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 مقدمة

أعمالنا، من يهده اهللا فهو  إن احلمد هللا؛ حنمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات

املهتد، ومن يضلل فلن جتد له ولي�ا مرشًدا، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا 

.عبُد اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني وتابعيهم وسلم تسليًما كثريًا . 

ُتْم ُمْسِلُمونَ {{    102:آل عمران}}يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ

ُهمَ {{  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ا رَِجاًال َكِثيًرا يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  01:النساء }} (َوِنَساًء َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا

يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم وَ * يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا {{ 

 .71-70:األحزاب }}اُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيمً 

، وشر األمور -صلى اهللا عليه وسلم-فإنَّ خري احلديث كتاُب اهللا، وخري اهلدي هدُي حممد : أما بعد

.النارحمدثا�ا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف  . 

-لبعض أصحابه  -صلى اهللا عليه وسلم–خصها النيب الكرمي  خمتصر مجعت فيه األدعية اليت حبثفهذا 

شؤون دنياهم بتعلقت واليت  من خمتلف مصادر السنة النبوية الصحيحة ، وألمته  -رضي اهللا عنهم

  :حيث ذكرت فيه مطلبني .وآخر�م

  . عنهم الدعاء من النبي صلى اهللا عليه وسلماألحاديث التي طلب الصحابة رضي اهللا  :األول

 .ألصحابه و أّمته دون طلب منهمفيها  النبي صلى اهللا عليه وسلم اهب دعا التي حاديثاأل : الثاني

يوم القيامة لكافة أمته هي الشفاعة بأنواعها،  -صلى اهللا عليه وسلم–وتوجد أدعية أخرى ادخرها رسول اهللا 

الواجب احلرص على الفوز �ا مجيعا إن شاء اهللا تعاىل؛ ألن الشفاعة يف وتلك من أفضل وأرجى األدعية 

اآلخرة تعين سؤال اهللا اخلري للغري، ودعاء بنجاة من النار، أو بتثقيل امليزان، أو برفع الدرجات يف اجلنة وحنو 

.ذلك . 
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قيدها لكل من  لصحايب أو شخص بعينه، وإمنا -صلى اهللا عليه وسلم–هناك أدعية مل خيصها النيب حيث 

بأن تعمل األمة �ذه األعمال وتتشبث �ا،  -صلى اهللا عليه وسلم–يعمل ببعض فضائل األعمال، رغبًة منه 

–لكي حيظوا بدعائه  -صلى اهللا عليه وسلم–وهذا فيه نفع كبري لعامة املسلمني الذين مل يروا رسول اهللا 

صلى اهللا عليه –، ألن دعاء املصطفى -همرضي اهللا عن- كما حظي به أصحابه   -صلى اهللا عليه وسلم

صلى اهللا عليه –، وهنا تظهر مزايا هذه األعمال اليت دعا النيب -عز وجل-مستجاب عند اهللا  - وسلم

ألصحا�ا عن غريها من أعمال أخرى - وسلم . 

.هوألمتألصحابه رضي اهللا عنهم  -صلى اهللا عليه وسلم–استعراض أدعية النيب وقد أردت يف هذا البحث   

يعيش بني أصحابه، ال يعتزل عنهم، وإمنا خيالطهم، ويعيش مهومهم،  - صلى اهللا عليه وسلم–فقد كان النيب  

–بدورهم ال يفارقون رسول اهللا  -رضي اهللا عنهم- ويدعو هلم، ويصّربهم على نوائب احلق، وكان الصحابة 

يتربكون به، موقنني بأنه أفضل خملوق ، يفدونه بأرواحهم وأهليهم، يتلمسون دعائه، و -صلى اهللا عليه وسلم

، مبارك حيثما كان، فاجللوس معه عافية ألبدا�م، واحلديث معه يزيد إميا�م، ويثبت -عز وجل-خلقه اهللا 

أ�م كانوا يطلبون منه أن يدعو هلم يف أمور دنياهم  - صلى اهللا عليه وسلم–وقد بلغ من تربكهم به  قلو�م

: اهللا عليه وسلم صلى–باح بآنيتهم فيها املاء ليغمس يده الشريفة فيه تربًكا به وآخر�م، وكانوا يأتون كل ص  

ِإَذا َصلَّى اْلَغَداَة َجاَء َخَدُم اْلَمِديَنِة  -صلى اهللا عليه وسلم-اَن َرُسوُل اللَِّه كَ   :َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ 

.1ِإالَّ َغَمَس َيَدُه ِفيَها فـَُربََّما َجاُءوُه ِفى اْلَغَداِة اْلَباِرَدِة فـَيَـْغِمُس َيَدُه ِفيَهاِبآنَِيِتِهْم ِفيَها اْلَماُء َفَما يـُْؤَتى بِِإنَاٍء   

.مع أصحابه يدعو هلم ويثبتهم ويعينهم على فعل اخلري - صلى اهللا عليه وسلم–وهكذا كان النيب    

وأن ال حيرمنا أجره  -اهللا عليه وسلمصلى –سأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن ال حيرمنا من دعاء النيب ن

وصلى اهللا وسلم و بارك على نبّينا حممد و على آله  .اللهم آمني .وال يفتنا بعده، وأن حيشرنا يف زمرته

.وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسّلم تسليما كثريا  . 

  

 

 
                                                           

6187قـُْرِب النَِّىبِّ َعَلْيِه السََّالُم ِمَن النَّاِس َوتـَبَـرُِّكِهْم بِِه، باب صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ،    1  
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األحاديث التي طلب الصحابة رضي اهللا عنهم الدعاء من النبي صلى اهللا عليه وسلم :  المطلب األول

  .و دعا لهم

  :الحديث األول

َوَسلََّم َتَشكَّْيُت ِمبَكََّة َشْكًوا َشِديًدا، َفَجاَءِين النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه : َعْن َعاِئَشَة بِْنِت َسْعٍد، َأنَّ أَبَاَها، قَالَ 

تْـُرُك الثـُُّلَث؟ يَا َنِيبَّ اللَِّه، ِإينِّ أَتْـُرُك َماًال، َوِإينِّ ملَْ أَتْـُرْك ِإالَّ ابـَْنًة َواِحَدًة، َفأُوِصي بِثـُلَُثْي َماِيل َوأَ : يـَُعوُدِين، فـَُقْلتُ 

َفُأوِصي بِالثـُُّلِث َوأَتْـُرُك َهلَا الثـُّلُثـَْنيِ؟ : ْلتُ قُـ » الَ «: َفُأوِصي بِالنِّْصِف َوأَتْـُرُك النِّْصَف؟ قَالَ : قـُْلتُ » الَ «: فـََقالَ 

