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 ةازمَ َج ات اظمُ قَ عَ الد  

 تلـقف

 اـعالمة

 جالل اـدين اـسقوصي

 هـ( 199)

 رمحه اهلل

 اطتـى به

 حمؿد بن أمحد بن حمؿود آل رحاب

 ؼػر اهلل ـه وـواـديه ودشاخيه وـؾؿسؾؿع
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 مـ الرضمقؿبسم اهلل اـرح

 فوٓ يرد داعقَ  ,فب راصمقَ ق  احلؿد هلل الذي ٓ ُي   

 .والصالة والسالم ععم ؽمقدكا حمؿد وآلف وصحبف الػرقة الزاكقة

 :هذا صمزء دم إدعقة اظمجازمة

إما لقصػ دم الداعل يستبان-1

أو فضؾ دم الققت-2

أو اظمؽان-3

احِلسان وردت زمف إضماديُث  أو رشف دم الدعاء-4

 ؽمؿقتف:

ؽمفام الصازمة دم الدعقات اظمجازمة. 

 وطمامتة ضمسـة مقؿقكة, ,واهلل أؽملل اظمعقكة 

 ورسمبتف ععم أرزمع فصقل. 
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الػصؾ إول 

 فقام يرصمع إىل الداعل

 عـ أيب هريرة ريض اهلل عـف قال: قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ:

 :شمالث دعقات مستجاب هلـ ٓ ؾمؽ فقفـ 

 دعقة اظمظؾقم -1

 ودعقة اظمسافر -2

 ودعقة القالديـ ععم القلد. -3

 وأزمق داود والؼممذي. (إدب)أطمرصمف البخاري دم 

 وأطمرج أمحد والبزار زمسـد ضمسـ عـف قال: قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ:

 وإن كان فاصمرا فػجقره ععم كػسف . ,دعقة اظمظؾقم مستجازمة 

 وٕمحد مـ ضمديث أكس:

 وإن كان كافرا. 
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وأطمرج ازمـ ماصمف عـ أم ضمؽقؿ قالت: قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ: دعاء 

 القالد يػيض إىل احلجاب.

وأطمرج الؼممذي عـ أيب هريرة ريض اهلل عـف قال: قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف 

 وؽمؾؿ:

 شمالث ٓ سمرد دعقهتؿ : 

 يػطر  1الصائؿ ضمتك-1

 والمام العادل -2

 ودعقة اظمظؾقم.-3

دم )ؾمعب اليامن( عـ أيب هريرة ريض اهلل عـف عـ الـبل صعم اهلل  وأطمرج البقفؼل

 عؾقف وؽمؾؿ قال:

 شمالشمة ٓ يرد اهلل دعاءهؿ:  

 الذاكر اهلل كثغما -1

 واظمظؾقم -2

                                                           

 كسخة : حع.يف  1
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 والمام اظمؼسط.-3

 وأطمرج أزمق ُكعقؿ دم )احلؾقة( عـ شمقزمان قال: قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ: 

 أرزمعة دعقهتؿ مستجازمة: 

 ل المام العاد-1

 والرصمؾ يدعق ٕطمقف زمظفر الغقب -2

 ودعقة اظمظؾقم -3

 ورصمؾ يدعق لقلده.-4

 عـ ازمـ عباس قال: قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ: (الؽبغم)وأطمرج الطػماين دم 

 :دعقسمان لقس زمقـفام وزمني اهلل ضمجاب 

 دعقة اظمظؾقم -1

 ودعقة اظمرء ٕطمقف زمظفر الغقب .-2

ي عـ عبد اهلل زمـ عؿرو عـ الـبل وأزمق داود والؼممذ (إدب)وأطمرج البخاري دم 

 صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال:
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 دعاُء غائٍب لغائب. أرسع الدعاء إصمازمةً  

عـ أيب الدرداء عـ الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ  (إدب)وأطمرج أمحد والبخاري دم 

 كان يؼقل:

إن دعقة اظمرء اظمسؾؿ مستجازمة ٕطمقف زمظفر الغقب, عـد رأؽمف مؾؽ مقكؾ كؾام دعك  

 خغم قال: آمني, ولؽ زمؿثؾ ذلؽ.ٕطمقف زم

 مـ ؿمريؼ الصـازمحل أكف ؽمؿع أزما زمؽر الصديؼ قال: (إدب)وأطمرج البخاري دم 

 ستجاب.إن دعقة إخ دم اهلل سمُ  

 وأطمرج البزار عـ عؿران زمـ ضمصني قال: قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ :

 دعاء إخ ٕطمقف زمظفر الغقب ٓ يرد. 

 عـ ازمـ عباس أن الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال: وأطمرج البقفؼل دم )الشعب( 

 مخس دعقات مستجاب هلـ :

 دعقة اظمظؾقم ضمتك يـترص-1

 ودعقة احلاج ضمتك يصدر -2
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 ودعقة الغازي ضمتك يؼػؾ -3

 ودعقة اظمريض ضمتك يػمأ  -4

ودعقة إخ ٕطمقف زمظفر الغقب, وأرسع هذه الدعقات إصمازمًة دعقة إخ  -5

 .ٕطمقف زمظفر الغقب 

 عبد اهلل زمـ عباس قال: قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ : وأطمرج الديؾؿل عـ 

 2وٓ يؾعـ ,إذا أضمرم أضمدكؿ فؾقممـ ععم دعائف إذا قال: الؾفؿ اغػر رم فؾقؼؾ: آمني

جقب زمدعائف اظمممـني واظمممـات اؽمتُ  ـ عؿ  فنن دعاءه مستجاب, ومَ  ,هبقؿة وٓ إكساكا

 لف.

 رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال: وأطمرج ازمـ ماصمف عـ أيب هريرة ريض اهلل عـف أن

 وإن اؽمتغػروه غػر هلؿ . ,احلجاج والعامر وفد اهلل إن دعقه أصماهبؿ 

وأطمرج أيضا عـ ازمـ عؿر ريض اهلل عـف عـ الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال: الغازي 

 وؽمللقه فلعطاهؿ. ,دعاهؿ فلصمازمقه ,دم ؽمبقؾ اهلل واحلاج واظمعتؿر وفد اهلل

 مـ ضمديث صمازمر مثؾف.وأطمرج البزار 

                                                           

 وهو ؼؾط. "يعؾن"يف: أ  2
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 وأطمرج البزار عـ أيب هريرة عـ الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال:

 شمالث ضمؼ ععم اهلل ٓ يرد هلؿ دعقة: 

 الصائؿ ضمتك يػطر-1

 واظمظؾقم ضمتك يـترص -2

 واظمسافر ضمتك يرصمع. -3

 أن الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال: ازمـ عؿرووأطمرج الـسائل عـ 

 لؾصائؿ عـد فطره دعقة مستجازمة. 

