
لدعاء: كتاب          الترغيب يف ا
ملقدسي الواحد ا عبد  لغين بن  ا عبد  و حممد   أب

   بسم اهللا الرمحن الرحيم وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم  
  باب ما ورد يف فضل الدعاء واحلث عليه

  
ببغداد أنبأ أبو الفضل  أخربنا أبو الفتح حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سلمان البغدادي املعروف بابن البطي ١

أمحد بن احلسن بن خريون املعدل أنبأ أبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان البزاز أنبأ أبو عمرو عبد امللك 
بن احلسن بن الفضل السقطي أنبأ إبراهيم ثنا عمران عن قتادة عن زرارة عن سعيد بن أيب احلسن عن أيب هريرة 

  )يء أكرم على اهللا من الدعاء ليس ش( قال قال رسول اهللا 
  

  أخرجه اإلمام أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه يف املسند
أخربنا حممد بن عبد الباقي أنبأ أمحد بن احلسن بن خريون أنبأ احلسن بن أمحد بن إبراهيم البزاز أنبأ أبو سهل أمحد  ٢

  الكرمي بن اهليثم الدير عاقويلبن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان أنبأ أبو حيىي عبد 
  

ال ( ثنا العباس بن اهليثم ثنا إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 
  )ينفع حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل وينقض القضاء املربم 

  )١(ألرض حىت تقوم الساعة إن الدعاء ليلقى البالء فيحتبسان بني السماء وا
أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن النقور البزاز ببغداد أنبأ أبو طالب عبد القادر بن حممد بن عبد  ٣

القادر بن حممد بن يوسف أنبأ أبو علي احلسن بن علي بن املذهب أنبأ أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك 
  أمحد بن حممد بن القطيعي ثنا عبد اهللا بن

  
  سنده ضعيف جدا -١
  

حنبل حدثين أيب رمحه اهللا ثنا احلكم بن موسى قال عبد اهللا وثناه احلكم بن موسى ثنا ابن عياش ثنا عبد اهللا بن عبد 
لن ينفع حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما ( الرمحن بن أيب حسني عن شهر بن حوشب عن معاذ عن النيب قال 

  )١) (عليكم بالدعاء عباد اهللا مل ينزل ف
أخربنا أبو القاسم حيىي بن ثابت بن بندار بن إبراهيم البقال أنبأ أيب أنبأ أبو علي احلسن بن طلحة النعايل أنبأ أبو  ٤

بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي ثنا يعقوب بن يوسف ثنا موسى بن حممد أبو هارون البكاء ثنا كثري بن 
  أبو هاشم قال مسعت أنس بن مالك يقول قال رسول اهللاعبد اهللا 

  
  سنده ضعيف -١
  



  )١) (يا بين أكثر من الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء املربم ( 
أخربنا أبو املكارم املبارك بن حممد بن املعمر الباذرائي أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن العالف أنبأ أبو احلسن  ٥

مي املقرىء أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد األدمي ثنا أمحد بن عبيد ثنا زكريا ثنا علي بن أمحد بن عمر احلما
  فليح بن سليمان عن هشام بن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا

  
  سنده ضعيف -١
  
إىل يوم  لن ينفع حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل وإن الدعاء يستقبل البالء يف اهلواء فيتعاركان( 

  )١) (القيامة 
أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن النقور أنبأ أبو بكر أمحد بن املظفر بن سوسن التمار أنبأ أبو علي  ٦

  احلسن بن أمحد بن
  
  سنده ضعيف -١
  

بن كعب ثنا  إبراهيم بن شاذان أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر األدمي القارىء ثنا أمحد بن زياد أبو جعفر ثنا إسحاق
داووا ( موسى بن عمري عن احلكم بن عتيبة عن إبراهيم عن األسود بن يزيد عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 

  )١) (مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة وأعدوا للبالء الدعاء 
حممد بن علي الزينيب أنبأ أبو  أخربنا أبو الفتح حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سلمان أنبأنا أبو الفوارس طراد بن ٧

  احلسني علي بن
  
  سنده ضعيف جدا -١
  

حممد بن عبد اهللا بن بشران املعدل أنبأ أبو علي احلسني بن صفوان أنبأ أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا 
كم ما لو أعطيت القرشي ثنا حممد بن إسحاق ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا سفيان بن عيينة قال اهللا عز وجل وأعطيت

  )ادعوين أستجب لكم ^ ( جربيل وميكائيل كنت قد أجزأت هلما أو كلمة حنوها 
أخربنا حممد بن عبد الباقي أنبأ أبو بكر أمحد بن علي بن احلسني بن زكريا الطريثيثي أنبأ احلسن بن أمحد بن  ٨

  إبراهيم أنبأ أبو
  

د بن النضر ثنا حيىي بن يوسف ثنا حفص بن غياث عن حممد إمساعيل بن علي بن بيان اخلطيب ثنا علي بن أمح
وقال ربكم ^ ( الدعاء هو العبادة مث قرأ ( األعمش عن ذر عن يسيع عن النعمان بن بشري قال قال رسول اهللا 

  )١) (ادعوين أستجب لكم 
عبد القادر بن حممد بن  أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن النقور أنبأ أبو طالب عبد القادر بن حممد بن ٩

  يوسف أنبأ أبو



  
  سنده ضعيف -١
  

علي احلسن بن علي بن املذهب أنبأ أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن 
(  حنبل حدثين أيب رمحه اهللا ثنا وكيع حدثين أبو مليح املدين مسعت من أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا

  )١) (من مل يدع اهللا غضب عليه 
أخربتنا أم احلسن فاطمة بنت علي بن عبد اهللا الوقايايت أنبأ أبو بكر أمحد بن املظفر بن سوسن التمار أنبأ أبو  ١٠

  القاسم عبد امللك بن
  
  سنده ضعيف -١
  

ثنا أمحد بن حيىي احللواين ثنا  حممد بن عبد اهللا بن بشران املعدل أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلجري
احلسن بن محاد الكويف ثنا حممد بن احلسن بن أيب يزيد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن علي بن أيب طالب 

  )١) (الدعاء سالح املؤمن وعماد الدين ونور السماوات واألرض ( رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 
لباقي بن أمحد بن سلمان أنبأ أبو بكر أمحد بن علي بن احلسني بن زكريا أخربنا أبو الفتح حممد بن عبد ا ١١

الطريثيثي أنبأ أبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان أنبأ أبو حممد إمساعيل بن علي اخلطيب ثنا حممد بن 
  احلسني بن عبد الرمحن ثنا حممد بن عبد اهللا

  
ري قال مسعت إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد سنده ضعيف األزدي ثنا محاد بن واقد البص -١

  )١) (سلوا اهللا من فضله فإن اهللا حيب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج ( اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا 
نبأ أبو حممد أخربنا أبو املعايل عمر بن بنيمان بن عمر املستعملي أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن البسري أ ١٢

  عبد اهللا بن حيىي بن
  
  سنده ضعيف -١
  

عبد اجلبار السكري أنبأ أبو علي إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الصفار ثنا سعدان بن مصر بن منصور البزاز ثنا عمر 
ن بن شبيب عن عبد اهللا بن عيسى عن جعفر وعبيد اهللا أبين أخي سامل بن أيب اجلعد عن سامل بن أيب اجلعد عن ثوبا

ال يزيد يف العمر إال الرب وال يرد القدر إال الدعاء وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصنعه ( موىل رسول اهللا أنه قال 
وإن يف التوراة مكتوب يا ابن آدم اتق ربك وبر والديك وصل رمحك أمدد لك يف عمرك وأيسر لك يسرك 

  )١) (وأصرف عنك عسرك 
  
  سنده ضعيف جدا -١
املكارم املبارك بن حممد بن املعمر الباذرائي أنبأ أبو بكر أمحد بن علي بن احلسني بن زكريا الصويف أخربنا أبو  ١٣



  الطريثيثي أنبأ أب
  

عبد اهللا احلسني بن شجاع املوصلي الصويف أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا حممد بن خلف ثنا موسى بن 
من أذن له بالدعاء فتح له أبواب الرمحة ( بيه عن جده أن رسول اهللا قال إبراهيم ثنا موسى بن جعفر بن حممد عن أ

) (١(  
أخربنا أبو الفتح حممد بن عبد الباقي أنبأ أبو الفضل أمحد بن احلسن بن خريون أنبأنا أبو علي بن شاذان أنبأ أبو  ١٤

على أيب عبد اهللا املنبهي وهو عبد علي عيسى بن حممد الطوماري ثنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن الرباء قال قرىء 
املنعم بن إدريس بن سنان بن سعيد بن كليب أنبأ أيب عن وهب بن منبه قال قال عيسى عليه السالم يا بين إسرائيل 

إن األجر حمروص عليه وال يدركه إال من عمل له وال يفتح إال ملن سأله وال جيده إال من طلبه واحلكمة نور كل 
  ل حكمة واحلق باب كل خري ورمحة اهللا باب كل حق ومفاتيح ذلك الدعاء والتضرع إىل اهللاقلب والتقوى رأس ك

أخربنا أبو شجاع أمحد بن موهوب بن املبارك بن السدنك أنبأ أبو علي حممد بن حممد بن عبد العزيز بن املهدي  ١٥
  أنبأ أبو القاسم

  
  سنده ضعيف -١
  

عقيل أنبأ إبراهيم بن مهدي املصيصي ثنا احلسن بن حممد البلخي ثنا محيد  عبد اهللا بن أمحد بن عمر بن شاهني ثنا أبو
ما كان اهللا عز وجل ليفتح لعبد بالدعاء فيغلق عنه باب اإلجابة اهللا ( الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا 

  )١) (عز وجل أكرم من ذلك 
قرىء أنبأ أبو طالب عبد القادر بن حممد بن عبد أخربنا أبو احلسن علي بن عساكر بن املرحب البطائحي ا مل ١٦

القادر بن حممد بن يوسف أنبأ أبو علي احلسن بن علي بن املذهب التميمي أنبأ أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن 
ن مالك القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عفان ثنا محاد أنبأ ثابت ومحيد وعلي بن زيد عن احلس

  )أكثروا من الدعاء فإنه من يكثر قرع الباب أوشك أن يفتح له ( أن أبا الدرداء كان يقول 
  
  سنده ضعيف جدا -١
  
  
أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن النقور أنبأ أبو احلسن علي بن املبارك بن علي املقرىء املعروف  ١٧

د بن احلسني بن خلف بن الفراء أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن بابن الفاعوس أنبأ القاضي اإلمام أبو يعلى حمم
مالك البيع قراءة عليه وأنا أمسع سنة ست ومثانني وثلثمائة ثنا أبو نصر الليث بن حممد بن الليث املروزي ثنا عبد 

رم مخسة من أهلم من أهلم مخسة مل حي( اهللا بن املبارك ثنا ورقاء عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا 
  )ادعوين أستجب لكم ^ ( الدعاء مل حيرم اإلجابة ألن اهللا تعاىل يقول 

  )وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ^ ( ومن أهلم التوبة مل حيرم القبول ألن اهللا تعاىل يقول 
  )لئن شكرمت ألزيدنكم ^ ( ومن أهلم الشكر مل حيرم الزيادة ألن اهللا تعاىل يقول 



  
  

ومن أهلم النفقة مل حيرم ) استغفروا ربكم إنه كان غفارا ^ ( االستغفار مل حيرم املغفرة ألن اهللا تعاىل يقول  ومن أهلم
  )وما أنفقتم من شيء فهو خيلفه ^ ( اخللف ألن اهللا يقول 

بن مسروق  أخربنا عبد اهللا بن حممد أنبأ أيب أنبأ أبو القاسم علي بن احملسن بن علي التنوخي ثنا أمحد بن حممد ١٨
ثنا حممد بن احلسني الربجالين ثنا أبو عامر العقدي ثنا أبو حبيب السلمي عن أيب عثمان النهدي قال قال سلمان 

  )١(رضي اهللا عنه إن اهللا حيي كرمي يستحيي أن يرفع العبد إليه يديه فريدمها صفرا أو قال خائبتني 
  
  اختلف يف رفعه ووقف -١
  
  
بن عبد الباقي بن أمحد بن سلمان أنبأ أبو اخلطاب نصر بن أمحد بن عبد اهللا بن البطر أخربنا أبو الفتح حممد  ١٩

القارىء أنبأ أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف السمسار أنبأ أبو بكر حممد بن احلسن النقاش 
ن هارون الزاهد قال مسعت أمحد بن خملد املقرىء ثنا أمحد بن اخلليل ببلخ ثنا عمر بن حممد ثنا منصور بن حممد ب

أال قد طال شوق األبرار إىل لقائي وإين إليهم ألشد شوقا وما تشوق املشتاقون ( اخلراساين يقول قال اهللا عز وجل 
إال بفضل شوقي إليهم أال من طلبين وجدين ومن طلب غريي مل جيدين ومن ذا الذي أقبل إيل مل أقبل إليه ومن ذا 

  )لي فلم أكفه ومن ذا الذي دعاين فلم أجبه ومن ذا الذي سألين فلم أعطه الذي توكل ع
أخربتنا أم احلسن فاطمة بنت علي بن عبد اهللا الوقايايت أنبأ أبو بكر أمحد بن املظفر بن سوسن أنبأ أبو القاسم  ٢٠