َهِتِه، ُمثَّ َمَسَح يََدُه َعَلى َوْجِهي َوَبْطِين، ُمثَّ قَالَ » الثـُُّلُث، َوالثـُُّلُث َكِثريٌ «: قَالَ  اللَُّهمَّ «: ُمثَّ َوَضَع َيَدُه َعَلى َجبـْ

 .2َحىتَّ السَّاَعةِ  -ِفيَما ُخيَاُل ِإَيلَّ  -زِْلُت َأِجُد بـَْرَدُه َعَلى َكِبِدي َفَما » اْشِف َسْعًدا، َوأَمتِْْم لَُه ِهْجَرَتهُ 

  :الحديث الثاني

َعُه يـَُقوُل َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ 
َم َيْدُخُل َعَلى أُمِّ َحرَاٍم َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه مسَِ

َها َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم بِْنِت ِمْلَحاَن فـَُتْطِعُمُه وََكاَنْت أُمُّ َحرَاٍم َحتَْت ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َفَدَخَل َعَليـْ

َقَظ َوُهَو َيْضَحُك قَاَلْت فـَُقْلُت َوَما  َفَأْطَعَمْتُه َوَجَعَلْت تـَْفِلي رَْأَسُه فـََناَم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُمثَّ اْستَـيـْ

ا اْلَبْحِر ُمُلوًكا َعَلى ُيْضِحُكَك يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل نَاٌس ِمْن أُمَِّيت ُعِرُضوا َعَليَّ ُغزَاًة ِيف َسِبيِل اللَِّه يـَرَْكُبوَن ثـََبَج َهذَ 

ِسرَِّة َشكَّ ِإْسَحاُق قَاَلْت فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ادُْع اللََّه َأْن َجيَْعَلِين ِمْنهْم َفَدَعا َهلَا اْألَِسرَِّة َأْو ِمْثَل اْلُمُلوِك َعَلى اْألَ 

َل اللَِّه ِحُكَك يَا َرُسو َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُمثَّ َوَضَع رَْأَسُه ُمثَّ اْستَـيـَْقَظ َوُهَو َيْضَحُك فـَُقْلُت َوَما ُيضْ 

 اللَِّه ادُْع اللََّه َأْن قَاَل نَاٌس ِمْن أُمَِّيت ُعِرُضوا َعَليَّ ُغزَاًة ِيف َسِبيِل اللَِّه َكَما قَاَل ِيف اْألَوَِّل قَاَلْت فَـُقْلُت يَا َرُسولَ 

ُهْم قَاَل أَْنِت ِمْن اْألَوَِّلَني فـَرَِكَبْت اْلَبْحَر ِيف َزَماِن ُمَعا ِويََة ْبِن َأِيب ُسْفَياَن َفُصرَِعْت َعْن َدابَِّتَها ِحَني َجيَْعَلِين ِمنـْ

  .  3 َخَرَجْت ِمْن اْلَبْحِر فـََهَلَكتْ 

  ذ

                                                           

رِيِض ، ح كتاب املرضى ، 
َ
5659بَاُب َوْضِع الَيِد َعَلى امل صحيح البخاري ،    2  

2580َوالنَِّساء،ح صحيح البخاري ، كتاب اجلهاد و السري ، بَاب الدَُّعاِء بِاجلَِْهاِد َوالشََّهاَدِة لِلرَِّجاِل  3  
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  :الحديث الثالث

َبَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَىل اْلَمِديَنِة تَِبعَ َعْن  ُسرَاَقُة ْبُن َماِلِك ْبِن ُجْعُشٍم ُه اْلبَـرَاَء َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َلمَّا أَقـْ

َفَدَعا َلُه قَاَل فـََعِطَش  َفَدَعا َعَلْيِه النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَساَخْت ِبِه فـََرُسُه قَاَل ادُْع اللََّه ِيل َوَال َأُضرُّكَ 

قَاَل أَبُو َبْكٍر َفَأَخْذُت َقَدًحا َفَحَلْبُت ِفيِه ُكْثَبًة ِمْن َلَنبٍ َفأَتـَْيُتُه َفَشِرَب  َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَمرَّ ِبرَاعٍ 

  .4 َحىتَّ َرِضيتُ 

  :الحديث الرابع

ُعوَن أَْلًفا « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ النَِّىبَّ  . »ِبَغْريِ ِحَساٍب َيْدُخُل ِمْن أُمَِّىت اْجلَنََّة َسبـْ

ُهمْ  ُهْم « قَاَل . فـََقاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل اللَِّه ادُْع اللََّه َأْن َجيَْعَلِىن ِمنـْ ُمثَّ قَاَم آَخُر فـََقاَل يَا َرُسوَل . »اللَُّهمَّ اْجَعْلُه ِمنـْ

ُهمْ    .5 .» َسبَـَقَك ِ�َا ُعكَّاَشةُ « قَاَل . اللَِّه ادُْع اللََّه َأْن َجيَْعَلِىن ِمنـْ

  :الحديث الخامس

َنا النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َخيُْطُب يـَْوَم اجلُُْمَعِة فـَقَ  اَم َرُجٌل فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل بـَيـْ

ىتَّ َما َكاَد الرَُّجُل َيِصُل ِإَىل َمْنزِلِِه فـََلْم تـََزْل ُمتَْطُر ِإَىل اجلُُْمَعِة ادُْع اللََّه َأْن َيْسِقيَـَنا فـَتَـَغيََّمْت السََّماُء َوُمِطْرنَا حَ 

َنا فـََقاَل ال َنا فَ اْلُمْقِبَلِة فـََقاَم َذِلَك الرَُّجُل َأْو َغيـْرُُه فـََقاَل ادُْع اللََّه َأْن َيْصرَِفُه َعنَّا فـََقْد َغرِقـْ َنا َوَال َعَليـْ َجَعَل لَُّهمَّ َحَوالَيـْ

  .6السََّحاُب يـَتَـَقطَُّع َحْوَل اْلَمِديَنِة َوَال ُميِْطُر أَْهَل اْلَمِديَنةِ 

  :الحديث السادس

َنا َوَما ُهَو ِإالَّ أَنَا َوأُمِّى َوأُمُّ َحرَاٍم َخاَلِىت فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أََنٍس قَاَل َدَخَل النَِّىبُّ  ُقوُموا « َعَليـْ

. ْنُه قَاَل َجَعَلُه َعَلى َميِيِنهِ فـََقاَل َرُجٌل لِثَاِبٍت أَْيَن َجَعَل أََنًسا مِ . ِىف َغْريِ َوْقِت َصَالٍة َفَصلَّى بَِنا. »َفُألَصلَِّى ِبُكْم 

                                                           

3618صحيح البخاري ، كتاب املناقب ، بَاب ِهْجَرِة النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابِِه ِإَىل اْلَمِديَنِة، ح    4  

