

الدعاء  :شرح السنة، اببيف  (، والبغوي10325): قوًما، ح خاف إذا يقول ما :، اببكتاب احلج  السنن الكربى،يف  (، والبيهقي471)

 أِب عن رواه نعلم ال احلديث وهذا"وقال: ، (3136): ، حأول حديث أِب موسى مسنده،يف  (، والبزار153: ص، 5: )ج على الكفار

 ...العدو لقاء متّن حظر :، اببكتاب احلدود  مستخرجه،يف  (، وأبو عوانة461): مسنده، حيف  ، والروايِن"قتادة إال موسى أِب عن بردة

 (.6567(، )6566): ح

/ 5(، النهاية )661خمتار الصحاح ) :انظر] ؛: هو املكان املرتفع من األرض(، وجيوز فيها اإلسكانبفتح النون والشني)ا زً شَ نَ  -104

55)]. 

 .(نشزًا من )( بداًل شرًفا): ( غري أنه قال522): يف عمل اليوم والليلة، ح رواه ابن السّن -105

: شعيب األرنؤوط (، قال الشيخ12281، )(13504): ، حرضي هللا تعاىل عنه ، مسند أنس بن مالكمسندهيف  رواه أمحد -106

، مسند أنس بن مالك، سعيد بن سنان عن أنس بن مالك يف مسنده، وأبو يعلى، "إسناده ضعيف لضعف عمارة بن زاذان وزايد النمريي"

، ما يقول يف القفول وإذا عل نشًزا أو هبط وادايً  :اببالدعوات الكبري، يف  والبيهقي ،"إسناده ضعيف: "(، قال حسني سليم4297): ح
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يُر يُد ملَْ يَ َر قَ ْريًَة  َصل ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل مَ  أن النب)) :هللا عنه يبن سنان رضَعْن ُصَهْيب : احَلديث احْلَاد ي َواْلع ْشُرونَ 

نَي يَ َراَهاُدُخوهَلَا إ ال   َوَرب  الش َياط ني   ،تْ لض ني  الس ْبع  َوَما أَقَل، واأَلرَ تْ لَأظَلَوات  الس ْبع  َوَما االس مَ الل ُهم  َرب   : قَاَل ح 

َوَشرِ  فيها، َوأُعوُذ ب َك م ْن َشرِ َها  أْسأَُلَك َخرْيَ َهذ ه  اْلَقْريَة  َوَخرْيَ َأْهل َها، وخري ما ،َوَرب  الرِ اَيح  َوَما َذَرْينَ  ،تْ لَأَضلَوَما 

 .[(110)، وغريمها(109)، وابن السّن(108)رواه النسائي] ((؛(107)َأْهل َها َوَشرِ  َما ف يَها

                                                                                                             
: ، حول إذا عل نشزًا من األرضابب: ما يق، كتاب األذكار،  املقصد العلي يف زوائد أِب يعلى املوصلييف  (، واهليثمي464): ح

ما يقول إذا  :ابب، زوائد املسنديف  غاية املقصديف  (، واهليثمي19): ، حاملسند املوضوعي اجلامع للكتب العشرةيف  (، وصهيب1663)

: ، حما يقول إذا أشرف على مكان مرتفع :ابب، جممع الزوائد ومنبع الفوائديف  (، واهليثمي4670): ، حمن األرض يءعل على ش

، املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانيةيف  ، وابن حجر"وثق على ضعفه، وبقية رجاله ثقات وفيه زايد النمريي، وقد"قال: ، (17111)

: ، حما يقول من يسافر :كتاب األذكار والدعوات، ابب،  وأورده ابن حجر يف املطالب العالية(، 3376): ، حما يقول من سافر :ابب

 (.1157): املسند اجلامع، ح، وذكره حممود خليل يف (3376)

فلم أجده ووجدته بلفٍظ عند النسائي وابن  ،بني أيدينا ذا اللفظ فيما عزا إليه الشيخ ويف النسخ املطبوعة اليتحبثت عن احلديث هب -107

أن النب صلى هللا عليه )) :حدثه أن صهيًبا صاحب النب صلى هللا عليه وسلم حدثه بن أِب مروان، عن أبيه، أن كعًباعن عطاء  ،السّن

 ورب الشياطني ،وما أقللن ني السبعورب األرض ،وما أظللن وات السبعااللهم رب السميريد دخوهلا إال قال حني يراها: قريًة  رَ وسلم مل ي َ 

 ((.ك من شرها وشر أهلها وشر ما فيهاونعوذ ب ،ذه القرية وخري أهلها، فإان نسألك خري هنَ يْ رَ وما ذَ  ورب الرايح ،وما أضللن

 ،(10301(، )8776(، )8775): ، حالدعاء عند رؤية القرية اليت يريد دخوهلاابب:  كتاب السري،  الكربى،يف  رواه النسائي -108

ما يقول إذا رأى قريًة ابب:  (،10302) :، ح"هنا كانت دعوات داود حني يرى العدوأل ؛وحلف كعب ابلذي فلق البحر ملوسى" قال:

، "الرمحن بن أِب الزاندعبدالرمحن بن أِب الزاند ضعيف، خالفه عبدحفص بن ميسرة ال أبس به، و "الرمحن: عبدأبو  ، مث قاليريد دخوهلا

 (.10303(، )10302): ، حما يقول إذا رأى قرية يريد دخوهلاعمل اليوم والليلة، ابب: يف  والنسائي

( عن حممد بن احلسن بن قتيبة، هبذا 525): ، حما يقول إذا رأى قريًة يريد دخوهلا :ابب، أخرجه ابن السّن يف عمل اليوم والليلة -109

 .اإلسناد
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 َصل ى هللُا َعَلْيه  َوَسل مَ  َرُسوَل هللا   مسَ ْعتُ  :رضي هللا عنهما قالت َحك يم َعْن َخْوَلَة ب ْنت  : احَلديث الث اِن  َواْلع ْشُرونَ 

ْن َمْنز ل ه   (111)مةالتا مُث  َقاَل: َأُعوُذ ب َكل َمات  هللا  َمْن نَ َزَل َمْنز اًل )) :قال م ْن َشرِ  َما َخَلَق، ملَْ َيُضر ُه َشْيٌء، َحىت  يَ ْرحتَ َل م 

 .[(116)وغريهم ،(115)ي، والرتمذ(114)، ومسلم(113)رواه مالك] ((؛(112)َذل َك 

                                                                                                             
: ح أخرجه ابن حبان يف صحيحه، كتاب الصلة، ذكر ما يقول املسافر إذا رأى قرية يريد دخوهلا،، وهو صحيح ،إسناده حسن -110

واحلاكم يف  ،(2565) :ح ،الدعاء عند رؤية القرى اللواِت يريد املرء دخوهلا :كتاب املناسك، ابب  ،ة يف صحيحهابن خزَيو  (،2709)

ن مَ  ،(، والضياء املقدسي يف األحاديث املختارة2502(، )1640): مستدركه، كتاب املناسك، الدعاء عند رؤية قرية يريد دخوهلا، ح

ما يقول إذا رأى قرية يريد  :كتاب احلج، ابب  ،والبيهقي يف سننه الكبري ،(67): ، حمريامسه صهيب، صهيب بن سنان بن عمرو الن

مسند صهيب  ،والبزار يف مسنده ،(7299): كعب األحبار عن صهيب، ح  ،الصاد :والطرباِن يف الكبري، ابب ،(10429) :،حدخوهلا

بيان مشكل ما روي عن  :ابب ،والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر ،(2093): ح ،كعب األحبار عن صهيب،  بن سنان رضي هللا عنه

 ،((فإنه الغاسق إذا وقب ؛استعيذي ابهلل من شر هذا)) :ا أشار إىل القمررسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قوله لعائشة رضي هللا عنها مل  

 .(2529) ،(2528) ،(1778): ح

إذ ال جيوز أن يكون شيء من كلمه انقًصا، وال فيه عيب، كما يكون يف كلم  ؛لمات هللا التامات(: وصف كلماته ابلتمام)ك -111

 هنا: أن ينتفع هبا املتعوذ، وحتفظه من اآلفات. اآلدميني، وقيل: معىن التمام ها

 .(يرحتل منه(إذا نزل أحدكم منزاًل فليقل: أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق، فإنه ال يضره شيء حىت )ويف لفظ آخر: ) -112

( برقم: 1424/ 5) يف رواية يىي الليثي كذلك،  ما يؤمر به من الكلم يف السفر ،كتاب االستئذان  ،أخرجه مالك يف املوطأ -113

 عن الثقة عنده، عن يعقوب، به. ،(803/ 3584)

: ، حضاء ودرك الشقاء وغريهيف التعوذ من سوء الق :ابب كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار،صحيحه،  يف  رواه مسلم -114

(2708.) 

: ، حما جاء ما يقول إذا نزل منزاًل  :أبواب الدعوات عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابب ،جامعهرواه الرتمذي يف  -115

 هذا حديث حسن صحيح غريب. (، قال:3437)

 هذا احلديث أنه بلغه عن يعقوب بن األشج، فذكر حنو هذا احلديث. وروى مالك بن أنس
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 هللا بن األشج، ويقول: عن سعيد بن املسيب، عن خولة.عبدهذا احلديث عن يعقوب بن  وي عن ابن عجلنورُ 

 وحديث الليث أصح من رواية ابن عجلن.

الكربى، كتاب عمل اليوم يف  رواه النسائي، قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب إسناده صحيح على شرط مسلم، -116

(، 560): ح ،عمل اليوم والليلة، ما يقول إذا نزل منزاًل يف  (، والنسائي10319(، )10318): والليلة، ابب: ما يقول إذا نزل منزاًل، ح

(، وابن حبان يف صحيحه،  3547): ح ،الفزع واألرق وما يتعوذ منه :أبواب الطب، اببابن عجلن، وابن ماجه يف سننه،  قال: خالفه

يف  وابن خزَية (،2700) :ح الضرر يف كل شيء حىت يرحتل منه، نَ كتاب الصلة، ذكر الشيء الذي إذا قال املسافر يف منزله أم  

ن، يف مسنده، مسند النساء رضي هللا عنه (، وأمحد2567(، )2566): عند نزول املنازل، ح صحيحه، كتاب املناسك، ابب: االستعاذة

خلق أفعال العباد، ابب: ما  يف  ي، والبخار ()التامات كلها() :( بزايدة كلمة كلها27122): ، حنهارضي هللا ع حديث خولة بنت حكيم

(، وابن 2722): ، حما يقول إذا نزل منزاًل  :(، والدارمي يف مسنده، كتاب االستئذان، ابب96: )ص ...كان النب يستعيذ بكلمات هللا

 ،خمتصر صحيح مسلمذكره املنذري يف  (،30022) :ح ما يؤمر به الرجل إذا نزل املنزل أن يدعو به، ،صنفه، كتاب الدعاءأِب شيبة يف م

، من اآلداب أثناء السفر األذكار ،اجلامع الصحيح للسنن واملسانيديف  (، وصهيب1459): ح ،ابب: الرقية برتبة األرض، كتاب الرقى

: ، )جالذكر عند السفر، ابب: املسند املوضوعي اجلامع للكتب العشرةيف  (، وصهيب64: ص، 14: )ج، إذا نزل املسافر منزاًل  ابب:

هذا احلديث أنه بلغه عن يعقوب بن األشج، فذكر حنو  وروى مالك بن أنس ،هذا حديث حسن صحيح غريب(، قال: 135: ص، 15

بن األشج، ويقول: عن سعيد بن املسيب، عن خولة، وحديث هللا عبدهذا احلديث عن يعقوب بن  وروي عن ابن عجلن ،هذا احلديث

بيان مشكل ما روي  :اببشرح مشكل اآلاثر، يف  ، والطحاوي: صحيحقال األلباِن ،3437)ت(  ،أصح من رواية ابن عجلنالليث 

مسند النساء، خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة  املعجم الكبري،يف  ، والطرباِن(37) (،36، )(35): ح ...عنه، فيما يقال عند املساء

(، 475ص: ، )ما يقول إذا نزل منزاًل  :اببعمل اليوم والليلة، ، وابن السّن يف (606) ،(605)، (604) (،603): ، حبن األوقص

 عن قتيبة وحممد بن رمحرواه مسلم يف الصحيح  (، قال:403): ، حما جاء يف إثبات صفة الكلم :ابباألمساء والصفات، يف  والبيهقي