يب ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد امللك بن حممد بن عبد اله بن بشران أنبأ أبو احلسن أمحد بن إسحاق بن نيخاب الطي
( سليمان احلضرمي ثنا مسروق بن املرزبان ثنا حفص عن عاصم عن أيب عثمان عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  )إن أعجز الناس من عجز يف الدعاء وإن أخبل الناس من خبل بالسالم 
بو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن حممد بن أخربنا أبو بكر أمحد بن املقرب بن احلسني بن احلسن البغدادي أنبأ أ ٢١

  طلحة النعايل أنبأ أبو القاسم احلسن بن احلسن بن علي بن املنذر أنبأ أبو جعفر
  

حممد بن علي بن دحيم الشيباين ثنا مالك بن إمساعيل ثنا جعفر األمحر عن بيان عن أنس قال قيل يا رسول اهللا إنا 
  ه ما ال نرى إجابتهندعو بدعاء كثري فيه ما نرى إجابته وفي

  فقال والذي نفسي بيده ما من أحد يدعو بدعوة إال استجيب له أو صرف عنه مثلها شرا
  قالوا يا رسول اهللا إذا نكثر

  )١(قالوا فاهللا أكثر وأكرب ثالث مرات 
القادر بن  أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن رمضان بن عبد اهللا اجلندي أنبأ أبو طالب عبد القادر بن حممد بن عبد ٢٢

  حممد بن يوسف أنبأ أبو بكر حممد بن عبد امللك بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو احلسن
  
  سنده حسن -١



  
علي بن عمر بن أمحد الدارقطين أنبأ أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن الفضل البغدادي مبصر ثنا أبو مليل حممد بن 

عبيد بن محيد ثنا أبو أسامة عن ابن عون عن سليمان التيمي عن  عبد العزيز بن حممد بن ربيعة الكاليب ثنا حممد بن
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة ( أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا 

فع عنه رحم إال أعطاه اهللا عز وجل إحدى ثالث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يؤخرها له يف اآلخرة وإما أن يد
  )١(من السوء مثلها 

  
  سنده حسن -١
  
٢  

  باب يف األوقات اليت يدعى فيها
  
أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن احلسن بن هالل الدقاق ببغداد أنبأ أبو الفضل عبيد اهللا بن علي بن زكري الدقاق  ٢٣

ن عمرو بن البختري الرزاز ثنا كثري أنبأ أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران املعدل ثنا أبو جعفر حممد ب
هو ابن شهاب القزويين ثنا حممد بن سعيد بن سابق ثنا عمرو بن أيب قيس عن مطرف عن األعمش عن أيب سفيان 

  )يف الليل ساعة ال يسأل فيها عبد مسلم شيئا إال أعطاه وذلك كل ليلة ( عن جابر قال قال رسول اهللا 
  
  
بد الباقي بن أمحد بن سلمان أنبأ أبو الفضل أمحد بن احلسن بن خريون املعدل أنبأ أخربنا أبو الفتح حممد بن ع ٢٤

أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف السمسار أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان بن احلسن الفقيه 
نا جعفر ثنا اجلريري قال بلغنا أن داود النجاد احلنبلي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب رمحه اهللا ثنا سيار ث

  صلى اهللا عليه وسلم سأل جربيل عليه السالم قال يا جربيل أي الليل
  )١(أفضل قال يا داود ال أدري إال أن العرش يهتز من السحر 

ربقاين أخربنا حممد بن عبد الباقي أنبأ أبو احلسن علي بن أيوب البزاز أنبأ أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب ال ٢٥
  اخلوارزمي ثنا

  
هذا سند معطل حممد بن جعفر بن اهليثم ثنا ابن أيب العوام ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن هشام الدستوائي عن  -١

ينزل اهللا عز وجل كل ليلة إىل مساء الدنيا ( حيىي بن أيب كثري عن أيب جعفر أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا 
ستجيب له من ذا الذي يستغفرين فأغفر له من ذا الذي يسترزقين فأرزقه من ذا الذي فيقول من الذي يدعوين فأ

  )١(رواه النسائي يف اليوم والليلة ) يستكشف الضر أكشفه عنه حىت ينفجر الفجر 
أخربنا أبو احلسني عبد احلق بن عبد اخلالق بن أمحد بن عبد القادر بن حممد بن يوسف أنبأ عمي أبو طاهر عبد  ٢٦
  رمحن بن أمحد أنبأ أبو علي احلسن بن علي بن املذهب أنبأ أبو بكر بن مالك ثناال

  



  سنده ضعيف -١
  

عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن حنبل قال قرأت على أيب رضي اهللا عنه ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا إبراهيم 
يفتح أبواب السماء لثلث الليل الباقي مث إن اهللا عز وجل ( اهلجري عن أيب األحوص عن عبد اهللا عن النيب قال 

  )١) (يهبط إىل السماء الدنيا مث يبسط يده مث يقول أال عبد يسألين فأعطيه حىت يسطع الفجر 
أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن النقور أنبأ أبو بكر أمحد بن املظفر بن احلسني بن سوسن التمار أنبأ  ٢٧

  احلسن بن
  
  يفسنده ضع -١
  

أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن شاذان أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر األدمي ثنا عبد اهللا بن احلسن اهلامشي ثنا عبد اهللا 
إذا بقي ثلث الليل ( بن بكر السهمي ثنا هشام بن أيب عبد اهللا عن أيب جعفر أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا 

قول من ذا الذي يدعوين أستجيب له من ذا الذي يستغفرين أغفر له من ذا الذي نزل اهللا عز وجل إىل مساء الدنيا في
  )يستكشف الضر أكشفه عنه من ذا الذي يسترزقين أرزقه حىت ينفجر الفجر 

أخربنا أبو الفتح حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن علي بن النرسي الضرير األذرجي أنبأ أبو القاسم علي بن أمحد  ٢٨
يان الرزاز أنبأ احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان أنبأ أبو حممد جعفر بن حممد بن أمحد بن احلكم بن حممد بن ب

الواسطي أنبأ حممد بن يونس الكدميي ثنا إمساعيل بن سنان أبو عبيدة العصفري ثنا عكرمة بن عمار عن شداد أيب 
أي الليل الدعاء فيه أجوب قال إذا مضى نصف عمار عن أيب أمامة الباهلي قال قال عمرو بن عبسة يا رسول اهللا 

  الليل ينزل اهللا فيها إىل السماء الدنيا فيقول
  
  )١) (هل من داع يدعوين فأستجيب له هل من سائل يسألين فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له حىت ينفجر الفجر ( 
الفضل حممد بن ناصر رمحه اهللا أنبأ  أخربنا أبو منصور حممد بن أمحد بن الفرج الدقاق هو ابن أخت احلافظ أيب ٢٩

أبو عبد اهللا حممد بن عبد الباقي الدوري أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا امللك بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو احلسن 
علي بن عمر الدارقطين احلافظ ثنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن زياد النيسابوري الفقيه ثنا أمحد بن منصور ثنا 

بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن حممد بن إسحاق حدثين عمي عن عبيد اهللا بن أيب رافع موىل رسول اهللا عن  يعقوب
لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة وألخرت العشاء ( أبيه عن علي بن أيب طالب عن النيب قال 

  ل إىل مساء الدنيا فلم يزل هنالك حىت يطلع الفجرإىل ثلث الليل فإنه إذا مضى ثلث الليل األول هبط اهللا عز وج
  
  سنده ضعيف جدا -١
  
  

  )١(يقول أال سائل يعطى أال داع جياب أال سقيم يستشفي فيشفى أال مذنب يستغفر فيغفر له 
أخربنا أبو القاسم ذاكر بن كامل بن أيب غالب اخلفاف أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد الباقي الدوري أنبأ أبو  ٣٠



بكر حممد بن عبد امللك بن بشران أنبأ أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين احلافظ ثنا أمحد بن حممد بن مسعدة وعبد 
الرمحن بن احلسن بن أمحد اهلمذاين قاال ثنا إبراهيم بن احلسني اهلمذاين ثنا حممد بن إمساعيل اجلعفري عن عبد اهللا بن 

الرمحن عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد اهللا  سلمة بن أسلم عن حممد بن عبد اهللا بن عبد
إن اهللا ينزل كل ليلة إىل مساء الدنيا لثلث الليل فيقول أال عبد من عبادي يدعوين ( األنصاري أن رسول اهللا قال 
  فأستجيب له أو ظامل لنفسه

  
  سنده ضعيف -١
  

  ين فأنصره أال عان يدعوين فأفك عنهيدعوين فأغفر له أال مقتر عليه فأرزقه أال مظلوم يستنصر
  )١(فيكون ذلك مكانه حىت يضيء الفجر مث يعلو ربنا عز وجل إىل السماء العليا على كرسيه 

أخربنا حممد بن أمحد بن الفرج الدقاق أنبأ أبو عبد اهللا الدوري أنبأ حممد بن عبد امللك بن بشران أنبأ أبو  ٣١
مد حيىي بن حممد بن صاعد وأنا أمسع يف سنة سبع عشرة وثلثمائة ثنا حيىي بن احلسن الدارقطين قال قرىء على أيب حم

سليمان بن نضلة اخلزاعي ثنا سليمان بن بالل عن حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول 
ر يقول من ذا الذي ينزل اهللا عز وجل كل ليلة إىل السماء الدنيا لنصف الليل اآلخر أو الثلث اآلخ( اهللا قال 

يدعوين فأستجيب له من ذا الذي يسألين فأعطيه من ذا الذي يستغفرين فأغفر له حىت يطلع الفجر أو ينصرف 
  القارىء من صالة الصبح

أخربنا أبو بكر حممد بن علي بن أمحد بن حمبوب املسدي أنبأ أبو العز حممد بن املختار بن املؤيد باهللا أنبأ أبو  ٣٢
ن علي بن املذهب ثنا عمر بن أمحد بن عثمان ثنا أبو علي حممد بن سعيد بن عبد الرمحن احلراين بالرقة علي احلسن ب

ثنا حممد بن عبد اهللا التردواين حدثين أيب عن سابق الرببري عن أبان عن سعيد بن جبري عن عبد اهللا بن عمر قال 
  رمضان إىل آخر ليلة فال يغلق منها باب وتغلق إن أبواب اجلنان تفتح يف أول ليلة من( مسعت رسول اهللا يقول 

  
  سنده ضعيف جدا -١
  

أبواب جهنم من أول رمضان إىل آخر ليلة منه فال يفتح منها باب وتغل فيه مردة الشياطني حلق رمضان وحرمته 
م من داع ويبعث اهللا مناديا ينادي يف السماء الدنيا كل ليلة من غروب الشمس إىل طلوع الفجر يا باغي اخلري هل

يستجاب له من سائل يعطى سؤله من مستغفر يغفر له من تائب يتب عليه وهللا تعاىل عتقاء عند وقت فطر كل ليلة 
  )١) (من شهر رمضان عباد وإماء 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن عبد الصمد بن عبد الرزاق السلمي أنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الفقيه  ٣٣
  أنبأ القاضي أبو احلسني أمحد بن علي بن احلسني التوزي أنبأ أبو الفضل الطربي الزجاجي

  
  سنده ضعيف جدا -١
  

عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهللا بن سعد بن إبراهيم الزهري أنبأ حممد بن هارون بن اجملدد ثنا احلسن 



ة عن إبراهيم بن حممد عن معاوية بن عبد اهللا بن بن علي اخلالل احللواين ثنا عبد الرزاق أنبأ أبو بكر بن أيب سرب
إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها ( جعفر عن أبيه عن علي بن أيب طالب عليه السالم قال قال النيب 

وصوموا هنارها فإن اهللا عز وجل ينزل فيها لغروب الشمس إىل مساء الدنيا فيقول أال مستغفر فأغفر له أال تائب 
  )١) (أال كذا أال كذا حىت يطلع الفجر . . ب عليه أال مبتلى فأعافيه أال مسترزق فأرزقه فأتو
أخربنا حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سلمان أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد حممد بن طلحة النعايل أنبأ أبو  ٣٤

  احلسني
  
بو جعفر حممد بن عمرو بن البختري ثنا حيىي ثنا سنده ضعيف جدا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ثنا أ -١

ساعات تفتح ( إمساعيل بن عمر الواسطي ثنا مالك بن أنس عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا 
  )١) (فيها أبواب السماء وقل ما ترد على داع دعوة عند حضور النداء والصف يف سبيل اهللا عز وجل 

احلق بن عبد اخلالق بن أمحد بن عبد القادر بن حممد بن يوسف أنبأ عمي أبو طاهر عبد أخربنا أبو احلسني عبد  ٣٥
  الرمحن بن أمحد أنبأ أبو علي بن املذهب ثناه أمحد بن جعفر بن محدان ثنا

  
سنده ضعيف جدا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا إمساعيل بن عمر ثنا يونس ثنا بريد بن أيب مرمي عن أنس بن  -١

  )١) (الدعوة ال ترد بني األذان واإلقامة فادعوا ( ال قال رسول اهللا مالك ق
أخربتنا جتين بنت عبد اهللا الوهبانية أنبأ أبو الفوارس طراد بن حممد بن علي الزينيب أنبأ هالل بن حممد بن جعفر  ٣٦

