
لذكر:كتاب لدعاء وا ؤمن يف ا مل   سالح ا
ود :املؤلف يا بن دا ا اهللا بن سر علي بن مهام بن راجي  بن حممد بن   حممد 

  

    بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه ثقيت 

احلمد هللا املنعم على خلقه جبميل آالئه ، احملسن إليهم بلطيف رفده وجزيل عطائه ، احملقق ملن أمله حسن ظنه 
ى عباده بأن فتح هلم بابه وأمرهم بالدعاء ووعدهم باإلجابة ، ووفق منهم من شاء بلطفه ورجائه ، الذي من عل

وحكمته ؛ للتعرض لنفحات فضله ورمحته ، وهداه السبيل إليه ، وأهلمه الطلب تكرما منه عليه ، أمحده واحلمد من 
يك له جميب الدعاء ، وكاشف نعمه ، وأسأله املزيد من فضله وكرمه ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شر

األسواء ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، خامت األنبياء ومبلغ األنباء ، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه الربرة 
فمن أوىل ما انصرفت إىل حفظه : أما بعد . األتقياء ، صالة دائمة بدوام األرض والسماء ، وسلم تسليما كثريا 

ما اهتدي بأنواره يف غياهب الظلم ، وأنفع ما استدرت به صنوف النعم ؛ وأمنع ما عناية ذوي اهلمم ، وأحق 
استدرئت به صروف النقم ، ما كان بفضل اهللا تعاىل ألبواب اخلري مفتاحا ، وبنص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 كتابه العظيم ، وفيه رغب للمؤمنني سالحا ، وذلك التحميد والثناء ، والتمجيد والدعاء ، أمر اهللا تعاىل به يف
رسوله الكرمي ، وإليه جنح املرسلون واألنبياء ، وعليه عول الصاحلون واألولياء ، وإن أحسن ما توخاه املرء لدعائه 

يف كل مهم ، وحتراه لكل خطب مدهلم ، ما حتصل به مقصود الدعاء مع بركة التأسي واالقتداء ، ويكون لفظه 
   -يف كتاب اهللا أو سنة رسوله ، وقد أنكر األئمة  وسيلة لقبوله ، وهو ما جاء

اإلعراض عن األدعية السنية ، والعدول عن اقتفاء آثارها السنية ، فقال احلافظ أبو القاسم بن  -رضي اهللا عنهم 
هذا كتاب ألفته جامع ألدعية رسول اهللا صلى اهللا عليه : ' الدعاء ' أمحد بن أيوب الطرباين رمحه اهللا يف كتاب 

وسلم حداين على ذلك أين رأيت كثريا من الناس قد متسكوا بأدعية سجع ، وأدعية وضعت على عدد األيام مما 
ألفها الوراقون ، ال تروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال عن أحد من أصحابه ، وال عن أحد من التابعني 

وقال اإلمام أبو . للسجع يف الدعاء والتعدي فيه  بإحسان مع ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من الكراهية
وقد أولع كثري من العامة بأدعية منكرة : ' شأن الدعاء ' يف كتاب  -رمحه اهللا  -سليمان محد بن حممد اخلطايب 

' اخترعوها ، وأمساء مسوها ما أنزل اهللا هبا من سلطان ، وقد يوجد يف أيديهم دستور يف األمساء واألدعية يسمونه 
صنفها هلم بعض املتكلمني من أهل اجلهعل واجلرأة على اهللا تبارك وتعاىل ، أكثرها زور وافتراء على ' األلف اسم 

 -وقال اإلمام أبو بكر بن الوليد الطرطوشي . فليجتنبها الداعي إال ما وافق منه الصواب  -سبحانه وتعاىل  -اهللا 
يف  -تعاىل  -ب العجاب أن يعرض عن الدعوات اليت ذكرها اهللا ومن العج: له ' األدعية ' يف كتاب  -رمحه اهللا 

كتابه عن األنبياء واألولياء واألصفياء مقرونة باإلجابة ، مث تنتقي ألفاظ الشعراء والكتاب ، كأنك قد دعوت يف 
دعائه  إن اهللا أذن يف -رمحه اهللا  -وقال القاضي عياض . زعمك جبميع دعواهتم ، مث استعنت بدعوات من سواهم 

  ، وعلم الدعاء يف كتابه اخلليقته ، وعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم الدعاء ألمته ، واجتمعت فيه ثالثة أشياء العلم 



بالتوحيد ، والعلم باللغة ، والنصيحة لألمة ، فال ينبغي ألحد أن يعدل عن دعائه صلى اهللا عليه وسلم وقد احتال 
م قوم سوء ، خيترعون هلم أدعية يشتغلون هبا عن االقتداء بالنيب صلى اهللا الشيطان للناس يف هذا املقام فقيض هل

دعاء آدم ، دعاء نوح ، دعاء يونس : عليه وسلم وأشد ما يف احلال أهنم ينسبوهنا إىل األنبياء والصاحلني ، فيقولون 
. . . . ديث إال بالصحيح منه فاتقوا اهللا يف أنفسكم وال تشتغلوا من احل. ، دعاء أيب بكر الصديق رؤضي اهللا عنه 

وإين قد مجعت يف هذا الكتاب مجلة من األدعية واألذكار املرفوعة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه . هذا آخر كالمه 
وسلم دائرة بني الصحيح واحلسن ، أخرجتها من الكتب الستة ، واملستدرك على الصحيحني للحاكم أيب عبد اهللا 

على صحيح مسلم أليب عوانة اإلسفرايني ي ، وصحيح أيب حامت بن حبان ، فاستوعبت  احلافظ ، واملسند املخرج
مجيع ما يف كتايب البخاري ومسلم ، ملكاهنما من الصحة ، وانتخبت من سنن أيب داود ما مل ينص على ضعفه ، ألنه 

ن ، وأما كتاب عنده ال ينزل عن رتبة احلسن ، وجردت من جامع الترمذي ما حكم عليه بأنه صحيح أو حس
إن أليب عبد الرمحن يف الرؤيا شرطا : النسائي فقد أطلق اخلطيب عليه اسم الصحيح ، وقال أبو القاسم الزجناين 

أشد من شرط البخاري ومسلم ، على أين مل أخرج مما انفرد به إال حنو عشرة أحاديث جيدة األسانيد نبهت إىل 
ا شيئا تفرد به ، وعزوت كل حديث إىل من أخرجه من األئمة ، فما مواضعها ، وأما سنن ابن ماجة فلم أخرج منه

رواه اجلماعة ، وفيما أخرجه : كان يف الكتب الستة سلكت يف نسبته إليها اجلادة ، فأقول فيما أخرجه الستة 
  رواه األربعة ، وما عدا ذلك أعني من أخرجه : متفق عليه ، وفيما أخرجه البقية دون الشيخني : الشيخان 

من األئمة ، وإذا كان احلديث من رواية البخاري مل أعدل من لفظه سوى يف حديثني بينتهما يف موضعيهما ، وإن مل 
يكن من روايته ، فإن كان من رواية مسلم اعتمدت لفظه ، وإن مل يكن من رواية واحد منهما عزوت اللفظ 

ردت أحاديث هذا الكتاب من األسانيد ، لصاحبه ، وإن اتفق على اللفظ اثنان فأكثر نبهت على ذلك ، وج
واقتصرت على نسبتها إىل املسانيد ختفيفا على حافظيه ، وتسهيال لراغب فيه ، وذكرت يف بعض أبوابه من القرآن 
العظيم ما يناسب ذلك الباب ، وأخرجت يف أثنائه طرقا من آثار الصحاية ومن بعدهم من بعض الكتب املذكورة 

' السنن الكبري ' البن أيب شيبة ، ما كان رجال سنده رجال الصحيح ، ومن ' املصنف '  ومن' املوطأ ' وكتاب 
للبيهقي ما جزم بصحته ، وضممت إىل بعض األحاديث زيادة ، وردت يف بعض الطرق من كتب أخر ، وكل 

لك على نوع وما عولت يف ذ. مصنف عزوت إليه حديثا ، فمن ذلك الكتاب نقلته ، ومن أصوله املعروفة اأخذته 
وبوبته أحدا وعشرين ' سالح املؤمن ' ومسيته . من التقليد ، ، ومل أتكل على نقل مصنف قريب عن مصنف بعيد 

يف فضل الصالة والتسليم على النيب ' فصل ' : يف فضل الدعاء واألمر به واحلكمة منه ، وفيه : الباب األول . بابا 
يف فضل : أحدمها : يف فضل الذكر واألمر به ، وفيه فصالن : ب الثاين البا. صلى اهللا عليه وسلم ، واألمر هبما 

يف األوقات : الباب الرابع . يف آداب الدعاء : الباب الثالث . يف فضل سور وآيات : والثاين . مجلة من األذكار 
الباب . على دعاء غريه يف من ميتاز دعاؤه : الباب اخلامس . واألحوال واألماكن اليت ميتاز الدعاء فيها على غريها 

  . يف التخصيص بالدعاء وتسمية املدعو له : الباب السابع . يف طلب الدعاء : السادس 

يف من هني عن الدعاء عليه ، وما هني عن : الباب التاسع . يف من دعي عليه أو أمر بالدعاء عليه : الباب الثامن 
يف األدعية املتعلقة بالصباح : الباب احلادي عشر . ائه احلسىن يف اسم اهللا األعظم وأمس: الباب العاشر . الدعاء به 

الباب . يف األدعية املتعلقة بالطهارة والصالة واألذان واملساجد : الباب الثاين عشر . واملساء والنوم واالستيقاظ 
: الباب اخلامس عشر .  يف األدعية املتعلقة باحلج: الباب الرابع عشر . يف األدعية املتعلقة بالصيام : الثالث عشر 



يف األدعية : الباب السابع عشر . يف األدعية املتعلقة بالسفر : الباب السادس عشر . يف األدعية املتعلقة باجلهاد 
يف : الباب التاسع عشر . يف األدعية املتعلقة بالنكاح : الباب الثامن عشر . املتعلقة باألكل والشرب واللباس 

الباب احلادي . يف األدعية املقرونة باألسباب واحلوادث : الباب العشرون . ض واملوت األدعية املتعلقة باملر
يف التعوذ ، والثاين يف : أحدمها : يف جامع الدعوات اليت ال ختتص بوقت وال سبب ، وفيه فصالن : والعشرون 
  . االستغفار 

  سالح املؤمن يف الدعاء والذكر

  هيف فضل الدعاء واألمر به واحلكمة من

   ١٨٦البقرة } وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان { : قال اهللا سبحانه وتعاىل 
   ٣٢النساء } واسألوا اهللا من فضله { وقال تعاىل 
اإلسراء } وقل رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق واجعل يل من لدنك سلطانا نصريا { وقال تعاىل 

٨٠   
   ١١٤طه } قل رب زدين علما و{ وقال تعاىل 
   ٦٠غافر } وقال ربكم ادعوين أستجب لكم { وقال تعاىل 

ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل مساء ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ١
  ) طيه من يستغفرين فأغفر له الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول من يدعوين فاستجيب له من يسألين فأع

  رواه اجلماعة

  
واسم أيب هريرة عبد الرمحن بن صخر على املشهور ورجح شيخنا احلافظ أبو حممد الدمياطي رمحه اهللا فيه عمري بن 

  عامر 
  ) إن اهللا تعاىل يقول أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا دعاين ( وعنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢

  رواه اجلماعة إال أبا داود واللفظ ملسلم 
وعن أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما روى عن اهللا تبارك وتعاىل أنه قال يا عبادي إين  ٣

حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم يا 
م جائع إال من أطعمته فاستطعموين أطعمكم يا عبادي كلكم عار إال من كسوته فاستكسوين أكسكم يا عبادي كلك

عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا فاستغفروين أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
نسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإ

  منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم

وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم 
نقص ذلك مما عندي وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما 

إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إياها فمن وجد خريا 



  فليحمد اهللا عز وجل ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه 
  قال سعيد كان أبو إدريس اخلوالين إذا حدث هبذا احلديث جثا على ركبتيه 

  ذي وابن ماجه رواه مسلم والترم
أبو ذر امسه جندب بن جنادة وقيل غري ذلك وسعيد هو ابن عبد العزيز التنوخي وأبو إدريس امسه عايذ اهللا بن عبد 

  اهللا 
إن اهللا عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب ( وعن أيب موسى رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٤

  ) وب مسيء الليل حىت تطلع الشمس من مغرهبا مسيئ النهار ويبسط يده بالنهار ليت
  رواه مسلم والنسائي 

  واسم أيب موسى عبد اهللا بن قيس 
وقال { مث قرأ ) الدعاء هو العبادة ( وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٥

   ٦٠غافر } جهنم داخرين ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون 
  رواه األربعة واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال الترمذي حديث حسن صحيح

  
وعن أيب جري اهلجيمي رضي اهللا عنه قال رأيت رجال يصدر الناس عن رأيه ال يقول شيئا إال صدروا عنه قلت  ٦

ال تقل عليك السالم ( ول اهللا مرتني قال من هذا قالوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت عليك السالم يا رس
أنا رسول اهللا الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن ( قلت أنت رسول اهللا قال ) عليك السالم حتية املوتى 

وذكر ) أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فالة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك 
  احلديث 

  واللفظ له والترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح رواه أبو داود 
وأبو جري بضم اجليم وفتح الراء املهملة وامسه جابر بن سليم وقيل سليم ابن جابر وصحح البخاري جابر بن سليم 

  وقال ابن عبد الرب إنه األكثر والقفر بفتح القاف وسكون الفاء األرض اخلالية 
إن ربكم حيي كرمي يستحي من عبده ( قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن سلمان رضي اهللا عنه  ٧/  ٧

  ) إذا رفع يديه إىل السماء أن يردمها صفرا 
رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه وقال احلاكم صحيح 

   على شرط الشيخني ولفظ الترمذي أن يردمها خائبتني
  والصفر بكسر الصاد وسكون الفاء الشيء الفارغ يقال صفر الشيء بكسر الفاء إذا خال

  
من نزلت به فاقة فأنزهلا بالناس ( وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٨

  ) أو آجل مل تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزهلا باهللا فيوشك اهللا له برزق عاجل 
  رواه أبو داود والترمذي واحلاكم يف املستدرك وقال الترمذي واللفظ له حسن صحيح غريب 

  معىن فيوشك يسرع ويقرب 
ال يرد القضاء إال الدعاء وال يزيد يف ( وعن سلمان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٩/  ٩



  ) العمر إال الرب 
سن غريب ال نعرفه إال من حديث حيىي ورواه ابن ماجه واحلاكم وابن حبان يف صحيحهما رواه الترمذي وقال ح

  من حديث ثوبان وقال احلاكم صحيح اإلسناد 
  ) ليس شيء أكرم على اهللا من الدعاء ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ١٠

  املستدرك وابن حبان يف صحيحه بلفظ واحد وقال احلاكم صحيح اإلسناد رواه الترمذي وابن ماجه واحلاكم يف 
  )من مل يسأل اهللا يغضب عليه ( وعنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ١١

  
  رواه الترمذي واحلاكم يف املستدرك بلفظ واحد 

قال اهللا سبحانه وتعاىل يا ( ول وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يق ١٢
بن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان فيك وال أبايل يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء مث 
استغفرتين غفرت لك وال أبايل يا بن آدم لو أتيتين بقراب األرض خطايا مث لقيتين ال تشرك يب شيئا ألتيتك بقراهبا 

  ) مغفرة 
رمذي وهذا لفظه وقال حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ورواه أبو عوانة يف مسنده الصحيح من رواه الت

  حديث أيب ذر 
العنان بفتح العني السحاب الواحدة عنانة وأعنان السماء صفاحيها وما اعترض من أقطارها وقراب األرض بضم 

  القاف ما يقرب من ملئها وحكى فيه صاحب املطالع الكسر 
ما على األرض مسلم يدعو ( وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ١٣

فقال رجل من القوم إذا ) اهللا بدعوة إال آتاه اهللا إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم 
  نكثر قال اهللا أكرب 

  حيح غريب من هذا الوجه ورواهرواه الترمذي واللفظ له وقال حسن ص

  احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد 
ويف رواية للترمذي من حديث أيب هريرة فإما أن يعجل له يف الدنيا وإما أن يدخر له يف اآلخرة وإما أن يكفر عنه 

  من ذنوبه بقدر ما دعا 
  إال من دعا دعاء الغريق وعن حذيفة رضي اهللا عنه رفعه قال يأيت عليكم زمان ال ينجو فيه  ١٤

  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط الشيخني 
ال تعجزوا يف الدعاء فإنه لن يهلك مع ( وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ١٥

  ) الدعاء أحد 
  ح اإلسناد رواه احلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه واللفظ له وقال احلاكم صحي

الدعاء سالح املؤمن وعماد الدين ونور ( وعن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ١٦
  ) السماوات واألرض 

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
  )ال يرد القدر إال الدعاء ( وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ١٧



  
  احلاكم وابن حبان يف صحيحيهما واللفظ للحاكم وقال صحيح اإلسناد  رواه
من فتح له يف الدعاء منكم فتحت له ( وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ١٨

  ) أبواب اجلنة 
أن يستجاب له عند الكرب من سره ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ١٩

  ) والشدائد فليكثر الدعاء يف الرخاء 
ال يغين حذر من قدر والدعاء ينفع مما ( وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢٠

  ) قد نزل ومما مل ينزل وإن البالء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إىل يوم القيامة 
  اكم يف املستدرك وقال يف كل منها صحيح اإلسناد روى الثالثة احل

  قوله فيعتلجان أي يتصارعان 
يدعو اهللا باملؤمن يوم القيامة حىت ( وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٢١

دعوين فيقول نعم يا رب يوقفه بني يديه فيقول عبدي إين أمرتك أن تدعوين ووعدتك أن أستجيب لك فهل كنت ت
  فيقول أما إنك مل تدعين بدعوة إال استجبت لك أليس دعوتين يوم كذا وكذا لغم

نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عنك فيقول نعم يا رب فيقول فإين عجلتها لك يف الدنيا ودعوتين يوم كذا وكذا 
لك هبا يف اجلنة كذا وكذا ودعوتين يف لغم نزل بك أن أفرج عنك فلم تر فرجا قال نعم يا رب فيقول إين ادخرت 

حاجة أقضيها لك يوم كذا وكذا فقضيتها لك فيقول نعم يا رب فيقول فإين عجلتها لك يف الدنيا ودعوتين يوم كذا 
وكذا يف حاجة أقضيها لك فلم تر قضاءها فيقول نعم يا رب فيقول إين ادخرت لك يف اجلنة كذا وكذا قال رسول 

وسلم فال يقول اهللا عز وجل دعوة دعا به عبده املؤمن إال بني له إما أن يكون عجل له يف الدنيا اهللا صلى اهللا عليه 
وإما أن يكون ادخر له يف اآلخرة وإما أن يكون كفر عنه من ذنوبه قال فيقول املؤمن يف ذلك املقام يا ليته مل يكن 

  ) عجل له شيء من دعائه 
  رواه احلاكم يف املستدرك 

الدرداء وامسه عومير رضي اهللا عنه أنه كان يقول جدوا يف الدعاء فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن وعن أيب  ٢٢
  يفتح له 

  رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه 
  وقال الواحدي رمحه اهللا أنشدنا األستاذ أبو إسحاق الثعليب رمحه اهللا 

  ) علي فما ينفك أن يتفرجا ** وإين ألدعو اهللا واألمر ضيق ( 
  ) أصاب له يف دعوة اهللا خمرجا ** ورب فىت سدت عليه وجوهه ( 

  وأنشدوا 
  ) من فضل جودك ما علمتين الطلبا ** لو مل ترد نيل ما أرجو وأطلبه ( 

  ولبعضهم 
  ) إن هللا ما بأيدي العباد ** أيها السائل العباد ليعطى 

  )وارج فضل املقسم العواد ** فاسأل اهللا ما طلبت إليهم ( 



  
  لغزايل رمحه اهللا يف كتاب اإلحياء فإن قلت فما فائدة الدعاء والقضاء ال مرد له وقال ا

فاعلم أن من القضاء رد البالء بالدعاء والدعاء سبب لرد البالء واستجالب الرمحة كما أن الترس سبب لرد السهم 
دعاء والبالء يتعاجلان واملاء سبب خلروج النبات من األرض وكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك ال

 ٧١النساء } خذوا حذركم { وليس من شرط االعتراف بقضاء اهللا عز وجل أن ال حيمل السالح قال عز وجل 
وأن ال تسقى األرض بعد نبت البذر فيقال إن سبق القضاء بالنبات نبت البذر وإن مل يسبق مل ينبت بل ربط 

مح البصر أو هو أقرب وترتيب تفصيل املسببات على تفاصيل األسباب باملسببات هو القضاء األول الذي هو كل
  األسباب على التدريج والتقدير هو القدر 

والذي قدر اخلري قدره بسبب وكذلك الشر قدر لرفعه سببا فال تناقض بني هذه األمور عند من انفتحت بصريته مث 
منتهى العبادات فالدعاء يرد القلب إىل اهللا يف الدعاء من الفائدة أنه يستدعي حضور القلب مع اهللا عز وجل وذلك 

  عز وجل بالتضرع واالستكانة 
ولذلك كان البالء موكال باألنبياء صلى اهللا عليهم وسلم مث األولياء ألنه يرد القلب باالفتقار إىل اهللا عز وجل ومينع 

  نسيانه

  فصل يف فضل الصالة والتسليم على النيب صلى اهللا عليه وسلم واألمر هبما

   ٥٦األحزاب } إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما { قال اهللا تعاىل 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى اهللا عليه  ٢٣

  ) عشرا 
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 

ما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهللا فيه ومل يصلوا على نبيهم إال كان ( عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال و ٢٤
  ) عليهم ترة فإن شاء عذهبم وإن شاء غفر هلم 

رواه أبو داود والترمذي والنسائي واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وهذا لفظ الترمذي وقال حسن وقال احلاكم 
  ط مسلم ولفظ ابن حبان إال كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا اجلنة للثواب صحيح على شر

  بكسر التاء املثناة من فوق وختفيف الراء النقص وقيل التبعة ) الترة ( 
  إن من( وعن أوس بن أوس رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٢٥

قال فقالوا يا رسول اهللا وكيف ) صالة فيه فإن صالتكم معروضة علي أفضل أيامكم يوم اجلمعة فأكثروا علي من ال
  ) إن اهللا حرم على األرض أجساد األنبياء ( تعرض صالتنا عليك وقد أرمت قال يقولون بليت قال 

  رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واللفظ بأيب داود 
مسعود األنصاري رضي اهللا عنه ولفظه فإنه ليس يصلي علي أحد يوم  ورواه احلاكم يف املستدرك من حديث أيب

  اجلمعة إال عرضت علي صالته وقال صحيح اإلسناد 
  وليس ألوس هذا يف الكتب الستة سوى هذا احلديث وحديث من غسل يوم اجلمعة واغتسل 

  رواه األربعة 



بضم اهلمزة وكسر الراء وحكى فيه ابن  وأرمت هو بفتح الراء وسكون امليم وأصله أرممت رميما ويروى أرمت
  دحية فتح اهلمزة وكسر الراء من قوهلم أرمت اإلبل تأرم إذا تناولت العلف 

ما من أحد يسلم علي إال رد اهللا علي ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٢٦
  ) روحي حىت أرد عليه السالم 

  ال جتعلوا بيوتكم قبورا وال( ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنه قال قال رسو ٢٧

  ) جتعلوا قربي عيدا وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم 
  روامها أبو داود 

قيل حيتمل أن يكون املراد احلث . . ) وال جتعلوا قربي عيدا وصلوا علي فإن صالتكم ( قوله صلى اهللا عليه وسلم 
ال ( ل قربه كالعيد الذي ال يأيت يف العام إال مرتني ويؤيد هذا قوله صلى اهللا عليه وسلم على كثرة زيارته وال جيع

  أي ال تتركوها بدون صالة فيها حىت جتعلوها كالقبور اليت ال يصلى فيها ) جتعلوا بيوتكم قبورا 
ت عنده فلم يصل البخيل الذي من ذكر( وعن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢٨

  ) علي 
رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي واللفظ له حسن صحيح ورواه احلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه 

  من حديث احلسني رضي اهللا عنه 
أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم ( وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٢٩

  ) ة علي صال
  رواه الترمذي وابن حبان يف صحيحه ولفظهما سواء وقال الترمذي حسن غريب 

  وعن أيب كعب رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ٣٠

 يا أيها الناس اذكروا اهللا اذكروا اهللا جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء املوت مبا فيه جاء( ذهب ثلثا الليل قام فقال 
قال أيب قلت يا رسول اهللا إين أكثر الصالة عليك فكم أجعل لك من صاليت قال ما شئت قلت ) املوت مبا فيه 

الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خري قلت فالنصف قال ما شئت فإن زدت فهو خري قال قلت فالثلثان قال ما 
  ) غفر لك ذنبك شئت فإن زدت فهو خري قلت أجعل لك صاليت كلها قال إذا تكفى مهك وي

  رواه الترمذي واحلاكم يف املستدرك وقال الترمذي واللفظ له هذا حديث حسن وقال احلاكم صحيح اإلسناد 
  الراجفة قيل هي النفخة األوىل اليت ميوت فيها اخللق والثانية هي الرادفة 

ف رجل ذكرت عنده فلم رغم أن( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٣١
  خمتصر ) يصل علي 

رواه الترمذي وابن حبان يف صحيحه واللفظ للترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه قال ويروى عن بعض 
  أهل العلم قال إذا صلى الرجل على النيب صلى اهللا عليه وسلم مرة يف اجمللس أجزأ عنه ما كان يف ذلك اجمللس 

  ام وهو التراب وقال اهلروي رواه ابن األعرايب بفتح الغني وقال معناه ذلرغم بكسر الغني التصق بالرغ

  
من صلى علي صالة واحدة صلى ( وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٣٢



  ) اهللا عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات 
اكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه وقال احلاكم صحيح اإلسناد ورواه النسائي رواه النسائي واللفظ له واحل

أيضا من حديث عمري األنصاري مبعناه وزاد فيه وكتب له هبا عشر حسنات وله من طريق آخر عن أنس أيضا من 
  ذكرت عنده فليصل علي 

إن هللا مالئكة سياحني يف األرض ( م وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل ٣٣
  ) يبلغوين من أميت السالم 

وعن أيب طلحة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يف وجهه فقلنا إنا لنرى  ٣٤
  مرة إالإنه أتاين امللك فقال يا حممد إن ربك يقول لك أيرضيك أنه ال يصلي عليك أحد ( البشر يف وجهك فقال 

  صليت عليه عشرا وال يسلم عليك أحد إال سلمت عليه عشرا 
روامها النسائي واللفظ له وابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف املستدرك وقال يف كل منهما صحيح اإلسناد وروى 

  الثاين ابن أيب شيبة يف مصنفه وزاد يف آخره قال بلى ويف رواية البن حبان قلت بلى أي رب 
  حة زيد بن سهيل واسم أيب طل

إين لقيت جربيل فبشرين ( وعن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣٥
  ) وقال إن ربك يقول إن من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت هللا شكرا 

  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد

 *  

  الباب الثاين

*   

  يف فضل الذكر واألمر به

  ٢٠٥األعراف ) ربك يف نفسك تضرعا وخيفة ( 

  
} وقل احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل وكربه تكبريا { وقال تعاىل 

   ١١١اإلسراء 
فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا ومن آناء الليل { وقال تعاىل 

   ١٣٠طه } 
   ٤٥العنكبوت } ولذكر اهللا أكرب { وقال تعاىل 
   ٤٢ - ٤١األحزاب } يا أيها الذين آمنوا اذكروا اهللا ذكرا كثريا وسبحوه بكرة وأصيال { وقال تعاىل 
   ٣٥حزاب األ} والذاكرين اهللا كثريا والذاكرات أعد اهللا هلم مغفرة وأجرا عظيما { وقال تعاىل 



   ٤٠ق } وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود { وقال تعاىل 
   ٤٥األنفال } واذكروا اهللا كثريا لعلكم تفلحون { وقال تعاىل 
  ٩املنافقون } يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اهللا { وقال تعاىل 

  
أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا عز وجل أنا عند ظن عبدي يب وأنا  وعن ٣٦

معه إذا ذكرين فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم وإن تقرب إيل شربا 
  ) أتاين ميشي أتيته هرولة تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إيل ذراعا تقربت إليه باعا وإن 

  رواه اجلماعة إال أبا داود 
إن هللا مالئكة يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل ( وعن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٣٧

الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون اهللا عز وجل تنادوا هلموا إىل حاجتكم قال فيحفوهنم بأجنحتهم إىل السماء الدنيا 
قال فيسأهلم رهبم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكربونك وحيمدونك وميجدونك قال 

فيقول عز وجل هل رأوين قال فيقولون ال واهللا ما رأوك قال فيقول كيف لو رأوين قال يقولون لو رأوك كانوا أشد 
وين قال يسألونك اجلنة قال يقول وهل رأوها لك عبادة وأشد لك متجيدا وأكثر لك تسبيحا قال فيقول فما يسأل

قال فيقولون ال واهللا يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون كانوا أشد عليها حرصا وأشد هلا طلبا 
وأعظم فيها رغبة قال فمم يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها قال فيقولون ال واهللا يا رب ما 

يقول فكيف لو رأوها قال يقولون كانوا أشد منها فرارا وأشد هلا خمافة قال فيقول فأشهدكم أين قد  رأوها قال
غفرت هلم قال يقول ملك من املالئكة فيهم فالن ليس منهم إمنا جاء حلاجة قال فيقول اهللا تعاىل هم اجللساء ال 

  ) يشقى هبم جليسهم 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي

  
  دقون هبم وميجدونك يعظمونك بالثناء عليك حيفوهنم أي حي

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣٨
إذا هو نام ثالث عقد يضرب كل عقدة مكاهنا عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ وذكر اهللا احنلت عقدة وإن 

  ) صلى احنلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإال أصبح خبيث النفس كسالن  توضأ احنلت عقدة وإن
  رواه البخاري ومسلم والنسائي 

مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر مثل ( وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٣٩
  البيت الذي ال يذكر اهللا فيه مثل احلي وامليت متفق عليه ولفظ مسلم مثل البيت الذي يذكر فيه و) احلي وامليت 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال خرج معاوية على حلقة يف املسجد فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا  ٤٠
نذكر اهللا عز وجل قال اهللا ما أجلسكم إال ذاك قالوا واهللا ما أجلسنا إال ذاك قال أما إين مل أستحلفكم هتمة لكم 

من أحد مبنزليت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أقل عنه حديثا مين وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه  وما كان
  وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم



قالوا جلسنا نذكر اهللا وحنمده على ما هدانا لإلسالم ومن به علينا فقال اهللا ما أجلسكم إال ذاك قالوا واهللا ما 
 ذاك قال أما إين مل أستحلفكم هتمة بكم ولكنه أتاين جربيل عليه السالم فأخربين أن اهللا عز وجل يباهي أجلسنا إال

  ) بكم املالئكة 
  رواه مسلم والترمذي والنسائي وزاد الترمذي قالوا اهللا ما أجلسنا إال ذاك 

  واسم أيب سعيد سعد بن مالك بن سنان 
ال يقعد قوم ( عنهما أهنما شهدا على النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال وعن أيب هريرة وأيب سعيد رضي اهللا  ٤١

  ) يذكرون اهللا إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم اهللا فيمن عنده 
  رواه مسلم والترمذي وابن ماجه 

يسري يف طريق مكة فمر على جبل يقال وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٤٢
سريوا هذا مجدان سبق املفردون قالوا وما املفردون يا رسول اهللا قال الذاكرون اهللا كثريا ( له مجدان فقال 

  ) والذاكرات 
املستهترون يف ذكر اهللا يضع الذكر عنهم ( رواه مسلم والترمذي وعنده قالوا يا رسول اهللا وما املفردون قال 

  )فيأتون يوم القيامة خفافا  أثقاهلم

  
  مجدان بضم اجليم وسكون امليم جبل بني قدير وعسفان من منازل أسلم 

  واملفردون قال القاضي عياض ضبطناه على متقين شيوخنا بفتح الفاء وكسر الراء 
  وقال ابن األعرايب فرد الرجل إذا تفقه واعتزل الناس وخال مبراعاة األمر والنهي 

  م املتحلون من الناس بذكر اهللا تعاىل وقال األزهري ه
قال القرطيب وإمنا ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا القول عقب قوله هذا مجدان ألن مجدان جبل منفرد بنفسه 

  هناك ليس حبذائه جبل مثله فذكره هبؤالء املفردين واهللا أعلم 
  لذين أولعوا به يقال استهتر فالن بكذا أي أولع به وقوله املستهترون بفتح التاءين املثناتني يف ذكر اهللا يعين ا

ما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهللا فيه ومل ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٤٣
  ) يصلوا على نبيهم إال كان عليهم ترة فإن شاء عذهبم وإن شاء غفر هلم 

ل حسن والنسائي واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه وقال رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقا
  احلاكم صحيح على شرط مسلم ولفظه ما من قوم جلسوا جملسا وتفرقوا منه مل يذكروا اهللا فيه إال كأمنا تفرقوا

  عن جيفة محار وكان عليهم حسرة يوم القيامة 
  ه إال كان عليه ترة زاد النسائي وابن حبان وما مشى أحد ممشى مل يذكر اهللا في

وعن يسرية رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرهن أن يراعني التكبري والتقديس والتهليل وأن  ٤٤
  يعقدن باألنامل فإهنن مسؤوالت مستنطقات 

  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وزاد وال تغفلن فينسني الرمحة ويف حديثه التسبيح بدل التكبري 
  بضم الياء وفتح السني املهملة وليس هلا يف الكتب الستة سوى هذا احلديث ) سرية ي( 
ألن أقعد مع قوم يذكرون اهللا ( وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٤٥



أقعد مع قوم يذكرون تعاىل من صالة الغداة حىت تطلع الشمس أحب إيل من أن أعتق أربعة من ولد إمساعيل وألن 
  ) اهللا من صالة العصر إىل أن تغرب الشمس أحب إيل من أن أعتق أربعة 

  رواه أبو داود 
  إن اهللا( وعن احلارث األشعري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٤٦

( حلديث إىل أن قال وذكر ا) أمر حيىي بن زكريا خبمس كلمات أن يعمل هبا وأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبا 
وآمركم أن تذكروا اهللا فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو يف أثره سراعا حىت إذا أتى على حصن حصني 

  ) فأحرز نفسه منهم وكذلك العبد ال حيرز نفسه من الشيطان إال بذكر اهللا 
حيحيهما وقال احلاكم رواه الترمذي وقال حسن صحيح وروى النسائي طرفا منه ورواه احلاكم وابن حبان يف ص

  صحيح على شرط البخاري ومسلم انتهى كالمه 
  وليس للحارث يف الكتب الستة سوى هذا احلديث 

وقال البغوي ال أعلم للحارث األشعري غري هذا احلديث إال حديثا آخر بإسناده من حديث أيب توبة الربيع بن نافع 
  عن معاوية بن سالم 

 عنه أن رجال قال يا رسول اهللا إن شرائع اإلسالم قد كثرت علي فأخربين وعن عبد اهللا بن بسر رضي اهللا ٤٧
  ) ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهللا ( بشيء أتشبث به قال 

وقال الترمذي واللفظ له ) ١(رواه الترمذي وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه وقال احلاكم 
  حسن 

  هملة وأتشبث بالشني املعجمة والثاء املثلثة ومعناه أتعلق وأستمسك بضم املوحدة وسكون امل) بسر ( 
  أال أنبئكم( وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٤٨
  صحيح اإلسناد  -١

 خبري أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم وخري لكم من إنفاق الذهب والورق وخري لكم من أن
  ) ذكر اهللا ( قالوا بلى قال ) تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم 

  قال معاذ بن جبل ما شيء أجنى من عذاب اهللا من ذكر اهللا 
  رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد 

قال كنا مع رسول اهللا  ٣٤التوبة } الذهب والفضة والذين يكنزون { وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال ملا نزلت  ٤٩
صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزلت يف الذهب والفضة لو علمنا أي املال خري فنتخذه 

  ) أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إميانه ( فقال 
  حديث حسن  رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي واللفظ له

) إذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا ( وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٥٠
  ) حلق الذكر ( قالوا وما رياض اجلنة قال 

  رواه الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس 
  من صلى الفجر يف مجاعة مث( لم وعنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ٥١



قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ) قعد يذكر اهللا حىت تطلع الشمس مث صلى ركعتني كانت كأجر حجة وعمرة 
  ) تامة تامة تامة ( وسلم 

  رواه الترمذي وقال حسن غريب 
جل يقول أنا مع عبدي إذا هو إن اهللا عز و( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٥٢

  ) ذكرين وحتركت يب شفتاه 
  رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف املستدرك من حديث أيب الدرداء 

يا أيها الناس إن هللا ( وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال خرج علينا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال  ٥٣
قالوا وأين رياض اجلنة يا رسول ) ئكة حتل وتقف على جمالس الذكر يف األرض فارتعوا يف رياض اجلنة سرايا من املال

جمالس الذكر فاغدوا وروحوا يف ذكر اهللا وذكروا أنفسكم من كان حيب أن يعلم منزلته عند اهللا فلينظر ( اهللا قال 
  ) من نفسه  كيف منزلة اهللا عنده فإن اهللا تعاىل ينزل العبد منه حيث أنزله

  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد 
  وعن ابن أيب أوىف رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٥٤

  ) إن خيار عباد اهللا الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم واألظلة لذكر اهللا ( 
  رواه احلاكم يف املستدرك 

  اسم أبيه علقمة وقيل طعمة بضم الطاء وإسكان العني املهملة وابن أيب أوىف امسه عبد اهللا و
( وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي األعمال أحب إىل اهللا قال  ٥٥

  ) أن متوت ولسانك رطب من ذكر اهللا 
يقول اهللا عز وجل سيعلم أهل اجلمع ( وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٥٦

  ) أهل جمالس الذكر يف املساجد ( فقيل من أهل الكرم يا رسول اهللا قال ) اليوم من أهل الكرم 
روى الثالثة ) أكثروا ذكر اهللا حىت يقولوا جمنون ( وعن أيب سعيد أيضا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٥٧

  ابن حبان يف صحيحه 
بد اهللا بن شقيق رمحه اهللا قال ما من آدمي إال لقلبه بيتان يف أحدمها امللك ويف اآلخر الشيطان فإذا ذكر وعن ع ٥٨

  اهللا خنس وإذا مل يذكر اهللا وضع الشيطان منقاره يف قلبه ووسوس له

  
  رواه احلافظ أبو بكر بن أيب شيبة يف كتاب فضائل القرآن وثوابه تصنيفه ورجاله رجال الصحيح 

  الفتح خينس بالضم أي يتأخر خنس ب

  فصل يف فضل مجلة من األذكار

قل ال حول وال قوة إال باهللا فإهنا كنز من ( عن أيب موسى رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٥٩
  ) كنوز اجلنة 

   رواه اجلماعة ورواه النسائي أيضا من حديث أيب هريرة وزاد فيه وال منجاة من اهللا إال إليه
  قال اخلطايب رمحه اهللا معىن الكنز يف هذا األجر الذي حيرزه قائله والثواب الذي يدخر له فيه 



من قال ال إله إال اهللا وحده ( وعن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٦٠
ن كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كا

 (  
  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي واللفظ ملسلم واسم أيب أيوب خالد بن زيد

  
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٦١

  ) اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن سبحان 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي 

خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا ويف قلبه ( وعن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٦٢
نار من قال ال إله وزن شعرية من خري وخيرج من النار من قال ال إله إال اهللا ويف قلبه وزن برة من خري وخيرج من ال

  ويف رواية إميان مكان خري ) إال اهللا ويف قلبه وزن ذرة من خري 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي 

  الذرة قيل هي النملة الصغرية 
من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال ( وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٦٣

دا عبده ورسوله وأن عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه واجلنة حق والنار شريك له وأن حمم
  زاد عبادة من أبواب اجلنة الثمانية أيها شاء ) حق أدخله اهللا اجلنة على ما كان من العمل 

  رواه البخاري ومسلم والنسائي 
  ك له وأنولفظ مسلم من قال أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شري

حممدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد اهللا وابن أمه وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه وأن اجلنة حق وأن النار حق 
  أدخله اهللا من أي أبواب اجلنة الثمانية شاء 

ه ال إله إال اهللا وحده أعز جند( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول  ٦٤
  ) ونصر عبده وغلب األحزاب وحده فال شيء بعده 

  رواه البخاري ومسلم والنسائي واتفقت ألفاظهم فيه 
وعن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك  ٦٥

ال اهللا وأن حممدا رسول اهللا صدقا من قلبه إال يا معاذ ما من أحد يشهد أن ال إله إ( يا رسول اهللا وسعديك قال 
قال يا رسول اهللا أفال أخرب به الناس فيستبشروا به قال إذن يتكلوا وأخرب هبا معاذ عند موته ) حرمه اهللا على النار 

  تأمثا متفق عليه 
  قوله تأمثا يعين خروجا عن اإلمث 

ن أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول اهللا صلى وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال يا رسول اهللا م ٦٦
لقد ظننت يا أبا هريرة أن ال يسألين عن هذا احلديث أحد أول منك ملا رأيت من حرصك على ( اهللا عليه وسلم 

  أخرجه البخاري) احلديث أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال إله إال اهللا خملصا من قلبه أو نفسه 



  
جويرية رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج من عندها بكرة حني صلى الصبح وهي يف  وعن ٦٧

مسجدها مث رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على احلال اليت فارقتك عليها قالت نعم قال النيب صلى 
نذ اليوم لوزنتهن سبحان اهللا وحبمده لقد قلت بعد أربع كلمات ثالث مرات لو وزنت مبا قلت م( اهللا عليه وسلم 

  ) عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 
  رواه اجلماعة إال البخاري 

ويف رواية ملسلم أيضا سبحان اهللا عدد خلقه سبحان اهللا رضى نفسه سبحان اهللا زنة عرشه سبحان اهللا مداد كلماته 
له سبحان اهللا وحبمده وال إله إال اهللا واهللا أكرب عدد خلقه ورضى زاد النسائي يف آخره واحلمد هللا كذلك ويف رواية 

  نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 
يا أبا سعيد من رضي باهللا ربا ( وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٦٨

فقال أعدها علي يا رسول اهللا ففعل مث قال فعجب هلا أبو سعيد ) وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا وجبت له اجلنة 
وأخرى يرفع هبا العبد مئة درجة يف اجلنة ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض قال وما هي يا رسول اهللا قال 

  اجلهاد يف سبيل اهللا 
ا وباإلسالم رواه مسلم وأبو داود والنسائي ويف رواية أيب داود وإحدى روايات النسائي من قال رضيت باهللا رب

  )دينا ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم رسوال وجبت له اجلنة 

  
يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة فكل ( وعن أيب ذر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٦٩

 تسبيحة صدقة وكل هتليلة صدقة وكل حتميدة صدقة وكل تكبرية صدقة وأمر باملعروف صدقة وهني عن املنكر
  ) صدقة وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى 

  رواه مسلم وأبو داود 
  معىن السالمى بضم السني وفتح امليم عظام األصابع واجلمع سالميات بفتح امليم وختفيف الياء 

قال قلت يا رسول اهللا ) أال أخربك بأحب الكالم إىل اهللا ( وعنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٧٠
  ) إن أحب الكالم إىل اهللا سبحانه وتعاىل سبحان اهللا وحبمده ( خربين بأحب الكالم إىل اهللا فقال أ

  رواه مسلم والترمذي والنسائي 
ما اصطفى اهللا ملالئكته أو ( ويف رواية ملسلم أيضا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل أي الكالم أفضل قال 

  الترمذي سبحان ريب وحبمده  ولفظ) لعباده سبحان اهللا وحبمده 
( وعن مصعب بن سعد رضي اهللا عنهما قال حدثين أيب قال كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  ٧١

( فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال ) أيعجز أحدكم أن يكتسب كل يوم ألف حسنة 
  )ه ألف خطيئة تسبح مئة تسبيحة فتكتب لك ألف حسنة أو حيط عن

  
  رواه مسلم والترمذي والنسائي 

قال احلميدي كذا هو يف كتاب مسلم يف مجيع الروايات أو حيط قال الربقاين ورواه شعبة وأبو عوانة وحيىي القطان 



  عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا وحيط بغري ألف انتهى كالم احلميدي 
  ط بغري ألف وقال الترمذي حسن صحيح وقد جاء يف رواية الترمذي والنسائي وحي

الطهور شطر اإلميان واحلمد ( وعن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٧٢
هللا متأل امليزان وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن أو متأل ما بني السماء واألرض والصالة نور والصدقة برهان والصرب 

  ) ن حجة لك أو عليك كل الناس تغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها ضياء والقرآ
التسبيح نصف امليزان واحلمد هللا متأله والتكبري ميأل ما بني السماء واألرض ( رواه مسلم والترمذي ويف رواية له 

  ) إليه  وال إله إال اهللا ليس هلا دون اهللا حجاب حىت ختلص( وزاد يف رواية أخرى ) والصوم نصف الصرب 
وأبو مالك هذا أخرج له مسلم حديثني أحدمها هذا والثاين أربع من أمر اجلاهلية ويف البخاري حديث رواه أبو 
عامر األشعري أو أبو مالك هكذا على الشك وقد اختلف يف اسم أيب مالك فقال ابن أيب حامت امسه كعب بن 

  تهى وقيل فيه غري ذلك واهللا أعلمعاصم ويقال عمرو وقال ابن حبان امسه احلارث بن مالك ان

  
وعن الصناحبي عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أنه قال دخلت عليه وهو يف املوت فقال مهال مل تبكي  ٧٣

فواهللا لئن استشهدت ألشهدن لك ولئن شفعت ألشفعن لك ولئن استطعت ألنفعنك مث قال واهللا ما من حديث 
وسلم لكم فيه خري إال حدثتكموه إال حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه 

من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ( وقد أحيط بنفسي مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  ) حرم اهللا عليه النار 

  رواه مسلم والترمذي هبذا السياق إال أن عند الترمذي وسأحدثكموه 
  صناحبي بضم الصاد امسه عبد الرمحن بن عسيلة بضم العني أبو عبد اهللا املرادي وال
أحب الكالم إىل اهللا عز وجل ( وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٧٤

  خمتصر ) أربع سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب بأيهن بدأت 
  سائي وابن ماجه زاد النسائي وهن من القرآن رواه الن
ألن أقول سبحان اهللا واحلمد هللا وال ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٧٥

  )إله إال اهللا واهللا أكرب أحب إيل مما طلعت عليه الشمس 

  
إنه خلق كل إنسان من بين آدم على ( سلم قال وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و ٧٦

ستني وثالمثئة مفصل فمن كرب اهللا ومحد اهللا وهلل اهللا وسبح اهللا واستغفر اهللا وعزل حجرا عن طريق الناس أو 
شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر مبعروف أو هنى عن منكر عدد تلك الستني والثالمثئة السالمى فإنه ميشي 

  قال أبو توبة ورمبا قال ميسي ) نفسه عن النار  يومئذ وقد زحزح
  روامها مسلم والنسائي 

وعن أيب ذر رضي اهللا عنه أن ناسا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم يا  ٧٧
أو ( م قال رسول اهللا ذهب أهل الدثور باألجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أمواهل

ليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل هتليلة صدقة وأمر باملعروف صدقة وهني عن منكر 



أرأيتم لو وضعها ( قالوا يا رسول اهللا أيأيت أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر قال ) صدقة ويف بضع أحدكم صدقة 
  )  احلالل كان له أجر يف حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها يف

  رواه مسلم وابن ماجه 
الدثور بضم الدال مجع دثر بفتحها وهو املال الكثري وقال صاحب املطالع والبضع بضم الباء وهو الفرج والبضع 

  أيضا واملباضعة اسم اجلماع 
  وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي اهللا عنهما قال جاء أعرايب ٧٨

قل ال إله إال اهللا وحده ال شريك له اهللا أكرب ( وسلم فقال علمين كالما ما أقوله قال  إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه
قال فهؤالء لريب فما يل ) كبريا واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا رب العاملني ال حول وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم 

  ال موسى أما عافين فأنا أتوهم وما أدري قال ابن منري ق) قل اللهم اغفر يل وارمحين واهدين وارزقين ( قال 
وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو نائم وعليه ثوب أبيض مث أتيته فإذا هو  ٧٩

قلت ) ما من عبد قال ال إله إال اهللا مث مات على ذلك إال دخل اجلنة ( نائم مث أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال 
ثالثا مث قال يف ) وإن زىن وإن سرق ( قلت وإن زىن وإن سرق قال ) ىن وإن سرق قال وإن زىن وإن سرق وإن ز( 

  قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أيب ذر انفرد هبما مسلم ) على رغم أنف أيب ذر ( الرابعة 
عليه وسلم على امرأة وبني وعن سعد وهو ابن أيب وقاص رضي اهللا عنه أنه دخل مع رسول اهللا صلى اهللا  ٨٠

سبحان اهللا عدد ( فقال ) أال أخربك مبا هو أيسر عليك من هذا أو أفضل ( يديها نوى أو حصى تسبح به فقال هلا 
ما خلق يف السماء وسبحان اهللا عدد ما خلق يف األرض وسبحان اهللا عدد ما بني ذلك وسبحان اهللا عدد ما هو 

  ) هللا مثل ذلك وال إله إال اهللا مثل ذلك وال حول وال قوة إال باهللا مثل ذلك خالق واهللا أكرب مثل ذلك واحلمد 
  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي واحلاكم يف املستدرك

  وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حسن غريب من حديث سعد 
لم دخل عليها وبني يديها أربعة آالف وروى الترمذي واحلاكم يف املستدرك عن صفية أن النيب صلى اهللا عليه وس

) قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا ( نواة تسبح هبن فقال يا بنية حيي ما هذا قالت أسبح هبن قال 
فيحتمل أن تكون املرأة املبهمة يف . . ) قويل سبحان اهللا عدد ما خلق من شيء ( قالت علمين يا رسول اهللا قال 

  احلديث هي صفية 
  أيب وقاص مالك بن أهيب بضم اهلمزة وقيل وهيب واسم 
وعن عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهما قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال إين ال أستطيع أن  ٨١

وال  قل سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول( آخذ من القرآن شيئا فعلمين ما جيزئين منه قال 
فلما قام ) قل اللهم ارمحين وارزقين وعافين واهدين ( قال يا رسول اهللا هذا هللا عز وجل فما يل قال ) قوة إال باهللا 

  ) أما هذا فقد ملك يده من اخلري ( قال هكذا بيده فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  رواه أبو داود والنسائي واللفظ أليب داود 

من قال سبحان اهللا العظيم وحبمده غرست له (  عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال وعن جابر رضي اهللا ٨٢
  ) خنلة يف اجلنة 

  رواه الترمذي والنسائي واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال



وقال احلاكم صحيح على شرط مسلم ويف رواية النسائي وإحدى روايات ابن حبان ) ١(الترمذي واللفظ له 
  خنلة شجرة بدل 

ما على األرض أحد يقول ( وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٨٣
  ) ال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم إال كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر 

  لفظ له هذا حديث حسن رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي وال
قولوا سبحان اهللا ( وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم ألصحابه  ٨٤

وحبمده مئة مرة من قاهلا مرة كتبت له عشرا ومن قاهلا عشرا كتبت له مئة ومن قاهلا مئة كتبت له ألفا ومن زاد 
  ) له زاده اهللا ومن استغفر اهللا غفر 

  رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي واللفظ له حسن غريب 
ما قال عبد ال إله إال اهللا قط خملصا ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٨٥

  ) إال فتحت له أبواب السماء حىت تفضي إىل العرش ما اجتنبت الكبائر 
  ل الترمذي واللفظ له حسن غريب من هذا الوجهرواه الترمذي والنسائي وقا

  حسن غريب  -١

  
إن اهللا سبحانه ( وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٨٦

سيخلص رجال من أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة وينشر عليه تسعة وتسعني سجال كل سجل مثل مد البصر 
يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبيت احلافظون فيقول ال يا رب فيقول أفلك عذر فيقول ال يا رب فيقول إن  مث

لك عندنا حسنة وإنه ال ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
سجالت قال فإنك ال تظلم قال فتوضع السجالت يف فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه ال

  ) كفة والبطاقة يف كفة فطاشت السجالت وثقلت البطاقة وال يثقل مع اسم اهللا شيء 
رواه الترمذي وابن ماجه واحلاكم وابن حبان يف صحيحهما وقال الترمذي واللفظ له حسن غريب وقال احلاكم 

  صحيح على شرط مسلم 
  الصحيفة والبطاقة القطعة معىن طاشت خفت والسجل 

لقيت إبراهيم ليلة أسري يب فقال يا ( وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٨٧
حممد أقرئ أمتك مين السالم وأخربهم أن اجلنة طيبة التربة عذبة املاء وأهنا قيعان وأن غراسها سبحان اهللا واحلمد هللا 

  )واهللا أكرب 

  
الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود ورواه ابن حبان يف صحيحه  رواه

  من حديث أيب أيوب ولفظه قال وما غراسها قال ال حول وال قوة إال باهللا 
  قيعان وقيعة مجع قاع وهو املكان الواسع وقال ابن فارس القاع األرض 

يب النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم فقلت مرين بعمل أعمله وأنا  وعن أم هانئ رضي اهللا عنها قالت مر ٨٨
سبحي اهللا مئة تسبيحة فإهنا تعدل مئة رقبة من ولد إمساعيل وامحدي اهللا مئة حتميدة فإهنا تعدل لك مئة ( جالسة قال 



دة متقبلة وهللي اهللا مئة فرس ملجمة حتملني عليها يف سبيل اهللا وكربي اهللا مئة تكبرية فإهنا تعدل لك مئة بدنة مقل
  قال أبو خلف ال أحسبه إال قال متأل ما بني السماء واألرض ) هتليلة 

رواه النسائي وهذا لفظه وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد وعنده وقويل ال إله إال اهللا ال تترك 
  ذنبا وال يشبهها عمل 

  وقيل هند وأم هانئ هي بنت أيب طالب وامسها فاختة 
وعن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر به وهو حيرك شفتيه فقال ماذا  ٨٩

أو ال أخربك بأكثر أو أفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل أن ( تقول يا أبا أمامة قال أذكر ريب قال 
ملء ما خلق سبحان اهللا عدد ما يف األرض والسماء وسبحان اهللا ملء ما تقول سبحان اهللا عدد ما خلق سبحان اهللا 

  يف األرض والسماء وسبحان اهللا عدد

  ) ما أحصى كتابه سبحان اهللا عدد كل شيء وسبحان اهللا ملء كل شيء وتقول احلمد هللا مثل ذلك 
  م صحيح على شرط الشيخني رواه النسائي واللفظ له واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه وقال احلاك

  اسم أيب أمامة صدي بن عجالن 
بخ ( وعن أيب سلمى راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٩٠

ملسلم بخ خبمس ما أثقلهن يف امليزان ال إله إال اهللا وسبحان اهللا واحلمد هللا واهللا أكرب والولد الصاحل يتوىف للمرء ا
  ) فيحتسبه 

رواه النسائي واللفظ له واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه وقال ابن عساكر يف اإلشراف رواه هشام عن 
حيىي بن أيب كثري عن أيب سالم قال حدثين رجل أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يسمه ورواه أبان عن حيىي 

  اهللا عليه وسلم عن أيب سالم عن موىل رسول اهللا صلى 
وروي عن عبد اهللا بن العالء عن أيب سالم عن ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وكأن حديث الوليد أشبه يعين 

  طريق النسائي 
ورواه الطرباين يف املعجم الكبري عن أيب عبد امللك أمحد بن إبراهيم القرشي عن إبراهيم بن عبد اهللا بن العالء عن 

  م عن ثوبان كما أشار إليه ابن عساكر رمحه اهللا أبيه عن أيب سال
وأبو سلمى قيل امسه حريث قال بقي بن خملد له عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثان وقال الربقي له عن رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديث واحد وليس كما قال فقد روى

أو عبد يقول حني ميسي وحني يصبح رضيت باهللا ربا  له ابن ماجه يف الدعاء من سننه حديث ما من مسلم أو إنسان
  احلديث 

وأبو سالم هو ممطور احلبشي وليس هو من بالد احلبشة ولكنه منسوب إىل حبش حي من محري وقيل من خثعم 
  وسيأيت ذكره يف أدعية الصباح واملساء من الباب احلادي عشر إن شاء اهللا تعاىل 

إن اهللا اصطفى من الكالم (  عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال وعن أيب هريرة وأيب سعيد رضي اهللا ٩١
أربعا سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب فمن قال سبحان اهللا كتب له عشرون حسنة وحطت عنه 

 رب العاملني من عشرون سيئة ومن قال اهللا أكرب فمثل ذلك ومن قال ال إله إال اهللا فمثل ذلك ومن قال احلمد هللا
  ) قبل نفسه كتبت له ثالثون حسنة وحطت عنه ثالثون سيئة 



  على شرط مسلم ) ١(رواه النسائي واللفظ له واحلاكم يف املستدرك مبعناه وقال 
قالوا يا رسول ) خذوا جنتكم ( وعن أيب هريرة وأيب سعيد رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٩٢

ال ولكن جنتكم من النار قولوا سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب فإهنن ( و وقد حضر قال اهللا من عد
  ) يأتني يوم القيامة جمنبات ومعقبات وهن الباقيات الصاحلات 

  رواه النسائي واللفظ له واحلاكم يف املستدرك
  صحيح  -١

  
هو بفتح النون أي مقدمات أمامكم ومعقبات بكسر القاف أي قوله جنتكم يعين وقايتكم وستركم وقوله جمنبات 

  مؤخرات يعقبونكم من روائكم 
استكثروا من الباقيات ( وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٩٣

  ) حول وال قوة إال باهللا  التهليل والتكبري والتسبيح واحلمد هللا وال( قيل وما هن يا رسول اهللا قال ) الصاحلات 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال كنت جالسا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احللقة إذ جاء رجل  ٩٤

فسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى القوم فقال السالم عليكم فرد عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وعليكم 
لما جلس الرجل قال احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما حيب ربنا ويرضى فقال السالم ورمحة اهللا وبركاته ف

له النيب صلى اهللا عليه وسلم كيف قلت فرد على النيب صلى اهللا عليه وسلم كما قال فقال النيب صلى اهللا عليه 
دروا كيف يكتبوها حىت والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرة أمالك كلهم حريص على أن يكتبوها فما ( وسلم 

  ) رفعوه إىل ذي العزة فقال اكتبوها كما قال عبدي 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال قال موسى يا رب علمين شيئا  ٩٥

  له إال اهللا قالأذكرك به وأدعوك به قال قل يا موسى ال إله إال اهللا قال يا رب كل عبادك يقول هذا قال قل ال إ

إمنا أريد شيئا ختصين به قال يا موسى لو أن أهل السماوات واألرضني السبع يف كفة وال إله إال اهللا يف كفة مالت 
  ) هبن ال إله إال اهللا 

  روى الثالثة النسائي وابن حبان يف صحيحه واللفظ يف األوليني للنسائي ويف الثالث البن حبان 
إن مما تذكرون من جالل اهللا ( رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن النعمان بن بشري  ٩٦

التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش هلن دوى كدوي النحل تذكر بصاحبها أما حيب أحدكم أن يكون 
  ) أو ال يزال له من يذكر به 

أال أدلك على ( يه وسلم مر به وهو يغرس غراسا قال وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عل ٩٧
  ) غراس خري من هذا سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب يغرس لك بكل واحدة شجرة يف اجلنة 

  روامها ابن ماجه واللفظ له واحلاكم يف املستدرك وقال يف األول صحيح على شرط مسلم 
جيمع الناس يف صعيد واحد ينفذهم البصر ( لنيب صلى اهللا عليه وسلم قال وعن عمر رضي اهللا عنه أن ا ٩٨

ويسمعهم الداعي فينادي مناد سيعلم أهل اجلمع ملن الكرم اليوم ثالث مرات مث يقول أين الذين كانت تتجاىف 
  جنوهبم عن



إىل آخر اآلية مث ينادي مناد  ٣٧النور } ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا { املضاجع مث يقول أين الذين كانوا 
  ) سيعلم أهل اجلمع ملن الكرم اليوم مث يقول أين احلمادون الذين كانوا حيمدون رهبم 
  خمتصر رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح وله طرق عن أيب إسحاق ومل خيرجاه 

ال حول وال قوة إال باهللا كان  من قال( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٩٩
  ) دواء من تسعة وتسعني داء أيسرها اهلم 

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال إذا حدثناكم حبديث أتيناكم بتصديق ذلك يف كتاب اهللا أن العبد  ١٠٠
ضمهن حتت جناحه وصعد إذا قال سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وتبارك اهللا قبض عليهن ملك و

إليه يصعد { هبن ال مير هبن على مجع من املالئكة إال استغفروا لقائلهن حىت حييا هبن وجه الرمحن مث تال عبد اهللا 
   ١٠فاطر } الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه 

  ) ١(روامها احلاكم يف املستدرك وقال يف كل منهما 
  قال ال إله إال اهللا واهللا أكرب  ٢٦الفتح } وألزمهم كلمة التقوى { جل وعن علي رضي اهللا عنه يف قوله عز و ١٠١
  }من جاء باحلسنة فله خري منها { وعن عبد اهللا وهو ابن مسعود رضي اهللا عنه  ١٠٢
  صحيح اإلسناد  -١

  قال بالشرك  ٩٠النمل } ومن جاء بالسيئة { قال من جاء بال إله إال اهللا  ٨٩النمل ) 
   املستدرك وقال يف كل منهما صحيح على شرط الشيخني روامها احلاكم يف

  فصل

  يف فضل سور وآيات 
قل هو اهللا { عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال أقبلت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسمع رجال يقرأ  ١٠٣

لم وجبت فسألته ماذا يا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس} أحد اهللا الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد 
رسول اهللا فقال اجلنة فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إىل الرجل فأبشره مث فرقت أن يفوتين الغداء مع رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه وسلم فآثرت الغداء مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث ذهبت إىل الرجل فوجدته قد ذهب 
الترمذي والنسائي واحلاكم يف املستدرك وقال الترمذي حسن صحيح وقال رواه مالك يف املوطأ وهذا لفظه و

  ) ١(احلاكم 
  فرقت بكسر الراء أي خشيت 

وعن الرباء رضي اهللا عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإىل جانبه حصان مربوط بشطنني فغشيته  ١٠٤
  سحابة فجعلت تدنو وتدنو

  صحيح اإلسناد  -١

  ) تلك السكينة تنزلت بالقرآن ( ح أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له فقال وجعل فرسه ينفر فلما أصب
  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والرجل املبهم يف احلديث هو أسيد ابن حضري رضي اهللا عنه 

لشطن البعد ومنه بفتح الشني املعجمة والطاء املهملة والنون أي حببلني طويلني مضطربني وا) بشطنني ( وقوله 
  الشيطان لبعده عن احلق واخلري واشتداد شره واضطرابه 



وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث رجال على سرية وكان يقرأ ألصحابه يف  ١٠٥
نع صالته فيختم بقل هو اهللا أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال سلوه ألي شيء يص

أخربوه أن اهللا ( ذلك فسألوه فقال ألهنا صفة الرمحن عز وجل وأنا أحب أن أقرأ هبا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ) حيبه 

  رواه البخاري ومسلم والنسائي 
وعن أيب سعيد بن املعلى رضي اهللا عنه قال كنت أصلي فدعاين النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم أجبه قلت يا  ١٠٦

مث  ٢٤األنفال } استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم { أمل يقل اهللا تعاىل (  إين كنت أصلي قال رسول اهللا
فأخذ بيدي فلما أردنا أن خنرج قلت يا رسول ) قال أال أعلمك أعظم سورة يف القرآن قبل أن خترج من املسجد 

رب العاملني هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي  احلمد هللا( اهللا إنك قلت ألعلمنك أعظم سورة من القرآن قال 
  )أوتيته 

  
  رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

أبو سعيد هذا أنصاري بدري وامسه رافع بن أوس بن املعلى وقيل احلارث بن أوس بن املعلى ورجحه شيخنا احلافظ 
ملعلى وصححه ابن عبد الرب وليس له يف الصحيح سوى هذا احلديث الدمياطي رمحه اهللا وقيل احلارث بن نفيع بن ا

وروى له النسائي حديثا آخر من رواية عبيد بن حسن عنه وقال أبو عمر بن عبد الرب ال يعرف يف الصحابة إال 
  حبديثني فذكرمها 

فلما أصبح جاء إىل وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رجال مسع رجال يقرأ قل هو اهللا أحد ويرددها  ١٠٧
والذي ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقاهلا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ) نفسي بيده إهنا تعدل ثلث القرآن 
  رواه البخاري وأبو داود والنسائي 

  عيد بن اخلدري ألمه رضي اهللا عنهما والرجل الذي كان يقرأ قال السهيلي هو قتادة بن النعمان بن زيد أخو أيب س
لقد أنزلت علي الليلة سورة هلي أحب إيل ( وعن عمر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ١٠٨

  }إنا فتحنا لك فتحا مبينا { مما طلعت عليه الشمس مث قرأ 

  
  خمتصر رواه البخاري والترمذي والنسائي 

ان رجل من األنصار يؤمهم يف مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ هلم هبا وعن أنس رضي اهللا عنه ك ١٠٩
يف الصالة مما يقرأ به افتتح بقل هو اهللا أحد حىت يفرغ منها مث يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك يف كل 

إما أن تقرأ بأخرى وإما ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح هبذه السورة مث ال ترى أهنا جتزيك حىت تقرأ بأخرى ف
أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه 

يا فالن ما مينعك أن ( من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غريه فلما أتاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربوه اخلرب فقال 
حبك إياها ( فقال إين أحبها قال ) وما حيملك على لزوم هذه السورة يف كل ركعة  تفعل ما يأمرك به أصحابك

  ) أدخلك اجلنة 



رواه البخاري فقال وقال عبيد اهللا عن ثابت عن أنس ورواه الترمذي مبعناه وقال حسن غريب من هذا الوجه من 
  حديث عبيد اهللا بن عمر عن ثابت البناين 

اهللا عنه قال ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض وعن النواس بن مسعان رضي  ١١٠
فيه ورفع حىت ظنناه يف طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول اهللا ذكرت 

رج وأنا غري الدجال أخوفين عليكم وإن خي( الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حىت ظنناه يف طائفة النخل فقال 
  فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن خيرج ولست فيكم

فامرؤ حجيج نفسه واهللا خليفيت على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافية كأين أشبهه عبد العزى بن قطن فمن 
  ذكر احلديث بطوله ) أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف 

  من فتنته  رواه اجلماعة إال البخاري وزاد أبو داود فإهنا جواركم
  نواس انفرد بإخراج حديثه مسلم عن البخاري فروى له أحاديث هذا أحدها 

والدجال قال اهلروي قال أبو العباس مسي دجاال لضربه يف األرض وقطعه أكثر من نواحيها يقال دجل الرجل إذا 
ال دجل إذا موه ولبس فعل ذلك قال أبو بكر ومسعته مرة أخرى يقول مسي دجاال لتمويهه على الناس وتلبيسه يق

وقال غريه الدجل شبه طلي اجلرب بالقطران وبعري مدجل إذا كان مطليا بالقطران ومنه يقال دجل فالن احلق 
  بباطله إذا غطاه ومن ذلك أخذ الدجال ودجله سحره وكذبه فكل كذاب دجال 

ة خفضه وقيل معناه خفض من وقوله فخفض ورفع هو بتخفيف الفاء فيهما أي تارة رفع صوته ليسمع من بعد وتار
أمره حتقريا له كما قال هو أهون على اهللا من ذلك ورفع تعظيما لفتنته كما قال ليس بني يدي الساعة خلق أكرب من 

  الدجال وروي أيضا بتشديد الفاء للتضعيف والتكثري وقطط بكسر الطاء وفتحها وهو الشديد اجلعودة 
طفت وبرزت واألعور من كل شيء املعيب وكلتا عيين الدجال معيبة وطافئة باهلمزة ذهب ضوؤها وبغري مهزة 

عوراء فاحملبوسة واملطموسة والطافئة باهلمزة عوراء حقيقة واجلاحظة اليت كأهنا كوكب وهي الطافية بغري مهز معيبة 
يمىن واليسرى عوراء لعيبها فكل واحدة منهما عوراء إحدامها بذهاهبا واألخرى بعيبها فصحت الروايات كلها يف ال

  وأمكن اجلمع بينها مبا ذكرناه

كذا قاله شيخنا احلافظ أبو حممد الدمياطي رمحه اهللا وهو معىن ما مجع به بني الروايات القاضي عياض وتابعه 
  النواوي رمحهما اهللا 

يف وحكى القرطيب ما قاله القاضي عياض مث قال ويبعد هذا التأويل أن كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها 
  الروايات مبثل ما وصفت به األخرى من العور فتأمله 

من حفظ عشر آيات من أول سورة ( وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ١١١
  ) الكهف عصم من الدجال 

اود والنسائي من فتنة رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي واللفظ ملسلم وأيب داود والنسائي إال أن عند أيب د
الدجال ويف رواية للنسائي من قرأ العشر األواخر من الكهف ولفظ الترمذي من قرأ ثالث آيات من أول الكهف 

  عصم من فتنة الدجال 
يا أبا املنذر أتدري أي آية من ( وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ١١٢

قلت ) أبا املنذر أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم ( قال قلت اهللا ورسوله أعلم قال ) ظم كتاب اهللا معك أع



  ) ليهنك العلم يا أبا املنذر ( قال فضرب يف صدري وقال  ٢٥٥البقرة } اهللا ال إله إال هو احلي القيوم { 
  رواه مسلم وأبو داود 

  ال( اهللا عليه وسلم قال وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى  ١١٣

  ) جتعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 
أمل تر آيات أنزلت الليلة مل ير ( وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ١١٤

  ) مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 
  مسلم والترمذي والنسائي  روامها
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال بينا جربيل قاعد عند النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع نقيضا من فوقه  ١١٥

فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم مل يفتح قط إال اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إىل األرض 
ال أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤهتما نيب قبلك فاحتة الكتاب وخوامت سورة البقرة لن تقرأ مل ينزل قط إال اليوم فسلم وق

  ) حبرف منهما إال أعطيته 
  رواه مسلم والنسائي 

  النقيض بالنون والقاف والضاد املعجمة هو الصوت 
اقرؤوا القرآن فإنه ( وعن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ١١٦

يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإهنما يأتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان أو 
كأهنما غيايتان أو كأهنما فرقان من طري صواف حتاجان عن أصحاهبما اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها 

  قال) ة حسرة وال يستطيعها البطل

  معاوية بلغين أن البطلة السحرة 
  انفرد به مسلم 

  يعين سحابتني بيضاوين قال ابن عرفة وإمنا مسي غماما ألنه يغم السماء أي يسترها ) غمامتان ( 
بالغني املعجمة وتكرار الياء آخر احلروف مث تاء مثناة من فوق قال أبو عبيد الغياية كل شيء ) الغيايتان ( أما معىن 

  بكسر الفاء أي مجاعتان ) وفرقان ( اإلنسان فوق رأسه وهو مثل السحابة  أظل
إن سورة من القرآن ثالثون آية شفعت ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ١١٧

  ) لرجل حىت غفر له وهي تبارك الذي بيده امللك 
 صحيحه وقال الترمذي واللفظ له حديث حسن وقال احلاكم رواه األربعة واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف

  صحيح اإلسناد ويف رواية ابن حبان تستغفر لصاحبها حىت يغفر له 
وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال أتى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أقرئين  ١١٨

اقرأ ثالثا من ذوات ( ل كربت سين واشتد قليب وغلظ لساين فقال فقا) اقرأ من ذوات آلر ( يا رسول اهللا فقال 
  فقال مثل مقالته فقال) اقرأ ثالثا من املسبحات ( فقال مثل مقالته فقال ) حم 

حىت فرغ } إذا زلزلت األرض زلزاهلا { الرجل يا رسول اهللا أقرئين سورة جامعة فأقرأه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أفلح ( لذي بعثك باحلق ال أزيد عليها أبدا مث أدبر الرجل فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم منها فقال الرجل وا



  مرتني ) الروجيل 
رواه أبو داود والنسائي واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه واللفظ أليب داود وقال احلاكم صحيح على 

  شرط الشيخني 
قلب القرآن يس ال يقرؤها ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  وعن معقل بن يسار رضي اهللا عنه أن رسول ١١٩

  ) رجل يريد اهللا والدار اآلخرة إال غفر له اقرؤوها على موتاكم 
  رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وهذا لفظ النسائي وهو عند الباقني خمتصر 

( برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناقته يف السفر فقال يل وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال كنت أقود  ١٢٠
قال فلم يرين } قل أعوذ برب الناس { و } قل أعوذ برب الفلق { فعلمين ) يا عقبة أال أعلمك خري سورتني قرئتا 

 سررت هبما جدا فلما نزل لصالة الصبح صلى هبما صالة الصبح للناس فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  من الصالة التفت إيل فقال يا عقبة كيف رأيت 

  رواه أبو داود والنسائي واللفظ أليب داود

  
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ  ١٢١

معك يا فالن فقال معي كذا وكذا كل رجل منهم يعين ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما 
وسورة البقرة فقال أمعك سورة البقرة قال نعم قال اذهب فأنت أمريهم فقال رجل من أشرافهم واهللا ما منعين أن 

تعلموا القرآن واقرؤوه فإن مثل القرآن ( أتعلم البقرة إال خشية أن ال أقوم هبا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ه وقام به كمثل جراب حمشو مسكا تفوح رحيه يف كل مكان ومثل من يتعلمه فريقد وهو يف جوفه ملن تعلمه فقرأ

  ) كمثل جراب أوكي على مسك 
  رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي واللفظ له هذا حديث حسن 

إن اهللا كتب كتابا قبل أن خيلق ( ه وسلم قال وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا علي ١٢٢
  ) السماوات واألرض بألفي عام أنزل منه آيتني ختم هبما سورة البقرة ال يقرآن يف دار ثالث ليال فيقرهبا شيطان 

+ وقال احلاكم ) ١(رواه الترمذي والنسائي واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي واللفظ له 
  على شرط مسلم  +صحيح 
  لكل( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ١٢٣
  حسن غريب  -١

  ) شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي 
من حديث سهل بن سعد  وأخرجه ابن حبان يف صحيحه) ١(رواه الترمذي واللفظ له واحلاكم يف املستدرك وقال 

ولفظه إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة من قرأها يف بيته ليال مل يدخل الشيطان بيته ثالث ليال 
  ومن قرأها هنارا مل يدخل الشيطان بيته ثالثة أيام 

هل تزوجت يا  وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لرجل من أصحابه ١٢٤
ثلث ( قال بلى قال } قل هو اهللا أحد { أليس معك ( فالن قال ال واهللا يا رسول اهللا ما عندي ما أتزوج به قال 

قل يا أيها { قال أليس معك ) ربع القرآن ( قال بلى قال } إذا جاء نصر اهللا والفتح { قال أليس معك ) القرآن 



ربع القرآن ( قال أليس معك إذا زلزلت األرض زلزاهلا قال بلى قال  )ربع القرآن ( قال بلى قال } الكافرون 
  ) تزوج تزوج 

  رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن 
إذا زلزلت تعدل نصف القرآن ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ١٢٥

  ) ن تعدل ربع القرآن وقل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرو
  )١(رواه الترمذي واللفظ له واحلاكم يف املستدرك وقال 

  صحيح اإلسناد  -١

  
من قرأ سورة الكهف كما ( وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٩١/  ١٢٦

  ) الدجال مل يسلط عليه  أنزلت كانت له نورا من مقامه إىل مكة ومن قرأ بعشر آيات من آخرها فخرج
رواه النسائي واحلاكم يف املستدرك واللفظ للنسائي وقال هذا خطأ والصواب موقوف وقال احلاكم صحيح على 

  شرط مسلم 
اإلسناد وأخرجه ) ١(وله يف رواية من قرأ سورة الكهف يف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بني اجلمعتني وقال 

بن عبد الرمحن الدرامي يف مسنده موقوفا على أيب سعيد ولفظه من قرأ سورة الكهف ليلة  احلافظ أبو حممد عبد اهللا
ورواته متفق على االحتجاج هبم إال أبا هاشم حيىي بن دينار ) اجلمعة أضاء له من النور فيما بينه وبني البيت العتيق 

  الرماين وقد وثقه أمحد وحيىي وأبو زرعة وأبو حامت 
اقرأ يا جابر فقلت وما ( عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن جابر بن  ١٢٧

اقرأ هبما ولن ( فقرأهتما فقال } قل أعوذ برب الناس { و } قل أعوذ برب الفلق { أقرأ بأيب أنت وأمي قال اقرأ 
  ) تقرأ مبثلهما 

  رواه النسائي واللفظ له وابن حبان يف صحيحه 
لقد شيع هذه السورة من ( قال ملا نزلت سورة األنعام سبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال  وعنه ١٢٨

  )املالئكة ما سدوا األفق 
  صحيح  -١

  
إن اهللا ختم سورة البقرة بآيتني أعطانيها ( وعن أيب ذر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ١٢٩

  ) تعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإهنا صالة ودعاء وقرآن من كنزه الذي حتت العرش ف
  روامها احلاكم يف املستدرك وقال يف األول صحيح على شرط مسلم ويف الثاين صحيح على شرط البخاري 

يا عقبة ( وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا أقرأ من سورة يوسف وسورة هود قال  ١٣٠
  ) برب الفلق فإنك لن تقرأ بسورة أحب إىل اهللا وأبلغ عنده منها فإن استطعت أن ال تفوتك فافعل  اقرأ بأعوذ

اعملوا بالقرآن أحلوا حالله ( وعن معقل بن يسار رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ١٣١
ردوه إىل اهللا وإىل أوىل العلم من بعدي وحرموا حرامه واقتدوا به وال تكفروا بشيء منه وما تشابه عليكم منه ف

كيما خيربونكم وآمنوا بالتوراة واإلجنيل والزبور وما أويت النبيون من رهبم وليسعكم القرآن وما فيه من البيان فإنه 



شافع مشفع وماحل مصدق وإين أعطيت سورة البقرة من الذكر األول وأعطيب طه وطواسني واحلواميم من ألواح 
  ) فاحتة الكتاب من حتت العرش موسى وأعطيت 

  روامها احلاكم يف املستدرك وقال يف كل منهما صحيح اإلسناد وماحل باملهملة أي ساع وقيل خصم جمادل 
  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ١٣٢

  ) وددت أهنا يف قلب كل مؤمن يعين تبارك الذي بيده امللك ( 
  اكم يف املستدرك وقال هذا إسناد عند اليمانيني صحيح رواه احل
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال يؤتى الرجل يف قربه فتؤتى رجاله فيقول رجاله ليس لكم على ما  ١٣٣

قبلي سبيل كان يقرأ يب سورة امللك مث يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل كان 
أ يب سورة امللك مث يؤتى رأسه فتقول ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ يب سورة امللك قال فهي املانعة متنع يقر

  من عذاب القرب وهي يف التوراة سورة امللك من قرأها يف ليلة فقد أكثر وأطيب 
  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد

 *  

  الباب الثاين

 *  

  ر بهيف فضل الذكر واألم

  يف آداب الدعاء

  هذه مجلة من آداب الدعاء ذكرت ما يدل على كل واحدة منها عند ذكره 

  فمنها حتري األوقات الفاضلة واألحوال الصاحلة واألماكن الشريفة

وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء ( عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ١٣٤
  ) جاب لكم فقمن أن يست

  خمتصر رواه مسلم وأبو داود والنسائي 
  قمن بفتح امليم وكسرها ويقال قمني بزيادة ياء ومعناه جدير بذلك وخليق 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ١٣٥
  ) ساجد فأكثروا الدعاء 
  والنسائي بلفظ واحد  رواه مسلم وأبو داود

  وعن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا دخل البيت دعا يف نواحيه كلها  ١٣٦



  رواه مسلم والنسائي وسيأيت بطوله يف الباب الرابع عشر إن شاء اهللا تعاىل 
  ذا نادىإ( وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ١٣٧

  ) املنادى فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء فمن نزل به كرب أو شدة فليتحني املنادي 
  خمتصر رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه حني  ١٣٨
إذا كان ليلة اجلمعة فإن استطعت أن تقوم يف ثلث الليل اآلخر فإهنا ساعة ( ن من صدره شكا إليه تفلت القرآ

 ٩٨يوسف } سوف أستغفر لكم ريب { مشهودة والدعاء فيها مستجاب وقد قال أخي يعقوب لبنيه عليهم السالم 
  يقول حىت تأيت ليلة اجلمعة وذكر احلديث 

ن حديث الوليد بن مسلم ورواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح رواه الترمذي وقال حسن غريب ال نعرفه إال م
  على شرط الشيخني وسيأيت بطوله يف ترمجة ما يدعو به حلفظ القرآن العظيم من الباب العشرين إن شاء اهللا تعاىل 

  ومنها تقدمي عمل صاحل أمام الدعاء

 عليه وسلم حديثا نفعين اهللا مبا شاء أن عن علي رضي اهللا عنه قال كنت رجال إذا مسعت من النيب صلى اهللا ١٣٩
  ينفعين به فإذا حدثين رجل من أصحابه استحلفته

ما من ( فإذا حلف يل صدقته وأنه حدثين أبو بكر وصدق أبو بكر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
والذين إذا فعلوا فاحشة { قرأ هذه اآلية رجل يذنب ذنبا مث يقوم فيتطهر مث يصلي مث يستغفر اهللا إال غفر اهللا له مث 

   ١٣٥إىل آخر اآلية آل عمران } أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوهبم 
رواه األربعة وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي واللفظ له حديث حسن ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث 

  عثمان بن املغرية 
اهللا عنه أن أعمى أتى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا وعن عثمان بن حنيف رضي  ١٤٠

فانطلق ( ادع اهللا أن يكشف يل عن بصري قال أو أدعك قال يا رسول اهللا إنه قد شق علي ذهاب بصري قال 
لرمحة يا حممد إين فتوضأ مث صل ركعتني مث قال اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بالنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم نيب ا

  فرجع وقد كشف اهللا عن بصره ) أتوجه إىل ريب بك أن يكشف يل عن بصري شفعه يف وشفعين يف نفسي 
رواه الترمذي والنسائي واللفظ له وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط الشيخني وقال 

  ديث أيب جعفر وهو غري اخلطمي الترمذي حديث حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من ح
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر عليا رضي اهللا عنه حني شكا إليه تفلت  ١٤١

  القرآن من صدره أن يصلي أربع ركعات وأن حيمد اهللا

ستغفر للمؤمنني واملؤمنات وحيسن الثناء عليه ويصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم وحيسن وعلى سائر النبيني وي
  مث يدعو يف آخر ذلك وقد تقدم هذا احلديث يف الترمجة اليت قبل هذه 

( وعن عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهما قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما فقعد فقال  ١٤٢
ل ركعتني مث يثين على اهللا سبحانه ويصلي من كانت له حاجة إىل اهللا أو إىل الناس فليتوضأ وحيسن وضوء مث ليص



وذكر احلديث وسيأيت بطوله يف ترمجة افتتاح الدعاء وختمه ) على النيب صلى اهللا عليه وسلم وليقل ال إله إال اهللا 
  بالثناء على اهللا تعاىل من هذا الباب 

عن على عثمان رضي اهللا عنه قام وعن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة رضي اهللا عنهما قال ملا أخذ الناس يف الط ١٤٣
أيب من الليل مث صلى ودعا فقال اللهم قين من الفتنة مبا وقيت به الصاحلني من عبادك فما خرج وال أصبح إال 

  جبنازته 
  روامها احلاكم يف املستدرك 

  ومنها الوضوء عند الدعاء

من حنني بعث أبا عامر على جيش إىل عن أيب موسى رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا فرغ  ١٤٤
أوطاس وبعثين مع أيب عامر فرمى أبو عامر يف ركبته وذكر احلديث إىل أن قال فانزع السهم فنزعته فرأى منه أملا 

  قال يا بن أخي أقرئ النيب صلى اهللا عليه وسلم السالم وقل له يستغفر اهللا يل واستخلفين أبو عامر على

فرجعت فدخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيته على سرير مرمل وعليه فراش  الناس فمكث يسريا مث مات
قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه فأخربته خبربنا وخرب أيب عامر وقلت له قال قل له يستغفر يل فدعا مباء فتوضأ مث 

جعله يوم القيامة فوق كثري من خلقك اللهم ا( رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أيب عامر ورأيت بياض إبطيه مث قال 
  ) اللهم اغفر لعبد اهللا بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخال كرميا ( فقلت ويل فاستغفر فقال ) من الناس 

  رواه البخاري ومسلم والنسائي 
  وقوله سرير مرمل ويقال مرمول هو املنسوج من السعف باحلبال 

أن رجال ضرير البصر أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال ادع اهللا يل  وعن عثمان بن حنيف رضي اهللا عنه ١٤٥
قال فادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ) إن شئت دعوت وإن شئت صربت فهو خري لك ( أن يعافيين قال 

  ويدعو هبذا الدعاء وذكر احلديث وقد تقدم يف الترمجة اليت قبل هذه 

  ومنها استقبال القبلة عند الدعاء

عن عباد بن متيم عن عمه رضي اهللا عنه قال رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول  ١٤٦
  إىل الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو مث حول رداءه مث صلى لنا ركعتني جهر فيهما بالقراءة 

  رواه اجلماعة

  
بعبد اهللا بن زيد بن عبد ربه راوي حديث  عمه هو عبد اهللا بن زيد بن عاصم املازين راوي حديث الوضوء وليس

األذان وليس هو عمه يف النسب وإمنا هو زوج أمه فإن أم عمارة نسيبة بنت كعب تزوجها زيد بن عاصم فرزق 
منها عبد اهللا وحبيبا مث خلف عليها غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار فرزق 

  ة منها متيما وأبا حن
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال استقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من  ١٤٧



  قريش على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة احلديث 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 

كرب على إثر كل حصاة مث يتقدم وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصيات ي ١٤٨
فيستهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويال فيدعو ويرفع يديه مث يرمي الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيستهل 

ويقوم مستقبل القبلة ويرفع يديه مث يرمي مجرة ذات العقبة من بطن الوادي وال يقف عندها ويقول هكذا رأيت 
  يفعل  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  رواه البخاري والنسائي 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال أول ما اختذ النساء املنطق من قبل أم إمساعيل اختذت منطقا لتعفي أثرها  ١٤٩

على سارة مث جاء هبا إبراهيم وبابنها إمساعيل هي ترضعه حىت وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم يف أعلى 
  أحد وليس هبا ماء فوضعهما هناك ووضع عندمهااملسجد وليس مبكة يومئذ 

جرابا فيه متر وسقاء فيه ماء مث قفي إبراهيم منطلقا فتبعته أم إمساعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا هبذا 
الوادي الذي ليس فيه إنس وال شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل ال يلتفت إليها فقالت له اهللا أمرك هبذا قال نعم 

إذا ال يضيعنا مث رجعت فانطلق إبراهيم عليه السالم حىت إذا كان عند الثنية حيث ال يرونه استقبل البيت مث  قالت
{ حىت بلغ } ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع عند بيتك احملرم { دعا هبؤالء الدعوات ورفع يديه فقال 

ا واملروة وفيه قال ابن عباس قال النيب صلى اهللا عليه فذكر احلديث يف قيامها على الصف ٣٧إبراهيم } يشكرون 
  مث ذكر باقي احلديث بطوله انفرد به البخاري ) فلذلك سعى الناس بينهما ( وسلم 

( املنطق بكسر امليم وفتح النون النطاق وهو أن تشد املرأة وسطها على ثوهبا حزاما مث ترسل األعلى على األسفل 
بفتح الدال وسكون ) والدوحة ( ء وفتح العني املهملة وكسر الفاء املشددة أي تذهبه هو بضم التا) وتعفي أثرها 

  بفتح القاف والفاء املشددة أي وىل قفاه منصرفا ) وقفى ( الواو وباحلاء املهملة الشجرة العظيمة 
م أن النيب صلى وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما يف حديثه الطويل يف حجة النيب صلى اهللا عليه وسل ١٥٠

اهللا عليه وسلم قال وأنتم تسألون عين فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه 
ثالث مرات وأن النيب صلى اهللا عليه ) اللهم اشهد اللهم اشهد ( السبابة يرفعها إىل السماء وينكتها إىل الناس 
  فاستقبل القبلة فدعاه وكربه وهلله ووحده وذكر احلديث  وسلم ركب القصواء حىت أتى املشعر احلرام

  رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه

  
  باملثناة من فوق وقيل باملوحدة أي يردها ويقلبها مشريا إليهم ذكره يف املطالع ) ينكتها إىل الناس ( 
الربع فهو عضب ومل تكن  هي املقطوعة ربع األذن وكل ما قطع من األذن فهو جدع فإن زاد على) القصواء ( و 

  ناقة النيب صلى اهللا عليه وسلم قصواء 
  قال الداودي مسيت بذلك ألهنا ال تكاد تسبق كان عندها أقصى اجلري 

وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال ملا كان يوم بدر نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املشركني  ١٥١
( ر فاستقبل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم القبلة مث مد يديه فجعل يهتف بربه وهم ألف وأصحابه ثالمثئة وسبعة عش

فما زال يهتف بربه مادا ) اللهم أجنز يل ما وعدتين اللهم إن هتلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض 



لى منكبيه مث التزمه من ورائه يديه مستقبل القبلة حىت سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه ع
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب { فقال يا نيب اهللا كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل اهللا عز وجل 

  فأمده اهللا باملالئكة  ٩األنفال } لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني 
  رواه مسلم والترمذي وقد اتفقا عليه من حديث ابن عباس 

  بفتح الدال أي أردفهم اهللا تعاىل بغريهم وبالكسر أي رادفني بقال ردفته وأردفته إذا جئت بعده ) مردفني ( 
  وعن عبد الرمحن بن طارق عن أمه رضي اهللا عنهما أن ١٥٢

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من دار يعلى نسبة عبيد اهللا يعين ابن أيب يزيد استقبل البيت 
  فدعا 

رواه أبو داود والنسائي واللفظ أليب داود وليس ألم عبد الرمحن يف الكتب الستة سوى هذا احلديث وعدها ابن 
  اجلوزي فيمن مل يعرف امسه 

وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي مسع  ١٥٣
اللهم زدنا ( يه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال عنده دوي كدوي النحل فأنزل عل

  وذكر احلديث ) وال تنقصنا 
  رواه الترمذي واللفظ له والنسائي واحلاكم يف املستدرك 

وعن عبد اهللا وهو ابن مسعود رضي اهللا عنه قال واهللا لكأين أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف قرب  ١٥٤
حىت أسنده ) أدنيا مين أخاكما واحدة من قبل القبلة ( عبد اهللا ذي البجادين وأبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما يقول 

  يف حلده مث خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم ووالمها العمل فلما فرغ من دفنه استقبل رسول اهللا

وكان ذلك ليال فواهللا لقد ) ه راضيا فارض عنه اللهم إين أمسيت عن( صلى اهللا عليه وسلم القبلة رافعا يديه يقول 
  رأيتين ولوددت أين مكانه ولقد أسلمت قبله خبمس عشرة سنة 

  رواه أبو عوانة يف مسنده الصحيح 
مسي عبد اهللا بن عبد هنم املزين ذا البجادين ألنه حني أراد املسري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطعت أمه جبادا 

  شقته باثنني فاتزر بواحد منهما وارتدى باآلخر هلا وهو كساء 

  ومنها بسط اليدين ورفعهما

عن أيب محيد الساعدي رضي اهللا عنه قال استعمل النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال من األزد يقال له ابن  ١٥٥
أمه فينظر أيهدى هال جلس يف بيت أبيه أو بيت ( األبتية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي يل فقال 

له أم ال والذي نفسه بيده ال يأخذ أحد منه شيئا إال جاء به يوم القيامة حيمله على رقبته إن كان بعريا له رغاء أو 
  ) اللهم هل بلغت ثالثا ( مث رفع يديه حىت رأينا عفرة إبطيه قائال ) بقرة هلا خوار أو شاة تيعر 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
وقوله ابن األبتية وجاء يف بعض الطرق يف الصحيحني والنسائي ابن اللبتية وقال شيخنا احلافظ أبو حممد الدمياطي 

بضم العني املهملة ) وعفرة إبطيه ( رمحه اهللا إنه الصواب قال وبنو لبت بضم الالم وسكون الباء بطن من العرب 
  بياضهما



  
ابت الناس سنة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبينا وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال أص ١٥٦

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب على املنرب يوم اجلمعة قام أعرايب فقال يا رسول اهللا هلك املال وجاع العيال 
ر سحاب أمثال فادع اهللا عز وجل لنا أن يسقينا فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه وما يف السماء قزعة فثا

اجلبال مث مل ينزل عن منربه حىت رأينا املطر يتحادر على حليته قال فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد ومن بعد 
الغد والذي يليه إىل اجلمعة األخرى فقام ذلك األعرايب أو رجل غريه فقال يا رسول اهللا هتدم البناء وغرق املال 

قال فما جعل يشري بيده إىل ) اللهم حوالينا وال علينا ( لى اهللا عليه وسلم يديه فادع اهللا لنا فرفع رسول اهللا ص
ناحية من السماء إال انفرجت حىت صارت املدينة مثل اجلوبة حىت سال الوادي وادي قناة شهرا قال فلم جيئ أحد 

  من ناحية إال حدث باجلود 
  رواه البخاري ومسلم والنسائي 
بفتح اجليم وبالباء املوحدة وهي الفرجة يف السحاب ويف اجلبال وادي قناة من أودية  القزع قطع السحاب واجلوبة

  املدينة واجلود بفتح اجليم املطر الغزير 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النيب صلى اهللا عليه وسلم  ١٥٧

) اللهم اهد دوسا وأت هبم ( دع اهللا عليها فقيل هلكت دوس قال فقالوا يا رسول اهللا إن دوسا عصت وأبت فا
  متفق عليه 

  ورواه البخاري يف كتاب رفع اليدين وأبو عوانة يف مسنده الصحيح وابن

  حبان يف صحيحه وزاد فيه فرفع النيب صلى اهللا عليه وسلم يديه فقال 
عليه وسلم خالد ابن الوليد إىل بين جذمية فدعاهم وعن سامل عن أبيه رضي اهللا عنه قال بعث النيب صلى اهللا  ١٥٨

إىل اإلسالم فلم حيسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إىل كل رجل 
منا أسريه حىت إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسريه فقلت واهللا ال أقتل أسريي وال يقتل رجل من 

(  أسريه حىت قدمنا على النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكرناه فرفع النيب صلى اهللا عليه وسلم يده فقال أصحايب
  مرتني ) اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد 

  رواه البخاري والنسائي 
  الصابئ اخلارج من دين إىل غريه 

يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ  وعن عبد الرمحن بن مسرة رضي اهللا عنه قال بينما أنا أرمي بأسهم ١٥٩
انكسفت الشمس فنبذهتن وقلت ألنظرن إىل ما حيدث لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف انكساف الشمس اليوم 
فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكرب وحيمد ويهلل حىت جلي عن الشمس فقرأ الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  سورتني وركع ركعتني 
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي 

وليس لعبد الرمحن بن مسرة يف الصحيحني سوى ثالثة أحاديث أحدها هذا وحديث ال حتلفوا بالطواغيت انفرد به 
  مسلم أيضا وحديث ال تسأل اإلمارة متفق عليه 

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه يف حديث الطويل يف فتح مكة أن ١٦٠



وسلم أتى الصفا فعال عليه حىت نظر إىل البيت ورفع يديه فجعل حيمد اهللا ويدعو ما شاء رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  اهللا أن يدعوه 

  رواه مسلم وأبو داود 
وعنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب  ١٦١

  ي باحلرام فأىن يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذ
  خمتصر رواه مسلم والترمذي وسيأيت بطوله يف ترمجة جتنب احلرام من هذا الباب إن شاء اهللا تعاىل 

وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء البقيع فقام فأطال القيام مث رفع يديه ثالث  ١٦٢
  ) مرك أن تأيت أهل البقيع فتستغفر هلم إن جربيل قال له إن ربك يأ( مرات وقال 

  خمتصر رواه البخاري يف كتاب رفع اليدين ومسلم واللفظ له وابن ماجه والنسائي 
وعن جابر رضي اهللا عنه أن الطفيل هاجر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه رجل من قومه فمرض  ١٦٣

ات فرآه الطفيل بن عمرو يف منامه وهيئته حسنة ورآه فجزع فأخذ مشاقص فقطع هبا برامجه فشخبت يداه حىت م
مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك قال غفر يل هبجريت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال ما يل أراك مغطيا 

  يديك قال قيل يل لن تصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل

اللهم وليديه فاغفر اللهم وليديه فاغفر (  عليه وسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا
 (  

انفرد به مسلم ورواه البخاري يف كتاب رفع اليدين وابن حبان يف صحيحه وذكر فيه رفع النيب صلى اهللا عليه 
  وسلم يديه 

واملشقص  الرباجم العقد املتشنجة اجللد يف ظهور األصابع وقيل الرباجم والرواجب مجيعا مفاصل األصابع كلها
  بكسر امليم فصل السهم العريض الطويل وشخبت يداه بفتح اخلاء والشني املعجمتني أي سال دمهما بقوة 

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تال قول اهللا تعاىل يف قول  ١٦٤
} فمن تبعين فإنه مين ومن عصاين فإنك غفور رحيم رب إهنن أضللن كثريا من الناس { إبراهيم عليه السالم 

} إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم { وقال عيسى صلى اهللا عليه وسلم  ٣٦إبراهيم 
اللهم أميت أميت وبكى فقال اهللا تعاىل يا جربيل اذهب إىل حممد وربك أعلم فسله ما ( فرفع يديه وقال  ١١٨املائدة 

بكيك فأتاه جربيل فسأله فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا قال وهو أعلم فقال اهللا تعاىل يا جربيل اذهب ي
  انفرد به مسلم ) إىل حممد فقل إنا سنرضيك يف أمتك وال نسؤك 

( م قال وعن املطلب وهو ابن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسل ١٦٥
  الصالة مثىن مثىن أن تشهد يف كل ركعتني

  ) وأن تيأس ومتسكن وتفتح بيديك وتقول اللهم اللهم فمن مل يفعل ذلك فهي خداج 
رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه وعنده املطلب بن أيب وداعة والصواب املطلب بن ربيعة قال ابن 

ب بن ربيعة وقال ابن ماجه وهم يعين يف املطلب بن أيب وداعة وكذا ومهه عساكر يف األشراف ويقال هو عبد املطل
غريه وليس للمطلب يف الكتب الستة سوى هذا احلديث وحديث أن العباس دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وسلم مغضبا 



  رواه الترمذي والنسائي 
  وروى الترمذي والنسائي حديث املطلب من حديث الفضل بن عباس 

بضم املثناة من فوق وسكون القاف وكسر النون وبالعني املهملة أي ترفعهما فسره أحد الرواة يف ) وتقنع يديك ( 
  طريق الترمذي وخداج أي ناقصة 

وعن قيس بن سعد رضي اهللا عنهما قال زارنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف منزلنا فقال السالم عليكم  ١٦٦
يا فقلت أال يأذن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ذره مث ذكر كلمة معناها يكثر ورمحة اهللا فرد سعد ردا خف

فرد سعد ردا خفيا مث قال رسول ) السالم عليكم ورمحة اهللا ( علينا من السالم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عه سعد فقال يا رسول اهللا إين كنت فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاتب) السالم عليكم ورمحة اهللا ( اهللا 

أمسع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السالم فانصرف فأمر له سعد بغسل فاغتسل مث ناوله أو قال 
  ناولوه ملحفة مصبوغة زعفران وورس فاشتمل هبا مث رفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  مث أصاب من الطعام ) آل سعد بن عبادة  اللهم اجعل صلواتك ورمحتك على( يديه وهو يقول 
  رواه أبو داود والنسائي واللفظ له 

الورس نبت أصفر وقيل أمحر يصبغ به الثياب يزرع باليمن وال يكون بغريها نباته مثل السمسم فإذا جف ينتقض 
  من خرائطه يزرع سنة فيقيم يف األرض عشر سنني ينبت ويثمر وأجوده حديثه 

اهللا عنها قالت شكت الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قحوط املطر فأمر مبنرب  وعن عائشة رضي ١٦٧
  فوضع له يف املصلى وذكر احلديث وفيه مث رفع يديه فلم يزل يف الرفع حىت بدا بياض إبطيه 

ل احلاكم رواه أبو داود وقال هذا حديث غريب إسناده جيد ورواه احلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه وقا
  صحيح على شرط الشيخني وسيأيت بطوله يف ترمجة الثناء من هذا الباب إن شاء اهللا تعاىل 

املسألة أن ترفع يديك حذو ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ١٦٨
  ) مجيعا منكبيك أو حنومها واالستغفار أن تشري بأصبع واحدة واالبتهال أن متد يديك 

  رواه أبو داود واللفظ له واحلاكم يف املستدرك 
  وعن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه رضي اهللا عنه قال ١٦٩

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة نريد املدينة فلما كنا قريبا من عزوراء نزل مث رفع يديه فدعا 
  ديه ساعة مث خر ساجدا ساعة مث خر ساجدا فمكث طويال مث قام فرفع ي

  خمتصر رواه أبو داود 
  عزوراء بفتح العني وسكون الزاي وفتح الواو وباملد ثنية اجلحفة عليها الطريق من املدينة إىل مكة ويقال فيها عزور 

وعن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال ملا ثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبطت وهبط الناس املدينة  ١٧٠
لت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد أصمت فلم يتكلم فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يضع فدخ

  يديه ويرفعهما فأعرف أنه يدعو يل 
وعن أم عطية رضي اهللا عنها قالت بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم جيشا فيهم علي قالت فسمعت رسول  ١٧١

  ) اللهم ال متتين حىت تريين عليا ( ه فيقول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو رافع يدي
  روامها الترمذي وقال يف كل منهما حسن غريب 



  أم عطية امسها نسيبة بضم النون وفتح السني املهملة وبالياء آخر احلروف والباء املوحدة 
جار الزيت وعن عمري موىل آيب اللحم رضي اهللا عنه أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يستسقي عند أح ١٧٢

  قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه ال جياوز هبما رأسه

  
رواه أبو داود واللفظ له ورواه الترمذي والنسائي من حديث عمري موىل آيب اللحم عن آيب اللحم وقال الترمذي 

عليه وسلم إال هذا احلديث الواحد و  كذا قال قتيبة يف هذا احلديث عن آيب اللحم وال يعرف له عن النيب صلى اهللا
عمري موىل آيب اللحم قد روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث وله صحبة ورواه احلاكم يف املستدرك وابن 
حبان يف صحيحه من حديث عمري موىل آيب اللحم ورواه البخاري يف كتاب رفع اليدين من طريق آخر وصححه 

  له حديثني وانفرد مسلم بعمري هذا فروى 
آيب اللحم لقب بذلك ألنه كان يأىب أن يأكل حلما ذبح على النصب واختلف يف امسه فقيل عبد اهللا وقيل خلف 

  وقيل احلويرث 
إمنا أنا بشر فال ( وعن عائشة رضي اهللا عنها أهنا رأت النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول  ١٧٣

  ) يته أو شتمته فال تعاقبين فيه تعاقبين أميا رجل من املؤمنني آذ
  وعنها رضي اهللا عنها قالت رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم رافعا يديه حىت بدا ضبعاه يدعو لفرد عثمان  ١٧٤

  الضبعان بفتح الضاد املعجمة وسكون الباء العضدان 
لم تشكو إليه زوجها أنه وعن علي رضي اهللا عنه قال رأيت أم الوليد جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وس ١٧٥

اذهيب إليه فقويل له كيت وكيت فذهبت مث رجعت فقالت إنه عاد يضربين فقال هلا اذهيب إليه ( يضرهبا فقال هلا 
إذهيب فقويل له كيت ( فقويل له إن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول لك فذهبت مث عادت فقالت إنه يضربين فقال 

  سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده وقالقالت إنه يضربين فرفع ر) وكيت 

  ) اللهم عليك بالوليد ( 
  روى هذه الثالثة األحاديث البخاري يف كتاب رفع اليدين وصححها 

وعن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أنه قيل لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حدثنا عن شأن ساعة العسرة  ١٧٦
 عليه وسلم إىل تبوك يف قيظ شديد فنزلنا منزال أصابنا فيه عطش حىت فقال عمر خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا

ظننا أن رقابنا ستنقطع حىت أن الرجل لينحر بعريه فيعصر فرثه فيشربه مث جيعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر 
نعم فرفع يديه فلم قال ) أحتب ذلك ( الصديق يا رسول اهللا إن اهللا سبحانه قد عودك يف الدعاء خريا فادع له فقال 

  يرجعهما حىت مالت السماء فأظلت مث سكبت فملؤوا ما معهم مث ذهبنا ننظر فلم جندها جازت العسكر 
  الفرث ما يف الكرش 

كل شيء يتكلم به ابن آدم فإنه مكتوب ( وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ١٧٧
ن يتوب إىل اهللا فليأت فليمد يديه إىل اهللا عز وجل مث يقول اللهم إين أتوب إليك عليه فإذا أخطأ خطيئة فأحب أ

  ) منها ال أرجع إليها أبدا فإنه يغفر له ما مل يرجع يف عمله ذلك 
  روامها احلاكم يف املستدرك وقال يف كل منهما صحيح على شرط الشيخني 

صلى اهللا عليه وسلم شاهرا يديه يدعو على منربه وال  وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنهما قال ما رأيت النيب ١٧٨



  على غريه كان جيعل إصبعيه حبذاء منكبيه ويدعو 
  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد

  
رفع األيدي من االستكانه اليت ( وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ١٧٩

   ٧٦املؤمنون } فما استكانوا لرهبم وما يتضرعون  {قال اهللا عز وجل 
وعن عبد اهللا بن جعفر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا مجع أهل بيته ألقى عليهم  ١٨٠

  ) اللهم هؤالء أهلي ( كساءه مث رفع يديه مث قال 
  روامها احلاكم يف املستدرك 

إن ربكم حيي كرمي يستحي من عبده إذا رفع يديه إىل السماء أن يردمها وقد تقدم يف الباب األول حديث سلمان 
  صفرا 

اللهم اغفر لعبيد ( ويف ترمجة الوضوء من هذا الباب حديث أيب موسى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رفع يديه فقال 
  ) أيب عامر 

  ديه يف الدعاء عند رمي اجلمار ويف استقبال القبلة من حديث ابن عمر يف رفع النيب صلى اهللا عليه وسلم ي
  وحديث ابن عباس يف رفع إبراهيم عليه السالم يديه حني دعا مبكة 

  وحديث عمر يف يوم بدر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مد يديه فجعل يهتف بربه

  
  ) اللهم زدنا وال تنقصنا ( وحديثه أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رفع يديه وقال 

  سعود يف رفع النيب صلى اهللا عليه وسلم يديه حني دعا لذي البجادين وحديث ابن م
  وقال اخلطايب إن من األدب أن تكون اليدان يف حال رفعهما مكشوفتني غري مغطاتني 

  ومنها التوبة واالعتراف بالذنب

مل تغفر لنا وترمحنا  ربنا ظلمنا أنفسنا وإن{ قال اهللا تعاىل يف حكاية عن آدم عليه السالم وحواء رضي اهللا عنها 
   ٢٣األعراف } لنكونن من اخلاسرين 

   ١٠٢التوبة } وآخرون اعترفوا بذنوهبم خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا عسى اهللا أن يتوب عليهم { وقال تعاىل 
 وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك إين{ وقال تعاىل 

   ٨٨ ٨٧األنبياء } كنت من الظاملني فاستجبنا له وجنيناه من الغم وكذلك ننجي املؤمنني 
   ١٦القصص } رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل فغفر له { وقال تعاىل حكاية موسى عليه السالم 

إن كنت ( لوا وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا حني قال هلا أهل اإلفك ما قا ١٨١
  بريئة فسيربئك اهللا وإن كنت أملمت بذنب فاستغفري

  وذكر احلديث بطوله ) اهللا وتويب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه مث تاب تاب اهللا عليه 
  رواه اجلماعة إال الترمذي 



  اإلفك الكذب 
(  دعاء أدعو به يف صاليت قال وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم علمين ١٨٢

قل اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت 
  ) الغفور الرحيم 

  رواه اجلماعة إال أبا داود ولفظهم سواء 
  واسم أيب بكر عبد اهللا بن أيب قحافة عثمان 

إن عبدا أصاب ذنبا ورمبا قال ( قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه  ١٨٣
أذنب ذنبا فقال رب أذنبت ذنبا ورمبا قال أصبت ذنبا فاغفر يل فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 

فاغفره يل فقال  به غفرت لعبدي مث مكث ما شاء اهللا مث أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال رب أذنبت أو أصبت آخر
أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي مث مكث ما شاء اهللا أو رمبا قال مث أصاب ذنبا أو أذنب 

  ذنبا فقال رب أذنبت أو أصبت آخر فاغفره يل فقال أعلم عبدي

  ) أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثالثا فليعمل ما شاء 
  م والنسائي رواه البخاري ومسل

  ومنها اإلخالص يف دعائه

   ٣٢لقمان } فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهللا خملصني له الدين { قال اهللا تعاىل 

ومنها افتتاح الدعاء وختمه بالثناء على اهللا تعاىل والصالة والسالم على نبينا صلى اهللا عليه وسلم وعلى سائر 
  األنبياء

ربنا إنك تعلم ما خنفي وما نعلن وما خيفى على اهللا من شيء يف األرض { لسالم قال تعاىل حكاية عن إبراهيم عليه ا
وال يف السماء احلمد هللا الذي وهب يل على الكرب إمساعيل وإسحاق إن ريب لسميع الدعاء رب اجعلين مقيم 

   ٤١ - ٣٨يم إبراه} الصالة ومن ذرييت ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب 
الذي خلقين فهو يهدين والذي هو يطعمين ويسقني وإذا مرضت فهو يشفني والذي مييتين مث حييني والذي أطمع { 

أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين رب هب يل حكما وأحلقين بالصاحلني واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين واجعلين من 
   ٨٧ - ٧٨الشعراء } وال ختزين يوم يبعثون  ورثة جنة النعيم واغفر أليب إنه كان من الضالني

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري ربنا ال جتعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز احلكيم { 
   ٥ - ٤املمتحنة } 

ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن { وقال تعاىل حكاية عنه وعن إمساعيل عليهما الصالة والسالم 
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 

  }الكتاب واحلكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز احلكيم 



   ١٢٩ - ١٢٨البقرة ) 
كلنا ربنا افتح بيننا وبني قومنا وسع ربنا كل شيء علما على اهللا تو{ وقال تعاىل حكاية عن شعيب عليه السالم 

   ٨٩األعراف } باحلق وأنت خري الفاحتني 
} رب اغفر يل وألخي وأدخلنا يف رمحتك وأنت أرحم الرامحني { وقال تعاىل حكاية عن موسى عليه السالم وأخيه 

نة ويف اآلخرة إنا أنت ولينا فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الغافرين واكتب لنا يف هذه الدنيا حس{  ١٥١األعراف 
   ١٥٦ - ١٥٥األعراف } هدنا إليك 

رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل األحاديث فاطر السماوات { وقال تعاىل حكاية عن يوسف عليه السالم 
   ١٠١يوسف } واألرض أنت وليي يف الدنيا واآلخرة توفين مسلما وأحلقين بالصاحلني 

رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي إنك أنت { ه السالم وقال تعاىل حكاية عن سليمان علي
   ٣٥ص } الوهاب 

{  ٣٨آل عمران } رب هب يل من لدنك ذرية طيبة إنك مسيع الدعاء { وقال تعاىل حكاية عن زكريا عليه السالم 
   ٨٩األنبياء } رب ال تذرين فردا وأنت خري الوارثني 

اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ألولنا وآخرنا { ه السالم وقال تعاىل حكاية عن عيسى علي
   ١١٤املائدة } وآية منك وارزقنا وأنت خري الرازقني 

   ١٠يونس } وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني { وقال تعاىل إخبارا عن أهل اجلنة 
  اهللا صلى اهللا عليه وسلموعن أنس رضي اهللا عنه يف حديث الشفاعة أن رسول  ٨٤

  ) فأستأذن على ريب فيؤذن يل ويلهمين حمامد أمحده هبا ال حتضرين اآلن فأمحده بتلك احملامد وأخر له ساجدا ( قال 
  رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه 

إذا مسعتم (  وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول ١٨٥
املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي فإنه من صلى علي صالة صلى اهللا عليه هبا عشرا مث سلوا اهللا يل الوسيلة 
فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل يل الوسيلة حلت عليه الشفاعة 

 (  
  مذي والنسائي رواه مسلم وأبو داود والتر

اللهم لك احلمد ( وعن عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول  ١٨٦
ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرين بالثلج والربد واملاء البارد اللهم طهرين من 

  ) من الوسخ الذنوب واخلطايا كما ينقى الثوب األبيض 
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه 

  وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما يف حديثه الطويل يف صفة ١٨٧

حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدأ بالصفا فرقى عليه حىت رأى البيت فاستقبل 
 اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال إله إال القبلة فوحد اهللا وكربه وقال ال إله إال

  مث دعا بني ذلك فقال مثل ذلك ثالث مرات ) اهللا أجنز وعده ونصر عبده وهز األحزاب وحده 
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأخرجه الترمذي خمتصرا 



سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطبنا فبني لنا سنننا وعلمنا صالتنا وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال إن ر ١٨٨
إذا صليتم فأقيموا صفوفكم مث ليؤمكم أحدكم فإذا كرب فكربوا وإذا قال غري املغضوب عليهم وال الضالني ( فقال 

ال رسول اهللا فق) فقولوا آمني جيبكم اهللا وإذا كرب وركع فكربوا واركعوا فإن اإلمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم 
فتلك بتلك وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا لك احلمد يسمع اهللا لكم فإن اهللا ( صلى اهللا عليه وسلم 

  وذكر احلديث ) تبارك وتعاىل يقول على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم مسع اهللا ملن محده 
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي 

البحرين وقال ابن األنباري يف قوهلم مسع اهللا ملن محده أي أجاب اهللا دعاء من محده فوضع قال الصاغاين يف جممع 
  السمع موضع اإلجابة 

أي ال يعتد به وال يستجاب فكأنه ) اللهم إين أعوذ بك من دعاء ال يسمع ( ويف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  غري مسموع

  
لى اهللا عليه وسلم رضي اهللا عنه قال مسع رسول اهللا صلى اهللا وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول اهللا ص ١٨٩

عليه وسلم رجال يدعو يف صالته مل ميجد اهللا ومل يصل على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا 
لي على إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه مث يص( عليه وسلم عجل هذا مث دعاه فقال له أو لغريه 

  ) النيب صلى اهللا عليه وسلم مث يدعو مبا شاء 
رواه أبو داود واللفظ للترمذي وقال صحيح اإلسناد والنسائي وزاد فيه فسمع النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال 

ادع جتب ( يصلي فمجد اهللا ومحده وصلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وأخرج الترمذي هذه الزيادة من طريق آخر وحسنها ورواه احلاكم يف املستدرك وابن حبان يف ) ط وسل تع

  صحيحه وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني وال نعرف له علة وله شاهد صحيح على شرطهما 
ه باحلمد فهو كل كالم ال يبدأ في( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ١٩٠
  ) أجذم 

  رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وهذا لفظ أيب داود 
  ولفظ النسائي وابن حبان كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه حبمد اهللا أقطع 

  ورواه النسائي عن الزهري مرسال ولفظه كل كالم ال يبدأ فيه بذكر اهللا فهو

  واب أبتر وقال واملراسيل أوىل بالص
  األجذم قيل هو املقطوع اليد وقيل هو مبعىن اجملذوم واألبتر الذي ال عقب له 

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت شكا الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قحوط املطر فأمر مبنرب  ١٩١
اهللا صلى اهللا عليه فوضع له يف املصلى ووعد الناس يوما خيرجون فيه قالت عائشة رضي اهللا عنها فخرج رسول 

إنكم شكومت جدب دياركم ( وسلم حني بدا حاجب الشمس فقعد على املنرب فكرب ومحد اهللا عز وجل مث قال 
واستئخار املطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم اهللا عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم مث قال احلمد 

ال إله إال اهللا يفعل ما يريد اللهم أنت اهللا ال إله إال أنت أنت الغين هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين 
وحنن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبالغا إىل حني مث رفع يديه فلم يزل يف الرفع حىت بدا 



  بياض إبطيه وذكر احلديث بطوله 
واللفظ أليب داود وقال هذا حديث غريب إسناده جيد  رواه أبو داود واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه

  وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن أم سليم غدت على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت علمين كلمات  ١٩٢

  كربي اهللا عشرا( أقوهلن يف صاليت فقال 

  ) ت يقول نعم نعم وسبحي اهللا عشرا وامحديه عشرا مث سلي ما شئ
رواه الترمذي والنسائي واحلاكم يف املستدرك وقال الترمذي واللفظ له حسن غريب وقال احلاكم صحيح على 

  شرط مسلم 
وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال وهو يقول يا ذا اجلالل واإلكرام  ١٩٣
  ) قد استجيب لك فسل ( فقال 
  الترمذي وقال هذا حديث حسن  رواه
( وعن عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهما قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما فقعد فقال  ١٩٤

من كانت له حاجة إىل اهللا أو إىل أحد من بين آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء مث ليصل ركعتني مث ليثين على اهللا 
 عليه وسلم مث ليقل ال إله إال اهللا احلكيم الكرمي سبحان اهللا رب العرش العظيم احلمد هللا وليصل على النيب صلى اهللا

رب العاملني أسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسالمة من كل 
  ) تها يا أرحم الرامحني إمث ال تدع ل ذنبا إال غفرته وال مها إال فرجته وال حاجة هي لك رضى إال قضي

  رواه الترمذي واللفظ له واحلاكم يف املستدرك 
  وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي اهللا عنه قال ملا كان يوم أحد ١٩٥

( فصاروا خلفه صفوفا قال ) استووا حىت أثين على ريب ( وانكفأ املشركون قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ال قابض ملا بسطت وال باسط ملا قبضت وال هادي ملا أضللت وال مضل ملن هديت وال اللهم لك احلمد كله اللهم 

معطي ملا منعت وال مانع ملا أعطيت وال مقرب ملا باعدت وال مباعد ملا قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك 
  ) آمني ( وذكر بقية الدعاء وقال يف آخره ) ورمحتك وفضلك ورزقك 
 املستدرك وابن حبان يف صحيحه واللفظ للنسائي واحلاكم وقال صحيح على شرط رواه النسائي واحلاكم يف

  الشيخني 
  الزرقي نسبة إىل بين زريق بطن من األنصار من اخلزرج 

وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه أبو بكر ومن شاء اهللا  ١٩٦
بن مسعود وهو يصلي فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم من هذا فقيل عبد اهللا بن  من أصحابه فمررنا بعبد اهللا

فأثىن عبد اهللا على ربه ومحده فأحسن يف محده على ربه مث ) إن عبد اهللا يقرأ القرآن غضا كما أنزل ( مسعود فقال 
ميانا ال يرتد ونعيما ال ينفد سأل فأمجل يف املسألة وسأله كأحسن مسألة سأهلا عبد ربه مث قال اللهم إين أسألك إ

( ومرافقة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف أعلى عليني يف جناتك جنات اخللد قال وكان صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  مرتني فانطلقت ألبشره فوجدت أبا بكر قد سبقين وكان سباقا باخلري ) سل تعط سل تعط 

والنسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود خمتصرا وقال  رواه احلاكم يف املستدرك وهذا لفظه ورواه الترمذي



  الترمذي حسن صحيح 
  وعن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال ما مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم ١٩٧

  يستفتح دعاء إال استفتحه بسبحان ريب العلي األعلى الوهاب 
  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد 

إن هللا ملكا موكال مبن يقول يا أرحم ( ة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن أيب أمام ١٩٨
  ) الرامحني فمن قاهلا ثالثا قال له امللك إن أرحم الرامحني قد أقبل عليك فسل 

لرامحني وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجل وهو يقول يا أرحم ا ١٩٩
  ) سل فقد نظر اهللا إليك ( فقال له الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  روامها احلاكم يف املستدرك 
ال إله إال اهللا ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا كربه أمر قال  ٢٠٠

إال اهللا رب العرش الكرمي ال إله إال اهللا رب السماوات ورب احلليم العظيم ال إله إال اهللا رب العرش العظيم ال إله 
  مث يدعو ) األرض ورب العرش العظيم 

  رواه أبو عوانة يف مسنده الصحيح 
وقد تقدم يف ترمجة تقدمي عمل صاحل من هذا الباب من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه 

لقرآن من صدره أن يصلي أربع ركعات وأن حيمد اهللا وحيسن الثناء عليه وسلم أمر عليا إذ شكا إليه تفلت ا
ويصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم وحيسن وعلى سائر النبيني ويستغفر للمؤمنني واملؤمنات مث يدعو يف آخر 

  ذلك

  
ىل حاجة فابدأ بالصالة وحكى الطرطوشي رمحه اهللا عن أيب سليمان الداراين رضي اهللا عنه أنه قال إذا سألت اهللا تعا

على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث ادع مبا شئت مث اختم بالصالة عليه فإن اهللا سبحانه بكرمه يقبل الصالتني وهو 
  أكرم من أن يدع ما بينهما 

ل اهللا وقال النووي رمحه اهللا أمجع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء باحلمد هللا تعاىل والثناء مث الصالة على رسو
  صلى اهللا عليه وسلم قال وكذا خيتم الدعاء هبما 

  ومنها أن يسأل اهللا تعاىل بأمسائه وصفاته ويتوسل إليه بأنبيائه والصاحلني من عباده

   ١٨٠األعراف } وهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا { قال تعاىل 
لعباس بن عبد املطلب فقال اللهم إنا وعن أنس رضي اهللا عنه أن عمر بن اخلطاب كان إذا قحطوا استسقى با ٢٠١

كنا نتوسل إليك بنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى اهللا عليه وسلم فاسقنا 
  قال فيسقون 

  رواه البخاري 
جعا جيده يف وعن عثمان بن أيب العاص الثقفي رضي اهللا عنه أنه شكا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و ٢٠٢



ضع يدك على الذي يأمل من جسدك وقل بسم اهللا ثالثا ( جسده منذ أسلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  )وقل سبع مرات أعوذ باهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 

  
ه فوقعت وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت فقدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمست ٢٠٣

اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك ( يدي على بطن قدميه وهو يف املسجد ومها منصوبتان وهو يقول 
  ) من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

  روامها اجلماعة إال البخاري 
لم قال لعلي رضي اهللا عنه يف الدعاء الذي علمه وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وس ٢٠٤

اللهم بديع السماوات واألرض ذا اجلالل واإلكرام والعزة اليت ال ترام أسألك يا اهللا يا رمحن ( إياه حلفظ القرآن 
  ) جباللك ونور وجهك أن تلزم قليب حفظ كتابك 

يأيت بطوله يف الباب العشرين إن شاء اهللا رواه الترمذي واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط الشيخني وس
  تعاىل 
ما قال عبد قط إذا أصابه ( وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢٠٥

هم أو حزن اللهم إين عبدك ابن أمتك ناصييت بيدك ماض يف حكمك عدل يف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك 
  أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يفمسيت به نفسك أو 

وذكر احلديث وسيأيت بتمامه يف ترمجة ما يقوله اإلنسان إذا ) علم الغيب عندك أن جتعل القرآن الكرمي ربيع قليب 
  أصابه هم من الباب العشرين إن شاء اهللا تعاىل 

  رواه احلاكم وابن حبان يف صحيحيهما واللفظ البن حبان 
ملا اقترف آدم اخلطيئة قال يا ( وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢٠٦

رب أسألك حبق حممد ملا غفرت يل فقال اهللا يا آدم وكيف عرفت حممدا ومل أخلقه قال يا رب ألنك ملا خلقتين بيدك 
مكتوبا ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا فعرفت أنك مل  ونفخت يف من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش

تضف إىل امسك إال أحب اخللق إليك فقال اهللا تعاىل صدقت يا آدم إنه ألحب اخللق إيل أما إذ سألتين حبقه فقد 
  ) غفرت لك ولوال حممد ما غفرت لك وما خلقتك 

  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد 
ة تقدمي عمل صاحل من هذا الباب يف حديث عثمان بن حنيف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر وقد تقدم يف ترمج
اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بالنيب حممد نيب الرمحة يا حممد إين أتوجه إىل ريب بك أن يكشف ( األعمى أن يقول 

  ) يل عن بصري شفعه يف وشفعين يف نفسي 

  ومنها اختيار األدعية املأثورة

   ٣١آل عمران } قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور رحيم { قال اهللا تعاىل 
  ١٥٨األعراف } واتبعوه لعلكم هتتدون { وقال اهللا تعاىل 



  
   ٢١األحزاب } لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة { وقال اهللا تعاىل 

سنة يف الرسول صلى اهللا عليه وسلم االقتداء به واالتباع لسنته وترك خمالفته يف قول وقال بعض العلماء األسوة احل
  أو فعل 
اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف ( وعن أنس رضي اهللا عنه قال كان أكثر دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٢٠٧

  ) اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
  نسائي رواه البخاري ومسلم وأبو داود وال

  زاد مسلم وأبو داود قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا هبا وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا هبا فيه 
وعن عبد الرمحن بن أيب بكرة رضي اهللا عنهما أنه قال ألبيه يا أبت إين أمسعك تدعو كل غداة اللهم عافين يف  ٢٠٨

ال إله إال أنت تعيدها ثالثا حني تصبح وثالثا حني متسي فقال إين  بدين اللهم عافين يف مسعي اللهم عافين يف بصري
  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو هبن فأنا أحب أن أسنت بسنته 

  رواه أبو داود والنسائي واللفظ أليب داود 
  وأبو بكرة امسه نفيع بن احلارث 

هران قال قد كتبت إىل البلدان أن خيرجوا إىل وحكي أن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا كتب إىل ميمون بن م
  االستسقاء إىل موضع كذا وكذا وأمرهتم

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا { بالصدقة والصالة وأمرهتم أن يقولوا كما قال أبوهم آدم عليه السالم 
 تغفر يل وترمحين أكن من اخلاسرين وإال{ ويقولوا كما قال نوح عليه السالم  ٢٣األعراف } لنكونن من اخلاسرين 

 ٨٧األنبياء } ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني { ويقولوا كما قال يونس عليه السالم  ٤٧هود } 
   ١٦القصص } رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل { ويقولوا كما قال موسى عليه السالم 

مسين { دخلت على احلسن وهو يشتكي ضرا به ويقول  وقال ابن عطية رمحه اهللا روي عن ربيعة بن كلثوم قال
  اقتدى بأيوب عليه السالم يف دعائه ليستجاب له  ٨٣األنبياء } الضر وأنت أرحم الرامحني 

  ومنها ختري اجلوامع من الدعاء

عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستحب اجلوامع من الدعاء ويدع ما  ٢٠٩
  وى ذلك س

  رواه أبو داود 

  ومنها التأدب واخلضوع والتذلل واخلشوع

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا { قال اهللا تعاىل حكاية عن آدم وحواء صلى اهللا عليه وسلم وعليها 
   ٢٣األعراف } لنكونن من اخلاسرين 

رب إين ملا {  ١٤٣األعراف } أول املؤمنني  سبحانك تبت إليك وأنا{ وقال تعاىل حكاية عن موسى عليه السالم 
   ٢٤القصص } أنزلت إيل من خري فقري 



رب إين أعوذ بك أن أسألك ما ليس يل به علم وإال تغفر يل وترمحين { وقال تعاىل حكاية عن نوح عليه السالم 
  }أين مغلوب فانتصر {  ٤٧هود } أكن من اخلاسرين 

   ١٠القمر ) 
رب إين وهن العظم مين واشتعل الرأس شيبا ومل أكن بدعائك رب { يا عليه السالم وقال تعاىل حكاية عن زكر

   ٤مرمي } شقيا 
   ٨٣األنبياء } أين مسين الضر وأنت أرحم الرامحني { وقال تعاىل حكاية عن أيوب عليه السالم 

فأضاف  ٨٠لشعراء ا} وإذا مرضت فهو يشفني { وقال تعاىل حكاية عن إبراهيم عليه السالم ملا قصد الدعاء 
  الشفاء إىل اهللا تعاىل دون املرض تأدبا 

اللهم أنت امللك ال إله إال ( وعن علي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف الصالة  ٢١٠
 أنت أنت ريب وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنيب فاغفر يل ذنويب مجيعا إنه ال يغفر الذنوب إال أنت واهدين

ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت واصرف عين سيئها ال يصرف سيئها إال أنت لبيك وسعديك واخلري 
  ) كله يف يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك 

  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
معىن هذا الكالم اإلرشاد إىل ) والشر ليس إليك ( عليه وسلم  قال اخلطايب رمحه اهللا تعاىل يف قوله صلى اهللا

استعمال األدب يف الثناء على اهللا عز وجل واملدح له بأن تضاف إليه حماسن األمور دون مساوئها ومل يقع القصد به 
لشيء من إىل إثبات شيء وإدخاله حتت قدرته ونفي ضده عنها فإن اخلري والشر صادران عن خلقه وقدرته ال يوجد 

اخللق غريه وقد تضاف معاظم اخلليقة إليه عند الدعاء والثناء فيقال يا رب السماوات واألرضني كما يقال يا رب 
  األنبياء واملرسلني وال حيسن أن

يقال يا رب الكالب ويا رب القردة واخلنازير وحنوها من سفل احليوانات وحشرات األرض وإن كانت إضافة مجيع 
  من جهة اخللقة هلا والقدرة عليها شاملة جلميع أصنافها احليوانات إليه 

وعن عامر بن خارجة بن سعد عن جده سعد رضي اهللا عنه أن قوما شكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  ٢١١
قال ففعلوا فسقوا حىت أحبوا أن ) اجثوا على الركب مث قولوا يا رب يا رب ( وسلم قحوط املطر قال فقال 

  يكشف عنهم 
  اه أبو عوانة يف مسنده الصحيح رو

  وعن مسلم بن يسار أنه قال لو كنت بني يدي ملك تطلب حاجة لسرك أن ختشع له رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه 

  ومنها خفض الصوت وإخفاؤه مع التضرع إىل اهللا تعاىل

   ٦٣ األنعام} قل من ينجيكم من ظلمات الرب والبحر تدعونه تضرعا وخفية { قال اهللا تعاىل 
ولقد أرسلنا إىل أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلوال إذ جاءهم بأسنا { وقال تعاىل 

   ٤٢األنعام } تضرعوا ولكن قست قلوهبم 
   ٥٥األعراف } ادعوا ربكم تضرعا وخفية { وقال تعاىل 



   ٢٠٥األعراف } بالغدو واآلصال  واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخيفة ودون اجلهر من القول{ وقال تعاىل 
  ٢مرمي } ذكر رمحة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا { وقال تعاىل 

  
قال ابن عطية تضرعا أي خبشوع واستكانة وخفية أي يف أنفسكم قال وتأول بعض العلماء التضرع واخلفية يف معىن 

  ء خفيا قال املفسرون كان سرا يف جوف الليل السر مجيعا فكان التضرع فعل القلب وقال يف قوله تعاىل ندا
قال وقال احلسن لقد أدركنا أقواما ما كان على األرض عمل يقدرون أن يكون سرا فيكون جهرا أبدا ولقد كان 

{ املسلمون جيتهدون يف الدعاء وال يسمع هلم صوت إن هو إال اهلمس بينهم وبني رهبم وذلك أن اهللا تعاىل يقول 
  أي باستكانة واعتقاد ذلك يف القلب } عا وخفية ادعوا ربكم تضر

( وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر وكنا إذا علونا كربنا فقال  ٢١٢
مث أتى علي وأنا أقول يف نفسي ) اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا وإمنا تدعون مسيعا بصريا قريبا 

رواه ) يا عبد اهللا بن قيس قل ال حول وال قوة إال باهللا فإهنا كنز من كنوز اجلنة ( حول وال قوة إال باهللا فقال يل  ال
  اجلماعة 

  اربعوا بفتح الباء املوحدة أي ارفقوا 
خري الذكر اخلفي وخري ( وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٢١٣

  الشك من ابن وهب) الرزق أو العيش ما يكفي 

  
  رواه أبو عوانة يف مسنده الصحيح وأبو حامت بن حبان يف صحيحه وهذا لفظه 

إن ذلك نزل  ١١٠اإلسراء } وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا { وعن عائشة رضي اهللا عنها يف قوله تعاىل  ٢١٤
  يف الدعاء 

  رواه البخاري ومسلم والنسائي 
  اهد أنه مسع رجال يرفع صوته بالدعاء فرماه باحلجارة وعن جم

  رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه وقيل يف معىن احلديث سيكون قوم يعتدون يف الدعاء هو اجلهر الكثري والصياح 

  ومنها أن ال يرفع بصره إىل السماء إذا دعا وهو يف الصالة

لينتهني أقوام عن رفعهم أبصارهم عند ( عليه وسلم قال  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا ٢١٥
  ) الدعاء يف الصالة إىل السماء أو ليخطفن أبصارهم 

  رواه مسلم والنسائي ولفظهما سواء 
قال القاضي عياض رمحة اهللا عليه اختلفوا يف كراهة رفع البصر إىل السماء يف الدعاء يف غري الصالة فكرهه شريح 

  وآخرون

  خيص نفسه بالدعاء إذا كان إماما ومنها أن ال



ثالث ال حتل ألحد أن يفعلهن ال يؤم ( عن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢١٦
رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دوهنم فإن فعل فقد خاهنم وال ينظر يف قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل 

  ) فف وال يصلي وهو حقن حىت يتخ
رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه وحديثه خمتصر وقال الترمذي حديث حسن ورواه أبو داود أيضا 

  من حديث أيب هريرة 

  ومنها أن يسأل اهللا تعاىل بعزم ورغبة وحضور قلب ورجاء

   ٩٠األنبياء } إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغبا ورهبا { قال تعاىل 
ال يقولن أحدكم اللهم اغفر يل وارمحين ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٢١٧

  ) إن شئت ارزقين إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء ال مكره له 
  رواه اجلماعة واللفظ للبخاري والترمذي 

  من بين إسرائيل سألوعنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه ذكر رجال  ٢١٨

بعض بين إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتين بالشهداء أشهدهم فقال كفى باهللا شهيدا قال فائتين بالكفيل قال 
كفى باهللا كفيال قال صدقت فدفعها إليه إىل أجل مسمى فخرج يف البحر فقضى حاجته مث التمس مركبا يركبها 

مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إىل صاحبه مث يقدم عليه لألجل الذي أجله فلم جيد 
زجج موضعها مث أتى هبا إىل البحر مث قال اللهم إنك تعلم أين قد تسلفت فالنا ألف دينار فسألين كفيال فقلت كفى 

أبعث إليه الذي  باهللا كفيال فرضي بك وسألين شهيدا فقلت كفى باهللا شهيدا فرضي بك وإن جهدت أن أجد مركبا
له فلم أقدر وإين استودعكها فرمى هبا يف البحر حىت وجلت فيه مث انصرف وهو يف ذلك يلتمس مركبا خيرج إىل 

بلده فخرج الرجل الذي كان أقرضه ينظر لعل مركبا قد جاء مباله فإذا باخلشبة اليت فيها املال فأخذها ألهله حطبا 
م الذي كان أسلفه فأتى باأللف دينار فقال واهللا ما زلت جاهدا يف طلب فلما نشرها وجد املال والصحيفة مث قد

مركب آلتيك مبالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إيل بشيء قال أخربك أين مل أجد 
  ا مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن اهللا قد أدى عنك الذي بعثت به يف اخلشبة فانصرف باأللف دينار راشد

  رواه البخاري تعليقا ورواه النسائي 
  زجج موضعها بالزاي واجليم املكررة أي طاله مبا مينع انفالته منه وسقوطه إما بزفت أو مشع

  
ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة واعلموا أن اهللا ال ( وعنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢١٩

  ) يستجيب دعاء من قلب غافل اله 
  واه الترمذي وهذا لفظه واحلاكم يف املستدرك وقال مستقيم اإلسناد ر

إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإنه ال يتعاظم على اهللا ( وعنه أيضا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٢٢٠
  ) شيء 

  رواه أبو عوانة يف مسنده وابن حبان يف صحيحه واللفظ له 



قال اهللا يا بن آدم ( ديث أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال وقد تقدم يف الباب األول من ح
  ) إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك ما كان منك 

  ومنها أن يلح يف الدعاء ويكرره

عن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال كان يف اجلاهلية بيت يقال له ذو اخللصة وكان يقال له الكعبة  ٢٢١
قال قال ) هل أنت مرحييي من ذي اخللصة ( والكعبة الشامية فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليمانية 

  فنفرت إليه

  يف مخسني ومئة فارس من أمحس قال فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده فأتيناه فأخربناه فدعا لنا وألمحس 
  ند أمحس ورجاهلا مخس مرات ويف رواية للبخاري ومسلم فربك النيب صلى اهللا عليه وسلم على ج

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
واخللصة باخلاء املعجمة والالم املفتوحتني وقيل بضمهما وقيل بفتح اخلاء وسكون الالم بيت خلثعم وجبيلة وفيه صنم 

  هلما وقيل هو بيت صنم ببالد دوس وهو اسم صنم ال اسم بيته وكذا جاء تفسريه يف احلديث 
حلمس قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس مسوا محسا ألهنم حتمسوا يف دينهم أي تشددوا وذكر وا

احلريب عن بعضهم قال مسوا محسا بالكعبة ألهنا محس حجرها أبيض يضرب إىل السواد وهم أهلها وقيل احلمسة 
  احلرمة فسموا محسا لنزوهلم باحلرم 

نه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا دعا على قريش حني تعرضوا له وهو وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا ع ٢٢٢
  ثالث مرات ) اللهم عليك بقريش ( ساجد قال 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
  زاد مسلم وكان إذا دعا دعا ثالثا وإذا سأل سأل ثالثا 

سبعني رجال حلاجة يقال هلم القراء فعرض هلم وعن أنس رضي اهللا عنه قال بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٢٢٣
  حيان من بين سليم رعال وذكوان عند بئر يقال هلا بئر معونة فقال القوم واهللا ما إياكم أردنا إمنا حنن جمتازون حلاجة

ت للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقتلوهم فدعا النيب صلى اهللا عليه وسلم عليهم شهرا يف صالة الغداة وذلك بدء القنو
  وما كنا نقنت 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف الرجل الذي هو آخر أهل النار دخوال  ٢٢٤
  ) فال يزال يدعو اهللا حىت يضحك اهللا منه فإذا ضحك منه قال ادخل اجلنة ( اجلنة 

  متفق عليهما 
يه وسلم ذكر الدجال فأطنب يف ذكره وذكر احلديث وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عل ٢٢٥

  ثالثا ) اللهم اشهد ( قالوا نعم قال ) أال هل بلغت ( وقال يف آخره 
يغفر اهللا لك يا ( وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أليب بكر رضي اهللا عنه  ٢٢٦

  ثالثا ) أبا بكر 
  انفرد هبما البخاري 

وعن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال كشف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الستر ورأسه معصوب  ٢٢٧



  ثالث مرات ) اللهم هل بلغت ( يف مرضه الذي مات فيه فقال 
  خمتصر رواه مسلم وأبو داود والنسائي 

  وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل عليه ٢٢٨

فقال قد خشيت أن أموت باألرض اليت هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فقال ) ما يبكيك ( يعوده مبكة فقال 
  ثالث مرات ) اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ( النيب صلى اهللا عليه وسلم 

اعد فيها خري من إهنا ستكون فتنة الق( وعن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢٢٩
  ) اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ( احلديث وفيه ) القائم 

  انفرد هبما مسلم 
وعن أيب أمية املخزومي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى بلص قد اعترف اعترافا ومل يوجد  ٢٣٠

قال بلى فأعاد عليه مرتني أو ثالثا فأمر به ) لك سرقت ما إخا( معه متاع فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ثالثا ) اللهم تب عليه ( فقال أستغفر اهللا وأتوب إليه فقال ) استغفر اهللا وتب إليه ( فقطع وجيء به فقال 

  رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه 
  يقولون أخال بالفتح وهو القياس  ومعىن إخالك أظنك قال اجلوهري إخال بالكسر هو األفصح وبنو أسد

  وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٢٣١

من سأل اهللا اجلنة ثالث مرات قالت اجلنة اللهم أدخله اجلنة ومن استجار من النار ثالث مرات قالت النار اللهم ( 
  ) أجره من النار 

وابن حبان يف صحيحه بلفظ واحد ورواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح  رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه
  اإلسناد 
وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال استغفر يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة البعري مخسا  ٢٣٢

  وعشرين مرة 
ريب صحيح قال ومعىن ليلة رواه الترمذي والنسائي وابن حبان يف صحيحه واللفظ له وللترمذي وقال حسن غ

البعري ما روي عن جابر من غري وجه أنه كان مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فباع بعريه من النيب صلى اهللا عليه 
  وسلم واشترط ظهره إىل املدينة 

لهم ال( وعن عبد اهللا بن جعفر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيده فشاهلا مث قال  ٢٣٣
  ثالثا ) اخلف جعفرا يف أهله وبارك لعبد اهللا يف صفقة ميينه 

  رواه النسائي واللفظ له واحلاكم يف املستدرك وأبو عوانة يف مسنده الصحيح 
وعن علي رضي اهللا عنه قال ملا كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال مث جئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  ٢٣٤

مث رجعت إىل القتال مث جئت فإذا هو ساجد ال ) يا حي يا قيوم ( ذا هو ساجد يقول وسلم أنظر ما صنع فجئت فإ
  يزيد على ذلك مث ذهبت إىل القتال مث جئت فإذا هو ساجد يقول ذلك ففتح اهللا عليه 

  رواه النسائي واحلاكم يف املستدرك واللفظ للنسائي



  
ى اهللا عليه وسلم ضرب صدر عمر بن اخلطاب وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صل ٢٣٥

يقول ذلك ) اللهم أخرج ما يف صدره من غل وأبدله إميانا ( رضي اهللا عنه بيده حني أسلم ثالث مرات وهو يقول 
  ثالثا 
فعاد مث ) عد ( وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علم رجال دعاء فدعا به فقال  ٢٣٦
  ) قم فقد غفر اهللا لك ( فعاد فقال ) عد ( فعاد مث قال ) عد ( قال 

  روامها احلاكم يف املستدرك وسيأيت هذا احلديث يف الباب احلادي والعشرين إن شاء اهللا تعاىل 
اللهم اغفر ألميت اللهم اغفر ألميت ( وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٢٣٧

  ) ميت اللهم أغفر أل
  خمتصر رواه أبو عوانة يف مسنده الصحيح 

إذا سأل اهللا أحدكم فليكثر فإمنا ( وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢٣٨
  ) يسأل ربه 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
(  عليه وسلم يف حجة الوداع وقد تقدم يف هذا الباب يف ترمجة استقبال القبلة من حديث جابر قول النيب صلى اهللا

  ثالث مرات) اللهم اشهد 

  
ومن حديث عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف يوم بدر ما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حىت سقط 

  رداؤه عن منكبيه 
  ثالثا ) م هل بلغت الله( ويف ترمجة رفع اليدين حديث أيب يف قصة ابن اللبتية وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ومنها أن جيتنب السجع

عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال حدث الناس يف كل مجعة مرة فإن أبيت فمرتني فإن أكثرت  ٢٣٩
فثالث مرات وال متل الناس هذا القرآن وال ألفينك تأيت القوم وهم يف حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع 

أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإين  عليهم حديثهم فتملهم ولكن
  عهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ال يفعلون إال ذلك 

  يعين ال يفعلون إال ذلك االجتناب انفرد به البخاري 
  ألفيتك بضم اهلمزة وفتح الفاء والياء آخر احلروف ومعناه أجدك 

ه اهللا املراد بالسجع هو املتكلف من الكالم ألن ذلك ال يالئم الضراعة والذلة وإال ففي األدعية قال الغزايل رمح
  املأثورة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمات متوازنة لكنها غري متكلفة 

  ومنها أن جيتنب احلرام



أيها الناس إن اهللا طيب ال يقبل إال ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢٤٠
  طيبا وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني

   ٥١املؤمنون } يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا إين مبا تعملون عليم { فقال 
أغرب ميد يديه  مث ذكر الرجل أشعث ١٧٢البقرة } يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم { وقال تعاىل 

  ) إىل السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي باحلرام فاىن يستجاب لذلك 
  رواه مسلم والترمذي 

  ومنها أال يدعو بإمث وال قطيعة رحم

ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع بإمث أو ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٢٤١
يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب يل ( قيل يا رسول اهللا ما االستعجال قال ) ة رحم ما مل يستعجل قطيع

  ) فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء 
  رواه مسلم والترمذي 

أي ال ينقطعون عن  ١٩األنبياء } ال يستكربون عن عبادته وال يستحسرون { حسر واستحسر إذا أعيي قال تعاىل 
  العبادة 

