
احلجة: كتاب  عشر ذي    فضل 
بن أيوب: املؤلف  بن أمحد  الطرباين   سليمان  لقاسم  ا  أبو 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
أخربنا الشيخ عز الدين أبو اليمن حممد بن عبد اللطيف بن أمحد ابن حممود بن أيب الفتح بن حممود بن 

أنا قاضي القضاة بدر الدين حممد بن أيب القاسم بن الكويك الربعي الشافعي قراءة عليه وأنا أمسع قال 
ابراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة الكناين الشافعي قال أنا العالمة مجال الدين بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن 
مالك الطائي اجلياين قال أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن بن علوان األسدي قال أنا احلافظ جمد 

د بن سعد الثقفى قال أنا السيد محزة بن العباس بن علي العلوي قال أنا الدين أبو الفرج حيىي بن حممو
أبو سعيد عبد الرمحن بن أمحد بن الصفار إجازة قال أنا احلافظ أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب 

  .اللخمي الطرباين
زيد بن هارون ثنا ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أبنا عبد الرزاق وثنا إدريس بن جعفر العطار ثنا ي) ١(

سفيان الثوري عن األعمش عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسليما كثريا ما من أيام العمل فيهن أفضل من العمل يف عشر ذي 

إال من عقر جواده وأهريق دمه لفظهما احلجة قالوا وال اجلهاد يف سبيل اهللا قال وال اجلهاد يف سبيل اهللا 
  واحد

حدثنا موسى بن زكريا أبو عمران التستري ثنا األزرق ابن علي ثنا حسان بن إبراهيم عن سفيان ) ٢(
الثوري عن حبيب بن أيب عمرة واألعمش عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب 

يام الدنيا أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر فقال رجل وما صلى اهللا عليه وسلم تسليما كثريا ما من أ
  .مثلها يف سبيل اهللا فأعادها ثالث مرات فقال له صلى اهللا عليه وسلم يف الثالثة إال ملن يرجع 

حدثنا أمحد بن زهري التستري ثنا عمر بن اخلطاب السجستاين ثنا حممد بن أيب يعقوب الكرماين ثنا حسان بن ) ٣(
يم عن سفيان الثوري عن خمول بن راشد عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب صلى إبراه

  .اهللا عليه وسلم مثله
حدثنا العباس بن الفضل األسطايف ثنا علي بن املدين ثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة ) ٤(

ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما من أيام العمل فيهن عن أيب حريز عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قا
حدثنا معاذ ) ٥.(أفضل من أيام العشر قيل وال اجلهاد ف سبيل اهللا عز وجل قال وال اجلهاد يف سبيل اهللا عز وجل

رسول اهللا بن املثىن العنربي ثنا مسدد ثنا خالد بن عبداهللا عن يزيد بن أيب زياد عن جماهد عن ابن عباس قال قال 
  .صلى اهللا عليه وسلم ما من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل والتكبري 

حدثنا فحص بن عمر بن الصباح الرقي ثنا أبو غسان مالك ابن امساعيل النهدي ثنا مسعود بن سعد اجلعفي ) ٦(
 صلى اهللا عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عن اهللا عز وجل عن يزيد بن أيب زياد عن جماهد عن ابن عمر عن النيب

  .وال أحب فيهن إليه العمل من هذه األيام أيام العشر فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبري



 حدثنا حممد بن عمر بن خالد احلراين ثنا أيب ثنا زهري بن معاوية ثنا ابراهيم بن مهاجر عن عبداهللا بن باباه عن) ٧(
عبد اهللا بن عمر قال كنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت األعمال فقاملا من أيام أفضل فيهن العمل 

من هذا العشر قالوا يا رسول اهللا وال اجلهاد يف سبيل اهللا فأكرب قال مث قال وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال أن خيرج 
  .رجل بنفسه وماله ويكون مهجة نفسه فيه 

ثنا علي بن عبد العزيز البغوي ثنا زيد العمي ثنا عبد العزيز بن املختار عن حيىي بن أيب إسحاق ثنا عبدة بن حد) ٨(
أيب لبابة عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب عبد اهللا موىل عبد اهللا ابن عمرو قال قال عبد اهللا بن عمرو وحنن نطوف 

ام يعين العشر ما من أيام أحب اىل اهللا عز وجل العمل فيهن من بالبيت قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذه األي
أيام العشر فقيل يا رسول اهللا وال اجلهاد يف سبيل اهللا قال وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال من خرج بنفسه وماله مث مل 

ليحىي مل ختالفه  يرجع حىت يهراق دمه قال حيىي فلقيت حبيب بن أيب ثابت فسألته عنه فحدثين حنوا من هذا أو قيل
  .يف اللفظ فقال ألمر

حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو زرعة الدمشقي قاال ثنا أبو نعيم ثنا مرزوق موىل طلحة الباهلي حدثين أبو ) ٩(
الزبري عن جابر ابن عبد اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما من أيام أفضل عند اهللا من أيام العشر قالوا وال 

  . سبيل اهللا قال إال من عفر وجهه يف التراب مثلها يف
حدثنا مصعب بن ابراهيم بن محزة الدينوري حدثين أيب وحدثنا حممد بن حممد التمار البصري حدثنا حممد بن ) ١٠(

الصلت أبو يعلى التوزي قال ثنا عبد العزيز بن حممد الدراودي عن ابراهيم ابن امساعيل بن جممع األنصاري عن أيب 
 عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما من أيام الدنيا أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الزبري

احلجة قالوا يا رسول اهللا وال اجلهاد يف سبيل اهللا قال وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال أن خيرج بنفسه وماله مث ال يرجع 
  .من ذلك بشىء 

ا أبو كامل اجلحدري ثنا أبو النضر يعين عاصم بن هالل عن أيوب حدثنا احلسن بن علي املعمري ثن) ١١(
السختياين عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر قالوا يا 

  .رسول اهللا وال مثلهن يف سبيل اهللا قال وال مثلهن يف سبيل اهللا إال من عفر وجهه يف التراب 

حدثنا عبدان بن أمحد العسكري ثنا حممد بن عمرو بن جبلة ثنا حممد بن مروان عن هشام بن أيب عبد اهللا عن ) ١٢(
أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما من أيام أفضل من عشر ذي احلجة فقال رجليا 

ن عدهتن جهاد يف سبيل اهللا إال عفريا يعفر يف رسول اهللا أفضل من عدهتن جهاد يف سبيل اهللا فقال هذا أفضل م
  .التراب 

حدثنا معاذ بن املثىن بن معاذ العنربي ثنا مالك بن عبد اهللا ابن غسان املسمعي ثنا مسعود بن واصل السابري ) ١٣(
من  ثنا النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما

أيام العمل أفضل فيهن من عشر ذي احلجة قالوا يا رسول اهللا وال اجلهاد يف سبيل اهللا قال وال اجلهاد يف سبيل اهللا 
  .إال من عقر جواده وأهريق دمه
  باب تأويل قول اهللا عز وجل

  }واذكروا اهللا يف أيام معدودات{
  }معلومات{



ثنا محاد ابن سلمة عن محيدعن احلسن قال األيام املعلومات  حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا احلجاج بن منهال) ١٤(
  .عشر ذي احلجة واملعدودات أيام التشريق

حدثنا حممد بن علي الصائغ املكي ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري قال ) ١٥(
  .األيام املعلومات أيام العشر

ثنا حيىي احلماين ثنا هشيم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف أيام  حدثنا احلسني بن اشراق التستري) ١٦(
  .معلومات قال العشر

حدثنا أمحد بن ابراهيم بن عنرب البصري ثنا العباس لنب الوليد النرسي ثنا يزيد بن زيع عن سعيد بن أيب ) ١٧(
  .تشريقعروبة عن قتادة قال األيام املعلومات أيام العشر واأليام املعدودات أيام ال

  .حدثنا احلسني بن اسحاق التستري ثنا حيىي احلماين ثنا جرير عن منصور) ١٨(
حدثنا احلسني بن اسحلق التستري ثنا حيىي احلماين ثنا أبو معاوية عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء قال ) ١٩(

  .األيام املعلومات أيام العشر
  باب تأويل قول اهللا تعاىل

  }ني ليلة وأمتمناها بعشروواعدنا موسى ثالث{

حدثنا ابراهيم بن حممد بن برة الصنعاين ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري عن جماهد يف قول اهللا تعاىل وواعدنا موسى )٢٠(
  .ثالثني ليلة وأمتمناها بعشر قال ذو القعدة وأمتمناها بعشر من ذي احلجة

  باب تأويل قول اهللا عز وجل
  }والفجر وليال عشر{
أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة الدمشقي ثنا أبو اجلماهر حممد بن عثمان التنوخي ثنا سعيد بن بشري  حدثنا) ٢١(

  .عن أيب بشر عن عكرمة يف قول اهللا تعاىل والفجر وليال عشر قال الفجر الصبح وليال عشر عشر األضحى
ثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة يف حدثنا أمحد بن ابراهيم بن عنرب البصري ثنا العباس بن الوليد النرسي ) ٢٢(