 أطمرج ازمـ ماصمف عـ عؿر قال: قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ : و

 فنن دعاءه كدعاء اظمالئؽة. ,إذا دطمؾت ععم مريض فُؿْرُه يدعق لؽ

 عـ أيب الدرداء قال: (ؽمــف)وأطمرج ؽمعقد زمـ مـصقر دم 

 اغتـؿ دعقة اظمممـ اظمبتعم. 

 وأطمرج الديؾؿل عـ ؽمؾامن مرفقعا :

 إن اظمبتعم سمستجاب دعقسمف.
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 : (ؾمعب اليامن)والبقفؼل دم  (إوؽمط)ج الطػماين دم وأطمر

 وذكبف مغػقر. ,ومروهؿ أن يدعقا لؽؿ, فنن دعقة اظمريض مستجازمة ,قدوا اظمرىضعُ 

وأطمرج ازمـ أيب الدكقا والبقفؼل عـ ازمـ عباس قال: قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف 

 وؽمؾؿ :

 ٓ سمرد دعقة اظمريض ضمتك يػمأ. 

  اهلل عـف قال: قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ : وأطمرج احلاكؿ عـ أيب هريرة ريض

 ., فؾقؽثر مـ الدعاء دم الرطماءوالشدائد 3مـ رسه أن يستجاب لف عـد الؽرب

 وأطمرج أمحد عـ ازمـ عؿر قال: قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ :

 فؾقػرج عـ معرس. ,مـ أراد أن سمستجاب دعقسمف وأن سمؽشػ كرزمتف 

  هريرة مرفقعا :وأطمرج الديؾؿل عـ أيب

 اسمؼقا دعقة اظمعرس. 

زمسـد ٓ زملس زمف عـ أكس عـ الـبل صعم اهلل عؾقف  (إوؽمط)وأطمرج الطػماين دم 

 وؽمؾؿ قال:

                                                           

 وهو وهم. "اـؽز "يف أ  3
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 إن اهلل يستحل مـ ذي الشقبة اظمسؾؿ إن كان ُمسددا َلزوما لؾسـة أن يسلل فال يعطقف. 

 وأطمرج الديؾؿل عـ ازمـ عؿر مرفقعا :

.دعاء اظمْحَسـ إلقف لؾُؿْحِس    ـ ٓ ُيَردُّ

 قال: قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ : عـ أيب أمامة  (الشعب)وأطمرج البقفؼل دم 

 إن حلامؾ الؼرآن دعقة مستجازمة يدعق هبا فقستجاب لف.

وأطمرج احلاكؿ عـ ضمبقب زمـ مسؾؿة الػفري ؽمؿعت رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ 

 يؼقل: 

 ٓ أصماهبؿ اهلل.إـ زمعضفؿ ٓ جيتؿع مأل فقدعق زمعضفؿ ويمم  

 قال: قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ :وأطمرج أزمق كعقؿ دم )احلؾقة( عـ أكس 

 ما اصمتؿع شمالشمة قط يدعقن إٓ كان ضمؼا ععم اهلل أن ٓ يرد أيدهيؿ. 

أن رصمال قال لف: ادع رم قال: ادع   ؿماوسعـ  (الشعب)وأطمرج أزمق كعقؿ والبقفؼل دم 

 ذا دعاه.فنكف جيقب اظمضطر إ ,اهلل لـػسؽ
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الػصؾ الثاين 

 فقام يرصمع إىل إوقات

 عـ ؽمفؾ زمـ ؽمعد قال:

 :ؽماعتان سمػتح هلام أزمقاب السامء, وقؾ  داع سمرد عؾقف دعقسمف 

 ضمني حيرض الـداء -1

 والصػ دم ؽمبقؾ اهلل . -2

 .(إدب)أطمرصمف البخاري دم

 عـف أن رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال: (اظمستدرك)وأطمرج احلاكؿ دم 

 ردان: شمـتان ٓ سمُ  

 الدعاء عـد الـداء -1

 وضمني البلس ضمني يؾحؿ زمعضفؿ زمعضا.-2

  : يـشب زمعضفؿ زمبعض دم احلرب.-زماحلاء اظمفؿؾة-يؾحؿ 
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وأطمرج أزمق داود والؼممذي واحلاكؿ عـ أكس أن رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال: 

 الدعاء مستجاب زمني الـداء والقامة.

 صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال:  وأطمرج احلاكؿ عـ أيب أمامة أن رؽمقل اهلل

فؿـ كزل زمف كرب أو ؾمدة  ,إذا كادى اظمـادي فتحت أزمقاب السامء واؽمتجقب الدعاء

 فؾقتحر  اظمـادي فقجقبف شمؿ يؼقل:

وكؾؿة  ,دعقة احلؼ ,اظمستجاب هلا ,الؾفؿ رب هذه الدعقة الصادقة اظمستجازمة 

ار أهؾفا أضمقاءا واصمعؾـا مـ طمق ,وازمعثـا عؾقفا ,وأمتـا عؾقفا ,أضمقـا عؾقفا ,التؼقى

 شمؿ يسلل اهللَ ضماصمَتف. ,وأمقاسما

 وأطمرج مسؾؿ عـ صمازمر: ؽمؿعت الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ يؼقل: 

إن دم الؾقؾ لساعة ٓ يقافؼفا رصمؾ مسؾؿ يسلل اهلل طمغما مـ أمر الدكقا وأطمرة إٓ 

 أعطاه إياه, وذلؽ كؾ لقؾة.

 اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال دم صعموأطمرج احلاكؿ والؼممذي عـ ازمـ عباس أن رؽمقل اهلل 

 شمؾث الؾقؾ أطمر:

 إهنا ؽماعة مشفقدة, والدعاء فقفا مستجاب. 
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وأطمرج الطػماين زمسـد صحقح عـ عثامن زمـ أيب العاص الثؼػل عـ الـبل صعم اهلل 

 عؾقف وؽمؾؿ قال: 

 سمػتح أزمقاب السامء كصػ الؾقؾ فقـادي مـاد: 

 , ؟هؾ ِمـ داٍع فقستجاب لف

 , ؟هؾ مـ ؽمائؾ فقعطك

 ,؟مؽروب فقػرج عـفهؾ مـ 

 فال يبؼك مسؾؿ فقدعق زمدعقة إٓ اؽمتجاب اهلل لف إٓ زاكقة سمسعك زمػرصمفا أو عشارا. 

 وأطمرج البزار والطػماين زمسـد صحقح عـ ازمـ عؿر قال:

 ؟كادى رصمؾ رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ أّي الؾقؾ أصمقب دعقة 

 قال: 

 صمقف الؾقؾ أطمر. 