. 542ِبَغْريِ ِحَساٍب َوالَ َعَذاٍب ، ح باب الدَّلِيِل َعَلى ُدُخوِل َطَواِئَف ِمَن اْلُمْسِلِمَني اْجلَنََّة صحيح مسلم ، كتاب االميان ،    5  

َلة ،ح صحيح البخاري ، كتاب الدعوات ،   َر ُمْستَـْقِبِل اْلِقبـْ 5866بَاب الدَُّعاِء َغيـْ  6  
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نـَْيا َواآلِخَرِة فـََقاَلْت أُمِّى يَا َرُسوَل اللَِّه ُخوَ  قَاَل . ْيِدُمَك ادُْع اللََّه َلهُ ُمثَّ َدَعا لََنا أَْهَل اْلبَـْيِت ِبُكلِّ َخْريٍ ِمْن َخْريِ الدُّ

  .»7اللَُّهمَّ َأْكِثْر َماَلُه َوَوَلَدُه َوبَارِْك لَُه ِفيِه «  بِِه َأْن قَاَل َفَدَعا ِىل ِبُكلِّ َخْريٍ وََكاَن ِىف آِخِر َما َدَعا ِىل 

  :الحديث السابع

فـََقرَّبـَْنا إِلَْيِه طََعاًما َوَوْطَبًة  -قَاَل  -َعَلى َأِىب  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُبْسٍر قَاَل نـََزَل َرُسوُل اللَِّه 

َها ُمثَّ أُِتَى بَِتْمٍر َفَكاَن يَْأُكُلُه َويـُْلِقى النـََّوى بـَْنيَ ِإْصبَـَعْيِه  قَاَل ُشْعَبُة ُهَو َظىنِّ  -سَّبَّابََة َواْلُوْسَطى َوَجيَْمُع الَفَأَكَل ِمنـْ

 -قَاَل  -ُمثَّ أُِتَى ِبَشرَاٍب َفَشرِبَُه ُمثَّ نَاَولَُه الَِّذى َعْن َميِيِنِه  -َوُهَو ِفيِه ِإْن َشاَء اللَُّه إِْلَقاُء النـََّوى بـَْنيَ اِإلْصبَـَعْنيِ 

تَـُهمْ  اللَُّهمَّ بَارِْك َهلُمْ « ادُْع اللََّه لََنا فـََقاَل فـََقاَل َأِىب َوَأَخَذ بِِلَجاِم َدابَِّتِه    .»8َواْغِفْر َهلُْم َواْرَمحُْهْم  ِىف َما َرَزقـْ

  :الحديث الثامن

َهِذِه اْلَمْرأَُة  َأَال أُرِيَك اْمرَأًَة ِمْن َأْهِل اْجلَنَِّة قـُْلُت بـََلى قَالَ : قَاَل ِيل اْبُن َعبَّاسٍ : َعطَاِء ْبن َأِىب َربَاٍح قَالَ  َعنْ 

َه ِيل قَاَل ِإْن ِشْئِت َصبَـْرِت السَّْوَداُء أََتْت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلْت ِإينِّ ُأْصرَُع َوِإينِّ أََتَكشَُّف فَادُْع اللَّ 

ْصِربُ فـََقاَلْت ِإينِّ أََتَكشَُّف فَادُْع اللََّه ِيل َأْن َال أََتَكشََّف َوَلِك اْجلَنَُّة َوِإْن ِشْئِت َدَعْوُت اللََّه َأْن يـَُعاِفَيِك فـََقاَلْت أَ 

  .9َفَدَعا َهلَا

  :الحديث التاسع

ِفيِهنَّ بِالبـَرََكِة يَا َرُسوَل اللَِّه ادُْع اللََّه : أَتـَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم بَِتَمرَاٍت، فـَُقْلتُ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَالَ 

ُخْذُهنَّ َواْجَعْلُهنَّ ِيف ِمْزَوِدَك َهَذا، َأْو ِيف َهَذا املِْزَوِد، ُكلََّما أََرْدَت : " فـََقاَل ِيل . َفَضمَُّهنَّ ُمثَّ َدَعا ِيل ِفيِهنَّ بِالبَـرََكةِ 

ُه نـَثْـرًا، فـََقْد َمحَْلُت ِمْن َذِلَك التَّْمِر َكَذا وََكَذا ِمْن َوْسٍق  ِيف َأْن تَْأُخَذ ِمْنُه َشْيًئا َفَأْدِخْل يََدَك ِفيِه َفُخْذُه َوَال تـَْنثـُرْ 

نَُّه انـَْقَطعَ َسِبيِل اللَِّه، َفُكنَّا نَْأُكُل ِمْنُه َونُْطِعُم، وََكاَن َال يـَُفارُِق ِحْقِوي َحىتَّ َكاَن يـَْوُم قـَْتِل ُعْثَماَن فَإِ 
10.  

  

  

                                                           

.1533َها ِمَن الطَّاِهرَاِت، ح باب َجَواِز اجلََْماَعِة ِىف النَّاِفَلِة َوالصََّالِة َعَلى َحِصٍري َوُمخْرٍَة َوثـَْوٍب َوَغريِْ صحيح مسلم ، كتاب املساجد ،    7  

.5449، ح .... باب اْسِتْحَباِب َوْضِع النـََّوى َخارَِج التَّْمرِ صحيح مسلم، كتاب األشربة،   8  

5220بَاب َفْضِل َمْن ُيْصرَُع ِمْن الرِّيِح ، ح صحيح البخاري ، كتاب املرضى ،    9  

.، حكم االلباين ، حسن  3839ِب َأِيب ُهرَيـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، ح بَاُب َمَناقِ سنن الرتمذي ، أبواب املناقب ،    10  
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  :الحديث العاشر

َشقَّ َعَلى اْألَْنَصاِر النـََّواِضُح، َفاْجَتَمُعوا ِعْنَد النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسأَُلونَُه َأْن : َماِلٍك قَالَ  َعْن أََنِس ْبنِ 

) 3(َصاِر، َمْرَحًبا بِاْألَْنَصاِر َمْرَحًبا بِاْألَنْ : " ُيْكرَِي َهلُْم نـَْهرًا َسْيًحا  ، فـََقاَل َهلُْم َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

: فـََقاَل بـَْعُضُهْم لِبَـْعضٍ "  ، َواِهللا َال َتْسأَُلوِين اْليَـْوَم َشْيًئا ِإالَّ أَْعطَْيُتُكُموُه، َوَال َأْسَأُل اَهللا َلُكْم َشْيًئا ِإالَّ أَْعطَانِيهِ 

َل اِهللا، ادُْع اَهللا لََنا بِاْلَمْغِفَرِة، فـََقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه يَا َرُسو : اْلَمْغِفَرَة، فـََقاُلوا) 4(اْغَتِنُموَها َوَسُلوا 