  .قوله عز وجل والفجر وليال عشر قال كنا حندث أهنا عشر األضحى
حدثنا جعفر بن إلياس املصري ثنا أصبغ بن الفرجثنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف قول اهللا عز وجل وليال ) ٢٣(

  .عشر قال عشر ذي احلجة
الرزاق عن معمر عن األعمش عن أيب الضحى قال سئل مسروق عن  حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد) ٢٤(

  .قوله عز وجل والفجر وليال عشر قال هي أفضل أيام السنة
  باب فضل صيام أيام العشر

حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن هشام بن حسان عن احلسن قال صيام ) ٢٥(
  .يوم من أيام العشر يعدل شهرين

  باب فضل صيام يوم عرفة
حدثنا احلسن بن علي املعمري وعبدان بن أمحد قاال ثنا حممد بن عمرو بن جبلة ثنا حممد بن مروان العقيلي ) ٢٦(

عن هشام بن أيب عبد اهللا عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ما من يوم أفضل عن اهللا من 
ىل مساء الدنيا فيباهي بأهل األرض فيقول انظروا اىل عبادي شعثا غربا جاؤوا من كل فج يوم عرفة ينزل اهللا تعاىل ا

  .عميق مل يروا رمحيت وال عذايب فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يومئذ



 حدثنا أبو مسلم الكجي وعلي بن عبد العزيز ومعاذ بن املثىن قالوا ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا عبد القاهر) ٢٧(
السري عن ابن لكنانة بن عباس بن مرداس السلمي عن أبيه عن جده العباس ابن مرداس أن النيب صلى اهللا عليه 

وسلم دعا ألمته عشية عرفة باملغفرة والرمحة فأكثر الدعاء فاجابه اهللا تبارك وتعاىل اين قد غفرت هلم اال ظلم 
قال يا رب انك قادر أن تثيب هذا املظلوم خريا من مظلمته بعضهم لبعض فأما ذنوهبم فيما بيين وبينهم فقد غفرهتا ف

وتغفر هلذا الظامل فلم جيبه تلك العشية فلما كان غداة املزدلفة أعاد الدعاء فأجابه إين قد غفرت هلم مث تبسم رسول 
اهللا اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له بعض أصحابه تبسمت يف ساعة مل تكن تبتسم فيها فقال تبسمت من عدو 
مل . إبليس لعنه اهللا انه ملا علم أن اهللا قد استجاب يل يف أميت أهوى يدعو بالويل والثبور وحيثو التراب على رأسه

  .يسم أبو الوليد ابنا لكنانة
عبد اهللا بن كنانة بن عباس بن  حدثنا زكريا بن حيىي الساجي ثنا أيوب بن حممد ثنا عبد القاهر بن السري عن) ٢٨(

  .مرداس السلمي عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا ألمته عشية عرفة فذكر مثله
حدثنا اسحاق بن ابراهيم الصنعاين عن عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن ابراهيم بن ايب عبلة عن طلحة بن ) ٢٩(

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما من يوم إبليس فيه أدحر وال أدحض وال هو عبيد اهللا بن كريز اخلزاعي قال قال رسول 
أغيظ من يوم عرفة ملا يرى من تنزل الرمحة وجتاوز اهللا عن الذنوب العظام إال ما رأى يوم بدر قيل وما رأى يوم بدر 

  .قال أما إنه قد رأى جربيل يزع املالئكة
  باب تأويل قول اهللا عز وجل

  }والشفع والوتر{
حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي ثنا حممد ابن يوسف الفريايب ثنا سفيان عن أبيه عن عكرمة يف ) ٣٠(

  .قول اهللا عز وجل والشفع والوتر قال الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة

أيب سنان عن  حدثنا عبداهللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي ثنا حممد ابن يوسف الفريايب ثنا سفيان عن) ٣١(
  .الضحاك بن مزاحم يف قول اهللا تعاىل والشفع والوتر قال يوم عرفة ويوم النحر وأقسم اهللا هبا على سائر العشر

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي ثنا حممد ابن يوسف الفريايب ثنا ورقاء عن ابن أيب جنيح عن ) ٣٢(
ل كل خلق اهللا تعاىل شفع السماء واألرض والرب والبحر والشمس والقمر جماهد يف قوله تعاىل والشفع والوتر قا

  .وحنو هذا
  باب من كان يغتسل يوم عرفه

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهال ثنا محاد ابن سلمة عن احلجاج بن أرطاة عن عمرو بن مرة ) ٣٣(
  .م الفطر ويوم النحر ويوم اجلمعة ويوم عرفةعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال كان يستحب الغسل يو