: ، من رواية ابن عجلن، عن ابن املسيب، حما يقول إذا نزل منزاًل  :اببالرزاق، عبدمصنف يف  ، والصنعاِنعن الليث بن سعد

كتاب   ،الرزاق يف مصنفهعبدو (، 10322): ، حما يقول إذا نزل منزاًل  :ابب، كتاب احلج  السنن الكربى،يف  (، والبيهقي9260)

، وذكره 147: ص ،180: الكلم الطيب، حيف  وصححه األلباِن ،(9261) ،(9260): ، حما يقول إذا نزل منزاًل  :ابباملناسك، 

اجلمع بني الصحيحني البخاري يف  ، واحلميدي1118: ص، 2: ج (،2247 - 6567) صحيح اجلامع الصغري وزايداتهيف  األلباِن

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





47 

 

َي اَّلل ُ َعن ْهُ  ُعَمَر ْبن  اخلَْط اب  ْبن   اَّلل   َعْن َعْبد   :احَلديث الث ال ُث َواْلع ْشُرونَ  ى هللاُ كاَن رسوُل اَّلل   َصل  ))َقاَل:  ماَرض 

، ،رِبِ  َوربُّك  اَّلل ُ  ،اَي َأْرضُ فَ َر َفأَقَبَل الل ْيُل قال: َعَلْيه  وَسل م إ َذا َسا َّلل   م ْن شرِ ك  وَشرِ  ما ف يك  لَق خُ  وشر ما َأُعوُذ اب 

 ، ،َشرِ  وَ فيك  ْن َأَسٍد َوَأْسَودَ  بكَأُعوُذ  ما يد بُّ عليك  ،(117)م  ْن َوال ٍد َوَما  ، َوم ن  احْلَي ة  َواْلَعْقَرب  ْن َساك ن  اْلبَ َلد ، َوم  َوم 

 .[(120)وغريه ،(119)رواه أبو داود((؛ ](118)َوَلدَ 

                                                                                                             
يف  ، وابن األثريمن رواية سعد بن أِب وقاص عن خولة بنت حكيم(، 3565) فراد مسلم من الصحابيات رضي هللا عنهن ، ابب:ومسلم

(، 15826، )حتفة األشراف مبعرفة األطرافيف  (، واملزي2292) أدعية السفريف  ، الفصل السابع:جامع األصول يف أحاديث الرسول

اجلمع بني يف  احلقعبد(، 1740) ،الدعوات يف األوقات :ابب، مصابيح السنة، والبغوي يف (15890املسند اجلامع، )يف  وحممود خليل

، والسيوطي يف وال أخرج عن خولة بنت حكيم شيًئامل خيرج البخاري هذا احلديث، (، قال: 4709) الصحيحني، كتاب الذكر والدعاء،

 .(23374/ 4878مجع اجلوامع، حرف امليم، )

شرح مصابيح السنة ] ؛أراد ابألسود اللص مللبسة الليلبفتح اهلمزة: احلية العظيمة اليت فيها سواد، وهي أخبث احليات، وقيل:  -117

 .[201: ص، 3: ج ،لإلمام البغوي

 ((.ومن شر والد وما ولد))يف مجيع مصادر التخريج عدا أاب داود والنسائي:  -118

 .لباِن: ضعيف(، قال األ2603): ، حما يقول الرجل إذا نزل املنزل :باب، اجلهادسننه، يف  رواه أبو داود -119

املستدرك على يف  (، واحلاكم2572): ح ،صفة الدعاء ابلليل يف األسفار :اببصحيحه، يف  أخرجه ابن خزَية، إسناده ضعيف -120

عليه الليل  ما يقول إذا جن   :اببالكربى،  ، والبيهقي يف السننا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاههذ قال: ،(2487): الصحيحني، ح

السنن  النسائي يف وأخرجه، هبذا اإلسناد (، من طريق أِب املغرية467) :ح الدعوات الكبري،يف  والبيهقي(، 10321): ، حوهو يف السفر

من طريق بقية بن الوليد، عن  ،(563): ح ،وهو يف عمل اليوم والليلة ،(7813) :، حذكر فضل ما يتعوذ به املتعوذون ، ابب:الكربى

(، 12249(، )6161): مسنده، حيف  رواه أمحد ،شامي، ما أعرف له غري هذا احلديث بن الوليد قال النسائي: الزبري، صفوان، به

املنتقى من كتاب مكارم يف  (،824) ،ما يستحب للمسافر إذا نزل منزاًل من القول والعمل :ابب، مكارم األخلقواخلرائطي يف 

ما يقول املسافر إذا نزل  :اببالدعاء، يف  (، والطرباِن424) ،من ابب ما يستحب للمسافر إذا نزل منزاًل من القول والعمل، األخلق
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ِ   َأن  َرُجًل )) :هللا عنه يَعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك رض :احَلديث الر اب ُع َواْلع ْشُرونَ  فَ َقاَل:  ل ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل مَ صَ  َجاَء إ ىَل الن ب 

َعاء  أَْفَضُل؟ قَاَل:  اَي َرُسوَل اَّلل  ، َأيُّ  َرة  يف   (121)َسْل َرب َك اْلَعاف َيَة َواْلُمَعافَاَة الدائمةالدُّ نْ َيا َواآلخ  ، مُث  َأاَتُه يف  اْليَ ْوم  الدُّ

، ف َ ف َ  ،الث اِن   ْثَل َذل َك، مُث  َأاَتُه يف  اْليَ ْوم  الث ال ث  َعاء  أَْفَضُل؟ فَ َقاَل َلُه م  ْثَل َذل َك، قَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّلل  ، َأيُّ الدُّ اَل َلُه م 

نْ يَ قَاَل:  َرة   ا،فَإ َذا أُْعط يَت اْلَعاف َيَة يف  الدُّ ، (123)ي، والرتمذ(122)هبن ماجارواه ] ((؛فَ َقْد أَفْ َلْحتَ  ،َوأُْعط يتَ َها يف  اآلخ 

 .[(124)وحسنه، وغريمها

ٍء َكث رٍي مَلْ ب ُدَعا ل ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل مَ صَ َدَعا َرُسوُل اَّلل   )) :قَالَ  هللا عنه يرض : َعْن َأِب  أَُماَمةَ احَلديث اخْلَام ُس َواْلع ْشُرونَ 

ْنهُ  ًئا، فَ َقاَل: َأاَل أَُدلُُّكْم َعَلى منه َفظْ مل حنْ  ،: اَي َرُسوَل اَّلل   فقلت، (125)حَنَْفْظ م  َما جَيَْمُع َذل َك ُكل ُه، تَ ُقوُل: الل ُهم   َشي ْ

ْنُه نَب يَُّك حُمَم ٌد َصل ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل مَ  أإ ِن   نْ  كَونَ ُعوُذ ب َك م ْن َشرِ  َما اْستَ َعاذَ  ،ْسأَُلَك م ْن َخرْي  َما َسأََلَك م  ُه نَب يَُّك م 

                                                                                                             
 :اببشرح السنة، (، والبغوي يف 962): مسند الشاميني، حيف  (، والطرباِن14101) :ح املعجم الكبري،يف  (، والطرباِن834) ،منزاًل 

 .: ضعيف(، قال األلباِن2491/ 2603خمتصر سنن أِب داود، )(، وذكره املنذري يف 1349): ، حما يقول إذا نزل منزاًل 

 زائدة. ، فهيوفيما عزا إليه ،أيدينا يف كتب السنة املوجودة بني لفظة )الدائمة( غري موجودة -121

ويف سنده سلمة بن وردان الليثي أبو يعلى، وهو  ،(3848) :ح ،الدعاء ابلعفو والعافية :يف الدعاء، ابب سننه،ه يف ابن ماج رواه -122

 ."حسن لغريه: "األرنؤوطقال الشيخ شعيب  ،افظ يف التقريبضعيف، كما قال احل

نعرفه هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، إمنا  قال: ،(3512): ، ح(89رقم ) :يف الدعوات، اببسننه، الرتمذي يف رواه  -123

 .، قال األلباِن: ضعيفمن حديث سلمة بن وردان

عرفه من حديث حسن، إمنا ن"وقال الرتمذي:  ،وابن ماجه كلمها يف الدعوات من حديث سلمة بن وردان عن أنس ،رواه الرتمذي -124

يف  ، والطرباِنوصححه األلباِن ،(637): دب املفرد، حيف األ ي(، والبخار 12291): مسنده، حيف  أمحدرواه  "،سلمة بن وردان

جامع األصول، القسم الثاِن: يف أدعية يف  ، وابن األثري(6249): مسنده، حيف  (، والبزار1298): ، حالدعاء ابلعافية :اببالدعاء، 

 .(2352): غري مؤقتة وال مضافة، ح

 .(شيًئا) :األصل فيما عزا إليهيف  وردت -125
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ْستَ َعاُن، ،َصل ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل مَ  حُمَم دٌ 
ُ
َّلل   ، َواَل َحْوَل وَ (126)َوَعَلْيَك الَبَلغُ  َوأَْنَت امل  يرواه الرتمذ] ؛((اَل قُ و َة إ ال  اب 

 .[(128)، ورواه غريه(127)وحسنه

الل هم  )) :كان يقول  َصل ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل مَ  هللا عنه أن النب يعن أنس بن مالك رض :احَلديث الس اد ُس َواْلع ْشُرونَ 

، (132)رواه أبو داود] ((؛(131)ومن سيِ ئ  األسقام   (130)ام  ذَ واجلنون  واجلُ  (129)ص  إِِن  أعوُذ ب َك مَن الربََ 

 .[(134)وغريمها ،(133)والنسائي

                                 
: ص، 8: ج ، البن علن،دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلنيانظر: ؛ ]أي: الكفاية أو ما يبلغ إىل املطلوب من خري الدارين -126

297]. 

 .: ضعيف، قال األلباِنهذا حديث حسن غريبقال:  ،(3521): سننه، حالرتمذي يف رواه  -127

 (.2278): مسند الشاميني، ح يف (، والطرباِن7791): املعجم الكبري، حيف  رواه الطرباِن -128

 .اا رديئً علة حتدث يف األعضاء بياضً  :ص بفتحتنيالربََ  -129

لكوهنا  ؛األمراض الفاحشة الرديئة املؤدية إىل فرار احلبيب وقلة األنيس :يعّن ؛نهلشعر وتفتت اللحم وجتري الصديد مسقط اعلة تُ  -130

خفت مؤنته   ،ألن منها ما إذا حتامل اإلنسان فيه على نفسه ابلصرب ؛معدية أو منفرة، ومل يستعذ صلى هللا عليه وسلم من سائر األسقام

ومعه بلوغ األماِن من أسرار الفتح  ،الفتح الرابِن لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباِنانظر: ] ؛كحمى وصداع ورمد وحنو ذلك

 .[303: ص، 14: ، البنا الساعاِت، جابِنالر 

لكوهنا  ؛ونص على تلك الثلثة مع دخوهلا يف األسقام ،الرديئة كالسل واالستسقاء وذات اجلنب وغريها :أي ؛األسقام السيئة :أي -131

 .[224: ص، 1: ، ج، للمناويالتيسري بشرح اجلامع الصغريانظر: ] ؛أبغض شيء إىل العرب

 (.1554): ، حابب يف االستعاذةسننه، يف  داود ه أبوروا -132

: ، حاالستعاذة من اجلنونالسنن الكربى، ابب:  (، ويف5493): ، حاالستعاذة من اجلنون سننه، ابب:يف  رواه النسائي -133

 صحيح. :(، قال األلباِن7876)
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يَ ُقوُل: الل ُهم   َكاَن َرُسوُل هللا  صلى هللُا عليه وسل م)) قَاَل: هُهَريْ َرَة رضي هللا عنَعْن َأِب  : احَلديث الس اب ُع َواْلع ْشُرونَ 

يعُ  ،ِِن  َأُعوُذ ب َك م َن اجْلُوع  إ   َا ب ْئَست  اْلب طَانَةُ  ، َوَأُعوُذ ب َك م نَ (135)فَإ ن ُه ب ْئَس الض ج  رواه أبو ((؛ ](136)اخلْ َيانَة ، فَإ هن 

 .[(139)وغريمها ،(138)والنسائي ،(137)داود

                                                                                                             
ما استعاذ منه النب صلى هللا عليه وسلم وما  :اببالدعاء، يف  (، والطرباِن13004): مسنده، حيف  ، رواه أمحدإسناده صحيح -134

، ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ ابهلل جل وعل من حدوث العاهات بهصحيحه، ابب: يف  (، وابن حبان1342، )أمر أن يستعاذ منه