قد تقدم يف الباب األول من حديث عبادة بن الصامت ما على األرض مسلم يدعو اهللا بدعوة إال آتاه اهللا إياها أو و
  صرف عنه من السوء مثلها ما مل يدع بإمث أو قطعية رحم 

  ومنها أال يدعو بأمر قد فرغ منه

  عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قالت أم حبيبة ٢٤٢

زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم اللهم أمتعين بزوجي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبأيب أيب  رضي اهللا عنها
قد سألت اهللا عز وجل آلجال مضروبة وأيام معدودة ( سفيان وبأخي معاوية قال فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ت اهللا أن يعيذك من عذاب يف النار وأوقات مقسومة ولن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله ولو كنت سأل
  احلديث ) أو عذاب يف القرب كان خريا وأفضل 

  رواه مسلم والنسائي 

  ومنها أال يعتدي يف دعائه

   ٥٥األعراف } إنه ال حيب املعتدين { عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل  ٢٤٣
  قال يف الدعاء ويف غريه 

  رواه البخاري تعليقا 
د اهللا بن مغفل رضي اهللا عنه أنه مسع ابنه يقول اللهم إين أسألك القصر األبيض عن ميني اجلنة إذا وعن عب ٢٤٤



دخلتها فقال أي بين سل اهللا اجلنة وتعوذ به من النار فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إنه سيكون 
  يف هذه األمة قوم يعتدون يف الطهور والدعاء

  
  اللفظ له وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه رواه أبو داود و

وعن ابن لسعد وهو ابن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال مسعين أيب وأنا أقول اللهم إين أسألك اجلنة ونعيمها  ٢٤٥
لى اهللا وهبجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسالسلها وأغالهلا وكذا وكذا فقال يا بين إين مسعت رسول اهللا ص

سيكون قوم يعتدون يف الدعاء فإياك أن تكون منهم إنك إن أعطيت اجلنة أعطيتها وما فيها من ( عليه وسلم يقول 
  ) اخلري وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر 

  رواه أبو داود 
إن اهللا حيب امللحني يف ( قال  قال اخلطايب ليس معىن االعتداء اإلكثار فقد روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه

  وإمنا هو مثل ما روي عن سعد وذكر هذا احلديث ) إذا دعا أحدكم فليستكثر فإمنا يسأل ربه ( وقال ) الدعاء 

  ومنها أن ال يتحجر

  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ٢٤٦

ة اللهم ارمحين وحممدا وال ترحم معنا أحدا فلما سلم النيب صلى اهللا صالة وقمنا معه فقال أعرايب وهو يف الصال
  يريد رمحة اهللا عز وجل ) لقد حجرت واسعا ( عليه وسلم قال لألعرايب 

  رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
  حجرت واسعا من احلجر وهو املنع أي ضيقت ما وسعه اهللا تعاىل 

  خوانه املؤمنني إذا دعا وأن يبدأ بنفسهومنها أن يدعو لوالديه وإ

   ٤١إبراهيم } ربنا اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب { قال اهللا تعاىل حكاية عن إبراهيم عليه السالم 
   ٢٤اإلسراء } وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريا { وقال تعاىل 
اآليات } رهبم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا  الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد{ وقال تعاىل 

   ٧غافر 
   ١٩حممد } واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات { وقال تعاىل 
والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال { وقال تعاىل 

   ١٠احلشر } للذين آمنوا 
نوح } رب اغفر يل ولوالدي وملن دخل بييت مؤمنا وللمؤمنني واملؤمنات { اىل حكاية عن نوح عليه السالم وقال تع
٢٨   
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نعى النجاشي صاحب احلبشة يف اليوم الذي  ٢٤٧



  ) استغفروا ألخيكم ( مات فيه وقال 
  رواه البخاري ومسلم

  
  الدعاء مبوت امليت واإلشعار به نعاه ينعاه نعيا ونعيانا قاله ابن سيدة يف حمكمه ) عي الن( 
احملدثون يفتحون نونه واللغويون يكسروهنا وامسه أصحمة بفتح اهلمزة وبالصاد واحلاء املهملتني ) النجاشي ( و 

  ومعناه عطية 
ء قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء يف منزله وعن صفوان وهو ابن عبد اهللا بن صفوان وكانت حتته الدردا ٢٤٨

فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقالت أتريد احلج العام فقلت نعم قالت فادع لنا خبري فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
دعوة املرء املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا ألخيه خبري قال امللك ( كان يقول 

قال فخرجت إىل السوق فلقيت أبا الدرداء فقال يل مثل ذلك يرويه عن النيب صلى اهللا ) كل به آمني ولك مبثل املو
  عليه وسلم انفرد به مسلم 

أم الدرداء هذه هي الصغرى هلا صحبة وامسها هجيمة وقيل جهيمة وقيل مجانة بنت حيي الوصابية وقيل األوصابية 
أبو الدرداء وخطبها بعده معاوية فأبت أن تتزوجه وأم الدرداء الكربى هلا صحبة ال صحبة هلا وهي اليت مات عنها 

وامسها خرية بنت أيب حدرد عبد األسلمية تزوجت أيضا أبا الدرداء وماتت قبله بسنني بالشام يف خالفة عثمان ومل 
وسلم حديثني وذكر خلف  يرو عنها يف الكتب الستة شيء قال ابن عساكر يف تارخيه روت عن النيب صلى اهللا عليه

يف األطراف هذا احلديث يف مسندها لظاهر رآه يف صحيح مسلم وقد ذكر مسلم قبل ذلك ما يدل على أنه من 
  روايتها عن أيب الدرداء وقد نبه على هذا غري واحد من احلفاظ

  
لت يا رسول اهللا إن أبا وعن أم سلمة رضي اهللا عنه وامسها هند أهنا ملا أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقا ٢٤٩

  ) قويل اللهم اغفر يل وله ( سلمة قد مات فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  رواه اجلماعة إال البخاري 

رمحة اهللا ( وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال  ٢٥٠
إن سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبين قد بلغت { ن صاحبه العجب ولكن قال علينا وعلى موسى لو صرب لرأى م

   ٧٦الكهف } من لدين عذرا 
رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وقال حسن غريب صحيح والنسائي وزاد قال وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يعين ) لى صاحل رمحة اهللا علينا وعلى أخي عاد رمحة اهللا علينا وع( وسلم إذا ذكر نبيا من األنبياء بدأ بنفسه فقال 
  هودا ورواه أيضا أبو عوانة يف مسنده وابن حبان يف صحيحه 

إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هللا رب ( وعن سامل بن عبيد رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٢٥١
  )يل ولكم  العاملني وليقل له من يرد عليه يرمحك اهللا وليقل يغفر اهللا

  
  رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان يف صحيحه 



  وسيأيت بتمامه يف تشميت العاطس من الباب العشرين إن شاء اهللا تعاىل 
  وعن سعيد بن يسار قال جلست إىل ابن عمر فذكرت رجال فترمحت عليه فضرب صدري وقال ابدأ نفسك  ٢٥٢

  رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه 
م يف ترمجة تقدمي عمل صاحل من هذا الباب من حديث ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر عليا وقد تقد

حني شكا إليه تفلت القرآن من صدره أن يصلي أربع ركعات وأن حيمد اهللا وحيسن الثناء عليه ويصلي على النيب 
  ؤمنات صلى اهللا عليه وسلم وحيسن وعلى سائر النبيني ويستغفر للمؤمنني وامل

  ومنها أن يسأل اهللا تعاىل حاجاته كلها فال مينعه من الدعاء استعظام املطلوب وال احتقاره

من آمن باهللا ورسوله وأقام الصالة وصام ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٥٣
) عز وجل أو جلس يف أرضه اليت ولد فيها  رمضان كان حقا على اهللا عز وجل أن يدخله اجلنة هاجر يف سبيل اهللا

إن يف اجلنة مئة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله كل درجتني ( قالوا يا رسول اهللا أفال ننيبء الناس بذلك قال 
ما بينهما كما بني السماء واألرض فإذا سألتم اهللا عز وجل فسلوه الفردوس فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنة وفوقه 

  ) رمحن ومنه تفجر أهنار اجلنة عرش ال
  انفرد به البخاري

  
ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حىت ( وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢٥٤

  ) يسأل شسع نعله إذا انقطع 
  رواه الترمذي وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي واللفظ له هذا حديث حسن غريب 

  الداعي واملستمعومنها تأمني 

غري املغضوب عليهم { إذا قال اإلمام ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٢٥٥
  ) فقولوا آمني فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه } وال الضالني 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
قصر وامليم خمففة ومعناها اللهم استجب وقيل افعل وقيل كذلك يكون وقيل ال ختيب رجاءنا وقيل غري آمني ميد وي

  ذلك 
وعن أيب مصبح املقرائي قال كنا جنلس إىل أيب زهري النمريي رضي اهللا عنه وكان من الصحابة يتحدث  ٢٥٦

ع على الصحيفة قال أبو زهري أخربكم عن أحسن احلديث فإذا دعا الرجل منا قال اختمه بآمني فإن آمني مثل الطاب
ذلك خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة منشي فأتينا على رجل قد أحل يف املسألة فوقف النيب 

فقال رجل من القوم بأي شيء ) أوجب إن ختم ( صلى اهللا عليه وسلم يسمع منه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  إنه إن ختم بآمني فقدبآمني ف( خيتم فقال 



  فانصرف الرجل الذي سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتى الرجل فقال اختم يا فالن بآمني وأبشر ) أوجب 
  رواه أبو داود 

أبو مصبح بضم امليم وفتح الصاد وكسر الباء املوحدة قال أبو حامت أبو مصبح ثقة ال أعرف امسه واملقرائي قال أبو 
قال السمعاين املقرائي بضم امليم وقيل بفتحها وسكون القاف وفتح الراء بعدها مهزة هذه داود نسل من محري و

النسبة إىل مقرى قرية بدمشق وقال الشيخ زكي الدين عبد العظيم إن األول أشهر وقال شيخنا احلافظ أبو حممد 
   انتهى الدمياطي رمحه اهللا مقرى بضم امليم ال غري على وزن مفعل أخو حبل بطنان من محري

وأبو زهري النمريي ويقال أبو األزهر األمناري ويقال التميمي روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثني أحدمها 
  هذا والثاين يأيت إن شاء اهللا تعاىل يف الباب احلادي عشر فيما يقول إذا أوى إىل فراشه وقيل إن له حديثا ثالثا 

  رحبيل قال ابن عبد الرب يقال امسه فالن بن ش
وعن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أنه كان هو وأبو هريرة ورجل آخر يف املسجد يدعون فخرج رسول اهللا  ٢٥٧

فقال زيد فدعوت أنا وصاحباي قبل ) عودوا للذي كنتم فيه ( صلى اهللا عليه وسلم وجلس إليهم فسكتوا فقال 
نا قال مث دعا أبو هريرة فقال اللهم إين أسألك مثل أيب هريرة وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يؤمن على دعائ

فقلنا يا رسول ) آمني ( الذي سألك صاحباي هذان وأسألك علما ال ينسى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) سبقكما هبا الدوسي ( اهللا وحنن نسأل اهللا علما ال ينسى فقال 

  رواه النسائي واحلاكم يف املستدرك وهذا لفظه

  
فحضرنا فلما ) احضروا املنرب ( وعن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢٥٨

فلما نزلنا قلنا يا ) آمني ( مث ملا ارتقى الثالثة قال ) آمني ( فلما ارتقى الدرجة الثانية قال ) آمني ( ارتقى درجة قال 
إن جربيل عرض يل فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر ( سمعه قال رسول اهللا لقد مسعنا منك اليوم شيئا ما كنا ن

له قلت آمني فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمني فلما رقيت الثالثة قال بعد 
  ) من أدرك أبويه الكرب عنده أو أحدمها فلم يدخاله اجلنة فقلت آمني 

ح اإلسناد ورواه ابن حبان يف صحيحه من حديث مالك بن احلويرث مبعناه رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحي
  وقال فيه ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده اهللا قل آمني فقلت آمني 

وعن حبيب بن سلمة الفهري وكان جماب الدعوة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢٥٩
  ) ضهم ويؤمن بعضهم إال أجاهبم اهللا ال جيتمع مأل فيدعو بع( يقول 
  وعن أم سلمة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا بدعاء طويل وأمن يف تفاصيله  ٢٦٠

  روامها احلاكم يف املستدرك وقال يف هذا صحيح اإلسناد

  
  وسيأيت بطوله يف الباب احلادي والعشرين إن شاء اهللا تعاىل 

يف ترمجة الثناء قبل الدعاء من حديث أيب موسى رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وقد تقدم يف هذا الباب 
  ) فقولوا آمني جيبكم اهللا } غري املغضوب عليهم وال الضالني { وإذا قال ( وسلم قال 

  ومن حديث رفاعة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا وقال يف آخر دعائه آمني 



  فراغهومنها مسح وجهه بيديه بعد 

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما إذا سألتم اهللا فسلوه ببطون أكفكم وال تسألوه بظهورها وامسحوا هبا  ٢٦١
  وجوهكم 

  رواه أبو داود وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك واللفظ له 
ديه مسح وعن السائب بن يزيد عن أبيه رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا دعا فرفع ي ٢٦٢

  وجهه بيديه 
  رواه أبو داود 

  وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا ٢٦٣

صلى اهللا عليه وسلم إذا رفع يديه يف الدعاء مل حيطهما حىت ميسح هبما وجهه قال حممد بن املثىن يف حديثه مل يردمها 
  حىت ميسح هبما وجهه 

للترمذي وقد اختلفت النسخ يف الكالم عليه ففي بعضها غريب ال  رواه الترمذي واحلاكم يف املستدرك واللفظ
نعرفه إال من حديث محاد بن عيسى تفرد به وهو قليل احلديث وقد حدث عنه الناس وحنظلة بن أيب سفيان 

غريب إىل آخر كالمه املتقدم وقول ) ١(اجلمحي ثقة وثقة حيىي بن سعيد القطان ورأيت يف غري ما نسخه حسن 
لماء يف فتاويه وال ميسح هبما وجهه بيديه عقب الدعاء إال جاهل حممول على أنه مل يطلع على هذه بعض الع

  األحاديث 

  ومنها أال يستبطئ اإلجابة

يستجاب ألحدكم ما مل يعجل يقول ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٢٦٤
  ) قد دعوت فلم يستجب يل 

  اعة إال النسائي رواه اجلم
قيل يا رسول اهللا ) ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم ما مل يستجعل ( ويف رواية ملسلم والترمذي 

  ) يقول قد دعوت فلم أر يستجيب يل فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ( ما االستعجال قال 
  الم بطلب الولد والبشارةوذكر مكي رمحه اهللا أن املدة بني دعاء زكريا عليه الس

  صحيح  -١

  به أربعون سنة 
وحكى اإلمام أبو حامد الغزايل رمحه اهللا تعاىل عن بعضهم أنه قال إين ألسأل اهللا عز وجل منذ عشرين سنة حاجة ما 

  أجابين وأنا أرجو اإلجابة سألت اهللا أن يوفقين لترك ما ال يعنيين

 *  

  الباب الرابع



 *  

  واألماكن اليت ميتاز الدعاء فيها على غريهايف األوقات واألحوال 

  يف األوقات واألحوال واألماكن اليت ميتاز الدعاء فيها على غريها

  فاألوقات يوم عرفة وليلة القدر ويوم اجلمعة وليلتها وجوف الليل اآلخر ووقت السحر 
  أما يوم عرفة 

خري الدعاء (  صلى اهللا عليه وسلم قال فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه أن النيب ٢٦٥
  ) دعاء يوم عرفة 

  رواه الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه 
  وأما ليلة القدر 

قويل ( فلحديث عائشة رضي اهللا عنها قلت يا رسول اهللا إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال  ٢٦٦
  ) اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين 

رمذي والنسائي وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط الشيخني وقال الترمذي واللفظ رواه الت
  له حسن صحيح

  
  وأما يوم اجلمعة وليلتها 

فيه ساعة ( فلما روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر يوم اجلمعة فقال  ٢٦٧
  وأشار بيده يقللها ) ئم يصلي ويسأل اهللا تعاىل شيئا إال أعطاه إياه ال يوافقها عبد مسلم وهو قا

  رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه 
وعن أيب بردة بن أيب موسى األشعري قال قال يل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهم أمسعت أباك حيدث عن  ٢٦٨

ت نعم مسعته يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شأن ساعة اجلمعة قال قل
  ) هي ما بني أن جيلس اإلمام إىل أن تنتهي الصالة ( وسلم يقول 

  رواه مسلم وأبو داود وقال يعين على املنرب 
  أبو بردة امسه عامر ويقال احلارث وقيل امسه كنيته 

كعب األحبار فجلست معه فحدثين عن  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال خرجت إىل الطور فلقيت ٢٦٩
التوراة وحدثته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان فيما حدثته أين قلت له قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم ( وسلم 
  ي مصيخة يوم اجلمعة من حني تصبح حىتالساعة وما من دابة إال وه

تطلع الشمس شفقا من الساعة إال اجلس واإلنس وفيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل اهللا شيئا إال 
فقال كعب ذلك يف كل سنة يوم فقلت بل يف كل مجعة قال وقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول اهللا ) أعطاه إياه 

  صلى اهللا عليه وسلم 



ل أبو هريرة فلقيت بصرة بن أيب بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن قا
ال تعمل املطي إال إىل ثالثة مساجد إىل املسجد ( خترج إليه ما خرجت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  يشك أيتهما قال ) احلرام وإىل مسجدي هذا وإىل مسجد إيلياء أو بيت املقدس 
قال أبو هريرة رضي اهللا عنه مث لقيت عبد اهللا بن سالم فحدثته مبجلسي مع كعب األحبار وما حدثته يف يوم اجلمعة 

قال فقلت له قال كعب ذلك يف كل سنة يوم فقال عبد اهللا بن سالم كذب كعب فقلت نعم مث قرأ كعب التوراة 
سالم صدق كعب مث قال عبد اهللا بن سالم قد علمت أية ساعة هي قال فقال بل هي يف كل مجعة فقال عبد اهللا بن 

أبو هريرة فقلت له أخربين هبا وال تضنن علي فقال عبد اهللا بن سالم هي آخر ساعة يف يوم اجلمعة قال أبو هريرة 
دفها عبد ال يصا( رضي اهللا عنه وكيف تكون آخر ساعة من يوم اجلمعة وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وتلك ساعة ال يصلى فيها فقال عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه أمل يقل رسول اهللا صلى اهللا ) مسلم وهو يصلي 
  فقال أبو هريرة فقلت بلى فقال فهو ذاك ) من جلس جملسا يتنظر الصالة فهو يف صالة حىت يصلي ( عليه وسلم 

ي والترمذي واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط رواه مالك يف املوطأ وهذا لفظه وأبو داود والنسائ
  الشيخني وقال الترمذي صحيح 

وقوله مصيخة أي مستمعة مقبلة وقال مالك مشفقة وقوله كذب أي أخطأ ومساه كذبا ألنه يشبهه يف أنه ضد 
  الصواب كما أن الكذب

تضنن هو بفتح التاء وسكون ضد الصدق وهو معروف من كالم العرب موجود يف أشعارهم كثريا وقوله وال 
 ٢٤التكوير } وما هو على الغيب بضنني { الضاد وفتح النون األوىل وسكون الثانية مبعىن ال تبخل ومنه قوله تعاىل 

  على إحدى القراءتني أي ببخيل 
شرة يوم اجلمعة اثنتا ع( وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٢٧٠

  ) ساعة ال يوجد عبد مسلم يسأل اهللا شيئا إال آتاه اهللا إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر 
  رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه 

إن يف اجلمعة ساعة ال يسأل ( وعن عمرو بن عوف املزين رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٢٧١
هي حني تقام الصالة إىل االنصراف منها ( قالوا يا رسول اهللا أية ساعة هي قال ) اهللا إياه اهللا العبد فيها شيئا إال آتاه 

 (  
  رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي واللفظ له حسن غريب 

  وقد اختلف يف ساعة اإلجابة أي وقت هي من يوم اجلمعة على أقوال 
ة حلديث أيب موسى املتقدم وهو صريح وحديث صحيح فال أحدها أهنا ما بني أن جيلس اإلمام إىل أن تنقضي الصال

تعدل عنه إىل غريه وقد روى البيهقي بسنده عن مسلم رمحه اهللا أنه قال هذا احلديث أجود حديث وأصحه يف بيان 
  ساعة اجلمعة

  
  الثاين أهنا من حني تقام الصالة إىل السالم منها حلديث عمرو بن عوف املذكور يف آخر األحاديث 

ثالث أهنا بعد العصر إىل غروب الشمس حلديث جابر السابق وحكاه أبو عمر بن عبد الرب واستدل له حبديثني ال
أحدمها عن أيب سلمة واآلخر عن أنس وقال كان سعيد بن جبري إذا صلى العصر يوم اجلمعة مل يتكلم إىل غروب 



ا صلى العصر يوم اجلمعة مل يكلم أحدا ومل الشمس وسئل أبو هريرة عنها فقال هي بعد العصر قال فكان طاووس إذ
  يلتفت مشغوال بالدعاء والذكر حىت تغرب الشمس 

وقال الترمذي ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريهم أن الساعة اليت ترجى بعد 
ليت يرجى فيها قبول العصر إىل غروب الشمس وبه يقول أمحد وإسحاق وقال أمحد أكره احلديث يف الساعة ا

  الدعوة إهنا بعد صالة العصر وترجى بعد زوال الشمس 
الرابع آخر ساعة من يوم اجلمعة حلديث عبد اهللا بن سالم وإىل هذا القول مال ابن عبد الرب وقال قول عبد اهللا بن 

إىل قوله وسكوته عنه سالم أثبت شيء فيها وهو قول أيب هريرة وكعب أال ترى إىل رجوع أيب هريرة رضي اهللا عنه 
ملا لزمه من املعارضة بأن منتظر الصالة يف صالة وقد روى بنحو قول عبد اهللا ابن سالم أحاديث مرفوعة وقال بعض 

أي  ٧٥آل عمران } إال ما دمت عليه قائما { أهل اللغة إن قائما قد يكون مبعىن مقيما قالوا ومن ذلك قوله تعاىل 
ول يف نفسي أقوى وإن كان القياس ال يدخل يف شيء من ذلك واستدل هبذا مقيما وقال الطرطوشي هذا الق

  احلديث ومبا رواه مسلم والنسائي من حديث

أيب هريرة أن اهللا خلق آدم بعد العصر من يوم اجلمعة يف آخر اخللق يف آخر ساعة من ساعات اجلمعة فيما بني 
  الساعة العصر إىل الليل قال فهذا يفيدك غلبة الظن يف شرف هذه 

وذهب أبو ذر الغفاري إىل أهنا بعد زيغ الشمس بيسري إىل ذراع وقد روي عن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى 
إذا زالت الشمس وفاءت األفياء وراحت األرواح فاطلبوا إىل اهللا حوائجكم فإهنا ساعة ( اهللا عليه وسلم أنه قال 

  )  ٢٥إلسراء ا} فإنه كان لألوابني غفورا { األوابني مث تال 
وحيتمل أهنا تدور يف أيام اجلمع على األوقات املذكورة يف األحاديث فيوما تكون ما بني أن جيلس اإلمام إىل أن 

تقضى الصالة ويوما حني تقام الصالة إىل السالم ويوما تكون فيما بني العصر إىل غروب الشمس ويوما تكون يف 
قد سئل عن ذلك يف أوقات متفرقة فأجاب عن ذلك مبا أجاب ورأيت  آخر ساعة ويكون النيب صلى اهللا عليه وسلم

  غري واحد من األئمة جنح إىل هذا واهللا تعاىل أعلم حبقيقة ذلك 
وقد قيل إهنا مبهمة يف مجيع اليوم حكمة من اهللا تعاىل ليعكف الداعي على مراقبتها وجيتهد يف الدعاء يف مجيع اليوم 

ة الوسطى واالسم األعظم وساعة اإلجابة يف الليل وهذا القول ضعيف لتعيني وقتها كما قيل يف ليلة القدر والصال
  والتصريح به يف األحاديث املتقدمة واهللا أعلم 

( وقد تقدم يف هذا الباب يف ترمجة حتري األوقات الفاضلة من حديث ابن عباس قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  )يقول حىت تأيت ليلة اجلمعة  ٩٨يوسف } سوف أستغفر لكم ريب {  وقد قال أخي يعقوب لبنيه عليهم السالم

  
  وأما جوف الليل ووقت السحر 

ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ( فلما روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٢٧٢
ستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر يقول من يدعوين فأ

  ) فأغفر له 
رواه اجلماعة وزاد النسائي وابن ماجه حىت يطلع الفجر وزاد ابن ماجه فلذلك كانوا يستحبون صالة آخر الليل 

األول ويف رواية ملسلم إن اهللا ميهل حىت إذا ذهب ثلث الليل األول ويف رواية أخرى إذا ذهب شطر الليل أو ثلثاه 



  قد تقدم احلديث يف أول الباب األول و
أقرب ما يكون العبد من ( وعن عمرو بن عبسة رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٢٧٣

  ) الرب يف جوف الليل اآلخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اهللا تعاىل يف تلك الساعة فكن 
 املستدرك واللفظ للترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا رواه أبو داود والنسائي والترمذي واحلاكم يف
  الوجه وقال احلاكم صحيح على شرط مسلم 

  وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قلنا يا رسول اهللا أي ٢٧٤

  ) جوف الليل اآلخر ودبر الصلوات املكتوبات ( الدعاء أمسع قال 
حسن قال وقد روي عن أيب ذر الغفاري وابن عمر رواه الترمذي والنسائي واللفظ للترمذي وقال هذا حديث 

  وحنو هذا ) جوف الليل اآلخر الدعاء فيه أفضل وأرجى ( رضي اهللا عنهم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
واألحوال بني األذان واإلقامة وعند النداء بالصالة والصف يف سبيل اهللا ووقت املطر ويف السجود ودبر الصلوات 

  ت وعقب تالوة القرآن وختمه ويف جمالس الذكر واجتماع املسلمني وصياح الديكة واحلضور عند امليت املكتوبا
  أما بني األذان واإلقامة 

ال يرد الدعاء بني األذان ( فلما روي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢٧٥
  ) واإلقامة 

  ولفظهم سواء وقال الترمذي حديث حسن وأخرجه ابن حبان يف صحيحه مبعناه  رواه أبو داود والنسائي والترمذي
وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رجال قال يا رسول اهللا إن املؤذنني يفضلوننا فقال رسول اهللا  ٢٧٦

  )قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه ( صلى اهللا عليه وسلم 

  
  حبان يف صحيحه ولفظهم واحد إال عند النسائي تعط رواه أبو داود والنسائي وابن 

وقد تقدم يف ترمجة حتري األوقات من الباب الثالث حديث أيب أمامة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ) إذا نادى املنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء ( قال 

  املطر  وأما عند النداء بالصالة والصف يف سبيل اهللا ووقت
ثنتان ال تردان أو ( فلما روي عن سهل بن سعد رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢٧٧

ويف رواية عن سهل بن سعد عن النيب صلى ) قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حني يلحم بعضه بعضا 
  ) وقت املطر ( اهللا عليه وسلم قال 
  حلاكم يف املستدرك هبذا اللفظ وأخرج ابن حبان املنت األول فقط رواه أبو داود وا

وقال سهل ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء بالصالة والصف يف سبيل اهللا 
  تعاىل 

  يه وسلم رواه مالك يف املوطأ موقوفا ورواه ابن حبان يف صحيحه خمتصرا مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عل
هو باحلاء املهملة قال اهلروي يقال أحلم الرجل واستلحم إذا نشب يف احلرب فلم جيد خملصا وحلم ) يلحم ( وقوله 

  إذا قتل فهو ملحوم وحليم



  وأما السجود 
أقرب ما يكون العبد من ( فلما روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٢٧٨

  ) ساجد فأكثروا الدعاء  ربه وهو
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي هبذا اللفظ 

وأما السجود فاجتهدوا يف ( وقد تقدم يف الباب الثالث من حديث ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ) الدعاء فقمن أن يستجاب لكم 
  وأما دبر الصلوات املكتوبات 

جوف الليل اآلخر ودبر كل صالة ( اب قلنا يا رسول اهللا أي الدعاء أمسع قال حلديث أيب أمامة املتقدم يف هذا الب
  ) مكتوبة 

  وأما عقب تالوة القرآن وختمه 
فلما روي عن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما أنه مر على قارئ يقرأ مث سأل فاسترجع مث قال مسعت  ٢٧٩

  ) سأل اهللا به فإنه سيجيء أقوام يسألون به الناس من قرأ القرآن فلي( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن 

وعن احلكم بن عتيبة قال كان جماهد وعبدة بن أيب لبابة وناس يعرضون املصاحف فلما كان اليوم الذي  ٢٨٠
  أرادوا أن خيتموا أرسلوا إيل وإىل

خنتم اليوم فأحببنا أن تشهدونا إنه كان يقال إذا ختم سلمة بن كهيل فقالوا إنا كنا نعرض املصاحف فأردنا أن 
  القرآن نزلت الرمحة عند خامتته أو حضرت الرمحة عند خامتته 

  رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ورواه أبو بكر بن أيب داود يف كتاب املصاحف بسند صحيح 
له ودعا رواه أبو بكر بن أيب داود وعن قتادة قال كان أنس بن مالك رضي اهللا عنه إذا ختم القرآن مجع أه ٢٨١

  يف كتاب املصاحف بسند جيد 
  وأما جمالس الذكر 

أن هللا مالئكة يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا ( فلحديث أيب هريرة املتقدم يف الباب األول 
ل عبادي فيقولون يسبحونك قوما يذكرون اهللا حفوهم بأجنحتهم إىل السماء الدنيا وأن اهللا تعاىل يسأهلم ما يقو

ويكربونك وحيمدونك وميجدونك مث يسأهلم عم يسألون ومب يتعوذون فتجيب املالئكة بأهنم يسألون اجلنة ويتعوذون 
  احلديث بطوله ) من النار فيقول تعاىل فاشهدكم أين قد غفرت هلم 

  وأما اجتماع املسلمني 
  ا مننعفلحديث حفصة بنت سريين رضي اهللا عنها قالت كن ٢٨٢

جوارينا أن خيرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت فضربين خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النيب صلى 
اهللا عليه وسلم اثنيت عشرة غزوة فكانت أختها معه يف ست غزوات قالت فكنا نقوم على املرضى ونداوي الكلمى 

تلبسها صاحبتها من جلباهبا ( لباب أن ال خترج فقال فقالت يا رسول اهللا على إحدانا بأس إذا مل يكن هلا ج
قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أمسعت يف كذا وكذا قالت نعم ) فليشهدن اخلري ودعوة املؤمنني 

ليخرج العواتق ذوات اخلدور أو قال العواتق ( بأيب وقلما ذكرت النيب صلى اهللا عليه وسلم إال قالت أيب قال 



قالت فقلت هلا احليض فقالت نعم ) اخلدور واحليض فيعتزل احليض املصلى وليشهدن اخلري ودعوة املؤمنني  وذوات
  أليس احلائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا 

  رواه اجلماعة 
  ويف رواية اخلمسة دعوة املسلمني 

اخلمار وقال ابن األعرايب هو اإلزار وقال  اجللباب بكسر اجليم هو املالءة اليت تلتحف هبا املرأة فوق ثياهبا وقيل هو
مشيل هو ثوب أقصر من اخلمار وأعرض من املقنعة تغطي به املرأة رأسها والعاتق والعاتق قال الصاغاين أي شابة أول 
ما أدركت فخدرت يف بيت أهلها ومل تنب إىل زوج وقال ابن األعرايب إمنا مسيت عاتقا ألهنا عتقت من الصيب وبلغت 

  زوج أن تت
ال ( وقد تقدم يف ترمجة التأمني من الباب الثالث من حديث حبيب بن مسلمة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  )جيتمع مأل فيدعو بعضهم ويؤمن بعض إال أجاهبم اهللا 

  
  وأما صياح الديكة 

ة فاسألوا اهللا من فضله إذا صاح الديك( فلحديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٢٨٣
  ) فإهنا رأت ملكا 

  رواه اجلماعة إال ابن ماجه قال القاضي عياض رمحه اهللا سبب الدعاء رجاء تأمني املالئكة 
  وأما عند حضور امليت 

إذا حضرمت املريض أو امليت ( فلحديث أم سلمة رضي اهللا عنها قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢٨٤
  احلديث ) فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون فقولوا خريا 

رواه اجلماعة إال البخاري ولفظ أيب داود إذا حضرمت امليت من غري شك ولذلك رواه احلاكم يف املستدرك من 
  حديث شداد بن أوس إذا حضرمت امليت وقال فيه فإن املالئكة يؤمنون على دعاء أهل البيت 

  وأما األماكن 
ثالث ) اللهم عليك بقريش ( ن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قال فعن عبد اهللا ب ٢٨٥

  مرات شق ذلك عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة يف ذلك البلد مستجابة 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي

  
رقى على الصفا فوحد اهللا وكرب وهلله وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٢٨٦

  مث دعا بني ذلك وفعل على املروة كما فعل على الصفا احلديث 
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

وعن ابن جريج قال قلت لعطاء أمسعت ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول إمنا أمرمت بالطواف ومل تؤمروا  ٢٨٧
وله ولكن مسعته يقول أخربين أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه بدخوله قال مل يكن ينهى عن دخ

( وسلم ملا دخل البيت دعا يف نواحيه كلها ومل يصل فيه حىت خرج فلما خرج ركع يف قبل البيت ركعتني وقال 
  ) بل يف كل قبلة من البيت ( قلت له ما نواحيها أيف زواياها قال ) هذه القيلة 



  مسلم والنسائي رواه 
قبل البيت بضم القاف والباء وجيوز تسكني الباء قيل معناه ما استقبل منه ويف رواية صحيحة فصلى ركعتني يف وجه 

  الكعبة وهذا هو املراد بقبلها ومعناه عند باهبا 
  وابن جريج هو عبدامللك بن عبد العزيز بن جريج 

( عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ما بني الركنني وعن عبد اهللا بن السائب رضي اهللا عنه قال مس ٢٨٨
  )ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 

  
على شرط ) ١(رواه أبو داود واللفظ له والنسائي واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه وقال احلاكم 

  مسلم 
النيب صلى اهللا عليه وسلم سعى بني الصفا واملروة فسمعته يدعو على وعن ابن أيب أوىف رضي اهللا عنهما أن  ٢٨٩

  ) اللهم منزل الكتاب سريع احلساب اهزم األحزاب اللهم اهزمهم ( األحزاب يقول 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

ب وقد تقدم يف ترمجة استقبال القبلة من الباب الثالث يف حديث ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رك
  القصواء حىت أتى املشعر احلرام فاستقبل القبلة فدعا وكرب 

وقال احلسن البصري رمحه اهللا يف رسالته املشهورة إىل أهل مكة إن الدعاء مستجاب هناك يف مخسة عشر موضعا يف 
يف الطواف وعند امللتزم وحتت امليزاب ويف البيت وعند زمزم وعلى الصفا واملروة ويف املسعى وخلف املقام و

  عرفات ويف املزدلفة ويف مىن وعند اجلمرات الثالث
  صحيح  -١

 *  

  الباب اخلامس

 *  

فيما ميتاز دعاؤه على دعاء غريه وهم املضطر والرجل الصاحل والولد البار بوالديه والوالد لولده واملسافر والصائم 
  حىت يفطر واإلمام العادل واملظلوم واملسلم إذا دعا ألخيه بظهر الغيب

ميتاز دعاؤه على دعاء غريه وهم املضطر والرجل الصاحل والولد البار بوالديه والوالد لولده واملسافر والصائم  فيما
  حىت يفطر واإلمام العادل واملظلوم واملسلم إذا دعا ألخيه بظهر الغيب

عنه املضطر املكروب قال ابن عباس رضي اهللا  ٦٢النمل } أم من جييب املضطر إذا دعاه { أما املضطر فلقوله تعاىل 
  وروي عنه أنه اجملهود وأصله يف اللغة احملوج امللجئ إىل الشيء 

انطلق ثالثة رهط ( وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٢٩٠



م الغار فقالوا إنه ال ممن كان قبلكم حىت آووا املبيت إىل غار فدخلوا فاحندرت صخرة من اجلبل فسدت عليه
ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا اهللا بصاحل أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان يل أبوان شيخان كبريان 
وكنت ال أغبق قبلهما أهال وال قاال فنأى يب يف طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حىت ناما فحلبت هلما غبوقهما 

ما أهال أو ماال فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حىت برق الفجر فوجدهتما نائمني فكرهت أن أغبق قبله
فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاصرف عنا ما حنن فيه من هذه الصخرة 
كانت  فانفرجت شيئا ال يستطيعون اخلروج منه قال النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال اآلخر اللهم كانت يل بنت عم

أحب الناس إيل فأرودهتا عن نفسها فامتنعت مين حىت أملت هبا سنة من السنني فجاءتين فأعطيتها عشرين ومئة دينار 
  على أن ختلي بيين وبني نفسها ففعلت ذلك حىت إذا قدرت عليها

إيل وتركت قالت ال أحل لك أن تفض اخلامت إال حبقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس 
الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه فانفرجت الصخرة غري أهنم 
ال يستطيعون اخلروج منها قال النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم 

منه األموال فجاءين بعد حني فقال يا عبد اهللا أد إيل  غري رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حىت كثر
أجري فقلت له كل ما ترى من اإلبل والبقر والغنم والدقيق فقال يا عبد اهللا تستهزئ يب فقلت إين ال أستهزئ بك 

فأخذه كله فاستاقه ومل يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه فانفرجت 
  ) صخرة فخرجوا ميشون ال

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
قال ابن سيده يف احملكم الرهط من ثالثة إىل عشر ال واحد له من لفظه وكذلك إذا نسبت إليه نسبت على لفظه 

  فقيل رهطي ومجع الرهط أرهط وأراهط وقوله أغبق بفتح اهلمزة وسكون الغني املعجمة وكسر الباء املوحدة 
تح الغني شراب العشي وقوله خترجت يعين خرجت من احلرج كما يقال تأمث خرج عن اإلمث وحتنث والغبوق بف

  خرج عن احلنث وحتوب وهتجد 
  وأما الرجل الصاحل 

فلحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما كنت غالما شابا عزبا يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكنت  ٢٩١
  قصه على رسول اهللا أبيت يف املسجد وكان من رأى مناما

صلى اهللا عليه وسلم فقلت اللهم إن كان يل عندك خري فأرين مناما يعربه يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأيت 
  ملكني أتياين فانطلقا يب فلقيهما ملك آخر فقال مل ترع إنك رجل صاحل احلديث 

  رواه البخاري ومسلم وابن ماجه بطوله وروى الترمذي طرفا منه 
  أما الولد البار بوالديه و

فلما روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال ألويس بن عامر مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢٩٢
يأيت عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد مث من قرن كان به برص فربأ منه إال موضع درهم ( يقول 

فاستغفر يل فاستغفر له وذكر ) ى اهللا ألبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل له والدة هو هبا بار لو أقسم عل
  احلديث انفرد به مسلم 

  وقد تقدم يف الترمجة قبلها يف حديث أصحاب الغار استجابة دعاء البار بوالديه 



  وأما الوالد لولده واملسافر 
ثالث دعوات مستجابات ال شك ( م قال فلحديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسل ٢٩٣

  ) فيهن دعوة الوالد لولده ودعوة املسافر ودعوة املظلوم 
  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن

  
  وأما الصائم حني يفطر واإلمام العادل 

ثالثة ال ترد دعوهتم الصائم حني يفطر ( م فلحديث أيب هريرة أيضا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل ٢٩٤
واإلمام العادل ودعوة املظلوم يرفعها اهللا فوق الغمام ويفتح هلا أبواب السماء يقول الرب وعزيت وجاليل ألنصرنك 

  ) ولو بعد حني 
  رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي واللفظ له حسن ولفظ ابن ماجه حىت يفطر 

  ما املظلوم وأ
اتق ( فلما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث معاذا إىل اليمن فقال  ٢٩٥

  ) دعوة املظلوم فإهنا ليس بينها وبني اهللا حجاب 
  رواه اجلماعة 

ظلوم فإهنا تصعد اتقوا دعوات امل( وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٢٩٦
  ) إىل السماء كأهنا شرار 

  رواه احلاكم يف املستدرك وقال رواته متفق على االحتجاج هبم إال عاصم ابن كليب فاحتج به مسلم وحده

  
  وقد تقدم قريبا حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه يف دعوة املظلوم 

أثناء حديث طويل قال قلت يا رسول اهللا ما  وأخرج ابن حبان يف صحيحه من رواية أيب ذر رضي اهللا عنه يف ٢٩٧
كانت أمثاال كلها أيها امللك املبتلى املغرور إين مل أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على ( كانت صحيفة إبراهيم قال 

  ) بعض ولكين بعثتك لترد عين دعوة املظلوم فإين ال أردها ولو كانت من كافر 
  وأما دعاء املسلم ألخيه بظهر الغيب 

من ( فلحديث أم الدرداء رضي اهللا عنها قالت حدثين سيدي أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٢٩٨
  ) دعا ألخيه بظهر الغيب إال قال امللك املوكل به آمني ولك مبثل 

  رواه مسلم وأبو داود 
  أم الدرداء هذه هي الصغرى وامسها هجمية وقد سبق ذكرها 

للمؤمنني من الباب الثالث حديث أم الدرداء الكربى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان  وقد تقدم يف ترمجة الدعاء
دعوة املرء املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل به كلما دعا ألخيه خبري قال امللك ( يقول 

  )املوكل به آمني ولك مبثل 

 *  



  الباب السادس

 *  

  يف طلب الدعاء

  يف طلب الدعاء

عن أنس رضي اهللا عنه قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بنت ملحان فاتكأ عندها مث ضحك  ٢٩٩
ألناس من أميت يركبون البحر األخضر يف سبيل اهللا مثلهم مثل امللوك على ( فقالت مل تضحك يا رسول اهللا قال 

  وذكر احلديث ) جعلها منهم اللهم ا( قالت يا رسول اهللا ادع اهللا أن أكون فيهم قال ) األسرة 
  رواه اجلماعة 

اللهم ( وعنه قال قالت أمي يا رسول اهللا خادمك أنس ادع اهللا له فما ترك خري آخرة وال دنيا إال دعا يل به  ٣٠٠
  ) ارزقه ماال وولدا وبارك له 

  وعشرون ومئة فإين ملن أكثر األنصار ماال وحدثتين ابنيت أمينة أنه دفن لصليب مقدم حجاج البصرة بضع 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 

  وعن السائب بن يزيد قال ذهبت خاليت يب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٣٠١

فقالت يا رسول اهللا ابن أخيت وجع فمسح رأسي ودعا يل بالربكة مث توضأ فشربت من وضوئه مث قمت خلف ظهره 
  ل زر احلجلة فنظرت إىل خامت النبوة بني كتفيه مث

  رواه البخاري ومسلم والترمذي 
  واحلجلة هنا البشخاناه 

وعن عبد اهللا بن بسر رضي اهللا عنها قال نزل النيب صلى اهللا عليه وسلم على أيب فقربنا إليه طعاما وذكر  ٣٠٢
  ) هم اللهم بارك هلم فيما رزقتهم واغفر هلم وارمح( احلديث فقال أيب وأخذ بلجام دابته ادع لنا قال 

  رواه مسلم والترمذي والنسائي 
  وسيأيت بطوله يف ترمجة ما يدعو به ألهل الطعام من الباب السابع عشر إن شاء اهللا تعاىل 

  وبسر بضم الباء والسني املهملة 
وعن عطاء بن أيب رباح قال قال يل ابن عباس رضي اهللا عنهما أال أريك امرأة من أهل اجلنة قلت بلى قال  ٣٠٣
إن شئت ( رأة السوداء أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت إين أصرع وإين أتكشف فادع اهللا يل قال هذه امل

قالت أصرب فقالت فإين أتكشف فادع اهللا أن ال أتكشف ) صربت ولك اجلنة وإن شئت دعوت اهللا أن يعافيك 
  فدعا هلا 

  وهذه املرأة هي أم زفر

  
نت أدعو أمي إىل اإلسالم وهي مشركة فدعوهتا يوما فأمسعتين يف رسول وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ك ٣٠٤



اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أبكي قلت يا رسول اهللا إين كنت 
هريرة فقال رسول  أدعو أمي إىل اإلسالم فتأىب علي فدعوهتا اليوم فأمسعتين فيك ما أكره فادع اهللا أن يهدي أم أيب

فخرجت مستبشرا بدعوة نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما جئت ) اهللا اهد أم أيب هريرة ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فصرت إىل الباب فإذا هو جماف فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة ومسعت خضخضة املاء قال 

تحت الباب مث قالت يا أبا هريرة أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن مخارها فف
حممدا عبده ورسوله قال فرجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح قال قلت يا رسول 

ادع اهللا أن  اهللا أبشر قد استجاب اهللا دعوتك وهدى أم أيب هريرة فحمد اهللا وقال خريا قال قلت يا رسول اهللا
اللهم حبب عبدك هذا يعين ( حيببين اهللا أنا وأمي إىل عباده املؤمنني وحيببهم لنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قال فما خلق مؤمن مسع يب وال يراين إال أحبين ) أبا هريرة وأمه إىل عبادك وحبب إليهم املؤمنني 
صاد املهملة وفتح الفاء وبالياء آخر احلروف وباحلاء املهملة هذا واسم أم أيب هريرة أميمة بنت صفيح بضم ال

  الصحيح املشهور وقيل امسها ميمونة 
( واخلشفة بفتح اخلاء وسكون الشني املعجمة صوت حركة ليس بالشديد و ) واخلشف ( أي مغلق ) وجماف ( 

  القميص ) الدرع 
زوة تبوك أصاب الناس جماعة فقالوا يا رسول اهللا لو وعنه أو عن أيب سعيد شك األعمش قال ملا كان يوم غ ٣٠٥

  أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم افعلوا فجاء عمر فقال يا رسول اهللا

إن فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم مث ادع هلم عليها بالربكة لعل اهللا أن جيعل يف ذلك فقال رسول 
هللا صلى اهللا عليه وسلم نعم قال فدعا بنطح فبسطه مث دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل جييء بكف ذرة قال ا

وجييء اآلخرة بكف متر قال وجييء اآلخر بكسرة حىت اجتمع على النطع من ذلك شيء يسري قال فدعا رسول اهللا 
أخذوا يف أوعيتهم حىت ما تركوا يف العسكر وعاء قال ف) خذوا يف أوعيتكم ( صلى اهللا عليه وسلم بالربكة مث قال 

أشهد أن ال إله إال اهللا وأين ( إال ملؤوه قال فأكلوا حىت شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) رسول اهللا ال يلقى اهللا هبما عبد غري شاك فيحجب عن اجلنة 

  انفرد بالثالثة مسلم 
  و احلمار الذي يستقى عليه املاء واألنثى باهلاء قاله ابن سيده يف كتاب احملكم والناضح البعري أو الثور أ

وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن امرأة قالت للنيب صلى اهللا عليه وسلم صل علي وعلى زوجي  ٣٠٦
  ) صلى اهللا عليك وعلى زوجك ( فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

لترمذي يف الشمائل وابن حبان يف صحيحه واللفظ أليب داود ولفظ النسائي أتانا النيب رواه أبو داود والنسائي وا
صلى اهللا عليك ( صلى اهللا عليه وسلم فنادته امرأيت يا رسول اهللا صل علي وعلى زوجي فقال صلى اهللا عليه وسلم 

  ) وعلى زوجك 
عهدك بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت هلا  وعن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنهما قال سالتين أمي منذ مىت ٣٠٧

منذ كذا وكذا فنالت مين وسبتين فقلت هلا دعيين فإين آيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأصلي معه املغرب وال أدعه 
  حىت يستغفر يل ولك



قال من فصليت معه املغرب فصلى إىل العشاء مث انفتل فتبعته فعرض له عارض فأخذه وذهب فاتبعته فسمع صويت ف
غفر اهللا لك وألمك أما رأيت العارض الذي عرض يل ( هذا قلت حذيفة بن اليمان فقال مالك فحدثته باألمر فقال 

هو ملك من املالئكة مل يهبط إىل األرض قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي وبشرين أن ( قال قلت بلى قال ) 
  ) سيدة نساء أهل اجلنة  احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة وأن فاطمة

  رواه النسائي والترمذي واحلاكم يف املستدرك وهذا لفظ النسائي 
  وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وال نعرفه إال من حديث إسرائيل 

مزة اليمان هو حسيل بضم احلاء وفتح السني املهملتني ويقال حسل بكسر الكاف واحلاء ابن جابر بن أسيد بضم اهل
ابن عمر بن مالك ويقال ابن عمرو بن ربيعة بن جروة بكسر اجليم ولقبه أيضا أبو اليمان وإمنا قيل حلسيل اليمان 

ألنه ينسب جلده جروة هذا وإمنا قيل جلروة اليمان ألنه أصاب يف قومه دما فهرب إىل املدينة فحالف بين عبد 
  اليمانية األشهل وهم من اليمن فسماه قومه اليمان حملالفته 

أي أخي أشركنا يف ( وعن عمر رضي اهللا عنه أنه استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العمرة فقال  ٣٠٨
  ) دعائك وال تنسنا 

  رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي واللفظ له حسن صحيح 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بتمرات ٣٠٩

خذهن فاجعلهن يف مزودك أو يف ( فقلت يا رسول اهللا ادع اهللا فيهن بالربكة فضمهن مث دعا فيهن بالربكة فقال 
فقد محلت من التمر كذا وكذا ) هذا املزود كلما أردت أن تأخذ منهن شيئا فأدخل فيه يدك فخذه وال تنثره نثرا 

حقوي حىت كان يوم قتل عثمان رضي اهللا عنه فإنه  من وسق يف سبيل اهللا وكنا نأكل منه ونطعم وكان ال يفارق
  انقطع 

  رواه الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه 
املزود بكسر امليم ما جيعل فيه الزاد والوسق بفتح الواو وهو ستون صاعا واحلقو بفتح احلاء اخلصر ومشد اإلزار 

  واحلقو أيضا اإلزار 
أ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيشا فأتيته فقلت يا رسول اهللا ادع وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال أنش ٣١٠

  فغزونا فسلمنا وغنمنا حىت ذكر ذلك ثالث مرات خمتصر ) اللهم سلمهم وغنمهم ( اهللا يل بالشهادة فقال 
اهللا وعن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت ملا رأيت من النيب صلى اهللا عليه وسلم طيب نفس فقلت يا رسول  ٣١١

فضحكت عائشة رضي اهللا ) اهللا اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها ما تأخر وما أسرت وما أعلنت ( ادع اهللا يل قال 
فقالت ) أيسرك دعائي ( عنها حىت سقط رأسها يف حجرها من الضحك فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  )  إهنا لدعائي ألميت يف كل صالة واهللا( وما يل ال يسرين دعاؤك فقال صلى اهللا عليه وسلم 
  روامها ابن حبان يف صحيحه

  
وقد تقدم يف ترمجة الوضوء من الباب الثالث حديث أيب موسى وقول أيب عامر له أقرئ النيب صلى اهللا عليه وسلم 

م له يف السالم وقل له ويستغفر يل ويف الباب اخلامس من حديث عمر رضي اهللا عنه قول النيب صلى اهللا عليه وسل
  )فإن استطعت أن يستغفر له فافعل ( قصة أويس 



 *  

  الباب السابع

 *  

  يف التخصيص يف الدعاء وتسمية املدعو له

  يف التخصيص يف الدعاء وتسمية املدعو له 
عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم يعودين وأنا مبكة وهو يكره أن  ٣١٢

قلت ) ال ( قلت يا رسول اهللا أوصي مبايل كله قال ) يرحم اهللا ابن عفراء ( اليت هاجر منها قال  ميوت باألرض
فالثلث والثلث كثري إنك إن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة ( قلت بالثلث قال ) ال ( بالشطر قال 

قمة اليت ترفعها إىل يف امرأتك وعسى اهللا يتكففون الناس يف أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإهنا صدقة حىت الل
  ومل يكن له يومئذ إال ابنة ) أن يرفعك فريتفع بك ناس ويضر بك آخرون 

  رواه اجلماعة 
ويف رواية للبخاري ومسلم اللهم أمض ألصحايب هجرهتم وال تردهم على أعقاهبم لكن البائس سعد بن خولة يرثي 

  ت مبكة له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ما
  وعند النسائي يرحم اهللا سعد بن عفراء يرحم اهللا سعد بن عفراء 

  وابنة سعد املذكورة قيل امسها عائشة 
ال يزال أحدكم يف الصالة مادامت ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣١٣

  )قم من صالته أو حيدث الصالة حتبسه واملالئكة تقول اللهم اغفر له وارمحه ما مل ي

  
  رواه اجلماعة إال النسائي 

ويف رواية للبخاري أيضا واملالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم 
  ارمحه 

ه ويف رواية ملسلم واملالئكة يصلون على أحدكم ما دام يف جملسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارمحه اللهم اغفر ل
  اللهم تب عليه 

اللهم ( وعن ابن أيب أوىف رضي اهللا عنهما قال كان إذا أتى رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم بصدقته قال  ٣١٤
  ) اللهم صل على آل أيب أوىف ( وأتاه أيب بصدقته فقال ) صل عليه 

  رواه اجلماعة إال الترمذي 
رمحه ( اهللا عليه وسلم رجال يقرأ يف سورة بالليل فقال وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت مسع رسول اهللا صلى  ٣١٥

وزاد عباد بن عبد اهللا عن عائشة رضي اهللا عنها هتجد ) اهللا لقد أذكرين كذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا 
اللهم ( فقلت نعم قال ) يا عائشة أصوت عباد هذا ( النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمع صوت عباد يصلي فقال 

  ) بادا ارحم ع



  الرجل املبهم يف هذا احلديث قال اخلطيب هو عبد اهللا بن يزيد اخلطمي األنصاري 
  وعن ميمونة بنت احلارث رضي اهللا عنها أهنا أعتقت وليدة ومل ٣١٦

تستأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول اهللا أين أعتقت 
  ) أما لو أعطيتها أخوالك كان أعظم ألجرك ( قالت نعم قال ) أو فعلت ( وليديت قال 

  روامها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
  زاد أبو داود والنسائي يف هذا احلديث فقال آجرك اهللا 

اجلهد  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال أتى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا أصابين ٣١٧
أال رجل يضيف هذا الليلة يرمحه اهللا ( فأرسل إىل نسائه فلم جيد عندهن شيئا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فقام رجل من األنصار فقال أنا يا رسول اهللا فذهب إىل أهله فقال المرأته ضيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) 
وت الصبية قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعايل فأطفئي السراج ال تدخريه شيئا قالت واهللا ما عندي إال ق

لقد عجب اهللا أو ضحك ( ونطوي بطوننا الليلة ففعلت مث غدا الرجل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
   ٩احلشر } ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة { فأنزل اهللا تعاىل ) من فالن وفالنة 

  الذي أضاف هو أبو طلحة رضي اهللا عنه وقد جاء مصرحا به يف بعض طرق مسلم الرجل 
  واجلهد بفتح اجليم املشقة واخلصاصة احلاجة والفقر وأهل اخلصاص اخللل 

عرضت علي األمم فأجد النيب مير معه ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٣١٨
  ه النفر والنيب معه العشرةاألمة والنيب مير مع

والنيب معه اخلمسة والنيب مير وحده فنظرت فإذا سواد كثري قلت يا جربيل هؤالء أميت قال ال ولكن انظر إىل األفق 
فنظرت فإذا سواد كثري قال هؤالء أمتك وهؤالء سبعون ألفا قدامهم ال حساب عليهم وال عذاب قلت ومل قال 

فقام إليه عكاشة بن حمصن فقال ادع اهللا أن ) وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون كانوا ال يكتوون وال يسترقون 
سبقك هبا ( مث قام إليه رجل آخر فقال ادع اهللا أن جيعلين منهم فقال ) اللهم اجعله منهم ( جيعلين منهم فقال 

  ) عكاشة 
ي قيل له سبقك هبا عكاشة قال عدة رجال من ثالثة إىل عشرة وعكاشة بتشديد الكاف وبتخفيفها والذ) النفر ( 

  اخلطيب هو سعد بن عبادة 
وعن سهل رضي اهللا عنه قال جاءنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن حنفر اخلندق وننقل التراب على  ٣١٩

  ) اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة فاغفر للمهاجرين واألنصار ( أكتادنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ثالثة البخاري ومسلم والترمذي روى ال

  بالتاء املثناة املكسورة مغرز العنق يف الصلب وقيل هو من أصل العنق إىل أسفل الكتفني ) الكتد ( 
قالوا ) اللهم ارحم احمللقني ( وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣٢٠

  )واملقصرين ( قالوا واملقصرين يا رسول اهللا قال ) رحم احمللقني اللهم ا( واملقصرين يا رسول اهللا قال 

  
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود ويف رواية للبخاري ومسلم اغفر بدل ارحم 



غفار غفر اهللا هلا وأسلم ساملها اهللا وعصية عصت ( وعنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال على املنرب  ٣٢١
  ) اهللا ورسوله 

  لبخاري ومسلم والترمذي رواه ا
يرحم اهللا لوطا لقد كان يأوي إىل ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٣٢٢

أو مل { ركن شديد ولو لبثت يف السجن ما لبث يوسف ألجبت الداعي وحنن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال له 
   ٢٦٠قرة الب} تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب 

  رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي ويف لفظ للبخاري ومسلم يغفر اهللا للوط 
  ) اللهم أيده بروح القدس ( وعنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حلسان  ٣٢٣
  ما من يوم يصبح العباد فيه إال( وعنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣٢٤

  ) دمها اللهم أعط منفقا خلفا ويقول اآلخر اللهم أعط ممسكا تلفا ملكان ينزالن يقول أح
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل اخلالء فوضعت له وضوءا فقال من  ٣٢٥

  ) اللهم فقهه يف الدين ( وضع هذا فأخرب فقال 
اللهم بارك هلم يف مكياهلم ( ليه وسلم قال وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا ع ٣٢٦

  يعين أهل املدينة ) وبارك هلم يف صاعهم ومدهم 
وعن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأخذين فيقعدين على فخذه  ٣٢٧

  ) ا اللهم ارمحهما فإين أرمحهم( ويقعد احلسن على فخذه اليسرى مث يضمهما مث يقول 
  روى هذه اخلمسة البخاري ومسلم ويف رواية للبخاري والنسائي اهللا أحبهما فأين أحبهما 

أريت يف املنام أين أنزل بدلو بكرة ( وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣٢٨
  ) ر له على قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبني نزعا ضعيفا واهللا يغف

قوله بدلو بكرة فيه وجهان اإلضافة والتنوين على البدل والبكرة بسكون الكاف وحكى ابن سيده فيها لغتني 
  السكون والفتح والقليب البئر قبل أن تطوى والذنوب بالذال املعجمة قال ابن سيده يف احملكم

ا وقيل هي الدلو املألى وقيل هي الدلو ما والذنوب الدلو فيها ماء وقيل الذنوب الدلو الذي يكون املاء دون ملئه
  كانت كل ذلك مذكر عند اللحياين قال وقد يؤنت الذنوب 

وعن عبد اهللا وهو ابن مسعود رضي اهللا عنه قال كأين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيكي نبيا من  ٣٢٩
  ) اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون  رب( األنبياء ضربه قومه فأدموه وهو ميسح الدم عن وجهه وهو يقول 

اللهم فأميا مؤمن سببته فاجعل ذلك ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٣٣٠
  ) له قربة إليك يوم القيامة 

لراية ألعطني هذه ا( وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم خيرب  ٣٣١
قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها ) غدا رجل يفتح اهللا على يديه حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله 

أين علي بن أيب طالب ( فلما أصبح الناس غدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها فقال 
فأتى به فبصق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عينيه ) أرسلوا إليه ف( فقالوا هو يا رسول اهللا يشتكي عينيه قال ) 

انفذ ( ودعا له فربأ حىت كأن مل يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي يا رسول اهللا أقاتلهم حىت يكونوا مثلنا فقال 



فواهللا ألن يهدي بك  على رسلك حىت تنزل بساحتهم مث ادعهم إىل اإلسالم وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا فيه
  ) اهللا رجال واحدا خري من أن يكون لك محر النعم 

بفتح الياء وضم الدال املهملة وقيل بضم الياء وفتح الدال وكسر الواو املشددة أي خيوضون والدوكة ) يدوكون ( 
  االختالط واخلوض وقوله

  ح السهولة على رسلك هو بكسر الراء وفتحها فمعناه بالكسر الرفق والتودة وبالفت
اللهم اجعل باملدينة ضعفي ما جعلت مبكة من ( وعن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣٣٢

  ) الربكة 
وعن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب فقال رجل من القوم  ٣٣٣

من هذا ( حيدو هبم وذكر احلديث فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أي عامر لو أمسعتنا من هنيهاتك فنزل
  ) يرمحه اهللا ( قال عامر بن األكوع قال ) السائق 

  ويف رواية ملسلم قال غفر لك ربك قال ما استغفر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلنسان خيصه إال استشهد 
ن أليب طلحة فمات وأبو طلحة خارج فلما رأت امرأته أنه وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال اشتكى اب ٣٣٤

قد مات هيأت شيئا وحنته يف جانب البيت فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغالم قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن 
يكون قد استراح وظن أبو طلحة أهنا صادقة قال فبات فلما أصبح اغتسل فلما أراد اخلروج أعلمته أنه قد مات 

النيب صلى اهللا عليه وسلم مث أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا كان منها فقال النيب صلى اهللا عليه فصلى مع 
فقال سفيان فقال رجل من األنصار فرأيت هلما تسعة أوالد كلهم قد ) لعل اهللا أن يبارك هلما يف ليلتهما ( وسلم 

  قرأ القرآن 
  اهللا لكما يف غابر ليلتكمامتفق على هذه السبعة األحاديث ولفظ مسلم بارك 

  
جاء ) يا أبا عمري ما فعل النغري ( واالبن املتوىف أليب طلحة هو أبو عمري الذي قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ذلك مبينا يف بعض طرق احلديث يف صحيح أيب حامت بن حبان رمحه اهللا 
  يثة وقيل مليكة وقيل العميصاء وقيل الرميصاء وامرأة أيب طلحة هي أم سليم وامسها سهلة وقيل رميلة وقيل رم

وقوله غابر ليلتكما أي ماضيها وهو من األضداد يقال غرب الشيء يغرب غبورا مكث وذهب والغابر من الليل ما بقي 
  منه 
وعن أيب بكرة رضي اهللا عنه أنه انتهى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إىل  ٣٣٥

  ) زادك اهللا حرصا وال تعد ( ذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال الصف ف
وعن عائشة بنت سعد رضي اهللا عنها أن أباها قال تشكيت مبكة شكوى شديدا فجاءين النيب صلى اهللا عليه  ٣٣٦

) هجرته اللهم اشف سعدا وأمتم له ( وسلم يعودين وذكر احلديث وقال فيه مث مسح يده على بطين ووجهي مث قال 
  خمتصر 

  روامها البخاري وأبو داود والنسائي 
وقع يف البخاري من هذا الطريق شكوى شديدا على التذكري قال ابن سيده يف احملكم شكا الرجل أمره إيل شكوى 



  وشكوا وشكاه وشكاوة وشكاية 
  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ضمين النيب صلى اهللا عليه وسلم إليه ٣٣٧

  ) لهم علمه الكتاب ال( وقال 
  رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه ويف رواية للبخاري اللهم علمه احلكمة وهو لفظ الترمذي والنسائي 

رحم اهللا رجال مسحا إذا ( وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣٣٨
  ) باع وإذا اشترى وإذا اقتضى 

  البخاري والترمذي وابن ماجه  رواه
اللهم بارك لنا يف شامنا اللهم بارك بنا ( وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣٣٩

  ) هناك الزالزل والفنت وهبا يطلع قرن الشيطان ( قالوا يا رسول اهللا ويف جندنا قال أظنه قال يف الثالثة ) يف ميننا 
من كانت له مظلمة ألحد من ( هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وعن أيب ٣٤٠

عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم إن كان له عمل صاحل أخذ منه بقدر مظلمته 
  ) وإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه 

فذكر ) مذي وزاد يف أول هذا رحم اهللا عبدا كانت له عند أخيه مظلمة يف عرض أو مال روامها البخاري والتر
  مبعىن رواية البخاري 

وعن عبد اهللا وهو ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قسم النيب صلى اهللا عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه  ٣٤١
  لقسمة ما أريد هبا وجه اهللا فأخربت النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ) يرحم اهللا موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصرب ( فغضب حىت رأيت الغضب يف وجهه وقال 
الرجل املبهم هو ذو الثدية وذو اخلويصرة وامسه حرقوص بالقاف واحلاء املضمومة وبالصاد املهملتني ابن زهري أصل 

  اخلوارج وهو الذي قتله علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه يوم النهروان 
عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء يف حقوقهم و ٣٤٢

فاتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأهلم أن يقبلوا مثر حائطي وحيللوا أيب فأبوا فلم يعطهم النيب صلى اهللا عليه 
يف النخل ودعا يف مثرها بالربكة فجذذهتا  فغدا علينا حني أصبح وطاف) سنغدو عليك ( وسلم حائطي وقال 

  فقضيتهم وبقي لنا من مثرها ويف رواية فأوفاه ثالثني وسقا وفضلت له سبعة عشر وسقا 
وعن عبد اهللا بن هشام رضي اهللا عنه أن أمه زي نب بن محيد ذهبت به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال  ٣٤٣

  فمسح رأسه ودعا له ) هو صغري ( يا رسول اهللا بايعه فقال 
وعن أيب محزة رجل من األنصار رضي اهللا عنه قالت األنصار إن لكل قوم أتباعا فادع اهللا أن جيعل أتباعنا منا  ٣٤٤

قال عمرو فذكرته البن أيب ليلى قال قد زعم ذلك ) اللهم اجعل أتباعهم منهم ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   زيد قال شعبة أظنه زيد بن أرقم

  روى هذه األربعة البخاري 
  وأبو محزة امسه طلحة بن زيد



  
وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر قال فنعس رسول اهللا صلى  ٣٤٤

اهللا عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غري أن أوقظه حىت اعتدل على راحلته قال فرفع رأسه حني 
قلت هذا مسريي منذ ) مىت كان هذا مسريك مين ( قلت أبو قتادة قال ) من هذا ( عمته يف امليلة الثالثة فقال د

  خمتصر ) قال حفظك اهللا مبا حفظت به نبيه ( الليلة 
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

  واسم أيب قتادة احلارث بن ربعي وقيل غري ذلك 
ليت رجال ( عنها قالت شهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقدمه املدينة ليال فقال  وعن عائشة رضي اهللا ٣٤٥

قال سعد بن أيب وقاص ) من هذا ( قال فبينا حنن كذلك مسعنا خشخشة سالح فقال ) من أصحايب حيرسين الليلة 
ل اهللا صلى اهللا عليه فقال وقع يف نفسي خوف على رسو) ما جاء بك ( فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وسلم فجئت أحرسه فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث نام 
  رواه مسلم والترمذي والنسائي 

إذ يف احلديث أن ذلك كان حني  ٦٧املائدة } واهللا يعصمك من الناس { وهذا احلديث كان قبل نزول قوله تعاىل 
  لوم أن اآلية نزلت بعد ذلك مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ومع

{ وقد روى الترمذي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيرس حىت نزلت هذه اآلية 
  ٦٧املائدة } واهللا يعصمك من الناس 

  ) اهللا يا أيها الناس انصرفوا عين فقد عصمين ( فأخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأسه من القبة فقال هلم 
اللهم اغفر لألنصار وألبناء ( وعن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٣٤٦

  ) األنصار وألبناء أبناء األنصار 
  رواه مسلم والترمذي 

وأحب اللهم إين أحبه فأحبه ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للحسن  ٣٤٧
  خمتصر ) من حيبه 
وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال كنا يف مسري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا على ناضح  ٣٤٨

إمنا هو يف أخريات الناس فضربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو قال خنسه أراه قال بشيء كان معه قال فجعل 
أتبعنيه بكذا وكذا واهللا (  أين ال أكفه قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك يتقدم الناس ينازعين حىت

( قال قلت ثيبا قال ) ثيبا أم بكرا ( قلت نعم قال ) أتزوجت بعد أبيك ( قال قلت هو لك قال وقال يل ) يغفر لك 
  ) فهال تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتالعبك وتالعبها 

  ة يقوهلا املسلمون افعل كذا وكذا واهللا يغفر لك قال أبو نضرة وكانت كلم
  ) اللهم اغفر له وارمحه ( رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ويف رواية للنسائي قلت هو لك يا رسول اهللا قال 

  اللهم( وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣٤٩

  ) قق عليه ومن ويل من أمر أميت شيئا فرفق هبم فارفق به من ويل من أمر أميت شيئا فشق عليهم فاش
  خمتصر ) اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد ( وعنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيرج إىل البقيع فيقول  ٣٥٠



  روامها مسلم والنسائي 
ا قال محاد فذكر من وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال إذا خرجت روح املؤمن تلقاها ملكان يصعدان هب ٣٥١

طيب رحيها وذكر املسك قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل األرض صلى اهللا عليك وعلى جسد 
كنت تعمرينه فينطلق به إىل ربه مث يقول انطلقوا به إىل آخر األجل قال وإن الكافر إذا خرجت روحه قال محاد 

خبيثة جاءت من قبل األرض قال فيقال انطلقوا به إىل آخر  وذكر من نتنها وذكر لعنا ويقول أهل السماء روح
  األجل قال أبو هريرة فرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ريطة كانت على أنفه هكذا انفرد به مسلم 

  قال القاضي عياض إن املراد باألول سدرة املنتهى وبالثاين سجني انتهى ) آخر األجل ( وقوله 
أن منتهى روح املؤمنني يف سدرة املنتهى ومنتهى أرواح الكافرين سجني وقال القرطيب  ويعضده ما ورد يف احلديث

  آخر األجلني هو يوم القيامة انتهى 
  هو بفتح الراء وإسكان الياء املثناة قال اجلوهري هي املالءة) الريطة ( و 

  إذا كانت قطعة واحدة ومل تكن لفقني 
نضر اهللا أمرأ مسع منا ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول وعن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال  ٣٥٢

  ) حديثا فحفظه حىت بلغه فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه 
رواه األربعة وابن حبان يف صحيحه واللفظ أليب داود وقال الترمذي حديث حسن ورواه من حديث ابن مسعود 

  أيضا وقال حسن صحيح 
نضر بتخفيف الضاد على املشهور قيل معناه ألبسه اهللا النضرة وهو احلسن وخلوص اللون وقيل أوصله اهللا إىل 

  نضرة اجلنة ونعيمها 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال  ٣٥٣

قال رأيت خلخاهلا ) وما محلك على ذلك ( فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال يا رسول اهللا إين ظاهرت من امرأيت 
  ) فال تقرهبا حىت تفعل ما أمرك اهللا ( يف ضوء القمر قال 

  رواه األربعة وقال الترمذي واللفظ له حديث حسن صحيح غريب 
وكان ) ألميت يف بكورها اللهم بارك ( وعن صخر الغامدي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣٥٤

  إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار

  
  وكان صخر رجال تاجرا وكان يبعث جتارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله 

رواه األربعة وابن حبان يف صحيحه واللفظ أليب داود وقال الترمذي حديث صخر الغامدي حديث حسن وال 
  اهللا عليه وسلم غري هذا احلديث يعرف لصخر الغامدي عن النيب صلى 

وعن رافع بن عمرو الغفاري رضي اهللا عنه قال كنت غالما أرمي خنل األنصار فأيت يب إىل النيب صلى اهللا  ٣٥٥
مث مسح ) فال ترم النخل وكل ما يسقط يف أسفلها ( قال آكل قال ) يا غالم مل ترمي النخل ( عليه وسلم فقال 

  ) نه اللهم أشبع بط( رأسه فقال 
رواه أبو دواد والترمذي وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وقال الترمذي حسن غريب صحيح ولفظه أشبعك اهللا 

  وأرواك 



وعن عروة يعين البارقي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحيه أو شاة  ٣٥٦
  ودينار فدعا له بالربكة يف بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه  فاشترى شاتني فباع إحدامها بدينار وأتاه بشاة

  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه 
رحم اهللا رجال قام من الليل فصلى ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٣٥٧

  وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح

  ) اهللا امرأة قامت من الليل فصلت وأيقضت زوجها فإن أىب نضحت يف وجهه املاء  يف وجهها املاء رحم
  رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه 