ا سهل بن زياد ثنا سليمان احلفار ثنا أبو عبد اهللا احلسني بن حيىي بن عياش القطان ثنا حفص بن عمرو الربايل ثن
  )إذا نودي بالصالة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء ( التيمي عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا 

أخربنا أبو بكر أمحد بن املقرب بن احلسني بن احلسن الكرخي أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن حممد بن  ٣٧
بن احلسن بن علي بن املنذر أنبأ أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ثنا أبو عمرو  طلحة النعايل أنبأ أبو القاسم احلسن

إذا نودي بالصالة ( أمحد بن حازم ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا نصري عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النيب قال 
  )فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء 

  )امة قال وإن الدعاء ال يرد فيما بني األذان واإلق
أخربنا أبو الفتح حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سلمان أنبأنا أبو الفوارس طراد بن حممد بن علي الزينيب أنبأ  ٣٨

أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ثنا احلسني بن صفوان ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان 
أفضل ( ع ثنا سفيان عن عثمان بن األسود عن أيب فزارة عن جماهد قال القرشي ثنا أبو عبد الرمحن القرشي ثنا وكي

  )الساعات مواقيت الصالة فادعوا فيها 
  
  سنده حسن -١
  
  
أخربنا حممد أنبأ أمحد بن علي بن احلسني بن زكريا الطريثيثي أنبأ احلسن بن أمحد بن إبراهيم أنبأ أبو حممد  ٣٩

عباس ثنا سريج بن يونس ثنا حممد بن احلسن اهلمداين عن جمالد عن وبرة عن إمساعيل بن علي اخلطيب ثنا حممد بن ال



  ابن عمر قال إنا لنتحدث أن أبواب املسألة عند كل صالة
أخربنا أبو منصور جعفر بن عبد اهللا بن حممد الدامغاين أنبأ أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد الصرييف  ٤٠

الواحد بن جعفر احلريري املعروف بابن زوج احلارة أنبأ أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن  أنبأ أبو احلسن حممد بن عبد
شاذان أنبأ أبو احلسن عبد اهللا بن ثابت بن أمحد الكويف ثنا أبو سعيد عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا أبو خالد عن 

صالة فانصب بعد التسليم يف إذا فرغت من ال( قال ) فإذا فرغت فانصب ^ ( جويرب عن الضحاك يعين يف قوله 
  )١) (الدعاء وارغب يف املسألة 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن عبد الصمد بن عبد الرزاق السلمي أنبأ أبو الغنائم حممد بن علي بن ميمون  ٤١
  النرسي أنبأ أبو القاسم علي بن احملسن بن علي التنوخي أنبأ أبو احلسني عبد اهللا بن إبراهيم بن

  
  ضعيفسنده  -١
  

جعفر بن بيان البزاز املعروف بالزبييب ثنا احلسن بن علويه القطان ثنا عاصم بن علي ثنا املسعودي عن يزيد الرقاشي 
  )ال يرد الدعاء بني األذان واإلقامة ( عن أنس بن مالك 

ز بن عبد اهللا اخلياط أنبا أخربنا أبو املكارم املبارك بن حممد بن املعمر الباذرائي أنبأ أبو ياسر حممد بن عبد العزي ٤٢
أبو علي بن شاذان أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه النجاد ثنا احلسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ حممد بن 

أتيت الطور فوجدت به كعبا فحدثته عن النيب ( إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 
يف اجلمعة ساعة ال يوافقها ( فنا يف شيء حىت انتهينا إىل حديث فقلت قال رسول اهللا وحدثين عن التوراة فما اختل

  )مؤمن يصلي يسأل اهللا فيها خريا إال أعطاه إياه 
  
  

  قال كعب يف كل سنة
  قال قلت إنه قد رجع*  ٦ ٥ ٤ ٣ ٢قلت بل يف كل مجعة كذلك قال رسول اهللا فذهب قليال مث رجع 

  
ين ألعلم تلك الساعة هي آخر ساعة من النهار يوم اجلمعة قلت ال يوافقها مؤمن يصلي فقال عبد اهللا بن سالم إ

  قلت بلى قال فهي كذلك) من انتظر الصالة فهو يف صالة ( قال أما مسعت رسول اهللا يقول 
أبو علي بن أخربنا أبو الفتح حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سلمان أنبأ أمحد بن علي بن زكريا الطريثيثي أنبأ  ٤٣

شاذان أنبأ إمساعيل اخلطيب ثنا حممد بن عيسى ثنا إمساعيل بن أيب أويس عن كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف 
  إن يف اجلمعة ساعة من هنار ال يسأل عبد شيئا إال أعطي سؤله( املزين عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا 

  
  )١) (صالة إىل انصراف الناس منها قيل أي ساعة هي يا رسول اهللا قال حني تقام ال

أخربنا عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن النقور أنبأ أبو طالب عبد القادر بن حممد أنبأ احلسن بن علي التميمي ثنا  ٤٤
أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا حدثين أيب ثنا حسن بن موسى وروح قاال ثنا عاصم بن هبدلة عن شهر بن 

  عن معاذ بن جبلحوشب عن أيب ظبية 



  
ما من مسلم يبيت على ذكر اهللا تعاىل طاهرا فيتعار من الليل فيسأل اهللا ( سنده ضعيف جدا أن رسول اهللا قال  -١

  )١) (خريا من أمر الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه 
سوسن التمار أنبأ أبو  أخربتنا فاطمة بنت علي بن عبد اهللا الوقايايت أنبأ أبو بكر أمحد ابن املظفر بن احلسني بن ٤٥

القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبداهللا احلريف أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان النجاد الفقيه ثنا احلسن بن علي 
القطان ثنا إمساعيل بن عيسى ثنا ابن إسحاق عن عثمان بن الساج عن علي بن عبد اهللا الوازع عن أيوب السختياين 

  عن

  سنده ضعيف -١
  

يف ليايل البيض من الشهر ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس ( قال ) سوف أستغفر لكم ريب ^ ( ن جبري سعيد ب
  )١) (عشرة 
أخربنا أبو احلسن علي بن عساكر بن املرحب البطائحي أنبأ أبو طالب بن يوسف أنبأ احلسن بن علي أنبأ أمحد  ٤٦

ثنا الوليد بن مسلم قال مسعت يزيد بن أيب مرمي قال  بن جعفر بن محدان بن مالك ثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب
إنك جمالس قوما ال حمالة خيوضون يف احلديث فإذا ( مسعت أبا إدريس اخلوالين يقول قال معاذ بن جبل رمحه اهللا 
قال الوليد فذكرته لعبد الرمحن فقال نعم حدثين أبو ) رأيتهم غفلوا فارغب إىل ربك عز وجل عند ذلك رغبات 

حكيم بن دينار أهنم كانوا يقولون آية الدعاء املستجاب قالوا إذا رأيت الناس غفلوا فارغب إىل ربك عز  طلحة
  +سنده صحيح + وجل عند ذلك رغبات 

أخربنا عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن النقور أنبأ أبو بكر أمحد بن علي بن بدران احللواين أنبأ أبو الطيب طاهر بن  ٤٧
  القاضي أنبأ أبو أمحد حممد بن أمحد بن الغطريف ثنا أبوعبد اهللا الطربي 

  
  سنده ضعيف -١
  

خليفة الفضل بن احلباب ثنا الرياشي ثنا عبد اهللا بن عبد اجمليد ثنا كثري بن زيد وكان موىل ألسلم قال مسعت عبد 
ثنني والثالثاء الرمحن بن كعب قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول دعا رسول اهللا يف مسجد األحزاب يوم اإل

واألربعاء فاستجيب له يوم األربعاء بني الصالتني الظهر والعصر فعرفنا السرور يف وجهه قال جابر فما نزل يب أمر 
  مهم غائظ إال توخيت تلك الساعة من ذلك اليوم فدعوت فعرفت اإلجابة

  
٣  

  باب ذم العجلة يف الدعاء
  
عبد الرزاق السلمي وأبو الفضل وفاء بن أسعد بن البهي الترقي أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن عبد الصمد بن  ٤٨

أنبأ أبو القاسم علي بن أمحد بن بيان الرزاز أنبأ أبو القاسم عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ محزة بن 

  



اد ثنا عبد احلكم عن حممد بن العباس بن احلارث الدهقان ثنا احلارث بن حممد بن أيب أسامة التميمي ثنا يعلى بن عب
  ال يزال العبد خبري ما مل يستعجل( أنس بن مالك أن رسول اهللا قال 

  
  

  قيل وكيف يستعجل يا رسول اهللا
  قال يقول قد دعوت اهللا فما الذي استجيب يل

ن أخربنا أبو طالب املبارك بن علي بن حممد بن خضري الصرييف أنبأ عبد القادر بن حممد أنبأ احلسن بن علي ب ٤٩
املذهب أنبأ أبو بكر بن مالك ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب رمحه اهللا ثنا عبد الصمد ثنا أبو هالل عن 

  قالوا وكيف يستعجل) ال يزال العبد خبري ما مل يستعجل ( قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا 
  
  

  )١) (قال يقول قد دعوت ريب فلم يستجب يل 
د الباقي ابن البطي أنبأ أبو عبد اهللا بن طلحة أنبأ أبو احلسني بن بشران أنبأ حممد بن عمرو أخربنا حممد بن عب ٥٠

بن البختري ثنا سليمان بن الفضل بن جربيل أبو منصور ثنا سعيد بن نصر ثنا جعفر بن عون ثنا مسعر عن أيب 
  حصني عن ذكوان عن أيب هريرة عن

  
  سنده ضعيف -١
  

سلم مستجابة ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم أو يستعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب يل دعوة املرء امل( النيب قال 
(  

أخربتنا فاطمة بنت علي بن عبد اهللا الوقايايت أنبأ أمحد بن املظفر أنبأ أبو القاسم بن بشران أنبأ حممد بن  ٥٢/  ٥١
عن إسحاق بن أيب فروة عن حممد بن املنكدر احلسني اآلجري ثنا أمحد بن حيىي ثنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة 

إن العبد ( وعن يزيد بن عبد اهللا الرقاشي عن أنس بن مالك مجيعا عن رسول اهللا قال ) ح ( عن جابر بن عبد اهللا 
يدعو اهللا عز وجل وهو حيبه فيقول جلربيل اقض لعبدي هذا حاجته وأخرها فإين أحب أن أمسع صوته وإن العبد 

  )١) (وجل وهو يبغضه فيقول اقض لعبدي هذا حاجته بإخالصه وعجلها فإين أبغض أن أمسع صوته ليدعو اهللا عز 
أخربنا عبد اهللا بن حممد بن النقور أنبأ عبد القادر أنبأ احلسن أنبأ أمحد ثنا عبد اهللا حدثين أيب رمحه اهللا ثنا  ٥٣

  إبراهيم بن أيب العباس ثنا أبو أويس قال قال الزهري إن أبا عبيد
  
  سنده ضعيف جدا -١
  

إنه ليستجاب ألحدكم ما مل يعجل فيقول ( موىل عبد الرمحن بن عوف أخربه أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا 
  )قد دعوت ريب فلم يستجب يل 

  



٤  
  باب ما ورد يف اسم اهللا عز وجل األعظم

  
مامي أنبأ حممد بن عبد اهللا الشافعي أنبأ معاذ أخربنا أبو احلسني بن يوسف أنبأ علي بن حممد بن العالف أنبأ احل ٥٤

  بن املثىن العنربي ثنا مسدد ثنا حيىي ثنا مالك بن مقول عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه
  

قال مسع رسول اهللا رجال يقول اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل تلد 
  )١(وا أحد فقال لقد سألت باسم اهللا األعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب ومل تولد ومل يكن لك كف

  
  رجاله ثقات -١
  
  
أخربنا أبو القاسم حيىي بن ثابت بن بندار أنبأ أيب أنبأ أبو العالء حممد بن جابر بن يعقوب الواسطي أنبأ أبو حممد  ٥٥

بن احلباب اجلمحي ثنا مسدد عن عبد الوارث عن حممد بن  عبد اهللا بن حممد بن السقاء أنبأ أبو خليفة الفضل
جحادة حدثين رجل عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كنت مع رسول اهللا فأتى على رجل يقرأ قد رفع صوته 

  يا بريدة( فقال 
ب فقلت لبيك وسعديك قال أتراه مرائيا قلت اهللا ورسوله أعلم ثالث مرات فقال رسول اهللا بل هو مؤمن مني

مث أتى على رجل يدعو يقول اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد ) ثالث مرات 
لقد دعا اهللا عز وجل بامسه الذي إذا دعي به ( الذي مل تلد ومل تولد ومل يكن لك كفوا أحد فقال رسول اهللا 

  )استجاب 
  
  
ن هالل الدقاق أنبأ أبو غالب بركة بن أمحد الواسطي أنبأ أبو القاسم عبد أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن احلسن ب ٥٦

امللك بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنبأ أبو احلسن أمحد بن إسحاق بن نيخاب الطييب أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن 
اسم ( ر بن زيد قال أيوب بن حيىي بن الضريس البجلي ثنا هدبة بن خالد ثنا أبو هالل عن حيان األعرج عن جاب

  )١) (اهللا األعظم هو اهللا عز وجل أمل تروا أنه يبدأ به يف القرآن قبل األشياء كلها 
  
  له طريق أخرى -١
  
  
أخربنا أبو العباس أمحد بن املبارك بن سعد املرقعايت أنبأ أبو املعايل ثابت بن بندار بن إبراهيم البقال أنبأ أبو  ٥٧