 مامة عـ رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال:وأطمرج الطػماين زمسـد ضعقػ عـ أيب أ

 سمػتح أزمقاب السامء ويستجاب الدعاء دم أرزمعة مقاؿمـ:
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 عـد التؼاء الصػقف دم ؽمبقؾ اهلل-1

 وعـد كزول الغقث -2

 وعـد إقامة الصالة -3

 وعـد رؤية الؽعبة.  -4

: قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ : عـ عائشة قالت (احلؾقة)وأطمرج أزمق كعقؿ دم 

فقفـ إٓ اؽمتجقب لف ما مل يسلل قطقعة رضمؿ أو  اعات لؾؿرء اظمسؾؿ ما دعشمالث ؽما

 :ملشمام

 ضمني يمذن اظممذن زمالصالة ضمتك يسؽت-1

 وضمني يؾتؼل الصػان ضمتك حيؽؿ اهلل زمقـفام -2

 وضمني يـزل اظمطر ضمتك يسؽـ. -3

 وأطمرج ؽمعقد زمـ مـصقر عـ عطاء قال:

 دهـ :شمالث طِمالل سُمػتح عـدهـ أزمقاب السامء فتحروا الدعاء عـ 

 عـد إذان-1
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 وعـد كزول الغقث -2

 وعـد التؼاء الزضمػني. -3

قال: قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف  عـ عبد اهلل زمـ أيب أوذموأطمرج أزمق كعقؿ دم )احلؾقة( 

 وؽمؾؿ :

 فنهنا ؽماعة إوازمني . ,فارفعقا إىل اهلل ضمقائجؽؿ ,وهبت إرياح اءإفقت ءإذا فا 

صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ كان إذا زالت الشؿس وأطمرج أيضا عـ ؽمفؾ زمـ ؽمعد أن الـبل 

 عـ كبد السامء قدَر رشاك قام فصعم أرزمع ركعات,

 قؾت: يا رؽمقل اهلل ما هذه الصالة؟ 

 قال: 

 مـ صالهـ, فؼد أضمقا لقؾتف, هذه ؽماعة سُمػتح فقفا السامء, فقستجاب فقفا الدعاء .

ؾؿ ذكر يقم اجلؿعة, وأطمرج الشقخان عـ أيب هريرة أن رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽم

 فؼال: 
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 4فقف ؽماعة ٓ يقافؼفا عبد مسؾؿ وهق قائؿ يصيل يسلل ؾمقئا إٓ أعطاه إياه.

وأطمرج ؽمعقد زمـ مـصقر دم )ؽمــف( عـ اظمطؾب زمـ عبد اهلل زمـ ضمـطب أن الـبل صعم 

 اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال: 

 مـ أفضؾ الدعاء يقم عرفة.

 وأطمرج الديؾؿل عـ أيب أمامة مرفقعا :

 ٓ سمرد فقفا دعقة: مخس لقال

 أول لقؾة مـ رصمب-1

 ولقؾة الـصػ مـ ؾمعبان -2

 ولقؾة اجلؿعة -3

 5ولقؾة العقديـ.  -4

                                                           

خصقصة, وكظؿه ؼر  911ذؿر ؾريب  (اـؾؿعة يف خصائص اجلؿعة)وـؾعالمة اـسقوصي جزء كػقس سامه:  4

 واحد.

 وـقؾة شعبان وكصف واـعقدين طرؽة ـقؾة إحقاء يف اـبدر ضوء)وـؾعالمة اـسقوصي جزء ـطقف سامه:  5

 .(اـؼدر
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وأطمرج عبد الرزاق دم )اظمصـػ( والبقفؼل دم )ؾمعب اليامن(عـ ازمـ عؿر مثؾف 

  مرفقعا.

 وأطمرج البقفؼل دم )الشعب( عـ الشافعل قال:

 زمؾغـا أكف كان يؼال:

  ذكر مثؾف.إن الدعاء يستجاب دم مخس لقال...ف

-وأطمرج الطػماين عـ عبادة زمـ الصامت أن رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال يقما 

 :-وضمرض رمضان

 الدعاء. 6أسماكؿ رمضان ؾمفر زمركة, فقف سمـزل الرمحة, وحتط اخلطايا, ويستجقب

 وأطمرج دم )إوؽمط( عـ عؿر زمـ اخلطاب قال: 

 قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ: 

   رمضان مغػقر لف, وؽمائؾ اهلل فقف ٓ يقب.ذاكر اهلل دم

 وأطمرج البقفؼل دم )الشعب( عـ أكس عـ الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال:

 مع كؾ طمتؿة دعقة مستجازمة. 

                                                           

 ــستجقب مفؿؾة حتتؿل اـتاء واـقاء   -يف األصل: ـــحط   6
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 وأطمرصمف مـ وصمف آطمر زمؾػظ آطمر: 

 وؾمجرة دم اجلـة. ,عـد طمتؿ الؼرآن دعقة مستجازمة

 سختقاين قال:وأطمرج أزمق زمؽر زمـ أزمقض دم )صمزئف( اظمشفقِر عـ أيقب ال

 ."ـ عؾقفا فانكؾ مَ ": الدعاء عـد قراءة هذه أية 7زمؾغـا أكف يستجقب

 أن رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال:8وأطمرج عـ .......

 مـ صعم فريضة فؾف دعقة مستجازمة. 

وأطمرج ازمـ عساكر دم سمرمجة احلجاج عـ أيب مقؽمك قال: قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف 

 وؽمؾؿ: 

 ىل اهلل ضماصمة فؾقدع هبا دزمَر صالٍة مػروضة.مـ كاكت لف إ

 وأطمرج مسؾؿ عـ ازمـ عباس أن الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال:

, وأما فلما الركقع فعظؿقا فقف الرب ,إين هنقت أن أقرأ الؼرآن راكعا وؽماصمدا 

 أن يستجاب لؽؿ. ـٌ ؿِ السجقد فاصمتفدوا فقف مـ الدعاء, فؼَ 

                                                           

 ستجاب.هؽذا يف األصل أي: اهلل, وـعؾفا : يُ  7

 بقاض باألصل, ويف اهلامش: ؿذا بلصل ممـػه. 8
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 قل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ : وأطمرج الؼممذي عـ ازمـ عؿر قال: قال رؽم

 إذا فتح ععم العبد الدعاء فؾقدع رزمف, فنن اهلل سمعاىل يستجقب.

 وأطمرج أمحد دم )الزهد( عـ طمالد احلذاء قال:

 كان عقسك عؾقف السالم يؼقل: 

 قا عـد ذلؽ.إذا وصمدسمؿ قشعريرة ودمعة فادعُ  

 صعم اهلل عؾقف وأطمرج الطػماين زمسـد ضمسـ عـ أيب رهؿ السؿعل قال: قال رؽمقل اهلل

 وؽمؾؿ:

 ا يستجاب عـده الدعاء العطاس.إن مم 

 وأطمرج أمحد دم )الزهد( قال: 

 ضمدشمـا القلقد زمـ مسؾؿ ؽمؿعت يزيد زمـ أيب مريؿ

 ؽمؿعت أزما إدريس اخلقٓين يؼقل: 

 قال معاذ زمـ صمبؾ : 
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فارغب إىل رزمؽ  9إكؽ جتالس ققما ٓ حمالة يقضقن دم احلديث, فنذا رأيتفؿ غػؾقا 

 رغبات. عـد ذلؽ

ضمدشمـل أزمق ؿمؾحة ضمؽقؿ زمـ قال القلقد: فذكرسمف لعبد الرمحـ زمـ يزيد, فؼال: كعؿ.