رحم اهللا امرأ صلى قبل العصر ( وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٣٥٨
  ) أربعا 

  د والترمذي وابن حبان يف صحيحه بلفظ واحد وقال الترمذي حديث حسن غريب رواه أبو داو
وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن امرأة قالت للنيب صلى اهللا عليه وسلم صل علي وعلى زوجي  ٣٥٩

  ) صلى اهللا عليك وعلى زوجك ( فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   الشمائل وابن حبان يف صحيحه واللفظ أليب داود رواه أبو داود والنسائي والترمذي يف

ولفظ النسائي أتانا النيب صلى اهللا عليه وسلم فنادته امرأيت يا رسول اهللا صل علي وعلى زوجي فقال صلى اهللا عليه 
  ) صلى اهللا عليك وعلى زوجك ( وسلم 
النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت وعن رافع بن سنان رضي اهللا عنه أنه أسلم فأبت امرأته أن تسلم فأتت  ٣٦٠

اقعدي ناحية ( وقال هلا ) اقعد ناحية ( ابنيت وهي فطيم أو شبهه وقال رافع ابنيت فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 
) اللهم اهدها ( فمالت الصبية إىل أمها فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ادعواها ( وأقعدا الصبية بينهما مث قال ) 

  إىل أبيها فأخذها فمالت

  
  رواه أبو داود النسائي واللفظ أليب داود 

إن اهللا ومالئكته يصلون على ميامن ( وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٣٦١
  ) الصفوف 

  رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه ولفظهم واحد 
هللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج يوم بدر يف ثالمثئة ومخسة وعن عبد اهللا بن عمرو رضي ا ٣٦٢

اللهم إهنم حفاة فامحلهم اللهم إهنم عراة فاكسهم اللهم إهنم جياع ( عشر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مل أو مجلني فاكتسوا ففتح اهللا عليهم يوم بدر فانقلبوا حني انقلبوا وما فيهم رجل إال وقد رجع جب) فأشبعهم 
  وشبعوا 

  رواه أبو داود واحلاكم يف املستدرك واللفظ له وقال صحيح على شرط الشيخني 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل قربا ليال فأسرج له بسراج فأخذه من  ٣٦٣

   عليه أربعا وكرب) رمحك اهللا إن كنت ألواها تالء للقرآن ( قبل القبلة وقال 
  األواه الدعاء ويقال املتأوه املتضرع ويقال املوقن ويقال البكاء 



حسني مين وأنا من حسني أحب ( وعن يعلى بن مرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٣٦٤
  )اهللا من أحب حسينا حسني سبط من األسباط 

  
  ترمذي وقال يف كل منهما حسن وروى الثاين ابن حبان يف صحيحه روامها الترمذي وابن ماجه واللفظ فيهما لل

اللهم أذقت أول قريش نكاال ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٣٦٥
  ) فأذق آخرهم نواال 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 
عليه وسلم جلل على احلسن واحلسني وعلي وفاطمة رضي وعن أم سلمة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا  ٣٦٦

  ) اللهم هؤالء أهل بييت وحاميت أذهب عنهما الرجس وطهرهم تطهريا ( اهللا عنهم كساء مث قال 
  فقالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول اهللا قال إنك إىل خري 

على ) ١(م يف املستدرك وقال رواه الترمذي وقال حسن صحيح وهو أحسن شيء روي يف هذا الباب ورواه احلاك
  شرط البخاري 

  حامة الرجل بتشديد امليم خاصته وقرابته ومن يهمه أمره وحيرمه مأخوذ من املاء احلميم وهو احلار 
اللهم إين أحبهما ( وعن الرباء رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبصر حسنا وحسينا فقال  ٣٦٧

  ) فأحبهما 
وقال حديث حسن صحيح ورواه من حديث أسامة بن زيد أيضا وزاد فيه وأحب من حيبهما وقال  رواه الترمذي
  حسن غريب 

  وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قالوا يا ٣٦٨
  صحيح  -١

  ) اللهم اهد ثقيفا ( رسول اهللا أحرقتنا نبال ثقيف فادع اهللا عليهم فقال 
  رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للعباس إذا كان غداة اإلثنني فأتين  ٣٦٩
اللهم اغفر ( أنت وولدك حىت أدعو هلم بدعوة ينفعك اهللا هبا وولدك فغدا وغدونا معه فألبسنا كساء مث قال قال 

  ) احفظه يف ولده للعباس وولده مغفرة ظاهرة باطنة ال تغادر ذنبا اللهم 
  رواه الترمذي وقال حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه 

اللهم أقبل بقلوهبم ( وعن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نظر قبل اليمن فقال  ٣٧٠
  ) وبارك لنا يف صاعنا ومدنا 

  عرفه إال من حديث عمران القطان رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب من حديث زيد بن ثابت ال ن
وعن عرباض بن سارية رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي على الصف األول  ٣٧١

  مرتني وعلى الثاين واحدة 
رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك ولفظهما يستغفر للصف املقدم ثالثا والثاين مرة وقال 



  م صحيح اإلسناد احلاك
  وعن عمرو بن أخطب رضي اهللا عنه قال استقى رسول اهللا ٣٧٢

اللهم ( صلى اهللا عليه وسلم فأتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة فرفعتها فناولته فنظر النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  قال فرأيته وهو ابن ثالث وتسعني وما يف رأسه وحليته شعرة بيضاء ) مجله 

ماجه وابن حبان يف صحيحه واللفظ البن ماجه وليس لعمرو بن أخطب يف الكتب الستة غري هذا احلديث  رواه ابن
  وحديث مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدار من دور األنصار 

رواه ابن ماجه وذكر له ابن عساكر حديث مسح النيب صلى اهللا عليه وسلم على وجهي ودعا يل وقال إن الترمذي 
  املناقب ومل أجده فيها ومل يرسم له احلديث الذي أوردته من رواية ابن ماجه وابن حبان  رواه يف
رحم اهللا عليا اللهم أدر احلق معه حيث ( وعن علي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣٧٣
  ) دار 

  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط الشيخني 
اللهم اغفر للحاج وملن استغفر له ( رة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن أيب هري ٣٧٤
  ) احلاج 

  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط مسلم 
علمهم ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا إىل اليمن فقال  ٣٧٥

  )اللهم اهده للقضاء ( قال ال علم يل بالقضاء فدفع يف صدره فقال ) نهم الشرائع واقض بي

  
  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح 

  ) اللهم ثبت لسانه واهد قلبه ( وعن علي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣٧٦
أعطاك اهللا ( يه وسلم قال أليب بكر وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عل ٣٧٧

  ) الرضوان األكرب 
أعاذك اهللا يا كعب بن عجرة من أمارة ( وعنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لكعب بن عجرة  ٣٧٨

  خمتصر ) السفهاء 
  ) يفة غفر اهللا لك وألمك يا حذ( وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٣٧٩
اللهم سدد رميته ( وعن سعد وهو ابن أيب وقاص رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣٨٠

  ) وأجب دعوته 
  ) اللهم بارك له يف شعره وبشره ( وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣٨١
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف زمان القيظ فنزل منزال وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنهما قال خرج ر ٣٨٢

  فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغتسل فقام العباس بن عبد

املطلب يستره بكساء من صوف قال سهل فنظرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جانب الكساء وهو 
  ) اللهم استر العباس وولده من النار ( يقول 



حلسن أن األحنف بن قيس قال بينما أنا أطوف بالبيت يف زمن عثمان بن عفان إذ أخذ رجل من بين وعن ا ٣٨٣
لبت بيدي فقال أال أبشرك قلت بلى فقال هل تذكر إذ بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قومك بين سعد 

مر به إنه ليدعو إىل اخلري ويأمر باخلري فجعلت أعرض عليهم اإلسالم وأدعوهم إليه فقلت أنت إنه يدعو إىل اخلري ويأ
فكان األحنف يقول ما من عمل ) اللهم اغفر لألحنف بن قيس ( فبلغت ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  شيء أرجى يل منه 
 اللهم وال من وااله وعاد من( وعن سعد بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف علي  ٣٨٤
  ) عاداه 
اللهم اسق عبد الرمحن بن ( وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٣٨٥

  ) عوف سلسبيل اجلنة 
  روى هذه التسعة األحاديث احلاكم يف املستدرك وقال يف حديث سهل بن سعد صحيح اإلسناد 

من يأتينا خبرب القوم الليلة ( عليه وسلم قال يف ليلة األحزاب وعن حذيفة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا  ٣٨٦
قال فما فيهم رجل يقوم وأن حذيفة سار إليهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ) جعله اهللا رفيقا حملمد يوم القيامة 

  خمتصر ) اللهم احفظه من بني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله ومن فوقه ومن حتته ( وسلم 
  اه أبو عوانة يف صحيحهرو

  
من يعمل سوءا جيز { وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قال يا رسول اهللا كيف الصالح بعد هذه اآلية  ٣٨٧

رمحك اهللا يا أبا بكر ألست مترض ألست تنصب ألست تصيبك الألواء فذاك ما جتزون ( فقال  ١٢٣النساء } به 
  ) به 

إن اهللا ومالئكته يصلون على ( ا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن ابن عمر رضي اهللا عنهم ٣٨٨
  ) املتسحرين 

من بات طاهرا بات يف شعاره ملك فلم يستيقظ إال قال ( وعنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٣٨٩
  ) امللك اللهم اغفر لعبدك فالن فإنه بات طاهرا 

  ثياب مسي شعارا ألنه يلي شعر اجلسد الشعار بالكسر ما ويل اجلسد من ال
يرمحك اهللا إنك غليم ( وعن عبد اهللا وهو ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له  ٣٩٠
  ) معلم 
رحم اهللا يوسف لوال الكلمة اليت ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٣٩١
ما لبث يف السجن ما لبث ورحم اهللا لوطا إن كان ليأوي إىل ركن شديد إذ  ٤٢يوسف } رين عند ربك اذك{ قاهلا 
  قال

  ) قال فما بعث اهللا بعده نبيا إال يف ثروة من قومه  ٨٠هود } لو أن يل بكم قوة أو آوي إىل ركن شديد { لقومه 
إن جربيل حني ركض زمزم بعقبة ( قال  وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ٣٩٢

  ) جعلت أم إمساعيل جتمع البطحاء قال النيب صلى اهللا عليه وسلم رحم اهللا هاجر لو تركتها كانت عينا معينا 
إن اهللا ومالئكته يصلون على الصف ( وعن الرباء رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣٩٣



  صفوف املقدمة ويف لفظ على ال) األول 
اللهم من آمن بك وشهد أين ( وعن فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣٩٤

رسولك فحبب إليه لقاك وسهل عليه قضاك وأقلل له من الدنيا ومن مل يؤمن بك ومل يشهد أين رسولك فال حتبب 
  ) ا إليه لقاك وال تسهل عليه قضاك وأكثر له من الدني

اللهم ( وعن العرباض بن السارية السلمي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٣٩٥
  ) علم معاوية الكتاب واحلساب وقه العذاب 

  )اللهم أعز اإلسالم بعمر بن اخلطاب خاصة ( وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣٩٦

  
  ) إن اهللا ومالئكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وعنها  ٣٩٧

  روى هذه األحد عشر حديثا أبو حامت بن حبان يف صحيحه 
وعن عبد اهللا بن شداد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لسعد بن معاذ وهو يكيد  ٣٩٨

  ) ن سيد قوم فقد صدقت اهللا ما وعدته واهللا صادقك ما وعدك بنفسه جزاك اهللا خريا م
  يكيد بنفسه بفتح الياء أي جيود هبا 

وعن أيب إياس املزين وامسه معاوية بن قرة قال قال أبو الدرداء رضي اهللا عنه إين ألدعو لسبعني من إخواين  ٣٩٩
  وأنا ساجد 

  عو للزبري يف صالته ويسميه وعن هشام بن عروة رضي اهللا عنهما أن أباه كان يد ٤٠٠
  روامها ابن أيب شيبة يف مصنفه 

  وقد تقدم يف األبواب السابقة مجلة أحاديث يف التخصيص بالدعاء

 *  

  الباب الثامن

 *  

  فيمن دعي عليه أو أمر بالدعاء عليه

  فيمن دعي عليه أو أمر بالدعاء عليه

 الوامشات واملستومشات واملتنمصات واملتفلجات عن عبد اهللا وهو ابن مسعود رضي اهللا عنه قال لعن اهللا ٤٠١
للحسن املغريات خلق اهللا فبلغ ذلك امرأة من بين أسد يقال هلا أم يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغين أنك لعنت كيت 
وكيت فقال هلا ومايل ال ألعن من لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف كتاب اهللا عز وجل فقالت لقد قرأت 

وما آتاكم الرسول فخذوه { ني اللوحني فما وجدت فيه ما تقول فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت ما ب
قالت بلى قال فإنه قد هنى عنه قالت فإين أرى أهلك يفعلونه قال فاذهيب فانظري  ٧احلشر } وما هناكم عنه فانتهوا 



  ا جامعتنا فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا فقال لو كانت كذلك م
  اللعن الطرد واإلبعاد عن اخلري واللعن املسخ واللعن التعذيب 

  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال لعن النيب صلى اهللا عليه وسلم الواصلة واملستوصلة الوامشة والستومشة  ٤٠٢
  والوشم غرز الذارع أو الثغر بإبرة مث حشوه بالكحل حىت خيضر 

ن احلاجب واملنماص املنقاش واملتفلجات للحسن هن الاليت حيززن أسناهنن حبديدة والنامصة اليت تنتف الشعر م
  ليتباعد ما بينها والواصلة اليت توصل شعرها بشعر آخر

  
وعن عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهما قال دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم األحزاب على  ٤٠٣

  ) حلساب اللهم اهزم األحزاب اللهم اهزمهم وزلزهلم املشركني اللهم منزل الكتاب سريع ا
  روى هذه الثالثة األحاديث اجلماعة 

وعن علي رضي اهللا عنه قال ما كتبنا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال القرآن وما يف هذه الصحيفة قال  ٤٠٤
أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة املدينة حرام ما بني عري إىل ثور فمن أحدث حدثا ( النيب صلى اهللا عليه وسلم 

والناس أمجعني ال يقبل منه عدل وال صرف وذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اهللا 
واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه صرف وال عدل ومن واىل قوما بغري إذن مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس 

  ) مجعني ال يقبل منه صرف وال عدل أ
رواه اجلماعة إال ابن ماجه وعند مسلم ومن ادعى إىل غري أبيه أو انتمى إىل غري مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة 

  والناس أمجعني 
يها روي بكسر الدال إذا آوى من أحدث ف) حمدثا ( بالعني املهملة والياء آخر احلروف والراء جبل وقوله ) عري ( 

  وبالفتح يعين آوى بدعة ورضي هبا 
النافلة وقيل العدل الفدية والصرف التوبة ومعىن الفدية هنا أن ال جيد يف القيمة ) الصرف ( الفريضة و ) والعدل ( 

  فدى يفتدي به خبالف

  غريه من املذنبني الذي يفدون من النار باليهود والنصارى ومعىن أخفر غدر ونقض 
مأل اهللا بيوهتم وقبورهم نارا كما شغلونا عن ( صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يوم اخلندق وعنه عن النيب  ٤٠٥

  ) الصالة الوسطى حىت غابت الشمس 
  رواه اجلماعة إال ابن ماجه 

وعن عبد اهللا وهو ابن مسعود رضي اهللا عنه قال بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش 
إذ جاء عقبة بن أيب معيط بسال جزور فقذفه على ظهر النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يرفع رأسه حىت من املشركني 

اللهم ( جاءت فاطمة رضي اهللا عنها فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ن ربيعة وعقبة بن أيب معيط وأمية بن عليك املأل من قريش اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة ب

فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا يف بئر غري أمية أو أيب فإنه كان رجال ضخما فلما جروه ) خلف وأيب بن خلف 
  تقطعت أوصاله قبل أن يلقى يف البئر 

  سال جزور بفتح أوهلما والسال اجللدة اليت يكون فيها الولد 



إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه ( عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وعن أيب هريرة رضي اهللا ٤٠٧
  )فأبت فبات غضبان لعنتها املالئكة حىت تصبح 

  
  روامها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 

  ويف رواية للبخاري ومسلم والنسائي 
  إذا باتت املرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة حىت ترجع 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال بلغ عمر رضي اهللا عنه أن فالنا باع مخرا فقال قاتل اهللا فالنا أمل يعلم أن  ٤٠٨
وعند مسلم لعن ) قاتل اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  اهللا اليهود 
  ومعىن مجلوها أذابوها 

( يرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة اآلخرة يقول وعن أيب هر ٤٠٩
اللهم أنج عياش بن أيب ربيعة اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج املستضعفني من 

  ر خمتص) املؤمنني اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنني كسين يوسف 
وطأتك بفتح الواو وسكون الطاء وباهلمزة مع القصر قال اخلطايب هي العقوبة واملشقة وأريد هبا هنا ضيق املعيشة 

  مأخوذ من وطء الدابة الشيء وركضها إياه برجلها 
  لعن اهللا السارق يسرق البيضة( وعنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٤١٠

  ) فتقطع يده ويسرق احلبل فتقطع يده 
  روى هذه الثالثة البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه 

ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن فيقول أحدمها اللهم ( وعنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٤١١
  ) أعط منفقا خلفا ويقول اآلخر اللهم أعط ممسكا تلفا 

بن عمر رضي اهللا عنهما فمروا بفئة أو بنفر نصبوا دجاجة وعن سعيد بن جبري رضي اهللا عنه قال كنت عند ا ٤١٢
  يرموهنا فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا إن النيب صلى اهللا عليه وسلم لعن من فعل هذا 

ة ملسلم روامها البخاري ومسلم ويف رواية للبخاري أيضا لعن النيب صلى اهللا عليه وسلم من مثل باحليوان ويف رواي
  والنسائي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لعن من اختذ شيئا فيه الروح غرضا 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم سبعني رجال حلاجة يقال هلم القراء فعرض هلم  ٤١٣
كم أردنا إمنا حنن جمتازون يف حيان من بين سليم رعل وذكوان عند بئر يقال هلا بئر معونة فقال القوم واهللا ما إيا

حاجة للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقتلوهم فدعا النيب صلى اهللا عليه وسلم عليهم شهرا يف صالة الغداة وذلك بدء 
  القنوت وما كنا نقنت 

  متفق عليه ويف رواية ملسلم قنت شهرا يلعن رعال وذكوان وعصية عصوا اهللا ورسوله

  
لعن اهللا ( قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه الذي مل يقم منه وعن عائشة رضي اهللا عنه  ٤١٤



ولوال ذلك ألبرز قربه غري أنه خشي أو أخشى أن يتخذ مسجدا ) اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 
  متفق عليه 

ني من الرجال بالنساء وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال لعن النيب صلى اهللا عليه وسلم املتشبه ٤١٥
  واملتشبهات من النساء بالرجال 

رواه اجلماعة إال مسلما ويف رواية للبخاري لعن النيب صلى اهللا عليه وسلم املخنثني من الرجال واملترجالت من 
  قال فأخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم فالنا وأخرج عمر فالنة ) أخرجوهم من بيوتكم ( النساء وقال 
ده يف احملكم خنث الرجل خنثا فهو خنث وخينث وأخنث تثىن وتكسر واألنثى خنثة وقيل املخنث الذي قال ابن سي

  يفعل فعل اخلناثي 
وعنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث بكتاب إىل كسرى مع عبيد اهللا بن حذافة السهمي فأمره أن  ٤١٦

فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن املسيب قال فدعا عليهم يدفعه إىل عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إىل كسرى 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ميزقوا كل ممزق 

  رواه البخاري وأبو داود والنسائي 
  وعن عون بن أيب جحيفة رضي اهللا عنه قال لعن النيب صلى اهللا عليه وسلم ٤١٧

  وكسب البغي ولعن املصورين  الوامشة واملستومشة وآكل الربا وموكله وهنى عن مثن الكلب
  رواه البخاري وأبو داود 

  والبغي بتشديد الياء وكسب البغي ما تعطاه على الزنا 
  وأبو جحيفة امسه عبد اهللا بن وهب السوائي 

تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٤١٨
  ) ن أعطي رضي وإن مل يعط مل يرض واخلميصة إ

  رواه البخاري والترمذي وابن ماجه وعند الترمذي لعن عبد الدينار 
  والقطيفة كساء ذو مخل وهي اخلملة أيضا واخلميصة كساء من صوف أو خز معلمة كانت من لباس الناس 

ليه وسلم تشكو إليه زوجها أنه وعن علي رضي اهللا عنه قال رأيت امرأة الوليد جاءت إىل النيب صلى اهللا ع ٤١٩
قالت إنه يضربين فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده ) اذهيب إليه فقويل له كيت وكيت ( يضرهبا فقال هلا 

  ) اللهم عليك الوليد ( وقال 
  رواه البخاري يف كتاب رفع اليدين وصححه 

لعن اهللا الذي ( عليه محار قد وسم يف وجهه فقال وعن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر  ٤٢٠
  )ومسه 

  
أما بلغكم أين لعنت من ( رواه مسلم وأبو داود والترمذي ولفظ أيب داود مر عليه حبمار قد وسم يف وجهه فقال 

  فنهى عن ذلك ) وسم البهيمة يف وجهها أو ضرهبا يف وجهها 
من مسع رجال ينشد ضالة يف (  صلى اهللا عليه وسلم وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا ٤٢١

  ) املسجد فليقل ال ردها اهللا عليك فإن املساجد مل تنب هلذا 



  رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه 
  ينشد بفتح الياء يقال نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدهتا إذا عرفتها 

ار إىل أخيه حبديدة فإن املالئكة تلعنه حىت وإن كان من أش( وعنه قال قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم  ٤٢٢
  ) أخاه ألبيه وأمه 

  رواه مسلم والترمذي والنسائي 
وعن بريدة رضي اهللا عنه أن رجال نشد يف املسجد فقال من دعا إىل اجلمل األمحر فقال النيب صلى اهللا عليه  ٤٢٣
  ) ال وجدت إمنا بنيت املساجد ملا بنيت له ( وسلم 

  لم والنسائي وابن ماجه رواه مس
مث ) أعوذ باهللا منك ( وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسمعناه يقول  ٤٢٤
  وبسط يده) ألعنك بلعنة اهللا ثالثا ( قال 

معك تقوله قبل ذلك كأنه تناول شيئا فلما فرغ من الصالة قلنا يا رسول اهللا قد مسعناك تقول يف الصالة شيئا مل نس
إن عدو اهللا إبليس جاء بتراب من نار فجعله يف وجهي فقلت أعوذ باهللا منك ثالث ( ورأيناك بسطت يدك قال 

مرات مث قلت ألعنك بلعنة اهللا التامة فلم يستأخر ثالث مرات مث أردت أخذه واهللا لوال دعوة أخينا سليمان ألصبح 
  ) موثقا يلعب به ولدان أهل املدينة 

وعن أيب الطفيل عامر بن واثلة رضي اهللا عنه قال كنت عند علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فأتاه رجل  ٤٢٥
فقال ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يسر إليك قال فغضبت وقال ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يسر إلينا 

لعن اهللا من لعن وا ( هن يا أمري املؤمنني قال قال  شيئا يكتمه الناس غري أنه قد حدثين بكلمات أربع قال فقال ما
  ) لده ولعن اهللا من ذبح لغري اهللا ولعن اهللا من آوى حمدثا ولعن اهللا من غري منار األرض 

  روامها مسلم والنسائي ويف رواية ملسلم أيضا والديه بالتثنية واملنار حمجة الطريق 
اللهم من ويل من أمر أميت ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  وعن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها أن ٤٢٦

  ) شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ويل من أمر أميت شيئا فرفق هبم فارفق به 
قالوا يا ) ومن ويل منهم شيئا فشق عليهم فعليه هبلة اهللا ( رواه مسلم والنسائي وأبو عوانة يف صحيحه وقال فيه 

  ) لعنة اهللا ( لة قال رسول اهللا وما البه
  وعن جابر رضي اهللا عنه قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آكل الربا ٤٢٧

  وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء 
  رواه مسلم وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن مسعود وقال الترمذي حسن صحيح 

) رغم أنفه مث رغم أنفه مث رغم أنفه ( صلى اهللا عليه وسلم  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا ٤٢٨
  ) من أدرك والديه عند الكرب أحدمها أو كالمها مث مل يدخاله اجلنة ( قيل من يا رسول اهللا قال 

وعن إياس بن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنهما أن أباه حدثه أن رجال أكل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه  ٤٢٩
ما منعه إال الكرب قال فما رفعهما إىل فيه ) ال استطعت ( قال ال أستطيع قال ) كل بيمينك ( ه فقال وسلم بشمال

  انفرد هبما مسلم 
  وهذا الرجل هو بسر بن راعي العري قاله اخلطيب وبسر بضم الباء والسني املهملة والعري بفتح العني وهو احلمار 



أهنا قالت لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املختفي واملختفية  وعن عمرة بنت عبد الرمحن رضي اهللا عنها ٤٣٠
  يعين نباش القبور 

رواه مالك يف املوطأ هكذا مرسال وقال ابن عبد الرب يف التمهيد وقد روي هذا احلديث مسندا من حديث مالك 
عن عائشة فذكره مث قال وغريه رواه عن مالك حيىي بن صاحل الوحاظي فقال حدثنا مالك عن أيب الرجال عن عمرة 

ورواية الوحاظي مشهورة عنه يف توصيل هذا احلديث قال وكذلك رواه عبد اهللا بن عبد الوهاب عن مالك وقال 
  هذا التفسري يف هذا

احلديث من قول مالك وال أعلم أحدا خالفه يف ذلك وأصل الكلمة الظهور والكشف ألن النباش يكشف امليت 
  عنه عن ثيابه ويظهره ويقلعها 

  والوحاظي بضم الواو وباحلاء املهملة والظاء املعجمة نسبة إىل وحاظة بن سعد بن عوف 
وأبو الرجال هو حممد بن عبد الرمحن أبو عبد الرمحن وإمنا لقب بأيب الرجال لولده وكانوا عشرة رجال وهو ابن 

  عمرة املذكورة اتفق عليه وعلى أمه البخاري ومسلم 
اهللا عنهما قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زائرات القبور واملتخذين عليها وعن ابن عباس رضي  ٤٣١

  املساجد والسرج 
  رواه األربعة وابن حبان يف صحيحه واللفظ أليب داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن 

لوط لعن اهللا من عمل عمل قول لعن اهللا من عمل عمل قوم ( وعنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٤٣٢
  ) لوط لعن اهللا من عمل عمل قوم لوط 

رواه األربعة وابن حبان يف صحيحه واللفظ للنسائي وقال الترمذي إن حممد بن إسحاق رواه عن عمرو بن أيب عمر 
  وأنه ذكر فيه ملعون من أتى هبيمة 

  وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال لعن رسول اهللا ٤٣٣

  لى اهللا عليه وسلم الراشي واملرتشي ص
  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حسن صحيح 

  وعن حذيفة وهو ابن اليمان رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن من جلس وسط احللقة  ٤٣٤
  حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وقال

  ) ملعون من أتى امرأة يف دبرها ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٤٣٥
  رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه 

  ملرأة تلبس لبسة الرجل وعنه قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرجل يلبس لبسة املرأة وا ٤٣٦
  رواه أبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه بلفظ واحد 

لعن اهللا اخلمر وشارهبا وساقيها ( وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٤٣٧
  )ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه 

  
ماجه واللفظ أليب داود ورواه الترمذي وابن ماجه أيضا من حديث أنس وزاد فيه وآكل مثنها رواه أبو داود وابن 



ورواه احلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه من حديث ابن عباس ولفظهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  حيح اإلسناد وسلم أتاه جربيل فقال يا حممد إن اهللا لعن اخلمر فذكراه بلفظ واحد وقال احلاكم ص

  وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النائحة واملستمعة  ٤٣٨
وعن سعيد بن غزوان عن أبيه رضي اهللا عنهما أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا برجل مقعد فسأله عن أمره فقال 

هذه ( صلى اهللا عليه وسلم نزل بتبوك إىل خنلة فقال سأحدثك حديثا فال حتدث به ما مسعت أين حي إن رسول اهللا 
فما قمت عليها إىل ) قطع اهللا أثره ( مث صلى إليها فأقبلت وأنا غالم أسعى حىت مررت بينه وبينها فقال ) قبلتنا 

  يومي هذا 
لعن رسول اهللا  وعن ابن أيب مليكة وامسه عبد اهللا قال قيل لعائشة رضي اهللا عنها إن امرأة تلبس النعل فقالت ٤٤٠

  صلى اهللا عليه وسلم الرجلة من النساء 
  روى الثالثة أبو داود 

الرجلة هي املترجلة يقال امرأة رجلة إذا تشبهت بالرجال يف زيهم وهيأهتم فأما يف العلم والرأي فمحمود ومنه أن 
  أم املؤمنني عائشة كانت رجلة الرأي 

  مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم أو قالوعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما أنه  ٤٤١

ال حيبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال منافق من أحبهم فأحبه اهللا ومن ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األنصار 
  ) أبغضهم فأبغضه اهللا 

  رواه الترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث صحيح 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد ( عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وعن أيب هريرة رضي اهللا  ٤٤٢

  ) فقولوا ال أربح اهللا جتارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالته فقولوا ال رد اهللا عليك 
 رواه الترمذي والنسائي واحلاكم يف املستدرك بلفظ واحد ورواه ابن حبان يف صحيحه مبعناه وقال الترمذي حسن

  غريب وقال احلاكم صحيح على شرط مسلم 
  وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احمللل واحمللل له  ٤٤٣

رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي واللفظ له حسن صحيح ورواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث 
  علي رضي اهللا عنه 

من كنت مواله فعلي مواله (  سرحية أو زيد بن أرقم شك شعبة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال وعن أيب ٤٤٤
(  

  
رواه الترمذي وهذا لفظه وقال حسن غريب ورواه النسائي وابن حبان يف صحيحه من حديث زيد من غري شك أمت 

  منه وزاد فيه اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 
  املهملة وكسر الراء وباحلاء املهملة وامسه حذيفة بن أسيد بفتح اهلمزة  وأبو سرحية بفتح السني

فحضرنا فلما ) احضروا املنرب ( وعن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٤٤٥
فلما نزل ) آمني ( لثة قال مث ملا ارتقى الدرجة الثا) آمني ( فلما ارتقى الدرجة الثانية قال ) آمني ( ارتقى درجة قال 

إن جربيل عرض يل فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر ( قلنا يا رسول اهللا لقد مسعنا منك اليوم شيئا ما مسعناه قال 



له فقلت آمني فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمني فلما رقيت الثالثة قال بعد 
  ) ده أو أحدمها فلم يدخاله اجلنة قلت آمني من أدرك أبويه الكرب عن

من ( رواه احلاكم يف املستدرك وصحح إسناده ورواه ابن حبان يف صحيحه من حديث مالك بن احلويرث وفيه 
  ) ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده اهللا قل آمني فقلت آمني 

من أهان قريشا أهانه ( ليه وسلم يقول وعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع ٤٤٦
  ) اهللا 
  )من أخاف أهل املدينة أخافه اهللا ( وعن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٤٤٧

  
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن اخلامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية  ٤٤٨

  بالويل 
لعن اهللا من ذبح لغري اهللا ولعن اهللا من ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٤٤٩

غري ختوم األرض ولعن اهللا من كمه األعمى عن السبيل ولعن اهللا من سب والديه ولعن اهللا من توىل غري مواليه ولعن 
  وم لوط قاهلا ثالثا يف عمل ق) اهللا من عمل عمل قوم لوط 

سيكون يف آخر ( وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٤٥٠
أميت رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب املساجد نساؤهم كاسيات عاريات على 

  ) رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإهنن ملعونات 
أهنن يلبسن األثواب الرقاق اليت تصف لون البدن وقيل كاسيات من الثياب عاريات من ) اسيات عاريات ك( معىن 

  لباس التقوى 
وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال يا أم عبد اهللا أال أخربك مبا لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٤٥١

  ن حلق أو خرق أن سلق قالت بلى قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م
  مبعىن صاح) سلق ( 

  
من علق متيمة فال أمت ( وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٤٥٢

  ) اهللا له ومن علق ودعة فال ودع اهللا له 
والدهم يتقون هبا العني بزعمهم بالتاء املثناة واحدهتا متيمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أ) التمائم ( و 

  فأبطله النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ستة لعنتهم ولعنهم اهللا وكل ( وعن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٤٥٣

اهللا وليعز من أذل نيب جماب الدعوة الزائد يف كتاب اهللا واملكذب بقدر اهللا واملسلط باجلربوت ليذل بذلك من أعز 
  ) اهللا واملستحل حلرم اهللا واملستحل من عتريت ما حرم اهللا والتارك لسنيت 

  روى هذه السبعة ابن حبان يف صحيحه 
ما من يوم يصبح العباد فيه إال ( وقد تقدم يف الباب السابع حديث أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ) هم أعط منفقا خلفا ويقول اآلخر اللهم أعط ممسكا تلفا ملكان ينزالن فيقول أحدمها الل



  وحديثه أيضا يف دعاء املالئكة لروح املؤمن ودعائهم على روح الكافر 
اللهم من آمن بك وشهد أين رسولك فحبب إليه لقاك ( وحديث فضالة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

يؤمن بك ومل يشهد أين رسولك فال حتبب إليه لقاك وال تسهل عليه وسهل عليه قضاك وأقلل له من الدنيا ومن مل 
  )قضاك وأكثر له من الدنيا 

 *  

  الباب التاسع

 *  

  فيمن هني عن الدعاء عليه وما هني عن الدعاء به

  فيمن هنى عن الدعاء عليه وما هنى عن الدعاء به

ال تسبوا أصحايب فلو أن أحدكم ( يه وسلم عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عل ٤٥٤
  ) أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه 

  رواه اجلماعة 
وعن قيس بن أيب حازم رضي اهللا عنه قال دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال إن أصحابنا  ٤٥٥

موضعا إال التراب ولوال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم الذين سلفوا مضوا ومل تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما مل جند له 
هنانا أن ندعو باملوت لدعوت به مث أتيناه مرة أخرى وهو يبين حائطا له فقال إن املسلم يؤجر يف كل نفقة إال شيء 

  جيعله يف التراب 
  رواه اجلماعة إال أبا داود 

  وف بن احلارث وأبو حازم باحلاء املهملة وامسه عوف بن احلارث وقيل عبد ع
إن من أكرب الكبائر أن يلعن ( وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٤٥٦

يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه ( قيل يا رسول اهللا وكيف يلعن الرجل والديه قال ) الرجل والديه 
  )فيسب أمه 

  
  والترمذي ولفظ مسلم من الكبائر شتم الرجل والديه  رواه البخاري ومسلم وأبو داود

قال اهللا عز وجل يؤذيين ابن آدم يسب ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٤٥٧
  ) الدهر وأنا الدهر بيدي األمر أقلب الليل والنهار 

   داود رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي واللفظ للبخاري وأيب
قالوا وال ) لن يدخل أحدا عمله اجلنة ( وعنه رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٤٥٨

وال أنا إال أن يتغمدين اهللا بفضل ورمحة فسددوا وقاربوا وال يتمىن أحدكم املوت إما حمسنا ( أنت يا رسول اهللا قال 



  ) ستعتب فلعله أن يزداد خريا أو مسيئا فلعله ي
  رواه البخاري ومسلم والنسائي 

ال يتمنني أحدكم املوت وال يدع به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه ال يزيد ( ولفظ مسلم 
  ) املؤمن عمره إال خريا 

  يستعتب أي يعترف ويلوم نفسه ويعتبها 
من حلف مبلة غري اإلسالم كاذبا ( ليه وسلم قال وعن ثابت بن الضحاك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا ع ٤٥٩

  )فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يف نار جهنم ولعن املؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله 

  
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أضحى أو فطر إىل  ٤٦٠

يا معشر ( فمر على النساء فقال ) يا أيها الناس تصدقوا ( ظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال املصلى مث انصرف فوع
) تكثرن اللعن وتكفرن العشري ( فقلن ومب ذلك يا رسول اهللا قال ) النساء تصدقن فإين رأيتكن أكثر أهل النار 

  وذكر احلديث متفق عليهما 
قال أبو ) اضربوه ( لى اهللا عليه وسلم برجل قد شرب قال وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال أتى النيب ص ٤٦١

ال تقولوا ( هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك اهللا قال 
  ) هكذا وال تعينوا عليه الشيطان 

  رواه البخاري وأبو داود 
  أخزاه اهللا أي فضحه 

ال تسبوا األموات فإهنم قد أفضوا إىل ما ( نها قالت قال النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن عائشة رضي اهللا ع ٤٦٢
  ) قدموا 

  رواه البخاري والنسائي 
وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما قال بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره وامرأة من  ٤٦٣

خذوا ما عليها ودعوها فإهنا ( هللا صلى اهللا عليه وسلم فقال األنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول ا
  قال عمران فكأين أراها اآلن متشي يف الناس ما يعرض هلا أحد ) ملعونة 

  رواه مسلم وأبو داود والنسائي

  
إن اللعانني ال يكونون ( وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٤٦٤
  ) داء وال شفعاء يوم القيامة شه

وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما يف حديث طويل إن رجال من األنصار أناخ ناضحا له فركبه مث بعثه  ٤٦٥
قال ) من هذا الالعن بعريه ( فتلدن عليه بعض التلدن فقال له شأ لعنك اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

انزل عنه فال تصحبنا مبلعون ال تدعوا على أنفسكم وال تدعوا على أوالدكم وال تدعوا على  (أنا يا رسول اهللا قال 
  ) أموالكم وال توافقوا من اهللا ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم 

  روامها مسلم وأبو داود وزاد يف هذا احلديث وال تدعوا على خدمكم 



  ملة املشددة أي تلكأ ومل ينبعث بفتح املثناة من فوق والالم والدال امله) تلدن ( 
وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاد رجال من املسلمني قد خفت فصار مثل  ٤٦٦

قال نعم كنت أقول اللهم ) هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه ( الفرخ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
سبحان اهللا ال تطيقه أو ال ( جله يل يف الدنيا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما كنت معاقبين به يف اآلخرة فع

  قال فدعا اهللا له فشفاه ) تسطيعه أفال قلت اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
  رواه مسلم والترمذي والنسائي

  
( عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم املسيب فقال وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا  ٤٦٧

ال تسيب احلمى فإهنا تذهب ( قالت احلمى ال بارك اهللا فيها فقال ) مالك يا أم السائب أو يا أم املسيب تزفزفني 
  ) خطايا بين آدم كما يذهب الكري خبث احلديد 

  رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث أيب هريرة 
طالع تزفزفني بضم التاء وفتح الزاي أي ترعدين والزفزفة الرعدة ورواه بعضهم بالراء والقاف قال قال صاحب امل

  أبو مروان مها صحيحان 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رجال لعن الريح وقال مسلم وهو ابن أيب قرمي أن رجال نازعته الريح  ٤٦٨

ال يلعنها فإهنا مأمورة وإنه من لعن ( نيب صلى اهللا عليه وسلم رداءه على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال ال
  ) شيئا ليس بأهل رجعت اللعنة عليه 

  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن حبان يف صحيحه 
ال تالعنوا بلعنة اهللا وال بغضب اهللا ( وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٤٦٩
  ) النار وال ب

  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٤٧٠

الريح من روح اهللا تأيت بالرمحة وتأيت بالعذاب فإذا رأيتموها فال تسبوها وسلوا اهللا خريها واستعيذوا باهللا من ( يقول 
  ) شرها 

  رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه 
  على شرط الشيخني ) ١(ورواه احلاكم أيضا من حديث أيب بن كعب وقال فيه 

  بفتح الراء رمحة اهللا ) وروح اهللا ( 
ال تسبوا الديك فإنه ( ه وسلم وعن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي ٤٧١

  ) يوقظ إىل الصالة 
  رواه أبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه هبذا اللفظ 

إن العبد إذا لعن شيئا صعدت ( وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٤٧٢
األرض فتغلق أبواهبا دوهنا مث تأخذ ميينا ومشاال فإذا مل جتد اللعنة إىل السماء فتغلق أبواب السماء دوهنا مث هتبط إىل 

  ) مساغا رجعت إىل الذي لعن فإن كان لذلك أهال وإال رجعت إىل قائلها 



وعن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها أهنا سرقت ملحفة هلا فجعلت تدعو على من سرقها فجعل النيب صلى  ٤٧٣
  ) نه ال تسبخي ع( اهللا عليه وسلم يقول 

  روامها أبو داود 
  بضم التاء وفتح السني املهملة وكسر املوحدة وباخلاء املعجمة قال أبو داود ال تسبخي ال ختففي) تسبخي ( 
  صحيح  -١

  
  ) ال تسبوا الريح ( وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٤٧٤

  ي وقال حسن صحيح رواه الترمذي والنسائي واللفظ للترمذ
  ) ال يدخل اجلنة لعان ( وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٤٧٥

  رواه أبو عوانة يف صحيحه 
  ) ال تقبحوا الوجوه ( وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٤٧٦
تسمون أوالدكم حممدا مث ( لك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وعن أنس بن ما ٤٧٧

  ) تلعنوهنم 
نعمت الدار الدنيا ملن تزود منها آلخرته ( وعن طارق رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٤٧٨

ال العبد قبح اهللا الدنيا قالت الدنيا قبح وبئست الدار الدنيا ملن صدته عن آخرته وقصرت به عن رضى ربه وإذا ق
  ) اهللا أعصانا لربه 

  روى الثالثة احلاكم يف املستدرك 
  ال يقولن( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٤٧٩

  ) أحدكم قبح اهللا وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن اهللا خلق آدم على صورته 
  ه رواه ابن حبان يف صحيح

وقال يريد به على صورة الذي قيل له قبح اهللا وجهك من ولده والدليل على أن اخلطاب لبين آدم دون غريهم 
  ألن وجه آدم يف الصورة يشبه صورة ولده) ووبه من أشبه وجهك ( قوله صلى اهللا عليه وسلم 

 *  

  الباب العاشر

 *  

  يف اسم اهللا األعظم وأمسائه احلسىن

  امسائه احلسىنيف اسم اهللا األعظم و



عن بريدة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع رجال يقول اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك  ٤٨٠
لقد سألت اهللا بامسه الذي إذا سئل به ( أنت اهللا األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد فقال 

  ) أعطى وإذا دعي به أجاب 
عة واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه واللفظ أليب داود وقال الترمذي هذا حديث حسن رواه األرب

غريب وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني وقال احلافظ أبو احلسن علي بن املفضل املقدسي إسناده ال مطعن 
  فيه وال أعلم أنه روي يف هذا الباب حديث أجود منه إسنادا 

  ) لقد سألت اهللا بامسه األعظم ( د أيضا ويف رواية أليب داو
وعن أنس رضي اهللا عنه أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالسا ورجل يصلي مث دعا اللهم إين  ٤٨١

أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت املنان بديع السماوات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام يا حي يا قيوم فقال النيب 
  ) لقد دعا اهللا عز وجل بامسه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ( ليه وسلم صلى اهللا ع

  رواه األربعة واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما واللفظ أليب داود وقال احلاكم صحيح على شرط مسلم 
  وعند ابن ماجه ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك املنان ويف رواية ابن

  نان قال اجلوهري احلنان بالتشديد ذو الرمحة انتهى واملنان الكثري العطاء حبان احلنان امل
والرجل الذي دعا قال اخلطيب هو أبو عياش زيد بن الصامت األنصاري الزرقي وأبو عياش باملثناة آخر احلروف 

  والشني املعجمة 
{ اسم اهللا األعظم يف هاتني اآليتني (  وعن أمساء بنت يزيد رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ٤٨٢

} امل اهللا ال إله إال هو احلي القيوم { وفاحتة آل عمران  ١٦٣البقرة } وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم 
   ١٢آل عمران 

  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح 
اسم اهللا األعظم يف ثالث سور من القرآن ( رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال وعن أيب أمامة  ٤٨٣

  قال القاسم فالتمستها إنه احلي القيوم ) يف سورة البقرة وآل عمران وطه 
هل أدلكم على اسم ( وعن سعد بن مالك رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٤٨٤
عظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى الدعوة اليت دعاها يونس عليه السالم حيث ناداه يف اهللا األ

فقال رجل يا رسول اهللا هل كانت ليونس  ٨٧األنبياء } ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني { الظلمات 
وجنيناه من الغم { سمع قول اهللا عز وجل أال ت( خاصة أم للمؤمنني عامة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٨٨األنبياء } وكذلك ننجي املؤمنني 

  
  روامها احلاكم يف املستدرك 

إن هللا تسعة وتسعني امسا مئة إال ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٤٨٥
  ) واحدا من أحصاها دخل اجلنة 

   رواه اجلماعة إال أبا داود
  ) ال حيفظها أحد إال دخل اجلنة وهو وتر حيب الوتر ( ويف رواية للبخاري أيضا 



  ويف رواية لإلمام مسلم وابن ماجه من حفظها دخل اجلنة 
زاد الترمذي هو اهللا الذي ال إله إال هو الرمحن الرحيم امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب 

ور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط اخلافض الرافع املعز املذل السميع اخلالق البارئ املص
البصري احلكم العدل اللطيف اخلبري احلليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبري احلفيظ املقيت احلسيب اجلليل 

الشهيد احلق الوكيل القوي املتني الويل احلميد  الكرمي الرقيب اجمليب الواسع احلكيم العظيم الودود اجمليد الباعث
احملصي املبدئ املعيد احمليي املميت احلي القيوم الواجد املاجد الواحد الصمد القادر املقتدر املقدم املؤخر األول اآلخر 

  الظاهر الباطن الوايل املتعايل الرب التواب املنتقم

قسط اجلامع الغين املغين املانع الضار النافع النور اهلادي البديع العفو الرؤوف مالك امللك ذو اجلالل واإلكرام امل
  ) الباقي الوارث الرشيد الصبور 

وقال غريب حدثنا به غري واحد عن صفوان بن صاحل وال نعرفه إال من حديث صفوان بن صاحل وهو ثقة عند أهل 
سلم وال نعلم يف كثري شيء من الروايات احلديث وقد روي من غري وجه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و

  ذكر األمساء إال يف هذا احلديث 
ويف رواية ابن ماجه أيضا ذكر األمساء وقال قال زهري فبلغنا عن غري واحد من أهل العلم أن أوهلا يفتح بقول ال إله 

  له األمساء احلسىن  إال اهللا وحده ال شريك له وله امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال إله إال اهللا
وأخرجه احلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه بذكر األمساء ورواية احلاكم مثل رواية الترمذي سواء وقال 

هذا حديث قد خرجاه يف الصحيحني بأسانيد صحيحة دون ذكر األمساء فيه والعلة فيه عندمها أن الوليد بن مسلم 
مل يذكرها غريه وليس هذا بعلة فإين ال أعلم اختالفا بني أئمة احلديث أن تفرد بسياقه بطوله وذكر األمساء فيه و

الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أيب اليمان وبشر بن شعيب وعلي بن عياش وأقراهنم من أصحاب 
ن حممد شعيب مث نظرنا فوجدنا احلديث قد رواه عبد العزيز بن حصني عن أيب أيوب السختياين بن حسان مجيعا ع

  بن سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بطوله 
  اإلحصاء هو احلفظ كما تقدم ذكره يف بعض طرق احلديث يف الصحيحني 

القدوس من القدس وهو الطهارة والنزاهة ومعناه يف وصفه تعاىل يعود إىل استحالة النقائص والتنزيه عن اآلفات 
  ويقال أيضا بالفتحوالضم فيه أكثر 

  
معناه ذو السالمة من كل عيب ونقيصة وقيل معناه ذو السالم أي منه السالمة لعباده وقيل ذو السالم ) السالم ( 

   ٥٨يس } سالم قوال من رب رحيم { على املؤمنني يف اجلنة قال تعاىل 
خاوف وقيل معناه املصدق فإن أصل املؤمن قيل هو الذي يعزى إليه األمن واألمان بإفادته أسبابه وشدة طرق امل

وهو الذي يصدق عباده ) أنا عند ظن عبدي يب ( اإلميان التصديق فهو املصدق ظنون عباده املؤمنني ومنه قوله تعاىل 
  ما وعدهم به 

املهيمن هو القائم على خلقه بأعماهلم وأرزاقهم وآجاهلم وقيامه عليها باطالعه واستيالئه وحفظه فكل مطلع على 
  األمر مستول عليه حافظ له فهو مهيمن عليه  كنه

  العزيز هو القدمي املثل الذي تشتد احلاجة والوصول إليه 



  اجلبار هو الذي جرب اخللق على ما أراد وقيل هو من قوهلم جربت الكسر إذا أصلحته 
  املتكرب قيل معناه ومعىن العلي واملتعايل والعظيم واحد 

  على معىن التقدير  ١٤املؤمنون } فتبارك اهللا أحسن اخلالقني { وله تعاىل اخلالق املقدر ومحل املفسرون ق
  البارئ املخترع املوجد 

  املصور املرتب للصور واملخترعات 
الغفار هو الغفار لذنوب عباده مرة بعد أخرى بإسبال الستر عليها يف الدنيا والتجاوز عنها يف اآلخرة والغفر يف 

  ر مغفرا اللغة الستر ومنه مسي املغف
  القهار هو الذي ال موجود إال وهو مسخر حتت قهره وقدرته عاجز يف قبضته

  
الوهاب هو الذي جيود بالعطاء ومينح النعم واهلبة التمليك بغري عوض وكل من وهب شيئا لصاحبه فهو واهب وال 

ن إمنا يهبون ماال أو قوال يستحق أن يسمى وهابا إال من تصرفت مواهبه يف أنواع العطايا ودامت نوافله واملخلوقو
يف حال دون حال وال ميلكون أن يهبوا شفاء لسقيم وال هدى لضال وال عافية لذي بالء واهللا سبحانه ميلك مجيع 

  ذلك 
ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري { الفتاح معناه احلاكم بني اخلالئق والفتح يف اللغة احلكم ومنه قوله تعاىل 

يستفتحون { وقيل الفتاح مبدع النصر والفتح ومما جاء يف الفتح مبعىن النصر قوله سبحانه  ٨٩األعراف  }الفاحتني 
   ١٩األنفال } إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح { وقوله تعاىل  ٨٩البقرة } على الذين كفروا 

ولو بسط اهللا الرزق { القابض الباسط هو الذي يوسع الرزق ويقدره يبسطه برمحته ويقبضه حبكمته قال تعاىل 
ويف احلديث عن النيب صلى  ٢٧الشورى } لعباده لبغوا يف األرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبري بصري 

يقول اهللا تعاىل إن من عبادي املؤمنني من ال يصلح إميانه إال على الغىن ولو أفقرته أفسده ذلك وإن ( اهللا عليه وسلم 
 يصلح إميانه إال على الفقر ولو أغنيته أفسده ذلك وإن من عبادي املؤمنني من ال يصلح من عبادي املؤمنني من ال

إميانه إال على الصحة ولو أسقمته أفسده ذلك وإن من عبادي املؤمنني من ال يصلح إميانه إال على السقم ولو 
الذي يقبض األرواح باملوت  وقيل معناه) أصححته أفسده ذلك وإين أدبر عبادي بعلمي كيف أشاء إين لطيف خبري 

ويبسطها عند احلياة قال بعض العلماء جيب أن يقرن بني هذين االمسني وال يفصل بينهما ليكون أنبأ عن القدرة 
فإذا قلت القابض منفردا فكأنك قصرت  ٢٤٥البقرة } واهللا يقبض ويبسط { وأدل على احلكمة كقوله تعاىل 

  أثبت الصفتني وكذلك القول يف اخلافض الرافع واملعز واملذل بالصفة على املنع واحلرمان وإذا مجعت

  
احلكم هو احلاكم الذي ال راد حلكمه وال معقب لقضائه وقيل للحاكم حاكم ملنعه الناس عن التظامل يقال حكمت 

  ملقصد الرجل عن الفساد إذا منعته منه ومن هذا قيل حكمه اللجام ملنعها الدابة عن التمرد والذهاب يف غري جهة ا
  العدل معناه العادل وهو الذي يصدر منه فعل العدل 

اللطيف قيل معناه امللطف كاجلميل معناه اجململ وقيل هو العليم بدقائق األمور وخفياهتا أو احملسن إىل خلقه بإيصال 
  املنافع إليهم برفق ولطف 

وباهتم مع غاية االقتدار وكما قال تعاىل احلليم هو ذو الصفح واألناة الذي ال حتمله زالت العصاة على استعجال عق



  وقيل معناه العفو  ٦١النحل } ولو يؤاخذ اهللا الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة { 
الشكور هو الذي جيازي بيسري الطاعات كثري الدرجات أو يعطي بالعمل يف أيام معدودة نعما يف اآلخرة غري 

  حمدودة 
  ومجيع املراتب منحطة عنه العلي هو الذي ال رتبة فوق رتبته 

  الكبري هو ذو الكربياء والكربياء كمال الذات 
  احلفيظ هو احلافظ جلميع املوجودات يف ذواهتا وصفاهتا واختالفها وائتالفها 

املقيت معناه خالق األقوات وموصلها إىل األرواح والذوات وهو أخص من الرزاق إذ الرزق يتناول القوت وغريه 
وكان اهللا على { تويل على الشيء القادر عليه واالستيالء يتم بالعلم والقدرة ويدل عليه قوله تعاىل وقيل معناه املس
  أي مطلعا قادرا  ٨٥النساء } كل شيء مقيتا 

احلسيب قيل معناه الكايف تقول العرب نزلت بفالن فأكرمين وأحسبين أي أعطاين فأكفاين حىت قلت حسيب وقيل 
  معناه احملاسب

  أي حماسبا  ١٤اإلسراء } كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا { تعاىل  ومنه قوله
  اجلليل هو املوصوف بنعوت اجلالل وهي الغىن وامللك والتقديس والعلم والقدرة وحنوها وقيل معناه العظيم 

ق  }ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد { الرقيب هو احلافظ ال يغيب عنه شيء قاله الزجاج ومنه قوله تعاىل 
١٨   

  الواسع هو الذي وسع غناه مفاقر عباده ووسع رزقه مجيع خلقه ووسع كل شيء رمحة وعلما 
} الذي أحسن كل شيء خلقه { احلكيم معناه احملكم خللق األشياء بإتقان التدبري فيها وحسن التقدير هلا قال تعاىل 

  معناه احلاكم  وقيل ٢الفرقان } وخلق كل شيء فقدره تقديرا { وقال تعاىل  ٧السجدة 
  الودود معناه الواد وهو احملب لعباده الصاحلني وقيل معناه املودود 

اجمليد مبعىن املاجد لكنه أبلغ وهو الشريف ذاته اجلميل أفعاله اجلزيل نواله فكأن شرف الذات إذا قارنه حسن 
  الفعال يسمى جمدا فكأنه جيمع معىن اسم اجلليل والوهاب والكرمي 

  ناشر املوتى يوم احلشر وقيل باعث الرسل إىل األمم الباعث معناه 
الشهيد يرجع معناه إىل العليم مع خصوص إضافة فإنه تعاىل عامل الغيب والشهادة والغيب عبارة عما يكن والشهادة 

عبارة عما يظهر وهو الذي يشاهد فإذا اعترب العلم مطلقا فهو العليم وإذا أضيف إىل الغيب واألمور الباطنة 
  اخلبري وإذا أضيفت إىل األمور الظاهرة فهو الشهيد فهو

  احلق معناه الواجب الوجود وقيل معناه احملق

  
حسبنا اهللا ونعم { الوكيل هو الكايف وقيل معناه الكفيل بأرزاق العباد والقائم عليهم مبصاحلهم ومنه قوله تعاىل 

  أي نعم الكفيل بأمورنا والقائم هبا  ١٧٣آل عمران } الوكيل 
لقوي القادر التام القدرة الذي ال يستويل عليه عجز يف حال من األحوال وقوة املخلوقني متناهية وعن بعض األمور ا

  قاصرة 
املتني الشديد القوة الذي ال تنقطع قوته وال يلحقه مشقة قال اخلطايب وروي املبني باملوحدة أي البني أمره يف 



   ٥٨الذاريات } ذو القوة املتني { اىل الوحدانية قال واحملفوظ هو األول كقوله تع
أي ناصرهم  ٢٥٧البقرة } اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور { الويل معناه الناصر قال تعاىل 
  وقيل معناه متويل أمر اخلالئق 

  مود على كل حال احلميد هو احملمود املثىن عليه الذي يستحق احلمد يف السراء والضراء والشدة والرخاء فهو احمل
  القيوم هو القائم الدائم بال زوال وهو نعت املبالغة يف القيام على الشيء وقيل هو القيم على كل شيء بالرعاية 

  ) يل الواجد ظلم ( الواجد هو الغين الذي ال يفتقر وال يعوزه شيء والوجد واجلدة الغىن ومنه احلديث 
  يم املاجد مبعىن اجمليد كالعامل مبعىن العل

الصمد هو السيد الذي يصمد إليه يف احلوائج وأصل الصمد القصد قال البخاري قال أبو وائل هو السيد الذي 
  انتهى سؤدده وقيل معناه الدائم وقيل الباقي بعد فناء اخللق 
  القادر املقتدر معنامها ذو القدرة ولكن املقتدر أكثر مبالغة

  
وبراهينه النرية وشواهد أعالمه الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته الظاهر الباطن هو الظاهر حبججه الباهرة 

والباطن هو احملتجب عن أبصار اخللق وال يستويل عليه توهم الكيفية وقيل الظاهر الذي ظهر فوق كل شيء بقدرته 
أنت الظاهر فليس  (وقد يكون الظهور مبعىن العلو ومبعىن الغلبة ويف الصحيح أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يقول 

وقد يكون معىن الظهور والبطون احتجابه عن أعني الناظرين وجتليه ) فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء 
  لبصائر املتفكرين وقد يكون معنامها العامل مبا ظهر من األمور املطلع على ما بطن من الغيوب 

  ينفذ فيها أمره وجيري عليها حكمه الوايل هو املالك لألشياء املتويل هلا يصرفها كيف يشاء 
  املتعايل مبعىن العلي مع نوع من املبالغة 

  الرب هو العطوف على عباده احملسن إىل مجيع خلقه بربه 
وقوله تعاىل  ٤٦غافر } أدخلوا آل فرعون أشد العذاب { املنتقم هو الذي يشدد العقاب على من شاء لقوله تعاىل 

   ٥٥الزخرف } أغرقناهم أمجعني فلما آسفونا انتقمنا منهم ف{ 
  العفو هو بناء املبالغة من العفو والعفو الصفح عن الذنوب وترك جمازاة املسيء 

  الرؤوف ذو الرأفة وهي شدة الرمحة 
وأقسطوا إن اهللا حيب املقسطني { املقسط هو العادل يف حكمه يقال أقسط فهو مقسط إذا عدل يف حكمه قال تعاىل 

   ١٥اجلن } وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطبا { هو قاسط إذا جار قال تعاىل وقسط ف ٩احلجرات } 
  اجلامع هو املؤلف بني املتماثالت واملتباينات واملتضادات

  
املانع هو الذي مينع أسباب اهلالك والنقصان يف األبدان واألديان مبا خيلقه من األسباب املعدة للحفظ وقد يكون من 

فمنعه ) ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت ( يستحق العطاء لقوله صلى اهللا عليه وسلم  املنع واحلرمان ملن ال
  سبحانه حكمة وعطاؤه جود ورمحة 

الضار النافع الكالم يف اجلميع بينهما كما تقدم يف القابض والباسط وحنومها ألن يف اجتماعهما وصفا له سبحانه 
  مرجو خموف ولتضمنهما أن اخلري والشر بقدر اهللا  بالقدرة على نفع من شاء وضر من شاء فهو



  النور هو الظاهر الذي به كل ظهور فبنوره يبصر ذو العماية وهبدايته يرشد ذو الغواية 
  البديع هو الذي فطر اخللق مبتدعا له ال على مثال سبق 

  الرشيد هو الذي تنساق املوجودات بتدبريه وإرشاده إىل غاياهتا على سنن الرشاد 
لصبور هو الذي ال يعاجل العصاة باالنتقام منهم بل يؤخر ذلك إىل أجل مسمى وميهلهم لوقت معلوم فمعىن ا

الصبور قريب من معىن احلليم إال أن الفرق بينهما أن العقوبة ال تؤمن يف صفة الصبور كما يؤمن منها يف صفة 
  احلليم واهللا أعلم

 *  

  الباب احلادي عشر

 *  

  بالصباح واملساء والنوم واالستيقاظ يف األدعية املتعلقة

  

  يف األدعية املتعلقة بالصباح واملساء والنوم واالستيقاظ

  ما يقال عند الصباح واملساء

   ٥٢األنعام } وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه { قال اهللا تعاىل 
هر من القول بالغدو واآلصال وال تكن من الغافلني واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخيفة ودون اجل{ وقال اهللا تعاىل 

   ٢٠٥األعراف } 
   ١٣٠طه } وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا { وقال تعاىل 
يف بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه يسبح له فيها بالغدو واآلصال رجال ال تلهيهم جتارة وال { وقال تعاىل 

   ٣٧ - ٣٦ر النو} بيع عن ذكر اهللا 
   ٥٥غافر } وسبح حبمد ربك بالعشي واإلبكار { وقال تعاىل 

  العشي واإلبكار ما بني زوال الشمس وغروهبا واآلصال مجع أصيل وهو مابني العصر واملغرب

  
سيد االستغفار اللهم أنت ريب ال ( وعن شداد بن أوس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٤٨٦

أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنيب فاغفر يل إله إال 
فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت أعوذ بك من شر ما صنعت إذا قال حني ميسي فمات دخل اجلنة إذا كان من أهل 

  ) اجلنة وإذا قال حني يصبح فمات من يومه مثله 
  النسائي رواه البخاري والترمذي و



  وليس لشداد يف الصحيحني سوى حديثني إحدامها هذا واآلخر يف مسلم إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء 
قال  ٦١البقرة } وباؤوا بغضب من اهللا { أبوء معناه أقر وأعترف وأصله من بؤت بكذا احتملته ومنه قوله سبحانه 

  بعض املفسرين معناه احتملوه ورجعوا به 
ريرة رضي اهللا عنه أنه قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا ما لقيت وعن أيب ه ٤٨٧

  ) أما لو قلت حني أمسيت أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل يضرك ( من عقرب لدغتين البارحة قال 
  رواه اجلماعة إال البخاري 

ت أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل يضره محة تلك ويف رواية للترمذي من قال حني ميسي ثالث مرا
  ) الليلة 

  قال سهيل فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولوهنا كل ليلة فلدغت جارية

منهم فلم جتد هلا وجعا وقال هذا حديث حسن الكلمات قال اهلروي وغريه هي القرآن وقال أبو داود يف سننه 
  عويذ النيب صلى اهللا عليه وسلم احلسن واحلسني بكلمات اهللا التامة باب يف القرآن وذكر فيه حديث ت

هي الكامالت ومعىن كماهلا أنه ال يدخلها نقص وال عبث كما يدخل يف كالم الناس وقيل هي ) والتامات ( 
ل ذي محة بضم احلاء املهملة وختفيف امليم أي لدغة ك) واحلمة ( النافعات الكافيات الشافيات من كل ما نتعوذ منه 

كالعقرب وشبهها واحلمة فوعة السم وقيل السم نفسه والفوعة بفتح الفاء والعني املهملة وسكون الواو حدته 
  وحرارته 
من قال حني يصبح وحني ميسي سبحان اهللا وحبمده مئة مرة ( وعنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٤٨٨

  ) إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه مل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به 
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي واللفظ ملسلم والترمذي 

  وعند أيب داود سبحان اهللا وحبمده 
من قال إذا أصبح مئة مرة وإذا أمسى مئة مرة ( ورواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ولفظه 

  ) به وإن كانت أكثر من زبد البحر سبحان اهللا وحبمده غفرت ذنو
  وعن عبد اهللا وهو ابن مسعود رضي اهللا عنه قال كان نيب ٤٨٩

) أمسينا وأمسى امللك هللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا وحده ال شريك له ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أمسى قال 
أسألك خري ما يف هذه الليلة وخري ما بعدها له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ( قال أراه قال فيهن 

وأعوذ بك من شر ما يف هذه الليلة وشر ما بعدها وأعوذ بك من الكسل وسوء الكرب رب أعوذ بك من عذاب يف 
  ) أصبحنا وأصبح امللك هللا ( وإذا أصبح قال ذلك أيضا ) النار وعذاب يف القرب 

  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
  ) اللهم إين أعوذ بك من الكسل واهلرم وسوء الكرب وفتنة الدنيا وعذاب القرب ( اية ملسلم أيضا ويف رو
ما من عبد يقول يف صباح ( وعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٤٩٠

السماء وهو السميع العليم ثالث  كل يوم ومساء كل ليلة بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف
  ) مرات فيضره شيء 

وكان أبان قد أصابه طرف فاجل فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان ما تنظر أما إن احلديث كما حدثتك ولكين مل 



  أقله يومئذ ليمضي اهللا على قدره 
له حسن غريب صحيح وقال رواه األربعة واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي واللفظ 

  احلاكم صحيح اإلسناد 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال كان إذا أصبح ٤١٩

اللهم بك أمسينا ( وإذا أمسى قال ) اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك حنيا وبك منوت وإليك النشور ( يقول 
  ) صري وبك أصبحنا وبك حنيا وبك منوت وإليك امل

  رواه األربعة وابن حبان يف صحيحه وأبو عوانة يف مسنده الصحيح وهذا لفظه وقال الترمذي هذا حديث حسن 
وعنه أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه قال يا رسول اهللا مرين بكلمات أقوهلن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال  ٤٩٢

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

رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه وقال احلاكم صحيح 
  آخر وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو جنره إىل مسلم اإلسناد زاد الترمذي من طريق 

وشركه قال اخلطايب يروى على وجهني أحدمها بكسر الشني وسكون الراء ومعناه ما يدعو إليه الشيطان ويوسوس 
به من اإلشراك باهللا سبحانه والثاين بفتح الشني والراء يريد حبائل الشيطان ووصائده انتهى واملشهور هو الوجه 

  األول 
  وعن معاذ بن عبد اهللا بن خبيب عن أبيه رضي اهللا عنهما قال ٤٩٣

فلم أقل ) قل ( خرجنا يف ليلة مطر وظلمة شديدة فطلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال 
بح ثالث قل هو اهللا أحد واملعوذتني حني متسي وحني تص( قلت يا رسول اهللا ما أقول قال ) قل ( شيئا مث قال 

  ) مرات تكفيك من كل شيء 
  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه انتهى 

وليس لعبد اهللا بن خبيب عند الستة سوى هذا احلديث وقال الربقي له عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثان وقال 
  يث أبو الفرج بن اجلوزي له ثالث أحاد

  وخبيب بضم اخلاء املعجمة 
من قال حني يصبح أو ميسي ( وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٤٩٤

اللهم إين أصبحت أشهدك وأشهد محلة عرشك ومالئكتك ومجيع خلقك أنك أنت اهللا ال إله إال أنت وأن حممدا 
فمن قاهلا مرتني أعتق اهللا نصفه ومن قاهلا ثالثا أعتق اهللا ثالثة أرباعه ومن عبدك ورسولك أعتق اهللا ربعه من النار 

  ) قاهلا أربعا أعتقه اهللا من النار 
  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وزاد فيه وحدك ال شريك لك 

  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٤٩٥

اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة اللهم إين أسألك العفو ( ء الدعوات حني ميسي وحني يصبح يدع هؤال
والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل اللهم استر عوريت وقال عثمان وهو ابن أيب شيبة عورايت وآمن روعايت اللهم 



قال وكيع ) وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت  احفظين من بني يدي ومن خلفي وعن مييين وعن مشايل ومن فوقي
  وهو ابن اجلراح يعين اخلسف 

رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه وقال احلاكم صحيح 
  اإلسناد 
أصبح ال إله إال اهللا من قال إذا ( وعن أيب عياش رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٤٩٦

وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبة من ولد إمساعيل وكتب له عشر 
حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يف حرز من الشيطان حني ميسي وإن قاهلا إذا أمسى 

  ) كان له مثل ذلك حني يصبح 
وهو ابن سلمة فرأى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما يرى النائم فقال يا رسول اهللا قال يف حديث محاد 

  ) صدق أبو عياش ( إن أبا عياش حيدث عنك بكذا وكذا قال 
  رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه 

ش الزرقي األنصاري وامسه زيد أبو عياش بالياء آخر احلروف والشني املعجمة ويقال ابن أيب عياش ويقال ابن عاي
  بن الصامت وقيل زيد بن النعمان وقيل غري ذلك وليس له عند الستة سوى هذا احلديث 

  والعدل بفتح العني وهو املثل وما عادل الشيء من غري جنسه

  وبالكسر ما عادله من جنسه وكان نظريه وقال البصريون العدل والعدل لغتان ومها املثل 
م وهو ممطور احلبشي أنه كان يف مسجد محص فمر به رجل فقالوا هذا خدم النيب صلى اهللا عليه وعن أيب سال ٤٩٧

وسلم فقام إليه فقال حدثين حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل تتداوله بينك وبني الرجال قال 
ينا باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد من قال إذا أصبح وإذا أمسى رض( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  ) صلى اهللا عليه وسلم رسوال إال كان حقا على اهللا أن يرضيه 
رواه أبو داود واللفظ له والنسائي واحلاكم يف املستدرك ورواه الترمذي من حديث أيب سلمة بن عبد الرمحن عن 

  اهللا عليه وسلم  ثوبان وقال حسن غريب ورواه ابن ماجه عن أيب سالم خادم النيب صلى
وقد وقع يف إسناد هذا احلديث اختالف فرواه أبو داود والنسائي من طريق شعبة ورواه النسائي أيضا من طريق 
هشيم كالمها عن أيب عقيل عن سابق بن ناجية عن أيب سالم وقال البخاري يف التاريخ الكبري يف ترمجة سابق بن 

عن أيب عقيل هاشم بن بالل عن سابق بن ناجية عن أيب سالم عن رجل ناجية قال لنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة 
خدم النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده ثالثا ومن هذا الوجه أخرج أبو داود هذا احلديث يف 

با سالم سننه وقال ملسلم يف كتاب الكىن أبو سالم ممطور احلبشي عن ثوبان وأيب أمامة وكذا عد ابن عبد الرب أ
  فيمن روى عن ثوبان من التابعني 

وقال ابن أيب حامت ممطور أبو سالم األعرج احلبشي روى عن ثوبان والنعمان بن بشري وأيب أمامة وأيب سلمى موىل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال ابن عبد الرب يف ترمجة أيب سلمى راعي النيب صلى اهللا عليه وسلم روى عنه 

  سود احلبشي وقالأبو سالم األ

يف ترمجة أيب سلمى موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال أدري أهو راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املتقدم 
  ذكره أم غريه 



وقال ابن عساكر يف تارخيه ومن مواليه عليه الصالة والسالم أبو سلمى ويقال أبو سالم وهو راعي النيب صلى اهللا 
  حريث  عليه وسلم وامسه

  فعلى هذا حيتمل أن يكون الرجل املبهم يف احلديث هو ثوبان وحيتمل أن يكون أبا سلمى 
وأما ابن ماجه فرواه عن أيب بكر بن أيب شيبة عن حممد بن بشر عن مسعر عن أيب عقيل عن سابق عن أيب سالم 

  خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الوجه وقال هذا هو الصحيح يف إسناد هذا احلديث مث قال ورواه وكذلك أورده أبو عمر يف االستيعاب من هذا 

وكيع عن مسعر فأخطأ يف إسناده فجعله عن مسعر عن أيب عقيل عن أيب سالمة عن سابق خادم النيب صلى اهللا عليه 
  وسلم وكذا يف أيب سالم أيب سالمة فأخطأ أيضا 

  وقال يف ترمجة سابق وال يصح سابق يف الصحابة 
بن عساكر يف األشراف يف مسند أيب سلمى راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا احلديث من رواية وقد ذكر ا

  ابن ماجه عن أيب سالم كما أوردناه وقال كذا يف كتايب ويف نسخة أخرى عن أيب سالمة والصواب أبو سلمى 
ال عن أيب سالم سابق بن ناجية قال كنا وأما رواية احلاكم فهي من طريق شعبة كرواية أيب داود والنسائي إال أنه ق

  جلوسا يف مسجد محص فمر رجل احلديث فجعل أبا سالم سابقا وهذا غريب خمالف جلميع ما تقدم واهللا أعلم 
  وعن عبد اهللا بن غنام البياضي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٤٩٨

فمنك وحدك ال شريك لك فلك احلمد ولك الشكر فقد  من قال حني يصبح اللهم ما أصبح يب من نعمة( قال 
  ) أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حني ميسي فقد أدى شكر ليلته 

رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وفيه اللهم ما أصبح يب من نعمة أو بأحد من خلقك وأخرجه ابن حبان يف 
  صحيحه هبذه الزيادة من حديث ابن عباس 

  املعجمة وتشديد النون وفتحها والبياضي منسوب إىل بياضة بطن من األنصار  وغنام بفتح الغني
وعن عبد الرمحن بن أيب بكرة أنه قال ألبيه يا أبت إين مسعتك تدعو كل غداة اللهم عافين يف بدين اللهم  ٤٩٩

ي فقال إين مسعت عافين يف مسعي اللهم عافين يف بصري ال إله إال أنت تعيدها ثالثا حني تصبح وثالثا حني متس
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو هبن فأنا أحب أن أسنت بسنته 

قال عباس يعين ابن عبد العظيم فيه ويقول اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب 
  نت بسنته ال إله إال أنت يعيدها ثالثا حني يصبح وثالثا حني ميسي فيدعو هبن فأحب أن أس

  عباس باملوحدة والسني املهملة 
وعن عبد احلميد موىل بين هاشم أن أمه حدثته وكانت ختدم بعض بنات النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ابنة  ٥٠٠

النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثتها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يعلمها فيقول قويل حني تصبحني سبحان اهللا 
  إال باهللا ما شاء اهللا ومبعده ال قوة

كان وما مل يشأ مل يكن اعلم أن اهللا على كل شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما فإنه من قاهلن حني يصبح 
  حفظ حىت ميسي ومن قاهلن حني ميسي حفظ حىت يصبح 

  روامها أبو داود والنسائي واللفظ أليب داود 
فسبحان { اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال من قال حني يصبح وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن رسول  ٥٠١



اهللا حني متسون وحني تصبحون وله احلمد يف السماوات واألرض وعشيا وحني تظهرون خيرج احلي من امليت 
أدرك ما فاته يف يومه ذلك  ١٩ - ١٧الروم } وخيرج امليت من احلي وحييي األرض بعد موهتا وكذلك خترجون 

  ) حني ميسي أدرك ما فاته يف ليلته ومن قاهلن 
إذا أصبح أحدكم ( وعن أيب مالك وهو األشعري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٥٠٢

فليقل أصبحنا وأصبح امللك هللا رب العاملني اللهم أسألك خري هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ 
  ) عده مث إذا أمسى فليقل مثل ذلك بك من شر ما فيه وشر ما ب

  روامها أبو داود 
من سبح اهللا مئة ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  بالغداة ومئة بالعشي كان كمن حج مئة حجة ومن محد اهللا مئة بالغداة ومئة بالعشي كان كمن محل على مئة فرس

يل اهللا وقال غزا مئة غزوة ومن هلل اهللا مئة بالغداة ومئة بالعشي كان كمن أعتق مئة رقبة من ولد إمساعيل يف سب
ومن كرب اهللا مئة بالغداة ومئة بالعشي مل يأت يف ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى به إال من قال مثل ما قال أو زاد على 

  ) ما قال 
  رواه الترمذي وقال حسن غريب 

من قال حني يصبح ثالث مرات ( معقل بن يسار رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  وعن ٥٠٤
أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثالث آيات من آخر سورة احلشر وكل اهللا به سبعني ألف ملك 

  ) سي كان بتلك املنزلة يصلون عليه حىت ميسي وإن مات يف ذلك اليوم مات شهيدا ومن قاهلن حني مي
  رواه الترمذي وقال حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه 

ما مينعك أن تسمعني ما ( وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لفاطمة  ٥٠٥
كله وال تكلين إىل  أوصيتك به تقولني إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث أصلح يل شأين

  ) نفسي طرفة عني 
  رواه النسائي واللفظ له واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط الشيخني 

  وعن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه أنه قال وهو يف أرض ٥٠٦

مللك وله احلمد من قال غدوة ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له ا( الروم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب اهللا له عشر حسنات وحما عنه عشر سيئات وكن له قدر عشر رقاب 

  ) وأجاره اهللا من الشيطان ومن قاهلا عشية مثل ذلك 
  رواه النسائي واللفظ له وابن حبان يف صحيحه 

أصبحنا على ( عبد الرمحن بن أبزي رضي اهللا عنه قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أصبح قال  وعن ٥٠٧
فطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص وعلى دين نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما 

  ) كان من املشركني 
  صحيح رواه النسائي من طرق ورجال إسناده رجال ال

احلنيف قال اهلروي قال األزهري معىن احلنيفية يف اإلسالم امليل إليه واإلقامة على عقده واحلنف إقبال إحدى 
  القدمني على األخرى واحلنيف الصحيح امليل إىل اإلسالم الثابت عليه 



  يل هو املخلص وقال ابن سيده يف حمكمه واحلنيف املسلم الذي يتحنف عن األديان أي مييل إىل احلق قال وق
( وعن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم علمه وأمره أن يتعاهد أهله يف كل صباح  ٥٠٨

لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك واخلري يف يديك ومنك وإليك اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو 
  مل يشأ ال يكون وال حول وال قوة إال نذرت من نذر فمشيئتك بني يدي ذلك كله ما شئت كان وما

بك إنك على كل شيء قدير اللهم ما صليت من صالة فعلى من صليت وما لعنت من لعن فعلى من لعنت أنت 
وليي يف الدنيا واآلخرة توفين مسلما وأحلقين بالصاحلني اللهم إين أسألك الرضى بعد القضاء وبرد العيش بعد املوت 

وقا إىل لقائك يف غري ضر وال مضرة وال فتنة مضلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو ولذة النظر إىل وجهك وش
أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة أو ذنبا ال تغفره اللهم فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة ذا 

د أنه ال إله إال أنت وحدك اجلالل واإلكرام فإين أعهد إليك يف هذه احلياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أين أشه
ال شريك لك لك امللك ولك احلمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن حممدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك 

حق ولقاءك حق والساعة آتية ال ريب فيها وأنك تبعث من يف القبور وإنك إن تكلين إىل نفسي تكلين إىل ضعف 
فاغفر يل ذنويب كلها إنه ال يغفر الذنوب إال أنت وتب علي إنك  وعورة وذنب وخطيئة وإين ال أثق إال برمحتك

  ) أنت التواب الرحيم 
  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد 

وعن أيب وائل رضي اهللا عنه قال غدونا على عبد اهللا بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداة فسلمنا بالباب فأذن  ٥٠٩
قال فخرجت اجلارية فقالت أال تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم لنا قال فمكثنا بالباب هنية 

أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا ال إال أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم به قال ظننتم نال ابن أم عبد غفلة قال مث 
فإذا هي مل تطلع فأقبل أقبل يسبح حىت إذا ظن أن الشمس قد طلعت فقال يا جارية انظري هل طلعت قال فنظرت 

  يسبح حىت إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية

انظري هل طلعت فإذا هي قد طلعت فقال احلمد هللا الذي أقالنا يومنا هذا فقال مهدي وأحسبه قال ومل يهلكنا 
ا لقد مسعنا القرائن بذنوبنا قال فقال رجل من القوم قرأت املفصل البارحة كله قال فقال عبد اهللا هذا كهذا الشعر إن

  وإين ألحفظ القرائن اليت كان يقرؤهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثاين عشرة من املفصل وسورتني من احلم 
رواه مسلم وأخرج البخاري والنسائي الفصل األخري منه يف قراءة املفصل وأخرج أبو داود يف سننه من حديث 

فقال إين أقرأ املفصل يف ركعة فقال هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل علقمة واألسود قاال أتى ابن مسعود رجل 
لكن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ النظائر والسورتني يف ركعة الرمحن والنجم يف ركعة واقتربت واحلاقة يف 

لمطففني ركعة والطور والذاريات يف ركعة وإذا وقعت و ن يف ركعة وسأل سائل والنازعات يف ركعة وويل ل
وعبس يف ركعة واملدثر واملزمل يف ركعة وهل أتى وال أقسم بيوم القيامة يف ركعة وعم يتساءلون واملرسالت يف 

  ركعة والدخان وإذا الشمس كورت يف ركعة وقال أبو داود هذا تأليف ابن مسعود رمحه اهللا 
بفتح الدال املهملة ) الدقل ( هذه هذا و بالذال املعجمة واهلذذ أيضا وهو سرعة القطع والقراءة هذه ي) اهلذ ( 

والقاف قال ابن سيده والدقل من التمر معروف قيل هو أردأ أنواعه واحدهتا دقلة بفتح الدال والقاف وقد أدقل 
  النخل 



  ما يقال يف كل يوم وليلة

  عن أيب مسعود وامسه عقبة بن عمرو رضي اهللا عنه قال قال ٥١٠

  ) ن قرأ باآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه م( النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  رواه اجلماعة 

ومعىن كفتاه أجزأتاه عن قيام الليل وقيل كفتاه من كل شيطان فال يقربه ليلته وقيل كفتاه ما يكون من اآلفات تلك 
  الليلة وقيل معناه حسبه هبا فضال وأجرا وحيتمل اجلميع واهللا أعلم 

من قال ال إله إال اهللا وحده ال ( اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  وعن أيب هريرة رضي ٥١١
شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يف يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة 

فضل مما جاء به إال حسنة وحميت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ومل يأت أحد بأ
  ) أحد عمل أكثر من ذلك 

  رواه اجلماعة إال أبا داود واللفظ للبخاري ومسلم والترمذي 
زاد مسلم والترمذي والنسائي ومن قال سبحان اهللا وحبمده يف يوم مئة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد 

  البحر 
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث ( اهللا عليه وسلم  وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى ٥١٢

  اهللا الواحد الصمد ثلث القرآن ( فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول اهللا فقال ) القرآن يف ليلة 
  رواه البخاري والنسائي ورواه مسلم من حديث أيب الدرداء

  
سيد االستغفار أن يقول اللهم أنت ( لم قال وعن شداد بن أوس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وس ٥١٣

ريب ال إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك 
بنعمتك علي وأبوء بذنيب اغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت قال ومن قاهلا يف النهار موقنا هبا فمات يف يومه قبل 

  ) و من أهل اجلنة ومن قاهلا يف الليل وهو موقن هبا فمات قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة أن ميسي فه
  رواه البخاري والترمذي والنسائي وقد تقدم يف أول هذا الباب 

من قرأ عشر آيات يف ليلة مل يكتب ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٥١٤
  ) من الغافلني 

رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط مسلم وله يف رواية من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما ومن 
  قرأ مئة آية كتب من القانتني 

من قرأ يس يف ليلة ابتغاء وجه اهللا غفر ( وعن جندب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٥١٥
  ) له 

  حه رواه ابن حبان يف صحي

  ما يقول إذا أوى إىل فراشه وإذا استيقظ من نومه



  إذا( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٥١٦

جاء أحدكم إىل فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثالث مرات وليقل بامسك ريب وضعت جنيب وبك أرفعه إن أمسكت 
  ) فظ به عبادك الصاحلني نفسي فاغفر هلا وإن أرسلتها فاحفظها مبا حت

رواه اجلماعة ولفظ مسلم فليأخذ داخله إزاره فلينفض هبا فراشه وليسم اهللا فإنه ال يعلم ما خلفه بعده على فراشه 
فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه األمين وليقل سبحانك ريب لك وضعت جنيب وباقيه مثله ويف رواية 

  للبخاري فارمحها بل فاغفر هلا 
اد الترمذي فإذا استيقظ فليقل احلمد هللا الذي عافاين يف جسدي ورد علي روحي وأذن يل بذكره وقال حديث ز

  حسن وأخرج النسائي وابن حبان هذه الزيادة وحدها من طريق آخر 
  بفتح الصاد املهملة وكسر النون وفتح الفاء واملراد هبا هنا طرف الثوب وقيل جانبه ) الصنفة ( 

إذا أتيت مضجعك فتوضأ ( اء بن عازب رضي اهللا عنهما قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن الرب ٥١٧
وضوءك للصالة مث اضطجع على شقك األمين مث قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجلأت 

لذي أرسلت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجى منك إال إليك آمت بكتابك الذي أنزلت ونبيك ا
قال فرددهتا على النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما ) فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلها آخر ما تتكلم به 

  ) ال ونبيك الذي أرسلت ( بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال 
  رواه اجلماعة ويف رواية للبخاري أيضا فإنك إن مت من ليلتك مت على

ويف رواية للبخاري أيضا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أوى إىل ) أصبحت أصبت خريا الفطرة وإن 
فذكر مثله غري أنه قال ) اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك ( فراشه نام على شقه األمين مث قال 

  ونبيك 
مث ) فراشك وأنت طاهر فتوسد ميينك  إذا أويت إىل( ويف رواية أليب داود قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ذكر حنوه 
  فذكر مبعناه ) بسم اهللا ( ويف رواية للنسائي كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أوى إىل فراشه توسد ميينه مث قال 

إىل إذ أوينا { أوى هنا مقصور ألنه فعل الزم وميد إذا كان متعديا وقد جاء يف القرآن العظيم فالالزم قوله تعاىل 
} وآوينامها إىل ربوة { واملتعدي قوله تعاىل  ١٠الكهف } إذ أوى الفتية إىل الكهف {  ٦٣الكهف } الصخرة 
  وحكى القاضي عياض اللغتني يف كل منهما  ٦الضحى } أمل جيدك يتيما فآوى { املؤمنون 
أال ( م تسأله خادما فقال وعن علي رضي اهللا عنه أن فاطمة رضي اهللا عنها أتت النيب صلى اهللا عليه وسل ٥١٨

أخربك ما هو خري لك منه تسبحني اهللا عند منامك ثالثا وثالثني وحتمدين اهللا ثالثا وثالثني وتكربين اهللا أربعا وثالثني 
  مث قال سفيان إحداهن أربعا وثالثني فما تركتها بعد قيل وال ليلة صفني قال وال ليلة صفني ) 

  النسائي رواه البخاري ومسلم وأبو داود و
ويف رواية للبخاري أن فاطمة شكت ما تلقى يف يدها من الرحى فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم تسأله خادما فلم 

  جتده فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخربته قال



( فجلس بيننا حىت وجدت برد قدميه على صدري فقال ) مكانك ( فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال 
لكما على ما هو خري لكما من خادم إذا أويتما إىل فراشكما أو أخذمتا مضاجعكما فكربا ثالثا وثالثني وسبحا أال أد

  ) ثالثا وثالثني وامحدا ثالثا وثالثني فهذا خري لكما من خادم 
زاد  وعن شعبة عن خالد عن ابن سريين قال التسبيح أربعا وثالثني ويف بعض طرق النسائي التحميد أربع وثالثون

  أبو داود يف بعض طرقه قال رضيت عن اهللا عز وجل وعن رسوله صلى اهللا عليه وسلم 
  قال بعض العلماء بلغنا أن من حافظ على هذه الكلمات يعين يف الوقت املذكور مل يأخذه إعياء من شغل وحنوه 

  الرجل القائل لعلي رضي اهللا عنه وال ليلة صفني هو عبد اهللا بن الكوا 
ر الصاد وتشديد الفاء املوضع املشهور على شاطئ الفرات وكانت به الوقعة املشهورة بني علي وصفني بكس

  ومعاوية رضي اهللا عنهما 
وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه مث نفث  ٥١٩

مث ميسح هبما ما استطاع } قل أعوذ برب الناس { و } الفلق  قل أعوذ برب{ و } قل هو اهللا أحد { فيهما فقرأ 
  من جسده يبدأ هبما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثالث مرات رواه اجلماعة إال مسلما 

قال الصاغاين يف العباب النفث شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل وقد نفث الراقي ينفث وينفث يعين بكسر الفاء 
  وضمها

  
يعقد الشيطان على قافية رأس ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٥٢٠

أحدكم إذا هو نام ثالث عقد يضرب على كل عقدة مكاهنا عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر اهللا احنلت 
ب النفس وإال أصبح خبيث النفس عقدة فإن توضأ احنلت عقدة فإن صلى احنلت عقده كلها فأصبح نشيطا طي

  ) كسالن 
  رواه البخاري ومسلم والنسائي 

  قافية الرأس آخره 
بامسك ( وعن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنهما قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أوى إىل فراشه قال  ٥٢١

  ) ه النشور احلمد اهللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإلي( وإذا قام قال ) أموت وأحيا 
  رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ورواه مسلم من حديث الرباء ابن عازب 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال وكلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبفظ زكاة رمضان فأتاين آت  ٥٢٢
م قال إين حمتاج وعلي عيال ويل فجعل حيثو من الطعام فأخذته فقلت ألرفعنك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  )يا أبا هريرة ما فعل أسريك البارحة ( حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فعرفت ) أما إنه قد كذبك وسيعود ( قال قلت يا رسول اهللا شكا حاجة شديدة وعياال فرمحته فخليت سبيله قال 
ى اهللا عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجاء حيثو من الطعام وذكر احلديث إىل أن قال أنه سيعود لقول رسول اهللا صل

فأخذته يعين يف الثالثة فقلت ألرفعنك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذا آخر ثالث مرات تزعم أنك ال 
{ شك فاقرأ آية الكرسي تعود مث تعود قال دعين أعلمك كلمات ينفعك اهللا هبا قلت ما هو قال إذا أويت إىل فرا

حىت ختم اآلية فإنك لن يزال عليك من اهللا حافظ وال يقربك شيطان حىت تصبح } اهللا ال إله إال هو احلي القيوم 



فقلت يا رسول اهللا ) ما فعل أسريك البارحة ( فخليت سبيله فأصبحت فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قلت قال يل إذا أويت إىل فراشك فاقرأ أية ) ما هي ( هبا فخليت سبيله قال  زعم أنه يعلمين كلمات ينفعين اهللا

وقال يل لن يزال عليك من اهللا حافظ وال يقربك } اهللا ال إله إال هو احلي القيوم { الكرسي من أوهلا حىت ختتم 
قد صدقك وهو أما إنه ( شيطان حىت تصبح وكانوا أحرص شيء على اخلري فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ذاك شيطان ( قال ال قال ) كذوب تعلم من ختاطب منذ ثالث يا أبا هريرة 
رواه البخاري فقال وقال عثمان بن اهليثم ورواه النسائي ورواه الترمذي من حديث أيب أيوب األنصاري أنه كان له 

  م وذكر احلديث وقال حسن غريب طعام يف سهوة وكانت الغول جتيء فتأخذه فشكاها إىل النيب صلى اهللا عليه وسل
ويف بعض طرق حديث أيب أيوب قالت أرسلين وأعلمك آية من كتاب اهللا ال تضعها على مال وال ولد فيقربك 

  شيطان أبدا قلت وما هي قالت ال أستطيع أن أتكلم هبا آية الكرسي

  
  السهوة كالصفة أمام البيت قال ابن فارس وقيل هي بيت صغري شبه املخدع 

اللهم ( وعن سهيل قال كان أبو صاحل يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه األمين مث يقول  ٥٢٣
رب السماوات السبع ورب األرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق احلب والنوى منزل التوراة 

ل فليس قبلك شيء وأنت اآلخر واإلجنيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت األو
فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقصر عنا الدين وأغننا من الفقر 

  وكان يروي ذلك عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم رواه اجلماعة إال البخاري ) 
احلمد هللا الذي ( يه وسلم كان إذا أوى إىل فراشه قال وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عل ٥٢٤

  ) أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن ال كايف له وال مؤوي 
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أنه أمر رجال إن أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها  ٥٢٥
وحمياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر هلا اللهم أسألك العافية فقال له رجل مسعت من عمر فقال لك مماهتا 

  من خري من عمر من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  رواه مسلم والنسائي

  
أيها  يا{ اقرأ ( وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لنوفل  ٥٢٦

  ) مث من على خامتتها فإهنا براءة من الشرك } الكافرون 
  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال احلاكم صحيح اإلسناد 

  نوفل هذا هو األشجعي وليس له يف الكتب الستة غري هذا احلديث 
خصلتان أو خلتان ال (  عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا ٥٢٧

حيافظ عليهما عبد مسلم إال دخل اجلنة مها يسري ومن يعمل هبما قليل يسبح يف دبر كل صالة عشرا وحيمد عشرا 
حيمد ويكرب عشرا فذلك مخسون ومئة باللسان وألف ومخسمئة يف امليزان ويكرب أربعا وثالثني إذا أخذ مضجعه و

فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ثالثا وثالثني ويسبح ثالثا وثالثني فذلك مئة باللسان وألف يف امليزان 



يأيت أحدكم يعين الشيطان يف منامه فينومه قبل ( يعقدها قالوا يا رسول اهللا كيف مها يسري ومن يعمل هبا قليل قال 
  ) قبل أن يقوهلا  أن يقوله ويأتيه يف صالته فيذكره حاجة

رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح زاد 
  النسائي بعد قوله وألف يف امليزان فأيكم يعمل يف اليوم والليلة ألفني ومخسمئة سيئة

  
هللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أراد وعن حفصة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أن رسول ا ٥٢٨

  ثالث مرات ) اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك ( أن يرقد وضع يده اليمىن حتت خده مث يقول 
رواه أبو داود والنسائي واللفظ أليب داود ورواه الترمذي من حديث الرباء بن عازب مبعناه وقال حسن غريب من 

  وقال حسن صحيح  هذا الوجه ورواه أيضا من حديث حذيفة
وعن عرباض بن سارية رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ املسبحات قبل أن يرقد ويقول  ٥٢٩

  فيهن آية( 

  ) خري من ألف آية 
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي واللفظ له حسن غريب وقال النسائي قال ملعاوية يعين ابن صاحل 

هل العلم كانوا جيعلون املسبحات ستا سورة احلديد واحلشر واحلواريني وسورة اجلمعة والتغابن وسبح إن بعض أ
  اسم ربك األعلى 

احلمد هللا ( وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه  ٥٣٠
ل والذي أعطاين فأجزل احلمد هللا على كل حال اللهم الذي كفاين وآواين وأطعمين وسقاين والذي من علي وأفض

  )رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار 

  
رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وأبو عوانة وابن حبان يف صحيحيهما ورواه احلاكم يف املستدرك من حديث 

  أنس وقال صحيح اإلسناد 
اللهم إين أعوذ ( صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه  وعن علي رضي اهللا عنه عن رسول اهللا ٥٣١

بك بوجهك الكرمي وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف املغرم واملأمث اللهم ال يهزم 
  ) جندك وال خيلف وعدك وال ينفع ذا اجلد منك اجلد سبحانك وحبمدك 

  داود  رواه أبو داود والنسائي واللفظ أليب
وعن أيب األزهر األمناري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل  ٥٣٢
  ) بسم اهللا وضعت جنيب اللهم اغفر يل ذنيب وأخسئ شيطاين وفك رهاين واجعلين يف الندي األعلى ( قال 

  قل ميزاين واجعلين يف املأل األعلى رواه أبو داود واللفظ له واحلاكم يف املستدرك وقال فيه وث
  أبو األزهر األمناري ويقال أبو زهري النمريي وقد تقدم ذكره يف ترمجة التأمني من الباب الثالث 

والندي بالتشديد القوم اجملتمعون يف جملس فإن تفرقوا فليس بندي واملراد به الرفيق األعلى كما جاء يف رواية 
  مبكة اليت بناها قصي ألهنم كانوا يندون فيها أي جيتمعون للمشاورة احلاكم ومنه مسيت دار الندوة



  
  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ال ينام حىت يقرأ بين إسرائيل والزمر  ٥٣٣

  رواه الترمذي والنسائي واحلاكم يف املستدرك وقال الترمذي واللفظ له حسن غريب 
اهللا عنه قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ال ينام كل ليلة حىت يقرأ امل تنزيل السجدة وعن جابر رضي  ٥٣٤

  وتبارك الذي بيده امللك 
  رواه الترمذي والنسائي واللفظ له واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط مسلم 

ني يأوي إىل فراشه أستغفر اهللا من قال ح( وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٥٣٥
الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه ثالث مرات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد 

  ) ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عاجل وإن كانت عدد أيام الدنيا 
  د اهللا بن الوليد الوصايف رواه الترمذي وقال حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث عبي

  إذا أوى( وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٥٣٦

الرجل إىل فراشه ابتدره ملك وشيطان فيقول امللك اختم خبري ويقول الشيطان اختم بشر فإن ذكر اهللا مث نام بات 
ن افتح بشر فإن قال احلمد هللا الذي رد إيل نفسي ومل امللك يكلوه فإذا استيقظ قال امللك افتح خبري وقال الشيطا

ميتها يف منامها احلمد هللا الذي ميسك السماء أن تقع على األرض إال بإذنه إن اهللا بالناس لرؤوف رحيم فإن وقع من 
  ) سريره فمات دخل اجلنة 

حيح على شرط مسلم وزاد رواه النسائي واللفظ له واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه وقال احلاكم ص
  يف آخره احلمد هللا الذي حيي املوتى وهو على كل شيء قدير 

من قال حني يأوي إىل فراشه ال إله إال اهللا ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٥٣٧
 باهللا سبحان اهللا واحلمد هللا وال وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال حول وال قوة إال
  ) إله إال اهللا واهللا أكرب غفر له ذنوبه أو خطاياه شك مسعر وإن كانت مثل زبد البحر 

  رواه ابن حبان يف صحيحه ورواه النسائي موقوفا 

  ما يقول إذا كان يفزع يف منامه

إذا فزع ( اهللا عليه وسلم قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم أن رسول اهللا صلى  ٥٣٨
أحدكم يف النوم فليقل أعوذ بكلمات اهللا التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن مهزات الشياطني وأن حيضرون 

  فإهنا لن

  قال وكان عبد اهللا بن عمرو يلقنها من عقل من ولده ومن مل يعقل كتبها يف صك مث علقها يف عنقه ) تضره 
ي والنسائي واحلاكم يف املستدرك وقال الترمذي واللفظ له حسن غريب وقال احلاكم رواه أبو داود والترمذ

  صحيح اإلسناد 
ويف رواية للنسائي كان خالد بن الوليد بن املغرية رجال يفزع يف منامه فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فذكر مثله ) بكلمة اهللا التامة  إذا اضطجعت فقل باسم اهللا أعوذ( فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  والصك بفتح الصاد وهو الكتاب 



  ما يقول إذا رأى يف منامه ما حيب ويكره

الرؤيا الصاحلة من اهللا واحللم من الشيطان ( عن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٥٣٩
  ) الشيطان فإهنا ال تضره وإن الشيطان ال يتزايا يب  فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن مشاله ثالثا وليتعوذ من

  رواه اجلماعة ويف بعض طرقه يف صحيح مسلم فليبصق عن يساره حني يهب من نومه ثالث مرات 
وعن أيب سلمة رضي اهللا عنه قال لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضين حىت مسعت أبا قتادة يقول وأنا كنت ألرى  ٥٤٠

الرؤية احلسنة من اهللا فإذا رأى أحدكم ما حيب فال ( لنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول الرؤيا مترضين حىت مسعت ا
  حيدث به إال من حيب

  ) وإذا رأى ما يكره فليتعوذ باهللا من شرها وشر الشيطان وليتفل ثالثا وال حيدث هبا فإهنا لن تضره 
  متفق عليه 

البزق مث التفل مث النفث مث النفخ وقد تفل يتفل ويتفل  قال الصاغاين يف العباب التفل شبيه بالبزق وهو أقل أوله
  ومنه تفل الراقي 

  اسم أيب سلمة عبد اهللا وقيل إمساعيل وقيل امسه كنيته 
إذا رأى أحدكم الرؤيا حيبها ( وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٥٤١

ليها وليحدث هبا وإذا رأى غري ذلك ما يكره فإمنا هي من الشيطان فليستعذ باهللا من فإمنا هي من اهللا فليحمد اهللا ع
  ) شرها وال يذكرها ألحد فإهنا ال تضره 

رواه البخاري ومسلم والنسائي وهلم يف رواية من حديث أيب هريرة فمن رأى شيئا يكرهه فال يقصه على أحد 
  وليقم فليصل وهذا لفظ البخاري 

ضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق وعن جابر ر ٥٤٢
  ) عن يساره ثالثا وليستعذ باهللا من الشيطان ثالثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه 

  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
  ما يقول إذا تعار من الليل 

  من( رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن عبادة بن الصامت  ٥٤٣

تعار من الليل فقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير احلمد هللا وسبحان 
وضأ قبلت اهللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا مث قال اللهم اغفر يل أو دعا استجيب فإن ت

  ) صالته 
  رواه اجلماعة إال مسلما 

  تعار بتشديد الراء استيقظ 
وعن ربيعة بن كعب األسلمي رضي اهللا عنه قال كنت أبيت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتيته  ٥٤٤

عين أ( قلت هو ذاك قال ) أو غري ذلك ( فقلت أسألك مرافقتك يف اجلنة قال ) سل ( بوضوئه وحاجته فقال يل 
  ) على نفسك بكثرة السجود 

رواه اجلماعة إال البخاري ولفظ الترمذي كنت أبيت عند باب النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعطيه وضوءه فأمسعه 



وقال الترمذي ) احلمد هللا رب العاملني ( وأمسعه اهلوي من الليل يقول ) مسع اهللا ملن محده ( اهلوي من الليل يقول 
  حسن صحيح 

  النسائي وابن ماجه يقول سبحان اهللا رب العاملني مث يقول سبحان اهللا وحبمدك  ويف رواية
  وليس لربيعة يف الكتب الستة سوى هذا احلديث 

ال إله إال ( وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال  ٥٤٥
  نيبأنت ال شريك لك سبحانك اللهم أستغفرك لذ

  ) وأسألك رمحتك اللهم زدين علما وال تزغ قليب بعد إذ هديتين وهب يل من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب 
رواه أبو داود واللفظ له والنسائي واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه وقال احلاكم صحيح على شرط 

  الشيخني 
ال إله إال اهللا الواحد القهار رب ( من الليل قال  وعنها قالت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا تضور ٥٤٦

  ) السماوات واألرض وما بينهما العزيز الغفار 
رواه النسائي واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه واللفظ للنسائي واحلاكم وقال فيه صحيح على شرط 

  الشيخني 

  ما يقول إذا قام من الليل يتهجد

( ي اهللا عنهما قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال عن عبد اهللا بن عباس رض ٥٤٧
اللهم لك احلمد أنت قيم السماوات واألرض ومن فيهن ولك احلمد لك ملك السماوات واألرض ومن فيهن ولك 

حلمد احلمد أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت ملك السماوات واألرض ومن فيهن ولك ا
أنت احلق ووعدك احلق ولقاؤك حق وقولك حق واجلنة حق والنار حق والنبيون حق وحممد صلى اهللا عليه وسلم 

حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت 
  )إله إال أنت أو ال إله غريك فاغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت املقدم وأنت املؤخر ال 

  
  قال سفيان وزاد عبد الكرمي أبو أمية وال حول وال قوة إال باهللا 

  قال سفيان قال سليمان بن أيب مسلم مسعته من طاووس عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وما أعلنت وما أنت أعلم به مين رواه اجلماعة زاد البخاري يف بعض طرقه يف أوله اللهم ربنا لك احلمد وبعد قوله 

ويف رواية مسلم وبعض روايات البخاري أنت إهلي ال إله إال أنت ورواه أبو عوانة يف مسنده الصحيح وزاد بعد 
  قوله وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك املصري 

كما يقال حرج إذا أمث التهجد اسم لدفع النوم بالتكليف واهلجود هو النوم يقال هجد إذا نام وهتجد إذا أراد النوم 
  وحترج إذا تورع عن اإلمث وقيل إنه من األضداد تقول هتجدت إذا سهرت وهتجدت إذا منت 

وعنه قال بت عند خاليت ميمونة فتحدث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أهله ساعة مث رقد فلما كان  ٥٤٨
وات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل إن يف خلق السما{ ثلث الليل اآلخر قعد فنظر إىل السماء فقال 

مث قام فتوضأ واسنت فصلى إحدى عشرة ركعة مث أذن بالل فصلى ركعتني مث خرج  ١٩٠آل عمران } األلباب 



  فصلى الصبح 
  رواه اجلماعة إال الترمذي ويف رواية للبخاري أيضا مث قرأ العشر األواخر من آل عمران حىت ختم

 *  

  شرالباب الثاين ع

 *  

  يف األدعية املتعلقة بالطهارة والصالة واألذان واملساجد

  يف األدعية املتعلقة بالطهارة والصالة واألذان واملساجد

  ما يقول عند دخول اخلالء واخلروج منه

اللهم إين أعوذ بك من ( عن أنس رضي اهللا عنه قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل اخلالء قال  ٥٤٩
  ) اخلبائث اخلبث و

  رواه اجلماعة ويف رواية للنسائي أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث 
اخلالء بفتح اخلاء واملد موضع قضاء احلاجة وأصله من اخللوة ألنه يقصد لذلك واخلبث بضم الباء وقيل بسكوهنا 

خلبث الشيطان واخلبائث مجع خبيث واخلبائث مجع خبيثة وقال ابن األنباري اخلبث الكفر واخلبائث الشياطني وقيل ا
  املعاصي 
  ) غفرانك ( وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج من اخلالء قال  ٥٥٠

رواه األربعة وابن حبان يف صحيحه واللفظ له وللترمذي وقال غريب حسن ال نعرفه إال من حديث إسرائيل عن 
  الباب إال حديث عائشة يوسف بن أيب بردة وال يعرف يف هذا

  ما يقول عند الوضوء والفراغ منه

عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال كانت علينا رعاية اإلبل فجاءت نوبيت فروحتها بعشي فأدركت رسول  ٥٥١
ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه مث يقوم فيصلي ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائما حيدث الناس فأدركت من قوله 

قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بني يدي يقول اليت قبلها )  مقبال عليها بقلبه ووجهه إال وجبت له اجلنة ركعتني
أجود فنظرت فإذا عمر رضي اهللا عنه قال إين رأيتك حني جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ 

سوله إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها الوضوء مث يقول أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ور
  ) شاء 

رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ويف رواية ملسلم والنسائي أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 
 وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ويف لفظ أليب داود والنسائي فأحسن الوضوء مث رفع نظره إىل السماء فقال

وأخرجه الترمذي من حديث أيب إدريس اخلوالين وأيب عثمان عن عمر خمتصرا وزاد يف آخره اللهم اجعلين من 



التوابني واجعلين من املتطهرين وأخرجه ابن ماجه أيضا من حديث أنس ولفظه من توضأ فأحسن الوضوء مث قال 
  ثالث مرات فذكره 

النهار وتفرغت من أمرها مث جئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  قوله فروحتها بعشي أي رددهتا إىل مراحها يف آخر
  وسلم وقوله آنفا أي قريبا ممدود وغري ممدود 

  وأبو عثمان قيل امسه سعد

  
ال صالة ملن ال وضوء له وال وضوء ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٥٥٢

   )ملن مل يذكر اسم اهللا عليه 
رواه أبو داود وابن ماجه وهذا لفظه ورواه الترمذي وابن ماجه أيضا من حديث سعيد بن زيد ورواه ابن ماجه 

أيضا من حديث أيب سعيد وسهل بن سعد وقال الترمذي قال حممد بن إمساعيل أحسن شيء يف هذا الباب حديث 
  رباح بن عبد الرمحن يعين هذا احلديث 

اللهم ( عنه قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يتوضأ فسمعته يقول وعن أيب موسى رضي اهللا  ٥٥٣
وهل ( قال قلت يا نيب اهللا لقد مسعتك تدعو بكذا وكذا قال ) اغفر يل ذنيب ووسع يل يف داري وبارك يل يف رزقي 

  ) تراهن تركن من شيء 
مة وقد وثقه أبو داود وحيىي بن معني وذكره رواه النسائي بسند رجاله ورجال الصحيح إال عباد بن عباد بن علق

ابن حبان يف كتاب الثقات ورواه الترمذي من حديث أيب هريرة مبعناه ومل يذكر الوضوء ويف روايته رأيي بدل 
  داري 
من توضأ ففرغ من وضوئه مث قال ( وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٥٥٤

هم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك طبع عليها بطابع مث رفعت حتت العرش فلم سبحانك الل
  )يكسر إىل يوم القيامة 

  
رواه النسائي واللفظ له وقال هذا خطأ والصواب موقوف وأخرجه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط 

  مسلم ورواه سفيان الثوري عن أيب هاشم فوقفه 
  ع بالفتح اخلامت والكسر لغة فيه الطاب

  ما يقول إذا توجه إىل املسجد وعند دخوله واخلروج منه

اللهم ( عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل الصالة وهو يقول  ٥٥٥
عل من خلفي نورا ومن أمامي اجعل يف قليب نورا ويف لساين نورا واجعل يف مسعي نورا واجعل يف بصري نورا واج

  ) نورا واجعل من فوقي نورا ومن حتيت نورا اللهم أعطين نورا 
  رواه مسلم يف حديث طويل وأبو داود والنسائي 

إذا دخل أحدكم ( وعن أيب محيد أو عن أيب أسيد رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٥٥٦
  ) واب رمحتك وإذا خرج فليقل اللهم إين أسألك من فضلك املسجد فليقل اللهم افتح يل أب



رواه مسلم وأبو داود والنسائي ولفظ أيب داود إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث 
 ليقل اللهم ورواه أبو عوانة يف مسنده الصحيح بنحو رواية أيب داود وزاد فيه وإذا خرج فليسلم على النيب صلى

اهللا عليه وسلم ورواه ابن ماجه وأبو عوانة أيضا من حديث أيب محيد وحده ولفظ أيب عوانة أن النيب صلى اهللا عليه 
  )اللهم افتح يل أبواب رمحتك وسهل لنا أبواب رزقك ( وسلم كان يقول إذا دخل املسجد 

  
  أبو أسيد بضم اهلمزة وفتح السني وامسه مالك بن ربيعة 

ريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغين أنك حدثت عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص وعن حيوة بن ش ٥٥٧
أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكرمي ( رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا دخل املسجد قال 

  شيطان حفظ مين سائر اليوم قال أقط قلت نعم قال فإذا قال ذلك قال ال) وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم 
  رواه أبو داود 

  أقط مبعىن حبسب 
إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٥٥٨

على النيب صلى اهللا عليه وسلم وليقل اللهم افتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج فليسلم وليقل اللهم اعصمين من 
  ) يطان الرجيم الش

رواه النسائي وابن ماجه وهذا لفظهما إال أن قوله الرجيم عند ابن ماجه خاصة ورواه أيضا احلاكم يف املستدرك 
  وابن حبان يف صحيحه وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني 

بسم اهللا ( وعن فاطمة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل املسجد يقول  ٥٥٩
  والسالم على رسول اهللا اللهم اغفر يل ذنويب وافتح

  ) يل أبواب رمحتك وإذا خرج قال بسم اهللا والسالم على رسول اهللا اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب فضلك 
األدعية  رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه والترمذي وابن ماجه واللفظ له والبن أيب شيبة ورواه ابن مردويه يف كتاب

  مبعناه وزاد يف املوضعني بعد قوله والسالم على رسول اهللا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد 
قال  ٦١النور } فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم { وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله عز وجل  ٥٦٠

  هو املسجد إذا دخلته فقل السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني 
  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط الشيخني 

  ما يقول ملن نشد ضالة أو باع أو ابتاع يف املسجد

من مسع رجال ينشد ضالة يف املسجد ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٥٦١
  ) فليقل ال ردها اهللا عليك فإن املساجد مل تنب هلذا 

  مسلم وأبو داود وابن ماجه رواه 
  ينشد بفتح الياء وضم الشني يقال نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدهتا إذا عرفتها 

  وعن بريدة رضي اهللا عنه أن رجال نشد يف املسجد فقال من ٥٦٢



  ) ال وجدت إمنا بنيت املساجد ملا بنيت له ( دعا إيل اجلمل األمحر فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ال وجدت ال وجدت ( مسلم والنسائي وابن ماجه ورواه أبو نعيم يف املستخرج على مسلم ولفظه  رواه
قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٥٦٣

  ) ال رد اهللا عليك فقولوا ال أربح اهللا جتارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا 
رواه الترمذي والنسائي واحلاكم يف املستدرك بلفظ واحد ورواه ابن حبان يف صحيحه مبعناه وقال الترمذي حسن 

  غريب وقال احلاكم صحيح على شرط مسلم 

  ما يقول إذا مسع املؤذن

مسعتم النداء فقولوا مثل ما إذا ( عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٥٦٤
  ) يقول املؤذن 
  رواه اجلماعة 

من قال حني يسمع النداء ( وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٥٦٥
  اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت

  ) حلت له شفاعيت يوم القيامة  حممدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته
  رواه اجلماعة إال مسلما ورواه البيهقي يف سننه الكبري وزاد يف آخره إنك ال ختلف امليعاد 

وعن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال مسعت معاوية بن أيب سفيان وهو جالس على املنرب أذن املؤذن قال اهللا  ٥٦٦
 أكرب قال أشهد أن ال إله إال اهللا فقال معاوية وأنا فقال وأشهد أن حممدا أكرب اهللا أكرب قال معاوية اهللا أكرب اهللا

رسول اهللا فقال معاوية وأنا فلما أن قضى التأذين قال يا أيها الناس إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على 
  هذا اجمللس حني أذن املؤذن يقول ما مسعتم من مقاليت 

  رواه البخاري والنسائي 
  سم أيب أمامة هذا أسعد وقيل سعد وقيل امسه كنيته وحنيف بضم احلاء وا

وعن حيىي بن حيىي قال حدثين بعض إخواننا قال ملا قال حي على الصالة قال ال حول وال قوة إال باهللا وقال  ٥٦٧
  هكذا مسعنا نبيك صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  انفرد به البخاري 
من قال حني يسمع (  عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا ٥٦٨

  املؤذن أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

  ) وأن حممدا عبده ورسوله رضيت باهللا ربا ومبحمد رسوال وباإلسالم دينا غفر له ذنبه 
  قتيبة قوله وأنا قال ابن رمح يف روايته من قال حني يسمع املؤذن وأنا أشهد ومل يذكر 

  رواه اجلماعة إال البخاري 
إذا مسعتم ( وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٥٦٩

املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي فإنه من صلى علي صالة صلى اهللا عليه هبا عشرا مث سلوا اهللا يل الوسيلة 
زلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل يل الوسيلة حلت عليه الشفاعة فإهنا من



 (  
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 

إذا قال املؤذن اهللا أكرب اهللا ( وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٥٧٠
أحدكم اهللا أكرب اهللا أكرب مث قال أشهد أن ال إله إال اهللا قال أشهد أن ال إله إال اهللا مث قال أشهد أن حممدا  أكرب فقال

رسول اهللا قال أشهد أن حممدا رسول اهللا مث قال حي على الصالة قال ال حول وال قوة إال باهللا مث قال حي على 
أكرب اهللا أكرب قال اهللا أكرب اهللا أكرب مث قال ال إله إال اهللا قال ال إله  الفالح قال ال حول وال قوة إال باهللا مث قال اهللا

  ) إال اهللا من قلبه دخل اجلنة 
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي 

  ال يرد( وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٥٧١

  ) الدعاء بني األذان واإلقامة 
ي والنسائي هبذا اللفظ ورواه ابن حبان يف صحيحه مبعناه وقال الترمذي حديث حسن وزاد رواه أبو داود والترمذ

  ) سلوا اهللا العافية يف الدنيا واآلخرة ( فيه عن حيىي بن ميان قالوا فماذا نقول يا رسول اهللا قال 
أذان املغرب اللهم  وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أقول عند ٥٧٢

  هذا إقبال ليلك وإدبار هنارك وأصوات دعاتك فاغفر يل 
  رواه أبو داود واحلاكم يف املستدرك واللفظ هلما والترمذي وقال إمنا نعرفه من هذا الوجه وقال احلاكم صحيح 

  قال وأنا وأنا  وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا مسع املؤذن يتشهد ٥٧٣
  رواه أبو داود واللفظ له واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما 

  ما يقول إذا افتتح الصالة

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسكت بني التكبرية وبني القراءة  ٥٧٤
أقول ( بني التكبري والقراءة ما تقول قال إسكاته قال أحسبه قال هنيهة فقلت بأيب وأمي يا رسول اهللا إسكاتك 

  اللهم باعدد

بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب اللهم نقين من اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس 
  ) اللهم اغسل خطاياي باملاء والثلج والربد 

  رواه اجلماعة إال الترمذي وعند مسلم اللهم اغسلين من خطاياي 
( وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا قام إىل الصالة قال  ٥٧٥

وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب 
لك ال إله إال أنت أنت ريب وأنا عبدك ظلمت العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا من املسلمني اللهم أنت امل

نفسي واعترفت بذنيب فاغفر يل ذنويب مجيعا إنه ال يغفر الذنوب إال أنت واهدين ألحسن األخالق ال يهدي 
  احلديث ) ألحسنها إال أنت لبيك وسعديك واخلري كله يف يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك 

ن ماجه خمتصر ويف رواية أيب داود والنسائي ورواية أخرى ملسلم والترمذي أن رواه اجلماعة إال البخاري وحديث اب
النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول ذلك بعد التكبري وزاد الترمذي يف هذه الرواية كان إذا قام إىل الصالة 



د بعد حنيفا املكتوبة وقال هذا حديث حسن صحيح ورواه ابن حبان يف صحيحه وقال فيه الصالة املكتوبة وزا
  مسلما 
وعن أنس رضي اهللا عنه أن رجال جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا  ٥٧٦

أيكم ( فأرم القوم فقال ) أيكم املتكلم بالكلمات ( فيه فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالته قال 
  املتكلم هبا

لقد رأيت اثين عشر ملكا يبتدروهنا أيهم ( رجل جئت وقد حفزين النفس فقلتها فقال فقال ) فإنه مل يقل بأسا 
  ) يرفعها 

  رواه مسلم هبذا اللفظ وأبو داود والنسائي ولفظهما فقال اهللا أكرب احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه 
  ذلك عن غريه ال أنه جرى له الرجل املبهم يف احلديث قال اخلطيب هو رفاعة األنصاري قال وروي أنه حكى 

وحفزه حباء مهملة وفاء مفتوحة وزاي أي جهده شدة سعيه وأرم القوم بفتح الراء وتشديد امليم يعين سكتوا وقيل 
  سكتوا من خوف 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال بينما حنن نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ قام رجل من  ٥٧٧
من القائل ( بريا واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا بكرة وأصيال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القوم اهللا أكرب ك
  ) عجبت هلا فتحت هلا أبواب السماء ( فقال رجل من القوم أنا يا رسول اهللا قال ) كلمة كذا وكذا 

ه مسلم والترمذي والنسائي قال ابن عمر فما تركتهن منذ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك روا
  وله يف رواية لقد ابتدرها اثنا عشر ملكا 

وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه كان جيهر هبؤالء الكلمات يقول سبحانك اللهم وحبمدك تبارك  ٥٧٨
  امسك وتعاىل جدك وال إله غريك

 النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك مرفوعا إىل
احلاكم فيه صحيح على شرط الشيخني قوله وتعاىل جدك هو بفتح اجليم أي ارتفعت عظمتك ومنه قوله تعاىل 

  أي عظمته وقيل املراد باجلد الغىن  ٣اجلن } وأنه تعاىل جد ربنا { إخبارا عن اجلن 

  ما يستفتح به صالة الليل

ن بن عوف قال سألت عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها بأي شيء كان نيب اهللا عن أيب سلمة بن عبد الرمح ٥٧٩
اللهم رب جربيل ( صلى اهللا عليه وسلم يفتتح صالته إذا قام من الليل قالت كان إذا قام من الليل افتتح الصالة 
ما كانوا فيه خيتلفون وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك في

  ) اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم 
  رواه اجلماعة إال البخاري واللفظ ملسلم وأيب داود والترمذي 

وعن عاصم بن محيد قال سألت عائشة رضي اهللا عنها بأي شيء كان يفتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٥٨٠
فقالت لقد سألتين عن شيء ما سألين عنه أحد قبلك كان إذا قام كرب عشرا ومحد عشرا وسبح عشرا  قيام الليل

  ويتعوذ من ضيق املقام يوم القيامة ) اللهم اغفر يل واهدين وارزقين وعافين ( وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال 
  رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه



  ه وقال اللهم اغفر يل واهدين وارزقين عشرا وتعوذ باهللا من ضيق يوم القيامة عشرا وعند
وعن ابن جبري بن املطعم عن أبيه رضي اهللا عنهما أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي صالة قال  ٥٨١

ا احلمد هللا كثريا ثالثا سبحان اهللا اهللا أكرب كبريا اهللا أكرب كبريا احلمد هللا كثري( عمرو وال أدري أي صالة هي فقال 
  قال نفثه الشعر ونفخه الكرب ومهزه املوتة ) بكرة وأصيال ثالثا أعوذ باهللا من الشيطان من نفخه ونفثه ومهزه 

  ويف رواية عن نافع بن جبري عن أبيه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف التطوع 
واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وذكره ابن عساكر يف األشراف يف ترمجة  رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه

  حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه 
  وعمرو هو ابن مرة 

بضم امليم وسكون الواو وفتح املثناة من فوق هي اجلنون وقال الصاغاين يف العباب مسي الشعر نفثا ألنه ) املوتة ( و 
الكرب نفخا ملا يوسوس إليه الشيطان يف نفسه فيعظمها عنده وحيقر الناس يف  كالشيء ينفث من الفم كالرقية ومسي

  عينيه حىت يدخله الزهو وخطرات الشياطني خطراهتا اليت ختطرها بقلب اإلنسان 

  ما يقول يف الركوع والسجود

  عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يكثر أن يقول ٥٨٢

  يتأول القرآن ) سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل ( وسجوده  يف ركوعه
إذا جاء نصر { رواه اجلماعة إال الترمذي ويف رواية ملسلم ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منذ نزلت عليه 

  )  سبحانك ريب وحبمدك اللهم اغفر يل( يصلي صالة إال دعا أو قال فيها  ١الفتح } اهللا والفتح 
وعنها قالت فقدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه  ٥٨٣

اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك ( وهو يف املسجد ومها منصوبتان وهو يقول 
  ) منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

رضي اهللا عنه قال صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع وعن حذيفة  ٥٨٤
عند املئة مث قضى فقلت يصلي هبا يف ركعة فمضى فقلت يركع هبا مث افتتح النساء فقرأها مث افتتح آل عمران فقرأها 

سبحان ( عوذ تعوذ مث ركع فجعل يقول يقرا مترسال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بت
( مث قام طويال قريبا مما ركع مث سجد فقال ) مسع اهللا ملن محده ( فكان ركوعه حنوا من قيامه مث قال ) ريب العظيم 

  فكان سجوده قريبا من قيامه ) سبحان ريب األعلى 
  قال يف حديث جرير من الزيادة مسع اهللا ملن محده ربنا لك احلمد

  
اجلماعة إال البخاري وعند النسائي فقلت يركع عند املئة فمضى فقلت يركع عند املئتني فمضى فقلت يصلي روامها 

  هبا وذكر احلديث 
( وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف حديث طويل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ركع قال  ٥٨٥

( وإذا سجد قال ) ري وحلمي وعظمي وعصيب اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك مسعي وبص
اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق مسعه وبصره تبارك اهللا أحسن 



  ) اخلالقني 
رواه مسلم وأبو داود والنسائي ويف رواية أيب داود والنسائي وإحدى روايات مسلم وصوره فأحسن صوره ويف 

جابر خشع مسعي وبصري ودمي وحلمي وعظمي وعصيب هللا رب العاملني ورواه ابن حبان  رواية للنسائي من حديث
  يف صحيحه وقال فيه وما استقلت به قدمي هللا رب العاملني 

سبوح ( وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف ركوعه وسجوده  ٥٨٦
  قدوس رب املالئكة والروح 

  وأبو داود والنسائي رواه مسلم 
  سبوح قدوسبضم أوهلما على املشهور وسبوح من السبح والقدوس تقدم يف األمساء احلسىن 

والروح قال اخلطايب فيه قوالن أحدمها أنه جربيل عليه السالم خص بالذكر تفضيال له على سائر املالئكة ويقال إن 
  إنس انتهىالروح خلق من املالئكة يشبهون اإلنس يف الصور وليسوا ب

  
  وقيل هو ملك عظيم أعظم املالئكة خلقا 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف سجوده اللهم اغفر يل ذنيب  ٥٨٧
  ) كله دقه وجله أوله وآخره وعالنيته وسره 

  رواه مسلم وأبو داود 
صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إىل بعض وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت افتقدت النيب  ٥٨٨

فقلت بأيب أنت ) سبحانك وحبمدك ال إله إال أنت ( نسائه فتحسست مث رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول 
  وأمي إين لفي شأن وإنك لفي آخر 

  رواه مسلم والنسائي 
صلى اهللا عليه وسلم ليلة فقام فقرأ  وعن عوف بن مالك األشجعي رضي اهللا عنه قال قمت مع رسول اهللا ٥٨٩

سورة البقرة وال مير بآية رمحة إال وقف فسأل وال مير بآية عذاب إال وقف فتعوذ قال مث ركع بقدر قيامه يقول يف 
سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة مث سجد بقدر قيامه مث قال يف سجوده مثل ذلك مث قام ( ركوعه 

  مث قرأ سورة سورة فقرأ بآل عمران 
  رواه أبو داود والنسائي والترمذي يف الشمائل واللفظ أليب داود 

  }فسبح باسم ربك العظيم { وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال ملا نزلت  ٥٩٠

سبح اسم ربك { فلما نزلت ) اجعلوها يف ركوعكم ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٩٦ ٧٤الواقعة ) 
  ) اجعلوها يف سجودكم ( قال  ١ألعلى ا} األعلى 

  رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال احلاكم صحيح اإلسناد 
أما أهل السماء الدنيا ( وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له  ٥٩١

أما أهل السماء الثانية فيقولون سبحان ذي العزة واجلربوت وأما أهل فيقولون سبحان ذي امللك وامللكوت و
السماء الثالثة فيقولون سبحان احلي الذي ال ميوت فقلها يا عمر يف صالتك قال يا رسول اهللا فكيف بالذي علمتين 

من عقابك أعوذ بعفوك ( وأمرتين أن أقوله يف صاليت قال قل هذه مرة وهذه مرة وكان الذي أمره به أن قال 



  ) وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك 
  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط البخاري 

اللهم سجد ( وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا سجد قال  ٥٩٢
جنيت على نفسي يا عظيم يا عظيم اغفر يل فإنه ال  لك سوادي وخيايل وبك أمن فؤادي أبوء بنعمتك علي وهذا ما

  ) يغفر الذنوب العظيمة إال الرب العظيم 
  رواه احلاكم يف املستدرك

  ما يقول يف سجود القرآن

سجد ( عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف سجود القرآن بالليل  ٥٩٣
  ) مسعه وبصره حبوله وقوته وجهي للذي خلقه وصوره وشق 

ولفظ أيب داود يقول يف السجدة مرارا ورواه ) ١(رواه أبو داود والترمذي والنسائي واللفظ له وللترمذي وقال 
  احلاكم يف املستدرك وزاد فيه فتبارك اهللا أحسن اخلالقني وقال صحيح على شرط الشيخني 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا رأيتين وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال جاء رجل إىل  ٥٩٤
الليلة وأنا نائم كأين أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب 

  يل هبا عندك أجرا وضع عين هبا وزرا واجعلها يل عندك ذخرا وتقبلها مين كما تقبلتها من عبدك داود 
ن جريج قال يل جدك قال ابن عباس فقرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم سجدة مث سجد فقال ابن قال احلسن قال يل اب

  عباس ومسعته وهو يقول مثل ما أخربه الرجل عن قول الشجرة 
  رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال احلاكم هو من شرط الصحيح

  حسن صحيح  -١

  الرفع من الركوع ويف االعتدال ما يقول يف حال

إذا قال اإلمام مسع اهللا ملن محده فقولوا ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٥٩٥
  ) اللهم ربنا لك احلمد فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه 

ري ومسلم فقولوا ربنا ولك احلمد ويف رواية للبخاري أيضا كان النيب رواه اجلماعة إال ابن ماجه ويف رواية للبخا
  ) مسع اهللا ملن محده قال اللهم ربنا ولك احلمد ( صلى اهللا عليه وسلم إذا قال 

وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي اهللا عنه قال كنا يوما نصلي وراء النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما رفع  ٥٩٦
قال رجل وراءه ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه فلما انصرف ) مسع اهللا ملن محده (  رأسه من الركعة قال

  ) رأيت بضعة وثالثني ملكا يبتدروهنا أيهم يكتبها أول ( قال أنا قال ) من املتكلم ( قال 
  رواه البخاري وأبو داود والنسائي 

أحدها والبضع والبضعة يف العدد بكسر الباء وهو من الثالث رفاعة انفرد به البخاري فروى له ثالثة أحاديث هذا 
  إىل التسع وقيل إىل العشرة وقيل ما بني الواحد والعشرة 

اللهم لك احلمد ( وعن عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول  ٥٩٧
  ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت



د اللهم طهرين بالثلج والربد واملاء البارد اللهم طهرين من الذنوب واخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من من شيء بع
  ) الوسخ 

رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ويف رواية ملسلم من الدرن ويف أخرى من الدنس وعند أيب داود وابن 
  ماجه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول فذكره 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع  ٥٩٨
ربنا لك احلمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء واجملد أحق ما قال العبد ( قال 

  ) فع ذا اجلد منك اجلد وكلنا لك عبد اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ين
رواه مسلم وأبو داود والنسائي ويف رواية ملسلم من حديث علي رضي اهللا عنه ملء السماوات وملء األرض 

وملء ما بينهما ويف رواية ملسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما ملء السماوات وملء األرض وملء ما 
ن محده ربنا لك احلمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من بينهما ولفظ النسائي كان يقول مسع اهللا مل

  شيء بعد أهل الثناء واجملد حق ما قال العبد كلنا لك عبد ال نازع ملا أعطيت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد 
فقراء يدخلون إن ال( اجلد بفتح اجليم الغين أي ال ينفع ذا الغىن عندك غناه وإمنا ينفعه العمل بطاعتك ومنه احلديث 

أي أصحاب األموال حمبوسون للمحاسبة وقيل املراد به العظمة ومنه قول سبحانه ) اجلنة وأصحاب اجلد حمبوسون 
أي عظمته وقيل أيضا غناؤه وروي بكسر اجليم من االجتهاد يف الرزق  ٣اجلن } تعاىل جد ربنا { إخبارا عن اجلن 

  د أي ال ينفعه ذلك مما كتب له وأنكره أبو عبي
  وقوله منك معناه عندك

  ما يقول بني السجدتني

اللهم اغفر يل ( عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول بني السجدتني  ٥٩٩
  ) وارمحين وعافين واهدين وارزقين 

ويف رواية له اللهم اغفر  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد
  يل وارمحين واجربين وارفعين واهدين وارزقين 

  ما جاء يف التشهد

عن عبد اهللا وهو ابن مسعود رضي اهللا عنه قال كنا إذا صلينا خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم قلنا السالم  ٦٠٠
إن اهللا تعاىل هو ( هللا عليه وسلم فقال على جربيل وميكائيل السالم على فالن وفالن فالتفت إلينا رسول اهللا صلى ا

السالم فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته 
السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صاحل يف السماء واألرض أشهد أن ال إله 

  )د أن حممدا عبده ورسوله إال اهللا وأشه

  
رواه اجلماعة ولفظهم يف قوهلم التحيات هللا إىل آخر سواء ويف لفظ للبخاري ومسلم والنسائي علمين رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم وكفي بني كفيه التشهد كما يعلمين السورة من القرآن فذكر مثله سواء ويف رواية للبخاري 



يه فيدعو وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي هذه الزيادة ويف رواية للنسائي سالم مث ليتخري من الدعاء أعجبه إل
علينا وله يف رواية أخرى أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله قال الترمذي وهو 

أصحاب النيب صلى  أصح حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من
  اهللا عليه وسلم ومن بعدهم من التابعني وهو قول سفيان الثوري وابن املبارك وأمحد وإسحاق 

وروى البيهقي يف سننه الكبري بسند جيد عن القاسم قال علمتين عائشة قالت هذا تشهد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  فذكر مثله سواء 

قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه ٦٠١
التحيات هللا املباركات الصلوات الطيبات هللا السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا ( السورة من القرآن فكان يقول 

  ) اهللا  وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول
  ويف رواية ابن رمح كما يعلمنا القرآن 

  رواه اجلماعة إال البخاري ويف رواية الترمذي سالم يف املوضعني 
  وعن أيب موسى قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطبنا فبني لنا ٦٠٢

غري { ا وإذا قال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم مث ليؤمكم أحدكم فإذا كرب فكربو( سننا وعلمنا صالتنا فقال 
فقولوا آمني جيبكم اهللا فإذا كرب وركع فكربوا واركعوا فإن اإلمام يركع  ٧الفاحتة } املغضوب عليهم وال الضالني 

قبلكم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا لك احلمد 
وتعاىل قال على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم مسع اهللا ملن محده فإذا كرب وسجد يسمع اهللا لكم فإن اهللا تبارك 

فكربوا واسجدوا فإن اإلمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان 
النيب رمحة اهللا وبركاته  عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات هللا السالم عليك أيها

  ) السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولفظ النسائي أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا 

هرها أن اللحظة اليت سبقكم اإلمام هبا متقدمة جتب لكم باللحظة اليت عبده ورسوله يف معىن فتلك بتلك أقوال أظ
  تتأخرون هبا بعده 

وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال أما بعد أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كان يف وسط  ٦٠٣
مللك هللا مث سلموا عن اليمني الصالة أو حني انقضائها فابدؤوا قبل التسليم فقولوا التحيات الطيبات والصلوات وا

  مث سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم 
  رواه أبو داود 

  وعن جابر رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا ٦٠٤

بسم اهللا وباهللا التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ( التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن 
ة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ورمح

  ) وأسأل اهللا اجلنة وأعوذ باهللا من النار 
  رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك 

اهللا عنه وهو على املنرب وهو يعلم الناس  وعن عبد الرمحن بن عبد القاري أنه مسع عمر بن اخلطاب رضي ٦٠٥



التشهد يقول قولوا التحيات هللا الزاكيات هللا الطيبات الصلوات هللا السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته 
  السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

  حلاكم يف املستدرك واللفظ ملالك القاري بتشديد الياء منسوب إىل القارة رواه مالك يف املوطأ وا

  ما جاء يف الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم

عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال لقيين كعب بن عجرة رضي اهللا عنه فقال أال أهدي لك هدية مسعتها من  ٦٠٦
فقال سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلنا يا رسول اهللا كيف النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت بلى فأهدها يل 

قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما ( الصالة عليكم أهل البيت فإن اهللا قد علمنا كيف نسلم قال 
  صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد اللهم بارك على

  ) راهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد حممد وعلى آل حممد كما باركت على إب
رواه اجلماعة ويف لفظ للبخاري ومسلم والنسائي اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على آل 

إبراهيم إنك محيد جميد اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد ويف 
مل يقل اللهم ويف لفظ للبخاري والنسائي اللهم صل على حممد وآل حممد كما رواية ملسلم وبارك على حممد و

  صليت على إبراهيم إنك محيد جميد اللهم بارك على حممد وآل حممد كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد 
  قال ابن سيده يف احملكم صالة اهللا على رسوله رمحته له وحسن ثنائه عليه 

لساعدي رضي اهللا عنه أهنم قالوا يا رسول اهللا كيف نصلي عليك فقال رسول اهللا صلى اهللا وعن أيب محيد ا ٦٠٧
قولوا اللهم صل على حممد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على حممد وأزواجه ( عليه وسلم 

  ) وذريته كما باركت على إبراهيم إنك محيد جميد 
مسلم وعلى أزواجه يف املوضعني وباقيه مثله ويف نسخة شيخنا الدمياطي اليت خبطه رواه اجلماعة إال الترمذي وعند 

  من صحيح مسلم كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد 
  وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قلنا يا رسول اهللا ٦٠٨

ما صليت على آل إبراهيم قولوا اللهم صل على حممد عبدك ورسولك ك( هذا التسليم فكيف نصلي عليك قال 
على حممد وعلى آل ( قال أبو صاحل عن الليث ) وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على آل إبراهيم 

  ) حممد كما باركت على آل إبراهيم 
رواه البخاري والنسائي وابن ماجه ويف رواية أخرى للبخاري كما صليت على إبراهيم وبارك على حممد وآل حممد 

  باركت على إبراهيم وآل إبراهيم كما 
وعن أيب مسعود األنصاري رضي اهللا عنه وامسه عقبة بن عمرو رضي اهللا عنه قال أتانا رسول اهللا صلى اهللا  ٦٠٩

عليه وسلم وحنن يف جملس سعد بن عبادة فقال له بشري بن سعد أمرنا اهللا أن نصلي عليك يا رسول اهللا فكيف 
 صلى اهللا عليه وسلم حىت متنينا أنه مل يسأله مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه نصلي عليك قال فسكت رسول اهللا

قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على حممد وعلى آل حممد ( وسلم 
  ) كما باركت على إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد والسالم كما قد علمتم 

أبو داود والترمذي والنسائي ويف بعض نسخ مسلم كما صليت على إبراهيم ويف رواية أليب داود رواه مسلم و



والنسائي اللهم صل على حممد النيب األمي وعلى آل حممد زاد النسائي كما صليت على إبراهيم وبارك على حممد 
ك ولفظه أقبل رجل حىت جلس بني النيب األمي كما باركت على إبراهيم إنك محيد جميد ورواه احلاكم يف املستدر

يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن عنده فقال يا رسول اهللا أما السالم عليك فقد عرفناه فكيف نصلي 
  عليك إذا حنن صلينا عليك

إذا صليتم علي فقولوا اللهم صل ( يف صالتنا صلى اهللا عليك قال فصمت حىت أحببنا أن الرجل مل يسأله مث قال 
حممد النيب األمي وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على حممد النيب األمي على 

وقال هذا حديث صحيح على شرط ) وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد 
ورواه ابن حبان أيضا يف صحيحه هبذا مسلم ومل خيرجاه بذكر الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصلوات 

  اللفظ حرفا حرفا غري أنه أسقط لفظة مث وقال فيه إذا أنتم صليتم 
من سره أن يكتال باملكيال األوىف إذا ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٦١٠

مهات املؤمنني وذريته وأهل بيته كما صليت صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على حممد النيب وأزواجه أ
  ) على آل إبراهيم إنك محيد جميد 

  رواه أبو داود 

  ما يقول بعد التشهد األخري

اللهم إين أعوذ بك من ( عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو يف الصالة  ٦١١
وأعوذ بك من فتنة احمليا وفتنة املمات اللهم إين أعوذ بك من املأمث عذاب القرب وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال 

  ) إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف ( فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من املغرم فقال ) واملغرم 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي

  
( اهللا عليه وسلم علمين دعاء أدعو به يف صاليت قال وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قال للنيب صلى  ٦١٢

قل اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت 
  ) الغفور الرحيم 

  رواه اجلماعة إال أبا داود ولفظهم واحد 
  قوله كثريا ورد يف مسلم باملثلثة وباملوحدة 

إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهللا من ( هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وعن أيب ٦١٣
أربع يقول اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات ومن شر فتنة املسيح 

  ) الدجال 
  دكم من التشهد األخري فليتعوذ باهللا من أربع رواه اجلماعة إال البخاري ويف رواية أخرى ملسلم إذا فرغ أح

وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف حديث طويل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ما آخر من  ٦١٤
اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت ( يقول بني التشهد والتسليم 



  ) دم وأنت املؤخر ال إله إال أنت أعلم به مين أنت املق
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي

  
وعن حمجن بن األذرع رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل املسجد فإذا هو برجل قد  ٦١٥

ه كفوا أحد أن قضى صالته وهو يتشهد فقال اللهم أين أسألك باهللا األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن ل
  ثالثا ) قد غفر له ( تغفر يل ذنويب إنك أنت الغفور الرحيم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  رواه أبو داود واللفظ له والنسائي واحلاكم يف املستدرك وليس حملجن يف الكتب الستة سوى هذا احلديث 
ال النيب صلى اهللا عليه وسلم لرجل كيف تقول وعن أيب صاحل عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ق

يف الصالة قال أتشهد وأقول اللهم إين أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار أما إين ال أحسن دندنتك وال دندنة معاذ 
  ) حوهلا ندندن ( فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أيب هريرة رواه أبو داود ورواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه عن أيب صاحل عن 
  أبو صاحل امسه ذكوان والرجل املبهم قال اخلطيب هو سليم األنصاري السلمي 

والدندنة قال اهلروي قال أبو عبيد هو أن يتكلم الرجل بالكالم نسمع نغمته وال نفهمه وهو مثل اهلينمة واهلثلمة إال 
  أهنا أرفع قليال منهما 

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولوعن عائشة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول  ٦١٧

ينظر يف ( فلما انصرف قلت يا رسول اهللا ما احلساب اليسري قال ) اللهم حاسبين حسابا يسريا ( يف بعض صالته 
كتابه ويتجاوز عنه إنه من نوقش احلساب يومئذ يا عائشة هلك وكل ما يصيب املؤمن يكفر اهللا عنه حىت الشوكة 

  ) تشوكه 
  على شرط مسلم ) ١(ستدرك وقال رواه احلاكم يف امل

وعن عمري بن سعيد قال كان عبد اهللا يعلمنا التشهد يف الصالة مث يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد يف  ٦١٨
الصالة فليقل اللهم إين أسألك من اخلري كله ما علمت منه وما مل أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما 

اخلري ما سألك عبادك الصاحلون وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصاحلون ربنا  مل أعلم اللهم إين أسألك من
آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما 

  وعدتنا على رسلك وال ختزنا يوم القيامة إنك ال ختلف امليعاد 
  ن أيب شيبة يف مصنفه رواه اب

  ما يقول من الذكر بعد الصالة

عن وراد موىل املغرية بن شعبة قال كتب املغرية إىل معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى  ٦١٩
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو ( اهللا عليه وسلم كان يقول يف دبر كل صالة إذا سلم 

  ) على كل شيء قدير اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ويف رواية للبخاري والنسائي أن

  صحيح  -١



  النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول هذا التهليل وحده ثالث مرات 
رضي اهللا عنه قال جاء الفقراء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا ذهب وعن أيب صاحل عن أيب هريرة  ٦٢٠

أهل الدثور من األموال بالدرجات العلى والنعيم املقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وهلم فضل من 
ومل يدرككم أال أحدثكم إن أخذمت أدركتم من سبقكم ( أمواهلم حيجون هبا ويعتمرون وجياهدون ويتصدقون قال 

أحد بعدكم وكنتم خري من أنتم بني ظهرانيه إال من عمل مثله تسبحون وحتمدون وتكربون خلف كل صالة ثالثا 
( فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح ثالثا وثالثني وحنمد ثالثا وثالثني ونكرب أربعا وثالثني فرجعت إليه فقال ) وثالثني 

  ) رب حىت يكون منهن كلهن ثالثا وثالثني تقول سبحان اهللا واحلمد هللا واهللا أك
رواه البخاري ومسلم والنسائي زاد مسلم قال أبو صاحل فرجع فقراء املهاجرين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ذلك فضل اهللا يؤتيه من ( فقالوا مسع إخواننا أهل األموال مبا فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ويف رواية للبخاري أيضا تسبحون يف دبر كل صالة عشرا وحتمدون عشرا وتكربون عشرا ويف رواية ملسلم ) اء يش

تسبحون وتكربون وحتمدون دبر كل صالة ثالثا وثالثني إحدى عشرة وأحدى عشرة وأحدى عشرة فذلك كله 
  ثالث وثالثون 

  ليه وسلم إذا انصرفوعن ثوبان رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا ع ٦١٢

قال الوليد فقلت ) اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت ذا اجلالل واإلكرام ( من صالته استغفر ثالثا وقال 
  لألوزاعي كيف االستغفار قال تقول أستغفر اهللا أستغفر اهللا أستغفر اهللا 
  ل واإلكرام رواه اجلماعة إال البخاري ويف رواية ملسلم من حديث عائشة يا ذا اجلال

ال إله إال اهللا وحده ال ( وعن عبد اهللا بن زبري رضي اهللا عنهما أنه كان يقول يف دبر كل صالة حني يسلم  ٦٢٢
شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال حول وال قوة إال باهللا ال إله إال اهللا وال نعبد إال إياه له 

وقال كان رسول اهللا صلى ) ن ال إله إال اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون النعمة وله الفضل وله الثناء احلس
  اهللا عليه وسلم يهلل هبن دبر كل صالة 