ان السواق أنبأ أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان القطيعي أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن منصور حممد بن حممد بن عثم
  عبد اهللا الكجي أنبأ أبو عاصم النبيل



  
اسم اهللا ( الضحاك بن خملد عن عبيد اهللا بن أيب زياد ثنا شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت قال رسول اهللا 

  )١) (وإهلكم إله واحد ) !  ال إله إال هو امل اهللا( ! ( األعظم يف هاتني اآليتني 
أنبأ عبد القادر بن حممد أنبأ احلسن بن علي أنبأ أمحد ثنا / أخربنا أبو طالب املبارك بن علي بن حممد بن خضري  ٥٨

  عبد اهللا بن
  
  سنده ضعيف -١
  

ن عمر عن أنس قال كنت أمحد حدثين أيب رمحه اهللا ثنا حسني بن حممد وعفان قاال ثنا خلف بن خليفة ثنا حفص ب
جالسا مع رسول اهللا يف احللقة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد جلس وتشهد مث دعا فقال اللهم إين أسألك بأن 
لك احلمد ال إله إال أنت املنان بديع السموات واألرض ذا اجلالل واإلكرام يا حي يا قيوم إين أسألك فقال رسول 

والذي نفسي بيده لقد دعا اهللا بامسه العظيم الذي إذا دعي ( لوا اهللا ورسوله أعلم قال قا) أتدرون مبا دعا اهللا ( اهللا 
  )١) (به أجاب وإذا سئل به أعطى 

  
  له طرق أخرى يرتقي هبا -١
  

  باب يف دعاء احلاجة
  
نبأ احلمامي أنبأ أخربنا أبو املكارم املبارك بن حممد بن املعمر الباذرائي أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن العالف أ ٥٩

ابن السماك ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن يزيد الرياحي ثنا إبراهيم بن سليمان أبو إمساعيل املؤدب عن سعيد بن 
من كانت له إىل ( معروف عن عمرو بن قيس عن أيب اجلوزاء عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال 

خلميس واجلمعة فإذا كان يوم اجلمعة تطهر وراح إىل اجلمعة فتصدق قلت أو اهللا عز وجل حاجة فليصم األربعاء وا
كثرت فإذا صلى اجلمعة قال اللهم إين أسألك بامسك بسم اهللا الرمحن الرحيم الذي ال إله إال هو عامل الغيب 

م الذي ال تأخذه والشهادة الرمحن الرحيم وأسألك بامسك بسم اهللا الرمحن الرحيم الذي ال إله إال هو احلي القيو
سنة وال نوم الذي مألت عظمته السماوات واألرض وأسألك بامسك بسم اهللا الرمحن الرحيم الذي ال إله إال هو 

  الذي عنت له الوجوه وخشعت له األبصار وذلت له القلوب من خشيته أن تصلي على
  

  )١) (ء اهللا حممد وعلى آل حممد وأن تعطيين حاجيت وهي كذا وكذا فإنه يستجاب له إن شا
  وكان يقال ال تعلموا هذا الدعاء سفهاءكم ال يدعون به على مأمث أو قطيعة رحم

أخربنا أبو املعايل أمحد بن عبد الغين بن حممد بن حنيفة أنبأ أبو غالب حممد بن احلسن بن أمحد الباقالين أنبأ أبو  ٦٠
  عبد اهللا أمحد بن

  
  سنده ضعيف جدا -١



  
إمساعيل احملاملي أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا موسى بن سهل أبو عمران ثنا عبد اهللا بن بكر ثنا عبد اهللا بن احلسني بن 

من كانت له حاجة إىل اهللا تبارك وتعاىل أو إىل أحد ( فائد أبو الورقاء عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال قال رسول اهللا 
لى اهللا عز وجل ويصلي على النيب مث ليقل ال إله من بين آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء مث ليصلي ركعتني مث يثين ع

إال اهللا احلليم الكرمي سبحان اهللا رب العرش العظيم احلمد هللا رب العاملني أسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك 
والغنيمة من كل بر والسالمة من كل ذنب ال تدع يل ذنبا إال غفرته وال مها إال فرجته وال حاجة هي لك رضا إال 

  )١(يتها يا أرحم الرامحني فض
أخربتنا نفيسه بنت حممد بن علي البزازة ببغداد أنبأ أبو الفوارس طراد بن حممد بن علي الزينيب أنبأ أبو احلسني  ٦١

بن بشران أنبأ احلسني بن صفوان أنبأ ابن أيب الدنيا حدثين عيسى بن عبد اهللا التميمي أخربين فهري بن زياد األسدي 
كان رجل من أصحاب النيب ( دان عن الكليب وليس بصاحب التفسري عن احلسن عن أنس قال عن موسى بن ور

من األنصار يكىن أبا معلق وكان تاجرا يتجر مبال له ولغريه يضرب به يف اآلفاق وكان ناسكا ورعا فخرج مرة 
  املالفلقيه لص مقنع يف السالح فقال له ضع ما معك فإين قاتلك قال ما تريد إيل دمي شأنك ب

  
  سنده ضعيف -١
  

قال أما املال فلي ولست أريد إال دمك قال أما إذ أبيت فذرين أصلي أربع ركعات قال صل ما بدا لك فتوضأ مث 
صلى أربع ركعات فكان من دعائه يف آخر سجدة أن قال يا ودود يا ذا العرش اجمليد يا فعال ملا يريد أسألك بعزك 

وبنورك الذي مأل أركان عرشك أن تكفيين شر هذا اللص يا مغيث أغثين يا الذي ال يرام وملكك الذي ال يضام 
مغيث أغثين ثالث مرار قال دعا هبذا ثالث مرار فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة واضعها بني أين فرسه فلما بصر 

هللا بك اليوم قال أنا ملك به اللص أقبل حنوه وطعنه فقتله مث أقبل إليه فقال قم فقال من أنت بأيب وأمي لقد أغاثين ا
من ا لسماء الرابعة دعوت اهللا بدعائك األول فسمعت ألبواب السماء قعقعة مث دعوت بدعائك الثاين فسمعت 
ألهل السماء ضجة مث دعوت بدعائك الثالث فقيل يل دعاء مكروب فسألت اهللا تعاىل أن يوليين قتله قال أنس 

  )١) (هبذا الدعاء استجيب له مكروب أو غري مكروب  فاعلم أنه من توضأ وصلى أربع ركعات ودعا
  أخربنا حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سلمان أنبأ ابن ٦٢
  
  رجاله جماهيل -١
  

خريون ثنا ابن شاذان أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن درستويه النحوي أنبأ أبو يوسف يعقوب بن سفيان ثنا أمحد 
وح بن القاسم عن أيب جعفر املديين عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه بن شبيب بن سعيد ثنا أيب عن ر

عثمان بن حنيف أن رجال كان خيتلف إىل عثمان بن عفان رمحه اهللا يف حاجة فكان عثمان ال يلتفت إليه وال ينظر 
مث ائت املسجد  إليه يف حاجتة فلقي عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف إئت امليضأة فتوضأ

وصل ركعتني مث قل اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيي حممد نيب الرمحة يا حممد إين أتوجه بك إىل ريب ويقضي 
حاجيت واذكر حاجتك مث ارجع حىت أروح فانطلق الرجل فصنع ذلك مث أتى باب عثمان بن عفان فجاء البواب 



  نفسة فقال له حاجتك فذكر له حاجته فقضاهاواخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الط
  
  

فقال ما فهمت حاجتك حىت كان الساعة انظر ما كانت لك من حاجة مث إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن 
( حنيف فأخربه فقال ما كلمته ولكين مسعت رسول اهللا وجاء إليه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له رسول اهللا 

إئت امليضأة فتوضأ وصل ركعتني مث قل ( ا رسول اهللا إنه ليس يل قائد وقد شق علي فقال النيب فقال ي) أو تصرب 
اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيي حممد نيب الرمحة يا حممد إين أتوجه بك إىل ريب فيجلي يل عن بصري اللهم 

احلديث حىت دخل علينا الرجل كأنه مل  قال عثمان بن حنيف واهللا ما تفرقنا وطال بنا) شفعه يف وشفعين يف نفسي 
  )١) (يكن به ضرر قط 

أخربنا حممد أنبأ أبو احلسن علي بن احلسني بن إيوب البزاز أنبأ أبو القاسم بن بشران أنبأ أبو احلسني عبد  ٦٣
يد بن جبري الباقي بن قانع ثنا حممد بن زكريا الغاليب ثنا احلكم بن أسلم ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب حصني عن سع

جاءين جربيل عليه السالم بدعوات فقال إذا نزل بك أمر من أمر دنياك ( عن ابن عباس قال قال رسول اهللا 
فقدمهن مث سل حاجتك يا بديع السموات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام يا كاشف السوء يا أرحم الرامحني يا 

اللهم اغفر يل فإنك إن غفرت ( وكان يقول ) م هبا فاقضها جميب املضطر يا إله العاملني بك أنزلت حاجيت وأنت أعل
يل فال معذب يل وإن هديتين فال مضل يل وإن رزقتين فال حمرم يل وأغنين حباللك عن حرامك وبفضلك عمن سواك 

  +سنده ضعيف جدا ) + 
  
  هذا السند هبذه القصة املطولة ضعيف -١
  
٦  

  باب أدعية متفرقة
  
أيوب أنبأ ابن بشران أبو القاسم ثنا ابن قانع ثنا حممد بن محيد بن نصر السمسار ثنا حممد أخربنا حممد أنبأ ابن  ٦٤

) ألظوا بيا ذا اجلالل واإلكرام ( بن بكار ثنا حيىي بن تغلب ثنا أبو إسحاق عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا 
)١(  

  
  سنده ضعيف -١
احلسن بن أمحد بن إبراهيم ثنا أبو احلسن أمحد بن إسحاق بن أخربنا حممد أنبأ أمحد بن احلسن بن خريون أنبأ  ٦٥

  نيخاب الطييب أنبأ احلسن بن علي السري أنبأ حممد بن يوسف أنبأ حممد بن زياد حدثين
  

عمر بن يونس ثنا عبد امللك بن صاحل أن ملكا أتى يعقوب عليه السالم فقال أال أدلك على دعاء ال تسأل اهللا عز 
  )كه قل يا ذا املعروف الذي ال ينقطع أبدا وال حيصيه غريك فصبح بالقميص وجل شيئا إال أعطا

أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن احلسن بن هالل الدقاق أنبأ عاصم بن احلسن أنبأ أبو عمر عبد الواحد بن حممد  ٦٦



ب ثنا حسني بن علي عن بن عبد اهللا بن مهدي الفارسي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن خملد الدوري أنبأ شعيب بن أيو
من قال وهو ساجد ثالث مرات ( زائدة عن ثوير عن زبيد عن جماهد عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا 

  )١) (رب اغفر يل مل يرفع حىت يغفر له 
ن صفوان أخربتنا نفيسة بنت حممد بن علي البزازة أنبأ طراد بن حممد الزينيب أنبأ أبو احلسني بن بشران أنبأ احلسني ب

  أنبأ

  سنده ضعيف -١
  

عبد اهللا بن حممد بن عبيد ثنا أبو بكر البلخي ثنا مبشر بن إمساعيل عن األوزاعي عن العالء بن عتبة أن النيب كان 
اللهم إين أسألك إميانا تباشر به قليب ويقينا حىت أعلم أنه ال متنعين رزقا قسمته يل ورضين من املعيشة مبا ( يقول 

  )قسمت يل 
أخربتنا نفيسه أنبأ طراد أنبأ ابن بشران أنبا احلسني أنبا عبد اهللا ثنا هاشم بن القاسم ثنا آدم بن أيب إياس ثنا  ٦٨

وجدت يف بعض الكتب أن آدم عليه السالم ركع ( شهاب بن خراش ثنا عبد اهللا بن راشد عن عون أيب خالد قال 
لك إميانا يباشر قليب ويقينا صادقا حىت أعلم أنه ال يصيبين إال إىل جانب الركن اليماين ركعتني مث قال اللهم إين أسأ

  )ما كتبت يل ورضا مبا قسمت يل 
فأوحى اهللا تعاىل إليه يا آدم إنه حق علي ال يلزم أحد من ذريتك هذا الدعاء إال أعطيته ما حيب وجنيته مما يكره 

  )١) (ونزعت أمل الدنيا والفقر من بني عينيه ومألت جوفه حكمة 
أخربنا أمحد بن املقرب الكرخي أنبأ طراد بن حممد أنبأ علي بن حممد بن عبد اهللا ثنا احلسني ثنا عبد اهللا بن حممد  ٦٩

  حدثين
  
  ضعيف -١
  

عصمة بن الفضل ثنا أبو بكر العمري عن حممد بن زياد عن عبد العزيز بن أيب رواد عن نافع أ ابن عمر أضاف 
يف منزله الذي نام فيه فلما كان يف جوف الليل قام ابن عمر فتوضا فأسبغ  رجال أعمى فأكرمه ابن عمر وأنامه

ركعتني مث دعا بدعاء فهمه األعمى فلما رجع ابن عمر إىل مضجعه قام األعمى إىل فضل وضوء / الوضوء مث صلى 
ن عمر بصريا ابن عمر وتوضأ فأسبغ مث صلى ركعتني مث دعا بذلك الدعاء فرد اهللا عليه بصره فشهد الصبح مع اب