  .11 » .اللُهمَّ اْغِفْر ِلْألَْنَصاِر، َوِألَبـَْناِء اْألَْنَصاِر، َوِألَبـَْناِء أَبـَْناِء اْألَْنَصاِر : " َوَسلَّمَ 

  :الحديث الحادي عشر

يَا َرُسوَل اللَِّه، ادُْع اللََّه ِيل : أَْنَشَأ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َجْيًشا، َفأَتـَْيُتُه، فـَُقْلتُ : َعْن َأِيب أَُماَمَة، قَالَ 

ُمثَّ : َث َمرَّاٍت، قَالَ ، فـََغَزْونَا َفَسِلْمَنا َوَغِنْمَنا، َحىتَّ ذََكَر َذِلَك َثَال »اللَُّهمَّ َسلِّْمُهْم َوَغنِّْمُهمْ «: بِالشََّهاَدِة، قَالَ 

اللَُّهمَّ «: يَا َرُسوَل اللَِّه، ِإينِّ أَتـَْيُتَك تـَتـَْرى َثَالَث َمرَّاٍت، َأْسأَُلَك َأْن َتْدُعَو ِيل بِالشََّهاَدِة، فـَُقْلتَ : أَتـَْيُتُه، فـَُقْلتُ 

َعَلْيَك بِالصَّْوِم فَِإنَُّه َال «:  ْرِين ِبَعَمٍل أَْدُخُل ِبِه اْجلَنََّة، فـََقالَ َفَسِلْمَنا َوَغِنْمَنا يَا َرُسوَل اللَِّه، َفمُ » َسلِّْمُهْم َوَغنِّْمُهمْ 

  »12 ِمْثَل َلهُ 

  :الحديث الثاني عشر

َرُسوَل اللَِّه، ادُْع اللََّه يَا : َلمَّا رَأَْيُت ِمَن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِطيَب نـَْفٍس، قـُْلتُ : َعْن  َعاِئَشَة، أَنـََّها قَاَلتْ 

، َفَضِحَكْت َعاِئَشُة َحىتَّ »اللَُّهمَّ اْغِفْر لَِعاِئَشَة َما تـََقدََّم ِمْن َذنَِبَها َوَما تََأخََّر، َما َأَسرَّْت َوَما أَْعَلَنتْ «: ِيل، فـََقالَ 

: ، فـََقاَلتْ »أََيُسرُِّك ُدَعاِئي؟ «: ِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َسَقَط رَْأُسَها ِيف ِحْجرَِها ِمَن الضَِّحِك، قَاَل َهلَا َرُسوُل اللَّ 

 »13 َواللَِّه ِإنـََّها َلُدَعاِئي ِألُمَِّيت ِيف ُكلِّ َصَالةٍ «: َوَما ِيل َال َيُسرُِّين ُدَعاُؤَك فـََقاَل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  

  

                                                           

.حديث صحيح :،  حكم االرناؤوط 13226، ح  ُمْسَنُد أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اهللاُ تـََعاَىل َعْنهُ مسند أمحد بن حنبل، :  11  

.صحيح:، حكم االلباين 3425ْوَم َال يـَْعِدلُُه َشْيٌء ِمَن الطَّاَعاِت، ح ِذْكُر اْلبَـَياِن بَِأنَّ الصَّ صحيح ابن حبان ، كتاب الصوم ،    12   
ئِِهْم َرْضَواُن اللَِّه َعَلْيِهْم َأْمجَِعَني، ِكَتاُب ِإْخَبارِِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َمَناِقِب الصََّحابَِة، رَِجاِهلُْم َوِنَسائِِهْم ِبذِْكِر َأْمسَا  صحيح ان حبان ، 13

َها وَ    .حديث حسن: االلباين و االرناؤوط، حكم 7111َما تََأخَّرَ، ح ذْكُر َمْغِفَرِة اللَِّه َجلَّ َوَعَال ُذنُوَب َعاِئَشَة َما تـََقدََّم ِمنـْ
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  :الحديث الثالث عشر

صلى اهللا -قَاَل ُكْنُت َأْدُعو أُمِّى ِإَىل اِإلْسَالِم َوِهَى ُمْشرَِكٌة َفَدَعْوتـَُها يـَْوًما َفَأْمسََعْتِىن ِىف َرُسوِل اللَِّه  َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ 

ْنُت أَْدُعو َوأَنَا أَْبِكى قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإىنِّ كُ  - صلى اهللا عليه وسلم-َما َأْكَرُه َفأَتـَْيُت َرُسوَل اللَِّه  - عليه وسلم

ْهِدَى أُمَّ َأِىب ُهَريـَْرَة فـََقاَل أُمِّى ِإَىل اِإلْسَالِم فـََتْأَىب َعَلىَّ َفَدَعْوتـَُها اْليَـْوَم َفَأْمسََعْتِىن ِفيَك َما َأْكَرُه فَادُْع اللََّه َأْن يَـ 

صلى -َفَخَرْجُت ُمْسَتْبِشرًا ِبَدْعَوِة َنِىبِّ اللَِّه . »اللَُّهمَّ اْهِد أُمَّ َأِىب ُهَريـَْرَة «  -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوُل اللَِّه 

فـََلمَّا ِجْئُت َفِصْرُت ِإَىل اْلَباِب فَِإَذا ُهَو ُجمَاٌف َفَسِمَعْت أُمِّى َخْشَف َقَدَمىَّ فـََقاَلْت َمَكاَنَك يَا  - اهللا عليه وسلم

ْغَتَسَلْت َولَِبَسْت ِدْرَعَها َوَعِجَلْت َعْن ِمخَارَِها فـََفَتَحِت اْلَباَب ُمثَّ فَا -َومسَِْعُت َخْضَخَضَة اْلَماِء قَاَل . أَبَا ُهَريـَْرةَ 

-فـََرَجْعُت ِإَىل َرُسوِل اللَِّه  -قَاَل  -قَاَلْت يَا أَبَا ُهَريـَْرَة َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه 

قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه أَْبِشْر َقِد اْسَتَجاَب اللَُّه  -قَاَل  -َفأَتـَْيُتُه َوأَنَا أَْبِكى ِمَن اْلَفرَِح  -عليه وسلمصلى اهللا 

ادُْع اللََّه َأْن ُحيَبَِّبِىن  قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَّهِ  - قَاَل  - َفَحِمَد اللََّه َوأَثـَْىن َعَلْيِه َوقَاَل َخيـْرًا . َدْعَوَتَك َوَهَدى أُمَّ َأِىب ُهَريـَْرةَ 

َنا  اللَُّهمَّ َحبِّْب «  -صلى اهللا عليه وسلم- فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  -قَاَل  -أَنَا َوأُمِّى ِإَىل ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنَني َوُحيَبِّبَـُهْم إِلَيـْ

َفَما ُخِلَق ُمْؤِمٌن َيْسَمُع . »ُمْؤِمِنَني َوَحبِّْب إِلَْيِهُم اْلُمْؤِمِنَني ِإَىل ِعَباِدَك الْ  -يـَْعِىن أَبَا ُهَريـَْرَة َوأُمَُّه  -ُعبَـْيَدَك َهَذا 

ِىب َوَال يـَرَاِىن ِإالَّ َأَحبَِّىن 
14.  