من سبح اهللا يف دبر كل صالة ثالثا ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٦٢٣
ثالثا وثالثني فتلك تسع وتسعون مث قال متام املئة ال إله إال اهللا وحده ال  وثالثني ومحد اهللا ثالثا وثالثني وكرب اهللا

  ) شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر 
روامها مسلم وأبو داود والنسائي ويف بعض طرق النسائي من سبح يف دبر كل صالة مكتوبة مئة وكرب مئة وهلل 

  مئة ومحد مئة غفرت له ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر 
  وعن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ٦٢٤

معقبات ال خييب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صالة مكتوبة ثالث وثالثون تسبيحة وثالث وثالثون حتميدة وأربع ( 
  ) وثالثون تكبرية 
  رمذي والنسائي رواه مسلم والت

معقبات من التعقيب يف الصالة وهو اجللوس بعد انقضائها لدعاء وحنوه ويف احلديث من عقب يف صالة فهو يف 
صالة وعاقبه جاء يعقبه فهو معاقب وعقيب أيضا والتعقيب مثله وجيوز أن يكون من العود مرة بعد أخرى يقال 

هم مالئكة الليل ومالئكة النهار يتعاقبون أي } معقبات { اىل النعامة تعقب النعامة يف مرعى بعد مرعى وقوله تع



  يعقب بعضهم بعضا قال اجلوهري وإمنا أنت لكثرة ذلك منهم كنسابة وعالمة 
  وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أقرأ املعوذات دبر كل صالة  ٦٢٥

سائي واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال احلاكم صحيح على شرط مسلم رواه أبو داود والترمذي والن
  واللفظ أليب داود والنسائي ولفظ الترمذي أن أقرأ باملعوذتني يف دبر كل صالة 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال جاء الفقراء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا يا رسول اهللا إن  ٦٢٦
فإذا صليتم فقولوا سبحان ( ن كما نصلي ويصومون كما نصوم وهلم أموال يعتقون ويتصدقون قال األغنياء يصلو

اهللا ثالثا وثالثني مرة واحلمد هللا ثالثا وثالثني مرة واهللا أكرب أربعا وثالثني مرة وال إله إال اهللا عشر مرات فإنكم 
  )تدركون به من سبقكم وال يسبقكم من بعدكم 

  
  لفظ له وقال حسن غريب ورواه النسائي مبعناه وعنده التكبري ثالث وثالثون رواه الترمذي وال

وعن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال أمروا أن يسبحوا دبر كل صالة ثالثا وثالثني وحيمدوا ثالثا وثالثني  ٦٢٧
وسلم أن تسبحوا دبر  ويكربوا أربعا وثالثني فأتى رجل من األنصار يف منامه فقيل أمركم رسول اهللا صلى اهللا عليه

كل صالة ثالثا وثالثني وحتمدوا ثالثا وثالثني وتكربوا أربعا وثالثني قال نعم قال اجعلوها مخسا وعشرين واجعلوا 
  ) اجعلوها كذلك ( فيها التهليل فلما أصبح أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له فقال 

  وابن حبان يف صحيحه رواه النسائي واللفظ له واحلاكم يف املستدرك 
من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة ( وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٦٢٨

  ) مكتوبة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت 
فقال فيه  رواه النسائي عن احلسني بن بسر عن حممد بن محيد عن حممد بن زياد األهلاين عن أيب أمامة فأما احلسني

النسائي ال بأس به وقال يف موضع آخر ثقة وقال أبو حامت شيخ وأما احملمدان فاحتج هبما البخاري يف صحيحه 
  وأخرجه ابن حبان أيضا يف صحيحه 

وقد أخرج شيخنا احلافظ أبو حممد الدمياطي رمحه اهللا احلديث يف بعض تصانيفه من حديث أيب أمامة وعلي وعبد 
  غرية وجابر وأنس مث قال وإذا انضمت هذه األحاديث بعضها إىل بعض أخذت قوة اهللا بن عمر وامل

  وقد تقدم يف ترمجة ما يقول إذا أوى إىل فراشه من الباب احلادي عشر

خصلتان أو خلتان ال حيافظ عليهما عبد مسلم إال ( حديث عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
من يعمل هبما قليل يسبح يف دبر كل صالة عشرة وحيمد عشرا ويكرب عشرا فذلك مخسون دخل اجلنة مها يسري و

  احلديث بطوله ) ومئة باللسان وألف ومخسمئة يف امليزان 

  ما يدعو به بعد الصالة

عن عمرو بن ميمون األودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤالء الكلمات كما يعلم املعلم الغلمان الكتابة ويقول  ٦٢٩
اللهم إين أعوذ بك من اجلنب وأعوذ بك أن ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر كل صالة إن 

  فحدث به مصعبا وصدقه ) أرد إىل أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القرب 
  رواه البخاري والترمذي والنسائي 



  املهملة نسبة إىل أود بن مصعب بن سعد العشرية من مذحج  واألودي بفتح األلف وسكون الواو وبالدال
وعن الرباء رضي اهللا عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحببنا أن نكون عن ميينه  ٦٣٠

  ) رب قين عذابك يوم تبعث أو جتمع عبادك ( يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول 
  ائي وابن ماجه وأبو عوانة يف مسنده الصحيح وعنده يوم تعبث من غري شكرواه مسلم وأبو داود والنس

  
( وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سلم من الصالة قال  ٦٣١

وأنت  اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مين أنت املقدم
  ) املؤخر ال إله إال أنت 

رواه أبو داود والترمذي وابن حبان يف صحيحه واللفظ أليب داود وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه مسلم 
  خمتصرا 
يا معاذ واهللا إين ( وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيده يوما مث قال  ٦٣٢

أوصيك يا معاذ ال تدعن يف دبر كل ( اذ بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا وأنا واهللا أحبك قال فقال له مع) ألحبك 
وأوصى بذلك معاذ الصناحبي وأوصى به ) صالة أن تقول اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 

  الصناحبي أبا عبد الرمحن وأوصى به أبو عبد الرمحن عقبة ابن مسلم 
  واللفظ له واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني  رواه أبو داود والنسائي

  أبو عبد الرمحن هو احلبلي بضم احلاء املهملة والباء املوحدة وامسه عبد اهللا ابن يزيد 
( وعن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو يف دبر الصالة يقول  ٦٣٣

  للهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك الربا

وحدك ال شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم عبدك ورسولك اللهم ربنا 
ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلين خملصا لك وأهلي يف كل ساعة يف 

الل واإلكرام استمع واستجب اهللا األكرب األكرب األكرب اهللا نور السماوات واألرض اهللا األكرب الدنيا واآلخرة ذا اجل
  ) األكرب األكرب حسيب اهللا ونعم الوكيل اهللا األكرب األكرب 

  رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه 
ن الكفر والفقر وعذاب وعن مسلم بن أيب بكرة قال كان أيب يقول يف دبر الصالة اللهم إين أعوذ بك م ٦٣٤

القرب فكنت أقوهلن فقال أيب عمن أخذت هذا فقلت عنك فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقوهلن يف 
  دبر الصالة 

  رواه النسائي واللفظ له واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط مسلم 
فلق البحر ملوسى إنا جند يف التوراة أن داود نيب  وعن عطاء بن أيب مروان عن أبيه أن كعبا حلف باهللا الذي ٦٣٥

اهللا عليه السالم كان إذا انصرف من صالته قال اللهم أصلح يل ديين الذي جعلته يل عصمة وأصلح يف دنياي اليت 
جعلت فيها معاشي اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ يعين بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك ال مانع ملا 

معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد قال وحدثين كعب أن صهيبا حدثه أن حممدا صلى اهللا عليه أعطيت وال 
  وسلم



  كان يقول هبن عند انصرافه من صالته 
  رواه النسائي واللفظ له وابن حبان يف صحيحه مبعناه 

  أبو مروان قيل امسه سعد وقيل معتب بن عمرو األسلمي املدين خمتلف يف صحبته 
اللهم إين ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف دبر كل صالة  ٦٣٦

  ) أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات ومن شر املسيح الدجال 
  ط الشيخني رواه أبو عوانة يف مسنده الصحيح واللفظ له واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شر

وعن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه قال ما صليت وراء نبيكم صلى اهللا عليه وسلم إال مسعته حني  ٦٣٧
اللهم اغفر يل أخطائي وذنويب كلها اللهم أنعمين وأحيين وارزقين واهدين لصاحل ( ينصرف من صالته يقول 

  ) إال أنت  األعمال واألخالق إنه ال يهدي لصاحلها وال يصرف عن سيئها
  رواه احلاكم يف املستدرك 

وعن الربيع بن عميلة الفزاري قال كان عمر رضي اهللا عنه إذا انصرف من صالته قال اللهم أستغفرك لذنيب  ٦٣٨
  وأستهديك ملراشد أمري وأتوب إليك فتب علي اللهم أنت ريب فاجعل رغبيت إليك واجعل غناي يف صدري

   إنك أنت ريب وبارك يل فيما رزقتين وتقبل مين
  رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه 

  وعميلة بضم العني 

  ما يقول بعد صالة الصبح والعصر واملغرب

إذا صليت الصبح ( عن احلارث بن مسلم التميمي رضي اهللا عنهما قال قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٦٣٩
ن يومك كتب اهللا لك جوارا من النار وإذا فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرين من النار سبع مرات فإنك إن مت م

صليت املغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرين من النار سبع مرات فإنك إن مت من ليلتك كتب اهللا لك جوارا من 
  ) النار 

رواه أبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه واللفظ للنسائي وعند أيب داود عن احلارث بن مسلم عن أبيه 
ارث قال أبو عمر بن عبد الرب وهو الصواب إن شاء اهللا وسئل أبو زرعة الرازي عن مسلم بن احلارث مسلم بن احل

أو احلارث بن مسلم فقال الصحيح احلارث بن مسلم بن احلارث عن أبيه وقال أبو حامت الرازي احلارث بن مسلم 
  تابعي انتهى وليس للحارث وال ألبيه يف الكتب الستة سوى هذا احلديث 

من قال يف دبر صالة الفجر وهو ثان ( وعن أيب ذر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٦٤٠
رجليه قبل أن يتكلم ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على كل شيء قدير 

درجات وكان يومه ذلك كله يف حرز عشر مرات كتبت له عشر حسنات وحمي عنه عشر سيئات ورفع له عشر 
  من كل مكروه وحرس من الشيطان

  ) ومل ينبغ لذنب أن يدركه يف ذلك اليوم إال الشرك باهللا 
زاد النسائي فيه بيده اخلري وزاد ) ١(رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي واللفظ له هذا حديث حسن غريب 

ه أيضا من حديث معاذ وليس فيه حيىي ومييت وقال فيه وكن له فيه أيضا وكان بكل واحدة قاهلا عتق رقبة وروا



  عدل عشر نسمات ومل يلحقه يف يومه ذلك ذنب ومن قاهلن حني ينصرف من صالة العصر أعطي مثل ذلك يف ليلته 
من قال إذا أصبح ال إله ( وعن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٦٤١
اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له هبن عشر حسنات  إال

وحمي هبن عنه عشر سيئات ورفع له هبن عشر درجات وكن له عدل عتاقه أربع رقاب وكن له حرسا من الشيطان 
  ) حىت ميسي ومن قاهلن إذا صلى املغرب دبر صالته فمثل ذلك حىت يصبح 

  النسائي وابن حبان يف صحيحه وهذا لفظه رواه 

  ما يقول يف الوتر وبعده

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال بت عند ميمونة فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتى حاجته مث غسل  ٦٤٢
ام فصلى وجهه ويديه مث نام مث قام فأتى القربة فأطلق شناقها مث توضأ وضوءا بني الوضوئني مل يكثر وقد أبلغ مث ق

فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أين كنت أرتقبه فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذين فأدارين عن ميينه 
  فتتامت صالته ثالث عشرة

  صحيح  -١

( ركعة مث اضطجع فنام حىت نفخ وكان إذا نام نفخ فآذنه بالل بالصالة فصلى ومل يتوضأ وكان يقول يف دعائه 
 نورا ويف بصري نورا ويف مسعي نورا وعن مييين نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وحتيت نورا اللهم اجعل يف قليب

  ) وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل يل نورا 
  قال كريب وسبعا يف التابوت 

  فلقيت رجال من ولد العباس فحدثين هبن فذكر عصيب وحلمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتني 
رمذي ويف بعض روايات مسلم ويف لساين نورا واجعل يف نفسي نورا وأعظم يل نورا ويف بعضها رواه اجلماعة إال الت

واجعلين نورا ويف إحدى روايات النسائي وكان يقول يف سجوده فذكره ورواه احلاكم يف املستدرك وفيه مث أوتر 
  ورا فلما قضى صالته مسعته يقول اللهم فذكر احلديث وقال فيه واجعل يل يوم ألقاك ن

  الشناق بكسر الشني املعجمة اخليط الذي توكأ به القربة وتغلق 
  والتابوت املراد به اجلسد شبهه بالتابوت احلقيقي وقيل أراد به الصندوق أي قد نسيها وهي مكتوبة عنده فيه 

اللهم إين  (وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف آخر وتره  ٦٤٣
أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

  ) نفسك 
رواه األربعة واللفظ أليب داود وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث محاد 

  بن سلمة 
  من صالته وتبوأ مضجعه ويف إحدى روايات النسائي كان يقول إذا فرغ

  ) ال أحصي ثناء عليك ولو حرصت ولكن أنت كما أثنيت على نفسك ( وفيها 
وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الوتر بسبح اسم ربك  ٦٤٤

ثالث مرات ميد صوته يف ) لقدوس سبحان امللك ا( األعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد فإذا سلم قال 



  الثالثة ويرفع 
رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه ورواه الدارقطين يف سننه ولفظه فإذا سلم قال سبحان امللك القدوس ثالث 

  مرات ميد هبا صوته يف اآلخرة ويقول رب املالئكة والروح 

  ما جاء يف القنوت

علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمات أقوهلن يف الوتر قال عن احلسني بن علي رضي اهللا عنهما قال  ٦٤٥
اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن عافيت وتولين فيمن توليت وبارك يل فيما ( ابن جواس يف قنوت الوتر 

  ) أعطيت وقين شر ما قضيت إنك تقضي وال يقضى عليك وإنه ال يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت 
بعة واللفظ أليب داود وقال الترمذي ويف الباب عن علي هذا حديث حسن ال نعرفه إال من هذا الوجه من رواه األر

حديث أيب احلوراء السعدي وامسه ربيعة بن شيبان وال نعرف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف القنوت شيئا أحسن 
ة فاء وزيادة النسائي فيه وال يعز من عاديت من هذا ويف رواية الترمذي وإحدى روايات النسائي فإنك تقضي بزياد

  ويف رواية له وصلى اهللا على النيب ورواه احلاكم

يف املستدرك وزاد يف أوله علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وتري إذا رفعت رأسي ومل يبق إال السجود 
  و هبذا الدعاء فذكره ورواه ابن حبان يف صحيحه ولفظه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدع

وابن جواس بفتح اجليم وتشديد الواو وبالسني املهملة هو أبو عاصم أمحد ابن جواس احلنفي الكويف شيخ مسلم 
  وأيب داود وأبو احلوراء حباء مهملة وراء 

وعن عبيد بن عمري أن عمر رضي اهللا عنه قنت بعد الركوع قال اللهم اغفر لنا وللمؤمنني واملؤمنات  ٦٤٦
املسلمني واملسلمات وألف بني قلوهبم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة و

الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بني كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل هبم 
نا نستعينك ونستغفرك ونثين عليك وال بأسك الذي ال ترده عن القوم اجملرمني بسم اهللا الرمحن الرحيم اللهم إ

نكفرك وخنلع ونترك من يفجرك بسم اهللا الرمحن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى وحنفد 
  خنشى عذابك اجلد ونرجو رمحتك إن عذابك اجلد بالكافرين ملحق 

  عضها مرفوع رواه البيهقي يف سننه الكبري وقال فيه صحيح موصول وأخرجه من طرق أخر ب
وأخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه بسند رجاله رجال الصحيح أن عبد اهللا بن حبيب السلمي قال علمنا ابن مسعود 

  رضي اهللا عنه أن نقول يف القنوت يعين يف الوتر اللهم إنا نستعينك فذكره 
  )حنفد ( يلحد يف صفاتك و ) يفجرك ( معناه نترك و ) خنلع ( 

  بكسر احلاء على املشهور ) ملحق ( بكسر اجليم احلق و ) اجلد ( املهملة نسارع و بكسر الفاء وبالدال 
  ما يقول بعد ركعيت الفجر 

عن أسامة بن عمري رضي اهللا عنه أنه صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ركعيت الفجر فصلى قريبا منه  ٦٤٧
اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل وحممد ( فصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم ركعتني خفيفتني فسمعه يقول 

  ثالث مرات ) صلى اهللا عليه وسلم أعوذ بك من النار 
  رواه احلاكم يف املستدرك ورواه ابن السين يف اليوم والليلة ويف روايته مث مسعته يقول وهو جالس



 *  

  الباب الثالث عشر

 *  

  يف األدعية املتعلقة بالصيام

  ميف األدعية املتعلقة بالصيا

  ما يقول عند اإلفطار

ذهب الظمأ وابتلت ( عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أفطر قال  ٦٤٨
  ) العروق وثبت األجر إن شاء اهللا 

  رواه أبو داود والنسائي واحلاكم يف املستدرك بلفظ واحد وقال احلاكم صحيح على شرط البخاري 
  مهموز  الظمأ مقصور

وعن عبد اهللا بن أيب مليكة قال مسعت عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما يقول عند فطره اللهم إين أسألك  ٦٤٩
  برمحتك اليت وسعت كل شيء أن تغفر يل ذنويب 
  رواه ابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وهذا لفظه 

  ما يقول إذا أفطر عند قوم

( عنهما قال أفطر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال عن عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا  ٦٥٠
  ) أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار وصلت عليك املالئكة 

  رواه ابن ماجه وهذا لفظه ورواه ابن حبان يف صحيحه وعنده سعد ابن عبادة بدل سعد بن معاذ

  ما يقول إذا حضر الطعام وهو صائم

( بن مالك رضي اهللا عنه قال دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر ومسن قال عن أنس  ٦٥١
مث قام إىل ناحية من البيت وصلى غري املكتوبة فدعا ألم سليم ) أعيدوا مسنكم يف سقائه ومتركم يف وعائه فإين صائم 

  وأهل بيتها 
  رواه البخاري وأبو داود والنسائي 

إذا دعي أحدكم فليجلب فإن ( ريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن أيب ه - ٦٥٢
  ) كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم 
  قال هاشم وهو ابن حسان والصالة الدعاء 

 رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ورواه النسائي من حديث ابن مسعود وقال فيه وإن كان صائما دعا



  بالربكة 
إذا دعي أحدكم إىل وليمة عرس فليجب ( وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٦٥٣

  ) فإن كان صائما دعا وبرك وإن كان مفطرا أكل 
  رواه أبو داود وابن ماجه وأبو عوانة يف مسنده الصحيح وهذا لفظه

 *  

  الباب الرابع عشر

 *  

  باحلج والعمرة يف األدعية املتعلقة

  يف األدعية املتعلقة يف احلج

  ما يقول قبل التلبية

عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن معه باملدينة الظهر أربعا  ٦٥٤
رب مث والعصر بذي احلليفة ركعتني مث بات هبا حىت أصبح مث ركب حىت استوت به على البيداء محد اهللا وسبح وك

أهل حبج وعمرة وأهل الناس هبما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حىت كان يوم التروية وأهلوا باحلج قال وحنر النيب 
  صلى اهللا عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة كبشني أملحني 

  انفرد به البخاري 
  مسي بذلك ألن الناس يتروون معهم من املاء من مكة لعرفة يوم التروية هو الثامن من ذي احلجة 

  ما جاء يف التلبية

لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك ( عن ابن عمر رضي اهللا عنهما إن تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٦٥٥
كان عبد اهللا بن رواه اجلماعة زاد اخلمسة على البخاري و) لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 

  عمر يزيد فيها لبيك وسعديك واخلري بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل

  
لبيك قال اخلطايب معناها سرعة اإلجابة وإظهار الطاعة وقال النحويون أصله مأخوذ من لب الرجل باملكان وألب 

اب ولزوما لطاعتك بعد لزوم وكذلك قوله به إذا لزمه قالوا ومعىن التثنية فيه التوكيد كأنه قال إلبابا ببابك بعد إلب
  وسعديك معناه إسعادا بعد إسعاد وطاعة لك بعد طاعة انتهى كالمه 

  والرغباء بفتح الراء مع املد ويقال بضمها مع القصر وحكى فيها الفتح مثل شكوى ومعناها الطلب واملسألة 
) لبيك إله احلق لبيك ( ى اهللا عليه وسلم وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان من تلبية رسول اهللا صل ٦٥٦



رواه النسائي وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه بلفظ واحد وقال احلاكم صحيح على شرط 
  الشيخني 

  ما يقول يف الطواف

كن أشار عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال طاف النيب صلى اهللا عليه وسلم بالبيت على بعري كلما أتى الر ٦٥٧
  إليه بشيء عنده وكرب 

  انفرد به البخاري 
( وعن عبد اهللا بن السائب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ما بني الركنني  ٦٥٨

  )ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 

  
ن يف صحيحيهما وقال احلاكم صحيح على شرط مسلم رواه أبو داود واللفظ له والنسائي واحلاكم وابن حبا
  ورواه أيضا من حديث عبد اهللا بن السائب عن أبيه 

وعن سعيد بن جبري قال كان من دعاء ابن عباس الذي ال يدع بني الركنني واملقام أن يقول رب قنعين مبا  ٦٥٩
  رزقتين وبارك يل فيه واخلف على كل غائبة يل خبري 

يف مصنفه وأخرجه احلاكم يف املستدرك مرفوعا وصحح إسناده ولفظه كان رسول اهللا صلى اهللا رواه ابن أيب شيبة 
  عليه وسلم يدعو يقول فذكره بلفظه وليس فيه بني الركن واملقام 

  ما يقول على الصفا واملروة

 صلى اهللا عليه عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما يف حديثه يف صفة حجة النيب ٦٦٠
 ١٢٥البقرة } واختذوا من مقام إبراهيم مصلى { وسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تقدم إىل مقام إبراهيم فقرأ 

فجعل املقام بينه وبني البيت وكان أيب يقول وال أعلمه ذكره إال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف 
مث رجع إىل الركن فاستلمه مث خرج من الباب إىل الصفا } يا أيها الكافرون قل { و } قل هو اهللا أحد { الركعتني 

أبدأ مبا بدأ اهللا عز وجل به فبدأ بالصفا  ١٥٨البقرة } إن الصفا واملروة من شعائر اهللا { فلما دنا من الصفا قرأ 
  فرقى

وحده ال شريك له له امللك وله احلمد ال إله إال اهللا ( عليه حىت رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد اهللا وكربه وقال 
مث دعا بني ذلك فقال ) وهو على كل شيء قدير ال إله إال اهللا وحده أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده 

مثل هذا ثالث مرات مث نزل إىل املروة حىت إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي سعى حىت إذا صعدنا مشى حىت أتى 
  وة كما فعل على الصفا وذكر احلديث املروة ففعل على املر

  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأخرجه أبو عوانة يف مسنده الصحيح وزاد فيه حيىي ومييت 
وعن نافع أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما كان إذا رقى على الصفا كرب ثالث تكبريات فيقول ال إله إال  ٦٦١

لك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك سبع مرات فذلك أحد وعشرون اهللا وحده ال شريك له له امل



من التكبري وسبع من التهليل ويدعو فيما بني ذلك ويسأل اهللا مث يهبط وإنه إذا رقى على املروة صنع مثل ما صنع 
  على الصفا فصنع ذلك سبع مرات حىت يفرغ من سعيه 

هللا عنهما وهو على الصفا يدعو يقول إنك قلت ادعوين أستجب لكم وعنه أنه مسع عبد اهللا بن عمر رضي ا ٦٦٢
  وإنك ال ختلف امليعاد وإين أسألك كما هديتين لإلسالم أن ال تنزعه مين حىت تتوفاين وأنا مسلم 

  روامها مالك يف املوطأ

  ما يقول يف مسريه إىل عرفة

 صلى اهللا عليه وسلم من مىن إىل عرفات منا عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال غدونا مع رسول اهللا ٦٦٣
  املليب ومنا املكرب 

  رواه مسلم وأبو داود 

  ما يقول يف عرفة

خري الدعاء يوم ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٦٦٤
ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء عرفة وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده 

  ) قدير 
  رواه الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه 

وعن سعيد بن جبري قال كنا مع ابن عباس بعرفات فقال مايل ال أمسع الناس يلبون فقلت ما خيافون من  ٦٦٥
  السنة من بغض علي  معاوية فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك فإهنم قد تركوا

  رواه النسائي وهذا لفظه واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط الشيخني 
الفسطاط من األبنية وهو السرادق ويقال فيه فسطاط وفستاط وفساط بتشديد السني وضم الفاء وكسرها يف 

  رة وقال ابن التباين يفالثالثة نص عليها ابن سيده وقال يف العباب وقال الليث الفسطاط جمتمع أهل الكو

املوعب قال أبو زيد وجيوز فسطاط بالسني وفصطاط بالصاد وقد يقال فساط مثل نشاب وال يكون مجعه إال 
  فساطيط 
وعن أيب جملز وامسه الحق بن محيد أنه كان مع ابن عمر فلما طلعت عليه الشمس أمر براحلته فرحلت  ٦٦٦

فجعل يرفع يديه أو قال ميد قال وال أدري لعله قال دون أذنيه وجعل  وارحتل من مىن فلما صلى العصر وقف بعرفة
يقول اهللا أكرب وهللا احلمد اهللا أكرب وهللا احلمد اهللا أكرب وهللا احلمد ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله 

األوىل مث يرد يديه فيسكت احلمد وهو على كل شيء قدير اللهم اهدين باهلدى ونقين بالتقوى فاغفر يل يف اآلخرة و
  بقدر ما كان إنسان يقرأ بفاحتة الكتاب مث يعود فريفع يديه ويقول مثل ذلك 

  رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه 

  ما يقول عند املشعر احلرام



عن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركب القصواء حىت أتى املشعر احلرام فاستقبل  ٦٦٧
  فدعاه وكربه وهلله ووحده فلم يزل واقفا حىت أسفر جدا وذكر احلديث القبلة 

  وهو طرف من احلديث املتقدم يف صفة حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ما يقول إىل أن يرمي وحني يرمي

  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أردف الفضل ٦٦٨

  ىت رمى اجلمرة فأخرب الفضل أنه مل يزل يليب ح
  رواه اجلماعة 

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصيات يكرب على إثر كل حصاة  ٦٦٩
مث يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويال فيدعو ويرفع يديه مث يرمي اجلمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات 

قبلة قياما طويال فيدعو ويرفع يديه مث يرمي اجلمرة ذات العقبة من بطن الوادي الشمال فيسهل ويقوم مستقبل ال
  وال يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل 

  رواه البخاري والنسائي 
جرة فرماها وعن جابر رضي اهللا عنه يف حديثه املتقدم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى اجلمرة اليت عند الش ٦٧٠

  بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة 

  ما يقول يف داخل البيت

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم مكة أىب أن يدخل البيت وفيه  ٦٧١
ى اهللا عليه اآلهلة فأمر هبا فأخرجت فأخرج صورة إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم يف أيديهما األزالم فقال النيب صل

  مث دخل البيت فكرب يف نواحي البيت وخرج ومل يصل فيه ) قاتلهم اهللا لقد علموا ما استقسما هبا قط ( وسلم 
  رواه البخاري وأبو داود ولفظه فكرب يف نواحيه ويف زواياه

  
وفتحها مع فتح األزالم هي القداح اليت عليها عالمات للخري والشر واألمر والنهي واحدها زمل وزمل بضم الزاي 

  الالم فيها 
والقداح عيدان السهام قبل أن تريش ويركب فيها النصال ويقال هي حصى بيض واالستقسام هو الضرب هبا 

  إلخراج ما قسم هلم ومتييزه بزعمهم 
وعن ابن جريج قال قلت لعطاء أمسعت ابن عباس يقول إمنا أمرمت بالطواف ومل تؤمروا بدخوله قال مل يكن  ٦٧٢
عن دخوله ولكين مسعته يقول أخربين أسامة بن زيد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا دخل البيت دعا يف ينهى 

قلت له ما نواحيها ) هذه القبلة ( نواحيه كلها ومل يصل فيه حىت خرج فلما خرج ركع يف قبل البيت ركعتني وقال 
  ) بل يف كل قبلة من البيت ( أيف زواياها قال 
سائي ويف روايته فأمر بالال فأجاف الباب والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة فمضى حىت إذا كان بني رواه مسلم والن



األسطوانتني اللتني يليان الباب باب الكعبة جلس فحمد اهللا وأثىن عليه وسأله واستغفره مث قام حىت أتى ما استقبل 
واستغفره مث انصرف إىل كل ركن من أركان من دبر الكعبة فوضع وجهه وخده عليه ومحد اهللا وأثىن عليه وسأله 

الكعبة فاستقبله بالتكبري والتهليل والتسبيح والثناء على اهللا واملسألة واالستغفار مث خرج فصلى ركعتني مستقبل 
  ) هذه القبلة هذه القبلة ( وجه الكعبة مث انصرف فقال 

  ما يقول عند شرب ماء زمزم

  ر رضي اهللا عنهما قال كنتعن حممد بن عبد الرمحن بن أيب بك ٦٧٣

عند ابن عباس رضي اهللا عنهما جالسا فجاءه رجل فقال من أين جئت قال من زمزم قال فشربت منها كما ينبغي 
قال وكيف قال إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم اهللا وتنفس ثالثا من زمزم وتضلع منها فإذا فرغت 

  ) إن آية ما بيننا وبني املنافقني ال يتضلعون من زمزم ( يه وسلم فامحد اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عل
  رواه ابن ماجه واللفظ له واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط الشيخني 

قيل مسيت زمزم لكثرة مائها يقال ماء زمزم بفتح الزاي وزمزوم بضمها وزيادة واو وزمازم بألف مع ضم الزاي إذا 
  ضم هاجر عليها السالم ملائها حني انفجرت وزمها إياها وقيل إنه غري مشتق كان كثريا وقيل بل ل

ماء زمزم ملا شرب له ( وعن جماهد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٦٧٤
قال وكان ابن  )فإن شربته تستشفي به شفاك اهللا وإن شربته مستعيذا أعاذك اهللا وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه 

  عباس إذا شرب ماء زمزم قال اللهم أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء 
  رواه احلاكم يف املستدرك 

  وعن سويد بن سعيد قال رأيت عبد اهللا بن املبارك مبكة أتى ٦٧٥

د بن املنكدر عن جابر أن زمزم واستسقى منه شربة مث استقبل الكعبة فقال اللهم إن ابن أيب املوال حدثنا عن حمم
  وهذا أشربه لعطش القيامة مث شرب ) ماء زمزم ملا شرب له ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

قال شيخنا احلافظ أبو حممد الدمياطي رمحه اهللا هذا احلديث على رسم الصحيح فإن عبد الرمحن بن أيب املوال انفرد 
  م به البخاري وسويد بن سعيد انفرد به مسل

  ما يقول إذا رجع من حجته أو عمرته

عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو  ٦٧٦
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد ( عمرة يكرب على شرف من األرض ثالث تكبريات مث يقول 

يبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اهللا وعده ونصر عبده وهزم وهو على كل شيء قدير آ
  ) األحزاب وحده 

  رواه اجلماعة إال ابن ماجه وعند الترمذي سائحون بدل ساجدون 
  قفل معناه رجع وكذلك آيبون راجعون والشرف العايل املرتفع



 *  

  الباب اخلامس عشر

 *  

  يف األدعية املتعلقة باجلهاد

  ية املتعلقة باجلهاديف األدع

  ما جاء يف طلب الشهادة

من سأل اهللا الشهادة بصدق ( عن سهل بن حنيف رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٦٧٧
  ) بلغه اهللا منازل الشهداء وإن مات على فراشه 

  رواه اجلماعة إال البخاري 
من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو مل ( هللا عليه وسلم وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى ا ٦٧٨
  ) تصبه 

  انفرد به مسلم 
من قاتل يف سبيل اهللا فواق ( وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٦٧٩

  ) ر شهيد ناقة فقد وجبت له اجلنة ومن سأل اهللا القتل من نفسه صادقا مث مات أو قتل فإن له أج
  ) ١(خمتصر رواه األربعة واللفظ أليب داود وقال الترمذي هذا 

قال ابن سيده يف احمللى وفواق الناقة يعين بضم الفاء وفتحها رجوع اللنب يف ضرعها يقال ال تنتظره فواق ناقة وأقام 
  فواق ناقة جعلوه

  حديث صحيح  -١

ني إذا فتحت يدك وقيل إذا قبض احلالب على الضرع مث أرسله ظرفا على السعة وفواق الناقة وفواقها ما بني احللبت
  عند احللب وفيقتها درهتا ومجعها فيق وفيق وحكى كراع فيقة الفاقة بالفتح وال أدري كيف ذلك 

  وعن عمر رضي اهللا عنه أنه قال اللهم ارزقين شهادة يف سبيلك واجعل مويت ببلد رسولك  ٦٨٠
  انفرد به البخاري 

أول الباب السادس عن أنس رضي اهللا عنه قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بنت وقد تقدم يف 
ألناس من أميت يركبون البحر األخضر يف سبيل ( ملحان فاتكأ عندها مث ضحك فقالت مل تضحك يا رسول اهللا قال 

  ) اللهم اجعلها منهم ( هم قال قالت يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين من) اهللا مثلهم مثل امللوك على األسرة 

  ما يقول اإلمام ملن يريد الغزو



عن بريدة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أمر أمريا على جيش أو سرية أوصاه  ٦٨١
اهللا اغزوا وال اغزوا بسم اهللا يف سبيل اهللا قاتلوا من كفر ب( يف خاصته بتقوى اهللا ومن معه من املسلمني خريا مث قال 

  ) تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا 
  خمتصر رواه اجلماعة إال البخاري 

  وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ٦٨٢

أة وال تغلوا وضموا انطلقوا بسم اهللا وباهللا وعلى ملة رسول اهللا ال تقتلوا شيخا فانيا وال طفال وال صغريا وال امر( 
  )  ١٩٥البقرة } وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني { غنائمكم وأصلحوا 

  رواه أبو داود 
وقد تقدم يف الباب السادس من حديث أيب أمامة رضي اهللا عنه قال أنشأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيشا 

  فغزونا فسلمنا وغنمنا ) مهم وغنمهم اللهم سل( فاتيته فقلت يا رسول اهللا ادع اهللا يل بالشهادة قال 
  خمتصر رواه ابن حبان يف صحيحه 

  ما يدعى به للخيول يف سبيل اهللا

عن فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه قال غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة تبوك فجهد الظهر  ٦٨٣
اجلهد فتحني هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه جهدا شديدا فشكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بظهرهم من 

اللهم امحل عليهم يف ( فجعل ينفح بظهورهم وهو يقول ) مروا بسم اهللا ( وسلم مضيقا سار الناس فيه وهو يقول 
  ) سبيلك فإنك حتمل على القوى والضعيف والرطب واليابس والرب والبحر 

  خمتصر رواه ابن حبان يف صحيحه 
اء واحلاء املهملة قال ابن فارس نفحت الدابة إذا رمت حبافرها وضربت به ونفحه بالسيف إذا هو بفتح الف) ينفح ( 

  تناوله به من بعيد 

  ما يدعو به ملن ال يثبت على اخليل

  عن جرير رضي اهللا عنه قال كنت ال أثبت على اخليل فذكرت ٦٨٤

اللهم ثبته واجعله ( ه يف صدري وقال ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فضرب يده على صدري حىت رأيت أثر يد
  قال فما وقعت عن فرس بعد ) هاديا مهديا 

  رواه البخاري ومسلم والنسائي 

  ما يدعو به ملن يقاتل أو يعمل عمال يعني على القتال

عن أنس رضي اهللا عنه قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اخلندق فإذا املهاجرون واألنصار  ٦٨٥
اللهم إن ( يف غداة باردة ومل يكن هلم عبيد يعملون ذلك هلم فلما رأى ما هبم من النصب واجلوع قال حيفرون 

  فقالوا جميبني له ) العيش عيش اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة 



  ) على اجلهاد ما بقينا أبدا ** حنن الذين بايعوا حممدا ( 
للبخاري ومسلم فأكرم ويف إحدى روايات البخاري فارحم  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ويف رواية

  ويف بعضها فبارك ويف بعضها فأصلح ويف رواية ملسلم فانصر 

  ما يدعو به إذا أراد لقاء العدو

عن عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أيامه اليت لقي فيها  ٦٨٦
أيها الناس ال تتمنوا لقاء العدو وسلوا اهللا العافية فإذا لقيتموهم ( شمس مث قام يف الناس فقال انتظر حىت مالت ال

فاصربوا واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف مث قال اللهم منزل الكتاب وجمري السحاب وهازم األحزاب 
  ) اهزمهم وانصرنا عليهم 

ومسلم اللهم منزل الكتاب سريع احلساب اهزم األحزاب رواه البخاري ومسلم وأبو داود ويف رواية للبخاري 
  اللهم اهزمهم وزلزهلم

  
وعن الرباء رضي اهللا عنه قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق وهو ينقل التراب حىت  ٦٨٧

  وارى التراب شعر صدره وكان رجال كثري الشعر وهو يرجتز برجز عبد اهللا 
  ) وال تصدقنا وال صلينا ** هتدينا اللهم لوال أنت ما ا( 
  ) وثبت األقدام إن القينا ** فأنزلن سكينة علينا ( 
  ) إذا أرادوا فتنة أبينا ** إن األعداء قد بغوا علينا ( 

  يرفع هبا صوته 
  رواه البخاري ومسلم والنسائي ويف رواية للبخاري أيضا واهللا لوال اهللا ما اهتدينا 

  صدقنا ويف رواية له صمنا بدل ت

  ما يقول إذا رأى العدو

وعن أنس رضي اهللا عنه يف حديث خروجهم إىل خيرب قال فلما رأوا النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوا حممد  ٦٨٨
اهللا أكرب اهللا أكرب خربت خيرب إنا إذا نزلنا ( واهللا واخلميس قال فلما رآهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

   ١٧٧الصافات } املنذرين  فساء صباح{ بساحة قوم 
  خمتصر رواه اجلماعة إال أبا داود ولفظ مسلم قاهلا ثالث مرات 

  اخلميس اجليش 

  ما يقول عند القتال

  }وملا برزوا جلالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صربا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين { قال اهللا تعاىل 



   ٢٥٠البقرة ) 
ما كان قوهلم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم و{ وقال تعاىل 
   ١٤٧آل عمران } الكافرين 

   ٤٥األنفال } يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا كثريا لعلكم تفلحون { وقال تعاىل 
  يب صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني نزل عن بغلته فدعا واستنصر وهو يقول وعن الرباء رضي اهللا عنه أن الن ٦٨٩

  ) أنا ابن عبد املطلب ** أنا النيب ال كذب ( 
  ** ) اللهم نزل صربك 

  خمتصر رواه مسلم والترمذي والنسائي 
أنت  اللهم( وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا غزا قال  ٦٩٠

  ) عضدي ونصريي بك أحول وبك أصول وبك أقاتل 
رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حسن غريب ويف رواية 

للنسائي من حديث صهيب رب بك أقاتل وبك أصاول وال حول وال قوة إال بك أحول أحترك وأصول أسطو وقيل 
  غري ذلك

  
اللهم إنا جنعلك يف ( سى رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال وعن أيب مو ٦٩١

  ) حنورهم ونعوذ بك من شرورهم 
رواه أبو داود والنسائي واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما ولفظه األربعة سواء وقال احلاكم صحيح على شرط 

  الشيخني ويف لفظ البن حبان كان إذا أصاب قوما 

  ما يقول إذا أصابته جراحة

عن جابر رضي اهللا عنه أن طلحة رضي اهللا عنه ملا قطعت أصابعه يوم أحد فقال حس قال رسول اهللا صلى  ٦٩٢
  ) لو قلت بسم اهللا لرفعتك املالئكة والناس ينظرون ( اهللا عليه وسلم 

  رواه النسائي ورجال إسناده رجال الصحيح 

  ما يقول إذا اهنزم العدو

ن رفاعة بن رافع الزرقي رضي اهللا عنه قال ملا كان يوم أحد وانكفأ املشركون قال رسول اهللا صلى اهللا ع ٦٩٣
استووا حىت أثين على ريب فصاروا خلفه صفوفا قال اللهم لك احلمد كله اللهم ال قابض ملا بسطت ( عليه وسلم 

ي ملا منعت وال مانع ملا أعطيت وال مقرب وال باسط ملا قبضت وال هادي ملن أضللت وال مضل ملن هديت وال معط
ملا باعدت وال مباعد ملا قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورمحتك وفضلك ورزقك اللهم إين أسألك النعيم 

  املقيم الذي ال حيول وال يزول اللهم إين أسألك األمن يوم اخلوف اللهم عائذ من شر ما



اإلميان وزينه يف قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا 
الراشدين اللهم توفنا مسلمني وأحينا مسلمني وأحلقنا بالصاحلني غري خزايا وال مفتونني اللهم قاتل الكفرة الذين 

  ) يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك إله احلق آمني 
واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه واللفظ للنسائي واحلاكم وقال صحيح على شرط  رواه النسائي

  الشيخني ويف رواية للنسائي ملا أعطيت 

  ما يقول إذا رجع من غزوه

فيه حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة  ٦٩٤
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل ( الث تكبريات مث يقول يكرب على كل شرف ث

وقد ) شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اهللا وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده 
  تقدم يف آخر الباب قبل هذا

 *  

  الباب السادس عشر

 *  

  يف األدعية املتعلقة بالسفر

  يف األدعية املتعلقة بالسفر

  ما يقول عند الوداع

عن قزعة قال كنت عند عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما فأردت االنصراف فقال كما أنت حىت أودعك  ٦٩٥
أستودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم ( كما ودعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذ بيدي وصافحين مث قال 

  ) عملك 
داود والنسائي واللفظ له ويف رواية له فأخذ بيدي فحركها وله يف رواية أخرى أن ابن عمر قال لقزعة رواه أبو 

قال لقمان احلكيم إن اهللا إذا استودع شيئا حفظه وإين أستودع اهللا ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  ) دينك وأمانتك وخواتيم عملك وأقرأ عليك السالم 

اهللا بن يزيد اخلطمي رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا شيع جيشا فبلغ وعن عبد  ٦٩٦
  ) أستودع اهللا دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم ( ثنية الوداع قال 

  رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وليس لعبد اهللا بن يزيد عند األربعة سوى ثالثة أحاديث هذا أحدها 
  ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يقول للرجل إذا أرادوعن  ٦٩٧



أستودع اهللا دينك وأمانتك ( السفر أن ادن مين أودعك كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يودعنا فيقول 
  ) وخواتيم عملك 

من هذا رواه الترمذي والنسائي واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال الترمذي واللفظ له حسن صحيح غريب 
  الوجه من حديث سامل ابن عبد اهللا 

عليك بتقوى اهللا ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجال قال يا رسول اهللا إين أريد أن أسافر فأوصين قال  ٦٩٨
  ) والتكبري على كل شرف فلما أن وىل الرجل قال اللهم اطو له البعد وهون عليه السفر 

  قال الترمذي واللفظ له هذا حديث حسن رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه و
وعن أنس رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا إين أريد سفرا  ٦٩٩

ويسر لك اخلري ( قال زدين بأيب أنت وأمي قال ) وغفر ذنبك ( قال زدين قال ) زودك اهللا التقوى ( فزودين قال 
  ) حيث ما كنت 

  اه الترمذي واحلاكم يف املستدرك وقال الترمذي واللفظ له حسن غريب رو
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مشى معهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بقيع الغرقد حني  ٧٠٠

  ) انطلقوا على اسم اهللا اللهم أعنهم ( وجههم مث قال 
  رواه احلاكم يف املستدرك وقال حديث صحيح

  إذا ركب الدابةما يقول 

عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي اهللا عنه أتى بدابة لريكبها فلما وضع رجله يف الركاب قال بسم  ٧٠١
اهللا فلما استوى على ظهرها قال احلمد هللا مث قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا 

اهللا أكرب ثالث مرات مث قال سبحانك إين ظلمت نفسي فاغفر يل إنه  ملنقلبون مث قال احلمد هللا ثالث مرات مث قال
ال يغفر الذنوب إال أنت مث ضحك فقيل يا أمري املؤمنني من أي شيء ضحكت قال رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 إن ربك تعاىل يعجب من عبده إذا قال اغفر يل( فعل كما فعلت فقلت يا رسول اهللا من أي شيء ضحكت قال 
  ) ذنويب يعلم أنه ال يغفر الذنوب غريي 

وقال احلاكم ) ١(رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال الترمذي 
  صحيح على شرط مسلم 

  مقرنني مطيقني 
لى ظهر كل بعري ع( وعن محزة بن عمرو األسلمي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٧٠٢

  ) شيطان فإذا ركبتموها فسموا اهللا 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

  ما يقول إذا استوى على الدابة

  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا ٧٠٣
  حسن صحيح  -١



وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا  سبحان الذي سخر لنا هذا( استوى على بعريه خارجا إىل سفر كرب ثالثا مث قال 
ملنقلبون اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا 
بعده اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنظر وسوء 

  وإذا رجع قاهلن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ) ألهل والولد املنقلب يف املال وا
رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ويف رواية ملسلم أيضا وكآبة املنقلب وسوء املنظر زاد أبو داود يف آخره 

  فوضعت الصالة على ذلك وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كربوا وإذا هبطوا سبحوا 
  وعثاء السفر باملد شدته وكآبة املنقلب أن ينقلب من سفره إىل أهله بأمر يكتئب منه 

  ما يدعو به إذا سافر

عن عبد اهللا بن سرجس رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء  ٧٠٤
  ودعوة املظلوم وسوء املنظر يف األهل واملال السفر وكآبة املنقلب واحلور بعد الكون 

رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه زاد الترمذي والنسائي يف أوله اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة 
وعند الترمذي الكور بالراء قال ويروى اجلور بعد الكور أيضا ) يف األهل اللهم اصحبنا يف سفرنا واخلفنا يف أهلنا 

ومعىن قوله اجلور بعد الكون أو الكور وكالمها له وجه ويقال إمنا هو الرجوع من اإلميان إىل الكفر أو من قال 
  الطاعة إىل املعصية إمنا يعين

  من رجوع شيء إىل شيء من الشر انتهى كالمه 
  النون أكثر والكور بالراء مأخوذ من تكوير العمامة وهو لفها ومجعها وبالنون مصدر كان يكون كونا ورواية 
  وعبد اهللا بن سرجس انفرد بإخراج حديثه مسلم عن البخاري فروى له ثالثة أحاديث هذا أحدها 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بإصبعه  ٧٠٥
األهل اللهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة اللهم اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف ( ومد شعبة إصبعه قال 

  ) ازو لنا األرض وهون علينا السفر اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنقلب 
رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي واللفظ له هذا حديث حسن غريب من حديث أيب هريرة ال نعرفه إال من 

  حديث ابن أيب عدي عن شعبة 
  امجع واطو  معىن ازو

  وابن أيب عدي هو حممد بن إبراهيم موىل بني سليم 

  ما يقول إذا صعد ثنية أو هبط واديا

عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد  ٧٠٦
ا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم ال دعون ي( هللنا وكربنا وارتفعت أصواتنا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أصم وال غائبا إنه معكم



  ) تبارك وتعاىل جده إنه مسع قريب 
رواه اجلماعة ويف رواية البخاري أيضا قال أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عقبة أو قال يف ثنية قال يف ثنية قال 

   واهللا أكرب وذكر احلديث فلما عال عليها رجل نادى فرفع صوته ال إله إال اهللا
  وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال كنا إذا صعدنا كربنا وإذا نزلنا سبحنا  ٧٠٧

  رواه البخاري والنسائي 
عليك بتقوى ( وقد تقدم يف هذا الباب حديث أيب هريرة أن رجال قال يا رسول اهللا إين أريد أن أسافر فأوصين قال 

وحديث ابن عمر كان النيب صلى اهللا عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كربوا وإذا ) شرف  اهللا والتكبري على كل
  هبطوا سبحوا 

  ما يقول إذا عثرت به دابته

عن أيب املليح عن أبيه رضي اهللا عنهما قال كنت رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعثرنا على بعرينا  ٧٠٨
ال تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حىت يصري مثل البيت ( صلى اهللا عليه وسلم فقلت تعس الشيطان فقال يل النيب 

  )ويقول بقويت ولكن قل بسم اهللا فإنه يصغر حىت يصري مثل الذباب 

  
  رواه النسائي واحلاكم يف املستدرك واللفظ للنسائي 

مة بن عامر بن عمري وقيل غري وأبو املليح هو ابن أسامة اهلذيل وامسه عامر بن أسامة بن عمري ويقال زيد بن أسا
  ذلك 

  ما يدعو به إذا رأى قرية يريد دخوهلا

اللهم ( عن صهيب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ير قرية يريد دخوهلا إال قال حني يراها  ٧٠٩
رياح وما رب السماوات السبع وما أظللن ورب األرضني السبع وما أقللن ورب الشياطني وما أضللن ورب ال

  ) ذرين فإنا نسألك خري هذه القرية وخري أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها 
  رواه النسائي واللفظ له واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما 

  ما يقول إذا نزل منزال

من نزل ( عن خولة بنت حكيم السلمية رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٧١٠
  ) منزال مث قال أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل من منزله ذلك 

  رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وليس خلولة يف الصحيحني سوى هذا احلديث

  ما يقول إذا أمسى يف سفره



يا ( لى اهللا عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا ص ٧١١
أرض ريب وربك اهللا أعوذ باهللا من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك وأعوذ بك من أسد 

  ) وأسود من احلية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد 
ل صحيح اإلسناد ويف رواية النسائي وأعوذ باهللا من رواه أبو داود واللفظ له والنسائي واحلاكم يف املستدرك وقا

  أسد 
األسود قيل هو الشخص وقيل العظيم من احليات وفيه سواد ويكون ختصيصها بالذكر خلبثها وساكن البلد قال 

اخلطايب هم اجلن الذين هم سكان األرض والبلد من األرض ما كان مأوى احليوان وإن مل يكن فيه بناء ومنازل قال 
  مل أن املراد بالوالد إبليس وما ولد الشياطني وحيت

  ما يقول إذا أسحر يف سفره

مسع سامع ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا كان يف سفر وأسحر يقول  ٧١٢
  ) حبمد اهللا وحسن بالئه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا باهللا من النار 

بو داود والنسائي زاد أبو داود حبمد اهللا ونعمته ورواه أيضا احلاكم يف املستدرك وزاد فيه يقول ذلك رواه مسلم وأ
  ثالث مرات ويرفع هبا صوته 

  مسع بفتح امليم املشددة قاله القاضي عياض رمحه اهللا وقال معناه

بكسر امليم املخففة ومعناه شهد بلغ سامع قويل هذا لغريه تنبيها على الذكر والدعاء يف السحر وقال اخلطايب هو 
  شاهد قال وهو أمر بلفظ اخلرب وحقيقته ليسمع السامع وليشهد الشاهد على محدنا هللا على نعمه 

  ما يقول إذا رجع وأشرف على بلده

آيبون تائبون عابدون لربنا ( عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أشرف على املدينة قال  ٧١٣
  فلم يزل يقوهلا حىت دخل املدينة ) دون حام

  رواه البخاري ومسلم والنسائي وقد تقدم حديث ابن عمر يف آخر الباب قبل هذا

  الباب السابع عشر 

  يف األدعية املعلقة باألكل والشرب واللباس

  يف األدعية املتعلقة باألكل والشرب واللباس

  والشرب / ما جاء يف التسمية عند األكل 
عن عمر بن أيب سلمة رضي اهللا عنهما قال كنت غالما يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ١/  ٧١٤

وكانت يدي تطيش يف الصحيفة فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا غالم سم اهللا وكل بيمينك وكل مما 
  يليك فما زالت تلك طعميت بعد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 



  بكسر الطاء طعميت 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يف حديثه الطويل ملا اشتد جوعه وقعد على الطريق يستقريء من مر به  - ٢/  ٧١٥

معرضا بأن يضيفه وذكر احلديث وفيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره أن يدعو أهل الصفة فسقاهم لبنا 
 صلى اهللا عليه وسلم أخذ القدح فحمد اهللا ومسى وشرب بقدح فرووا كلهم مث شرب أبو هريرة وأن رسول اهللا

  الفضلة 
  رواه البخاري والترمذي 

وعن جابر رضي اهللا عنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر اهللا عند  - ٣/  ٧١٦
 عند دخوله قال الشيطان دخوله وعند طعامه قال الشيطان ال مبيت لكم وال عشاء وإذا دخل فلم يذكر اسم اهللا

  *  ٣٨٩أدركتم املبيت وإذا مل 

  الباب السابع عشر

 *  

  يف األدعية املتعلقة باألكل والشرب واللباس

  يف األدعية املتعلقة باألكل والشرب واللباس ما جاء يف التسمية عند األكل والشرب 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانت  عن عمر بن أيب سلمة رضي اهللا عنهما قال كنت غالما يف حجر رسول ٧١٤

) يا غالم سم اهللا وكل بيمينك وكل مما يليك ( يدي تطيش يف الصحيفة فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  فما زالت تلك طعميت بعد 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي طعميت بكسر الطاء 
ل ملا اشتد جوعه وقعد على الطريق يستقرئ من مر به معرضا وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه يف حديثه الطوي ٧١٥

بأن يضيفه وذكر احلديث وفيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره أن يدعو أهل الصفة فسقاهم لبنا بقدح 
  فرووا كلهم مث شرب أبو هريرة وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ القدح فحمد اهللا ومسى وشرب الفضلة 

  البخاري والترمذي  رواه
إذا دخل الرجل بيته فذكر اهللا عند دخوله ( وعن جابر رضي اهللا عنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٧١٦

وعند طعامه قال الشيطان ال مبيت لكم وال عشاء وإذا دخل فلم يذكر اسم اهللا عند دخوله قال الشيطان أدركتم 
  املبيت وإذا مل

  ) ال الشيطان أدركتم املبيت والعشاء يذكر اهللا عند طعامه ق
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال كنا إذا حضرنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم طعاما مل نضع أيدينا حىت يبدأ  ٧١٧
ا تدفع فذهبت لتضع يدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأمن

يف الطعام فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدها مث جاء أعرايب كأمنا يدفع فأخذ بيده فقال رسول اهللا صلى اهللا 
إن الشيطان يستحل الطعام أن ال يذكر اسم اهللا عليه وإنه جاء هبذه اجلارية ليستحل هبا فأخذت بيدها ( عليه وسلم 



  )  ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده يف يدي مع يدها فجاء هبذا األعرايب
رواه مسلم وأبو داود والنسائي ويف رواية ملسلم مث ذكر اسم اهللا عز وجل وأكل ولفظ أيب داود إن يده لفي يدي 

  مع أيديهما 
 عليه وسلم وعن وحشي بن حرب بن وحشي عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه أن أصحاب النيب صلى اهللا ٧١٨

فاجتمعوا على طعامكم ( قالوا نعم فقال ) فلعلكم تأكلون تتفرقون ( قالوا يا رسول اهللا إنا نأكل وال نشبع قال 
  ) واذكروا اسم اهللا تبارك وتعاىل يبارك لكم فيه 

  ثرواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وليس لوحشي يف الكتب الستة سوى هذا احلدي

  
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأكل طعاما يف ستة من أصحابه فجاء  ٧١٩

  ) أما إنه لو مسى لكفاكم ( أعرايب فأكله بلقمتني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   رواه الترمذي والنسائي وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي واللفظ له حسن صحيح

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن يهودية أهدت شاة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسيطا فلما  ٧٢٠
) كفوا أيديكم فإن عضوا من أعضائها خيربين أهنا مسمومة ( بسط القوم أيديهم قال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

م أحببت إن كنت كاذبا أن أريح الناس منك وإن كنت قالت نع) أمسمت طعامك هذا ( قال فأرسل إىل صاحبتها 
فأكلنا ) اذكروا اسم اهللا وكلوا ( صادقا علمت أن اهللا تعاىل سيطلعك عليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فلم يضر أحدا منها شيئا 
املعجمة وفتح الكاف  اليهودية اليت أهدت الشاة هي زينب بنت احلارث امرأة سالم بن مشكم بكسر امليم وبالشني

وكان بشر بن الرباء بن معرور ممن أكل من الشاة فمات منها وذلك عام خيرب وقوى شيخنا احلافظ الدمياطي رمحه 
  اهللا القول بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل اليهودية 

بكر وعمر إىل بيت أيب اهليثم  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه يف حديثه يف مسري النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب ٧٢١
إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ( وأكلهم الرطب واللحم وشرهبم املاء وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

إذا أصبتم مثل هذا وضربتم بأيديكم ( وأن ذلك كرب على أصحابه وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ) 
  فقولوا بسم

) اهللا فإذا شبعتم فقولوا احلمد هللا الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل فإن هذا كفاف هذا  اهللا وعلى بركة
  خمتصر 

  ) ١(روامها احلاكم يف املستدرك وقال يف األول 
  أبو اهليثم هو مالك بن التيهان واسم التيهان مالك بن عتيك بن عمرو وقيل اسم التيهان عمرو بن احلارث 

  سي التسمية يف أول طعامهما يقول إذا ن

إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اهللا فإن ( عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٧٢٢
  ) نسي أن يذكر اسم اهللا يف أوله فليقل بسم اهللا أوله وآخره 

  قال احلاكم صحيح اإلسناد رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما و



وعن أمية بن خمشي رضي اهللا عنه وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال كان رسول اهللا صلى  ٧٢٣
اهللا عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم حىت مل يبق من طعامه إال لقمة فلما رفعها إىل فيه قال بسم اهللا أوله 

ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم اهللا عز وجل استقاء ( وسلم مث قال وآخره فضحك النيب صلى اهللا عليه 
  ) ما يف بطنه 

رواه أبو داود واللفظ له والنسائي واحلاكم يف املستدرك وقال الدارقطين مل يسند أمية عن النيب صلى اهللا عليه 
  وسلم غري هذا احلديث 

  وخمشي بفتح امليم وباخلاء والشني املعجمتني
  يح اإلسناد صح -١

  ما يقول إذا أكل مع ذي عاهة

( عن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيد جمذوم فأدخله معه يف القصعة مث قال  ٧٢٤
  ) كل بسم اهللا ثقة باهللا وتوكال عليه 

  رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واللفظ للترمذي 
ه معيقيب بن أيب فاطمة الدوسي وهو موىل سعيد بن العاص قال أبو علي بن السكن ومل يكن يف الصحابة اجملذوم امس

  جمذوم غريه وكان عمر رضي اهللا عنه يواكله 

  ما يقول إذا فرغ من الطعام والشراب

هللا كثريا طيبا احلمد ( عن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال  ٧٢٥
  ) مباركا فيه غري مكفي وال مودع وال مستغين عنه ربنا 

احلمد هللا الذي كفانا وأروانا غري ( رواه اجلماعة إال مسلما ويف رواية للبخاري أيضا كان إذا فرغ من طعامه قال 
الترمذي وابن ماجه  وقال مرة لك احلمد ربنا غري مكفي وال مودع وال مستغين ربنا ويف رواية) مكفي وال مكفور 

وإحدى روايات النسائي احلمد هللا محدا ويف لفظ النسائي اللهم لك احلمد محدا مكفي بفتح امليم وتشديد الياء من 
  الكفاية هذا هو الصحيح وروي مكفأ بالسفرة من كفأت اإلناء إذا قلبته قال يف املطالع والضمري فيه يعود

  طايب إنه من الكفاية وإن الضمري عائد فيه إىل اهللا سبحانه إىل الطعام يعين على القولني وقال اخل
  وال مودع هو بفتح الدال يعين غري متروك الطلب منه 

إن اهللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة ( وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٧٢٦
  ) فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها 

  مسلم والترمذي والنسائي  رواه
  األكلة بفتح اهلمزة املرة الواحدة من األكل وبالضم اللقمة وحيتمل هنا الوجهان ورجح بعضهم هنا الفتح 

احلمد هللا ( وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال  ٧٢٧
  )  الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمني

رواه األربعة واللفظ أليب داود وابن ماجه ولفظ الترمذي كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال 



  فذكره 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال دخلت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على  ٧٢٨

الشربة ( اهللا عليه وسلم وأنا عن ميينه وخالد عن مشاله فقال يل ميمونة فجاءتنا بإناء من لنب فشرب رسول اهللا صلى 
  لك فإن شئت آثرت

من أطعمه اهللا طعاما فليقل ( هبا خالدا فقلت ما كنت أوثر على سؤرك أحدا مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وقال رسول اهللا صلى ) ا فيه وزدنا منه اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خريا منه ومن سقاه اهللا لبنا فليقل اللهم بارك لن

  اهللا عليه وسلم ليس شيء جيزئ مكان الطعام والشراب غري اللنب 
  رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي واللفظ له هذا حديث حسن وروى النسائي الفصل األول منه 

من أكل طعاما فقال احلمد هللا ( سلم قال وعن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و ٧٢٩
الذي أطعمين هذا الطعام ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوبا فقال احلمد هللا 

  ) الذي كساين هذا ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط البخاري وقال  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي

  الترمذي حسن غريب 
( وعن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال  ٧٣٠

  ) احلمد هللا الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له خمرجا 
  ن يف صحيحه بلفظ واحد رواه أبو داود والنسائي وابن حبا

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال دعا رجل من األنصار من ٧٣١

احلمد هللا الذي يطعم وال ( أهل قباء يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم فانطلقنا معه فلما طعم وغسل يده أو يديه قال 
مودع وال مكايف وال مكفور وال  يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بالء حسن أبالنا احلمد هللا غري

مستغىن عنه احلمد هللا الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسا من العري وهدى من الضاللة وبصر من 
  ) العمى وفضل على كثري ممن خلق تفضيال احلمد هللا رب العاملني 

  ى شرط مسلم رواه النسائي واللفظ له واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال احلاكم صحيح عل
وعن سعيد بن جبري رمحه اهللا أنه كان إذا فرغ من طعامه قال اللهم أشبعت وأرويت فهنينا ورزقتنا فأكثرت  ٧٣٢

  وأطبت فزدنا 
  رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه 

فإذا شبعتم فقولوا احلمد هللا الذي هو ( وقد تقدم يف هذا الباب من حديث أيب هريرة قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  ) أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل 

  ما يدعو به ألهل الطعام

عن عبد اهللا بن بسر رضي اهللا عنه قال نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أيب فقرب إليه طعاما  ٧٣٣
 ووطيئة فأكل منها مث أتى بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بني إصبعيه وجيمع السبابة والوسطى قال شعبة وهو ظين

  وهو فيه إن شاء اهللا إلقاء النوى بني األصبعني مث أتى بشراب فشربه مث ناوله الذي على



  ) اللهم بارك هلم فيما رزقتهم واغفر هلم وارمحهم ( ميينه قال فقال أيب وأخذ بلجام دابته ادع اهللا لنا قال 
ا احلديث وال يف صحيح رواه مسلم والترمذي والنسائي وليس لعبد اهللا بن بسر يف صحيح مسلم سوى هذ

  البخاري سوى حديث رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان يف عنفقته شعرات بيض 
الوطيئة باهلمز على وزن سفينة قال ابن دريد الوطيئة التمر يستخرج نواه ويعجن باللنب وقال ابن سيده يف حمكمه 

بعض نسخ مسلم وطبة بالباء املوحدة ويف بعضها  الوطئية متر خيرج نواه ويعجن بلنب والوطئية األقط والسكر ويف
رطبة وكالمها تصحيف والصواب األول وقد صرح القاضي عياض بأنه الصواب وقال ويعضد ذلك ما قاله من 

رواه فجاؤوه حبيس فأكل مث جاؤوه بتمر احلديث فقال حيسا مكان وطيئة فدل أهنما مبعىن وكذا قيده شيخنا احلافظ 
بكتاب مسلم اليت خبطه ورجح النووي وطبة وضبطها بالواو وإسكان الطاء وبعدها موحدة الدمياطي يف نسخته 

وعزا ذلك إىل النضر بن مشيل وأيب مسعود الدمشقي وأيب بكر الربقاين واحلميدي وحكى عن النضر بن مشيل 
مادة وطب وحكى وطبة تفسريه الوطبة باحليس وتبع يف ذلك كالم ابن األثري فإنه ذكر هذه اللفظة يف النهاية يف 

عن هؤالء الذين حكاها عنهم النووي وليس يف كالم احلميدي وال أيب مسعود ما يدل على أهنا بالباء املوحدة وأما 
النضري فإنه روى هذا احلديث عن شعبة ورواه عنه إسحاق بن راهويه يف مسنده وليس فيه ضبط البتة وإمنا فيه قال 

جيمع من التمر الربين اجليد واألقط املدقوق والسمن اجليد واملوجود يف كتب النضر بن مشيل الوطبة هي احليس 
اللغة األمهات مفسرا بنحو تفسري النضر إمنا هو الوطيئة باهلمز وليست وطبة بالباء وهاء التأنيث غري موجودة يف 

  األمهات وإمنا فيها وطب بغري هاء ومعناه سقي اللنب خاصة واهللا أعلم

  
د رضي اهللا عنه قال أقبلت وصاحبان يل وقد ذهبت أمساعنا وأبصارنا من اجلهد فأتينا النيب صلى وعن املقدا ٧٣٤

اللهم أطعم من أطعمين واسق من ( اهللا عليه وسلم وذكر احلديث بطوله وفيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ) سقاين 

  انفرد به مسلم 
عليه وسلم جاء إىل سعد بن عبادة فجاء خببز وزيت فأكل مث قال وعن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا  ٧٣٥

  ) أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار وصلت عليكم املالئكة ( النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  رواه أبو داود والنسائي واللفظ أليب داود وعند النسائي وصلت وله يف رواية ونزلت 

  ما يقول إذا لبس شيئا جديدا

عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا استجد ثوبا مساه بامسه  ٧٣٦
اللهم لك احلمد أنت كسوتنيه أسألك خريه وخري ما صنع له وأعوذ بك من ( عمامة أو قميصا أو رداء مث يقول 

  ) شره وشر ما صنع له 
وقال ) ١(ابن حبان يف صحيحيهما وقال الترمذي واللفظ له حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي واحلاكم و

احلاكم صحيح على شرط مسلم زاد أبو داود قال أبو نضرة وكان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا لبس 
  أحدهم ثوبا جديدا قيل تبلي وخيلف اهللا

  صحيح  -١



  
اهللا عنه ثوبا جديدا فقال احلمد هللا الذي وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال لبس عمر بن اخلطاب رضي  ٧٣٧

من لبس ثوبا ( كساين وما أواري به عوريت وأجتمل به يف حيايت مث قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
جديدا فقال احلمد هللا الذي كساين ما أواري به عوريت وأجتمل به يف حيايت مث عمد إىل الثوب الذي أخلق فتصدق 

  ) كنف اهللا ويف حفظ اهللا ويف سر اهللا حيا وميتا به كان يف 
  رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك 

ما اشترى عبد ثوبا بدينار أو نصف ( وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٧٣٨
  ) ه دينار فحمد اهللا عليه إال مل يبلغ ركبتيه حىت يغفر اهللا ل

  رواه احلاكم يف املستدرك وقال هذا حديث ال أعلم يف إسناده أحدا ذكر جبرح 
وقد تقدم يف هذا الباب من حديث معاذ بن أنس ومن لبس ثوبا فقال احلمد هللا الذي كساين هذا ورزقنيه من غري 

  ) حول مين وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

  ا جديداما يقول إذا رأى على صاحبه ثوب

  عن أم خالد بنت خالد رضي اهللا عنها قالت أتيت رسول اهللا ٧٣٩

وهي باحلبشية ) سنه سنه ( صلى اهللا عليه وسلم مع أيب وعلي قميص أصفر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ال رسول اهللا مث ق) دعها ( حسنة قالت فذهبت ألعب خبامت النبوة فزبرين أيب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أبلي وأخلقي مث أبلي وأخلقي مث أبلي وأخلقي قال عبد اهللا فبقيت حىت ذكر دهرا ( صلى اهللا عليه وسلم 
  رواه البخاري وأبو داود 

أم خالد امسها أمة وليس هلا يف الكتب الستة سوى حديثني أحدمها هذا والثاين مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  يتعوذ من عذاب القرب 

  رواه البخاري والنسائي 
  وزبرين أي هنرين وأخلقي يروى بالفاء من العوض والبدل وبالقاف من إخالق الثوب وتقطيعه

  الباب الثامن عشر

  يف األدعية املتعلقة بالنكاح

  يف األدعية املتعلقة بالنكاح

  ما جاء يف خطبة النكاح

صلى اهللا عليه وسلم جوامع اخلري وخوامته أو قال  عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال أويت رسول اهللا ٧٤٠
التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك ( فواتح اخلري فعلمنا خطبة الصالة وخطبة احلاجة خطبة الصالة 

ه أيها النيب ورمحه اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبد



  ) ورسوله 
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده ( وخطبة احلاجة 

اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون { اهللا مث تصل خطبتك بثالث آيات من كتاب ) 
   ١٠٢آل عمران } 
   ١النساء } واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا { 
ز فوزا عظيما اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فا{ 
   ٧١األحزاب } 

رواه األربعة واحلاكم ويف املستدرك وأبو عوانة يف مسنده الصحيح واللفظ البن ماجه وقال الترمذي حديث حسن 
  زاد أبو داود من طريق آخر بعد

ر قوله ورسوله أرسله باحلق بشريا ونذيرا بني يدي الساعة من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه ال يض
إال نفسه وال يضر اهللا شيئا وزاد أيضا عن الزهري مرسال ونسأل اهللا ربنا أن جيعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع 

  رضوانه وجيتنب سخطه فإمنا حنن به وله 
وقوله يف هذه الرواية ومن يعصهما يعارضه ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه أن 

عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال  رجال خطب
مث يف طريق أيب داود ) بئس اخلطيب أنت قل ومن يعص اهللا ورسوله فقد غوى ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  عمران بن داود القطان وقد ضعفه النسائي وحيىي بن معني 
طبة يف حديث طويل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن ضمادا قدم مكة وأنه لقي النيب صلى وأخرج مسلم هذه اخل

اهللا عليه وسلم فقال يا حممد إين أرقي من هذه الريح وإن اهللا يشفي على يدي من يشاء فهل لك فقال رسول اهللا 
من يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إن احلمد هللا حنمده ونستعينه من يهده اهللا فال مضل له و( صلى اهللا عليه وسلم 

فقال فأعد علي كلماتك هؤالء فأعادهن عليه ) إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله أما بعد 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرات وذكر احلديث 

يا أيها الناس اتقوا { ب فقال وروى مسلم أيضا من حديث جرير رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خط
واليت يف احلشر  ١النساء } ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء 

  خمتصر ١٨احلشر } اتقوا اهللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد { 

  ما يقال ملن تزوج

لى عبد الرمحن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا عن أنس رضي اهللا عنه قال رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم ع ٧٤١
  ) بارك اهللا لك أومل ولو بشاة ( قال إين تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال 

  ) فبارك اهللا عليك ( وعن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له حني أخربه أنه تزوج  ٧٤٢
  ئي روامها البخاري ومسلم والترمذي والنسا

  النواة زنة مخسة دراهم وقيل غري ذلك 



بارك ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رفأ اإلنسان أي إذا تزوج قال  ٧٤٣
  ) اهللا لك وبارك عليك ومجع بينكما يف خري 

اكم وقال الترمذي حسن صحيح رواه األربعة واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما واللفظ أليب داود والترمذي واحل
  وقال احلاكم صحيح على شرط مسلم 

  رفا بالراء وتشديد الفاء وجيوز فيه اهلمز وتركه من قوهلم رفأت الثوب رفا ورفوته رفوا والرفاء االلتئام واالتفاق

  ما يقال للزوجني عند البناء

زوج عليا فاطمة رضي اهللا عنهما دخل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا  ٧٤٤
) تقدمي ( فقامت إىل قعب يف البيت فأتت فيه مباء فأخذه ومج فيه مث قال هلا ) ائتيين مباء ( البيت فقال لفاطمة 

( مث قال هلا ) اللهم إين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ( فتقدمت فنضح بني ثدييها وعلى رأسها وقال 
ائتوين مباء ( مث قال ) اللهم إين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ( فصب بني كتفيها وقال  فأدبرت) أدبري 