فلما فرغ التفت إىل ابن عمر فقال يا أبا عبد الرمحن دعاء مسعتك البارحة تدعو به فهمته فقمت فصنعت مثل الذي 
قل ( صنعت فرد اهللا علي بصري قال ذلك دعاء علمناه رسول اهللا وأمرنا أال نعلمه أحدا يدعو به يف أمر الدنيا قال 

واألجساد البالية أسألك بطاعة األرواح الراجعة إىل أجسادها وبطاعة األجساد امللتئمة اللهم رب األرواح الفانية 
بعروقها وبكلماتك النافذة فيهم وأخذك احلق بينهم واخلالئق بني يديك ينتظرون فصل قضائك فريجون رمحتك 

) اين وعمال صاحلا فارزقين وخيافون عذابك أن جتعل النور يف بصري واليقني يف قليب وذكرك بالليل والنهار على لس
)١(  

أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن احلسن بن هالل الدقاق أنبأ أبو احلسني عاصم بن احلسن العاصمي أنبأ أبو عمر  ٧٠

  



  بن مهدي أنبأ احلسني بن إمساعيل احملاملي ثنا حممد بن أيب مذعور ثنا عمر بن
  
  حديث موضوع -١
  

رافصة احلنفي ثنا عبد امللك بن زرارة عن أنس بن مالك قال قال رسول يونس ثنا عيسى بن عون بن حفص بن ف
ما أنعم اهللا على عبد نعمة من أهل ومال وولد فيقول ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا فريى فيه آفة دون املوت ( اهللا 

  )١) (وكأنه يستقبل نعمة 
  
  سنده ضعيف -١
  
  
ن أنبأ محد ابن أمحد بن احلداد أنبأ أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أخربنا حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سلما ٧١

إسحاق احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا أمحد بن احلسني ثنا أمحد الدورقي ثنا حممد بن يزيد بن خنيس قال مسعت 
  وهيبا يقول إن من الدعاء الذي ال يرد أن يصلي العبد ثنيت عشرة ركعة يقرأ

  
فإذا فرغ خر ساجدا مث قال سبحان الذي لبس العز ) قل هو اهللا أحد ^ ( قرآن وآية الكرسي و يف كل ركعة بأم ال

وقال به سبحان الذي تعطف اجملد وتكرم به سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه سبحان الذي ال ينبغي التسبيح 
قد العز من عرشك ومنتهى إال له سبحان ذي املن والفضل سبحان ذي العز والتكرم سبحان ذي الطول أسألك مبعا

الرمحة من كتابك وامسك األعظم وجدك األعلى وبكلماتك التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر أن تصلي على 
قال وهيب وكان يقال ال تعلموا هذا الدعاء سفهاءكم فيتعاونوا على ) حممد مث يسأل اهللا تعاىل ما ليس مبعصية 

  معصية اهللا عز وجل
أنبأ أبو الفضل بن خريون أنبأ أبو بكر حممد بن عمر بن بشر بن النرسي القصري أنبأ أبو بكر أخربنا حممد  ٧٢

  الشافعي ثنا أمحد بن احلسني بن معاذ أبو احلسن املدايين ثنا عمران بن حممد أبو
  

اهللا عاصم األنصاري ثنا عبد اهللا بن حممد بن األشعث احلداين عن األعمش عن زيد بن وهب قال قال علي رضي 
  )أال أعلمك دعوات لو كان عليك مثل ذنوب القرى لغفر اهللا لك ( عنه قال يل رسول اهللا 
  قلت بلى يا رسول اهللا

قال قل أسألك بأال إله إال أنت احلليم الكرمي سبحان اهللا وال إله إال اهللا وتبارك اهللا رب العرش العظيم واحلمد هللا 
  )رب العاملني 

الكرخي أنبأ أبو سعد حممد بن عبد الكرمي بن خشيش أنبأ أبو علي بن شاذان أنبأ عثمان  أخربنا أمحد بن املقرب ٧٣
بن أمحد بن السماك ثنا أمحد بن الوليد الفحام ثنا روح بن عبادة ثنا بسطام بن مسلم قال مسعت ثابتا حيدث عن 

  )١) (وقنا عذاب النار  أنس قال أكثر ما مسعت النيب يدعو اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة
  



  هذا السند حسن -١
  
٧  

  باب يف جوامع الدعاء
  
أخربتنا خدجية بنت أمحد بن احلسن بن عبد الكرمي النهرواين أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن حممد بن طلحة  ٧٤

بن جرير ثنا األسود بن شيبان النعايل أنبأ أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان أنبأ أبو قالبة عن وهب 
) كان أحب الدعاء إىل رسول اهللا اجلوامع من الدعاء ( عن أيب نوفل بن أيب عقرب عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

)١(  
أخربنا حممد بن عبد الباقي أنبأ أمحد بن احلسن بن خريون أنبا أبو علي بن شاذان أنبأ أبو سهل أمحد بن حممد  ٧٥

  يادبن عبد اهللا بن ز
  
  سنده صحيح -١
  

القطان أنبأ أبو حيىي عبد الكرمي بن اهليثم الديرعاقويل أنبأ أبو سلمة موسى بن إمساعيل ثنا مهدي ثنا سعيد اجلريري 
دخل علي رسول اهللا وأنا أصلي ( عن جبري بن حبيب عن أم كلثوم بنت أيب بكر عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  )عائشة عليك جبمل الدعاء وجوامعه وله حاجة فأبطأت عليه فقال يا 
اللهم إين أسألك اخلري كله عاجله ( فلما انصرفت من صاليت قلت يا رسول اهللا ما مجل الدعاء وجوامعه قال قويل 

ا مل أعلم    )وآجله ما علمت منه وما مل أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وم
  

ول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك مما سألك أسألك اجلنة وما قرب إليها من ق
  )منه حممد وأعوذ بك مما تعوذ منه حممد وما قضيت يل من قضاء فاجعل عاقبته رشدا 

أخربنا أبو العباس أمحد بن املبارك بن سعد بن املرقعايت أنبأ ثابت بن بندار أنبأ أبو منصور ابن السواق أنبأ أبو  ٧٦
كر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك ثنا بشر بن موسى ثنا أبو عبد الرمحن ثنا سفيان بن وهب أبو حممد املديين ب

قال بلغين عن جابر بن عبد اهللا قال إن جربيل عليه السالم أتى النيب فقال له النيب يا جربيل علمين دعوة جامعة 
  )١(الدنيا واآلخرة  فقال له جربيل يا حممد قل اللهم استرين بالعافية يف

أخربنا عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن النقور أنبأ علي بن حممد بن العالف أنبأ احلمامي أنبأ الشافعي ثنا معاذ بن  ٧٧
يعلم ( املثىن العنربي أنبأ مسدد ثنا عبد الواحد ثنا عن أيب مالك األشجعي عن أبيه طارق بن األشيم قال كان النيب 

  يل وارمحين واهدين وارزقين من أسلم اللهم اغفر
  
  خرب منقطع -١
  
  



  )مث قال هؤالء مجعن خري الدنيا واآلخرة 
أخربنا حممد بن عبد الباقي أنبأ ابن خريون أنبأ ابن شاذان أنبأ أبو سهل بن زياد أنبأ عبد الكرمي بن اهليثم  ٧٨

ن أيب مرزوق عن أيب العنبس عن أيب الديرعاقويل ثنا إبراهيم بن بشار ثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام ع
إذا رأيتموين فال تقوموا كما تعظم ( العدبس عن أيب أمامة قال انتظروا النيب ليخرج إليهم فلما خرج قاموا له فقال 

  )١) (األعاجم بعضها بعضا 
عنا وأدخلنا اجلنة وارضى عنا وتقبل منا وجتاوز ) اللهم اغفر لنا وارمحنا ( فكأهنم أحبوا أن يدعو هلم فقال النيب 
  فكأهنم أحبوا أن يريدهم فقال قد مجعت لكم اخلري كله) وجننا من النار وأصلح لنا شأننا كله 

أخربنا أبو احلسني بن يوسف أنبأ علي بن حممد بن العالف أنبأ أبو احلسن احلمامي أنبأ أبو بكر حممد بن عبد  ٧٩
  اهللا الشافعي ثنا

  
  سنده ضعيف -١
  

العنربي ثنا مسدد بن مسرهد ثنا املعتمر قال مسعت عباد بن عباد بن أخضر حيدث عن أيب جملز عن معاذ بن املثىن 
اللهم اغفر يل ذنيب ووسع يل يف داري ( أيب موسى قال أتيت النيب بوضوء فتوضأ مث صلى ركعتني فكان يف دعائه 

  )١(من شيء فذكرت فقلت يا نيب اهللا ذكرت دعوات فقال وهل تركن ) وبارك يل يف رزقي 
  
  رجاله ثقات -١
  
٨  

  باب يف الدعاء عقيب الصلوات
  
أخربنا أبو حممد احلسن بن سعيد بن أمحد ابن اإلمام أيب علي ابن البنا الفقيه أنبأ أبو سعد حممد بن عبد الكرمي  ٨٠

ع ثنا املغرية عن بن خشيش أنبأ ابن شاذان أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان النجاد قال قرىء على حيىي بن جعفر وأنا أمس
عامر عن وراد كاتب املغرية بن شعبة قال كتب معاوية إىل املغرية وهو على الكوفة أكتب إيل مبا مسعت من رسول 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك ( اهللا قال فدعاين املغرية فكتب إليه إين مسعت رسول اهللا يقول بعد الصالة 
  )قدير اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد  وله احلمد وهو على كل شيء

  
  
أخربتنا خدجية بنت أمحد بن احلسن بن عبد الكرمي النهرواين أنبأ أبو عبد اهللا بن طلحة النعايل ثنا جدي حممد بن  ٨١

ون بن داود النجار بطرسوس واليمان بن طلحة بن حممد بن عثمان النعايل ثنا أمحد بن اهليثم ثنا عبد اهللا ثنا هار
  سعيد املصيصي قاال ثنا حممد بن محري احلمصي ثنا حممد بن زياد عن أيب أمامة الباهلي قال

  
  )١) (من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مل مينعه من دخول اجلنة إال املوت ( قال رسول اهللا 



أ حممد بن احلسن بن أمحد الباقالين الكرخي أنبأ أبو بكر أمحد بن أخربنا أبوا املعايل عمر بن بنيمان املستعملي أنب ٨٢
  حممد بن غالب الربقاين أنبأ أبو بكر حممد بن جعفر بن اهليثم األنباري ثنا حممد بن أيب

  
سنده حسن العوام ثنا أبو عاصم ثنا حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن  -١

  يا معاذ إين أحبك( بن جبل قال لقيين النيب فأخذ بيدي فقال الصناحبي عن معاذ 
  قلت يا رسول اهللا وأنا أحبك

  )١) (قال أفال أوصيك بكلمات تقوهلن يف دبر كل صالة يا رب أعين أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 
يوب البزاز أنبأ احلسن بن أخربنا حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سلمان أنبأ أبو احلسن علي بن احلسني بن أ ٨٣

حممد بن أمحد بن إبراهيم أنبأ أبو حممد جعفر بن حممد بن نصري اخللدي اخلواص أنبأ القاسم بن حممد ثنا إبراهيم بن 
  احلسن التغليب ثنا

  
  سنده صحيح -١
  

دى والتقى إذا صلى يقول اللهم إين أسألك اهل/ كان رسول اهللا ( سعيد بن راشد عن أيب إسحاق عن الرباء يقول 
  )١) (والعفة والغىن 

أخربنا عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن النقور أنبأ عبد القادر ابن حممد بن يوسف أنبأ احلسن بن علي بن املذهب  ٨٤
  أنبأ أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل

  
  سنده ضعيف جدا -١
  

هري عن يزيد بن يزيد عن خالد بن اللجالج عن عبد الرمحن بن عائش عن بعض حدثين أيب ثنا أبو عامر ثنا ز
أصحاب النيب أن رسول اهللا خرج عليهم ذات غداة وهو طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه فقلنا يا نيب 

صورة  اهللا إنا نراك طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه قال وما مينعين وقد أتاين ريب عز وجل يف أحسن
وقال يا حممد إذا صليت فقل اللهم إين أسألك الطيبات وترك املنكرات وحب املساكني وأن تتوب ) وذكر احلديث 

  )١(علي وإذا أردت فتنة يف الناس فتوفين غري مفتون 
دثين أيب أخربنا أبو احلسني بن يوسف أنبأ عمي أبو طاهر عبد الرمحن ابن أمحد ثنا احلسن أنبأ أمحد ثنا عبد اهللا ح ٨٥

  ثنا يزيد
  
  هذا السند رجاله ثقات -١
  

ما من ( ابن هارون أنبأ أبو مسعود اجلريري عن أيب العالء بن الشخري عن احلنظلي عن شداد بن أوس عن النيب قال 
رجل يأوي إىل فراشه فيقرأ سورة من كتاب اهللا عز وجل إال بعث اهللا إليه ملكا حيفظه من كل شيء يؤذيه حىت 

  )ب يهب مىت ه



قال وكان رسول اهللا يعلمنا دعوات ندعو هبن يف صالتنا أو قال يف دبر صالتنا اللهم إين أسألك الثبات يف األمر 
وأسألك عزمية الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأستغفرك مما تعلم 