 ديـار أهنؿ كاكقا يؼقلقن:

إكف الدعاء اظمستجاب, قالقا: إذا رأيت الـاس غػؾقا, فارغب إىل رزمؽ عـد ذلؽ  

 رغبات.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 يف األصل: طؼؾوا! 9
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الػصؾ الثالث 

 فقام يرصمع إىل إماكـ

 ار زمسـد صمقد عـ صمازمر زمـ عبد اهلل قال: أطمرج البخاري دم )إدب( وأمحد والبز

دعا رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ دم هذا اظمسجد مسجد الػتح يقم آشمـني ويقم 

 الثالشماء ويقم إرزمعاء, فاؽمتجقب لف زمني الصالسمني مـ يقم إرزمعاء.

 قال صمازمر:

السمني يقم ومل يـزل يب أمر مفؿ غائظ إٓ سمقطمقت سمؾؽ الساعة فدعقت اهلل فقف زمني الص

 إٓ عرفت الصمازمة.إرزمعاء دم سمؾؽ الساعة 

 وأطمرج الطػماين عـ ازمـ عباس أن رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال:

 ما يدعق زمف صاضمب عاهة إٓ زمرأ. ,ما زمني الركـ واظمؼام مؾتزم 

 وأطمرج ؽمعقد زمـ مـصقر والبقفؼل عـ ازمـ عباس قال: 

 .10أضمٌد فقف ؾمقئا إٓ أعطاه اظمؾتزم زمني الركـ والباب, ٓ يسلل اهللَ

                                                           

أورده ادمـف يف  زم رويته طن طدة شقوخ وهلل احلؿد, وؾدوؽقه حديث مسؾسل بنجابة اـدطاء طـد ادؾت 10

 )جقاد ادسؾسالت(, وأسوؾه هـا بتاممه ـؾػائدة ؾال رمحه اهلل:
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اِدَس  احلديث  َطَػَ  اـسَّ

  بِنَِجاَبةِ  مسؾسل
ِ
َطاء  ادمُؾمتََزمِ  يِف  اـدُّ

ـِي تم َزَ ََسِن, َأِب  بِـمُت  َهاكِئٍ  ُأمُّ  َأخم ـَتم  َطَؾقمَفا, َساَمًطا احلم َكا: َؾا َزَ دٍ  بمنُ  اهللَِّ  َطبمدُ  َأخم , حُمَؿَّ َكا: َؾاَل  اــََّشاُوِريُّ َزَ  َأخم

َراِهقمُ  دٍ  بمنُ  إِبم , حُمَؿَّ يُّ َكا: َؾاَل  اـطََّزِ َزَ َؼاِسمِ  َأُبو َأخم ـم , بمنُ  ا يٍّ َكا: َؾاَل  َمؽِّ َزَ , َأُبو َأخم َؾِػيُّ ُت : َؾاَل  َصاِهٍراـسِّ  َأَبا َسِؿعم

َػتمِح  ـم , ا َكِويَّ َغزم ـم ُت : َيُؼوُل  ا ََسنِ  َأَبا َسِؿعم دِ  بمنَ  َطِظَّ  احلم ٍ  بمنِ  حُمَؿَّ بَّاَن, َكصم ُت : َيُؼوُل  اـؾَّ َؼاِسمِ  َأَبا َسِؿعم ـم  بمنَ  مَحمَزةَ  ا

, ُيوُسَف  ِؿيَّ فم ُت : َيُؼوُل  اـسَّ َؼاِسمِ  َأَبا َسِؿعم ـم دِ  بمنَ  اهللَِّ ُطَبقمدَ  ا اَز, َخَؾٍف  بمنِ  حُمَؿَّ ُت : َيُؼوُل  اـبَزَّ دَ  َسِؿعم ََسنِ  نَ بم  حُمَؿَّ  احلم

, َكمَصاِريَّ ُت : َيُؼوُل  األم رٍ  َأَبا َسِؿعم دَ  َبؽم ِريَس  بمنَ  حُمَؿَّ , إِدم يَّ ُت : َيُؼوُل  ادمَؽِّ ِ  بمنَ  اهللَِّ  َطبمدَ  َسِؿعم َبرم , اـزُّ َُؿقمِديَّ : َيُؼوُل  احلم

ُت  َقانَ  َسِؿعم ُت : َيُؼوُل  ُطَققمـََة, بمنَ  ُسػم َرو َسِؿعم  بمنَ  َطؿم

ُت : ُل َيُؼو ِديـَاٍر, ُت : َيُؼوُل  َطبَّاٍس, ابمنَ  َسِؿعم َتَزمُ »: َيُؼوُل  َوَسؾََّم, َطَؾقمهِ  اهللَُّ َصذَّ  اــَّبِيَّ  َسِؿعم ِضعٌ  ادمُؾم َتَجاُب  َموم  ُيسم

َطاُء, ؽِقهِ  َوةً  ؽِقهِ  َتَعاَغ  اهللََّ  َطبمدٌ  َدَطا َوَما اـدُّ َتَجاََبَا إاِل َدطم  . «اسم

ُت  َما هللََِّؽَوا: َطبَّاسٍ  ابمنُ  َؾاَل   .َأَجاَبـِي إاِل َؾطُّ  ؽِقهِ  اهللََّ  َدَطوم

ٌرو َؾاَل  ُت  َما َوَأَكا: َطؿم َتَجاَب  إاِل ؽِقهِ  اهللََّ  َدَطوم  .ِل  اسم

َقانُ  َؾاَل  ُت  َما َوَأَكا: ُسػم َتَجاَب  إاِل ؽِقهِ  اهللََّ  َدَطوم  .ِل  اسم

َُؿقمِديُّ  َؾاَل  ُت  َما َوَأَكا: احلم َتَجاَب  إاِل ؽِقهِ  اهللََّ َدَطوم  .ِل  اسم

دُ  َؾاَل  ِريَس  بمنُ  حُمَؿَّ ُت  َما َوَأَكا: إِدم َتَجاَب  إاِل ؽِقهِ  اهللََّ َدَطوم  .ِل  اسم

دُ  َؾاَل  ََسنِ  بمنُ  حُمَؿَّ ُت  َما َوَأَكا: احلم َتَجاَب  إاِل ؽِقهِ  اهللََّ َدَطوم  .ِل  اسم