(، 29129): مصنفه، ابب: جامع الدعاء، حيف  (، وابن أِب شيبة2897): مسنده، ح(، وأبو يعلى املوصلي يف 1017): ح

 (.197: ص، 1: اتريخ أصبهان )جيف  واألصبهاِن

ع، مساه مضاجًعا للزومه لإلنسان يف النوم واليقظة، وفيه إشارة إىل أن اجلوع املضاج   :أي ؛فالضجيع من ينام معك يف فراشك -135

 .[286: ص، 6: ج، السهارنفوري ،بذل اجملهود يف حل سنن أِب داود انظر:؛ ]وم الذي يلزم اإلنسان ويتضرر منهاملذم

إلنسان يف أمره فجعله بطانة السريرة من الثياب خلف ظهارته، فاتسع فيما يستبطن ا :طانة ابلكسراخلصلة الباطنة، والب   :أي -136

 .[املرجع السابق؛ ]حاله

 .: حسنقال األلباِن ،(1547): ، حيف االستعاذة :اببسننه، يف  داود رواه أبو -137

الكربى، يف  ، والنسائي: حسن صحيحاأللباِن ( قال5469)(، 5468): ، حاالستعاذة من اجلوعالسنن، ابب: يف  رواه النسائي -138

 (.7852(، )7851): ، حاالستعاذة من اجلوعابب: 

ذكر ما يستحب صحيحه، ابب: يف  (، وابن حبان3354): ، حالتعوذ من اجلوع :اببسننه، حديث حسن، رواه ابن ماجه يف  -139

، االستعاذة :ابب، موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبانيف  (، وذكره اهليثمي1029): ، حعوذ ابهلل جل وعل من اجلوع واخليانةللمرء أن يت

ما استعاذ منه النب صلى هللا عليه : اببالدعاء، يف  (، والطرباِن299): ، حمسند إسحاق بن راهويهيف  ابن راهويه(، و 2444): ح

خمتصر سنن (، وذكره املنذري يف 1370: )شرح السنة، ابب: االستعاذة، حيف  (، والبغوي1360): ، حمنهستعاذ وسلم وما أمر أن يُ 

 (.1491/ 1547االستعاذة ): يف أِب داود، ابب
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ُن َواْلع ْشُرونَ   :قل :قال ،دعاء علمّن ،سول هللار  اي :قلت :قال)) :هللا عنه يبن محيد رضَعْن َشَكل  : احَلديث الث ام 

، َوم ْن َشرِ   ، َوم ْن َشرِ  َمن يِ يالل ُهم  إ ِِن  َأُعوُذ ب َك م ْن َشرِ  مَسْع ي، َوم ْن َشرِ  َبَصر ي، َوم ْن َشرِ  ل َساِن  رواه ((؛ ](140)قَ ْلب 

 .[(143)وغريمها ،(142)وحسنه ي، والرتمذ(141)أبو داود

ُع َواْلع ْشُرونَ  ُهَما عبيد  اخلُزاعي َعْن ع ْمَراَن ْبن  ُحَصنْي بن  : احَلديث الت اس   َصل ى اَّلل ُ  أن رسول هللا)) :َرضي اَّلل  عن ْ

ًنا َكل مَتنْي  يدُعو هبما: عل م َأابُه حُ  َعَلْيه  َوَسل مَ   رواه] ((؛(144)الل ُهم  أهل ْمّن ُرْشد ي، وَأع ذِن م ن َشرِ  نَ ْفسيصي ْ

 .[(146)، وغريه(145)الرتمذيُّ وحسنه

                                 
 وهو أن يغلب عليه حىت يقع يف الزان. -140

 .1551 :يف االستعاذة، برقم :، أبواب الوتر، اببسننهيف  أبو داودرواه  -141

هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إال ، قال: 3492 :حدثنا أمحد بن منيع، برقم :كتاب الدعوات، ابب  ،سننهيف  الرتمذيرواه  -142

 من هذا الوجه من حديث سعد بن أوس عن بلل بن يىي.

: ح ى له،، ويف السنن الكرب (5470)االستعاذة من شر السمع والبصر، برقم  :النسائي، كتاب االستعاذة، اببرواه  صحيح؛ -143

(، وابن 1953): ح ،كتاب الدعاء، والتكبري، والتهليل، والتسبيح والذكراملستدرك على الصحيحني،  يف  (، واحلاكم7827) ،(7826)

ابب دعوات النب صلى هللا عليه األدب املفرد، (، والبخاري يف 15541: )مسنده، حيف  (، وأمحد581): مسنده، حيف  أِب شيبة

يف  (، والطرباِن1380، )ستعاذ منهما استعاذ منه النب صلى هللا عليه وسلم وما أمر أن يُ  :اببالدعاء، يف  والطرباِن(، 663، )وسلم

(، وابن 346: )، حاع ما استعاذ منه النب صلى هللا عليه وسلمذكر مُج   :اببالدعوات الكبري، (، والبيهقي يف 7225: )املعجم الكبري، ح

معرفة يف  (، وأبو نعيم347: ص، 1: معجم الصحابة )جيف  (، وابن قانع29145): ب: جامع الدعاء، حمصنفه، ابيف  شيبة أِب

 /3) وصححه األلباِن يف صحيح الرتمذي(، 1551 /1495داود، ) (، وذكره املنذري يف خمتصر سنن أِب3786: )الصحابة، ح

 .(1108 /3) ، وصحيح النسائي(166

عن عمران بن حصني، قال: قال النب صلى هللا عليه وسلم ألِب: يف أوله: )) هبذا اللفظ الرتمذيسنن اإلمام يف  وجدت احلديث -144

بتك ورهبتك؟ قال: الذي يف قال: فأيهم تعد لرغ ،وواحًدا يف السماء ،ستًة يف األرض ؛اليوم إهلًا؟ قال أِب: سبعةً  عبدكم ت  ،اي حصني
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علمّن الكلمتني  ،قال: اي رسول هللا ،قال: فلما أسلم حصني ،كلمتني تنفعانك  كَ ا إنك لو أسلمت علمتُ مَ أَ  ،قال: اي حصني ،السماء

 .((مث ذكر احلديث.. .اللتني وعدتّن، فقال: قل:

وي هذا احلديث عن عمران بن حصني من غري هذا وقد رُ  ،هذا حديث غريب(، وقال: 3483): سننه، حالرتمذي يف رواه  -145

 : ضعيف.األلباِن ، قالالوجه

: ص، 1: ج، )(85): حيف مسنده،  ، والروايِن(53: ص، 9: ج، )(3580): مسنده، حيف  حديث ضعيف، رواه البزار -146

التعوذ ابهلل عز  :ابب، اعتلل القلوب(، واخلرائطي يف 323: ص، 4، )ج: (2355): ، حاآلحاد واملثاِنيف  ، وابن أِب عاصم(105

الدعاء، يف  (، والطرباِن1078): مكارم األخلق، ابب: الرقى والعوذ، حيف  وأيًضا(، 26): ، حوجل من شر النفس األمارة ابلسوء

(، واملعجم 1985): ، حاملعجم األوسطيف  (، وأيًضا1393): ، حما استعاذ منه النب صلى هللا عليه وسلم وما أمر أن يستعاذ منه: ابب

(، 894): ، حاألمساء والصفاتيف  (، والبيهقي1184): ، حماعةشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجليف  (، والرازي396): الكبري، ح

شرح السنة، ابب: االستعاذة، (، وذكره البغوي يف 2192: )، حمعرفة الصحابةيف  (، وأبو نعيم677): العلل الكبري، حالرتمذي يف و 

(، 4098): ح ،الصغري وزايدته ضعيف اجلامعيف  (، وأيًضا1495): ، حرايض الصاحلنييف  (، وضعفه األلباِن171: ص، 5: )ج

عمران بن حصني من غري  وقد روي هذا احلديث عن ،هذا حديث غريب" الرتمذي:قال  (،70): ، حضعيف سنن الرتمذييف  وأيًضا

فوا يف وقد اختل ،وهذا احلديث ال نعلم أحًدا يرويه عن النب صلى هللا عليه وسلم إال عمران بن حصني وأبوه: "، وقال البزار"هذا الوجه

الرمحن، عن عمران أن النب صلى هللا عليه عبدفقال ربعي بن حراش: عن عمران بن حصني، عن أبيه، وقال احلسن والعباس بن  ؛إسناده

  يرو  : ملاملعجم األوسطيف  ، وقال الطرباِنوسلم، قال حلصني: وأحسب أن حديث عمران أن النب صلى هللا عليه وسلم، قال ألبيه أصوب

لم يعرفه إال من حديث سألت حممًدا عن هذا احلديث ف: العلل الكبريالرتمذي يف وقال  ،عن شبيب بن شيبة إال أبو معاوية يثهذا احلد

قال ، مرسًل عن احلسن عن النب صلى هللا عليه وسلم  ،ريقال حممد: وروى موسى بن إمساعيل هذا احلديث عن جويرية بن بش، أِب معاوية

غري هذا الوجه عن عمران بن  وقد روي هذا احلديث من ،ن بن حصني يف هذا أشبه عندي وأصحعن عمرا أبو عيسى: وحديث احلسن

  .صلى هللا عليه وسلم شيًئا من هذا روى إسرائيل عن منصور عن ربعي بن حراش عن عمران بن حصني عن أبيه عن النب ،حصني
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ُ َعَلْيه  َوَسل مَ  هللا َرُسولَ  ن  أ هللا عنه يرض: عن أِب هريرة احَلديث الث لثُونَ  الل ُهم  إ ِِن  َأُعوُذ ب َك )) يَ ُقوُل: َكانَ   َصل ى اَّلل 

َقاق    .[(151)، وغريمها(150)ي، والرتمذ(149)رواه أبو داود] ((؛َوُسوء  اأْلَْخَلق   ،(148)َوالنِ َفاق   ،(147)م َن الشِ 

ْرَداء  رض: احَلديث احْلَاد ي َوالث لثُونَ  كاَن م ن : ))َعَلْيه  َوَسل مَ ل ى اَّلل ُ صَ قَاَل: قَاَل َرسوُل اَّلل    هللا عنه يَعْن َأِب  الد 

ال ذ ي يُ بَ لِ ُغّن ُحب َك، الل ُهم   الل هم  إ ِِن  َأْسأَُلَك ُحب َك، َوُحب  َمْن يُ بَُّك، َوالعَملَ ى هللُا َعَلْيه  وَسل م: ُدعاء  َداُوَد َصل  

 .[(153)ورواه غريه ،(152)وحسنه يرواه الرتمذ] ((؛وَأْهلي، وم ن املاء  البار د   اْجعل ُحب َك َأَحب  إ َِل  م ن نَفسي

                                 
: ص، 40: ج ،اإلثيوِب ،[ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب :النسائي املسمىشرح سنن ] ؛وجمانبة طريق احلق اخللف والعداوة :أي -147

21. 