  

  

  

 

 

  

  

  

                                                           

.6551باب ِمْن َفَضائِِل َأِىب ُهَريـْرََة الدَّْوِسىِّ رضى اهللا عنه، ح صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ،    14  
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  .النبي صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه و أّمته دون طلب منهم اهبدعا  يتلا ثيداحألا: المطب الثاني 

 :الحديث الرابع عشر

َالَء فـََوَضْعُت َلُه َوُضوًءا قَاَل َمْن َوَضَع َهَذا َفُأْخِربَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ   – النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل اخلَْ

فـََقاَل اللَُّهمَّ فـَقِّْهُه ِيف الدِّين -أي ابن عباس 
15.  

  .16اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل اللَُّهمَّ َعلِّْمُه اْلِكَتابَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َضمَِّين َرُسوُل اللَِّه َصلَّى :  ويف رواية

  .17 حلِْْكَمةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َضمَِّين النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَىل َصْدرِِه َوقَاَل اللَُّهمَّ َعلِّْمُه ا :ويف رواية 

  :الحديث الخامس عشر

لََّم يـَُقوُل يَا ثَاِبٍت اْألَْنَصارِيَّ َيْسَتْشِهُد أَبَا ُهَريـَْرَة أَْنُشُدَك اللََّه َهْل مسَِْعَت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ َحسَّاَن ْبَن  عن

  .18اَل أَبُو ُهَريـَْرَة نـََعمْ َحسَّاُن َأِجْب َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ أَيِّْدُه ِبُروِح اْلُقُدِس قَ 

  عشر  سادسالحديث ال

ِة يـَُقوُل اللَُّهمَّ أَْنِج َعيَّاَش ْبَن َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َرَفَع رَْأَسُه ِمْن الرَّْكَعِة اْآلِخرَ 

للَُّهمَّ َسَلَمَة ْبَن ِهَشاٍم اللَُّهمَّ أَْنِج اْلَولِيَد ْبَن اْلَولِيِد اللَُّهمَّ أَْنِج اْلُمْسَتْضَعِفَني ِمْن اْلُمْؤِمِنَني اَأِيب َربِيَعَة اللَُّهمَّ أَْنِج 

  .19.اْشُدْد َوْطأََتَك َعَلى ُمَضَر اللَُّهمَّ اْجَعْلَها ِسِنَني َكِسِين يُوُسفَ 

  

  

  

                                                           
َالِء ح صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ،  15     140بَاب َوْضِع اْلَماِء ِعْنَد اخلَْ

73بَاب قـَْوِل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ َعلِّْمُه اْلِكَتاَب، ح ي ، كتاب العلم ، صحيح البخار   16  
ُهَما ، صحيح البخاري ، كتاب املناقب ،   17   3473بَاب ِذْكِر اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ

434بَاب الشِّْعِر ِيف اْلَمْسِجِد، ح  صحيح البخاري ، كتاب الصالة ،  18  

951بَاب ُدَعاِء النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْجَعْلَها َعَلْيِهْم ِسِنَني َكِسِين يُوُسَف، ح صحيح البخاري ، كتاب اجلمعة ،   19  
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  :عشر   الحديث السابع

اللَُّهمَّ أَْمِض ِألَْصَحاِيب ِهْجَرتـَُهْم َوَال تـَُردَُّهْم َعَلى  :قال  النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ أن ّ ِيب َوقَّاٍص َعْن َسْعِد ْبِن أَ 

  .20أَْعَقاِ�ِمْ 

  :الحديث الثامن  عشر

َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا أَتَاُه قـَْوٌم ِبَصَدقَِتِهْم قَاَل اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى آِل َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِيب َأْوَىف قَاَل َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه 

 .21ُفَالٍن َفأَتَاُه َأِيب ِبَصَدقَِتِه فـََقاَل اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى آِل َأِيب َأْوىفَ 

  :الحديث التاسع  عشر

ُهَما َأنَّ  َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اللَُّهمَّ اْرَحْم اْلُمَحلِِّقَني قَاُلوا  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  .22قَاَل َواْلُمَقصِّرِينَ َواْلُمَقصِّرِيَن يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل اللَُّهمَّ اْرَحْم اْلُمَحلِِّقَني َقاُلوا َواْلُمَقصِّرِيَن يَا َرُسوَل اللَِّه 

  .ديث العشرون الح

ِة النـََّهاِر َال ُيَكلُِّمِين َوَال َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة الدَّْوِسيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َخرََج النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف طَائِفَ 

نـَُقاَع َفَجَلَس ِبِفَناِء بـَْيِت فَاطِ  َمَة فـََقاَل َأَمثَّ ُلَكُع َأَمثَّ ُلَكُع َفَحَبَسْتُه َشْيًئا َفظَنَـْنُت أَنـََّها ُأَكلُِّمُه َحىتَّ أََتى ُسوَق َبِين قـَيـْ

  .23ْن حيُِبُّهُ تـُْلِبُسُه ِسَخابًا َأْو تـَُغسُِّلُه َفَجاَء َيْشَتدُّ َحىتَّ َعانـََقُه َوقـَبـََّلُه َوقَاَل اللَُّهمَّ َأْحِبْبُه َوَأِحبَّ مَ 

  :وفي رواية

ُهَما َحدََّث َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن يَْأُخُذُه َواحلََْسنَ  َعْن ُأَساَمَة ْبنِ   فـَيَـُقوُل َزْيٍد َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  .24اللَُّهمَّ َأِحبـَُّهَما فَِإينِّ ُأِحبـُُّهَما

                                                           

3643ْيِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ أَْمِض ِألَْصَحاِيب ِهْجَرتـَُهْم ، ح بَاب قـَْوِل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ صحيح البخاري ، كتاب املناقب ، 20   

2544، ح  .باب الدَُّعاِء ِلَمْن أََتى ِبَصَدقَِتهِ صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ،    21  

3205باب تـَْفِضيِل اْحلَْلِق َعَلى التـَّْقِصِري َوَجَواِز التـَّْقِصِري، ح صحيح مسلم ، كتاب احلج ،    22  