فصب على ) تقدم ( قال علي فعلمت الذي يريد فقمت فمألت القعب ماء وأتيته به فأخذه ومج فيه مث قال يل ) 
فأدبرت فصب بني كتفي ) أدبر ( مث قال  )اللهم إين أعيذه وذريته من الشيطان الرجيم ( رأسي وبني ثديي مث قال 

  ) ادخل بأهلك بسم اهللا والربكة ( مث قال ) اللهم إين أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم ( وقال 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

  ما يدعو به إذا دخلت عليه امرأته

إذا تزوج ( ه وسلم قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم عن النيب صلى اهللا علي ٧٤٥
أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إين أسألك خريها وخري ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما 

زاد أبو سعيد مث ليأخذ بناصيتها وليدع ) جبلتها عليه وإذا اشترى بعريا فليأخذ بذورة سنامه وليقل مثل ذلك 
  بالربكة يف املرأة واخلادم

  
و داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على ما ذكرناه من رواية األئمة رواه أب

  الثقات عن عمرو بن شعيب 

  ما يقول عند اجلماع

لو أن أحدهم إذا أراد أن يأيت أهله قال ( عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٧٤٦
  ) م جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد يف ذلك مل يضره الشيطان أبدا بسم اهللا الله

  رواه اجلماعة 

  األذان يف أذن املولود



عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه رضي اهللا عنهما قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أذن يف أذن  ٧٤٧
  اطمة بالصالة احلسني بن علي حني ولدته ف

  رواه أبو داود والترمذي واللفظ هلما وقال الترمذي حسن صحيح 
  أبو رافع هو القبطي موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قيل امسه إبراهيم وقيل أسلم وقيل ثابت وقيل غري ذلك 

  الدعاء للطفل

يه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال ولد يل غالم فأتيت به النيب صلى اهللا عل ٧٤٨
  بتمرة ودعا له بالربكة ودفعه إيل وكان أكرب ولد أيب موسى

  
وعن أمساء رضي اهللا عنها أهنا أتت بابنها عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٧٤٩

جوفه ريق رسول اهللا صلى اهللا عليه  فوضعته يف حجره مث دعا بتمرة فمضغها مث تفل يف فيه فكان أول شيء دخل
  وسلم مث حنكه بتمرة مث دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد يف اإلسالم 

  متفق عليهما 
  قوله وكان أول مولود يف اإلسالم يعين باملدينة بعد اهلجرة 

إن (  ويقول وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعوذ احلسن واحلسني ٧٥٠
  ) أباكما كان يعوذ هبا إسحاق وإمساعيل أعوذ بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة 

  رواه اجلماعة إال مسلما ولفظ أيب داود والترمذي والنسائي أعيذكما 
ا يدب من احليوان ومنه واهلامة بتشديد امليم هي كل ذي سم يقتل وأما ماله سم ال يقتل فهو سام وقيل اهلامة كل م

  ) أتؤذيك هوام رأسك ( احلديث 
  والالمة بتشديد امليم أيضا أي ذات ملم وهي اليت تصيب بسوء ما نظرت إليه

 *  

  الباب التاسع عشر

 *  

  يف األدعية املتعلقة باملرض واملوت

  يف األدعية املتعلقة باملرض واملوت ما يدعو به املريض 

  لنفسه



 عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه باملعوذات عن عائشة رضي اهللا ٧٥١
  وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها 

  رواه اجلماعة إال الترمذي 
ده يف وعن عثمان بن أيب العاص الثقفي رضي اهللا عنه أنه شكا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجعا جي ٧٥٢

ضع يدك على الذي تأمل من جسدك وقل بسم اهللا ثالثا ( جسده منذ أسلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) وقل سبع مرات أعوذ باهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 

أزل آمر به رواه اجلماعة إال البخاري زاد أبو داود والترمذي والنسائي قال فقلت ذلك فأذهب اهللا ما كان يب فلم 
أهلي وغريهم وأخرجه مالك يف املوطأ ولفظه أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عثمان ويب وجع قد كان 

قال فقلت ذلك ) امسح بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد ( يهلكين قال فقال يل 
فضع يدك ( وأخرجه الترمذي أيضا من حديث أنس ولفظه  فأذهب اهللا ما كان يب فلم أزل آمر به أهلي وغريهم

  )حيث تشتكي مث قل بسم اهللا أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا مث ارفع يدك مث أعد ذلك وترا 

  
وعن األغر أيب مسلم قال أشهد على أيب سعيد وأيب هريرة رضي اهللا عنهما أهنما شهدا على النيب صلى اهللا  ٧٥٣
من قال ال إله إال اهللا واهللا أكرب صدقه ربه فقال ال إله إال أنا وأنا أكرب وإذا قال ال إله إال اهللا ( ه وسلم قال علي

وحده قال يقول اهللا ال إله إال أنا وأنا وحدي وإذا قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له قال اهللا ال إله إال أنا وحدي 
اهللا له امللك وله احلمد قال اهللا ال إله إال أنا يل امللك ويل احلمد وإذا قال ال إله إال ال شريك يل وإذا قال ال إله إال 

من قاهلا يف مرضه مث مات مل ( وكان يقول ) اهللا وال حول وال قوة إال باهللا قال ال إله إال أنا وال حول وال قوة إال يب 
  ) تطعمه النار 

ويف رواية ) ١(وابن حبان يف صحيحيهما وقال الترمذي واللفظ له رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه واحلاكم 
للنسائي عن أيب هريرة وحده مرفوعا من قال ال إله إال اهللا واهللا أكرب ال إله إال اهللا وحده ال إله إال اهللا وال شريك له 

هن مخسا بأصابعه مث قال من قاهلن يف ال إله إال اهللا له امللك وله احلمد ال إله إال اهللا وال حول وال قوة إال باهللا يعقد
  يوم أو يف ليلة أو يف شهر مث مات يف ذلك اليوم أو يف تلك الليلة أو يف ذلك الشهر غفر له ذنبه 

ال إله إال أنت { وعن سعد بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف قوله تعاىل  ٧٥٤
إميا مسلم دعا هبا يف مرضه أربعني مرة فمات يف مرضه ذلك أعطي (  ٨٧ألنبياء ا} سبحانك إين كنت من الظاملني 

  ) أجر شهيد وإن برأ برأ وقد غفر له مجيع ذنوبه 
  أخرجه احلاكم يف املستدرك

  حديث حسن  -١

  ما يقول إذا أصابته محى

( جاع ملن حيمى أن يقول عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يعلمهم من األو ٧٥٥
  ) بسم اهللا الكبري نعوذ باهللا العظيم من شر عرق نغار ومن شر حر النار 

  رواه احلاكم يف املستدرك وصححه 



قال الصاغاين يف العباب نغر العرق ينغر بالفتح فيهما أي فار الدم فهو عرق نغار ونغور وقال الفراء ينغر بالكسر 
  د أكثر ما يدعو به إذا أصابه رم

عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أصابه رمد أو أحد من أهله وأصحابه  ٧٥٦
  ) اللهم متعين ببصري واجعله الوارث مين وأرين يف العدو ثأري وانصرين على من ظلمين ( دعا هبؤالء الدعوات 

  رواه احلاكم يف املستدرك 

  ما يدعو به إذا عاد مريضا

بسم اهللا تربة أرضنا وريقة ( ن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول للمريض ع ٧٥٧
  ) بعضنا ليشفى سقيمنا 

  رواه اجلماعة إال الترمذي زاد البخاري يف آخره يف رواية أخرى بإذن ربنا ويف لفظ بإذن اهللا

  
اللهم رب الناس أذهب ( هله ميسح بيده اليمىن ويقول وعنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يعود بعض أ ٧٥٨

  ) البأس اشفه وأنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما 
  رواه البخاري ومسلم والنسائي وهلم يف رواية أخرى امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء ال كاشف له إال أنت 

ال بأس طهور ( اهللا عليه وسلم دخل على أعرايب يعوده قال وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى  ٧٥٩
قال قلت طهور بل هي محى تفور أو تثور على شيخ كبري تزيره القبور فقال ) إن شاء اهللا ال بأس طهور إن شاء اهللا 

  ) فنعم إذا ( النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  رواه البخاري والنسائي 

يل أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا حممد اشتكيت قال نعم قال وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه أن جرب ٧٦٠
  بسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عني حاسد اهللا يشفيك بسم اهللا أرقيك 

  رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 
عاد مريضا مل حيضر أجله فقال من ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٧٦١

  )عنده سبع مرات أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إال عافاه اهللا من ذلك املرض 

  
رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما مبعناه وقال احلاكم صحيح على 

ان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا عاد املريض جلس عند رأسه مث شرط الشيخني ويف رواية للنسائي وابن حبان ك
  قال فذكر مثله مبعناه 

إذا جاء الرجل يعود ( وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٧٦٢
  ) مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو ميشي لك إىل جنازة 

داود واللفظ له واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال احلاكم صحيح على شرط مسلم وعنده ميشي  رواه أبو
  لك إىل صالة 

  ينكأ بفتح أوله ومهز آخره ومعناه يؤمله 



وعن علي رضي اهللا عنه قال كنت شاكيا فمر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أقول اللهم إن كان  ٧٦٣
( وإن كان متأخرا فارفعين وإن كان بالء فصربين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجلي قد حضر فأرحين 

قال فما اشتكيت ) اللهم عافه أو اشفه شعبة الشاك ( قال فأعاد عليه ما قال قال فضربه برجله وقال ) كيف قلت 
  وجعي بعد 

واللفظ له حسن صحيح وقال احلاكم رواه الترمذي والنسائي واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال الترمذي 
  صحيح على شرط الشيخني ولفظه اللهم شافه اللهم عافه ولفظ النسائي اهللا اشفه اللهم اعفه

  
أال أرقيك برقية رقاين هبا ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال جاءين النيب صلى اهللا عليه وسلم يعودين فقال  ٧٦٤

بسم اهللا أرقيك واهللا يشفيك من كل داء فيك من شر النفاثات يف ( قال فقلت بأيب وأمي ) جربيل عليه السالم 
  فرقى به ثالث مرارا ) العقد ومن شر حاسد إذا حسد 

يا سلمان شفا اهللا ( وعن سلمان رضي اهللا عنه قال عادين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا عليل فقال  ٧٦٥
  ) ة أجلك سقمك وغفر ذنبك وعافاك يف دينك وجسمك إىل مد

  روامها احلاكم يف املستدرك 
وعن فضيل بن عمرو رمحه اهللا قال جاء رجل إىل علي رضي اهللا عنه فقال إن فالنا يشتكي قال فيسرك أن  ٧٦٦

  يربأ قال نعم قال قل يا حليم يا كرمي اشف فالنا 
  رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه 

  ما يرقى به من أصابته قرحة أو جرح

بسم اهللا تربة أرضنا وريقة ( ضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول للمريض عن عائشة ر ٧٦٧
  ) بعضنا يشفى سقيمنا 

رواه اجلماعة إال الترمذي ولفظ مسلم كان إذا اشتكى اإلنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النيب 
  صلى اهللا عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته

  ) بسم اهللا تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا ( األرض مث رفعها ب
  قال ابن أيب شيبة يشفى وقال زهري ليشفى سقيمنا 

  ما يرقى به امللدوغ

عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رهطا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انطلقوا يف سفرة  ٧٦٨
حبي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك احلي فسعوا له بكل سافروها حىت نزلوا 

شيء ال ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤالء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء فقالوا 
يء فقال بعضهم نعم واهللا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء ال ينفعه شيء فهل عند أحد منكم ش

إين لراق ولكن واهللا قد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حىت جتعلوا لنا جعال فصاحلوهم على قطيع من 



حىت لكأمنا نشط من عقال فانطلق ميشي ما به قبلة قال } احلمد هللا رب العاملني { الغنم فانطلق فجعل يتفل ويقرأ 
هم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى ال تفعلوا حىت نأيت رسول اهللا صلى اهللا فأوفوهم جعلهم الذي صاحلو
  ) وما يدريك أهنا رقية أصبتم اقسموا واضربوا يل معكم بسهم ( عليه وسلم فذكروا له فقال 

يه احلمد سبع رواه اجلماعة ويف رواية للبخاري أيضا فأمر له بثالثني شاة وسقانا لبنا ويف رواية للترمذي فقرأت عل
  مرات

  
  والذي رقى هو أبو سعيد اخلدري جاء ذلك صرحيا يف رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه 

  ما يقرأ على املعتوه

عن خارجة بن الصلت التيمي عن عمه رضي اهللا عنهما أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم مث  ٧٦٩
جمنون موثق باحلديد فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبكم قد جاء خبري  أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل

فهل عندك شيء تداويه فرقيته بفاحتة الكتاب فربئ فأعطوين مئة شاة فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته 
  ) هل إال هذا فلعمري ملن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق ( فقال 

اللفظ أليب داود وله يف رواية فرقاه بأم القرآن ثالثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها مجع رواه أبو داود والنسائي و
  بزاقه مث تفله 

  عم خارجة امسه عالقة بن صحار بضم الصاد وباحلاء املهملتني وقيل عبد اهللا 
ا نيب اهللا إن يل وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فجاء أعرايب فقال ي ٧٧٠

أخا وبه وجع قال وما وجعه قال به ملم قال فأتين به فأيت به فوضعه بني يديه فعوذه النيب صلى اهللا عليه وسلم بفاحتة 
 ١٦٣البقرة } وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم { الكتاب وأربع آيات من سورة البقرة وهاتني اآليتني 

  رةوآية الكرسي البق ١٦٤ -

وآية  ١٨آل عمران } شهد اهللا أنه ال إله إال هو { وثالث آيات من آخر سورة البقرة وآية من آل عمران  ٢٥٥
فتعاىل اهللا { وآخر سورة املؤمنني  ٥٤األعراف } إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض { من األعراف 

وعشر  ٣اجلن } جد ربنا ما اختذ صاحبة وال ولدا وأنه تعاىل { وآية من سورة اجلن  ١١٦املؤمنون } امللك احلق 
آيات من أول الصافات وثالث آيات من آخر سورة احلشر وقل هو اهللا أحد واملعوذتني فقام الرجل وكأنه مل يشك 

  شيئا قط 
  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح ورواه ابن ماجه من طريق آخر مبعناه 

  ن اجلنون يلم باإلنسان اللمم قال اهلروي قال مشر هو طرف م

  ما يرقى به من أصيب بعني

عن عامر بن ربيعة رضي اهللا عنه أنه قال خرجت أنا وسهل بن حنيف نلتمس اخلمر فأصبنا غديرا مخرا فكان  ٧٧١
أحدنا يستحي أن يتجرد وأحد يراه واستتر حىت إذا رأى أن قد فعل نزع جبة صوف عليه فنظرت إليه فأعجبين 



يين فأخذته قعقعه فدعوته فلم جيبين فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته فقال قوموا بنا فرفع خلقه فاصبته بع
بسم ( عن ساقيه حىت خاض إليه املاء فكأين أنظر إىل وضح ساقي النيب صلى اهللا عليه وسلم فضرب صدره مث قال 

إذا رأى ( سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ر) اهللا اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها مث قال قم بإذن اهللا 
  )أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئا يعجبه فليدع بالربكة فإن العني حق 

  
  رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك 

املطر وذلك مستنقع ماء ) الغدير ( بفتح اخلاء املعجمة وامليم كل ما ستر من شجر أو جبل وحنو ذلك و ) اخلمر ( 
  بفتح الضاد املعجمة وباحلاء املهملة البياض ) الوضح ( أن السيل غادره و 

  ما يرقى به احلرق

عن حممد بن حاطب رضي اهللا عنه قال تناولت قدرا كانت يل فاحترقت يدي فانطلقت يب أمي إىل رجل  ٧٧٢
يتفل ويتكلم بكل أمر ما أدري ما هو  مث أدنتين منه وجعل) لبيك وسعديك ( جالس فقالت له يا رسول اهللا فقال 

أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشايف ال شايف إال أنت ( فسألت أمي بعد ذلك ما كان يقول قالت كان يقول 
 (  

  رواه النسائي ورجاله رجال الصحيح إىل الصحايب وأمه هي أم مجيل وامسها فاطمة بنت اجمللل وقيل جويرية 

  ما يرقى به من احتبس بوله

عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أنه أتاه رجل يذكر أن أباه احتبس بوله وأصابته حصاة البول فعلمه رقية مسعها  ٧٧٣
ربنا الذي يف السماء تقدس امسك أمرك يف السماء واألرض كما رمحتك يف ( من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ا أنت رب الطيبني فأنزلالسماء فاجعل رمحتك يف األرض واغفر لنا حوبنا وخطايان

  وأمره أن يرقيه هبا فرقاه هبا فربأ ) شفاء من شفائك ورمحة من رمحتك على هذا الوجع فيربأ 
  رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه ورواه احلاكم يف املستدرك من حديث فضالة 

  بضم املهملة اإلمث ) احلوب ( 

  ما يقول من حضره املوت

نها أهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن ميوت وهو مسند إىل عن عائشة رضي اهللا ع ٧٧٤
  ) اللهم اغفر يل وارمحين وأحلقين بالرفيق األعلى ( ظهره يقول 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي 
ن أولئك وحس{ قيل هم األنبياء والصديقون والشهداء والصاحلون املذكورون يف قوله تعاىل ) الرفيق األعلى ( 

مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني { ويؤيده ما جاء يف احلديث الصحيح مبينا فجعل يقول  ٦٩النساء } رفيقا 



واحلديث يفسر بعضه بعضا وقيل هم املالئكة املقربون قال سبحانه  ٦٩النساء } والصديقني والشهداء والصاحلني 
  يعين املالئكة وقال اجلوهري الرفيق أعلى اجلنة واهللا أعلم ٨ت الصافا} ال يسمعون إىل املإل األعلى { وتعاىل 

  
وعنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان بني يديه ركوة أو علبة فيها ماء شك عمر فجعل يدخل يديه  ٧٧٥

األعلى مث نصب يده فجعل يقول يف الرفيق ) ال إله إال اهللا إن للموت سكرات ( يف املاء فيمسح هبا وجهه ويقول 
  حىت قبض ومالت يده 

  رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه ولفظ الترمذي اللهم أعين على غمرات املوت وسكرات املوت 
الركوة هي شبه تور من أدم وتفتح راؤها وتضم وتكسر والعلبة قيل هو العس وهو القدح الضخم من جلود اإلبل 

ور مثل إطار الغربال وهو الدائر به وقيل هو من خشب كله وقيل حيلب فيه وقيل أسفله جلد وأعاله خشب مد
  جفنة حيلب فيها 

  ) لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا ( وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٧٧٦
   رواه اجلماعة إال البخاري ولفظهم سواء إال أن عند أيب داود قول ال إله إال اهللا

من كان آخر كالمه ال إله إال ( وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٧٧٧
  ) اهللا دخل اجلنة 

  رواه أبو داود واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد

  ما يقول بعد تغميض امليت

ليه وسلم على أيب سلمة وقد شق بصره عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت دخل رسول اهللا صلى اهللا ع ٧٧٨
ال تدعوا على أنفسكم إال خبري فإن ( فضج الناس من أهله فقال ) إن الروح إذا قبض تبعه البصر ( فأغمضه مث قال 

املالئكة يؤمنون على ما تقولون مث قال اللهم اغفر أليب سلمة وارفع درجته يف املهديني واخلفه يف عقبه يف الغابرين 
  ) وله يا رب العاملني وافسح له يف قربه ونور له فيه  واغفر لنا

  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
  الغابرين الباقني 

  ما يقرأ على امليت

قلب القرآن يس ال يقرأها رجل ( عن معقل بن يسار رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٧٧٩
  ) فر له اقرؤوها على موتاكم يريد اهللا والدار اآلخرة إال غ

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه وهذا لفظ النسائي وهو عند 
  الباقني خمتصر 

  ما يقول من مات له ميت



فقولوا  إذا حضرمت املريض أو امليت( عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٧٨٠
قالت فلما مات أبو سلمة أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت ) خريا فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون 

  يا رسول اهللا إن

قالت فقلت فأعقبين اهللا من هو خري إيل ) قويل اللهم اغفر يل وله واعقبين منه عقىب حسنة ( أبا سلمة قد مات قال 
  وسلم منه حممد صلى اهللا عليه 

  رواه اجلماعة إال البخاري 
ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا هللا وإنا إليه ( وعنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٧٨١

قالت فلما ) راجعون اللهم أجرين يف مصيبيت واخلف يل خريا منها إال آجره اهللا يف مصيبته وأخلف له خريا منها 
ما أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخلف اهللا يل خريا منه رسول اهللا صلى اهللا عليه تويف أبو سلمة قلت ك

  وسلم 
  انفرد به مسلم 

إذا مات ولد العبد قال اهللا ( وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٧٨٢
مثرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ما قال عبدي فيقولون محدك  ملالئكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم

رواه الترمذي وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي ) واسترجع فيقول ابنوا لعبدي بيتا يف اجلنة ومسوه بيت احلمد 
  واللفظ له حسن غريب 

  ما جاء يف التعزية

اهللا عليه وسلم إليه إن ابنا يل قبض فأتنا عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال أرسلت ابنة النيب صلى  ٧٨٣
وذكر ) إن هللا ما أخذ وله ما أعطى وكال عنده بأجل مسمى فلتصرب ولتحتسب ( فأرسل يقريء السالم ويقول 

  احلديث

  
  رواه اجلماعة إال الترمذي 

( يعزيه عليه  وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أنه مات له ابن فكتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٧٨٤
بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل معاذ بن جبل سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو أما 
بعد فأعظم اهللا لك األجر وأهلمك الصرب ورزقنا وإياك الشكر فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأوالدنا من مواهب اهللا 

ستودعة منتع هبا إىل أجل معدود ويقبضها لوقت معلوم مث افترض علينا الشكر إذا أعطى عز وجل اهلنية وعواريه امل
والصرب إذا ابتلى فكان ابنك من مواهب اهللا اهلنية وعواريه املستودعة متعك به يف غبطة وسرور وقبضه منك بأجر 

أن اجلزع ال يرد شيئا وال  كبري الصالة والرمحة واهلدي إن احتسبته فاصرب وال حيبط جزعك أجرك فتندم واعلم
  ) يدفع حزنا وما هو نازل فكأن قد والسالم 

  ) ١(رواه احلاكم يف املستدرك وقال 
  ورواه احلافظ أبو بكر بن مردوية يف كتاب األدعية وعنده فليذهب أسفك ما هو نازل بك 

ه وسلم عزهتم املالئكة يسمعون وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا علي ٧٨٥



احلس وال يرون الشخص فقالت السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته إن يف اهللا عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل 
  فائت فباهللا فثقوا وإياه فارجوا فإمنا احملروم من حرم الثواب والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  غريب حسن  -١

  
  وقال صحيح اإلسناد  رواه احلاكم يف املستدرك

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحدق به أصحابه فبكوا  ٧٨٦
حوله واجتمعوا فدخل رجل أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى رقاهبم فبكى مث التفت إىل أصحاب رسول اهللا 

بة وعوضا من كل فائت وخلفا من كل هالك فإىل اهللا فأنيبوا صلى اهللا عليه وسلم فقال إن يف اهللا عزاء من كل مصي
وإليه فأذعنوا ونظرة إليكم يف البالء فانظروا فإمنا املصاب من مل جير وانصرف فقال بعضهم لبعض تعرفون الرجل 

  فقال أبو بكر وعلي نعم هذا أخو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلضر عليه السالم 
  درك رواه احلاكم يف املست

  ما يقال عند محل امليت على السرير

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه مسع رجال يقول ارفعوا على اسم اهللا فقال ابن عمر ال تقولوا ارفعوا على  ٧٨٧
  اسم اهللا فإن اسم اهللا على كل شيء قل ارفعوا بسم اهللا 

  فقل بسم اهللا وسبح  وعن بكر بن عبد اهللا املزين رضي اهللا عنه قال إذا محلت السرير ٧٨٨
  روامها ابن أيب شيبة يف مصنفه

  ما يدعو به يف الصالة على امليت

عن عوف بن مالك رضي اهللا عنه قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه  ٧٨٩
والثلج والربد ونقه من  اللهم اغفر له وارمحه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله باملاء( وهو يقول 

اخلطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس وأبدله دارا خريا من داره وأهال خريا من أهله وزوجا خريا من زوجه 
  قال حىت متنيت أن أكون أنا ذلك امليت ) وأدخله اجلنة وأعذه من عذاب القرب ومن عذاب النار 

  رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 
عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و ٧٩٠

اللهم اغفر حلينا وميتنا وصغرينا وكبرينا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا ( على جنازة فقال 
  ) لهم ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده فأحيه على اإلميان ومن توفيته منا فتوفه على اإلسالم ال

رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال احلاكم صحيح على شرط 
الشيخني ولفظ النسائي وال تفتنا بعده وعند الترمذي واحلاكم فأحيه على اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه على اإلميان 

وابن حبان من حديث حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ورواه الترمذي  ورواه ابن ماجه
  والنسائي أيضا من حديث حيىي بن أيب



كثري عن أيب إبراهيم األشهلي عن أبيه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى على اجلنازة قال فذكره 
محن بن عوف وعائشة وأيب قتادة وجابر وعوف بن مالك وحديث أيب إبراهيم قال الترمذي ويف الباب عن عبد الر

حسن صحيح ومسعت حممدا يعين البخاري يقول أصح الروايات يف هذه حديث حيىي بن أيب كثري عن أيب إبراهيم 
  األشهلي عن أبيه 

اللهم أنت رهبا ( فقال وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى على جنازة  ٧٩١
  ) وأنت خلقتها وأنت هديتها لإلسالم وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعالنيتها جئنا شفعاء فاغفر له 

  رواه أبو داود والنسائي واللفظ أليب داود وعند النسائي فاغفر هلا 
وسلم على رجل من املسلمني وعن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه  ٧٩٢

فسمعته يقول اللهم إن فالن بن فالن يف ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القرب وعذاب النار وأنت أهل الوفاء 
  ) واحلمد اللهم فاغفر له وارمحه إنك أنت الغفور الرحيم 

  رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ أليب داود 
نيب صلى اهللا عليه وسلم حني قدم املدينة سأل عن الرباء بن معرور رضي وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه أن ال ٧٩٣

  اهللا عنه فقالوا تويف وأوصى بثلثه لك يا

أصاب الفطرة وقد رددت ( رسول اهللا وأوصى أن يوجه إىل القبلة ملا احتضر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ر له وارمحه وأدخله جنتك وقد فعلت اللهم اغف( مث ذهب فصلى عليه وقال ) ثلثه على ولده 

  رواه احلاكم يف املستدرك وقال هذا حديث صحيح وال أعلم يف توجيه احملتضر غريه 
وعن يزيد بن عبد اهللا بن ركانة بن املطلب رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام  ٧٩٤

متك احتاج إىل رمحتك وأنت غين عن عذابه إن كان حمسنا فزد يف اللهم عبدك وابن ا( للجنازة ليصلي عليها قال 
  ) إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه 

رواه احلاكم يف املستدرك وقال هذا إسناد صحيح قال ويزيد وركانة صحابيان من بين املطلب بن عبد مناف هكذا 
ب يزيد بن ركانة بإسقاط عبد اهللا وكأنه غلط وجدته يف النسخة اليت نقلت منها يزيد بن عبد اهللا بن ركانة والصوا

  من الناسخ واهللا أعلم 
وعن شرحبيل بن سعد رضي اهللا عنه قال حضرت عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما صلى بنا على جنازة  ٧٩٥

دك وابن باألبواء فكرب مث قرأ بأم القرآن رافعا صوته هبا مث صلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قال اللهم عب
  عبدك وابن أمتك يشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك ويشهد أن حممدا عبدك ورسولك

أصبح فقريا إىل رمحتك وأصبحت غنيا عن عذابه ختلى من الدنيا وأهلها إن كان زاكيا فزكه وإن كان خمطئا فاغفر 
رف فقال يا أيها الناس إين مل أقرأ هذا إال له اللهم ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده مث كرب ثالث تكبريات مث انص

  لتعلموا أهنا سنة 
  رواه احلاكم يف املستدرك 

اللهم ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا صلى على جنازة يقول  ٧٩٦
به مين إن كان حمسنا فزد يف  عبدك وابن عبدك كان يشهد أن ال إله إال اهللا أن حممدا عبدك ورسولك وأنت أعلم

  ) إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وال حترمنا أجره وال تفتنا بعده 



  رواه ابن حبان يف صحيحه 
وعن أيب بكر رضي اهللا عنه أنه كان إذا صلى على امليت قال اللهم عبدك أسلمه األهل واملال والعشرية  ٧٩٧

  والذنب عظيم وأنت الغفور الرحيم 
ر رضي اهللا عنه أنه كان يقول يف الصالة عليه إن كان مساء قال اللهم أمسى وإن كان صباحا قال وعن عم ٧٩٨

اللهم أصبح عبدك قد ختلى من الدنيا وتركها ألهلها واستغنيت عنه وافتقر إليك كان يشهد أن ال إله إال أنت وأن 
  حممدا عبدك ورسولك فاغفر له ذنبه 

ن يقول يف الصالة على امليت اللهم اغفر ألحيائنا وألف بني قلوبنا وأصلح وعن علي رضي اهللا عنه أنه كا ٧٩٩
  ذات بيننا واجعل قلوبنا على قلوب

  خيارنا اللهم ارمحه اللهم أرجعه إىل خري مما كان فيه اللهم عفوك 
  روى الثالثة ابن أيب شيبة يف مصنفه 

  ما يقول من يدخل امليت قربه

بسم اهللا ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا وضع امليت يف قربه قال عن ابن عمر رضي اهللا عنهما  ٨٠٠
  ) وعلى سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وابن حبان يف صحيحه ويف حديث الترمذي قال أبو خالد مرة بسم 
سنة رسول اهللا وقال حسن غريب من هذا الوجه ويف رواية ابن حبان اهللا وعلى ملة رسول اهللا ومرة بسم اهللا وعلى 

وإحدى روايات النسائي إذا وضعتم موتاكم يف القرب فقولوا ورواه احلاكم يف املستدرك من طريق آخر ولفظه امليت 
  إذا وضع يف قربه فليقل الذين يضعونه بسم اهللا وباهللا وعلى ملة رسول اهللا 

اهللا عنه قال ملا وضعت أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القرب قال وعن أيب أمامة رضي  ٨٠١
بسم اهللا ويف  ٥٦طه } منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى { رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
سدوا خالل اللنب مث قال ( ل فلما بين عليها حلدها طفق يطرح إليهم احلبوب ويقو) سبيل اهللا وعلى ملة رسول اهللا 

  ) أما إن هذا ليس بشيء ولكنه يطيب نفس احلي 
  رواه احلاكم يف املستدرك 

  وعن جماهد رمحه اهللا أنه كان يقول بسم اهللا ويف سبيل اهللا ٨٠٢

 وعلى ملة رسول اهللا اللهم افسح له يف قربه ونور له فيه وأحلقه بنبيه صلى اهللا عليه وسلم وأنت عنه راض غري
  غضبان 
وعن خيثمة بن عبد الرمحن رمحه اهللا قال كانوا يستحبون إذا وضعوا امليت يف القرب أن يقولوا بسم اهللا ويف  ٨٠٣

  سبيل اهللا وعلى ملة رسول اهللا اللهم أجره من عذاب القرب وعذاب النار ومن شر الشيطان 
  روامها ابن أيب شيبة يف مصنفه 

  ما يدعى به للميت إذا فرغ من دفنه



عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه  ٨٠٤
  ) استغفروا ألخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه اآلن يسأل ( فقال 

  رواه أبو داود واللفظ له واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد 
يزيد بن مكفف أربعا مث قام على القرب فقال اللهم عبدك نزل بك اليوم  وعن علي رضي اهللا عنه أنه كرب على ٨٠٥

  وأنت خري منزول به اللهم وسع له مدخله واغفر له ذنبه فإنا ال نعلم إال خريا وأنت أعلم به 
وعن أنس رضي اهللا عنه أنه كان إذ سوى على امليت قربه قام عليه مث قال اللهم عبدك رد إليك فارأف به  ٨٠٦
ه اللهم جاف األرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه وتقبله منك بقبول حسن اللهم إن كان حمسنا وارمح

  فضاعف له يف إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته

  
  روامها ابن أيب شيبة يف مصنفه 

  ما يقول إذا زار القبور

إن جربيل عليه السالم أتاين فقال إن ( قال عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٨٠٧
قويل السالم على أهل ( قالت قلت كيف أقول هلم يا رسول اهللا قال ) ربك يأمرك أن تأيت أهل البقيع فتستغفر هلم 

  ) الديار من املؤمنني واملسلمني ويرحم اهللا املستقدمني منا واملستأخرين وإنا أن شاء اهللا بكم الحقون 
فيه أنتم لنا فرط وإنا بكم لالحقون اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا ( لم والنسائي وابن ماجه وزاد خمتصر رواه مس

  ) بعدهم 
وعن بريدة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر فكان  ٨٠٨

ويف رواية زهري السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني  )السالم على أهل الديار ( قائلهم يقول يف رواية أيب بكر 
  واملسلمني وإنا إن شاء اهللا لالحقون نسأل اهللا لنا ولكم العافية 

  رواه مسلم والنسائي وابن ماجه زاد النسائي أنتم لنا فرط وحنن لكم تبع 
ما كان ليلتها من رسول اهللا وعن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كل ٨٠٩

صلى اهللا عليه وسلم خيرج من آخر الليل إىل البقيع فيقول السالم عليكم دار قوم مؤمنني وأتاكم ما توعدون غدا 
  مؤجلون وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون

  ) اللهم اغفر ألهل بقيع بقيع الغرقد 
  رواه مسلم والنسائي 

سمى بقيعا إال وفيه شجر أو أصلها وبقيع الغرقد كان به شجر الغرقد البقيع من األرض املكان املتسع وال ي
  والغرقدة قال اهلروي هي من العضاه وقال ابن فارس العضاه من شجر الشوك كالطلح والعوسج 

السالم عليكم دار ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل املقربة فقال  ٨١٠
  ) نني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون قوم مؤم

  رواه أبو داود 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقبور املدينة فأقبل عليهم بوجهه  ٨١١



  ) السالم عليكم يا أهل القبور يغفر اهللا لنا ولكم أنتم سلفنا وحنن باألثر ( فقال 
  رواه الترمذي وقال حسن غريب 

اقرؤوها على ( وقد تقدم يف هذا الباب من حديث معقل بن يسار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف يس 
  )موتاكم 

 *  

  الباب العشرون

 *  

  يف األدعية املقرنة باألسباب واحلوادث

  يف األدعية املقرنة باألسباب واحلوادث

  ما جاء يف االستخارة 
عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا االستخارة يف األمور  عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا ٨١٢

إذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة مث ليقل اللهم إين ( كما يعلمنا السورة من القرآن يقول 
أعلم وأنت أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك ال قدر وال أقدر وتعلم وال 

عالم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله 
فاقدره يل ويسره يل مث بارك يل فيه وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال يف 

  قال ويسمي حاجته ) ر يل اخلري حيث كان مث أرضين عاجل أمري وآجله فاصرفه عين واصرفين عنه واقد
رواه اجلماعة إال مسلما ويف رواية للبخاري أيضا مث رضين به ويف إحدى روايات النسائي وأستهديك بقدرتك ويف 

أخرى واقدر يل اخلري حيث كنت مث أرضين بقضائك ورواه ابن حبان يف صحيحه من غري شك وقال فيه خريا يل يف 
ي ومعاشي وعاقبة أمري فقدره يل ويسره يل وبارك يل فيه وإن كان شرا يل يف ديين ومعادي ومعاشي ديين ومعاد

  ) وعاقبة أمري فاصرفه عين واصرفين عنه وقدر يل اخلري حيث كان ورضين به 
  ورواه من حديث أيب هريرة كذلك ولفظه خريا يل يف ديين وجزاء يل

ه يل وبارك يل فيه وإن كان غري ذلك خريا يل فاقدر يل اخلري حيث ما كان يف معيشيت وخريا يل يف عاقبة أمري فاقدر
  ورضين بقدرك 

ورواه أيضا من حديث أيب سعيد اخلدري وفيه خريا يل يف ديين ومعيشيت وعاقبة أمري فاقدره يل ويسره يل وأعين 
اصرفه عين مث اقدر اخلري إينما عليه وإن كان كذا وكذا لألمر الذي يريد شرا يل يف ديين ومعيشيت وعاقبة أمري ف

  كان ال حول وال قوة إال باهللا 
وعن أيوب بن خالد بن أيب أيوب األنصاري عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  ٨١٣

 اكتم اخلطبة مث توضأ فأحسن وضوءك مث صل ما كتب اهللا لك مث امحد ربك وجمده مث قل اللهم إنك( وسلم قال 



تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب فإن رأيت أن يف فالنة تسميها بامسها خريا يل يف ديين ودنياي 
  ) وآخريت فاقدرها يل وإن كان غريها خريا يف ديين ودنياي وآخريت فاقدرها يل 

  رواه احلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال احلاكم واللفظ له صحيح اإلسناد 
من سعادة ابن آدم ( سعد وهو ابن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن  ٨١٤

  ) استخارته اهللا ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة اهللا 
  )١(رواه احلاكم يف املستدرك وقال 

  صحيح اإلسناد  -١

  ما يقول عند الكرب واألمور املهمة

ال إله إال اهللا ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول عند الكرب عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  ٨١٥
  ) العظيم احلليم ال إله إال اهللا رب العرش العظيم ال إله إال اهللا رب السماوات واألرض ورب العرش الكرمي 

 هو رب العرش العظيم ال رواه اجلماعة إال أبا داود ويف رواية للبخاري أيضا ال إله إال هو العليم احلليم ال إله إال
  وزاد يف آخره مث يدعو ) ١(إله إال هو رب السماوات ورب األرض ورب العرش الكرمي ورواه أبو عوانة يف 

وعنه قال حسبنا اهللا ونعم الوكيل قاهلا إبراهيم عليه السالم حني ألقي يف النار وقاهلا حممد صلى اهللا عليه  ٨١٦
آل عمران } عوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل إن الناس قد مج{ وسلم حني قالوا 

١٧٣   
  رواه البخاري والنسائي ويف رواية للبخاري أيضا كان آخر قول إبراهيم حني ألقي يف النار حسيب اهللا ونعم الوكيل 

أال أعلمك كلمات ( سلم وعن أمساء بنت عميس رضي اهللا عنها قالت قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و ٨١٧
  ) تقولينهن عند الكرب أو يف الكرب اهللا اهللا ريب ال أشرك به شيئا 
  رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه وأخرجه الطرباين يف

  مسنده الصحيح  -١

د العزيز كتاب الدعاء ولفظه فليقل اهللا ريب ال أشرك به شيئا ثالث مرات وزاد وكان ذلك آخر كالم عمر بن عب
رمحه اهللا عند املوت ورواه ابن حبان يف صحيحه من حديث عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل اهللا اهللا ريب ال أشرك به شيئا اهللا اهللا ريب ال أشرك به ( مجع أهل بيته فقال 
  ) شيئا 
دعوة ذي النون إذ دعا ( عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا  ٨١٨

فإنه مل يدع هبا رجل مسلم يف  ٨٧األنبياء } ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني { وهو يف بطن احلوت 
  ) شيء قط إال استجاب اهللا له 

ح اإلسناد وزاد فيه من طريق آخر فقال رجل رواه الترمذي واللفظ له والنسائي واحلاكم يف املستدرك وقال صحي
أال تسمع إىل قول ( يا رسول اهللا هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنني عامة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   ٨٨األنبياء } وجنيناه من الغم وكذلك ننجي املؤمنني { اهللا عز وجل 
ت شيئا من قتال مث جئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وعن علي رضي اهللا عنه قال ملا كان يوم بدر قاتل ٨١٩



يا حي يا قيوم مث رجعت إىل القتال مث جئت فإذا ) يا حي يا قيوم ( وسلم أنظر ما صنع فجئت فإذا هو ساجد يقول 
  هو ساجد ال يزيد على ذلك مث ذهبت إىل القتال مث جئت فإذا هو ساجد يقول ذلك ففتح اهللا عليه 

  للفظ له واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد ليس يف إسناده مذكور جبرحرواه النسائي وا

  
ال إله إال اهللا ( وعنه رضي اهللا عنه قال علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل يب كرب أن أقول  ٨٢٠

  ) احلليم الكرمي سبحان اهللا وتبارك اهللا رب العرش العظيم واحلمد هللا رب العاملني 
ه النسائي واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال احلاكم واللفظ له صحيح على شرط مسلم ورواه اإلمام روا

أبو بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم النبيل يف كتاب الدعاء له ولفظه ال إله إال اهللا احلليم الكرمي سبحان اهللا رب 
  يقول عندهن اللهم إين أعوذ بك من شر عباده السماوات السبع ورب العرش العظيم احلمد هللا رب العاملني و

إذا نادى املنادي فتحت أبواب السماء ( وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٨٢١
واستجيب الدعاء فمن نزل به كرب أو شدة فليتحني املنادي فإذا كرب كرب وإذا تشهد تشهد وإذا قال حي على 

الصالة وإذا قال حي على الفالح قال حي على الفالح مث يقول اللهم رب هذه الدعوة  الصالة قال حي على
الصادقة املستجاب هلا دعوة احلق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها 

  ) أحياء وأمواتا مث يسأل اهللا حاجته 
  ناد رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلس

ما كربين أمر إال متثل يل جربيل عليه ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٨٢٢
  السالم فقال يا حممد قل توكلت على احلي

  ) الذي ال ميوت واحلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل وكربه تكبريا 
  واه احلاكم يف املستدك وقال صحيح اإلسناد ر

دعوات املكروب اللهم رمحتك أرجو فال ( وعن أيب بكرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٨٢٣
  ) تكلين إىل نفسي طرفة عني وأصلح يل شأين كله ال إله إال أنت 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 

  ما يقول إذا أصابه هم أو حزن

من لزم االستغفار جعل اهللا له من ( عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٨٢٤
  ) كل ضيق خمرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث ال حيتسب 

  رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه ولفظ النسائي من أكثر من االستغفار 
ما قال عبد قط إذا أصابه ( ضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن عبد اهللا بن مسعود ر ٨٢٥

هم أو حزن اللهم إين عبدك ابن أمتك ناصييت بيدك ماض يف حكمك عدل يف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك 
عل القرآن مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن جت

  ربيع قليب ونور بصري وجالء حزين



( قالوا يا رسول اهللا ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات قال ) وذهاب مهي إال أذهب اهللا مهه وأبدل مكان حزنه فرحا 
  ) أجل ينبغي ملن مسعهن أن يتعلمهن 

  رواه احلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه واللفظ له 
  ) يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث ( لى اهللا عليه وسلم كان إذا نزل به هم أو غم قال وعنه أن النيب ص ٨٢٦

  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد ورواه الترمذي من حديث أنس والنسائي من حديث ربيعة بن عائر 
 حول وال قوة إال باهللا من قال ال( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٨٢٧

  ) كان دواء من تسعة وتسعني داء أيسرها اهلم 
  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد 

  ما يقول إذا أصابته مصيبة

إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا هللا ( عن أم سلمة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٨٢٨
فلما احتضر أبو سلمة قال اللهم ) للهم عندك أحتسب مصيبيت فأجرين فيها وأبدلين منها خريا وإنا إليه راجعون ا

  )اخلف يف أهلي خريا مين فلما قبض قالت أم سلمة إنا هللا وإنا إليه راجعون عند اهللا أحتسب مصيبيت فأجرين فيها 

  
  ن هذا الوجه رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي واللفظ له حسن غريب م

  أبو سلمة امسه عبد اهللا بن عبد األسد 
ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا هللا وإنا إليه راجعون اللهم ( وقد تقدم يف هذا الباب قبل هذا حديث أم سلمة 

  ) أجرين يف مصيبيت اخلف يل خريا منها إال آجره اهللا يف مصيبته وأخلف له خريا منها 

  أو أمرا مهوالما يقول إذا توقع بالء 

وكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم ( عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٨٢٩
( فكأن ذلك ثقل على أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال هلم ) القرن واستمع اإلذن مىت يؤمر بالنفخ فينفخ 
  ) لنا قولوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل على اهللا توك

  رواه الترمذي وقال حديث حسن 
افتح له ( وعن أيب موسى رضي اهللا عنه أنه ملا أخرب عثمان رضي اهللا عنه بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٨٣٠

  محد اهللا مث قال اهللا املستعان ) وبشره باجلنة على بلوى تصيبه 
  ستعان رواه البخاري ومسلم والنسائي ولفظ مسلم اللهم صربا واهللا امل

  ما يقول إذا خاف قوما

  
عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما يف حديث هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم أن النيب صلى اهللا عليه  ٨٣١



) اللهم اكفناه مبا شئت ( وسلم دعا على سراقة بن مالك بن جعشم حني اتبعه وأبا بكر رضي اهللا عنه فقال 
   فساخت به فرسه يف األرض إىل بطنها

  رواه أبو نعيم يف املستخرج على مسلم وقد أسلم سراقة بعد ذلك رضي اهللا عنه 
وقد تقدم يف ترمجة ما يقول عند القتال من الباب اخلامس عشر حديث أيب موسى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ) اللهم إنا جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم ( كان إذا خاف قوما قال 

  خاف سلطانا أو حنوهما يقول إذا 

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال إذا أتيت سلطانا مهيبا ختاف أن يسطو عليك فقل اهللا أكرب اهللا أعز من  ٨٣٢
خلقه مجيعا اهللا أعز مما أخاف وأحذر أعوذ باهللا الذي ال إله إال هو املمسك السماوات السبع أن تقع على األرض 

باعه وأشياعه من اجلن واإلنس اللهم كن يل جارا من شرهم جل ثناؤك وعز بإذنه من شر عبدك فالن وجنوده وأت
  ثالث مرات ) جارك وتبارك امسك وال إله غريك 

رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه هبذا السياق ورواه ابن مردويه يف كتاب األدعية له وزاد بعد قوله واإلنس اللهم إنا 
  نعوذ بك أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى

  
وعن علقمة بن مرثد قال كان الرجل إذا كان من خاصة الشعيب أخربه هبذا الدعاء اللهم إله جربيل  ٨٣٣

  وميكائيل وإسرافيل وإله إبراهيم وإمساعيل وإسحاق عافين وال تسلطن أحدا من خلقك علي بشيء ال طاقة يل به 
  وذكر أن رجال أتى أمريا فقاهلا فأرسله 

  حيل الشعيب امسه عامر بن شرا
وعن أيب جملز وامسه الحق بن محيد قال من خاف من أمري ظلما فقال رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد  ٨٣٤

  نبيا وبالقرآن حكما وإماما جناه اهللا منه 
  روامها ابن أيب شيبة يف مصنفه 

  ما يقول إذا خاف شيطانا أو غريه

حارثة قال ومعي غالم لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من  عن سهيل رضي اهللا عنه قال أرسلين أيب إىل بين ٨٣٥
حائط بامسه قال وأشرف الذي معي على احلائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك أليب فقال لو شعرت أنك تلقى هذا مل 

أرسلك ولكن إذا مسعت صوتا فناد بالصالة فإين مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ) إن الشيطان إذا نودي بالصالة وىل وله حصاص ( أنه قال  وسلم

  انفرد به مسلم 
احلصاص بضم احلاء وتكرير الصاد مهملتني وهو الضراط وقد جاء مصرحا به يف الصحيح وقال ابن سيده يف 

  احملكم احلص واحلصاص شدة العدو



  يف سرعة واحلصاص أيضا الضراط 
سري برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى عفريتا من اجلن يطلبه بشعلة من وعن حيىي بن سعيد أنه قال ملا أ ٨٣٦

نار كلما التفت النيب صلى اهللا عليه وسلم رآه فقال له جربيل أال أعلمك كلمات تقوهلن إذا قلتهن طفئت شعلته 
لمات اهللا التامات وخر لفيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلى فقال جربيل قل أعوذ بوجه اهللا الكرمي وبك

اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ يف األرض وشر ما 
  خيرج منها ومن فنت الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إال طارقا يطرق خبري يا رمحن 

ن حديث حيىي ابن سعيد عن حممد بن عبد الرمحن رواه مالك يف املوطأ هكذا معضال وهو عند النسائي موصول م
بن سعد بن زرارة عن عياش السلمي عن عبد اهللا بن مسعود مرفوعا مبثل معناه وأخرجه الطرباين يف كتاب الدعاء 

  من حديث حيىي عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن ابن مسعود بنحوه 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يعلمهم من وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه أن ر ٨٣٧

وكان عبد ) أعوذ بكلمات اهللا التامة من غضبه وشر عباده ومن مهزات الشياطني وأن حيضرون ( الفزع كلمات 
  اهللا بن عمرو يلقنهن من عقل من بنيه ومن مل يعقل كتبه فأعلقه عليه 

  املستدرك وقال الترمذي حسن غريب رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي واحلاكم يف

  ما يقول إذا غلبه أمر

املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٨٣٨
املؤمن الضعيف ويف كل خري احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز وإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت 

  ) ان كذا وكذا ولكن قل قدر اهللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ك
رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ويف رواية للنسائي وال تضجر فإن غلبك أمر فقل قدر اهللا وما شاء صنع وإياك 

  واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان 
وسلم قضى بني رجلني فقال املقضي عليه حسيب  وعن عوف بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه ٨٣٩

قال قلت حسيب اهللا ) ما قلت ( فقال ) ردوا علي الرجل ( اهللا ونعم الوكيل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن اهللا يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس وإذا غلبك أمر ( ونعم الوكيل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ) اهللا ونعم الوكيل  فقل حسيب
  رواه أبو داود والنسائي واللفظ له 

  العجز ترك ما جيب فعله بالتسويف والكيس هنا جيري جمرى الرفق 
فصرب { وعن عائشة رضي اهللا عنها يف حديث اإلفك أهنا قالت واهللا ما أجد لكم مثال إال قول أيب يوسف  ٨٤٠

  ١٨يوسف } مجيل واهللا املستعان على ما تصفون 

  
  رواه اجلماعة إال الترمذي 

  ما يقول إذا استصعب عليه أمر



اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال وأنت ( عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٨٤١
  ) جتعل احلزن سهال إذا شئت 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

  ما يقول إذا عرضت له حاجة

 عنه أن أعمى أتى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا ادع اهللا عن عثمان بن حنيف رضي اهللا ٨٤٢
قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ) إن شئت دعوت وإن شئت صربت فهو خري لك ( أن يعافيين قال 

ريب يف حاجيت هذه  اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب الرمحة إين أتوجه بك إىل( ويدعو هبذا الدعاء 
  ) لتقضى يل اللهم فشفعه يف 

رواه الترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط الشيخني وزاد فيه 
فدعا هبذا الدعاء فقام وقد أبصر وقال الترمذي حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث أيب 

  ي زاد النسائي يف بعض طرقه فتوضأ مث صل ركعتني جعفر وهو غري اخلطم
( وعن عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهما قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما فقعد فقال  ٨٤٣

  من كانت له حاجة إىل اهللا أو إىل أحد من بين آدم فليتوضأ وليحسن وضوءه مث ليصل ركعتني مث يثين على اهللا

على النيب صلى اهللا عليه وسلم وليقل ال إله إال اهللا احلليم الكرمي سبحان اهللا رب العرش العظيم احلمد هللا ويصلي 
  ) رب العاملني أسألك عزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والسالمة من كل إمث 

  رواه احلاكم يف املستدرك 

  ما يدعو به حلفظ القرآن

قال بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ جاءه علي بن أيب عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه  ٨٤٤
طالب رضي اهللا عنه فقال بأيب أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدين أقدر عليه فقال له رسول اهللا 

ما تعلمت يف يا أبا احلسن أفال أعلمك كلمات ينفعك اهللا هبن وينفع هبن من علمته ويثبت ( صلى اهللا عليه وسلم 
إذا كان ليلة اجلمعة فإن استطعت أن تقوم يف ثلث الليل اآلخر فإهنا ( قال أجل يا رسول اهللا فعلمين قال ) صدرك 

يقول  ٩٨يوسف } سوف أستغفر لكم ريب { ساعة مشهودة والدعاء فيه مستجاب وقد قال أخي يعقوب لبنيه 
إن مل تستطع فقم يف أوهلا فصل أربع ركعات تقرأ يف الركة حىت تأيت ليلة اجلمعة فإن مل تستطع فقم يف وسطها ف

األوىل بفاحتة الكتاب وسورة يس ويف الركعة الثانية بفاحتة الكتاب وحم والدخان ويف الركعة الثالثة بفاحتة الكتاب 
 وأحسن الثناء وامل تنزيل السجدة ويف الركعة الرابعة بفاحتة الكتاب وتبارك املفصل فإذا فرغت من التشهد فامحد اهللا

على اهللا وصل علي وأحسن وعلى سائر النبيني واستغفر للمؤمنني واملؤمنات وإلخوانك الذين سبقوك باإلميان مث قل 
يف آخر ذلك اللهم ارمحين بترك املعاصي أبدا ما أبقيتين وارمحين أن أتكلف ما ال يعنيين وارزقين حسن النظر فيما 

  األرض ذا اجلالل واإلكرام والعزة اليت ال ترام أسألك يا اهللايرضيك عين اللهم بديع السماوات و



يا رمحن جباللك ونور وجهك أن تلزم قليب حفظ كتابك كما علمتين وارزقين أن أتلوه على النحو الذي يرضيك 
نور عين اللهم بديع السماوات واألرض ذا اجلالل واإلكرام والعزة اليت ال ترام أسألك يا اهللا يا رمحن جباللك و

وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساين وأن تفرج به عن قليب وأن تشرح به صدري وأن تغسل به بدين 
  فإنه ال يعينين على احلق غريك وال يؤتيه إال أنت وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 

  ) بعثين باحلق ما أخطأ مؤمنا قط يا أبا احلسن تفعل ذلك ثالث مجع أو مخسا أو سبعا جتاب بإذن اهللا والذي 
قال ابن عباس فواهللا ما لبث علي إال مخسا أو سبعا حىت جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مثل ذلك اجمللس 

فقال يا رسول اهللا كنت فيما خال ال آخذ إال أربع آيات وحنوهن فإذا قرأهتن على نفسي تفلنت وأنا أتعلم اليوم 
ا فإذا قرأهتا على نفسي فكأمنا كتاب اهللا بني عيين ولقد كنت أمسع احلديث فإذا رددته تفلت وأنا أربعني آية أو حنوه

مؤمن ( اليوم أمسع األحاديث فإذا حتدثت هبا مل أخرم منها حرفا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك 
  ) ورب الكعبة أبا احلسن 

نعرفه إال من حديث الوليد بن مسلم ويف بعض النسخ وأن  رواه الترمذي وهذا لفظه وقال حسن غريب ال
  تستعمل به بدين بدل تغسل ورواه احلاكم يف املستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخني 

  ما يقول إذا دخل بيته وإذا خرج منه وإذا أغلق بابه وحنو ذلك

  ا استجنح أوإذ( عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٨٤٥

كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطني تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك 
واذكر اسم اهللا وأطفئ مصباحك واذكر اسم اهللا وأوك سقاءك واذكر اسم اهللا ومخر إناءك واذكر اسم اهللا ولو 

  ) تعرض عليه شيئا 
  رواه اجلماعة 

  يم على املشهور وقيل بفتحها وجنح بفتح النون قيل حني تغيب الشمس جنح الليل بكسر اجل
إذا دخل الرجل بيته فذكر اهللا عند دخوله وعند طعامه قال ( وعنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٨٤٦

 يذكر اهللا الشيطان ال مبيت لكم وال عشاء وإذا دخل فلم يذكر اهللا عند دخوله قال الشيطان أدركتم املبيت وإذا مل
  ) عند طعامه قال الشيطان أدركتم املبيت والعشاء 

  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
بسم اهللا توكلت ( وعن أم سلمة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال  ٨٤٧

  ) نظلم أو نظلم أو جنهل أو جيهل علينا على اهللا اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو 
رواه األربعة واحلاكم يف املستدرك وهذا لفظ الترمذي وقال حسن صحيح وقال احلاكم صحيح على شرط 

  الشيخني ولفظ أيب داود ما خرج النيب

و أزل أو اللهم إين أعوذ بك أن أضل أو أضل أ( صلى اهللا عليه وسلم من بييت قط إال رفع طرفه إىل السماء فقال 
  ) أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جيهل علي 

إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم ( وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٨٤٨
اهللا توكلت على اهللا ال حول وال قوة إال باهللا قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فيتنحى له الشيطان فيقول 



  ) آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي  شيطان
رواه أبو داود واللفظ له والترمذي النسائي وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حسن غريب ال نعرفه إال من 

  هذا الوجه ورواه ابن ماجه من حديث أيب هريرة مبعناه 
إذا وجل الرجل بيته فليقل ( وسلم وعن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  ٨٤٩

  ) اللهم إين أسألك خري املوجل وخري املخرج بسم اهللا وجلنا وبسم اهللا خرجنا وعلى اهللا توكلنا مث ليسلم على أهله 
  رواه أبو داود 

يا بين إذا دخلت على أهلك فسلم يكون ( وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٨٥٠
  ) كة عليك وعلى أهل بيتك بر

  ) ١(رواه الترمذي وقال 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ٨٥١
  حسن غريب  -١

  ) بسم اهللا ال حول وال قوة إال باهللا التكالن على اهللا ( خرج من بيته يقول 
  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط مسلم 

ن مالك رمحه اهللا أنه بلغه أنه كان يستحب إذا دخل البيت غري املسكون أن يقول الذي يدخله السالم علينا وع
  وعلى عباد اهللا الصاحلني 

  أخرجه يف املوطأ 
وعن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا أنه كان إذا دخل بيتا قال بسم اهللا وال قوة إال باهللا والسالم على نيب اهللا  ٨٥٢
فتح يل أبواب رمحتك وأدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق واجعل يل من لدنك سلطانا نصريا وهب اللهم ا

يل من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب اللهم احفظين من فوقي أن أختطف ومن حتت رجلي أن خيسف يب وعن مييين 
  وعن مشايل من الشيطان الرجيم 

  رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه 

  ياح الديكة وهنيق احلمري ونباح الكالبما يقول إذا مسع ص

إذا مسعتم صياح الديكة فسلوا اهللا من فضله ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٨٥٣
فإهنا رأت ملكا وإذا مسعتم هنيق احلمار فتعوذوا باهللا من الشيطان الرجيم فإهنا ترى ما ال ترون وأقلوا اخلروج إذا 

  ) إن اهللا يبث يف ليله من خلقه من شاء جدت ف
  رواه أبو داود والنسائي واحلاكم يف املستدرك واللفظ له وقال صحيح على شرط مسلم

  ما يقول عند الكسوف

إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ( عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٨٥٤
  ) حلياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا وكربوا وصلوا وتصدقوا ال خيسفان ملوت أحد وال 

  خمتصر رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 



وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال خسفت الشمس فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم فزعا خيشى أن تكون  ٨٥٥
هذه اآليات اليت يرسل اهللا عز ( فعله وقال الساعة فأتى املسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط ي

وجل ال تكون ملوت أحد وال حلياته ولكن خيوف اهللا هبا عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إىل ذكر اهللا ودعائه 
  ) واستغفاره 
  متفق عليه 

ل اهللا صلى اهللا عليه وعن عبد الرمحن بن مسرة رضي اهللا عنه قال كنت أرمتي بأسهم يل باملدينة يف حياة رسو ٨٥٦
وسلم إذ كسفت الشمس فنبذهتا وقلت واهللا ألنظرن إىل ما حدث لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كسوف 
الشمس قال فأتيته وهو قائم يف الصالة رافع يديه فجعل يسبح وحيمد ويهلل ويكرب ويدعو حىت حسر عنها قال 

  فلما حسر عنها قرأ سورتني وصلى ركعتني 
  سلم وأبو داود والنسائيرواه م

  ما يدعو به يف االستسقاء

عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رجال دخل يوم اجلمعة من باب كان وجاه املنرب ورسول اهللا صلى اهللا  ٨٥٧
عليه وسلم قائما خيطب فاستقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائما فقال يا رسول اهللا هلكت األموال وانقطعت 

قال أنس ) اللهم اسقنا اللهم اسقنا ( دع اهللا يغيثنا قال فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه فقال السبل فا
وال واهللا ما نرى يف السماء من سحاب وال قزعة وال شيئا وال بيننا وبني سلع من بيت وال دار قال فطلعت من 

ال واهللا ما رأينا الشمس ستا مث دخل رجل من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت مث أمطرت ف
ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم خيطب فاستقبله قائما فقال يا رسول اهللا هلكت 

اللهم حوالينا ( األموال وانقطعت السبل فادع اهللا ميسكها قال فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه مث قال 
قال فانقطعت وخرجنا منشي يف الشمس ) علينا اللهم على اآلكام واآلجام والظراب واألودية ومنابت الشجر  وال

  قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل األول قال ال أدري 
  متفق عليه ولفظ مسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا 

قال ابن سيده األكمة التل من ) اآلكام ( سوق املدينة و بفتح السني وسكون الالم وبالعني املهملة جبيل ب) سلع ( 
القف من حجارة واحدة وقيل هو دون اجلبال وقيل هو املوضع الذي هو أشد ارتفاعا مما حوله وهو غليظ ال يبلغ 
أن يكون حجرا واجلمع أكم وأكم وأكم وأكام وآكام وأكم كأفلس األخرية عن ابن جين واستأكم املوضع صار 

هي ) الظراب ( واألمجة يعين بفتح اجليم الشجر الكثري امللتف واجلمع أجم وأجم وآجام وأجام انتهى و  أكما قال
  اجلبال الصغار واحدها ظرب بكسر الراء

  
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت شكا الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قحوط املطر فأمر مبنرب  ٨٥٨

ناس يوما خيرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني بدا فوضع له يف املصلى وواعد ال
إنكم شكومت جدب دياركم واستئخار املطر عن ( حاجب الشمس فقعد على املنرب فكرب ومحد اهللا عز وجل مث قال 

رب العاملني إبان زمانه عنكم وقد أمركم اهللا عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم مث قال احلمد هللا 



الرمحن الرحيم مالك يوم الدين ال إله إال اهللا يفعل ما يريد اللهم أنت اهللا ال إله إال أنت الغين وحنن الفقراء أنزل 
مث رفع يديه فلم يزل يف الرفع حىت بدا بياض إبطيه مث حول ) علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوة وبالغا إىل خري 

ل رداءه وهو رافع يديه مث أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتني فأنشأ اهللا سحابة إىل الناس ظهره وقلب أو حو
فرعدت وبرقت مث أمطرت بإذن اهللا فلم يأت مسجده حىت سالت السيول فلما رأى سرعتهم إىل الكن ضحك حىت 

  ) أشهد أن اهللا على كل شيء قدير وأين عبد اهللا ورسوله ( بدت نواجذه فقال 
لفظ له وقال هذا حديث غريب إسناده جيد ورواه احلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال رواه أبو داود وال

  على شرط الشيخني ) ١(احلاكم 
اللهم اسقنا غيثا ( وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم بواك فقال  ٨٥٩

  ال فأطبقت عليهم السماء ق) مغيثا مريئا مريعا نافعا غري ضار عاجال غري آجل 
  رواه أبو داود 

  وقوله بواك هو بالباء املوحدة املفتوحة مجع باكية كذا هو يف غري
  صحيح  -١

ما نسخة من السنن وذكر اخلطايب قال رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يواكي بضم الياء باثنتني من حتتها وقال 
  الدعاء ومن هذا التوكؤ على العصا وهو التحامل عليها معناه التحامل على يديه إذا رفعهما ومدمها يف 

بفتح امليم وكسر الراء من ) املريع ( بفتح امليم وباملد واهلمز هو احملمود العاقبة الذي ال وباء فيه و ) املريء ( 
ي أيضا بضم املراعة وهي اخلصب وروي بضم امليم وبالباء املوحدة من قوهلم ارتبع البعري وتربع إذا أكل الربيع ورو

  امليم وباملثناة فوق من قوهلم رتعت املاشية ترتع رتوعا إذا أكلت ما شاءت وأرتع الغيث أنبت ما ترتع فيه املاشية 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا استسقى  ٨٦٠
  ) ك وأحي بلدك امليت اللهم اسق عبادك وهبائمك وانشر رمحت( قال 

  رواه أبو داود 
اللهم أنزل على أرضنا زينتها ( وعن مسرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا استسقى قال  ٨٦١

  ) وسكنها 
وعن عامر بن خارجة بن سعد عن جده سعد رضي اهللا عنه أن قوما شكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  ٨٦٢

قال ففعلوا فسقوا حىت أحبوا أن يكشف ) اجثوا على الركب مث قولوا يا رب يا رب ( ر قال فقال وسلم قحط املط
  عنهم 
  وعن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن جده رضي اهللا ٨٦٣

( عنهما قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نستسقي فصلى بنا ركعتني مث قلب رداءه ورفع يديه فقال 
ت جبالنا واغربت أرضنا وهامت دوابنا معطي اخلريات من أماكنها ومنزل الرمحة من معادهنا وجمري اللهم ضاح

الربكات على أهلها بالغيث املغيث أنت املستغفر الغفار فنستغفرك للحامات من ذنوبنا ونتوب إليك من عوام 
حيث ينفعنا ويعود علينا غيثا عاما خطايانا اللهم فأرسل السماء علينا مدرارا وأهل بالغيث وألف من حتت عرشك 

  ) طبقا غبقا جملال غدقا خصبا راتعا ممرع النبات 
  روى الثالثة أبو عوانة يف مسنده الصحيح 



ضاحت جبالنا هي فاعل من ضحى املكان وضحي لغتان إذا برز للشمس يضحى املعىن أن السنة أحرقت النبات 
  مان العطشان واهلائم أيضا الذاهب على وجهه فربزت األرض للشمس وهامت دوابنا أي عطشت واهلي

واحلامات املهمات يقال أمحت احلاجة إذا أمهت ولزمت ومحة كل شيء معظمه والطبق الذي يطبق وجه األرض 
واجمللل بكسر الالم الذي جيلل األرض باملاء أو النبات والغدق الغزير وقيل الكثري القطر واخلصب بكسر اخلاء ضد 

  اجلدب 
أنس رضي اهللا عنه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب وعن  ٨٦٤

فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى اهللا عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى اهللا عليه وسلم 
  فاسقنا قال فيسقون 
  انفرد به البخاري

  حما يقول إذا هاجت الري

عن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا قالت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا  ٨٦٥
اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ( عصفت الريح قال 
  ) وشر ما أرسلت به 

جه الطرباين رمحه اهللا تعاىل يف كتاب الدعاء من حديث ابن عباس وزاد خمتصر رواه مسلم والترمذي والنسائي وأخر
  يف آخره اللهم اجعلها رياحا وال جتعلها رحيا اللهم اجعلها رمحة وال جتعلها عذابا 

  عصفت الريح وأعصفت إذا اشتد هبوهبا 
لريح من روح اهللا تأيت ا( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٨٦٦

  ) بالرمحة وتأيت بالعذاب فإذا رأيتموها فال تسبوها وسلوا اهللا خريها واستعيذوا باهللا من شرها 
  رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما 

اهللا عليه وسلم بني اجلحفة واألبواء وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال بينا أنا أسري مع رسول اهللا صلى  ٨٦٧
إذ غشيتنا ريح مظلمة شديدة فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس 

  قال ومسعته يؤمنا هبما يف الصالة ) يا عقبة تعوذ هبما فما تعوذ متعوذ مبثلهما ( ويقول 
  رواه أبو داود

  
ال تسبوا الريح فإذا رأيتم ما ( هللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن أيب بن كعب رضي ا ٨٦٨

تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خري هذه الريح وخري ما فيها وخري ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح 
  ) وشر ما فيها وشر ما أمرت به 

  ث حسن صحيح رواه الترمذي والنسائي واللفظ للترمذي وقال هذا حدي
( وعن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال كان إذا اشتد الريح يقول  ٨٦٩

  ) اللهم لقحا ال عقيما 



  رواه ابن حبان يف صحيحه 
  لقحا بفتح الالم مع فتح القاف وسكوهنا وهي احلاملة للسحاب والعقيم بعكسها 

  ما يقول إذا مسع الرعد

( عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال كان رسول صلى اهللا عليه وسلم إذا مسع الرعد والصواعق قال  ٨٧٠
  ) اللهم ال تقتلنا بغضبك وال هتلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك 

  رواه الترمذي والنسائي واحلاكم يف املستدرك ولفظهم واحد 
  كان إذا مسع الرعد تركوعن عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما أنه  ٨٧١

  احلديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته 
  رواه مالك يف املوطأ 

  ما يقول إذا رأى سحابا مقبال

عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رأى سحابا مقبال من أفق اآلفاق ترك  ٨٧٢
اللهم ( فإن أفطر قال ) اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به ( ة حىت تستقبله فيقول ما هو فيه وإن كان يف صال

  وإن كشفه اهللا ومل ميطر محد اهللا على ذلك ) سيبا نافعا 
  رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ للنسائي 

  بفتح السني املهملة وسكون الياء املثناة وهو العطاء ) السيب ( 

  رأى املطرما يقول إذا 

  ) اللهم صيبا نافعا ( عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رأى املطر قال  ٨٧٣
  انفرد به البخاري 

هو بتشديد املثناة قال ابن سيده يف احملكم صاب املطر صوبا وانصاب كالمها انصب ومطر صوب وصيب ) صيبا ( 
  الصيب هنا املطر  ١٩البقرة } من السماء أو كصيب { وصوب وقوله تعاىل 

  ما يقول إذا كثر املطر وخيف منه الضرر

قد تقدم قريبا يف االستسقاء يف حديث أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال له الرجل يا رسول اهللا 
  هلكت األموال وانقطعت السبل فادع اهللا ميسكها

  ) علينا اللهم على اآلكام واآلجام والظراب واألدوية ومنابت الشجر  اللهم حوالينا وال( رفع يديه مث قال 

  ما يقول إذا رأى ليلة القدر



قويل ( عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قلت يا رسول اهللا إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال  ٨٧٤
  ) اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين 

اجه واحلاكم يف املستدرك وهذا لفظ الترمذي وقال حسن صحيح وقال احلاكم رواه الترمذي والنسائي وابن م
  صحيح على شرط الشيخني 

  ما يقول إذا رأى اهلالل

اللهم أهله ( عن طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رأى اهلالل قال  ٨٧٥
  )  وربك اهللا علينا باليمن واإلميان والسالمة واإلسالم ريب

رواه الترمذي وهذا لفظه وقال حسن غريب ورواه ابن حبان يف صحيحه وزاد بعد قوله واإلسالم والتوفيق ملا حتب 
  وترضى ورواه الدارمي يف مسنده من حديث ابن عمر وزاد يف أوله اهللا أكرب 

وخريه وبركته وفتحه ونوره ونعوذ وعن علي رضي اهللا عنه أنه كان يقول إذا رأى اهلالل اللهم ارزقنا نصره  ٨٧٦
  بك من شره وشر ما بعده

  
وعن حسني بن علي قال سألت هشام بن حسان أي شيء كان احلسني يقول إذا رأى اهلالل قال كان يقول  ٨٧٧

اللهم اجعله شهر بركة ونور وأجر ومعافاة اللهم إنك قاسم بني عبادك فيه خريا فاقسم لنا فيه من خري ما تقسم بني 
  دك الصاحلني عبا

  روامها ابن أيب شيبة يف مصنفه 

  ما يقول إذا نظر إىل القمر

يا عائشة استعيذي باهللا من شر ( عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نظر إىل القمر فقال  ٨٧٨
  ) هذا فإن هذا الغسق إذا وقب 

  مذي وقال حسن صحيح وقال احلاكم صحيح اإلسناد رواه الترمذي والنسائي واحلاكم يف املستدرك واللفظ للتر
  وقب القمر وقوبا دخل يف الظل الصنوبري الذي يكسفه قاله ابن سيده 

  ما يقول إذا نظر يف املرآة

اللهم أنت حسنت ( عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٨٧٩
  ) خلقي فحسن خلقي 

حبان يف صحيحه ورواه البيهقي يف كتاب الدعوات من حديث عائشة وقال فيه كان رسول اهللا صلى اهللا  رواه ابن
عليه وسلم إذا نظر إىل وجهه يف املرآة قال فذكره وأخرجه أبو بكر بن مردويه يف كتاب األدعية من حديث أيب 

  هريرة وعائشة



اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي ( املرآة قال  ولفظه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا نظر يف
  ) وحرم وجهي على النار 