 [.املصدر السابق؛ ]إضمار الكفر، وإظهار اإلسلم، ومن أن أرائي يف أعماِل، فالنفاق يعم االعتقادي والعملي :أي -148

 (.1546): ، حيف االستعاذة :ابب، كتاب الصلة  سننه،يف  رواه أبو داود -149

 الرتمذي فيما هو مطبوع بني أيدينا.سنن يف  أجدهمل  -150

من الشقاق والنفاق وسوء األخلق هبذا االستعاذة  :كتاب االستعاذة، ابب  ،(5471) :ح ،أخرجه النسائي يف اجملتىب ضعيف، -151

والبزار يف مسنده  ،بلفظه كتاب االستعاذة، االستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء األخلق  ،(7853): ، حربىالكوالنسائي يف  ،اللفظ

(، 349): ح ...ذكر مجاع ما استعاذ منه النب صلى هللا عليه وسلم :اببالدعوات الكبري، يف  ، والبيهقي(8992برقم: ) ،(385/ 15)

 التدليس عن ويف إسناده بقية بن الوليد وهو صدوق كثري، بنحوه مطواًل ن أِب صاحل عن أِب هريرة دويد بن انفع ع ،تتمة مروايت أِب هريرة

وضعفه األلباِن يف ضعيف سنن ، [1841 :التقريب] ؛وكان يرسل ،احلافظ مقبول :قال ،وكذلك دويد بن انفع ،(741الضعفاء التقريب )

 .سنن أِب داود، صحيح لغريه :، وقال الشيخ شعيب األرنؤوط(332) أِب داود

قال: وكان رسول هللا صلى  :، اببأبواب الدعوات عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،(3490برقم: )، الرتمذي يف جامعهرواه  -152

 .: هذا حديث حسن غريب((البشر عبدكان أ))إذا ذكر داود يدث عنه قال:  هللا عليه وسلم

والبزار يف مسنده  ،البشر عبدكان داود عليه السلم أ  كتاب التفسري،  ،(3642برقم: ) ،(433/ 2أخرجه احلاكم يف مستدركه ) -153

وهذا احلديث ال نعلمه قال:  ،ى فضالة بن عبيد عن أِب الدرداءرضي هللا عنه، ما رو  مسند أِب الدرداء ،(4089برقم: ) ،(28/ 10)
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الل ُهم  : ))َصل ى هللُا َعَلْيه  َوَسل مَ قال: قَاَل َرُسوُل هللا   اهللا عنهم يَعْبدهللا  ْبن َعْمرو رض: عن احَلديث الث اِن  َوالث لثُونَ 

 .[(155)، وغريه(154)مسلمرواه ] ((؛بَ َنا َعَلى طَاَعت كَ ُمَصرِ َف الُقُلوب  َصرِ ْف قُ ُلو 

 :ل ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل مَ صَ  َرُسوُل اَّلل    قَالَ : قَالَ  هللا عنه يْبن  َأِب  طَال ٍب رض َعْن َعل يِ  : احَلديث الث ال ُث َوالث لثُونَ 

، َوَسدِ ْدِن  ))  .[وغريه (158)رواه مسلم] ((؛اهْلَُدى َوالس َدادَ  (157)الل ُهم   :رواية ، ويف(156)الل ُهم  اْهد ِن 

لل ُهم  ا)) :َكاَن يَ ُقولُ   ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل مَ َصل   وَل اَّلل   َأن  َرسُ  َعْن اْبن  َعب اٍس رضي هللا عنهما: احَلديث الر اب ُع َوالث لثُونَ 

ْلُت، َوإ لَ  اَل إ َلَه إ ال   ،الل ُهم  إ ِِن  َأُعوُذ ب ع ز ت كَ  ،َوب َك َخاَصْمتُ ْيَك أَنَ ْبُت، َلَك َأْسَلْمُت، َوب َك آَمْنُت، َوَعَلْيَك تَ وَك 

                                                                                                             
 يروى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من وجه من الوجوه هبذا اللفظ إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد، وحممد بن سعد روى عنه حممد

 ا ما فيها من علة.فذكرانها وبين   ، مل حنفظ أحاديثه عن غريهإال أان   ،بن فضيل أحاديث مل يشاركه فيها غريه

 .2654 :تصريف هللا تعاىل القلوب كيف شاء، برقم :، كتاب القدر، اببصحيحهيف  مسلمرواه  -154

، مرء أن يسأل هللا جل وعل صرف قلبه إىل طاعتهذكر ما يستحب لل ،كتاب الرقائق  ،(902) :ح ،ابن حبان يف صحيحهرواه  -155

{ ]طه:  :قوله ،كتاب النعوت  ،(7692) :ح والنسائي يف الكربى ذكر فضل  ،كتاب االستعاذة  ،(7812): ح، [39}َول ُتْصَنَع َعَلى َعْيّن 

/ 3العاص رضي هللا عنهما، )مرو بن هللا بن ععبدمسند  ،(6680) :ح ،(1382/ 3وأمحد يف مسنده ) ،ما يتعوذ به املتعوذون

 ،(137/ 1بن محيد يف املنتخب من مسنده ) عبدو  ،بنحوه بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهماهللا عبدمسند  ،(6720): ح ،(1392

ن هللا بن عمرو بعبدمسند  ،(2460برقم: ) ،(430/ 6سنده )موالبزار يف  ه،مبثل عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهمسند  ،(348برقم: )

 .مبثله الرمحن احلبليعبدالعني، أبو  :ابب ،(14663برقم: ) ،(65/ 14الكبري ) والطرباِن يف ،العاص

 سددِن": وفقّن واجعلّن مصيًبا يف مجيع أموري مستقيًما." -156

 .( عند مسلمإِن أسألك) -157

ويف ، 2725 :التعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما مل يعمل، برقم :أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، ابب -158

 .((يتك الطريق، وابلسداد سداد السهمواذكر ابهلدى هدا))مسلم زايدة: 
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، أَْنَت احلَْيُّ ال ذ ي اَل ََيُوُت، وَ  ،أَْنتَ  ل ّن  ْنُس ََيُوُتونَ َأْن ُتض  ، (160)ومسلم ،(159)يرواه البخار ] ((؛اجلْ نُّ َواإْل 

 .[(161)وغريمها

 َكانَ   ل ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل مَ صَ  هللا   َرُسولَ أن  هللا عنه يكعب بن عمر رضَعْن َأِب  اْلَيَسر   : احَلديث اخْلَام ُس َوالث لثُونَ 

َن اهْلَْدم  )) :يَ ُقولُ  َدِ ي(162)الل ُهم  إ ِِن  َأُعوُذ ب َك م  َن الرت  ، (163)، َوَأُعوُذ ب َك م  ، َواهْلََرم  ، َواحْلََرق  َن اْلَغَرق  ، َوَأُعوُذ ب َك م 

                                 
عن أِب معمر، عن  (،7383): ، حَعز يُز احلَْك يُم{}َوُهَو الْ  :قول هللا تعاىل :كتاب التوحيد، اببصحيحه،  رواه البخاري يف  -159

ي ال َيوت، أعوذ بعزتك ال إله إال أنت الذ)) وهو عند البخاري خمتصر: ،هللا بن بريدة، عنه بهعبدالوارث، عن حسني املعلم، عن عبد

 مل يزد. ((،واجلن واإلنس َيوتون

: ، حالتعوذ من شر ما عمل ومن شر ما مل يعمل :كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، ابب  صحيحه،يف  رواه مسلم -160

 .عن حجاج بن الشاعر(، 2717)

: ، حعليه ابإلسلم له والتوكل عليه  يضله بعد إذ من  ال  ربه أ عبدذكر سؤال ال ،كتاب الرقائق،  ابن حبان يف صحيحهرواه  -161

د يف وأمح به،كلمها عن أِب معمر   -هللا عبدعن عثمان بن  (،7637): ، حكتاب النعوت، احلي،  الكربىالسنن والنسائي يف (، 898)

: ح املطلب رضي هللا عنهما عن النب صلى هللا عليه وسلمعبدهللا بن العباس بن عبدرضي هللا عنهم، مسند  مسند بّن هاشم، مسنده

 (.758: )، حالقول يف التهجد ابلليل :اببالدعاء، يف  ، والطرباِنالصمدعبدقال: حدثنا  (،2792)

 ،فة األبرار شرح مصابيح السنة]حت ؛وهو اسم ما اهندم منه ،وروي ابلفتح ،يءشووقوعها على ال ،ابلسكون: سقوط البناء -162

 .[108: ص، 2: ج ،البيضاوي

 .والسقوط يف البئر ،كالتدهور من شاهق جبل  السقوط من عالٍ  -163
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 َ وُذ ب َك َأْن ، َوَأعُ أَُموَت يف  َسب يل َك ُمْدب ًرا، َوَأُعوُذ ب َك َأْن ع ْنَد اْلَمْوت   (165)الش ْيطَانُ  (164)َوَأُعوُذ ب َك َأْن يَ َتَخب َطّن 

 .[(168)وغريمها ،(167)، والنسائي(166)رواه أبو داود] ((؛أَُموَت َلد يًغا

 ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل مَ َصل   َرُسوُل هللا  كان   ما)) :قال هللا عنهما يَعْبد هللا  ْبن  ُعَمَر رضَعْن : احَلديث الس اد ُس َوالث لثُونَ 

َصحاب ه  يَ ُقوُم م ْن  ْم لنا م ْن خشَيت َك ما حت :جمل ٍس حىت يدُعَو هبؤالء  الد َعوات  أل  وُل ب ه  بينَ َنا وبنَي اللهم  اقس 

نيَتكَ لِ غَُنا ب ه  جن   َك ما تُ ب َ وم ْن طاَعت   ،معاصيكَ  َنا مصائ َب الدُّ ا، اللهم  متِ ْعَنا أبمساع نا، ، وم َن اليقني  ما هُتَوِ ُن ب ه  عَلي ْ

َتنا ن اوأبصار ان، وقو ت نا ما أْحيَ ي ْ  جَتَْعلْ ، وال ا، وانصْران َعَلى َمْن عاَداانواجَعْل ََثَْران َعَلى َمْن ظَلَمن ،، واجعْلُه الوار َث م 

يبَ َتنا يف دين ن امُ  نا ، والجَتَْعل  الدنيا أكرَب مهَِ َنا ، واَل ص  َلَغ ع ْلم   (169)يرواه الرتمذ] ((؛نا َمْن اَل يْرمَحُنا، واَل ُتَسلِ ْط َعَليْ َمب ْ

 .[(170)وحسنه

                                 
 .عند املوت إفساد العقل والدين -164

 .يف املخطوط والزايدة من سنن أِب داود والنسائي ليست موجودة -165

 (.1552): حيف االستعاذة،  :، واللفظ له، كتاب الوتر، اببسننهيف  أخرجه أبو داود -166

، (467/ 4)، والنسائي يف الكربى، 5546 :االستعاذة من الرتدي واهلدم، برقم :، كتاب االستعاذة، ابباجملتىبيف  النسائيرواه  -167

 .7918 :برقم

كتاب الدعاء والتكبري ،  أخرجه احلاكم يف مستدركه صحيح،: ، وقال األلباِنخيرجاه: هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل احلاكم قال -168

مسند املكيني رضي هللا عنهم، حديث  ،مسنده وأمحد يف، (1948) ،(1954): ح ،والتهليل والتسبيح والذكر، التعوذ من اهلدم والرتدي

الكاف، صيفي موىل أِب أيوب  :ابب ،الكبري املعجم (، والطرباِن يف15523) :، حأِب اليسر األنصاري كعب بن عمرو رضي هللا عنه

(، 1362: )، حستعاذ منهما استعاذ منه النب صلى هللا عليه وسلم وما أمر أن يُ  :ابب الدعاء،يف  ، والطرباِن(381): ، حعن أِب اليسر

 (.339): ح ...النب صلى هللا عليه وسلم ذكر مجاع ما استعاذ منه :ابب، الدعوات الكبري(، والبيهقي يف 1363)

 ،هذا حديث حسن غريب(، قال: 3502): عقد التسبيح ابليد، حيف  سننه، كتاب الدعوات، ابب: ماجاءالرتمذي يف رواه  -169

 .وقد روى بعضهم هذا احلديث عن خالد بن أِب عمران، عن انفع، عن ابن عمر
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َمْن )) :ل ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل مَ صَ  هللا عنه قال: قال رسول هللا ي: عن ُعَباَدة ْبن الص ام ت  رضاحَلديث الس اب ُع َوالث لثُونَ 

َن الل ْيل   َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء  ،وَييت ييي ،َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احلَْْمدُ  ،اَل إ َلَه إ ال  اَّلل ُ َوْحَدُه اَل َشر يَك َلهُ  :فَ َقالَ  ،تَ َعار  م 

َّلل    ،َواَّلل ُ َأْكرَبُ  ،َلَه إ ال  اَّلل ُ َواَل إ   ،َوُسْبَحاَن اَّلل    ،واحلَْْمُد َّلل     ،َقد يرٌ  َأْو  ْغف ْر ِل  الل ُهم  ا :مُث  قَالَ  ،َواَل َحْوَل َواَل قُ و َة إ ال  اب 

يَب َلهُ  ،َدَعا ، (173)ي، والرتمذ(172)، وأبو داود(171)يرواه البخار ] ((؛قُب َلْت َصَلتُهُ  ،فَإ ْن تَ َوض َأ َوَصل ى ،اْسُتج 

 .[(174)وغريهم

                                                                                                             
كتاب الدعاء والتكبري والتهليل والتسبيح والذكر، الدعاء اجلامع الذي املستدرك على الصحيحني،  يف  حديث حسن، رواه احلاكم -170

كتاب عمل اليوم السنن الكربى،  يف  ، والنسائييح على شرط البخاري، ومل خيرجاههذا حديث صحقال: ، (1934): ، حخيتم به اجمللس

 (، والطرباِن5989): ح هللا بن عمر،عبدمسند ، والبزار يف مسنده (،10161): ، حوالليلة، ما يقول إذا جلس يف جملس كثر فيه لغطه