1979بَاب َما ذُِكَر ِيف اْألَْسَواِق، ح صحيح البخاري ، كتاب البيوع ،    23  
بَاب ِذْكِر ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد ، ح صحيح البخاري ، كتاب املناقب ، باب 24

3455                                                                
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  :وفي رواية أخرى 

ُهَماكَ  اَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَْأُخُذِين فـَيـُْقِعُدِين َعَلى َفِخِذِه َويـُْقِعُد َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  .25احلََْسَن َعَلى َفِخِذِه اْألُْخَرى ُمثَّ َيُضمُُّهَما ُمثَّ يـَُقوُل اللَُّهمَّ اْرَمحُْهَما فَِإينِّ أَْرَمحُُهَما

  .الحديث الحادي و  العشرون 

َع النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجًال يـَْقرَأُ ِيف اْلَمْسِجدِ َعْن  َها قَاَلْت مسَِ فـََقاَل َرِمحَُه اللَُّه َلَقْد  َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  .أَذَْكَرِين َكَذا وََكَذا آيًَة َأْسَقْطتـُُهنَّ ِمْن ُسوَرِة َكَذا وََكَذا

ابن بشر  – َعْبِد اللَِّه َعْن َعاِئَشَة تـََهجََّد النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف بـَْيِيت َفَسِمَع َصْوَت َعبَّادٍ َوزَاَد َعبَّاُد ْبُن 

  .26 ُيَصلِّي ِيف اْلَمْسِجِد فَـَقاَل يَا َعاِئَشُة َأَصْوُت َعبَّاٍد َهَذا قـُْلُت نـََعْم قَاَل اللَُّهمَّ اْرَحْم َعبَّاًدا -

  .الحديث الثاني و  العشرون 

َدَخْلُت َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف بـَْيِتِه َعَلى َسرِيٍر ُمْرَمٍل َوَعَلْيِه  :َعْن َأِيب ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

تُُه ِخبََربِنَا َوَخَربِ َأِيب َعاِمٍر َوقَاَل ُقْل لَُه اْستَـْغِفْر ِيل َفَدَعا ِمبَاٍء ِفرَاٌش َقْد أَثـََّر رَِماُل السَّرِيِر ِبَظْهرِِه َوَجْنبَـْيِه َفَأْخبَـرْ 

ِة فـَْوَق  َل اللَُّهمَّ اْجَعْلُه يـَْوَم اْلِقَيامَ فـَتَـَوضََّأ ُمثَّ َرَفَع َيَدْيِه فـََقاَل اللَُّهمَّ اْغِفْر لُِعبَـْيٍد َأِيب َعاِمٍر َورَأَْيُت بـََياَض ِإْبطَْيِه ُمثَّ قَا

َبُه َوأَْدِخْلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكِثٍري ِمْن َخْلِقَك ِمْن النَّاِس فـَُقْلُت َوِيل فَاْستَـْغِفْر فـََقاَل اللَُّهمَّ اْغِفْر لَِعْبِد اللَِّه ْبِن قـَْيٍس َذنْـ 

  خمتصر. 27 ُمْدَخًال َكرِميًا

  و  العشرون ثالثالحديث ال

َم فـََقاُلوا يَا َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقِدَم طَُفْيُل ْبُن َعْمرٍو الدَّْوِسيُّ َوَأْصَحابُُه َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة 

َها َفِقيَل َهَلَكْت َدْوٌس قَاَل اللَُّهمَّ    .28اْهِد َدْوًسا َوْأِت ِ�ِمْ َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َدْوًسا َعَصْت َوأََبْت فَادُْع اللََّه َعَليـْ

  

                                                           

5544لصَِّيبِّ َعَلى اْلَفِخِذ، ح بَاب َوْضِع اصحيح البخاري ، كتاب األدب ،     

2461كتاب الشهادت ، بَاب َشَهاَدِة اْألَْعَمى َوأَْمرِِه َوِنَكاِحِه َوإِْنَكاِحِه َوُمَبايـََعِتِه َوقـَُبولِِه، ح صحيح البخاري ،     26  

3979بَاب َغْزَوِة أَْوطَاٍس ، ح صحيح البخاري ، كتاب املغازي ،    27  

2720بَاب الدَُّعاِء لِْلُمْشرِِكَني بِاْهلَُدى لَِيَتأَلََّفُهْم، ح اجلهاد والسري ، صحيح البخاري ، كتاب    28  
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  الحديث الربع و  العشرون

ِيل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأَال تُرُِحيِين ِمْن ِذي اْخلََلَصِة وََكاَن بـَْيًتا ِيف َخثْـَعَم  قَاَل قَالَ َعْن َجرِيٍر َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

ْنطََلْقُت ِيف َمخِْسَني َوِماَئِة َفاِرٍس ِمْن َأْمحََس وََكانُوا َأْصَحاَب َخْيٍل وَُكْنُت َال أَثـُْبُت َعَلى ُيَسمَّى اْلَكْعَبَة اْلَيمانَِيَة فَا

َها ا َمْهِدي�ا َفانْ اْخلَْيِل َفَضَرَب ِيف َصْدرِي َحىتَّ رَأَْيُت أَثـََر َأَصاِبِعِه ِيف َصْدرِي َوقَاَل اللَُّهمَّ ثـَبِّْتُه َواْجَعْلُه َهاِديً  طََلَق إِلَيـْ

ي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َما َفَكَسَرَها َوَحرَّقـََها ُمثَّ بـََعَث ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل َرُسوُل َجرِيٍر َوالَّذِ 

  .29 َس َورَِجاِهلَا َمخَْس َمرَّاتٍ ِجْئُتَك َحىتَّ تـَرَْكتـَُها َكأَنـََّها َمجٌَل َأْجَرُب قَاَل فـََباَرَك ِيف َخْيِل َأمحَْ 

  الحديث الخامس و  العشرون

 فَادُْع اللََّه َأْن َجيَْعَل أَتْـَباَعَنا َعْن َأِيب َمحَْزَة َرُجًال ِمْن اْألَْنَصاِر قَاَلْت اْألَْنَصاُر ِإنَّ ِلُكلِّ قـَْوٍم أَتْـَباًعا َوِإنَّا َقْد اتـَّبَـْعَناكَ 

ُهمْ ِمنَّا قَاَل النَِّيبُّ    .30َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ اْجَعْل أَتْـَباَعُهْم ِمنـْ

  الحديث السادس و  العشرون

اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلألَْنَصاِر َوألَبـَْناِء األَْنَصاِر َوأَبـَْناِء «  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َزْيِد ْبِن أَْرَقَم قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه 

  .» 31ِء األَْنَصارِ أَبـَْنا

  الحديث السابع و  العشرون

الصَِّيبُّ فَـَلمَّا َرَجَع َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َكاَن اْبٌن ِألَِيب طَْلَحَة َيْشَتِكي َفَخرََج أَبُو طَْلَحَة فـَُقِبَض 