  )١(وأسألك من خري ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم 
أخربنا أبو القاسم حيىي بن ثابت بن بندار بن إبراهيم البقال أنبأ أيب أنبأ أبو العالء حممد بن علي بن يعقوب  ٨٦

  الواسطي أنبأ أبو حممد
  
  السند ضعيف -١
  

عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن عثمان بن املختار املزين املعروف بابن السقاء أنبأ أبو خليفة الفضل بن احلباب 
أنبأ مسدد عن حيىي بن سعيد عن هشام بن عروة حدثين رجل من أصحاب ابن الزبري أن ابن الزبري كان  اجلمحي

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء ( إذا سلم من الصالة أو يف الصالة قال 
  )قدير 

ياه له الفضل والنعماء والثناء احلسن اجلميل ال إله إال اهللا ال حول وال قوة إال باهللا وال إله إال اهللا ال نعبد إال إ
  خملصني له الدين ولوكره الكافرون وذكر أن رسول اهللا كان يقول ذلك يف دبر صالة

أخربنا عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن النقور أنبأ عبد القادر ابن حممد بن يوسف أنبأ احلسن بن علي أنبأ أبو بكر  ٨٧
بد اهللا حدثين أيب ثنا أبو سعيد ثنا عبد العزيز بن عبد اهللا ثنا عبد اهللا بن الفضل واملاجشون عن بن مالك ثنا ع

األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب أن رسول اهللا كان إذا سلم من الصالة قال اللهم اغفر يل 
به مين أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال  ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم

  أنت
  
٩  

  باب يف الدعاء عند الصباح واملساء
  
أخربنا أبو القاسم حيىي بن ثابت بن بندار أنبأ أيب أنبأ أبو بكر حممد بن عمر بن بكري أنبأ أبو بكر أمحد بن جعفر  ٨٨

براهيم بن عبد اهللا ثنا حجاج بن نصري ثنا شعبة عن بن سلم اخلتلي أنبأ أبو العباس أمحد بن علي بن مسلم األبار ثنا إ
يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أيب هريرة أن أبا بكر رضي اهللا عنه قال يا رسول اهللا علمين شيئا أقوله إذا 

قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة ( أصبحت وإذا أمسيت قال 
  )إله إال أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه  أشهد أن ال

  )١) (قل ذلك إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أويت إىل فراشك 
أخربنا أبو املكارم املبارك بن حممد بن املعمر الباذرائي أنبأ أبو ياسر حممد بن عبد العزيز بن عبد اهللا اخلياط أنبأ  ٨٩

براهيم البزاز أنبأ أبو بكر أمحد بن سلمان النجاد ثنا عبد امللك بن حممد أبو قالبة الرقاشي ثنا احلسن بن أمحد بن إ
إذا أصبح قال أصبحنا / كان رسول اهللا ( حممد بن فائد حدثين فائد أبو الورقاء عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال 

  )أوسطه فالحا وآخره جناحا اللهم اجعل أول يومي صالحا و) وأصبح امللك هللا والعظمة والسلطان 



  
  سنده صحيح -١
  
  )أسألك خري الدنيا واآلخرة يا أرحم الرامحني ( 
أخربنا حممد بن عبد الباقي أنبأ أمحد بن احلسن بن خريون أنبأ احلسن بن أمحد بن إبراهيم أنبأ أبو احلسن أمحد  ٩٠

أبو الفضل أمحد بن احلسني بن جعفر اللهيب بن أسحاق بن نيخاب الطييب أنبأ احلسن بن علي بن زياد السري أنبأ 
كان ( من ولد أيب هلب ثنا طريف بن مورق وإسحاق بن حيىي بن طلحة عن أيب بردة بن أيب موسى عن أبيه قال 

) النيب إذا صلى الصبح يرفع صوته حىت يسمع أصحابه يقول اللهم أصلح يل ديين الذي جعلته يل عصمة أمري 
اللهم أعوذ برضاك من سخطك اللهم أعوذ بعفوك من ) ( يل دنياي اليت فيها معاشي اللهم أصلح ( ثالث مرات 

قال طريف قال إسحاق ) اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا جد جد مرة واحدة ) ( نقمتك 
  ال أحسبه إال كان يقوهلا يف السفر

  أأخربنا عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن النقور أنب ٩١
  

عبد القادر بن حممد أنبأ احلسن أنبأ أمحد بن جعفر نا عبد اهللا بن أمحد ثنا أبو كامل ثنا زهري ثنا الوليد بن ثعلبة 
من قال حني يصبح وحني ميسي اللهم أنت ريب ال إله إال أنت ( الطائي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا 
ستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنيب خلقتين وأنا عبدك أنا على عهدك ووعدك ما ا

  )فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت فمات من يومه أو من ليلته دخل اجلنة 
أخربنا عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن النقور أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن العالف املقرىء أنا احلمامي أنبأ أبو  ٩٢

عاذ بن املثىن العنربي ثنا مسدد ثنا هشيم عن أيب عقيل عن سابق بن ناجية عن أيب سالم عن رجل بكر الشافعي ثنا م
من قال حني ميسي وحني يصبح رضيت باهللا ربا ومبحمد نبيا وباإلسالم دينا ثالث ( من أصحاب النيب أن النيب قال 

  )مرات كان حقا على اهللا عز وجل أن يرضيه يوم القيامة 
احلسني بن يوسف أنبأ عمي أبو طاهر أنبأ أبو علي بن املذهب أنا أبو بكر بن مالك نا عبد اهللا حدثين  أخربنا أبو ٩٣

حممد بن إسحاق املسييب أنبأ أنس بن عياض عن أيب مودود عن حممد بن كعب عن أبان بن عثمان عن عثمان أن 
  من قال( النيب قال 

  
يف السماء وهو السميع العليم ثالث مرات مل يفجأه فاجئة بالء  بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال

  )حىت الليل ومن قاهلا حني ميسي مل يفجأه فاجئة بالء حىت يصبح إن شاء اهللا 
أخربنا أبو بكر بن النقور أنبأ عبد القادر بن حممد اليوسفي أنا احلسني بن علي ثنا أمحد بن جعفر بن محدان ثنا  ٩٤

بن حنبل حدثين أيب رمحه اهللا ثنا أبو املغرية ثنا أبو بكر حدثين ضمرة بن حبيب بن صهيب عن أيب عبد اهللا بن أمحد 
  الدرداء عن زيد بن ثابت

  
قل حني تصبح لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك ( أن رسول اهللا علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم قال 

من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بني  واخلري يف يديك وبك ومنك وإليك اللهم ما قلت



  يديه ما شئت كان وما مل تشأ مل يكن وال حول وال قوة إال بك إنك على كل شيء قدير
اللهم وما صليت من صالة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت أنت وليي يف الدنيا واآلخرة توفين 

  مسلما وأحلقين بالصاحلني
اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد املمات ولذة نظر إىل وجهك وشوقا إىل لقائك من غري ضراء أسألك 

  مضرة وال فتنة مضلة
  
  

أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكسب خطيئة حمبطة أو ذنبا ال يغفر اللهم فاطر 
واإلكرام إين أعهد إليك يف هذه احلياة الدنيا وأشهدك وكفى  السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة ذا اجلالل

بك شهيدا أين أشهد أنه ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك لك امللك ولك احلمد وأنت على كل شيء قدير 
والساعة آتية ال ريب فيها وأنت / وأشهد أن حممدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق واجلنة حق 

قبور وأشهد أنك إن تكلين إىل نفسي تكلين إىل ضيعة وعورة وذنب وخطيئة وإين ال أثق إال برمحتك تبعث يف ال
  )١) (فاغفر يل ذنيب كله إنه ال يغفر الذنوب إال أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 

ثنا عبد العزيز بن حيىي أبو  أخربنا حممد بن عبد الباقي أنبأ أمحد بن احلسن أنبأ أبو عبد اهللا احملاملي أنا الشافعي ٩٥
  القاسم

  
  سنده ضعيف -١
  

األويسي ثنا ابن أيب فديك عن عبد الرمحن بن عبد اجمليد عن هشام بن الغاز عن مكحول الدمشقي عن أنس بن 
من قال حني يصبح وحني ميسي اللهم إين أصبحت أشهدك وأشهد محلة عرشك ( مالك أن رسول اهللا قال 
نك أنت اهللا ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك أعتق اهللا ربعه من النار ومن قاهلا مرتني ومالئكتك ومجيع خلقك إ

أعتق اهللا نصفه من النار ومن قاهلا ثالث مرات أعتق اهللا ثالثة أرباعه من النار ومن قاهلا أربع مرات أعتقه اهللا من 
  )١) (النار 

  
  سنده ضعيف -١
  
  
بن عبد القادر بن حممد ابن يوسف أنبأ أبو طالب مكي بن علي بن عبد  أخربنا حممد أنبأ أبو احلسني أمحد ٩٦

الرزاق اجلريري أنبأ أبو سليمان حممد بن احلسني بن علي احلراين أنبأ أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك 
هيل قال عفان يف القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب حدثين عبد الصمد وعفان قاال ثنا محاد ثنا س

  أن( حديثه أخربين سهيل أخربين أيب عن أيب هريرة 
  

  )رسول اهللا كان يقول إذا أصبح بك أصبحنا وبك حنيا وبك منوت وإليك املصري 



أخربنا أبو املعايل عمر بن بنيمان بن عمر املستعمل أنا أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن البسري أنبأ حممد عبد  ٩٧
ن عبد اجلبار السكري أنا إمساعيل الصفار أنا سعدان بن نصر بن منصور ثنا عمر ثنا موسى بن أيب اهللا بن حيىي ب

  اللهم إين أقدم من( عائشة عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد قال كان رسول اهللا يقول إذا أصبح 
  

  يف يومي هذا بسم اهللا ومشيئتك فيما ذكرت وفيما نسيت/ عجلي ونسياين فيما أستقبل 
  لهم رضين بقضائك وبارك يل يف قدرك حىت ال أحب تعجيل ما أخرت وال تأخري ما عجلتال

  
أخربنا أبو زرعة طاهر ابن احلافظ أيب الفضل حممد بن طاهر املقدسي قراءة عليه وأنا أمسع أنبأ أبو عبد اهللا حممد  ٩٨

  رشيبن أمحد بن حممد الكاجني أنبأ القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن بن أمحد احل
  

أنبأ أبو العباس حممد بن يعقوب األصم أنبأ أبو حيىي زكريا بن حيىي املروزي أنبأ سفيان بن عيينة عن أيب إسحاق مسع 
من قال إذا أخذ مضجعه اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت ( الرباء بن عازب يقول مسعت رسول اهللا يقول 

بة ال ملجأ وال منجا منك إال إليك آمنت بكتابك الذي وجهي وإليك فوضت أمري وإليك أجلأت ظهري رهبة ورغ
وإن عاش أصاب خريا ( ويف رواية ) ١) (أنزلت وبرسولك أو بنبيك الذي أرسلت فإن مات مات على الفطرة 

  )ويف رواية إن أنت مت من ليلتك دخلت اجلنة وإن عشت عشت خبري 
ه أنا حممد بن علي بن سعيد بن نبهان الكاتب أنبأ أخربنا أبو احلسن دهبل بن علي بن منصور بن كاره الفقي ٩٩

  بشرى بن عبد اهللا أنبأ أبو
  
  سنده ضعيف -١
  

بكر حممد بن عبيد بن خملد الدقاق املعروف بالعسكري حدثين عمر بن حممد ثنا أبو اهليثم ثنا أمحد بن حيىي ثنا أبو 
كان رسول اهللا إذا أوى ( ابن الزبري قال  حسان الربايل عن زيد بن احلباب عن مسعر بن كدام عن ابن ذكوان عن

  )١) (إىل فراشه قال اللهم متعين بسمعي وبصري واجعله الوارث مين وقر عيين يف حيايت 
أخربنا عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن النقور أنا أبو طالب بن يوسف التميمي أنا القطيعي ثنا عبد اهللا حدثين  ١٠٠

ن سلمة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا كان إذا آوى أيب ثنا حسن بن موسى ثنا محاد ب
  اللهم رب( إىل فراشه قال 

  
  مرسل هذا حسن -١
  

السموات السبع ورب األرضني وربنا ورب كل شيء فالق احلب والنوى منزل التوراة واإلجنيل والقرآن أعوذ بك 
س قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت األول فلي

  )فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عين الدين وأغنين من الفقر 
أخربنا أبو احلسني بن يوسف أنبأ أبو غالب حممد بن احلسن ابن أمحد الباقالين أنبأ أبو طاهر عبد الغفار بن  ١٠١



ي حممد بن أمحد بن احلسن بن الصواف ثنا جعفر بن أمحد بن عاصم ثنا هشام بن حممد بن جعفر املؤدب أنبأ أبو عل
  عمار ثنا محاد بن عبد الرمحن ثنا أبو

  
  إسحاق اهلمداين عن الرباء بن عازب أن رسول اهللا كان إذا اضطجع

  
  )على فراشه توسد كفه اليمىن حتت خده األمين مث قال اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك 

ربنا حممد بن عبد الباقي أنا أمحد بن علي الطريثيثي أنبأ احلسن بن أمحد بن إبراهيم أنا إمساعيل اخلطيب ثنا أخ ١٠٢
أبو علي بشر بن موسى األسدي ثنا احلسن بن موسى األشيب سنة تسع ومائتني ثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين 