صلى هللا عليه وسلم  جامع ما كان يدعو به النب :اببالدعوات الكبري، (، والبيهقي يف 1911): ، حكفارة اجملالس  :اببالدعاء، يف 

 (.505): الفوائد، حيف  (، والرازي244): ، حوأيمر أن يدعى به

 (.1154): ، حفضل من تعار من الليل فصلى :أبواب التهجد، اببصحيحه، واه البخاري يف ر  -171

 (.5060): ، حما يقول الرجل إذا تعار من الليل :كتاب األدب، اببسننه،  يف  رواه أبو داود -172

: ، حما جاء يف الدعاء إذا انتبه من الليل :ابب ،أبواب الدعوات عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمجامعه، الرتمذي يف رواه  -173

 هذا حديث حسن صحيح غريب.قال:  ،(3414)

 :وابن ماجه يف سننه، أبواب الدعاء، ابب (،10631): النسائي يف السنن الكربى، كتاب عمل اليوم والليلة، نوع آخر، حرواه  -174

والدارمي يف مسنده،   (،2729): ما يقول إذا انتبه من نومه، ح :بسننه، ابيف  (، والدارمي3878): ما يدعو به إذا انتبه من الليل، ح

كتاب الصلة، ذكر الشيء الذي إذا قاله ،  ابن حبان يف صحيحهو (، 2715): ما يقول إذا انتبه من نومه، ح :كتاب االستئذان، ابب

مسنده، مسند األنصار رضي هللا عنهم، حديث عبادة وأمحد يف  (،2596): ، حاملرء عند االنتباه من رقدته قبلت صلة ليله إذا أعقبه هبا

: ، حما يقول إذا قام من الليل يتهجد :كتاب الصلة، اببالسنن الكربى،  يف  والبيهقي(، 22673): ح ،رضي هللا عنه بن الصامت

ما  :ابباآلداب، يهقي يف (، والب804: )، حالرتغيب يف قيام الليل واإلكثار من الصلة :اببالسنن الصغرى، (، والبيهقي يف 4667)
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ُن َوالث لثُونَ  صل ى هللاُ عليه وسل م يدَُع  ملَْ يُكْن رسوُل هللا  )) قال: هللا عنهما يعن عبدهللا بن عمر رض :احَلديث الث ام 

نيا واآلخرة   عوات  حنَي َُيسي وحنَي ُيصب ُح:هؤالء  الد   الل هم  إِِن  أسأَُلَك العفَو  ،الل هم  إِِن  أسأَُلَك العافيَة يف الدُّ

ْن َرْوعاِت ،الل هم  اسرُتْ َعْوراِت ،وأهلي وماِل ،والعافيَة يف د يّن وُدنياي الل هم  احَفْظّن م ن َبنْي  يَدي  وم ن  ،وآم 

اِل ،َخْلفي رواه ] ((؛: اخَلْسفَ قال وكيٌع: يعّن ؛بعَظمت َك أْن أُغتاَل م ن حتيتوأعوُذ  ،وم ن َفوقي ،وعن َييّن وعن مش 

 .[(178)وغريمها ،(177)، والنسائي(176)ه، ورواه ابن ماج(175)أبو داود

                                                                                                             
: ، حالدعاء والذكر إذا استيقظ من النوم :اببالدعوات الكبري، (، والبيهقي يف 684): ، حيقول إذا تعار من الليل أو قام ليتهجد

 .677: ص ،ما يقول إذا تعار من الليل :اببعمل اليوم والليلة، وابن السّن يف  (،417)

 (.5074): ، حما يقول إذا أصبح :األدب، اببكتاب سننه،  يف  رواه أبو داود -175

 (.3871): ، حما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى :أبواب الدعاء، اببسننه، رواه ابن ماجه يف  -176

االستعاذة،  كتاب،  الكربىوالنسائي يف ، (5529): ح ،االستعاذة من اخلسف :ابب ،كتاب االستعاذة  ،النسائي يف اجملتىبرواه  -177

ا(، كتاب عمل اليوم والليلة، )مبثله خمتصرً  ،االستعاذة من اخلسف ،كتاب االستعاذة  (،7916(، )7915): االستعاذة من اخلسف، ح

 .(10325): ح ،نوع آخر

: هللا بن عمر رضي هللا عنهما، حعبدأمحد يف مسنده، مسند  ، رواهإسناده صحيح: رواه عن ابن عمر، جبري بن أِب سليمان -178

ابن حبان يف و (، 1902) :واحلاكم يف مستدركه، كتاب الدعاء والتكبري والتهليل والتسبيح والذكر، دعاء الصبح واملساء ح (،4785)

والضياء املقدسي يف  (،961): ح، كتاب الرقائق، ذكر ما يستحب للمرء سؤال ربه جل وعل العفو والعافية عند الصباح  ،صحيحه

 :بن عمر بن اخلطاب العدوي، جبري بن أِب سليمان بن جبري بن مطعم النوفلي املدِن عن ابن عمر، حهللا عبداألحاديث املختارة، مسند 

(، كتاب الفنت، ما ذكر 29278): ح وابن أِب شيبة يف مصنفه، كتاب الدعاء، ما يستحب أن يدعو به إذا أصبح، ،(239(، )238)

والطرباِن يف  (،837): ، حأحاديث ابن عمر، محيد يف املنتخب من مسندهبن  عبدو  ،ابنحوه خمتصرً  (،37604): يف فتنة الدجال، ح

القول  :اببالدعاء، يف  (، والطرباِن13296): ، حجبري بن أِب سليمان بن جبري بن مطعم عن ابن عمر العني، :ابب ،الكبرياملعجم 
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ُع َوالث لثُونَ  ، إِِن  َأمسُعَك َتْدعو  ))أن ه قال ألبيه: هللا عنه  يَبْكَرَة رض َأِب   َعْبدالر مْحَن  ْبنعن : احَلديث الت اس  اي أَبت 

َن الكفر   كل  َغداٍة: الل هم  عاف ّن يف َبَدِن، الل هم  عاف ّن يف مَسْعي، الل هم  عاف ّن يف َبَصري، الل هم  إِِن  َأعوُذ بَك م 

قال: ف ،ُح َثلاًث، وَثلاًث حني مُتْسيوالفقر ، الل هم  إِِن  َأعوُذ بَك م ن َعذاب  الَقرب ، ال إلَه إال  أنَت، تُعيُدها حني ُتصب  

 .[(180) (179)رواه أبو داود] ((؛، فأان أحب أن أسنت بسنتهى هللاُ عليه وسل م َيْدعو هب ن  صل   رسول هللاإِِن  مس ْعُت 

ل ى اَّلل ُ َعَلْيه  صَ  كان رسول هللا)) :قال هللا عنهما يَعب اٍس رضهللا بن عبد َعنْ  :ااْخت َتامه َوب ه  : احَلديث اأَلْربَ ُعونَ 

ر   ،وامُكْر ِل وال متُكْر علي   ،وانُصرِن وال تنُصْر علي   ،ربِ  َأع ّن وال تُع ْن علي   :الدعاء هبذا َوَسل َم يدعو واهد ِن وَيسِ 

ًبا ،َلَك َشاك ًرا ،َلَك َذاك ًرا اْجَعْلّنربِ   ،علي   (181)ن بغىوانُصرِن على مَ  ،اهلُدى إِل    َلَك م ْطواًعا، َلكَ  ،َلَك راه 

ْل َحوَبيت، (183)ُمنيًبا أَو - (182)خُمب ًتا ْب َدْعوِت، (184)ربِ  تقب ْل تَ ْوبيت واغس  َوَسدِ ْد  ،قَ ْلب   واْهد   ،وثَ بِ ْت ُحج يت ،وَأج 

 ((.أَو اًها ُمن يًبا: ))(187)يمذرواية الرت  ويف ((،قَ ْلب (186)َسخيمةَ  (185)واسُللْ ، ل َساِن  
                                                                                                             

الدعاء  :اببالدعوات الكبري، (، والبيهقي يف 40: )عمل اليوم والليلة، نوع آخر، حيف  (، وابن السّن305): ، حعند الصباح واملساء

 (.32): ، حعند الصباح واملساء

 (.5090): ، حما يقول إذا أصبح :كتاب األدب، ابب،  أبو داود يف سننهرواه  -179

كتاب ،  الكربىالسنن والنسائي يف ، (970): ح ،ذكر وصف دعوات املكروب ،كتاب الرقائق،  أخرجه ابن حبان يف صحيحه -180

مسند البصريني ، وأمحد يف مسنده (،10332): ، حنوع آخر ،كتاب عمل اليوم والليلة،  (9766) :، حعمل اليوم والليلة، نوع آخر

الدعاء عند  :األدب املفرد، اببيف  يوالبخار  (،20430): ، حرضي هللا عنهم، حديث أِب بكرة نفيع بن احلارث بن كلدة رضي هللا عنه

: ، حأبو بكرة، (، والطيالسي يف مسنده29184): أِب شيبة يف مصنفه، كتاب الدعاء، الدعاء ابلعافية، ح(، وابن 701): الكرب، ح

: عمل اليوم والليلة، نوع آخر، ح(، وابن السّن يف 345): ، حالقول عند الصباح واملساء :ابب الدعاء،يف  ، والطرباِن(910)، (909)

 (.33: )، حدعاء عند الصباح واملساءال :ابب الدعوات الكبري،(، والبيهقي يف 69)

 .هو العدوان والظلم -181

 أانب إىل هللا، أقبل واتب. واملنيب من ،من اإلخبات؛ وهو اخلشوع والتواضع -182
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احملسن تبه حممد بن أمحد بن حممد بن عبدوصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلم على يد كا ،واحلمد هلل وحده

 .آمني ،ر هللا له ولوالديه وملشاخيه وجلميع املسلمنيغف ي،احمللي الشافع خضربن 

فقد قرأت  :وبعد ؛وعلى آله وصحبه أمجعني ،نيى هللا على سيدان حممد خامت النبيلوص ،احلمد هلل رب العاملني

رمحه هللا تعاىل على  خر الدين عثمان الدَيي الشافعيعصره الشيخ فالدعاء حلافظ يف  امجيع هذه األربعني حديثً 

هبا مؤلفها  أخربِن :قال ي،الدين حممد بن عمر الطيب الشافع مشسوموالان الشيخ اإلمام العامل العلمة سيدان 
                                                                                                             

 .من اإلانبة وهو الرجوع إىل طاعة هللا عز وجل -183

 .اإلمث :اء املهملة املفتوحة وسكون الواوابحل احلوبة -184

 إذا أخرجه من الغمد. :السيف إخراجها وتنقية القلب منها، من سل   :سلها ،خرجاأي:  - بلمني -واسلل  -185

 .[421: ص، 5: ج ،، للعيّنشرح سنن أِب داود] ؛احلقد يف النفس -186

، وأبو داود يف سننه، (10368): ، حكتاب عمل اليوم والليلة، االستنصار عند اللقاء  ،النسائي يف الكربىحديث صحيح، رواه  -187

 ،الرتمذي يف جامعه، أبواب الدعوات عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمو  ،(1510): ح ،ما يقول الرجل إذا سلم :ابب ،الصلةكتاب 

دعاء رسول هللا  :ابب ،أبواب الدعاء، ، وابن ماجه يف سننهصحيح :(، قال: هذا حديث حسن صحيح، قال األلباِن3551): ابب، ح

املطلب رضي عبدهللا بن العباس بن عبدمسند  ،مسند بّن هاشم رضي هللا عنهم، وأمحد يف مسنده، (3830): ، حصلى هللا عليه وسلم

رواه ابن حبان يف صحيحه، كتاب الرقائق، ذكر ما يستحب للمرء سؤال الرب ، (2022) :ح ،هللا عنهما عن النب صلى هللا عليه وسلم

ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن هذا اخلرب مل يسمعه عمرو بن مرة  ،الرقائق كتاب  (، ويف947): جل وعل املعونة والنصر واهلداية، ح

هللا، طليق بن قيس احلنفي الكويف عن ابن عبدن امسه األحاديث املختارة، مَ  (، والضياء املقدسي يف948): هللا بن احلارث، حعبدعن 

كان من دعائه عليه   ،ء والتكبري والتهليل والتسبيح والذكر(، واحلاكم يف مستدركه، كتاب الدعا68(، )67(، )66) (،65): عباس، ح

، (717) :، حمسند ابن عباس رضي هللا عنه، املنتخب من مسنده ن محيد يفب عبدو  (،1916): ، ح((أعّن ربِ  )) :الصلة والسلم