َها فـََلمَّا أَبُو طَْلَحَة قَاَل َما فـََعَل اْبِين قَاَلْت أُمُّ ُسَلْيٍم ُهَو َأْسَكُن َما َكاَن فـََقرََّبْت إِلَيْ  ِه اْلَعَشاَء فـَتَـَعشَّى ُمثَّ َأَصاَب ِمنـْ

ا َأْصَبَح أَبُو طَْلَحَة أََتى َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَ  َلَة فـَرََغ قَاَلْت َواُروا الصَِّيبَّ فـََلمَّ َأْخبَـَرُه فـََقاَل أَْعَرْسُتْم اللَّيـْ

َوَسلََّم ارِْك َهلَُما فـََوَلَدْت ُغَالًما قَاَل ِيل أَبُو طَْلَحَة اْحَفْظُه َحىتَّ تَْأِيتَ ِبِه النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه قَاَل نـََعْم قَاَل اللَُّهمَّ بَ 

للَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل أََمَعُه َشْيٌء َفأََتى ِبِه النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَْرَسَلْت َمَعُه بَِتَمرَاٍت َفَأَخَذُه النَِّيبُّ َصلَّى ا

                                                           

2847بَاب اْلِبَشارَِة ِيف اْلُفُتوِح، صحيح البخاري ، كتاب اجلهاد والسري ،    29  

3504بَاب أَتْـَباِع اْألَْنَصاِر، صحيح البخاري ، كتاب املناقب ،   30  

6570باب ِمْن َفَضائِِل األَْنَصاِر رضى اهللا تعاىل عنهم ، ح صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ،   31  
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َها ِيف ِيف الصَِّيبِّ َوَحنََّكُه بِِه قَاُلوا نـََعْم َمتَرَاٌت َفَأَخَذَها النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَمَضَغَها ُمثَّ َأَخَذ ِمْن ِفيِه َفَجَعلَ 

  .32َوَمسَّاُه َعْبَد اللَّهِ 

  ن و  العشرونالحديث الثام

َها َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَُعوُِّذ بـَْعَض أَْهِلِه ميَْ  َسُح بَِيِدِه اْلُيْمَىن َويـَُقوُل َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  .33ِإالَّ ِشَفاُؤَك ِشَفاًء َال يـَُغاِدُر َسَقًمااللَُّهمَّ َربَّ النَّاِس أَْذِهْب اْلَباَس اْشِفِه َوأَْنَت الشَّاِيف َال ِشَفاَء 

  احلديث التاسع  و  العشرون

َع النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل اللَُّهمَّ فَ  َا ُمْؤِمٍن َسَبْبُتُه َفاْجَعْل َذِلَك َلُه َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه مسَِ َأميُّ

  34.ًة إِلَْيَك يـَْوَم اْلِقَياَمةِ قـُْربَ 

   الحديث الثالثون

َعَلى َأِىب َسَلَمَة َوَقْد َشقَّ َبَصرُُه َفَأْغَمَضُه ُمثَّ قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أُمِّ َسَلَمَة قَاَلْت َدَخَل َرُسوُل اللَِّه 

َال َتْدُعوا َعَلى أَنـُْفِسُكْم ِإالَّ ِخبَْريٍ فَِإنَّ « ِمْن أَْهِلِه فـََقاَل  َفَضجَّ نَاسٌ . »ِإنَّ الرُّوَح ِإَذا قُِبَض تَِبَعُه اْلَبَصُر « 

اللَُّهمَّ اْغِفْر َألِىب َسَلَمَة َواْرَفْع َدَرَجَتُه ِىف اْلَمْهِديَِّني َواْخُلْفُه ِىف « ُمثَّ قَاَل . »اْلَمالَِئَكَة يـَُؤمُِّنوَن َعَلى َما تـَُقوُلوَن 

  .35»َونـَوِّْر َلُه ِفيِه . َغاِبرِيَن َواْغِفْر لََنا َوَلُه يَا َربَّ اْلَعاَلِمَني َواْفَسْح َلُه ِىف قـَْربِهِ َعِقِبِه ِىف الْ 

   الحديث الحادي و الثالثون

َعَلى َجَنازٍَة َفَحِفْظُت ِمْن ُدَعائِِه َوُهَو  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َعْوَف ْبَن َماِلٍك يـَُقوُل َصلَّى َرُسوُل اللَِّه 

اِء َوالثـَّْلِج َواْلبَـَرِد َونـَقِِّه اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُه َواْرَمحُْه َوَعاِفِه َواْعُف َعْنُه َوَأْكرِْم نـُزَُلُه َوَوسِّْع ُمْدَخَلُه َواْغِسْلُه بِاْلمَ « يـَُقوُل 

رًا ِمْن َدارِِه َوأَْهًال َخيـْرً  َنِس َوأَْبِدْلُه َدارًا َخيـْ طَايَا َكَما نـَقَّْيَت الثـَّْوَب األَبـَْيَض ِمَن الدَّ ا ِمْن أَْهِلِه َوَزْوًجا َخيـْرًا ِمَن اخلَْ

                                                           

5048بَاب َتْسِمَيِة اْلَمْوُلوِد َغَداَة يُوَلُد ِلَمْن َملْ يـَُعقَّ َعْنُه َوَحتِْنيِكِه، ح صحيح البخاري ، كتاب العقيقة ،    32  

5302رُقْـَيِة النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ، ح  بَابصحيح البخاري ، كتاب الطب ،    33  

5884بَاب قـَْوِل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن آَذيـُْتُه فَاْجَعْلُه َلُه زََكاًة َوَرْمحًَة، ح صحيح البخاري ، كتاب الدعوات ،    34  

2169َماِض اْلَميِِّت َوالدَُّعاِء َلُه ِإَذا ُحِضَر،ح باب ِىف ِإغْ صحيح مسلم ، كتاب اجلنائز ،   35  
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قَاَل َحىتَّ َمتَنـَّْيُت َأْن َأُكوَن أَنَا َذِلَك . »اِب اْلَقْربِ َأْو ِمْن َعَذاِب النَّاِر ِمْن َزْوِجِه َوأَْدِخْلُه اْجلَنََّة َوأَِعْذُه ِمْن َعذَ 

  .36 اْلَميِّتَ 

   الحديث الثاني و الثالثون

َلتـَُها ِمْن َرُسوِل اللَّ   - -صلى اهللا عليه وسلم-ْن َعاِئَشَة أَنـََّها قَاَلْت َكاَن َرُسوُل اللَِّه ع صلى اهللا -ِه ُكلََّما َكاَن لَيـْ