  ما جاء يف السالم

خلق اهللا آدم على صورته طوله ستون ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٨٨٠
يونك فإهنا حتيتك وحتية ذريتك ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من املالئكة جلوس فامسع ما حي

فقال السالم عليكم فقالوا السالم عليكم ورمحة اهللا فزادوه ورمحة اهللا فكل من يدخل اجلنة على صورة آدم فلم 
  ) يزل اخللق ينقص بعد حىت اآلن 
  رواه البخاري ومسلم والنسائي 

المة من ناحية ويؤمنه من شره وغائلته كأنه السالم مبعىن السالمة فإذا سلم املسلم على املسلم فكأنه يعلمه بالس
يقول له أنا سلم لك غري حرب وويل غري عدو وقيل إمنا هو اسم من أمساء اهللا عز وجل فإذا قال املؤمن ألخيه سالم 

  عليكم فإمنا يعوذه باهللا ويربك عليه بامسه قاله اخلطايب رمحه اهللا 
رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال السالم عليكم وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما قال جاء  ٨٨١

مث جاء آخر فقال السالم عليكم ورمحة اهللا فرد عليه ) عشر ( فرد عليه مث جلس فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ثالثون ( مث جاء آخر فقال السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته فرد عليه فجلس فقال ) عشرون ( فجلس فقال 

ه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه من حديث عمران بن روا
  حصني ورواه أبو داود أيضا من حديث

وقال ) أربعون ( معاذ بن أنس مبعناه وزاد فيه مث أتى آخر فقال السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته فقال 
  هكذا تكون الفضائل 

ال تقل ( جابر بن سليم رضي اهللا عنه قال أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت عليك السالم فقال وعن  ٨٨٢
  وذكر قصة طويلة ) عليك السالم ولكن قل السالم عليك 

رواه أبو داود والترمذي وهذا لفظ الترمذي وقال حسن صحيح ويف رواية أيب داود والنسائي عن أيب جري بضم 
ملة وقد اختلف يف امسه فقيل جابر بن سليم وقيل سليم بن جابر وقال البخاري إن الصحيح جابر اجليم وبالراء امله

بن سليم ورجحه ابن عبد الرب أيضا وليس له يف كتب األربعة سوى ثالثة أحاديث هذا أحدها وليس له يف 
  الصحيحني شيء 

  ما يقول إذا بلغ سالما

) يا عائشة هذا جربيل يقرأ عليك السالم ( هللا عليه وسلم قال هلا عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى ا ٨٨٣
  فقالت وعليه السالم ورمحة اهللا وبركاته ترى ما ال نرى تريد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  رواه اجلماعة 
قد  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال أتى جربيل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا هذه خدجية ٨٨٤



أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من رهبا ومين وبشرها ببيت يف اجلنة من 
  قصب

  ال صخب فيه وال نصب 
رواه البخاري ومسلم والنسائي ويف رواية للنسائي من حديث أنس رضي اهللا عنه جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا 

فقالت إن اهللا هو السالم وعلى جربيل السالم ) إن اهللا يقرئ خدجية السالم ( ة فقال عليه وسلم وعنده خدجي
  وعليك السالم ورمحة اهللا 

  ما يقول ألهل الكتاب إذا سلموا عليه

إذا سلم عليكم اليهود فإمنا ( عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٨٨٥
  ) ام عليك فقل وعليك يقول أحدهم الس

رواه اجلماعة إال ابن ماجه ويف رواية الترمذي ورواية ملسلم والنسائي فقل عليك بغري واو وقال اخلطايب هكذا 
يرويه عامة احملدثني بالواو وكان سفيان ابن عيينة يرويه عليكم حبذف الواو وهو الصواب وذلك أنه إذا حذف 

ردودا عليهم وبإدخال الواو يقع االشتراك معهم والدخول فيما قالوه ألن الواو الواو صار قوهلم الذي قالوه بعينه م
حرف العطف واالجتماع بني الشيئني والسام فسروه املوت هذا آخر كالمه وقال غريه أما من فسر السام باملوت 

  فال يبعد الواو ومن فسره بالسآمة وهي املاللة أي تسأمون دينكم فإسقاط الواو هو الوجه 

  ا يقول إذا عطس وما يقال لهم

إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هللا وليقل له ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٨٨٦
  أخوه أو صاحبه يرمحك اهللا فإذا قال له

  ) يرمحك اهللا فليقل يهديك اهللا ويصلح بالكم 
  فليقل احلمد هللا على كل حال رواه البخاري وأبو داود والنسائي وعند أيب داود 

  بالكم يعين شأنكم 
وعن رفاعة بن رافع رضي اهللا عنهما قال صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعطست فقلت  ٨٨٧

احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما حيب ربنا ويرضى فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انصرف فقال 
قال قلت احلمد هللا ) كيف قلت ( فقال رفاعة بن رافع بن عفراء أنا يا رسول اهللا قال ) الصالة  من املتكلم يف( 

والذي نفسي بيده ( محدا كثريا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما حيب ربنا ويرضى فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ) لقد ابتدرها بضعة وثالثون مالكا أيهم يصعد هبا 

والترمذي والنسائي وهذا لفظ الترمذي وقال حديث حسن قال وكأن هذا احلديث عند بعض أهل  رواه أبو داود
العلم أنه يف التطوع ألن غري واحد من التابعني قالوا إذا عطس الرجل يف الصالة املكتوبة إمنا حيمد اهللا يف نفسه ومل 

  يوسعوا بأكثر من ذلك 



مع القوم يف سفر فعطس رجل من القوم فقال السالم عليكم فقال وعن سامل بن عبيد رضي اهللا عنه أنه كان  ٨٨٨
  وعليك وعلى أمك فكأن

الرجل وجد يف نفسه قال أما إين مل أقل إال ما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم عطس رجل عند النيب صلى اهللا عليه 
عطس أحدكم فليقل احلمد هللا وعليك وعلى أمك إذا ( وسلم فقال السالم عليكم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ) رب العاملني وليقل له من يرد عليه يرمحك اهللا وليقل يغفر اهللا يل ولكم 
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان يف صحيحه واللفظ للترمذي وقال هذا حديث حسن اختلفوا يف 

ى كالم الترمذي وليس لسامل يف الكتب روايته عن منصور وقد أدخلوا بني هالل ابن يساف وبني سامل رجال انته
  الستة سوى حديثني أحدمها هذا والثاين أغمى على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه 

  رواه الترمذي يف الشمائل وابن ماجه 
إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هللا ( وعن أيب أيوب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٨٨٩

  ) ل وليقل الذي يرد عليه يرمحك اهللا وليقل هو يهديكم اهللا ويصلح بالكم على كل حا
  رواه الترمذي والنسائي واحلاكم يف املستدرك واللفظ للترمذي 

وعن نافع أن رجال عطس إىل جنب ابن عمر فقال احلمد هللا والسالم على رسول اهللا فقال ابن عمر وأنا  ٨٩٠
احلمد ( هللا وليس هكذا علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علمنا أن نقول أقول احلمد هللا والسالم على رسول ا

  ) هللا على كل حال 
رواه الترمذي وهذا لفظه وقال غريب ال نعرفه إال من حديث زياد بن الربيع ورواه احلاكم يف املستدرك وقال 

  صحيح اإلسناد

  
إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هللا على كل ( ال وعن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ق ٨٩١

  ) حال ويرد عليه يرمحكم اهللا ويرد عليهم يغفر اهللا لنا ولكم 
  رواه النسائي وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك من حديث ابن مسعود 

اكم ويغفر لنا وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان إذا عطس فقيل له يرمحك اهللا قال يرمحنا اهللا وإي ٨٩٢
  ولكم 

  رواه مالك يف املوطأ 

  ما يقول ألهل الكتاب إذا عطسوا

عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند النيب صلى اهللا عليه وسلم يرجون أن يقول هلم  ٨٩٣
  ) يهديكم اهللا ويصلح بالكم ( يرمحكم اهللا فيقول 

  م يف املستدرك وقال الترمذي واللفظ له حسن صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي واحلاك

  ما يقول إذا بشر مبا يسره



عن عائشة رضي اهللا عنها يف حديث أهل اإلفك أهنا قالت فلما سري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٨٩٤
  وهو يضحك يعين عند نزول الوحي فكان أول

  ) برأك اهللا يا عائشة امحدي اهللا فقد ( كلمة تكلم هبا أن قال يل 
  رواه اجلماعة إال الترمذي 

والذي نفسي يبده إين ( وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٨٩٥
والذي نفسي بيده إين ألطمع أن تكونوا ثلث أهل ( فحمدنا اهللا وكربنا مث قال ) ألرجو أن تكونوا ربع أهل اجلنة 

والذي نفسي بيده إين ألطمع أن تكونوا شطر أهل اجلنة إن مثلكم يف األمم (  وكربنا مث قال فحمدنا اهللا) اجلنة 
  ) كمثل الشعرة البيضاء يف جلد الثور األسود أو كالرقمة يف ذراع احلمار 

  متفق عليه 
عنها  وعن عمرو بن ميمون أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أرسل ابنه عبد اهللا إىل عائشة رضي اهللا ٨٩٦

يستأذن له أن يدفن مع صاحبيه فلما أقبل عبد اهللا قال عمر ما لديك قال الذي حتب يا أمري املؤمنني أذنت فقال 
  احلمد هللا ما كان شيء أهم إيل من ذلك 

  انفرد به البخاري 

  ما يقول إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه

  سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعن عامر بن ربيعة رضي اهللا عنه قال قال ر ٨٩٧

  ) إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئا يعجبه فليدع بالربكة فإن العني حق ( 
  خمتصر رواه النسائي وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وهذا لفظ النسائي 

  ما يقول ألخيه إذا رآه يضحك

اخلطاب رضي اهللا عنه على رسول اهللا صلى اهللا  عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال استأذن عمر بن ٨٩٨
عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواهتن على صوته فلما استأذن عمر بن اخلطاب قمن 

فبادرن احلجاب فأذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل عمر ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يضحك 
عجبت من هؤالء الاليت كن ( سنك يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فقال عمر أضحك اهللا

فقال عمر فأنت أحق أن يهنب يا رسول اهللا مث قال عمر يا عدوات ) عندي فلما مسعن بصوتك ابتدرن احلجاب 
ل اهللا صلى اهللا عليه أنفسهن أهتبنين وال هتنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلن نعم أنت أفظ وأغلظ من رسو

إيه يا بن اخلطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا ( وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) قط إال سلك فجا غري فجك 

  رواه البخاري ومسلم والنسائي 
  منحرف بني جبلني فج أي طرقا واسعة وكل  ٣١األنبياء } فجاجا سبال { الفج الطريق الواسع ومنه قوله تعاىل 



  ما يقول ألخيه إذا قال إين ألحبك

  عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال كنت جالسا عند ٨٩٩

هل ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ مر رجل فقال رجل من القوم يا نيب اهللا واهللا أين ألحب هذا الرجل قال 
  ل يا هذا واهللا إين ألحبك قال أحبك اهللا الذي أحببتين له فقام إليه فقا) قم فأعلمه ( قال ال قال ) أعلمته ذلك 

  رواه أبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه واللفظ للنسائي 

  ما يقول ألخيه إذا قال له غفر اهللا لك

عن عاصم عن عبد اهللا بن سرجس قال رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وأكلت معه خبزا وحلما أو قال  ٩٠٠
واستغفر لذنبك { قلت له استغفر لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال نعم ولك مث تال هذه اآلية ثريدا قال ف

   ١٩حممد } وللمؤمنني واملؤمنات 
  ) ولك ( خمتصر رواه مسلم والنسائي ويف إحدى رواياته فقلت غفر اهللا لك يا رسول اهللا قال 

  ما يقول ملن صنع إليه معروفا

من استعاذ باهللا فأعيذوه ومن (  عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ابن عمر رضي اهللا ٩١٠
سألكم باهللا فأعطوه ومن استجار باهللا فأجريوه ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه فإن مل جتدوا فادعوا له حىت يعلم أن 

  ) قد كافأمتوه 
فظ للنسائي وقال احلاكم صحيح على شرط رواه أبو داود والنسائي واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما والل

  الشيخني 
  وعن أنس رضي اهللا عنه قال قالت املهاجرون يارسول اهللا ٩٠٢

( ذهب األنصار باألجر كله ما رأينا قوما أحسن بذال لكثري وال أحسن مواساة يف قليل منهم ولقد كفونا املؤنة قال 
  ) فذاك بذاك ( ال قالوا بلى ق) أليس تثنون عليهم به وتدعون اهللا هلم 

  رواه أبو داود والنسائي واللفظ له 
من صنع إليه معروف فقال ( وعن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٩٠٣

  ) لفاعله جزاك اهللا خريا فقد أبلغ يف الثناء 
ذي حسن جيد غريب ال نعرفه من حديث رواه الترمذي والنسائي وابن حبان يف صحيحه هبذا اللفظ وقال الترم

  أسامة بن زيد إال من هذا الوجه 
  وقد تقدم من هذا النوع عدة أحاديث يف الباب السابع 

  ما يقول ألخيه إذا عرض عليه أهله أو ماله



عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قدم عبد الرمحن بن عوف فآخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني  ٩٠٤
بن الربيع األنصاري وعند األنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال بارك اهللا لك يف أهلك سعد 

  ومالك 
  خمتصر رواه البخاري والترمذي والنسائي 

  ما يقول ألخيه إذا وفاه دينه

  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان لرجل عند النيب صلى اهللا عليه وسلم ٩٠٥

فقال أوفيتين ) أعطوه ( فطلبوا سنه فلم جيدوا إال سنا فوقها فقال ) أعطوه ( جاءه يتقاضاه فقال سن من اإلبل ف
  ) إن خياركم أحسنكم قضاء ( أوىف اهللا بك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  رواه اجلماعة إال أبا داود ويف رواية للبخاري أيضا أوفيتين وىف اهللا بك ويف أخرى له أوفاك اهللا 

  يقول عند الذبحما 

عن أنس رضي اهللا عنه قال ضحى النيب صلى اهللا عليه وسلم بكبشني أملحني أقرنني ومسى وكرب ووضع  ٩٠٦
  رجله على صفاحهما 

  رواه اجلماعة 
األملح قال ابن سيده امللحة من األلوان بياض يشوبه شعرات سود والصفة أملح وكل شعر وصوف وحنوه كان فيه 

ح وجعل بعضهم األملح األبيض وقيل امللحة بياض إىل احلمرة ما هو كلون الظباء وقال بياض وسواد فهو أمل
الصاغاين يف العباب بكبش أملح إذا شعره خليسا يعين باخلاء املعجمة وقال يف مادة خلس ونساء خلسا أي مسرا قد 

  هبا اتساعه  خالط بياضهن سواد من قوهلم شعر خلس وقال الصفاح شبيه باملسحة يف عرض اخلد يفرط
وعن عائشة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ يف سواد ويربك يف سواد وينظر  ٩٠٧

  يا( يف سواد فأيت به ليضحي به قال هلا 

 بسم اهللا( ففعلت مث أخذها وأخذ الكبش فأضجعه مث ذحبه وقال ) اشحذيها حبجر ( مث قال هلا ) عائشة هلمي املدية 
  مث ضحى به ) اللهم تقبل من حممد وآل حممد وأمة حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  رواه مسلم وأبو داود 
شحذت السكني الشحذ شحذا أي حددته واملشحذ املسن انتهى وهو بالشني والذال ) العباب ( قال الصاغاين يف 

  املعجمتني واحلاء املهملة 
 عنهما قال ذبح النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم الذبح كبشني وعن جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا ٩٠٨

إين وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض على ملة إبراهيم ( أقرنني أملحني موجوءين فلما وجههما قال 
حنيفا وما أنا من املشركني إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا من 

  مث ذبح ) سلمني اللهم منك ولك عن حممد وأمته بسم اهللا واهللا أكرب امل
  رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط مسلم 



أي مرصوصي عروق البيضتني حىت تتفضخا فيكون ذلك كاخلصاء واملعروف فيه اهلمز وكذلك هو ) موجوءين ( 
األثري يف النهاية ومنهم من يرويه موجيني بغري مهز على التخفيف وجيته وجيا فهو موجى  يف كتب اللغة وقال ابن

  قال الشيخ زكي الدين املنذري رمحه اهللا وهو الذي وقع يف مساعنا 
  وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٩٠٩

ه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقويل إن يا فاطمة قومي إىل أضحيتك فاشهديها فإن( قال 
قال عمران قلت يا ) صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا من املسلمني 

  ) بل للمسلمني عامة ( رسول اهللا هذا لك وألهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم للمسلمني عامة قال 
  يف املستدرك رواه احلاكم 

والبدن { وعن أيب ظبيان وامسه حصني بن جندب عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قلت له قوله عز وجل  ٩١٠
قال إذا أردت أن تنحر  ٣٦احلج } جعلناها لكم من شعائر اهللا لكم فيها خري فاذكروا اسم اهللا عليها صواف 

  مث سم مث احنرها قال قلت وأقول ذلك يف األضحية قال واألضحية البدنة فأقمها مث قال اهللا أكرب اهللا أكرب منك ولك 
  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط الشيخني 

  وعن قتادة رمحه اهللا قال يسمى على العقيقة كما يسمي على األضحية بسم اهللا عقيقة فالن  ٩١١
  رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه 

  ما يقول عند قيامه من اجمللس

من جلس يف جملس فكثر يف لغطه ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٩١٢
  فقال قبل أن يقوم من جملسه ذلك سبحانك

  ) اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك إال غفر له ما كان يف جملسه ذلك 
اكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال الترمذي واللفظ له حسن صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي واحل

غريب من هذا الوجه ورواه النسائي واحلاكم يف املستدرك من طرق منها عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم كان إذا جلس جملسا أو صلى صالة تكلم بكلمات فسألته عائشة عن الكلمات فقال إن تكلم خبري كان 

عليهن إىل يوم القيامة وإن تكلم بغري ذلك كان كفارة له وذكر احلديث هذا لفظ النسائي وله يف رواية عنها  طابعا
فذكره وزاد يف أوله من طريق ) سبحانك ( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام من جملسه يكثر أن يقول 

إذا انتهى أحدكم إىل جملس فليسلم فإن بدا ( سلم قال آخر سبحان اهللا وحبمده وعنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  ) له أن جيلس فليجلس مث إذا قام فليسلم فليست األوىل بأحق من اآلخرة 

  ) ١(رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان يف صحيحه واللفظ له وللنسائي والترمذي وقال 
 صلى اهللا عليه وسلم بأخرة إذا اجتمع إليه أصحابه وعن رافع بن خديج رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا ٩١٣

سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا ( فأراد أن ينهض قال 
أجل ( قال قلنا يا رسول اهللا إن هذه كلمات أحدثتهن قال ) وظلمت نفسي فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت 

  ) قال يا حممد هي كفارات اجمللس جاءين جربيل ف
  رواه النسائي واحلاكم يف املستدرك وهذا لفظ النسائي 



  قوله بأخرة هو بفتح اهلمزة واخلاء املعجمة وبالقصر أي يف آخر األمر
  حديث حسن  -١

  
يامه وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أنه قال كلمات ال يتكلم هبن أحد يف جملسه عند ق ٩١٤

  ثالث مرات إال كفر هبن عنه وذكر حنو حديث عائشة املتقدم 
  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه واللفظ أليب داود 

ما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهللا ( وقد تقدم يف أوائل الباب الثاين حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ترة فإن شاء عذهبم وإن شاء غفر هلم  فيه ومل يصلوا على نبيهم إال كان عليهم

  ما يقول إذا دخل السوق

من دخل السوق فقال ال إله إال ( عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ٩١٥
كتب  اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حيي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير

  ) اهللا ألف ألف حسنة وحما عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة 
رواه الترمذي وابن ماجه وهذا لفظ الترمذي وزاد يف رواية أخرى وبىن له بيتا يف اجلنة ورواه احلاكم يف املستدرك 

تيتك هبدية فحدثته من عدة طرق ويف بعضها أن حممد ابن واسع أحد رواته قال فأتيت قتيبة بن مسلم فقلت له أ
  باحلديث فكان قتيبة بن مسلم يركب يف موكبه حىت يأيت السوق فيقوهلا مث ينصرف

  
بسم اهللا اللهم إين ( وعن بريدة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل السوق قال  ٩١٦

اللهم إين أعوذ بك أن أصيب فيها ميينا  أسألك خري هذه السوق وخري ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها
  ) فاجرة أو صفقة خاسرة 

  رواه احلاكم يف املستدرك وقال إنه أقرب ما يف هذا الباب إىل شرائط كتابه 

  ما يقول إذا اشترى جارية أو غالما أو دابة

إذا اشترى ( لم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ٩١٧
أحدكم اجلارية أو الغالم أو الدابة فليأخذ بناصيته وليقل اللهم إين أسألك خريه وخري ما جبل عليه وأعوذ بك من 

  ) شره وشر ما جبل عليه وإذا اشترى بعريا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك 
وقال صحيح على ما ذكرناه من رواية األئمة رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك 

  الثقات عن عمرو بن شعيب ويف روايته ورواية أليب داود وليدع بالربكة 

  ما يقول إذا رأى شيئا فتطري منه



( عن عروة بن عامر القرشي رضي اهللا عنه قال ذكرت الطرية عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال  ٣٩١٨
  فإذا رأى أحدكم ما يكره أحسنها الفأل وال ترد مسلما

  ) فليقل اللهم ال يأيت باحلسنات إال أنت وال يدفع السيئات إال أنت وال حول وال قوة إال بك 
  رواه أبو داود 

وعروة هذا قيل فيه القرشي كما تقدم وقيل فيه اجلهين حكامها البخاري وقال ابن عساكر وال صحبة له تصح ومل 
  لبخاري وغريه أنه مسع من ابن عباس فعلى هذا يكون احلديث مرسال يرسم له سوى هذا احلديث وذكر ا

  ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  ٩١٩
ارك لنا يف مثرنا وبارك لنا يف مدينتنا وبارك لنا يف اللهم ب( وسلم فإذا أخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

صاعنا وبارك لنا يف مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإين عبدك ونبيك وإنه دعاك ملكة وإين أدعوك 
  قال مث يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر ) للمدينة مبثل ما دعاك ملكة ومثله معه 

  سائي وابن ماجه ويف رواية ملسلم أيضا مث يعطيه أصغر من حيضره من الولدان رواه مسلم والترمذي والن

  ما يقول إذا رأى مبتلى

  من( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٩٢٠

  ) لك البالء رأى مبتلى فقال احلمد هللا الذي عافاين مما ابتالك به وفضلين على كثري ممن خلق تفضيال مل يصبه ذ
رواه الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه وقال وقد روى عن أيب جعفر حممد بن علي أنه قال إذا رأى 

  صاحب بالء يتعوذ يقول ذلك يف نفسه وال يسمع صاحب البالء 

  ما يقول إذا حدث له ما حيب أو يكره

عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله له خري (  عن صهيب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٩٢١
  ) وليس ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خريا له وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له 

  انفرد به مسلم وانفرد بصهيب عن البخاري فروى له ثالثة أحاديث هذا أحدها 
احلمد هللا الذي ( عليه وسلم إذا رأى ما حيب قال  وعن عائشة رضي اهللا عنها قال كان رسول اهللا صلى اهللا ٩٢٢

  ) بنعمته تتم الصاحلات وإذا رأى ما يكره قال احلمد هللا على كل حال 
رواه ابن ماجه واللفظ له واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد وله يف رواية كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

من نفسه فشفي من مرض أو قدم من سفر يقول احلمد هللا الذي  ما مينع أحدكم إذا عرف اإلجابة( وسلم يقول 
  ) بعزته وجالله تتم الصاحلات 

  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٩٢٣



  ) أول من يدعى إىل اجلنة الذين حيمدون اهللا يف السراء والضراء ( 
  مسلم  على شرط) ١(رواه احلاكم يف املستدرك وقال 

ما أنعم اهللا على عبد من نعمة فقال ( وعن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٩٢٤
  ) احلمد هللا إال وقد أدى شكرها فإن قاهلا الثانية جدد اهللا له ثواهبا فإن قاهلا الثالثة غفر اهللا له ذنوبه 

  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح 

  أضل شيئا ما يقول إذا

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما يف الضالة يتوضأ ويصلي ركعتني ويتشهد ويقول بسم اهللا يا هادي الضال وراد  ٩٢٥
  الضالة اردد علي ضاليت بعزتك وسلطانك فإهنا من عطائك وفضلك 

  رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه 

  ما يقول إذا ابتلى بالدين

قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم املسجد فإذا هو  عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ٩٢٦
قال مهوم ) يا أبا أمامة مايل أراك جالسا يف املسجد يف غري وقت صالة ( برجل من األنصار يقال له أبو أمامة فقال 

قلت بلى يا قال ) أفال أعلمك كالما إذا قلته أذهب اهللا مهك وقضى دينك ( لزمتين وديون يا رسول اهللا قال 
  قال إذا أصبحت وإذا أمسيت( رسول اهللا قال 

  صحيح  -١

اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من اجلنب والبخل وأعوذ بك من 
  قال ففعلت ذلك فأذهب اهللا مهي ووىف عين ديين ) غلبة الدين وقهر الرجال 

  رواه أبو داود 
اهللا عنه أن مكاتبا جاءه فقال إين قد عجزت عن كتابيت فأعين قال أال أعلمك كلمات وعن علي رضي  ٩٢٧

اللهم اكفين ( علمنيهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صبري دينا أداه اهللا عنك قال 
  ) حباللك عن حرامك وأغنين بفضلك عمن سواك 
  وعنده اللهم اكفين ) ١(يف املستدرك وقال  رواه الترمذي وقال حسن غريب ورواه احلاكم

بصاد مهملة مث باء موحدة مث ياء مثناة هكذا وجدته يف غري ما نسخة من الترمذي وقد قال الصاغاين ) جبل صبري ( 
  بالصاد والياء املثناة والصري جبل على الساحل بني سرياف وعمان ) صري ( يف مادة ) العباب ( يف 

 عنها قالت دخل علي أبو بكر رضي اهللا عنه فقال هل مسعت من رسول اهللا صلى اهللا وعن عائشة رضي اهللا ٩٢٨
كان عيسى بن مرمي عليهما السالم يعلمه أصحابه قال لو كان على ( عليه وسلم دعاء علمنيه قلت ما هو قال 

وة املضطرين رمحن أحدكم جبل ذهب دينا فدعا اهللا بذلك لقضاه اهللا عنه اللهم فارج اهلم كاشف الغم جميب دع
قال أبو بكر الصديق وكانت علي بقية من ) الدنيا ورحيمها أنت ترمحين فارمحين برمحة تغنيين هبا عن رمحة من سواك 

  الدين وكنت للدين كارها فكنت أدعو بذلك فأتاين اهللا بفائدة فقضاه اهللا عين
  صحيح  -١



انت تدخل علي فاستحيي أن أنظر يف وجهها أين ال قالت عائشة ألمساء بنت عميس علي دينار وثالثة دراهم فك
أجد ما أقضيها فكنت أدعو بذلك فما لبثت إال يسريا حىت رزقين اهللا رزقا ما هو بصدقة تصدق هبا علي وال مرياث 

ورثته فقضاه اهللا عين وقسمت يف أهلي قسما حسنا وحليت ابنة عبد الرمحن بثالث أواق ورق وفضل لنا فضل 
  حسن 
  ) ١(اكم يف املستدرك وقال رواه احل

  ما يقول إذا ابتلى بالوسوسة

يأيت الشيطان أحدكم فيقول من خلق ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٩٢٩
  ) كذا من خلق كذا حىت يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ ولينته 

لفظ مسلم والنسائي فليستعذ باهللا ولينته ويف رواية ملسلم فليقل آمنت رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي و
باهللا ورسله ويف رواية أليب داود والنسائي فقولوا اهللا أحد ثالثا وليستعذ باهللا من الشيطان ويف رواية للنسائي 

  فليستعذ باهللا ومن فتنته 
هللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا إن الشيطان قد وعن عثمان بن أيب العاص رضي اهللا عنه أنه أتى النيب صلى ا ٩٣٠

حال بيين وبني صاليت وقراءيت يلبسها علي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا 
  قال ففعلت فأذهبه اهللا عين ) أحسسته فتعوذ باهللا منه واتفل على يسارك ثالثا 

  انفرد به مسلم
  صحيح  -١

  خلاء املعجمة وسكون النون وفتح الزاي وخنزب بكسر ا
وعن أيب زميل قال سألت ابن عباس رضي اهللا عنهما فقلت ما شيء أجده يف صدري قال ما هو قلت واهللا ال  ٩٣١

فإن { أتكلم به قال فقال يل أشيء من شك قال وضحك قال ما جنا من ذلك أحد قال حىت أنزل اهللا عز وجل 
اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك احلق من ربك فال تكونن من كنت يف شك مما أنزلنا إليك ف

هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل { قال فقال يل إذا وجدت يف نفسك شيئا فقل  ٩٤يونس } املمترين 
   ٣احلديد } شيء عليم 

  رواه أبو داود 
  مسلم  أبو زميل بضم الزاي وامسه مساك بن الوليد احلنفي احتج به

  ما يقول إذا غضب

عن سليمان بن صرد رضي اهللا عنه قال استب رجالن عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن جلوس عنده  ٩٣٢
إين ألعلم كلمة لو قاهلا أذهبت ( وأحدمها يسب صاحبه مغضبا وقد امحر وجهه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فقالوا للرجل أال تسمع ما يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ) الرجيم عنه ما جيد لو قال أعوذ باهللا من الشيطان 
  إين لست مبجنون



  
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ويف رواية أليب داود والترمذي والنسائي من حديث معاذ اللهم إين أعوذ 

ا هذا واآلخر قال النيب صلى بك من الشيطان الرجيم وليس لسليمان بن صرد يف الصحيحني سوى حديثني أحدمه
  انفرد به البخاري ) اآلن نغزوهم وال يغزونا ( اهللا عليه وسلم يوم األحزاب 

  ما يقول من حلف بالالت والعزى

من حلف فقال يف حلفه والالت ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٩٣٣
  ) ن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق والعزى فليقل ال إله إال اهللا وم

  رواه اجلماعة 
وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي اهللا عنهما قال كنا نذكر بعض األمر وأنا حديث عهد جباهلية فحلفت  ٩٣٤

بالالت والعزى فقال يل أصحاب رسول اهللا بئس ما قلت ائت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه فإنا ال نراك 
قل ال إله إال اهللا وحده ثالث مرات وتعوذ باهللا من الشيطان ثالث مرات واتفل ( لقيته فأخربته فقال إال كفرت ف

  ) عن يسارك ثالث مرات وال تعد له 
إال شيخه أبا داود احلراين فإنه ) ١(رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واللفظ للنسائي ورجال إسناده 

  ويف رواية للنسائي أيضا قل ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد انفرد بالرواية عنه ووثقه
  متفق عليهم  -١

  وهو على كل شيء قدير 

  ما يقول من كان له ذرب اللسان

أين أنت من ( عن حذيفة رضي اهللا عنه قال شكوت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذرب لساين فقال  ٩٣٥
  ) تغفر اهللا كل يوم مئة مرة االستغفار إين ألس

رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ويف رواية للنسائي إين 
  ألستغفر اهللا يف اليوم وأتوب إليه مئة مرة 

  الذرب بفتح الذال املعجمة والراء هو الفحش

  الباب احلادي والعشرون

  تص بوقت وال سببيف جامع الدعوات اليت ال خت

  

   ٢٠١البقرة } ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار { قال اهللا تبارك وتعاىل 
   ٢٨٦البقرة } ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا { 



  اآليتني  ٨آل عمران } ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا { اآليات 
  اآليات  ١٩١آل عمران } هذا باطال  ربنا ما خلقت{ 
   ٨٥يونس } ربنا ال جتعلنا فتنة للقوم الظاملني وجننا برمحتك من القوم الكافرين { 
   ١٠الكهف } ربنا آتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا من أمرنا رشدا { 
  اآليتني  ٦٥الفرقان } ربنا اصرف عنا عذاب جهنم { 
   ٧٤الفرقان } رة أعني واجعلنا للمتقني إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ق{ 
رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأدخلين برمحتك يف عبادك { 

   ١٩النمل } الصاحلني 
  ١٠٠الصافات } رب هب يل من الصاحلني { 

  
أعمل صاحلا ترضاه وأصلح يل يف ذرييت إين رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن { 

   ١٥األحقاف } تبت إليك وإين من املسلمني 
اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف ( وعن أنس رضي اهللا عنه قال كان أكثر دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٩٣٦

  ) اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
مسلم وأبو داود قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا هبا  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي زاد

  فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا هبا فيه 
( وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم علمين دعاء أدعو به يف صاليت قال  ٩٣٧

ت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت قل اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا وال يغفر الذنوب إال أن
  ) الغفور الرحيم 

  رواه اجلماعة إال أبا داود ولفظهم واحد ويف رواية ملسلم يف صاليت ويف بييت 
  قوله كثريا روي يف مسلم باملثلثة وباملوحدة 

اللهم ( ا الدعاء وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يدعو هبذ ٩٣٨
اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري وما أنت أعلم به مين اللهم اغفر يل جدي وهزيل وخطأي وعمدي وكل 

  ذلك عندي

اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله 
  ) إال أنت 
اللهم اغسل عين خطاياي مباء الثلج (  عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول وعن عائشة رضي اهللا ٩٣٩

والربد ونق قليب من اخلطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس وباعد بين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق 
  ) واملغرب 

  متفق عليهما 
اللهم إين أسألك اهلدى والتقى ( وسلم أنه كان يقول  وعن عبد اهللا رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه ٩٤٠

  ) والعفاف والغىن 



  رواه مسلم والترمذي وابن ماجه ولفظهم سواء 
إن قلوب ( وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٩٤١

مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ) واحد يصرفه كيف يشاء بين آدم كلها بني أصبعني من أصابع الرمحن كقلب 
  ) اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ( وسلم 

  رواه مسلم والنسائي 
قل اللهم اهدين وسددين واذكر باهلدى ( وعن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٩٤٢

  ويف) هدايتك الطريق والسداد سداد السهم 

  ) اللهم إين أسألك اهلدى والسداد ( رواية 
اللهم أصلح يل ديين الذي ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٩٤٣

هو عصمة أمري وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي واجعل احلياة زيادة يل يف 
  ) املوت راحة يل من كل شر  كل خري واجعل

وعن أيب مالك عن أبيه رضي اهللا عنهما أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول اهللا  ٩٤٤
اللهم اغفر يل وارمحين وعافين وارزقين ومجع أصابعه إال اإلهبام قال هؤالء جتمع ( كيف أقول حني أسأل ريب قال 

  ) واهدين ( رواية أخرى  زاد يف) لك دنياك وآخرتك 
  انفرد بالثالثة مسلم 

رب أعين وال تعن علي وانصرين ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعو  ٩٤٥
وال تنصر علي وامكر يل وال متكر علي واهدين ويسر اهلدى إيل وانصرين على من بغى علي رب اجعلين لك شكارا 

رهابا لك مطواعا لك خمبتا إليك واثقا منيبا رب تقبل توبيت واغسل حوبيت وأجب دعويت وثبت لك ذكارا لك 
  ) حجيت وسدد لساين واهد قليب واسلل سخيمة صدري 

  رواه األربعة واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما واللفظ للترمذي وقال

  + صحيح اإلسناد + وقال احلاكم ) ١(
الدعاء ويقال املتأوه املتضرع ويقال املؤمن ويقال البكاء ) األواه ( ص يف خشوعه و اخلاشع ويقال املخل) املخبت ( 
( بفتح احلاء املهملة واحلوب واحلوب بالفتح والضم كل ما يتحوب منه أي يتحرج من فعله و ) احلوبة ( و 

  بفتح السني املهملة وباخلاء املعجمة هي احلقد ومجعها سخائم ) السخمة 
امة الباهلي رضي اهللا عنه قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو متوكئ على عصا وعن أيب أم ٩٤٦

اللهم ( قلنا يا رسول اهللا لو دعوت اهللا لنا قال ) ال تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها ( فلما رأيناه قمنا قال 
قال فكأنا أحببنا أن ) نار وأصلح لنا شأننا كله اغفر لنا وارمحنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا اجلنة وجننا من ال

  ) أو ليس قد مجعت لكم األمر ( يزيدنا فقال 
  رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له وحديث أيب داود خمتصر 

اللهم ألف ( وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا كلمات  ٩٤٧
وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السالم وجننا من الظلمات إىل النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بني قلوبنا 

بطن وبارك لنا يف أمساعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين 



  ) لنعمتك مثنني هبا قابليها وأمتها علينا 
  للفظ له واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال احلاكم صحيح على شرط مسلمرواه أبو داود وا

  حسن صحيح  -١

  
من سأل اهللا اجلنة ثالث مرات ( وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٩٤٨

  ) م أجره من النار قالت اجلنة اللهم أدخله اجلنة ومن استجار من النار ثالث مرات قالت النار الله
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ واحد وأخرجه احلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال احلاكم صحيح 

  اإلسناد 
وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قام على املنرب فقال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام أول على  ٩٤٩

  ) و والعافية فإن أحدا مل يعط بعد اليقني خريا من العافية سلوا اهللا العف( املنرب فقال 
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال الترمذي واللفظ له حسن غريب من 

  ) هذا الوجه عن أيب بكر ولفظ احلاكم سلو اهللا العفو والعافية واليقني يف األوىل واآلخرة 
اللهم إين ( أوس رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا أن نقول وعن شداد بن  ٩٥٠

أسألك الثبات يف األمر وأسألك عزمية الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا 
  )م الغيوب سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خري ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت عال

  
رواه الترمذي واللفظ له والنسائي واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه زاد احلاكم فيه وخلقا مستقيما 

  وقال صحيح على شرط مسلم 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قلما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوم من جملس حىت يدعو  ٩٥١

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حيول بيننا وبني معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ( هبؤالء الدعوات ألصحابه 
ومن اليقني ما هتون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأمساعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا 

عل الدنيا أكرب مهنا وال مبلغ علمنا وال على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وال جتعل مصيبتنا يف ديننا وال جت
  ) تسلط علينا من ال يرمحنا 

على شرط البخاري ) ١(رواه الترمذي والنسائي واحلاكم يف املستدرك واللفظ للترمذي وقال حسن وقال احلاكم 
  ) وزاد يف أوله اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مين 

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي مسع عند وعن  ٩٥٢
اللهم زدنا وال ( وجهه كدوي النحل فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال 

أنزل علي عشر ( مث قال ) أرضنا وارض عنا تنقصنا وأكرمنا وال هتنا وأعطنا وال حترمنا وآثرنا وال تؤثر علينا و
  حىت ختم عشر آيات  ١املؤمنون } قد أفلح املؤمنون { مث قرأ ) آيات من أقامهن دخل اجلنة 

  رواه الترمذي واللفظ له والنسائي واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد
  صحيح  -١



  
يا حصني أما إنك لو (  عليه وسلم قال ألبيه وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا ٩٥٣

( قال فلما أسلم حصني قال يا رسول اهللا علمين الكلمتني اللتني وعدتين فقال ) أسلمت علمتك كلمتني ينفعانك 
  ) قل اللهم أهلمين رشدي وأعذين من شر نفسي 

من حديث حصني والد عمران  رواه الترمذي وقال حسن غريب ورواه النسائي واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما
قل اللهم قين شر نفسي ( أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يسلم فلما أراد أن ينصرف قال ما أقول قال 

قل ( فقاهلا مث انصرف ومل يسلم مث أسلم قال يا رسول اهللا فما أقول اآلن وقد أسلمت قال ) واعزم يل رشد أمري 
 على رشد أمري اللهم اغفر يل ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما اللهم قين شر نفسي واعزم يل

  على شرط الشيخني ) ١(وقال احلاكم واللفظ له ) علمت وما جهلت 
يا عباس يا ( وعن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا علمين شيئا أسأل اهللا فقال يل  ٩٥٤

  ) العافية يف الدنيا واآلخرة عم رسول اهللا سل اهللا 
  رواه الترمذي وقال صحيح 

وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال احتبس عنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات غداة عن صالة  ٩٥٥
  الصبح حىت كدنا نتراءى عني الشمس فخرج سريعا

  صحيح  -١

على ( ته فلما سلم دعا بصوته قال لنا فثوب بالصالة وصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجتوز يف صال
مصافكم كما أنتم مث انفتل إلينا مث قال أما إين سأحدثكم ما حبسين عنكم الغداة إين قمت من الليل فتوضأت 

وصليت ما قدر يل فنعست يف صاليت حىت استثقلت فإذا أنا بريب تبارك وتعاىل يف أحسن صورة فقال يا حممد فقلت 
صم املأل األعلى قلت ال أدري قاهلا ثالثا قال فرأيته وضع كفه بني كتفي حىت وجدت برد لبيك رب قال فيم خيت

أنامله بني ثديي فتجلى يل كل شيء عرفت فقال يا حممد قلت لبيك قال فيم خيتصم املأل األعلى قلت يف الكفارات 
إسباغ الوضوء حني رب قال ما هن قلت مشي األقدام إىل اجلمعات واجللوس يف املساجد بعد الصلوات و

الكراهات قال مث فيم قال قلت إطعام الطعام ولني الكالم والصالة والناس نيام قال سل قال اللهم إين أسألك فعل 
اخلريات وترك املنكرات وحب املساكني وأن تغفر يل وترمحين وإذا أردت بقوم فتنة فتوفين غري مفتون وأسألك 

إهنا حق فادرسوها مث ( فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  حبك وحب من حيبك وحب عمل يقرب إىل حبك
  ) تعلموها 

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وروى احلاكم منه يف املستدرك فصل الدعاء من حديث ثوبان وقال 
  صحيح على شرط البخاري 

ان أكثر دعاء رسول اهللا صلى وعن شهر بن حوشب قال قلت ألم سلمة رضي اهللا عنها يا أم املؤمنني ما ك ٩٥٦
يا أم سلمة ( قال ) يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك ( اهللا عليه وسلم إذا كان عندك قالت كان أكثر دعائه 

  فتال معاذ) إنه ليس آدمي إال وقلبه بني أصبعني من أصابع اهللا فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ 

   ٨مران آل ع} ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا { 
رواه الترمذي وقال حسن ورواه النسائي من حديث عائشة وابن ماجه من حديث أنس واحلاكم يف املستدرك من 



  حديث جابر وقال صحيح على شرط مسلم 
اللهم متعين بسمعي ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو فيقول  ٩٥٧

  ) ث مين وانصرين على من يظلمين وخذ منه ثأري وبصري واجعلهما الوار
رواه الترمذي وهذا لفظه وقال حسن غريب من هذا الوجه ورواه احلاكم يف املستدرك مبعناه وقال صحيح على 

  شرط مسلم 
كان من دعاء داود عليه الصالة ( وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٩٥٨
اللهم إين أسألك حبك وحب من حيبك والعمل الذي يبلغين حبك اللهم اجعل حبك أحب إيل من ( م يقول والسال

كان ( قال وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ذكر داود حيدث عنه قال ) نفسي وأهلي ومن املاء البارد 
  ) أعبد البشر 

  ستدرك وقال صحيح اإلسناد ورواه احلاكم يف امل) ١(رواه الترمذي واللفظ له وقال 
اللهم ( وعن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول  ٩٥٩

  ارزقين حبك وحب من ينفعين حبه عندك اللهم
  حسن غريب  -١

  ) فيما حتب  ما رزقتين مما أحب فاجعله قوة يل فيما حتب اللهم وما زويت عين مما أحب فاجعله فراغا
  رواه الترمذي وقال حسن غريب 

وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي اهللا عنهما قال ملا كان يوم أحد وانكفأ املشركون قال رسول اهللا صلى اهللا  ٩٦٠
استووا حىت أثين على ريب فصاروا خلفه صفوفا قال اللهم لك احلمد كله اللهم ال قابض ملا بسطت ( عليه وسلم 
قبضت وال هادي ملن أضللت وال مضل ملن هديت وال معطي ملا منعت وال مانع ملا أعطيت وال مقرب  وال باسط ملا

ملا باعدت وال مباعد ملا قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورمحتك وفضلك ورزقك اللهم إين أسألك النعيم 
ذ من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم املقيم الذي ال حيول وال يزول اللهم إين أسألك األمن يوم اخلوف اللهم عائ

حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمني 
وأحينا مسلمني وأحلقنا بالصاحلني غري خزايا وال مفتونني اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن 

  ) ل عليهم رجزك وعذابك إله احلق آمني سبيلك واجع
على شرط الشيخني ) ١(رواه النسائي واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه واللفظ للنسائي واحلاكم وقال 

  ويف رواية للنسائي وال مانع ملا أعطيت 
الذي دعوت به ليلة قال  وعن أيب عبيدة وهو ابن عبد اهللا بن مسعود وامسه عامر قال سئل عبد اهللا ما الدعاء ٩٦١

  لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  صحيح  -١

قال قلت اللهم إين أسألك إميانا ال يرتد ونعيما ال ينفد ومرافقة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم يف ) سل تعطه ( 
  أعلى درجة اجلنة جنة اخللد 

  احلاكم صحيح اإلسناد رواه النسائي واللفظ له واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا سلمان اخلري فقال إن رسول اهللا صلى  ٩٦٢



قل اللهم إين ( اهللا عليه وسلم يريد أن مينحك كلمات تسأهلن الرمحن وترغب إليه فيهن وتدعو هبن يف الليل والنهار 
  ) يف حسن خلق وجناحا يتبعه فالح ورمحة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا أسألك صحة يف إميان وإميانا 

  رواه النسائي واللفظ له واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد 
اللهم انفعين مبا علمتين ( وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول  ٩٦٣

  ) لما تنفعين به وعلمين ما ينفعين وارزقين ع
رواه النسائي واحلاكم يف املستدرك وهذا لفظه وقال صحيح على شرط مسلم ورواه الترمذي وابن ماجه من 

حديث أيب هريرة ولفظ الترمذي اللهم انفعين مبا علمتين وعلمين ما ينفعين وزدين علما احلمد هللا على كل حال 
  ) وأعوذ باهللا من حال أهل النار 

  ن عباد قال صلى عمار رضي اهللا عنه لقوم صالةوعن قيس ب ٩٦٤

أخفها وكأهنم أنكروها فقال أمل أمت الركوع والسجود قالوا بلى قال أما إين دعوت فيها بدعاء كان رسول اهللا صلى 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق أحيين ما علمت احلياة خريا يل وتوفين إذا ( اهللا عليه وسلم يدعو به 

فاة خريا يل وأسألك خشيتك يف الغيب والشهادة وكلمة اإلخالص يف الرضا والغضب وأسألك نعيما ال علمت الو
ينفد وقرة عني ال تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد املوت ولذة النظر إىل وجهك الكرمي والشوق إىل 

  ) واجعلنا هداة مهتدين لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة اإلميان 
رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه واللفظ للنسائي ورواه احلاكم يف املستدرك من حديث عطاء بن السائب عن 

  أبيه وقال صحيح اإلسناد 
  عباد بضم العني وختفيف الباء 

هم إين أسألك من خري الل( وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علمها هذا الدعاء  ٩٦٥
ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إين أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو 

  ) عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن جتعل كل قضاء قضيته يل خريا 
صحيحيهما وقال احلاكم صحيح اإلسناد وعنده وأسألك ما رواه ابن ماجه واللفظ له واحلاكم وابن حبان يف 

  قضيت يل من أمر أن جتعل عاقبته رشدا 
  وعن بسر بن أيب أرطاة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا ٩٦٦

  ) اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة ( صلى اهللا عليه وسلم يقول 
ال تقطع األيدي ( حبان يف صحيحيهما ولفظهما سواء وليس لبسر يف الكتب الستة سوى حديث  رواه احلاكم وابن

  رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأبو أرطاة امسه عمر بن عومير بن عمران ) يف السفر 
اإلسالم اللهم احفظين ب( وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يدعو  ٩٦٧

قائما واحفظين باإلسالم قاعدا واحفظين باإلسالم راقدا وال تشمت يب عدوا حاسدا اللهم إين أسألك من كل خري 
  ) خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك 

( على شرط البخاري ورواه ابن حبان يف صحيحه من حديث عمر وقال فيه ) ١(رواه احلاكم يف املستدرك وقال 
  ) ك من شر ما أنت آخذ بناصيته وأسألك من اخلري الذي هو بيدك كله أعوذ ب
اللهم إنا نسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك ( وعنه قال كان من دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٩٦٨



  ) والسالمة من كل إمث والغنيمة من كل بر والفوز باجلنة والنجاة من النار 
وقال صحيح على شرط مسلم ورواه الطرباين يف كتاب الدعاء من حديث أنس وزاد يف  رواه احلاكم يف املستدرك

اللهم ال تدع لنا ذنبا إال غفرته وال مها إال فرجته وال دينا إال قضيته وال حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة ( آخره 
  )إال قضيتها برمحتك يا أرحم الرامحني 

  صحيح  -١

  
أحتبون أيها الناس أن جتتهدوا يف ( عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلم  وعن أيب هريرة رضي اهللا ٩٦٩

  ) قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ( قالوا نعم يا رسول اهللا قال ) الدعاء 
  ) ١(رواه احلاكم يف املستدرك وقال 

اللهم قنعين مبا ( عليه وسلم يدعو يقول  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا ٩٧٠
  ) رزقتين وبارك يل فيه واخلف على كل غائبة يل خبري 

اللهم إين أسألك عيشة تقية ( وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو  ٩٧١
  ) وميتة سوية ومردا غري خمز وال فاضح 

قل اللهم إين ضعيف فقو يف (  عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن بريدة األسلمي رضي اهللا ٩٧٢
رضاك ضعفي وخذ إىل اخلري بناصييت واجعل اإلسالم منتهى رضاي اللهم إين ضعيف فقوين وإين ذليل فأعزين وإين 

  ) فقري فارزقين 
اللهم إين أسالك خري ( مد ربه وعن أم سلمة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا ما سأل حم ٩٧٣

  املسألة وخري الدعاء وخري النجاح وخري العمل وخري الثواب وخري احلياة وخري املمات وثبتين وثقل موازيين
  صحيح  -١

وحقق إمياين وارفع درجيت وتقبل صاليت واغفر خطيئيت وأسألك الدرجات العلى من اجلنة آمني اللهم إين أسألك 
ه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من اجلنة آمني اللهم إين أسألك خري فواتح اخلري وخوامت

ما آتى وخري ما أفعل وخري ما أعمل وخري ما بطن وخري ما ظهر والدرجات العلى من اجلنة آمني اللهم إين أسألك 
وتغفر يل ذنيب وأسألك  أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قليب وحتصن فرجي وتنور يل قليب

الدرجات العلى من اجلنة آمني اللهم إين أسألك أن تبارك يل يف مسعي ويف بصري ويف روحي ويف خلقي ويف خلقي 
  ) ويف أهلي ويف حمياي ويف ممايت ويف عملي وتقبل حسنايت وأسألك الدرجات العلى من اجلنة آمني 

  ا صحيح اإلسناد روى األربعة احلاكم يف املستدرك وقال يف كل منه
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم قال نزل جربيل عليه السالم إىل رسول اهللا صلى اهللا  ٩٧٤

وعليك ( عليه وسلم يف أحسن صورة مل ينزل يف مثلها قط ضاحكا مستبشرا فقال السالم عليك يا حممد فقال 
قال كلمات من كنوز العرش ) وما تلك اهلدية يا جربيل ( قال  قال إن اهللا بعثين إليك هبدية) السالم يا جربيل 

قال فقال جربيل قل يا من أظهر اجلميل وستر القبيح يا من ال يؤاخذ ) وما هن يا جربيل ( أكرمك اهللا هبن قال 
حب كل باجلريرة وال يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع املغفرة يا باسط اليدين بالرمحة يا صا

جنوى يا منتهى كل شكوى يا كرمي الصفح يا عظيم املن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا موالنا 



  ويا غاية رغبتنا أسألك يا اهللا أن ال تشوي خلقي بالنار وذكر احلديث 
  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد فإن رواته كلهم مدنيون ثقات

  
جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال واذنوباه  وعن ٩٧٥

قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنويب ورمحتك أرجى عندي من ( واذنوباه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) غفر اهللا لك قم فقد ( فعاد فقال ) عد ( فعاد مث قال ) عد ( فقاهلا مث قال ) عملي 

  رواه احلاكم يف املستدرك وقال رواته عن آخر مدنيون ممن ال يعرف واحد منهم جبرح 
إن اإلميان ليخلق يف ( وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٩٧٦

  ) كم جوف أحدكم كما خيلق الثوب اخللق وسلوا اهللا أن جيدد اإلميان يف قلوب
  رواه احلاكم يف املستدرك وقال رواته ال يعرف واحد منهم جبرح 

اللهم اجعل أوسع رزقك علي ( وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو  ٩٧٧
  ) عند كرب سين وانقطاع عمري 

  رواه احلاكم يف املستدرك وقال حسن اإلسناد واملنت 
يب العاص وامرأة من قريش رضي اهللا عنهما أهنما مسعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول وعن عثمان بن أ ٩٧٨

اللهم إين أستهديك ألرشد أمري وأعوذ ( وقال اآلخر إين مسعته يقول ) اللهم اغفر يل ذنويب وخطأي وعمدي ( 
  )بك من شر نفسي 

  
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

يقول اللهم أستغفرك لذنيب وأستهديك ملراشد أمري وأتوب إليك فتب  وعن عمر رضي اهللا عنه أنه كان ٩٧٩
علي إنك أنت ريب اللهم فاجعل رغبيت إليك واجعل غناي يف صدري وبارك يل فيما رزقتين وتقبل مين إنك أنت 

  ريب 
تقوى وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه كان يدعو اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة ال ٩٨٠

واجعلنا من أوىل النهي وأمتنا حني ترضى وأدخلنا جنة املأوى واجعلنا ممن بر واتقى وصدق باحلسىن وهنى النفس 
عن اهلوى واجعلنا ممن تيسره لليسرى وجتنبه العسرى واجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى اللهم اجعل سعينا 

  وحريرا واجعل لنا أساور من ذهب ولؤلؤا وحريرا مشكورا وذنبنا مغفورا ولقنا نضرة وسرورا واكسنا سندسا 
  وعن سعيد بن جبري رمحه اهللا أنه كان يقول اللهم إين أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك  ٩٨١

  روى الثالثة ابن أيب شيبة يف مصنفه

  فصل يف التعوذ

ين أعوذ بك من الكسل واهلرم اللهم إ( عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول  ٩٨٢
واملغرم واملأمث اللهم إين أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القرب وعذاب القرب وشر فتنة الغىن وشر فتنة 
الفقر ومن شر فتنة املسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي مباء الثلج والربد ونق قليب من اخلطايا كما ينقى الثوب 



  ) اعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب األبيض من الدنس وب
  رواه اجلماعة 

اللهم إين أعوذ بك من العجز ( وعن أنس رضي اهللا عنه قال كان نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ٩٨٣
  ) والكسل واجلنب واهلرم وأعوذ بك من عذاب القرب وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات 

والقسوة ( سلم وأبو داود والنسائي ورواه احلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صحيحه وزاد فيه رواه البخاري وم
والغفلة والعيلة والذلة واملسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من 

  لفظ احلاكم وقال) الصمم والبكم واجلنون واجلذام وسيء األسقام 

  رط الشيخني على ش) ١(
أعوذ بعزتك الذي ال إله إال أنت ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول  ٩٨٤

اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت ( ولفظ مسلم ) الذي ال متوت واجلن والناس ميوتون 
  ) ين أنت احلي ال ميوت واجلن واإلنس ميوتون وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك ال إله إال أنت أن تضل

تعوذوا من جهد البالء ودرك الشقاء ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٩٨٥
  ) وسوء القضاء ومشاتة األعداء 

  روامها البخاري ومسلم والنسائي 
  سكان املصدر بفتح الراء وإسكاهنا فبالفتح االسم وباإل) درك الشقاء ( 

التمس لنا غالما من غلمانكم ( وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب طلحة  ٩٨٦
فخرج أبو طلحة يردفين وراءه فكنت أخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلما نزل فكنت أمسعه يكثر ) خيدمين 

  ) والعجز والكسل والبخل واجلنب وضلع الدين وغلبة الرجال  اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن( أن يقول 
  خمتصر رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي 

  ثقله حىت مييل صاحبه عن االستواء لثقله قال الصاغاين) ضلع الدين ( و 
  صحيح  -١

  يف العباب وهو بفتح الضاد املعجمة والالم والضلع الغليظ من كل شيء 
ب قال كان سعد رضي اهللا عنه يأمره خبمس ويذكرهن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان وعن مصع ٩٨٧

اللهم إين أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من اجلنب وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة ( يأمر هبن 
  ) الدنيا يعين فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القرب 

  ي والنسائي رواه البخاري والترمذ
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يكثر التعوذ من املغرم واملأمث فقيل له يا  ٩٨٨

  ) إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف ( رسول اهللا إنك تكثر التعوذ من املأمث واملغرم فقال 
  رواه البخاري والنسائي 

اللهم إين أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما ( عليه وسلم كان يقول يف دعائه  وعنها أن النيب صلى اهللا ٩٨٩
  ) مل أعمل 

  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ويف رواية للنسائي من شر ما علمت ومن شر ما مل أعلم 



م إين أعوذ بك من الله( وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال كان من دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٩٩٠
  )زوال نعمتك وحتول عافيتك وفجأة نقمتك ومجيع سخطك 

  
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي ولفظهم سواء إال أن عند أيب داود وحتويل عافيتك 

وعن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال ال أقول لكم إال كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول كان  ٩٩١
ين أعوذ بك من العجز والكسل واجلنب والبخل واهلرم وعذاب القرب اللهم آت نفسي تقواها وزكها اللهم إ( يقول 

أنت خري من زكاها أنت وليها وموالها اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ومن قلب ال خيشع ومن نفس ال تشبع 
  ) ومن دعوة ال يستجاب هلا 

  رواه مسلم والترمذي والنسائي 
قل ( محيد رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا علمين تعوذا أتعوذ به قال فأخذ بكفي فقال  وعن شكل بن ٩٩٢

  ) اللهم إين أعوذ بك من شر مسعي ومن شر بصري ومن شر لساين ومن شر قليب ومن شر منيي يعين فرجه 
ريب ال نعرفه إال من رواه أبو داود والترمذي والنسائي واحلاكم يف املستدرك وقال الترمذي واللفظ له حسن غ

  هذا الوجه من حديث سعد بن أوس عن بالل بن حيىي انتهى كالمه 
  وليس لشكل يف الكتب الستة سوى هذا احلديث 

اللهم إين أعوذ بك من الفقر والفاقة ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول  ٩٩٣
  )والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم 

  
  رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك 

وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ من مخس من اجلنب والبخل  ٩٩٤
  وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القرب 

  صحيحه رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف 
اللهم إين أعوذ بك من اهلدم ( وعن أيب اليسر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو  ٩٩٥

وأعوذ بك من الردى وأعوذ بك من الغرق واحلرق واهلرم وأعوذ بك أن يتخبطين الشيطان عند املوت وأعوذ بك 
  ) أن أموت يف سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا 

  ويف روايته ورواية أليب داود والغم ) ١(اه أبو داود واللفظ له والنسائي واحلاكم يف املستدرك وقال رو
  أبو اليسر بياء مثناة وسني مهملة مفتوحتني واسم كعب بن عمرو 

وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ من عني اجلان وعني اإلنسان  ٩٩٦
  نزلت املعوذتان فلما نزلت أخذ هبما وترك ما سوامها  حىت

  + حسن غريب + رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه واللفظ للترمذي وقال 
  وعن زياد بن عالقة عن عمه رضي اهللا عنهما قال كان النيب ٩٩٧
  صحيح اإلسناد  -١



  ) ألعمال واألهواء اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق وا( صلى اهللا عليه وسلم يقول 
واألدواء ( رواه الترمذي واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال احلاكم صحيح على شرط مسلم وزاد يف آخره 

  وهذا لفظ الترمذي وقال حسن غريب وعم زياد هو قطبة بن مالك انتهى كالمه ) 
ق والقرآن { اهللا عليه وسلم بن  وليس لقطبة يف الكتب الستة سوى حديثني أحدمها هذا والثاين صلى النيب صلى

  احلديث رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه } اجمليد 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدعاء كثري مل حنفظ منه شيئا فقلنا يا  ٩٩٨

جيمع ذلك كله يقول اللهم إنا نسألك من  أال أدلكم على ما( رسول اهللا دعوت بدعاء كثري مل حنفظ منه شيئا قال 
خري ما سألك منه نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حممد صلى اهللا عليه 

  ) وسلم وأنت املستعان وعليك البالغ وال حول وال قوة إال باهللا 
  رواه الترمذي وقال حسن غريب 

اللهم إين أعوذ بك من ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف دعائه  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه ٩٩٩
  ) جار السوء يف دار املقامة فإن جار البادية يتحول 

  رواه النسائي واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما واللفظ للحاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
  هللا عليه وسلموعن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى ا ١٠٠٠

فقال رجل يا رسول اهللا أتعدل الدين بالكفر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ) أعوذ باهللا من الكفر والدين ( يقول 
  ) نعم ( وسلم 

  رواه النسائي واللفظ له واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهما وقال احلاكم صحيح اإلسناد 
( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو هبؤالء الكلمات  وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن ١٠٠١

  ) اللهم إين أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو ومشاتة األعداء 
  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ورواه ابن حبان يف صحيحه ولفظه وغلبة العباد 

اللهم إين أعوذ ( من دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال كان ١٠٠٢
بك من علم ال ينفع وقلب ال خيشع ودعاء ال يسمع ونفس ال تشبع ومن اجلوع فإنه بئس الضجيع ومن اخليانة 

فإهنا بئست البطانة ومن الكسل والبخل واجلنب ومن اهلرم ومن أن أرد إىل أرذل العمر ومن فتنة الدجال وعذاب 
 وفتنة احمليا واملمات اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة خمبتة منيبة يف سبيلك اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك القرب

  ) ومنجيات أمرك والسالمة من كل إمث والغنيمة من كل بر والفوز باجلنة والنجاة من النار 
  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد 

  ال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولوعن جابر رضي اهللا عنه ق ١٠٠٣

  ) اللهم إين أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم ال ينفع ( 
اللهم إين أعوذ بك من علم ال ( وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول  ١٠٠٤

  ) ينفع وعمل ال يرفع وقلب ال خيشع وقول ال يسمع 
  ن يف صحيحه روامها ابن حبا

تعوذوا باهللا من ( وعن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال  ١٠٠٥



قلنا نعوذ باهللا من ) تعوذوا باهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن ( قلنا نعوذ باهللا من عذاب النار قال ) عذاب النار 
  قالوا نعوذ باهللا من فتنة الدجال ) تعوذوا باهللا من فتنة الدجال ( الفنت ما ظهر منها وما بطن قال 

  رواه أبو عوانة يف مسنده الصحيح 
إين على حوضي حىت أنظر ( وعن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ١٠٠٦

قال هل شعرت ما عملوا بعدك واهللا ما برحوا من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوين فأقول يا رب مين ومن أميت في
  ) يرجعون على أعقاهبم 

  فكان ابن أيب مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفنت عن ديننا 
)١(  
  متفق عليه  -١

  فصل يف االستغفار

   ١٧آل عمران } واملستغفرين باألسحار { قال اهللا تبارك و تعاىل 
   ١٣٥آل عمران } ا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوهبم والذين إذا فعلو{ 
   ١٠٦النساء } واستغفر اهللا إن اهللا كان غفورا رحيما { 
   ١١٠النساء } ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مث يستغفر اهللا جيد اهللا غفورا رحيما { 
   ٣٣األنفال } وما كان اهللا معذهبم وهم يستغفرون { 
   ٣هود } استغفروا ربكم مث توبوا إليه ميتعكم متاعا حسنا إىل أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وأن { 
   ٥٢هود } ويا قوم استغفروا ربكم مث توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إىل قوتكم { 

   ١٩حممد ) واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات 
يرسل السماء عليكم مدرارا وميددكم بأموال وبنني وجيعل لكم جنات وجيعل لكم  استغفروا ربكم إنه كان غفارا{ 

   ١٢ - ١٠نوح } أهنارا 
  ٢٠املزمل } واستغفروا اهللا إن اهللا غفور رحيم { 

  
سيد االستغفار أن يقول اللهم أنت ( وعن شداد بن أوس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ١٠٠٧

أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك  ريب ال إله إال
بنعمتك علي وأبوء بذنيب اغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت فإن ومن قاهلا يف النهار مؤمنا هبا فمات يف يومه قبل 

  ) أن يصبح فهو من أهل اجلنة  أن ميسي فهو من أهل اجلنة ومن قاهلا يف الليل وهو مؤمن هبا فمات قبل
  رواه البخاري والترمذي والنسائي 

واهللا إين ألستغفر اهللا ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  ١٠٠٨
  ) وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة 

  رواه البخاري والنسائي وابن ماجه 
إنه ليغان على ( وكانت له صحبة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  وعن األغر املزين ١٠٠٩



  ) قليب وإين ألستغفر اهللا يف اليوم مئة مرة 
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وليس لألغر يف الكتب الستة سوى هذا احلديث 

يا معشر النساء ( عليه وسلم أنه قال وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا  ١٠١٠
فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول اهللا أكثر أهل ) تصدقن وأكثرن االستغفار فإين رأيتكن أكثر أهل النار 

  تكثرن اللعن( النار قال 

 قالت يا رسول اهللا وما نقصان العقل) وتكفرن العشري ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن 
أما نقصان العقل فشهادة امرأتني تعدل شهادة رجل فهذا نقصان عقل ومتكث الليايل ما تصلي وتفطر ( والدين قال 

  ) يف رمضان فهذا نقصان الدين 
  رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه 

) العشري (  بفتح اجليم وسكون الزاي أي تفقه عاقلة أصيلة الرأي قال ابن سيده و) جزلة ( اجلماعة و ) املعشر ( 
  العقل ) اللب ( الزوج مسي عشريا ألنه يعاشر املرأة وتعاشره و 

والذي نفسي بيده لو مل تذنبوا ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ١٠١١
  ) لذهب اهللا بكم وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهللا فيغفر هلم 

سبحان اهللا وحبمده ( عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر من قول وعن عائشة رضي اهللا  ١٠١٢
قالت فقلت يا رسول اهللا أراك تكثر من قول سبحان اهللا وحبمده أستغفر اهللا وأتوب إليه ) أستغفر اهللا وأتوب إليه 

وحبمده أستغفر اهللا وأتوب إليه خربين ريب أين سأرى عالمة يف أميت إذا رأيتها أكثرت من قول سبحان اهللا ( فقال 
ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا فسبح حبمد ربك { فتح مكة } إذا جاء نصر اهللا والفتح { فقد رأيتها 

  } واستغفره إنه كان توابا 
  انفرد هبما مسلم

  
جمللس الواحد مئة مرة وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال إن كنا لنعد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ا ١٠١٣

  ) رب اغفر يل وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ( 
رواه األربعة وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حسن صحيح غريب وهذا لفظ أيب داود وعند الترمذي 
  فور والنسائي وابن ماجه التواب الغفور ويف رواية للنسائي اللهم اغفر يل وارمحين وتب علي إنك أنت التواب الغ

من ( وعن زيد رضي اهللا عنه موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول  ١٠١٤
  ) قال أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف 

حديث أيب سعيد وقال فيه ثالث مرات ورواه  روى أبو داود والترمذي واللفظ أليب داود ورواه الترمذي أيضا من
احلاكم يف املستدرك من حديث ابن مسعود وقال صحيح على شرط الشيخني وليس لزيد يف الكتب الستة سوى 

  هذا احلديث 
من لزم االستغفار جعل اهللا له ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ١٠١٥

  ) رجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث ال حيتسب من كل ضيق خم



رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد ولفظ النسائي واحلاكم 
  من أكثر االستغفار

  
أ خطيئة نكت إن العبد إذا أخط( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  ١٠١٦

{ يف قلبه نكتة فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حىت يعلو قلبه وهو الران الذي ذكر اهللا 
  )  ١٤املطففني } كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون 

  ن صحيح رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي واللفظ له هذا حديث حس
الطبع ) والرين ( كالنقطة وقال وصقل السيف وسقله أيضا صقال وصقاال أي جاله وقال ) النكتة ( قال اجلوهري 

كال بل ران على قلوهبم { والدنس يقال ران على قلبه ذنبه يرين رينا وريونا أي غلب قال أبو عبيدة يف قوله تعاىل 
  احلسن هو الذنب حىت يسواد القلب أي غلب وقال  ١٤املطففني } ما كانوا يكسبون 

  وقال أبو عبيد كل ما غلبك فقد ران بك ورانك وران عليك 
وعن أم عصمة العوصية رضي اهللا عنها وكانت قد أدركت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت قال  ١٠١٧

ذنوبه ثالث ساعات فإن  ما من مسلم يعمل ذنبا إال وقف امللك املوكل بإحصاء( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) استغفر اهللا من ذنبه ذلك يف شيء من تلك الساعات مل يوقفه عليه ومل يعذب يوم القيامة 

  انتهى كالمه ) ١(رواه احلاكم يف املستدرك وقال 
  والعوصية بفتح العني املهملة وسكون الواو وبالصاد املهملة نسبة إىل عوص بن عوف بن عذرة بطن من كلب

  إلسناد صحيح ا -١

  
قال ( وقد تقدم يف الباب األول حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

اهللا يا بن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان منك وال أبايل يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
و أتيتين بقراب األرض خطايا مث لقيتين ال تشرك يب شيئا السماء مث استغفرتين غفرت لك وال أبايل يا بن آدم ل

  ) ألتيتك بقراهبا مغفرة 
مت الكتاب حبمد اهللا تعاىل وعونه وتوفيقه وهو املسمى ب سالح املؤمن يف الدعاء والذكر تأليف الشيخ اإلمام تقي 

اإلمام نور الدين أيب احلسن علي بن الدين أيب الفتح حممد بن الشيخ اإلمام تاج الدين أيب عبد اهللا حممد بن الشيخ 
  جالل الدين أيب العزائم مهام املعروف بابن اإلمام رمحه اهللا تعاىل 

وكان الفراغ من كتابته يف اليوم املبارك يوم اإلثنني السابع عشر من شهر ربيع األول مولد سيدنا رسول اهللا صلى 
ة على مهاجرها الصالة والسالم والتحية واإلكرام أحسن اهللا اهللا عليه وسلم عام ستة ومثانني وسبعمئة للهجرة النبوي

  تفخيمه يف خري وعافية مبحمد وآله 
وكتبه العبد الفقري إىل رمحة ربه ومغفرته وعفوه أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد احملسن املالكي الظاهري أحسن اهللا له 

رمحة ربه عمر بن املنقر السيفي هبادر اجلمايل امللكي  العاقبة وغفر له ولوالديه وملن كتب له وهو العبد الفقري إىل
الظاهري أعزه اهللا تعاىل وغفر له ولوالديه وللناظرين فيه والداعي لكاتبه ولوالديه وملالكه بالعفو واملغفرة وخامتة 



  اخلري واملوت على اإلسالم والفوز باجلنة والنجاة من النار وجلميع املسلمني آمني آمني آمني 
  هللا على سيدنا حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبه آمجعني وصلى اهللاوصلى ا

وسلم على مجيع األنبياء واملرسلني ورضي اهللا عن آل كل وسائر الصاحلني وهو حسبنا ونعم الوكيل وال حول وال 
  قوة إال باهللا العلي العظيم 

  شعر 
  ) وال حمالة ان اخلط ينطمس ** اخلط يبقى زمانا بعد كاتبه ( 
  ) وال حمالة أن الدار تندرس ** الدار تبقى زمانا بعد ساكنها ( 

  غريه 
  ) فياليت من يقرأ كتايب دعا ليا ** أموت ويبقى كلما قد كتبته ( 
  ) ويغفر زاليت وسوء فعاليا ** لعل إهلي يعفو عين بفضله ( 

  غريه 
  ) ويبقى الدهر ما كتبت يداه ** وما من كاتب إال سيبلى ( 
  ) يسرك يف القيامة أن تراه ** بكفك غري شيء  فال تكتب( 

مت ذلك حبمد اهللا وعونه غفر اهللا لكاتبه ولوالديه وللناظرين فيه ومالكه وجلميع املسلمني آمني وصلى اهللا على سيدنا 
علي حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهللا ال

  العظيم واحلمد هللا رب العاملني أوال وآخرا وباطنا وظاهرا
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