وبه عن احلجاج بن أرطاة عن األعمش عن عمارة بن عمري عن عبد الرمحن بن يزيد قال اغتسلت مع ابن ) ٣٤(
  .مسعود يوم عرفة حتت األراك

  باب من كان يبتدىء بالتكبري يوم عرفة بعد صالة الفجر
  ويقطع بعد صالة العصر من آخر أيام التشريق

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا حفص بن عمران النفيلي ثنا احلسني بن علي اجلعفي عن زائدة بن ) ٣٥(
قدامة عن عاصم ابن هبدلة عن شقيق بن سلمة قال كان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يكرب بعد صالة الفجر من 

  .رب بعد العصريوم عرفة مث ال يقطع حىت يصلي الظهر من أخر أيام التشريق ويك



حدثنا ابراهيم بن حممد بن برة الصنعاين ثنا عبد الرزاق أبنا الثوري عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي ) ٣٦(
رضي اهللا عنه أنه كان يكرب من صالة الغداة يوم عرفة اىل صالة العصر من آخر أيام التشريق يقول اهللا أكرب اهللا 

  .احلمدأكرب ال إله إال اهللا واهللا أكرب وهللا 
حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا علي بن حكيم األودي ثنا شريك عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي ) ٣٧(

  .مثله

حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا هشيم عن أيب جناب عن عمري بن سعد أن عليا رضي اهللا عنه ) ٣٨(
  .لعصر من آخر أيام التشريقكان يكرب من صالة الضحى يوم عرفة إىل صالة ا

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهال ثنا محاد ابن سلمة عن احلجاج عن أيب إسحاق عن عاصم بن ) ٣٩(
ضمرة أن علي رضي اهللا عنه كان يكرب يوم عرفة من صالة الصبح إىل العصر من آخر أيام التشريق يقول اهللا أكرب 

  .اهللا أكرب وهللا احلمد اهللا أكرب ال إله إال اهللا و
حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا محزة بن عون املسعودي ثنا أبو الوليد بن القاسم ثنا حيىي احلماين عن ) ٤٠(

حمل بن حمرز الضيب عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبداهللا بن مسعود أنه كان يكرب من صالة 
  .هكذا رواه حمل عن إبراهيم وقد خولف فيه . عصر من آخر أيام التشريقالفجر يوم عرفة إىل صالة ال

حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا حيىي بن سعيد ثنا أبو بكار احلكم بن فروخ ثنا عكرمة عن ابن ) ٤١(
 أكرب اهللا أكرب كبريا اهللا عباس رضي اهللا عنه كان يكرب من غداة يوم عرفة إىل آخر أيام النفر ال يكرب يف املغرب اهللا

  .أكرب اهللا أكرب وأجل اللهأكرب على ما هدانا
حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا حمفوظ بن حبر اهلمداين الكويف ثنا عمرو بن مشر عن جابر عن أيب جعفر ) ٤٢(

ان يكرب من صالة الصبح حممد بن علي بن احلسني عن جابر بن عبد اهللا األنصاري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ك
  .يوم عرفة إىل صالة العصر من آخر أيام التشريق
  باب من كان يكرب من صالة الصبح يوم عرفة

  إىل صالة الظهر من آخر أيام التشريق
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال ثنا سعيد وأبو عوانة عن حجاج بن أرطاة عن عطاء بن أيب ) ٤٣(

عمري عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه كان يكرب من صالة الصبح يوم عرفة إىل بعد صالة  رباح عن عبيد ابن
  .الظهر

  باب من كان يكرب من صالة الصبح يوم عرفة
  إىل صالة العصر من يوم النحر

عبد اهللا حدثنا علي بن عبد العزيزظ ثنا حجاج بن املنهال ثنا سعيد أخربين احلكم ومحاد عن إبراهيم قال كان ) ٤٤(
يقول التكبري أيام التشريق بعد صالة الصبح من يوم عرفة إىل بعد صالة العصر من يوم النحر وهذه الرواية 

  .الصحيحة عن ابن مسعود
  باب من كان يكرب من صالة الظهر يوم النحر

  إىل صالة الفجر من آخر أيام التشريق
محاد ابن سلمة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن  حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهال ثنا) ٤٥(



عمر أنه كان يكرب من صالة الظهر يوم النحر إىل صالة الفجر من آخر أيام التشريق يقول اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله 
  .إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير 

حجاج بن املنهال ثنا محاد ابن سلمة عن محيد قال صليت مع عمر بن عبد  حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا) ٤٦(
  .العزيز فكان يكرب من الظهر يوم النحر إىل صالة الفجر من آخر أيام التشريق