ابب األدب املفرد، ، والبخاري يف (30003): ح ،ما كان يدعو به النب صلى هللا عليه وسلم ،كتاب الدعاء،  وابن أِب شيبة يف مصنفه

: ، حما كان النب صلى هللا عليه وسلم يدعو به يف سائر هناره :اببالدعاء، يف  (، والطرباِن665): ، حدعوات النب صلى هللا عليه وسلم

 (.730): اجليم، ح :معجمه، اببيف  (، وابن املقرئ1412(، )1411)
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ومجيع ما جيوز له  ،فذكرها وقد أجاز ِل روايتها عنه عن مؤلفها املذكور ،وقد أجاز هبا مؤلفها املذكور ،املذكور

 بذكر هللا اجلامع األزهر املعمور مقصورة جبانب وتسعمائةأواخر سنة اثنتني وعشرين يف  وكان ذلك ،وعنه روايته

وقال  ،وحسبنا هللا ونعم الوكيل ،ه وسلمبسيدان حممد وآله وصحوصلى هللا على  ،رب العاملنيواحلمد هلل  ،تعاىل

 ،رت عيوبهوس ،هبو ذنغفر له  يالشافع يداحملسن احمللحممد أمحد حممد بن عب يالعلوكتبه الفقري إىل عفو ربه ذلك 

 .له وصحبه وسلمآحممد و  وصلى هللا على
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 فهرس املصادر واملراجع

  ؛خيرج   ه البخ   اري ومس   لم يف ص   حيحيهمااألحادي   ث املخت   ارة أو املس   تخرج م   ن األحادي   ث املخت   ارة مم   ا مل 

قي  ق: مع  اِل ه   (، دراس  ة وحت643الواح  د املقدس  ي )املت  و : املؤل  ف: ض  ياء ال  دين أب  و عب  دهللا حمم  د ب  ن عبد

 ،للطباع  ة والنش  ر والتوزي  ع، ب  ريوت هللا ب  ن ده  يش، الناش  ر: دار خض  رعب  دامللك ب  ن عب  د /األس  تاذ ال  دكتور

 م.2000 -  ه1420لبنان، الطبعة: الثالثة، 

  أمح  د ب  ن حب  ان ب  ن مع  اذ ب  ن َمْعب  د املؤل  ف: حمم  د ب  ن حب  ان ب  ن ؛حب  اناإلحس  ان يف تقري  ب ص  حيح اب  ن ،

بن بلبان الفارس ي  ه (، ترتيب: األمري علء الدين علي354التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتو : 

لة، ب ريوت، ه (، حققه وخرج أحاديثه وعل ق علي ه: ش عيب األرن ؤوط، الناش ر: مؤسس ة الرس ا739)املتو : 

 م.1988 -ه  1408طبعة: األوىل، ال

 هللا )املت  و : هيم ب  ن املغ  رية البخ  اري، أب  و عب  داملؤل  ف: حمم  د ب  ن إمساعي  ل ب  ن إب  را؛ األدب املف  رد ابلتعليق  ات

ع، ه    (، حقق   ه وقابل   ه عل   ى أص   وله: مس   ري ب   ن أم   ني ال   زهريي، الناش   ر: مكتب   ة املع   ارف للنش   ر والتوزي   256

 م.1998 -ه  1419الرايض، الطبعة: األوىل، 

 القادر ه    (، حتقي   ق: عب   د676وي )املت   و : املؤل   ف: أب   و زك   راي حمي   ي ال   دين ي   ىي ب   ن ش   رف الن   و  ؛األذك   ار

لبن   ان، طبع   ة جدي   دة منقح   ة،  ،للطباع   ة والنش   ر والتوزي   ع، ب   ريوت األرن   ؤوط رمح   ه هللا، الناش   ر: دار الفك   ر

 م.1994 -ه  1414

 املؤل    ف: خ    ري ال    دين ب    ن حمم    ود ب    ن حمم    د ب    ن عل    ي ب    ن ف    ارس، الزركل    ي الدمش    قي )املت    و :  ؛األع    لم

 م.2002أاير/ مايو  -يني، الطبعة: اخلامسة عشر ه (، الناشر: دار العلم للمل1396
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 اعت  ىن ه   (،1346أمح  د الس  هارنفوري )املت  و : املؤل  ف: الش  يخ خلي ل  ؛ب ذل اجمله  ود يف ح  ل س  نن أِب داود 

تق  ي ال  دين الن  دوي، الناش  ر: مرك  ز الش  يخ أِب احلس  ن الن  دوي للبح  وث  /علي  ه: األس  تاذ ال  دكتورب  ه وعل  ق 

 م.2006 -ه  1427ية، اهلند، الطبعة: األوىل، والدراسات اإلسلم

 املؤل ف: أب و الفض ل أمح د ب ن عل ي ب ن حمم د ب ن أمح د ب ن حج ر العس قلِن  ؛بلوغ املرام م ن أدل ة األحك ام

 ،ر الق  بس للنش  ر والتوزي  ع، ال  رايضم  اهر ايس  ني الفح  ل، الناش  ر: دا /حملق  ق: ال  دكتوره   (، ا 852)املت  و : 

 م.2014 -ه  1435السعودية، الطبعة: األوىل،  اململكة العربية

 ه  (، 685 :هللا بن عمر البيض اوي )تاملؤلف: القاضي انصر الدين عبد ة؛حتفة األبرار شرح مصابيح السن

س لمية ابلكوي ت، ع ام ال دين طال ب، الناش ر: وزارة األوق اف والش ؤون اإل احملقق: جلنة خمتصة إبشراف نور

 م.2012 -ه  1433النشر: 

 ي )املت  و : الرمحن امل  ز ال ال  دين أب  و احلج  اج يوس  ف ب  ن عب  داملؤل  ف: مج   ؛حتف  ة األش  راف مبعرف  ة األط  راف

الطبع   ة: الثاني   ة: لمي، وال   دار القيم   ة، الص   مد ش   رف ال   دين، طبع   ة: املكت   ب اإلس   ه    (، احملق   ق: عبد742

 م.1983 - ه 1403

 727) يه      (، اب     ن الس     بك806 - 725راق     ي )املؤلف     ون: الع   ؛خت     ريج أحادي     ث إحي     اء عل     وم ال     دين - 

(، ه   1374ه   (، اس  تخراج: أِب عب  داَّلل  حَمُم  ود ب   ن حُمَم  د احلَ  داد )1205 - 1145ه   (، الزبي  دي )771

 م. 1987 -ه  1408ىل، الرايض، الطبعة: األو  ،عاصمة للنشرالناشر: دار ال

 مؤلف األماِل: يىي )املرشد ابهلل( بن احلس ني )املوف ق( ب ن إمساعي ل ب ن  ؛ترتيب األماِل اخلميسية للشجري

ه    (، رتبه   ا: القاض   ي حمي   ي ال   دين حمم   د ب   ن أمح   د القرش   ي 499 :ّن الش   جري اجلرج   اِن )املت   و زي   د احلس   
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لناش   ر: دار الكت   ب العلمي   ة، حس   ن إمساعي   ل، اه    (، حتقي   ق: حمم   د حس   ن حمم   د 610العبش   مي )املت   و : 

 م.2001 -ه  1422الطبعة: األوىل، لبنان،  ،بريوت

   هللا، أب  و حمم  د، زك  ي ب م  ن احل  ديث الش  ريف، املؤل  ف: عب  دالعظيم ب  ن عب  دالقوي ب  ن عب  دالرتغي  ب والرتهي

ب   ريوت،  ،علمي   ةل   دين، الناش   ر: دار الكت   ب اله    (، احملق   ق: إب   راهيم مش   س ا656ال   دين املن   ذري )املت   و : 

 .1417الطبعة: األوىل، 

   املؤل   ف: حمم    د ب    ن إمساعي    ل ب    ن ص   لح ب    ن حمم    د احلس    ّن، الكح    لِن مث  ؛الت ن   وير َش    رْح اجلَ    ام ع الص     غ ري

حمم د إس حاق  د/ قق:ه (، احمل1182الصنعاِن، أبو إبراهيم، عز الدين، املعروف كأسلفه ابألمري )املتو : 

 م.2011 -ه  1432م، الرايض، الطبعة: األوىل، مكتبة دار السل حمم د إبراهيم، الناشر:

   املؤل   ف: حمم    د ب    ن إمساعي    ل ب    ن ص   لح ب    ن حمم    د احلس    ّن، الكح    لِن مث  ؛الت ن   وير َش    رْح اجلَ    ام ع الص     غ ري

حمم د إس حاق  /ه (، احملقق: د1182الصنعاِن، أبو إبراهيم، عز الدين، املعروف كأسلفه ابألمري )املتو : 

 م.2011 -ه  1432م، الرايض، الطبعة: األوىل، حمم د إبراهيم، الناشر: مكتبة دار السل

 الرؤوف ب ن اتج الع ارفني ب ن عل ي ب ن ؤل ف: زي ن ال دين حمم د امل دعو بعب دامل ؛التيسري بش رح اجل امع الص غري

ال رايض،  ،شر: مكتبة اإلم ام الش افعي(، الناه 1031القاهري )املتو :  ،مث املناوي ،زين العابدين احلدادي

 م.1988 -ه  1408الطبعة: الثالثة، 

 بن حممد بن حمم د ب ن حمم د : جمد الدين أبو السعادات املبارك املؤلف ؛جامع األصول يف أحاديث الرسول

 :ي  قالتتم  ة حتق ،(، حتقي  ق: عب  دالقادر األرن  ؤوطه   606: باِن اجل  زري اب  ن األث  ري )املت  و الكرمي الش  ياب  ن عب  د

 : األوىل.مكتبة دار البيان، الطبعة ،مطبعة امللح ، عيون، الناشر: مكتبة احللواِنبشري
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    ب   ن ه   ادي ال   وادعي )املت   و :  الرمحن مقب   لاملؤل   ف: أب   و عب   د ؛امع الص   حيح مم   ا ل   يس يف الص   حيحنياجل

 م.2013 - ه 1434اليمن، الطبعة: الرابعة،  ،التوزيع، صنعاءه (، الناشر: دار اآلاثر للنشر و 1422

 املؤل ف: حمم د ب ن عيس ى ب ن َس ْورة ب ن موس ى ب ن الض حاك، الرتم ذي، أب و  ؛س نن الرتم ذي ،اجلامع الكب ري

بريوت، سنة النشر:  ،روف، الناشر: دار الغرب اإلسلميه (، احملقق: بشار عواد مع279عيسى )املتو : 

 م.1998

 احملق ق: خمت ار ه  (911 - 849الدين الس يوطي ): جلل املؤلف (؛اجلامع الكبري)ع اجلوامع املعروف ب مج ،

مجهوري ة  ،الناشر: األزهر الش ريف، الق اهرةالظاهر، حسن عيسى عبد ،عبداحلميد حممد ندا ،إبراهيم اهلائج

 م.2005 -ه  1426العربية، الطبعة: الثانية،  مصر

 ب ن إس  حاق ب ن موس  ى ب  ن  هللا ب  ن أمح  داملؤل ف: أب  و نع  يم أمح د ب  ن عب د ؛ء وطبق ات األص  فياءحلي ة األولي  ا

 م.1974 -ه  1394جبوار حمافظة مصر،  ،ه (، الناشر: السعادة430تو : مهران األصبهاِن )امل

 املؤل   ف: س   ليمان ب   ن أمح   د ب   ن أي   وب ب   ن مط   ري اللخم   ي الش   امي، أب   و القاس   م الط   رباِن  ؛ال   دعاء للط   رباِن

بريوت، الطبع ة: األوىل،  ،الكتب العلميةعطا، الناشر: دار  القادره (، احملقق: مصطفى عبد360تو : )امل

1413. 