دٍ  بمنُ  اهللَِّ ُطَبقمدُ  َؾاَل  ُت  َوَأَكا: حُمَؿَّ َتَجاَب  ِمَراًرا ؽِقهِ  هللََّا َدَطوم  .ِل  َؽاسم

ُت  َوَأَكا: مَحمَزةُ  َؾاَل  َتَجاَب  ؽِقهِ  اهللََّ َدَطوم  .ِل  َؽاسم

ََسنُ  َؾاَل  بَّانُ  احلم ُت  َوَأَكا: اـؾَّ َتَجاَب  ؽِقهِ  اهللََّ َدَطوم  .ِل  َؽاسم

َكِويُّ  َؾاَل  َغزم ـم ُت  َوَأَكا: ا َتَجاَب  ؽِقهِ  اهللََّ َدَطوم  .ِل  َؽاسم
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أن رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف  :وأطمرج أزمق كعقؿ دم )الصحازمة( عـ رزمقعة زمـ وقاص

 وؽمؾؿ قال:

                                                                                                                                                                             

َؾِػيُّ  اَل ؾَ  ُت  َوَأَكا: اـسِّ َتَجاَب  ؽِقهِ  اهللََّ َدَطوم  .ِل  َؽاسم

يٍّ  ابمنُ  َؾاَل  ُت  َوَأَكا: َمؽِّ َتَجاَب  ؽِقهِ  اهللََّ دَطوم  .ِل  َؽاسم

يُّ  َؾاَل  َزِ ُت  َوَأَكا: اـطَّ َتَجاَب  ؽِقهِ  اهللََّ  َدَطوم  .ِل  َؽاسم

ُت  َوَأَكا: اــََّشاُوِريُّ  َؾاَل  َتَجاَب  قهِ ؽِ  اهللََّ  َدَطوم  .ِل  َؽاسم

ـَتم  ُت  َوَأَكا: َهاكِئٍ  ُأمُّ  َؾا َتَجاَب  ؽِقهِ  اهللََّ َدَطوم  .ِل  َؽاسم

ُت  َوَأَكا: ُؾؾمُت  ةٍ  بُِلُمورٍ  اهللََّ  دَطوم قَِويَّ ٍة, ُدكم َرِويَّ َتَجاَب  َوُأخم ُوَغ, ِل  َؽاسم ُجو األم َرى َتُؽونَ  َأنم  َوَأرم ُتِجقَبتم  َؾدِ  األُخم  .اسم

َرَجهُ  َؼاِض  َأخم ـم َػا يِف  ِطَقاٌض  ا َرَجهُ  ُمَسؾمَسال, اـشِّ َؾِؿيُّ  َوَأخم يم ـَدِ  يِف  اـدَّ سِ  ُمسم َدوم ِػرم ـم هٍ  ِمنم  ا  .آَخرَ  َوجم

دِ  َطنم  ََسنِ  بمنِ  حُمَؿَّ َكمَصاِريِّ  َراِشدٍ  بمنِ  احلم  .ُمَسؾمَسال األم

َاؽِظُ  َوَؾاَل  رِ  َأُبو احلم ِديٍّ  بمنُ  َبؽم ِرو َحِديِث  ِمنم  َؼِريٌب  نٌ َحَس  َحِديٌث  َهَذا: َمسم دَ  َطبَّاٍس, ابمنِ  َطنِ  ِديـَاٍر, بمنِ  َطؿم  َتَػرَّ

دُ  ُمَسؾمَساًل  بِهِ  ِريَس  بمنُ  حُمَؿَّ , إِدم يُّ , َؿاتُِب  ادمَؽِّ َُؿقمِديِّ  .َطـمهُ  احلم

, َأِب  َحِديِث  ِمنم  ُرِوَي  َوَؾدم  ِ َبرم ُؾوًؽا, َطبَّاسٍ  ابمنِ  َطنِ  اـزُّ ًيا َيُؽونُ  ال َوِمثمُؾهُ  َموم  .َرأم

َرَجهُ : ُؾؾمُت  ِ  َأِب  َصِريِق  ِمنم  َأخم َبرم َبقمَفِؼيُّ  َمـمُصوٍر, بمنُ  َسِعقدُ : اـزُّ ـم  َؾاَل  َوَؾدم  .َؾِوي   َشاِهدٌ  َوُهوَ  ُسـَـِِفاَم, يِف  َوا

َهبِيُّ  ِل, اـطَِّريِق  يِف  ادمِقَزانِ  يِف : اـذَّ دِ حُمَ  َيَدا َصـََعتم  ِِمَّا َأُضـُّهُ  األَوَّ ََسنِ  بمنِ  ؿَّ  .األَكمَصاِريِّ  احلم

قمَس  ـَ  َؾاَل.اكتفى َؿاَم  َو

وأؾول حتدثا بـعؿة اهلل : ؾد دطوت اهلل تعاغ ؽقه بلشقاء ورأيت حتؼؼفا بنذكه وؿرمه وجوده رأي اـعع, وأسلل 

 .اهلل اخلتم باحلسـى وخامتة اـسعادة ل وـواـدي ودشاخيي وأحباب يف اهلل ومجقع ادسؾؿع.آمع
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 شمالشمة مقاؿمـ ٓ سمرد فقفا دعقة : 

 رصمؾ يؽقن دم زمرية ضمقث ٓ يراه إٓ اهلل ,-1

 ورصمؾ يؽقن معف فئة فقػر عـف أصحازمف فقثبت,-2

  ورصمؾ يؼقم مـ آطمر الؾقؾ.-3
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زمعالػصؾ الرا 

 فقام يرصمع إىل الدعاء

 أطمرج البخاري دم)إدب( عـ أكس قال:

 كـت مع الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ فدعا رصمؾ فؼال:

إين أؽمللؽ, فؼال الـبل صعم اهلل عؾقف  ,يا ضمل يا قققم ,يا زمديع السؿقات وإرض

 وؽمؾؿ :

 أصماب.عل زمف , والذي كػيس زمقده دعا اهلل زماؽمؿف الذي إذا دُ ؟أسمدرون زمام دعا 

 وأطمرج احلاكؿ عـ أكس قال:

فؾام ركع وؽمجد سمشفد ودعا  ,كـا مع الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ ورصمؾ قائؿ يصيل 

 فؼال دم دعائف:

يا ذا  ,زمديع السؿقات وإرض ,ٓ إلف إٓ أكت ,الؾفؿ إين أؽمللؽ زملن لؽ احلؿد 

 يا ضمل يا قققم, فؼال الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ: ,اجلالل والكرام

 وإذا ؽمئؾ زمف أعطك. ,زماؽمؿف إعظؿ الذي إذا دعل زمف أصمابلؼد دعا اهلل  

 :وأطمرج احلاكؿ عـ أكس
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 أن رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ ؽمؿع رصمال يؼقل:  