حدثنا زكريا بن حيىي الساجي ثنا سليمان بن داود ثنا عبد اهللا بن وهب حدثين عمرية بن أيب ناجية عن حيىي ) ٤٧(
ري وابن أيب سلمة يعين عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون أهنما كانا يكربان من صالة الظهر يوم بن سعيد األنصا

  .النحر إىل صالة الصبح من آخر أيام التشريق هذا قول مالك والشافعي رضي اهللا عنهما 
  باب من كان يكرب من صالة الظهر يوم النحر

  إىل صالة العصر من آخر أيام التشريق
مد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا حيىي احلماين ثنا شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان حدثنا حم) ٤٨(

يكرب من صالة الظهر مممممن يوم النحر إىل آخر أيام التشريق وخالف خصيف احلكم بن فروخ والصحيح عن ابن 
  .عباس ما رواه احلكم بن فروخ

هال ثنا محاد ابن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أيب رباح حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املن) ٤٩(
  .أنه كان يكرب من صالة الظهر من يوم النحر إىل العصر من آخر أيام التشريق

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهال ثنا أبو عوانة عن عبد احلميد بن أيب رباح عن رجل من أهل ) ٥٠(
  .يكرب من صالة الظهر يوم النحر إىل صالة العصر من آخر أيام التشريقالشام أن زيد ابن ثابت كان 
  باب من يدعى به يوم عرفة

حدثنا احلسن بن املثىن بن معاذ بن معاذ العنربي ثنا عفان ابن مسلم ثنا قيس بن ربيع عن األغر بن الصباح ) ٥١(
 عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون عن خليفة ابن حصني عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا

  .عشية عرفة ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير
حدثنا الفضل بن هارون البغدادي صاحب أيب ثور ثنا أمحد بن إبراهيم املوصلي ثنا فرج بن فضالة عن حيىي ) ٥٢(

قال كان عامة دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم واألنبياء قبله عشية عرفة بن سعيد األنصاري عن نافع عن أبن عمر 
  .ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له احلمد وله امللك وهو على كل شيء قدير 

حدثنا العباس بن الفضل األسفاطي ثنا موسى بن إمساعيل املنقري ثنا عزرة بن قيس حدثتين أم الفيض موالة ) ٥٣(
مروان قالت مسعت عبد اهللا بن مسعود حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ما من عبد دعا هبذه عبد امللك بن 

الدعوات ليلة عرفة وهي عشر كلمات ألف مرة مل يسأل اهللا شيئا إال أعطاه إياه إال قطيعة رحم أو مأمثا سبحان اهللا 
البحر سبيله سبحان الذي يف النار سلطانه  الذي يف السماء عرشه سبحان الذي يف األرض موطؤه سبحان الذي يف

سبحان الذي يف القبور قضاؤه سبحان الذي يف اجلنة رمحته سبحان الذي يف اهلواء روحه سبحان الذي رفع السماء 
  .سبحان الذي وضع األرضني سبحان الذي ال ملجأ منه إال إليه

وأمحد بن رشدين قالوا ثنا حيىي بن بكري ثنا  حدثنا حيىي بن عثمان بن صاحل وعمرو بن أيب طاهر بن السرح) ٥٤(
حيىي بن صاحل األيلي عن إمساعيل بن أمية عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس قال كان مما دعا به النيب صلى اهللا 
عليه وسلم يف حجة الوداع اللهم إنك تسمع كالمي وترى مكاين وتعلم سري وعالنييت ال خيفى عليك شيء من 



ئس الفقري املستغيث املستجري الوجل املشفق املقر املعترف بذنيب أسألك مسألة املسكني وأبتهل إليك أمري أنا البا
ابتهال املذنب الذليل وأدعوك دعاء اخلائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده 

  .املسؤولني ويا خري املعطنيورغم لك أنفه اللهم ال جتعلين بدعائك شقيا وكن يب رؤوفا رحيما يا خري 
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهال ثنا محاد ابن سلمة عن عاصم األحول عن عبد اهللا بن احلارث ) ٥٥(

أن ابن عمر كان يرفع صوته عشية عرفة يقول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل 
هلدى وزينا بالتقوى واغفر لنا يف اآلخرة واألوىل مث خيفض صوته مث يقول اللهم إين أسألك شيئ قدير اللهم اهدنا با

من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا اللهم أنت أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك باالجابة رب وأنت ال خيلف 
فكرهه إلينا وجنبناه  وعدك وال يكذب عهدك اللهم ما أحببت من خري فحببه إلينا ويسره لنا وما كرهت من شر

  .وال تنزع منا اإلسالم بعد إذ أعطيته لنا يا أرحم الرامحني
  مت اجلزء حبمد اهللا
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