  )احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ( ل عن أنس بن مالك أن رسول اهللا كان إذا آوى إىل فراشه قا
  

  )١) (فكم ممن ال كايف له وال مؤوي 
أخربنا أبو املكارم املبارك بن حممد بن املعمر الباذرائي أنا علي بن حممد بن العالف أنا أبو احلسن احلمامي أنبأ  ١٠٣

  اهلامشي ثنا ابن أبو بكر حممد بن جعفر بن األدمي القاريء ثنا عبد اهللا بن احلسن
  
  رواه مسلم -١
  

  األصبهاين أنا شريك عن أيب فزارة عن بعض من حدثه عن عائشة
  

قالت كان رسول اهللا إذا آوى إىل فراشه قال اللهم عافين يف جسدي وعافين يف مسعي ويف بصري واجعلهما الوارث 
  )١) (مين وانصرين على من ظلمين وأرين منه ثأري 

بد الباقي أنا أبو الفضل بن خريون أنا أبو علي بن شاذان أنا أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن أخربنا حممد بن ع ١٠٤
  ثنا عثمان ثنا أبو املقدام هشام بن/ درستويه النحوي أنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي 

  
  السند ضعيف -١
  

ن إذا آوى إىل فراشه قال اللهم متعين زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا كا
بسمعي وبصري وعقلي واجعلهما الوارث مين وانصرين على عدوي وأرين منه ثأري اللهم إين أعوذ بك من غلبة 

  )١(قال مث يضطجع ) الدين ومن اجلوع فإنه بئس الضجيع 
بأ أبو العالء حممد بن علي بن يعقوب أخربنا أبو القاسم حيىي بن ثابت بن بندار بن إبراهيم البقال أنبأ أيب أن ١٠٥

الواسطي أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عثمان املزين أنبأ أبو خليفة الفضل بن احلباب اجلمحي ثنا مسدد عن 
  حيىي عن سفيان عن عبد امللك بن عمري عن

  
  سنده ضعيف جدا -١



  
ك أحيا وإذا استيقظ قال احلمد هللا الذي أحيانا ربعي عن حذيفة قال كان النيب إذا آوى إىل فراشه قال اللهم بامس

  )١) (بعد أن أماتنا وإليه النشور 
أخربنا حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سلمان أنبأ اإلمام أبو حممد رزق اهللا بن عبد الوهاب بن عبد العزيز  ١٠٦

  التميمي أنا أبو
  
  رواه البخاري -١
  

  مرو بن البختري أنا أبو بكراحلسني بن بشران أنا أبو جعفر حممد بن ع
  

حممد بن عبيد بن أيب األسد املروذي ثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم احلنيين ثنا سفيان بن سعيد الثوري عن صاحل 
ما جلس قوم جملسا فيفترقوا عنه ومل يدعو اهللا عز وجل ومل يصلوا ( موىل التوأمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

أخربتنا نفيسة بنت علي بن ) ١) (انت عليهم ترة يوم القيامة إن شاء غفر هلم وإن شاء جازاهم به على النيب إال ك
  حممد البزارة أنا أبو الفوارس طراد بن حممد بن علي الزينيب أنا أبو احلسني بن بشران أنبأ احلسني بن

  
هللا بن املبارك عن حيىي بن أيوب عن سندة حسن صفوان ثنا ابن أيب الدنيا ثنا داود بن عمرو الضيب ثنا عبد ا -١

  عبيد اهللا بن زحر عن خالد بن أيب
  

اللهم أقسم ( عمران أن ابن عمر قال قل ما كان رسول اهللا يقوم من جملس حىت يدعو هبؤالء الدعوات ألصحابه 
علينا مصائب  خشيتك ما حتول به بيننا وبني معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقني ما يهون/ لنا من 

الدنيا ومتعنا بأمساعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا 
  )وال جتعل مصيبتنا يف ديننا وال جتعل الدنيا أكرب مهنا وال مبلغ علمنا وال تسلط علينا من ال يرمحنا 

احلسن بن خريون أنا أبو القاسم بن بشران أنا أبو بكر حممد بن احلسني  أخربنا حممد عبد الباقي أنا أمحد بن ١٠٨
بن عبد اهللا اآلجري أنا أبو شعيب عبد اهللا بن احلسن احلراين ثنا خالد بن يزيد العمري املكي ثنا داود بن قيس 

ل سبحانك اللهم كفارة اجمللس أن ال يقوم حىت يقو( الفراء عن نافع بن جبري بن مطعم عن أبيه عن النيب قال 
وحبمدك ال إله إال أنت تب علي واغفر يل يقوهلا ثالث مرات فإن كان جملس لغط كانت كفارته وإن كان جملس 

  )١) (ذكر كانت طابعا عليه 
  
  سنده ضعيف -١
  
١٠  

  باب يف الدعاء عند أكل الطعام
  



بن عبد اهللا بن حيىي بن الوكيل أنبأ أبو  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن منصور بن هبة اهللا بن املوصلي أنبأ حممد ١٠٩
القاسم بن بشران أنبأ دعلج أنبأ ابن زيد الصايغ ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن علي بن زيد عن عمرو بن 

من أطعمه اهللا طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خريا منه ومن ( حرملة عن ابن عباس قال قال رسول اهللا 
  )١) (ا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإين ال أعلم شيئا جيزي من الطعام والشراب إال اللنب سقاه اهللا لبن

  
  سنده ضعيف -١
  
  

أخربنا حيىي بن ثابت بن بندار أنبأ أيب أنبأ ابن دوما أنبأ أبو بكرالشافعي ثنا عمر بن إمساعيل بن أيب غيالن ثنا  ١١٠
دعا ( ر السليمي عن زهري بن حممد عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال عبد األعلى بن محاد ثنا بشر بن منصو

رجل من أهل قباء النيب قال فانطلقنا معه فلما طعم وغسل يده أو قال يديه قال احلمد هللا الذي يطعم وال يطعم من 
  علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا احلمد هللا غري مودع وال مكاىفء وال مكفور وال مستغن عنه

  
الشراب وكسى من العري وهدى من الضاللة وبصر من العمى / مد هللا الذي أطعم من الطعام وسقى من احل

  )١) (وفضل على كثري ممن خلق تفضيال 
  
  سنده حسن -١
  
١١  

  باب يف الدعاء للمريض
أبو جعفر حممد أخربنا أمحد بن املقرب الكرخي أنبأ طراد بن حممد الزينيب أنبأ أبو نصر أمحد بن حممد بن حسنون أنبأ 

بن عمرو بن البختري ثنا حممد بن احلسني احلنيين الكويف ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث عن محيد الطويل عن أيب 
نضرة عن أيب سعيد أن جربيل أتى النيب عليه السالم فقال بسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل حاسد 

  )١(ونفس اهللا يشفيك بسم اهللا أرقيك 
ربنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن هبة اهللا بن النرسي أنبأ أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد الصرييف أخ ١١٢

أنبأ احلسن بن أمحد بن إبراهيم أنا عثمان بن أمحد السماك أنا حنبل بن إسحاق بن حنبل ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا 
نس قال علم جربيل عليه السالم رسول اهللا هذا الدعاء وعلمه خملد بن مروان حدثين حيىي األعرج عن ثابت عن أ
إذا أصابك مرض فقل ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له ( رسول اهللا أبا بكر رضي اهللا عنه وكان شاكيا فقال 

جالل  امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي ال ميوت سبحان رب العباد والبالد واحلمد هللا كثريا طيبا مباركا فيه
  )اهللا وكربياؤه وعظمته بكل مكان اللهم إن كنت قضيت مويت فيه فاغفر يل وأخرجين من ذنويب وأسكين جنة عدن 

  
  رواه مسلم -١
  



  
أخربنا عبد اهللا بن حممد بن النقور أنبأ أبو عبد اهللا هبة اهللا بن أمحد بن حممد بن املوصلي أنبأ أبو القاسم بن  ١١٣

بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان ثنا أبو عمار حممد بن أمحد بن املهدي ثنا أبو عبد اهللا  بشران أنبا أبو سهل أمحد
دخل علي رسول اهللا وأنا ( حممد بن عبد اهللا ثنا وكيع بن اجلراح عن ابن أيب ليلى عن عطاء عن عائشة قالت 

  أوعك فقال ما لك يا محرياء أو يا ابنة أيب بكر قالت احلمى وسببتها
ال تسبيها فإهنا مأمورة ولكن قويل اللهم ارحم عظمي الدقيق وجلدي الرقيق من شدة احلريق يا أم ملدم إن  فقال

  كنت آمنت باهللا األعظم فال تصدعي الرأس وال تنقري
  

ورمبا قال آهلة أخرى قالت فما ) الفم وال متصي الدم وال تأكلي اللحم وحتويل مين إىل من جعل مع اهللا آهلة شىت 
  )١(يقوهلا علي حىت برئت وما قلته على موعدك قط إال برأ زال 
أخربنا عبد اهللا أنبأ عبد القادر بن حممد بن يوسف أنبأ احلسني بن علي بن املذهب أنا أبو بكر بن مالك ثنا  ١١٤

ه أن عبد اهللا حدثين أيب ثنا روح ثنا مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد اهللا بن كعب السلمي أخرب
  نافع بن جبري أخربه أن

  
  سنده ضعيف -١
  

امسك بيمينك سبع ( عثمان بن أيب العاص أتى رسول اهللا قال عثمان ويب وجع قد كاد يهلكين فقال يل رسول اهللا 
قال ففعلت ذلك فأذهب اهللا عز وجل ما كان يب فلم أزل آمر ) مرات وقل أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد 

  )١(هم به أهلي وغري
أخربنا الفقيه اإلمام أبو حممد عبد القادر بن أيب صاحل بن عبد اهللا اجليلي رضي اهللا عنه أنبأ أبو بكر أمحد بن  ١١٥

  املظفر بن
  
  رواه مسلم -١
  

احلسني بن سوسن التمار أنبأ أبو علي بن شاذان أنا أبو بكر حممد بن العباس بن جنيح البزاز ثنا حممد بن اهليثم ثنا 
بن أيب شعيب ثنا موسى بن أعني عن أيب إدريس الكويف األعمى أن منصور بن املعتمر حدثه عن عامر الشعيب أمحد 

إنه كان يقول حني خيرج من بيته اللهم إين أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أذل أو أظلم أو ( عن أم سلمة عن النيب 
  )أظلم أو أجهل أو جيهل علي 

بن حممد بن املعمر الباذرائي أنا أبو اخلطاب نصر بن أمحد بن عبد اهللا بن البطر أخربنا أبو املكارم املبارك  ١١٦
القارىء أنبأ أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أنا احلسني بن صفوان أنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن 

إذا ( بن ضمرة قال قال كعب  أيب الدنيا ثنا خلف بن هشام ثنا أبو األحوص عن منصور عن جماهد عن عبد اهللا
  خرج الرجل من بيته فقال بسم اهللا توكلت على اهللا ال حول وال قوة إال باهللا

  



  
فس ) قال امللك هديت وحفظت وكفيت قال فتتنحى الشياطني فيقولون ما تريدون إىل عبد قد هدي وكفي وحفظ 

  +سنده ضعيف ) ١(سنده ضعف 
  
١-  

أنبأ احلسني بن صفوان ثنا ابن أيب الدنيا / محد بن البطر أنا أبو احلسني ابن بشران أخربنا املبارك أنا نصر بن أ ١١٧
ثنا علي بن إبراهيم اليشكري ثنا يعقوب بن حممد الزهري ثنا حامت بن إمساعيل عن عبد اهللا بن حسني بن عطاء بن 

من بيته قال بسم اهللا ال قوة إال  كان رسول اهللا إذا خرج( يسار عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال 
  )باهللا التكالن على اهللا 

  
١٢  

  باب ما يقول إذا دخل املسجد وخرج منه
  

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن هبة اهللا بن أمحد بن النرسي أنبأ أبو الفضل حممد بن عبد السالم بن أمحد  ١١٨
ى املوصلي أنا أبو بكر حممد بن احلسن بن يعقوب األنصاري أنا أبو عبد اهللا احلسني بن شجاع بن احلسن بن موس

بن مقسم ثنا حممد بن الليث بن حممد اجلوهري ثنا احلسن بن علي بن جعفر األمحر ثنا إمساعيل بن صبيح ثنا سامل بن 
( عبد األعلى عن نافع عن ابن عمر قال علم النيب احلسن بن علي إذا دخل املسجد أن يصلي على النيب ويقول 

غفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب رمحتك وإذا خرج صلى على النيب وقال اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا اللهم ا
  )أبواب فضلك 

  أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن احلسني بن هالل الدقاق أنا أبو ١١٩
  

حممد القرشي ثنا خلف بن الفضل بن زكري الدقاق أنا أبو احلسني بن بشران أنا احلسني بن صفوان أنا عبد اهللا بن 
كان يقال إذا خرج الرجل من املسجد فليقل بسم اهللا توكلت ( هشام ثنا أبو األحوص عن منصور عن جماهد قال 

  )على اهللا اللهم إين أعوذ بك من شر ما خرجت إليه 
  
١٣  

  باب يف دعاء املسافر
  

أبو املعايل ثابت بن بندار بن إبراهيم البقال أنا أبو أخربا أبو العباس أمحد بن املبارك بن سعد بن املرقعايت أنبأ  ١٢٠
منصور حممد بن حممد بن عثمان بن السواق أنا أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك القطيعي أنا أبو مسلم 