زمديع السؿقات  ,احلـان اظمـان ,الؾفؿ إين أؽمللؽ زملن لؽ احلؿد ٓ إلف إٓ أكت

 وأعقذ زمؽ مـ الـار,  ,ذو اجلالل والكرام, أؽمللؽ اجلـة ,وإرض

 بل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ:فؼال الـ

 وإذا ؽمئؾ زمف أعطك. ,لؼد كان يدعق اهلل زماؽمؿف الذي إذا دعل زمف أصماب 

 وأطمرج البخاري دم )إدب( عـ ازمـ عباس قال:

 ـ كزل زمف هؿ أو غؿ أو كرب أو طماف مـ ؽمؾطان فدعا هبمٓء اؽمتجقب لف : مَ  

العظقؿ,  ورب العرش ,رب السؿقات السبع ,الؾفؿ إين أؽمللؽ زمال إلف إٓ أكت

ورب العرش الؽريؿ, وأؽمللؽ زمال  ,رب السؿقات والسبع ,وأؽمللؽ زمال إلف إٓ أكت

إكؽ ععم كؾ يشء  ,رب السؿقات السبع وإرضني السبع وما فقفـ ,إلف إٓ أكت

 شمؿ ؽمؾ اهلل ضماصمتؽ. ,قدير

 أن رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ ؽمؿع رصمال يؼقل:  :وأطمرج احلاكؿ عـ زمريدة

 ,ومل يقلد ,الذي مل يؾد ,الصؿد ,إضمد ,ٓ إلف أكت ,لكؽ أكت اهللالؾفؿ إين أؽمللؽ زم

 ومل يؽـ لف كػما أضمد ,
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 فؼال الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ: 

 , وإذا دعل زمف أصماب.11لؼد ؽمللت اهلل زماؽمؿف إعظؿ الذي إذا ؽمئؾ زمف أعطاه 

قال رؽمقل  وأطمرج البزار وأزمق الشقخ دم )الثقاب( عـ عائشة ريض اهلل عـفا قالت:

 صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ: اهلل 

 ْؾ سُمعط.ؽَم  ,قال اهلل: لبقؽ عبدي ,إذا قال العبد: يا رب يا رب أرزمعا

 وعـ صمازمر مثؾف. 

 رواه الديؾؿل .

أن الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ دطمؾ ععم  :وأطمرج الطػماين دم )إوؽمط( عـ أكس

 عائشة ذات غداة فؼالت:

ذا ؽمئؾ زمف أعطك, فلعرض وإ ,يا رؽمقل اهلل عؾؿـل اؽمؿ اهلل الذي إذا دعل زمف أصماب 

 ت فؼالت: زمقصمفف فؼامت فتقضلَ 

وما مل أعؾؿ , وزماؽمؿؽ العظقؿ الذي  ,ما عؾؿت مـف ,الؾفؿ إين أؽمللؽ مـ اخلغم كؾف

 وإذا ؽمئؾت زمف أعطقت ,إذا دعقت زمف أصمبت

                                                           
 هؽذا يف األصل, وـعؾفا: أططى. 11
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 فؼال:  

 .واهلل إهنا لػل هذه إؽمامء

 وأطمرج دم )الؽبغم( عـ ازمـ عباس عـ الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال:

قؾ الؾفؿ "ؽمؿ اهلل إعظؿ الذي إذا دعل زمف أصماب دم هذه أية مـ آل عؿران: ا 

 إىل آطمر أية. "...مالؽ اظمؾؽ

 :وأطمرج دم )الؽبغم( و)إوؽمط( زمسـد ضمسـ عـ معاوية زمـ أيب ؽمػقان

 ؽمؿعت رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ يؼقل:  

 مـ دعا هبمٓء الؽؾامت اخلؿس مل يسلل اهلل ؾمقئا إٓ أعطاه:

 إلف إٓ اهلل ٓ-1

 واهلل أكػم,  -2

وهق ععم كؾ يشء  ,ولف احلؿد ,لف اظمؾؽ ,ٓ إلف إٓ اهلل وضمده ٓ رشيؽ لف-3

 قدير,

 ٓ إلف إٓ اهلل   -4
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 وٓ ضمقل وٓ ققة إٓ زماهلل.-5

أن الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ صعم العرص فؿر  :وأطمرج دم )الؽبغم( عـ ازمـ عؿر

 الؽؾب فلهؾؽف اهلل, فؾام فر  زمـ أيب وقاص ععم فدعا ؽمعُد  ,كؾب لقؼطع عؾقف صالسمف

 ؟الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال لسعد: كقػ دعت عؾقف

يا ذا اجلالل والكرام أهؾِؽ هذا الؽؾب قبَؾ أن يؼطع  ,إلف إٓ أكت ٓ قال: ؽمبحاكؽ  

 ععم كبقؽ صالسمف , 

 فؼال الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ: 

 رض ٓؽمُتجقب لؽ.لؼد دعقت زمؽؾامت لق دعقَت هبا ععم مـ زمني السؿقات وإ

وأطمرج الطػماين دم )إوؽمط( زمسـد ضمسـ عـ احلسني قال: قال ؽمؿرة زمـ صمـدب: 

أٓ أضمدشمؽ ضمديثا ؽمؿعتف مـ رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ مرارا, ومـ أيب زمؽر 

 مرارا, ومـ عؿر مرارا: 

 َمـ قال إذا أصبح وإذا أمسك:

 ,وأكت متقتـل ,سمسؼقـلوأكت  ,وأكت سمطعؿـل ,وأكت هتديـل ,الؾفؿ أكت طمؾؼتـل

 وأكت حتققـل مل يسلل اهلل ؾمقئا إٓ أعطاه إياه.
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 قال ؽمؿرة:

 فؾؼقت عبد اهلل زمـ ؽمالم فحدشمتف فؼال:  

فؽان يدعق هبـ دم كؾ يقم ؽمبع  ,همٓء الؽؾامت كان اهلل أعطاهـ مقؽمك عؾقف السالم

 .مرات, فال يسلل اهلل ؾمقئا إٓ أعطاه إياه

أن رصمال قال: يا رؽمقل اهلل هؾ مـ الدعاء يشء ٓ  وأطمرج الطػماين عـ ازمـ عباس

 ؟.يرد

 قال : كعؿ سمؼقل: 

 أؽمللؽ زماؽمؿؽ إععم إعز إصمؾ إكرم.

 أن رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال: :وأطمرج احلاكؿ عـ ؽمعد زمـ أيب وقاص

 دعقة أطمل ذي الـقن إذ دعا وهق دم زمطـ احلقت:  

 ,"نيٓ إلف إٓ أكت ؽمبحاكؽ إين كـت مـ الظاظم"

 إكف مل يدع هبا مسؾؿ دم يشء قط إٓ اؽمتجاب اهلل لف هبا. 