  ال   دعاء للط   رباِن، املؤل   ف: س   ليمان ب   ن أمح   د ب   ن أي   وب ب   ن مط   ري اللخم   ي الش   امي، أب   و القاس   م الط   رباِن

ب   ريوت، الطبع   ة:  -ه    (، احملق   ق: مص   طفى عب   دالقادر عط   ا، الناش   ر: دار الكت   ب العلمي   ة 360)املت   و : 

 .1413األوىل، 
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 ردي اخلراس اِن، أب و بك ر البيهق ي  ؛الدعوات الكبري املؤلف: أمحد ب ن احلس ني ب ن عل ي ب ن موس ى اخُلْس َرْوج 

الكوي ت، الطبع ة: األوىل  ،در، الناش ر: غ راس للنش ر والتوزي عهللا الب ه (، احملقق: بدر ب ن عب د458و : )املت

 م.2009املة، للنسخة الك

 بن حممد بن علن ب ن إب راهيم البك ري الص ديقي املؤلف: حممد علي  ؛ليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلنيد

للطباع ة والنش ر والتوزي ع،  ه (، اعتىن هبا: خليل مأمون شيحا، الناشر: دار املعرفة1057الشافعي )املتو : 

 م.2004 -ه  1425لبنان، الطبعة: الرابعة،  ،بريوت

 )اللخم   ي الش   امي، أب   و املؤل   ف: س   ليمان ب   ن أمح   د ب   ن أي   وب ب   ن مط   ري ؛ال   روض ال   داِن )املعج   م الص   غري 

 ،أمري  ر، الناش  ر: املكت  ب اإلس  لميه   (، احملق  ق: حمم  د ش  كور حمم  ود احل  اج 360القاس  م الط  رباِن )املت  و : 

 .1985 - 1405عمان، الطبعة: األوىل،  ،بريوت ،دار عمار

 ائ   ًدا َعلَ  ى َم  ا َرَواُه اْلَم  ْرَوز يُّ َع  ن  ابْ  ن  َم  ا َرَواُه نُ َع  ْيُم بْ  ُن مَح   اٍد يف  ُنْس  َخت ه  زَ  :الزه  د والرق  ائق الب  ن املب  ارك )يلي  ه

هللا ب ن املب ارك ب ن واض ح احلنظل ي، الرتك ي مث امل ْروزي املؤلف: أبو عب دالرمحن عب د ؛َباَرك  يف  ك َتاب  الزُّْهد (اْلمُ 

 بريوت. ،عظمي، الناشر: دار الكتب العلميةه (، احملقق: حبيب الرمحن األ181)املتو : 

 اس  م أبي  ه يزي  د )املت  و  ه حمم  د ب  ن يزي  د الق  زويّن، وماج  هللاأب  و عب  د هاملؤل  ف: اب  ن ماج   ؛ج  هس  نن اب  ن ما :

 فيصل عيسى الباِب احللب. ،لناشر: دار إحياء الكتب العربيةالباقي، اه (، حتقيق: حممد فؤاد عبد273

 عم  رو األزدي املؤل  ف: أب  و داود س  ليمان ب  ن األش  عث ب  ن إس  حاق ب  ن بش  ري ب  ن ش  داد ب  ن  ؛س  نن أِب داود

ْس   تاِن )املت   و :  ج   حَمم    د كام    ل ق   ره بلل   ي، الناش   ر: دار الرس   الة ،ه    (، احملق   ق: ش   َعيب األرن   ؤوط275السِ 

 م.2009 -ه  1430العاملية، الطبعة: األوىل، 
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 ه   (، 303الرمحن أمح  د ب  ن ش  عيب ب  ن عل  ي اخلراس  اِن، النس  ائي )املت  و : د: أب  و عب  الس  نن الك  ربى، املؤل  ف

نعم ش    لب، أش    رف علي    ه: ش    عيب األرن    ؤوط، ق    دم ل    ه: عب    دهللا ب    ن املأحاديث    ه: حس    ن عب    د حقق    ه وخ    رج

 م.2001 -ه  1421بريوت، الطبعة: األوىل،  ،ن الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالةاحملسعبد

 املؤل   ف: حمي   ي الس   نة، أب   و حمم   د احلس   ني ب   ن مس   عود ب   ن حمم   د ب   ن الف   راء البغ   وي الش   افعي  ؛ش   رح الس   نة

دمش  ق،  ،ش  اويش، الناش  ر: املكت  ب اإلس  لميحمم  د زه  ري ال، ه   (، حتقي  ق: ش  عيب األرن  ؤوط516: )املت  و 

 م.1983 -ه  1403بريوت، الطبعة: الثانية، 

 ب در  ياحلنف  بن موسى بن أمحد بن حسني الغيت اِباملؤلف: أبو حممد حممود بن أمحد  ؛شرح سنن أِب داود

 ،هيم املص   ري، الناش   ر: مكتب   ة الرش   داملن   ذر خال   د ب   ن إب   راه    (، احملق   ق: أب   و 855)املت   و :  ال   دين العي   ّن

 م.1999 -ه  1420الرايض، الطبعة: األوىل، 

 املؤل   ف: حمم  د ب   ن عل  ي ب   ن آدم ب  ن موس   ى ذخ   رية العق  ىب يف ش   رح اجملت  ىب :ش  رح س  نن النس   ائي املس  مى ،

 – 6 :ج  )روم للنش ر والتوزي ع ، دار آل ب (5 – 1 :ج  )اشر: دار املعراج الدولية للنش ر اإلثيوِب الَول و ي، الن

 الطبعة: األوىل. (،40

 العزيز ب ن أم ني ال دِ ين حمم ُد بُن عزِ  ال دِ ين  عب د اللطيف ب ن  عب د املؤلف: ؛شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي

لَ  ك )املت  و : ب  ن  ف ر  
َ
، املش  هور ابب  ن امل جلن  ة خمتص  ة ه   (، حتقي  ق ودراس  ة: 854ْش  َتا، الرُّوم  يُّ الَكرم  اِن، احلنف  يُّ

 -ه     1433اإلس  لمية، الطبع  ة: األوىل، م  ن احملقق  ني إبش  راف: ن  ور ال  دين طال   ب، الناش  ر: إدارة الثقاف  ة 

 م.2012

  ردي اخلراس  اِن، أب  و بك  ر البيهق  ي ش  عب اإلَي  ان، املؤل  ف: أمح  د ب  ن احلس  ني ب  ن عل  ي ب  ن موس  ى اخُلْس  َرْوج 

احلمي  د حام  د، أش  رف ل  دكتور عب  دالعلي عبدنصوص  ه وخ  رج أحاديث  ه: اه   (، حقق  ه وراج  ع 458)املت  و : 
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اهلن  د، الناش  ر: مكتب  ة  ،دوي، ص  احب ال  دار الس  لفية ببومب  ايعل  ى حتقيق  ه وخت  ريج أحاديث  ه: خمت  ار أمح  د الن  

 -ه    1423اي ابهلن  د، الطبع  ة: األوىل، ابلتع  اون م  ع ال  دار الس  لفية ببومب   ،الرش  د للنش  ر والتوزي  ع ابل  رايض

 م.2003

    هيم ب   ن املغ   رية البخ   اري، أب   و املؤل   ف: حمم   د ب   ن إمساعي   ل ب   ن إب   را ؛لإلم   ام البخ   اريحيح األدب املف   رد ص

ه   (، حق  ق أحاديث  ه وعل  ق علي  ه: حمم  د انص  ر ال  دين األلب  اِن، الناش  ر: دار الص  ديق 256هللا )املت  و : عب  د

 م.1997 -ه  1418والتوزيع، الطبعة: الرابعة، للنشر 

 الرمحن حممد انصر الدين بن احلاج نوح بن جناِت بن آدمبو عبداملؤلف: أ ؛لصغري وزايداتهصحيح اجلامع ا، 

 ه (، الناشر: املكتب اإلسلمي.1420األشقودري األلباِن )املتو : 

 ه   (، الناش  ر: مؤسس  ة 1420ر ال  دين األلب  اِن )املت  و : املؤل  ف: الش  يخ حمم  د انص   ؛ص  حيح س  نن أِب داود

 م.2002 -ه  1423، ع، الكويت، الطبعة: األوىلغراس للنشر والتوزي

 بن احلاج نوح ب ن جن اِت ب ن آدم،  املؤلف: أبو عبدالرمحن حممد انصر الدين ؛ضعيف اجلامع الصغري وزايدته

 ه (، أشرف على طبعه: زهري الشاويش، الناشر: املكتب اإلسلمي.1420األشقودري األلباِن )املتو : 

 ه    (، أش   رف عل   ى طباعت   ه 1420)املت   و :  املؤل   ف: حمم   د انص   ر ال   دين األلب   اِن ؛ض   عيف س   نن الرتم   ذي

املكت ب  ال رايض، توزي ع: ،مكت ب الرتبي ة الع رِب ل دول اخلل يج :م ن عليق عليه: زه ري الش اويش، بتكلي فوالت

 م.1991 -ه  1411وت، الطبعة: األوىل، بري  ،االسلمي

 ن بن حممد بن أِب بكر الرمحمشس الدين أبو اخلري حممد بن عبداملؤلف:  ؛الضوء اللمع ألهل القرن التاسع

 بريوت. ،لناشر: منشورات دار مكتبة احلياةه (، ا902بن عثمان بن حممد السخاوي )املتو : 
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 س حاق املؤل ف: أمح د ب ن حمم د ب ن إ ؛ع ز وج ل ومعاش رته م ع العب اد عمل اليوم والليلة س لوك الن ب م ع رب ه

)املت   و :  (اب   ن السُّ   ّنِ  )ح، ال   دِ يْ نَ َوريُّ، املع   روف ب     هللا ب   ن إب   راهيم ب   ن بُ   َديْ ب   ن إب   راهيم ب   ن أس   باط ب   ن عب   د

 .ه (364

 ه  (، 303املتو : الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساِن، النسائي )املؤلف: أبو عبد ؛عمل اليوم والليلة

 .1406بريوت، الطبعة: الثانية،  ،وق محادة، الناشر: مؤسسة الرسالةفار  /احملقق: د

  ؛األم  اِن م  ن أس  رار الف  تح ال  رابِن تي  ب مس  ند اإلم  ام أمح  د ب  ن حنب  ل الش  يباِن ومع  ه بل  وغالف  تح ال  رابِن لرت 

ه    (، الناش   ر: دار إحي   اء ال   رتاث 1378الرمحن ب   ن حمم   د البن   ا الس   اعاِت )املت   و : املؤل   ف: أمح   د ب   ن عب   د

 .24العرِب، الطبعة: الثانية، عدد األجزاء: 

  املؤلف: حممد بن حمم د ب ن عل ي، ؛ ل املتقني أو األربعني الطائيةكتاب األربعني يف إرشاد السائرين إىل مناز

غ     دة، الناش     ر: دار البش     ائر  ه      (، احملق     ق: عبدالس     تار أب     و555أب     و الفت     وح الط     ائي اهلم     ذاِن )املت     و : 

 م.1999 -ه  1420 ،اإلسلمية، الطبعة: األوىل

 هللا ب  ن حمم  د ب  ن إب  راهيم ب  ن ة، عب  دملؤل  ف: أب  و بك  ر ب  ن أِب ش  يبا ؛كت  اب املص  نف يف األحادي  ث واآلاثرال

 ،يوس   ف احل   وت، الناش   ر: مكتب   ة الرش   ده    (، احملق   ق: كم   ال 235عثم   ان ب   ن خواس   يت العبس   ي )املت   و : 

 .1409الرايض، الطبعة: األوىل، 

   املؤل  ف: إمساعي  ل ب  ن حمم  د  ؛تهر م  ن األحادي  ث عل  ى ألس  نة الن  اسكش  ف اخلف  اء ومزي  ل اإللب  اس عم  ا اش

الق اهرة،  ،ام الدين القدسيه (، الناشر: مكتبة القدسي، لصاحبها حس1162العجلوِن اجلراحي )املتو : 

 ه .1351عام النشر: 
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 هللا ب ن أِب القاس م قي الدين أبو العباس أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسلم بن عب داملؤلف: ت ؛الكلم الطيب

ه    (، حتقي   ق: حمم   د انص   ر ال   دين األلب   اِن، 728راِن احلنبل   ي الدمش   قي )املت   و : ب   ن حمم   د اب   ن تيمي   ة احل   

 .1977 ،بريوت، الطبعة: الثالثة ،اإلسلميالناشر: املكتب 

 ه   (، 1061املؤل  ف: جن  م ال  دين حمم  د ب  ن حمم  د الغ  زي )املت  و :  ؛ئ  ة العاش  رةاالكواك  ب الس  ائرة أبعي  ان امل

 -ه       1418لبن     ان، الطبع     ة: األوىل،  ،الكت     ب العلمي     ة، ب     ريوت لناش     ر: داراحملق     ق: خلي     ل املنص     ور، ا

 م.1997

 الباقي ب  ن ص  احل ب  ن حمم  د )املت  و : املؤل  ف: حمم  د ف  ؤاد ب  ن عب  د ؛تف  ق علي  ه الش  يخاناللؤل  ؤ واملرج  ان فيم  ا ا

ه و كم ا   رهحممد احللب )بدون طبع ة وب دون اتري خ(، مث ص و   ،لناشر: دار إحياء الكتب العربيةه (، ا1388

م، توزي ع: دار ال راين 1986 -ه   1407ر احل ديث، الق اهرة، بت اريخ: : دابنفس ترقيم ص فحاته وأحاديث هو 

 للرتاث.