  إبراهيم بن عبد اهللا الكجي أنبأ أبو عاصم
  

( علي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  الضحاك بن خملد النبيل عن احلجاج يعين الصواف عن حيىي عن حممد بن



  )١) (ودعوة املظلوم / ثالث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة املسافر 
أخربنا أمحد بن املقرب بن بن احلسني احلسن الكرخي أنا طراد بن حممد الزينيب أنبأ أبو الفتح هالل بن حممد  ١٢١

 بن عياش القطان ثنا أبو األشعث أمحد بن املقدام العجلي أنبأ محاد بن جعفر احلفار أنا أبو عبد اهللا احلسني بن حيىي
  بن زيد عن عاصم بن سليمان عن

  
  سنده ضعيف -١
  

كان رسول اهللا يقول إذا سار اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنقلب ومن ( عبد اهللا بن سرجس قال 
  )١) (املنظر يف األهل واملال  احلور بعد الكون ودعوة املظلوم وسوء املنقلب وسوء

أخربنا هبة اهللا بن احلسن بن هالل الدقاق أنبأ أبو الفضل بن زكري ثنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران  ١٢٢
  ثنا احلسني بن صفوان

  
و جعفر رواه مسلم ثنا عبد اهللا بن حممد القرشي ثنا يعقوب بن عبيد ثنا هشام بن عمار ثنا بقية بن الوليد ثنا أب -١

الرازي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صاحل بن كيسان عن ابن لعثمان بن عفان عن عثمان بن عفان 
من خرج من بيته يريد سفرا فقال حني خيرج بسم اهللا آمنت باهللا واعتصمت باهللا وتوكلت ( قال قال رسول اهللا 

  )١) (رج وصرف عنه شره على اهللا وال حول وال قوة إال باهللا رزق خري ذلك املخ
أخربنا أبو الفتح عبيد اهللا بن عبد اهللا بن حممد بن جنا بن شاتيل الدباس بقراءيت عليه أنا أبو عبد اهللا احلسني  ١٢٣

بن علي بن الصيمري أنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري أنا أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار أنا 
   الترقفي ثناعباس بن عبد اهللا

  
  سنده ضعيف -١
  

أبو املغرية ثنا صفوان ثنا شريح بن عبيد احلضرمي أنه مسع الزبري بن الوليد حيدث عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب 
كان رسول اهللا إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض ريب وربك اهللا أعوذ باهللا من شرك وشر ما فيك ( قال 

  ما دب عليك وشر ما خلق فيك وشر
  )١) (أعوذ باهللا من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد 

أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا معاذ بن املثىن ثنا / أخربنا عبد اهللا بن حممد بن النقور أنا ابن العالف أنا احلمامي  ١٢٤
قال شهدت عليا رضي اهللا عنه وأيت بدابة لريكبها فلما  مسدد ثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن علي بن ربيعة

سبحان الذي سخر لنا هذا ^ ( وضع رجله يف الركاب قال بسم اهللا فلما استوى على ظهرها قال احلمد هللا مث قال 
ك إين مث قال احلمد هللا ثالث مرات واهللا أكرب ثالث مرات مث قال سبحان) وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون 

  ظلمت نفسي فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت مث ضحك فقلت يا أمري املؤمنني ما أضحكك
  
  سنده ضعيف -١



  
  
  
  

إن ربك عز وجل ( قال رأيت النيب فعل مثل ما فعلت مث ضحك فقلت يا رسول اهللا من أي شيء ضحكت قال 
  )ذنوب غريه يعجب من عبده إذا قال رب اغفر يل ذنويب يعلم أنه ال يغفر ال

أخربنا أبو جعفر اهليثم بن هالل بن اهليثم أنا أبو علي احلسن بن حممد بن عبد العزيز التككي أنا أبو علي  ١٢٥
احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان أنا عثمان بن أمحد بن السماك وعبد اهللا بن برية وأمحد بن حيىي األدمي وأبو 

اجلبار ثنا يونس بن بكري عن إبراهيم بن إمساعيل بن جممع عن صاحل بن كيسان سهل بن زياد قالوا أنا أمحد بن عبد 
عن أيب مروان األسلمي عن أبيه عن جده قال خرجنا مع رسول اهللا إىل خيرب حىت إذا كنا قريبا منها وأشرفنا عليها 

ألرضني السبع وما للناس قفوا فوقف الناس فقال اللهم رب السموات السبع وما أظلت ورب ا( قال رسول اهللا 
أقلت ورب الشياطني وما أضلت إنا نسألك خري هذه القرية وخري ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر ما 

  )١) (فيها أقدموا بسم اهللا 
أخربنا حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سلمان أنا أبو اخلطاب نصر بن أمحد بن عبد اهللا بن البطر أنا أبو حممد  ١٢٦
   بنعبد اهللا

  
  ضعيف -١
  

ثنا إبراهيم بن هاىنء ثنا عبد اهللا بن صاحل / عبيد اهللا بن حيىي بن البيع أنا أبو عبد اهللا احلسني بن إمساعيل احملاملي 
حدثين الليث حدثين يزيد بن أيب حبيب عن احلارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد اهللا بن األشج حدثه أنه مسع بسر 

من نزل ( أيب وقاص يقول مسعت خولة بنت حكيم تقول مسعت رسول اهللا يقول  بن سعيد يقول مسعت سعد بن
  )١) (منزال مث قال أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل من منزله ذلك 

  
  رواه مسلم -١
  
١٤  

  باب ما يقول عند الرجوع من السفر
  

 العيشوين أنا علي بن حممد بن العالف أنا احلمامي أنبأ أبو أخربنا أبو داود سليمان بن فريوز بن عبد اهللا ١٢٧
القاسم إبراهيم بن أمحد بن حممد بن احلسن اهلمداين بالكوفة ثنا القاسم بن حممد الدالل مثا خمول بن إبراهيم النهدي 

عابدون لربنا كان رسول اهللا إذا قدم من سفر قال آيبون تائبون ( أنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء قال 
  )١) (حامدون يرفع هبا صوته 

  



  هذا السند ضعيف -١
أخربنا حممد بن عبد الباقي أنا أبو اخلطاب نصر بن أمحد بن عبد اهللا بن البطر القارىء أنا أبو حممد عبد اهللا  ١٢٨

د اهللا بن عمر حيدث عن بن عبيد اهللا بن حيىي بن البيع أنبأ احملاملي ثنا أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق قال مسعت عبي
كان رسول اهللا إذا خرج يف سفر فمر بنشز أو فدفد كرب ثالثا مث قال ال إله إال اهللا وحده ( نافع عن ابن عمر قال 

  ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير
) هزم األحزاب وحده وإذا رجع قاهلن وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق اهللا وعده ونصر عبده و

)١(  
أخربنا حممد أنا نصر بن أمحد بن البطر أنا ابن البيع أنبأ احملاملي ثنا عبد اهللا بن شبيب ثنا ابن أيب أويس حدثين  ١٢٩

أنه إذا قدم من سفر من أسفاره ( موسى بن حسن عن عبد اهللا بن عمر عن محيد عن أنس بن مالك عن رسول اهللا 
  +سنده ضعيف ) + السري ويقول اللهم اجعل لنا هبا قرارا ورزقا حسنا  فأشرف على املدينة يسرع

  
  ١٥رواه البخاري  -١

  باب ما يودع به املسافر
  

أخربنا حممد بن عبد الباقي أنا نصر بن أمحد بن البطر أنا عبد اهللا بن عبيد اهللا بن البيع أنا احلسني بن إمساعيل  ١٣٠
كان أيب ( خثيم ثنا حنظلة بن أيب سفيان عن سامل بن عبد اهللا بن عمر قال  ثنا خالد بن أسلم الصفار أنا سعيد بن

  عبد هللا بن عمر إذا رأى الرجل وهو يريد السفر قال له أدن مين حىت أودعك كما كان رسول اهللا يودعنا
  
  

  )قال يقول أستودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك 
  
  

نا احملاملي ثنا أبو بكر أمحد بن منصور ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث أخربنا حممد أنا نصر أنا ابن البيع أ ١٣١
يعين ابن سعد عن احلسن بن ثوبان أنه مسع موسى بن وردان يقول أتيت أبا هريرة أودعه لسفر أريده فقال أبو 

 الذي ال يضيع فأستودعك اهللا( هريرة أال أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول اهللا عند الوداع فقلت بلى قال 
  )١) (ودائعه 

  
  سنده حسن -١
  
  

أخربنا حممد أنا ابن البطر أنا البيع أنا احلسني ثنا حممد بن إسحاق أنا أبو األسود أنبأ ابن هليعة عن عمرو بن  ١٣٢
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا كان يودع الرجل إذا أراد السفر فقال زودك اهللا التقوى وغفر لك ذنبك 

  )ك للخري حيث ما توجهت ووجه



أخذ بيده وقال يف حفظ اهللا ويف كنفه زودك اهللا التقوى وغفر ذنبك ووجهك يف اخلري حيث ما كنت ( ويف رواية 
  )١) (أو أين ما كنت 

  
  سنده ضعيف -١
  
١٦  

  باب ما يدعو به إذا حزبه أمر وأصابه غم
  

حممد بن عبد اهللا بن حيىي بن الوكيل أنا أبو القاسم بن أخربنا عبد اهللا بن منصور بن املوصلي ثنا أبو الربكات  ١٣٣
بشران أنا دعلج بن أمحد ثنا بشر بن موسى أبو علي األسدي ثنا احلسن بن موسى األشيب أبو علي عن محاد بن 

سلمة عن يوسف بن عبد اهللا بن احلارث عن أيب العالية عن عبد اهللا بن عباس أن رسول اهللا كان إذا حزبه أمر قال 
ال إله إال اهللا احلليم العظيم ال إله إال اهللا رب العرش العظيم ال إله إال اهللا رب السموات ورب العرش العظيم مث  (

  )١) (يدعو 
  
  رواه البخاري -١
  
  

أخربنا أبو بكر أمحد بن املقرب الكرخي أنا طراد بن حممد الزينيب أنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم  ١٣٤
لعيسوي ثنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري ثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد الرقاشي نا عمر بن محد اهلامشي ا

القاضي ثنا عبد العزيز بن عمر عن هالل موىل هلم عن عمر بن عبد العزيز عن عبد اهللا بن جعفر عن أمساء عن النيب 
  )دعوة املكروب اهللا اهللا ريب ال أشرك به شيئا ( قال 
  
  

أخربنا هبة اهللا بن احلسن بن هالل الدقاق أنا عاصم بن احلسن العاصمي أنا أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن  ١٣٥
عبد اهللا بن مهدي الفارسي أنا أبو عبد اهللا حممد بن خملد الدوري أنا طاهر بن خالد بن نزار األردبيلي ثنا أيب أخربين 

عن قتادة عن أيب بردة عن أبيه أيب موسى األشعري قال كان رسول إبراهيم بن طهمان حدثين احلجاج بن احلجاج 
  )اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونذرأ بك يف حنورهم ( اهللا إذا خاف قوما قال 

  
  

أخربنا عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن النقور أنا أبو طالب بن يوسف أنا احلسن بن علي التميمي أنا ابن مالك  ١٣٦
أيب ثنا يزيد أنا فضيل بن مرزوق ثنا أبو سلمة اجلهين عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد  نا عبد اهللا حدثين

ما أصاب أحدا قط هم وال حزن فقال اللهم إين عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصييت بيدك ( اهللا قال قال رسول اهللا 
مته أحدا من خلقك أو استأثرت ماض يف حكمك عدل يف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو عل



به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن ربيع قليب ونور صدري وجالء حزين وذهاب مهي إال أذهب اهللا مهه وحزنه 
  )وأبدله مكان حزنه فرحا 

  
  

  قال فقيل يا رسول اهللا أال نتعلمها فقال بلى ينبغي ملن مسعها أن يتعلمها
  علي بن حممد بن خضريأخربنا أبو طالب املبارك بن  ١٣٧

  
الصرييف أنا عبد القادر بن حممد أنا أبو علي الذهب أنا أمحد بن جعفر نا عبد اهللا حدثين أيب نا إسحاق بن عيسى 

وأبو سعيد يعين موىل بين هاشم املعىن وهذا لفظ إسحاق قاال ثنا عبد الرمحن بن أيب املوايل املدين نا حممد بن املنكدر 
السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم / يعلمنا اإلستخارة كما يعلمنا (  قال كان رسول اهللا عن جابر بن عبد اهللا

باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة مث ليقل اللهم إين أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
  )العظيم فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب 

  
كنت تعلم هذا األمر يسميه بامسه خريا يل يف ديين ومعاشي قال أبو سعيد ومعيشيت وعاقبة أمري فاقدره يل اللهم إن 

  ويسره مث بارك يل فيه
اللهم وإن كنت تعلمه شرا يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفين عنه واصرفه عين واقدر يل اخلري حيث كان 

رب العاملني وصلى اهللا على رسوله سيدنا املصطفى حممد النيب وآله أمجعني  مث كتاب الدعاء واحلمد هللا) مث رضين به 
وعلى إخوانه من النبيني وآله الطاهرين وصحابته األبرار أمجعني صالة دائمة إىل يوم الدين وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 

  ، ، ، مت حبمد اهللا ، ، ،
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