 وأطمرج احلاكؿ عـ عبد اهلل زمـ مسعقد أكف دعا فؼال:
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الؾفؿ إين أؽمللؽ إيامكا ٓ يرسمد, وكعقام ٓ يـػد, ومرافؼة كبقؽ حمؿد, دم أععم درج اجلـة 

 .صمـة اخلؾد

 فؼال لف الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ: ؽمؾ سمعط.

: يا 12اكؿ عـ أكس قال: قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ وهق يؼقلوأطمرج احل

 أرضمؿ الرامحني, فؼال لف: ؽمؾ, فؼط كظر اهلل إلقؽ.

 وأطمرج احلاكؿ عـ أيب أمامة قال: قال رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ:

 إن مؾؽا مقكال زمؿـ يؼقل: يا أرضمؿ الرامحني,  

 فؿـ قاهلا شمالشما قال لف اظمؾؽ: 

 رامحني قد أقبؾ عؾقؽ فسؾ.إن أرضمؿ ال

 13وأطمرج عـ أيب هريرة أن رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ....

وأطمرج أزمق يععم والطػماين وازمـ أيب الدكقا دم كتاب )إضاضمل( عـ ازمـ مسعقد قال : 

 قال الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ: 

                                                           
 هؽذا يف األصل, وـعؾفا : سؿع رسول اهلل صذ اهلل طؾقه وسؾم رجال وهو يؼول....إـخ 12

 يف اهلامش: ؿذا بلصل ممـػه. 13
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 قطقعة رضمؿ مـ قال لقؾة عرفة هذه العرش كؾامت ألػ مرة مل يسلل اهلل  إٓ أعطاه إٓ

 أو ملشمؿ:

ؽمبحان الذي دم السامء عرؾمف, ؽمبحان الذي دم إرض مقؿمئف, ؽمبحان الذي دم 

البحر ؽمبقؾف, ؽمبحان الذي دم الـار ؽمؾطاكف, ؽمبحان الذي دم اجلـة رمحتف, ؽمبحان 

الذي دم الؼبقر قضاؤه, ؽمبحان الذي دم اهلقاء روضمف, ؽمبحان الذي رفع السامء, 

 , ؽمبحان الذي ٓ مـجا مـف إٓ إلقف.ؽمبحان الذي وضع إرض 

 وأطمرج الطػماين دم )إوؽمط( عـ أكس عـ الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال: 

 إذا ؿمؾبت ضماصمة فلضمببت أن سمـجح فؼال:

ٓ إلف إٓ اهلل وضمده ٓ رشيؽ لف العيل العظقؿ, ٓ إلف إٓ اهلل وضمده ٓ رشيؽ لف احلؾقؿ  

ل الؼققم , ؽمبحان اهلل رب العرش العظقؿ , الؽريؿ, زمسؿ الذي ٓ إلف إٓ هق احل

كلهنؿ يقم يرون ما يقعدون مل يؾبثقا إٓ ؽماعة مـ هنار " ,"احلؿد هلل رب العاظمني"

إٓ عشقة أو كلهنؿ يقم يروهنا مل يؾبثقا " "زمال  ففؾ هيؾؽ إٓ الؼقم الػاؽمؼقن

والغـقؿة مـ كؾ  ,وعزائؿ مغػرسمؽ ,, الؾفؿ إين أؽمللؽ مقصمبات رمحتؽ"ضحاها

السالمة مـ كؾ إشمؿ , الؾفؿ ٓ سمدع رم ذكبا إٓ غػرسمف, وٓ مها إٓ فرصمتف, وٓ ديـا و ,زمر
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إٓ قضقتف, وٓ ضماصمة مـ ضمقائج الدكقا وأطمرة إٓ قضقتفا زمرمحتؽ يا أرضمؿ 

 الرامحني.

 وأطمرج البزار واحلاكؿ عـ عائشة قالت: قال رم أيب: 

 ؽمؾؿ وقال:أٓ أعؾؿؽ دعاءا عؾؿـقف رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف و

أضمد شمؿ قؾتِف لؼضاه  َؾ ف احلقاريني لق كان عؾقِؽ ديـ مثكان عقسك عؾقف السالم يعؾؿ 

 اهلل عـِؽ قؾُت: زمعم.

 قال: ققرم:

رمحـ الدكقا وأطمرة  ,جمقب دعقة اظمضطر ,وكاؾمػ الؽرب ,الؾفؿ فارج اهلؿ

 رمحة سمغــل هبا عـ مـ ؽمقاك. لفارمحـ ,ورضمقؿفام, أكت سمرمحـل

 ـ معاذ زمـ صمبؾ أن رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ قال لف: وأطمرج الطػماين ع

يـ أمثاَل اجلبال قضاه اهلل . ,أٓ أعؾؿؽ دعاءا سمدعق زمف  فؾق كان عؾقؽ مـ الد 

 قؾت: زمعم.

 قال: قؾ:
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سمميت اظمؾؽ مـ سمشاء وسمـزع اظمؾؽ ممـ سمشاء ...إىل ققلف: زمغغم  ,الؾفؿ مالؽ اظمؾؽ

ومتـع مـ سمشاء,  ,, سمعطل مـ سمشاء مـفامضمساب, رمحـ الدكقا وأطمرة ورضمقؿفام

واقض عـل  ,فارمحـل رمحة سمغــل هبا عـ رمحة مـ ؽمقاك, الؾفؿ أغــل مـ الػؼر

 الديـ, وسمقفـل دم عبادسمؽ وصمفاٍد دم ؽمبقؾؽ.

  :وأطمرج احلاكؿ وصححف عـ عيل

رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ لق كان  أكف قال لرصمؾ: أٓ أعؾؿؽ كؾامت عؾؿـقفـ 

 ؾ صمبؾ شمبغم ديـا ٕداه اهلل عـؽ قؾ:عؾقؽ مث

 وأغــل زمػضؾؽ عؿـ ؽمقاك. ,الؾفؿ اكػـل زمحاللؽ عـ ضمرامؽ

 وأطمرج أزمق كعقؿ دم )احلؾقة( عـ معروف الؽرطمل قال:

 مـ قال ضمني يتعار مـ فراؾمف: 

وأؽمتغػر اهلل, الؾفؿ إين أؽمللؽ مـ فضؾؽ  ,وٓ إلف إٓ اهلل ,واحلؿد هلل ,ؽمبحان اهلل 

وهق مقكؾ زمؼضاء  ,فنهنام زمقدك ٓ يؿؾؽفام أضمد ؽمقاك إٓ قال اهلل جلػميؾورمحتؽ, 

 ة عبدي.ضمقائج العباد: يا صمػميؾ اقض ضماصم
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وأطمرج عبد اهلل زمـ المام أمحد دم )زوائد الزهد( عـ حيقك زمـ ؽمؾقؿ الطائػل عؿـ 