  الرمحن أمح د ب ن ش عيب ب ن عل ي اخلراس اِن، املؤلف: أبو عبد ؛من السنن = السنن الصغرى للنسائياجملتىب

حل  ب،  ،ب املطبوع  ات اإلس  لميةلناش  ر: مكت  الفتاح أب  و غ  دة، اه   (، حتقي  ق: عب  د303ئي )املت  و : النس  ا

 .1986 - 1406الطبعة: الثانية، 

 املؤلف: أب و احلس ن ن ور ال دين عل ي ب ن أِب بك ر ب ن س ليمان اهليثم ي )املت و :  ؛نبع الفوائدجممع الزوائد وم

ه     ، 1414لقدس    ي، الق    اهرة، ع    ام النش    ر: ه     (، احملق    ق: حس    ام ال    دين القدس    ي، الناش    ر: مكتب    ة ا807

 م.1994

 :بريوت.جدة ،ة اإلسلمية ومؤسسة علوم القرآنكوثر الربِن، الناشر: دار القبلة للثقاف  احملقق / 
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 َمام  الُبَخار ي يح اإل  بن احلاج نوح بن جناِت بن آدم،  املؤلف: أبو عبدالرمحن حممد انصر الدين ؛خُمَْتَصر َصح 

ع، ال رايض، الطبع ة: األوىل، للن ْش ر والتوزي ع ارف ه (، الناشر: مكتب ة امل1420 : األشقودري األلباِن )املتو 

 م.2002 -ه  1422

 املؤل ف: عب دالعظيم ب ن  ؛لم ب ن احلج اج القش ريي النيس ابوريلإلمام أِب احلسني مس ؛ح مسلمخمتصر صحي

ه    (، احملق   ق: حمم   د انص   ر ال   دين 656زك   ي ال   دين املن   ذري )املت   و : هللا، أب   و حمم   د، عب   دالقوي ب   ن عب   د

 م.1987 -ه  1407لبنان، الطبعة: السادسة،  ،ر: املكتب اإلسلمي، بريوتالناش األلباِن،

  املؤلف: علي بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور ال دين امل ل اهل روي  ؛قاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحمر

 م.2002 -ه  1422لبنان، الطبعة: األوىل،  ،ه (، الناشر: دار الفكر، بريوت1014القاري )املتو : 

 هللا ب ن حمم د ب ن محدوي ه ب ن نُع يم ب ن ب دهللا احلاكم حممد بن عاملؤلف: أبو عبد ؛املستدرك على الصحيحني

 القادره    (، حتقي   ق: مص   طفى عب   د405ت   و : احلك   م الض   ب الطهم   اِن النيس   ابوري املع   روف ابب   ن البي   ع )امل

 .1990 - 1411بريوت، الطبعة: األوىل،  ،عطا، الناشر: دار الكتب العلمية

 ر ه   (، حتقي  ق: ع  ام230املؤل  ف: عل  ي ب  ن اجلَْع  د ب  ن عبي  د اجلَ  ْوَهري البغ  دادي )املت  و :  ؛مس  ند اب  ن اجلع  د

 .1990 - 1410بريوت، الطبعة: األوىل،  ،أمحد حيدر، الناشر: مؤسسة اندر

 املت   و : يداود ب   ن اجل   ارود الطيالس   ي البص   ر  املؤل   ف: أب   و داود س   ليمان ب   ن ؛مس   ند أِب داود الطيالس   ي( 

مص    ر، الطبع     ة: األوىل،  ،ناش    ر: دار هج     راحملس     ن الرتك    ي، ال (، احملق    ق: ال     دكتور حمم    د ب    ن عبده    204

 م.1999 -ه  1419
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 املؤلف: أبو يعلى أمحد بن علي بن املُثىن بن يىي بن عيسى بن هلل التميم ي، املوص لي  ؛مسند أِب يعلى

دمش    ق، الطبع    ة: األوىل،  ،امل    أمون لل    رتاثأس    د، الناش    ر: دار ه     (، احملق    ق: حس    ني س    ليم 307)املت    و : 

1404 - 1984. 

 أمح  د ب  ن حمم  د ب  ن حنب  ل ب  ن ه  لل ب  ن أس  د الش  يباِن هللاأمح  د ب  ن حنب  ل، املؤل  ف: أب  و عب  د مس  ند اإلم  ام 

احملس  ن عب  دهللا ب  ن عبد /ع  ادل مرش  د، وآخ  رون، إش  راف: د ،ه   (، احملق  ق: ش  عيب األرن  ؤوط241 )املت  و :

 م.2001 -ه  1421لرسالة، الطبعة: األوىل، ة االرتكي، الناشر: مؤسس

 ل  ف: أب  و بك  ر أمح  د ب  ن عم  رو ب  ن عب  داخلالق ب  ن خ  لد ب  ن املؤ  ؛لب  زار املنش  ور ابس  م البح  ر الزخ  ارمس  ند ا

 1ه  (، احملق ق: حمف وظ ال رمحن زي ن هللا، )حق ق األج زاء م ن 292هللا العتك ي املع روف ابلب زار )املت و : عبيد

اخلالق الش   افعي )حق   ق اجل   زء (، وص   ربي عب   د17إىل  10ألج   زاء م   ن ا (، وع   ادل ب   ن س   عد )حق   ق9إىل 

 م(.2009م، وانتهت 1988املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، )بدأت  ،(، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم18

 حمم د ب  ن س لمة ب ن جعف  ر ب ن عل  ي ب ن حكم  ون القض اعي املص  ري هللااملؤل  ف: أب و عب  د ؛مس ند الش هاب 

ب ريوت، الطبع ة: الثاني ة،  ،شر: مؤسسة الرسالةاجمليد السلفي، النا، احملقق: محدي بن عبده (454 : )املتو 

1407 - 1986. 

  َخ املس ند الص
ُ
 :)املت  و  وب ب ن إس َحاق اإلس فَراييّنعق  املؤل ف: أب و عوان ة ي ؛رج عل ى ص  حيح مس لمحيح امل

ثني بكلي    ة  احلَ   ديث  الش     ريف   ،جمموع   ة م   ن العلم   اء ه    (، حتقي   ق: 316 تنس   يق وإخ    راج: َفر ي   ق م    ن البَ   اح 

َع ة اإلس لمي ة، املمَلك ة اْلَعَربي  ة الس  َوالدِ   َع ة اإلس لمي ة، الناش ر: اجلَام  ُعودية، الطبع ة: رَاَسات  اإلس لمي ة ابجلَام 

 م.2014 -ه  1435األُوىل، 
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 هللا، وِل ال  دين، التربي  زي )املت  و :  اخلطي  ب العم  ري، أب  و عب  داملؤل  ف: حمم  د ب  ن عب  دهللا ؛مش  كاة املص  ابيح

ب    ريوت، الطبع    ة: الثالث    ة،  ،لب    اِن، الناش    ر: املكت    ب اإلس    لميه     (، احملق    ق: حمم    د انص    ر ال    دين األ741

1985. 

 ه    (، 211الرزاق ب   ن مه   ام ب   ن انف   ع احلم   ريي اليم   اِن الص   نعاِن )املت   و : املؤل   ف: أب   و بك   ر عب   د ؛املص   نف

ب ريوت،  ،طل ب م ن: املكت ب اإلس لمياهلن د، ي ،األعظم ي، الناش ر: اجملل س العلم ي : حبيب ال رمحناحملقق

 .1403الطبعة: الثانية، 

 املؤل   ف: س   ليمان ب   ن أمح   د ب   ن أي   وب ب   ن مط   ري اللخم   ي الش   امي، أب   و القاس   م الط   رباِن  ؛املعج   م األوس   ط

يم احلس  يّن، الناش  ر: دار س  ن ب  ن إب  راهاحملعبد ،ق  ق: ط  ارق ب  ن ع  وض هللا ب  ن حمم  ده   (، احمل360)املت  و : 

 القاهرة. ،احلرمني

 املؤل   ف: س   ليمان ب   ن أمح   د ب   ن أي   وب ب   ن مط   ري اللخم   ي الش   امي، أب   و القاس   م الط   رباِن  ؛املعج   م األوس   ط

يم احلس  يّن، الناش  ر: دار احملس  ن ب  ن إب  راهعبد ،ق  ق: ط  ارق ب  ن ع  وض هللا ب  ن حمم  ده   (، احمل360)املت  و : 

 القاهرة. ،احلرمني

 ْعَج  ُم الَكب   ري للط  رباِن قط
ُ
جَ امل

ُ
 ؛َند  الن ُّْعَم  ان  بْ  ن  َبش   ريٍ يَ َتَض  م ُن ُج  ْزًءا م   ْن ُمْس  ل   د  احلَ  اد ي والع ْش  ر يَن َع  ٌة م   َن امل

ه   (، 360املؤل  ف: س  ليمان ب  ن أمح  د ب  ن أي  وب ب  ن مط  ري اللخم  ي الش  امي، أب  و القاس  م الط  رباِن )املت  و : 

، الرمحن اجلريس يل د ب ن عب دد/ خا ،هللا احلمي داف وعناية: د/ سعد ب ن عب دني إبشر حتقيق: فريق من الباحث

 م.2006 -ه  1427الطبعة: األوىل: 
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 ويق  ال ل  ه:  ،يسِ   املؤل  ف: أب  و حمم  د عبداحلمي  د ب  ن محي  د ب  ن نص  ر الكَ  ؛املنتخ  ب م  ن مس  ند عب  د ب  ن محي  د

حمم    ود حمم    د خلي    ل  ،امرائياحملق    ق: ص    بحي الب    دري الس     ه     (،249ي ابلف    تح واإلعج    ام )املت    و : الَكشِ     

 .1988 - 1408القاهرة، الطبعة: األوىل،  ،مكتبة السنةالصعيدي، الناشر: 

 املؤل  ف: أب  و احلس  ن ن  ور ال  دين عل  ي ب  ن أِب بك  ر ب  ن س  ليمان اهليثم  ي  ؛م  وارد الظم  آن إىل زوائ  د اب  ن حب  ان

عب ده عل ي الكوش ك، الناش ر: دار الثقاف ة العربي ة،  ،ه  (، احملق ق: حس ني س ليم أس د ال داراِن807)املتو : 

 م(.1992 -م 1990ه ( = )1412 - 1411: األوىل، )دمشق، الطبعة

  ( 50موس  وعة حتت  وي عل  ى أكث  ر م  ن ))العص  ر حمم  د انص  ر ال  دين األلب  اِن موس  وعة العلم  ة اإلم  ام جم  دد

بن احلاج ن وح  بدالرمحن حممد انصر الديناملؤلف: أبو ع (؛العلمة األلباِن وتراثه اخلالد ودراسة حول عمًل 

ه  (، َص نَ َعُه: ش ادي ب ن حمم د ب ن س امل آل نعم ان، 1420بن جناِت بن آدم، األش قودري األلب اِن )املت و : 

ال   يمن، الطبع   ة:  ،ة وحتقي   ق ال   رتاث والرتمج   ة، ص   نعاءالناش   ر: مرك   ز النعم   ان للبح   وث والدراس   ات اإلس   لمي

 م.2010 -ه  1431األوىل، 

 ب  ن حمم  د ب  ن حمم  د ب  ن حمم  د املؤل  ف: جم  د ال  دين أب  و الس  عادات املب  ارك  ؛اي  ة يف غري  ب احل  ديث واألث  رالنه

ه   1399ب ريوت،  ،ه  (، الناش ر: املكتب ة العلمي ة606اب ن األث ري )املت و :  ،الكرمي الش يباِن اجل زريابن عب د

 حممود حممد الطناحي. ي،م، حتقيق: طاهر أمحد الزاو 1979 -

  ب ن عل ي ب ن احلس ن ب ن بش ر، أب و املؤل ف: حمم د  ؛حاديث الرسول صلى هللا عليه وس لميف أنوادر األصول

 بريوت. ،ن عمرية، الناشر: دار اجليلالرمحه (، احملقق: عبد320ملتو : حنو هللا، احلكيم الرتمذي )اعبد
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