 ذكره قال: 

فنذا  ,"ما ؾماء اهلل"ؿمؾب مقؽمك عؾقف السالم مـ رزمف ضماصمة, فلزمطلت عؾقف فؼال: 

 فلوضمك إلقف :  ,فسلل رزمف ,ضماصمتف زمني يديف

 أكجح ما ؿمؾبت زمف احلقائج. "ما ؾماء اهلل" :أما عؾؿت أن ققلؽ

 رج هبذا السـد عـ يعؼقب عؾقف السالم : وأطم

اظمقت, وإن مؾؽ اظمقت اؽمتلذن رزمف دم أن يليت  مؾؽ كان أكرم أهؾ إرض عيل  

ؼؽ هؾ قبضت كػس يقؽمػ؟, يعؼقب فلذن لف فؼال لف يعؼقب: أؽمللؽ زمالذي طمؾ

 .ؽ اظمقت: يا يعؼقب أٓ أعؾؿؽ كؾامتفؼال: ٓ , شمؿ قال مؾ

 .قال: زمعم 

 قال: قؾ: 

 يا ذا اظمعروف الذي ٓ يـؼطع أزمدا, وٓ حيصقف غغمك. 

قال: فدعا هبا يعؼقب دم سمؾؽ الؾقؾة, فؾؿ يطؾع الػجر ضمتك ؿمرح الؼؿقص ععم 

 وصمفف.
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 زمؾػظ:  14وأطمرصمف ازمـ أيب الدكقا دم كتاب )الػرج زمعد الشدة(

 أٓ أعؾؿؽ كؾامت ٓ سمسلل اهللَ ؾمقئا إٓ أعطاك, وفقف: وٓ حيصقف غغمك.

قال: كزل صمػميؾ ععم يعؼقب فشؽك إلقف وأطمرج ازمـ أيب الدكقا عـ إزمراهقؿ زمـ طمالد 

 دعاءا إذا دعقَت زمف فرج اهلل عـؽ قؾ:ما هق فقف فؼال: أٓ أعؾؿؽ 

ْج عـل, فلسماه البشغم. ؟يا مـ ٓ يعؾؿ كقػ هق   إٓ هق, ويا مـ ٓ يبؾغ قدرسَمف غغُمه فر 

وأطمرج عبد اهلل أيضا وازمـ أيب الدكقا عـ قزعة زمـ ؽمقيد عـ أيب عبد اهلل ممذن الطائػ 

 .عؾقؽ احلبس قال: صماء صمػميؾ إىل يقؽمػ عؾقف السالم , فؼال: يا يقؽمػ اؾمتد

 .قال: كعؿ 

 قال: قؾ:  

 ,الؾفؿ اصمعؾ رم مـ كؾ ما أمهـل وكرزمـل مـ أمر دكقاي وأمر آطمريت فرصما وخمرصما

واقطعف عؿـ ؽمقاك  ,وشمبت رصمائل ,واغػر رم ذكبل ,وارزقـل مـ ضمقث ٓ أضمتسب

 ضمتك ٓ أرصمق أضمدا غغمك.

                                                           

 المة اـسقوصي هذا اـؽتاب مع زوائد, وسامه: األرج يف اـػرج.خلص اـع 14
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رج ازمـ أيب الدكقا عـ مدلج زمـ عبد العزيز عـ ؾمقخ مـ قريش أن صمػميؾ قال وأطم

 لقعؼقب:  قؾ:

 ا دائؿ اظمعروف, يا كثغم اخلغم, ي 

 فلوضمك اهلل إلقف لؼد دعقسمـل زمدعاء لق كان ازمـاك مقَتني لـرشهُتام لؽ.

 كر عـ ؽمعقد زمـ اظمسقب قال:وأطمرج ازمـ عسا

كزل يب أمر أمهـل فخرصمت مـ الؾقؾ إىل مسجد الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ فدطمؾت  

 اظمسجد فسؿعت ضمركة احلىص فالتػتُّ فؾؿ أر أضمدا, وؽمؿعت قائال يؼقل:

 ادع اهلل دم هذا إمر الذي هيؿؽ, وقؾ: 

ر , وإكؽ ما سمشاء الؾفؿ إين أؽمللؽ فنكؽ لـا مالؽ, وإكؽ ععم كؾ يشء قدير مؼتد 

 .مـ أمر يؽـ

 قال:

 فام دعقت اهلل زمف دم يشء إٓ وقد رأيتف. 
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طمامتة 

 أطمرج الطػماين دم )الؽبغم( عـ فضالة زمـ عبقد قال:

 طمؾ رصمؾ فصعم شمؿ قال:اهلل عؾقف وؽمؾؿ قاعد إذ د ل اهلل صعمزمقـا رؽمق

 الؾفؿ اغػر رم وارمحـل

 فؼال لف رؽمقل اهلل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ:

شمؿ  ,شمؿ صؾ ععم حمؿد ,عجؾت أهيا اظمصيل, إذا صؾقت فؼعدت فامحد اهلل زمام هق أهؾف

ر, فحؿد اهلل وصعم ععم الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ فؼال لف رؽمقل اهلل صعم اهلل صؾ آطِم 

 سُمعط. عؾقف وؽمؾؿ: ؽمؾ

 وأطمرج دم )إوؽمط( عـ عيل زمـ أيب ؿمالب قال:

 كؾ دعاٍء حمجقٌب ضمتك ُيَصعم  ععم حمؿد وآل حمؿد.

 قال:وأطمرج ازمـ عساكر عـ أمحد زمـ أيب احلقاري 

 قال رم أزمق ؽمؾقامن:
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فازمدأ زمالصالة ععم الـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ وؽمْؾ ضماصمَتؽ,  إذا ؽمللت اهللَ ضماصمةً 

ان, ومل يؽـ لغمد واطمتؿ زمالصالة ععم ا لـبل صعم اهلل عؾقف وؽمؾؿ, فنهنام دعقسمان ٓ سُمَرد 

 15ما زمقـفام.

 آطمر الؽتاب

 .وهلل احلؿد واظمـة, وصعم اهلل ععم حمؿد وآلف وؽمؾؿ

 

 

 

 

  

 

                                                           

وال ريب أن ختم اـؽتاب َبذا األثر ؽقه حسن ختام كسلل اهلل خامتة احلسـى, وـؾعالمة اـسقوصي جزء كػقس  15

الت واـوؽا يف اـصالة طذ اـصِّ )سامه: يف ؽضائل اـصالة طذ اــبي صذ اهلل طؾقه وسؾم وما يتعؾق َبا 

 كػته ألول مرة وهلل احلؿد, وهو موجود طذ األـوؿة.ؾقه وسؾم صذ اهلل ط (ادصطػى
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تصقر زمعض اظمخطقؿما 

 

 كسخة ثاـثة
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 كسخة رابعة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 كسخة خامسة
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 كسخة سادسة
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