السََّالُم َعَلْيُكْم َداَر قـَْوٍم ُمْؤِمِنَني َوأَتَاُكْم َما ُتوَعُدوَن « َخيْرُُج ِمْن آِخِر اللَّْيِل ِإَىل اْلَبِقيِع فـَيَـُقوُل  -  - عليه وسلم

  »37يِع اْلَغْرَقِد َغًدا ُمَؤجَُّلوَن َوِإنَّا ِإْن َشاَء اللَُّه ِبُكْم َالِحُقوَن اللَُّهمَّ اْغِفْر َألْهِل بَقِ 

   الحديث الثالث و الثالثون

ُرُك ِىف َسَواٍد َويـَْنظُُر ِىف  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعاِئَشَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  أََمَر ِبَكْبٍش أَقـَْرَن َيطَأُ ِىف َسَواٍد َويـَبـْ

  .»ُلمِّى اْلُمْديََة يَا َعاِئَشُة هَ « َسَواٍد َفأُِتَى بِِه لُِيَضحَِّى ِبِه فـََقاَل َهلَا 

بِاْسِم اللَِّه اللَُّهمَّ « فـََفَعَلْت ُمثَّ َأَخَذَها َوَأَخَذ اْلَكْبَش َفَأْضَجَعُه ُمثَّ َذَحبَُه ُمثَّ قَاَل . »اْشَحِذيَها ِحبََجٍر « ُمثَّ قَاَل 

  .38 ِبهِ  ُمثَّ َضحَّى. »تـََقبَّْل ِمْن ُحمَمٍَّد َوآِل ُحمَمٍَّد َوِمْن أُمَِّة ُحمَمٍَّد 

   الحديث الرابع و الثالثون

ُقُل التـُّرَاَب َعَلى  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل َجاَءنَا َرُسوُل اللَِّه  َوَحنُْن َحنِْفُر اْخلَْنَدَق َونـَنـْ

َهاِجرِيَن اللَُّهمَّ الَ َعْيَش ِإالَّ َعْيُش اآلِخَرِة فَاْغِفْر لِْلمُ «  -صلى اهللا عليه وسلم-َأْكَتاِفَنا فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 

  .»39َواألَْنَصاِر 

   الحديث الخامس و الثالثون

ِغَفاُر َغَفَر اللَُّه َهلَا « ِىف َصَالٍة  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن ُخَفاِف ْبِن ِإميَاَء اْلِغَفارِىِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه 

  .»40َوَأْسَلُم َساَلَمَها اللَُّه 

                                                           

2276باب الدَُّعاِء لِْلَميِِّت ِىف الصََّالِة ، ح صحيح مسلم ، كتاب اجلنائز،   36  

2299باب َما يـَُقاُل ِعْنَد ُدُخوِل اْلُقُبوِر َوالدَُّعاِء َألْهِلَها ، ح صحيح مسلم ، كتاب اجلنائز ،   37  

َها ُمَباَشَرًة ِبالَ تـَوِْكيٍل َوالتَّْسِمَيِة َوالتَّْكِبِري، ح تاب األضاحي ، صحيح مسلم ، ك  5203باب اْسِتْحَباِب الضَِّحيَِّة َوَذحبِْ  38  

3513بَاب ُدَعاِء النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْصِلْح اْألَْنَصاَر َواْلُمَهاِجَرَة، ح صحيح اخلاري ، كتاب املناقب ،   39  

6594لِِغَفاَر َوَأْسَلَم ، ح  -صلى اهللا عليه وسلم- باب ُدَعاِء النَِّىبِّ صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ،    40  
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   الحديث السادس و الثالثون

ِإَذا َكاَن َغَداُة اِالثـْنَـْنيِ َفْأِتِىن أَْنَت َوَوَلُدَك « لِْلَعبَّاِس  - صلى اهللا عليه وسلم-ِن َعبَّاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َعِن ابْ 

َفُعَك اللَُّه ِ�َا َوَوَلَدَك  اللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلَعبَّاِس « ًء ُمثَّ قَاَل فـََغَدا َوَغَدْونَا َمَعُه َوأَْلَبَسَنا ِكَسا. »َحىتَّ أَْدُعَو َهلُْم ِبَدْعَوٍة يـَنـْ

  »41َوَوَلِدِه َمْغِفَرًة ظَاِهَرًة َوبَاِطَنًة َال تـَُغاِدُر َذنـًْبا اللَُّهمَّ اْحَفْظُه ِىف َوَلِدِه 

   الحديث السابع و الثالثون

اللَُّهمَّ اْسَتِجْب ِلَسْعٍد ِإَذا َدَعاَك « قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  -ابن أيب وقاص  –َعْن َسْعٍد 

« قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-قَاَل أَبُو ِعيَسى َوَقْد ُرِوَى َهَذا احلَِْديُث َعْن ِإْمسَاِعيَل َعْن قـَْيٍس َأنَّ النَِّىبَّ . »

  » 42اللَُّهمَّ اْسَتِجْب ِلَسْعٍد ِإَذا َدَعاكَ 

   الحديث الثامن و الثالثون

َال «: ُمثَّ أَتَاُهْم فـََقالَ  َعْبِد اِهللا ْبِن َجْعَفٍر، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْمَهَل آَل َجْعَفٍر َثَالثًا َأْن يَْأتِيَـُهمْ َعْن 

أَمَّا «: ُمثَّ قَالَ " اٌخ َفَأَمَر ِحبَْلِق ُرُءوِسَنا َفِجيَء بَِنا َكأَنَّا أَفـْرَ » ايُتوِين بَِبِين َأِخي«: ُمثَّ قَالَ » تـَْبُكوا َأِخي بـَْعَد اْليَـْومِ 

َنا َأِيب طَاِلٍب، َوأَمَّا َعْبُد اِهللا َفَشِبيُه َخْلِقي َوُخُلِقي اللُهمَّ اْخُلْف «: ُمثَّ َأَخَذ بَِيَديَّ ُمثَّ قَالَ » ُحمَمٌَّد َفَشِبيُه َعمِّ

 َصْفَقِة َميِيِنِه، اللُهمَّ اْخُلْف َجْعَفرًا ِيف أَْهِلِه، َوبَارِْك لَِعْبِد اِهللا ِيف َصْفَقِة َميِيِنِه، َجْعَفرًا ِيف أَْهِلِه، َوبَارِْك لَِعْبِد اِهللا ِيف 

َرْت َلُه َفَجاَءِت أمَُّنا َفذَكَ : قَاَهلَا َثالَث ِمرَاٍر، قَالَ  اللُهمَّ اْخُلْف َجْعَفرًا ِيف أَْهِلِه َوبَارِْك لَِعْبِد اِهللا ِيف َصْفَقِة َميِيِنهِ 

نـَْيا َواْآلِخَرِة؟: " يـُْتَمَنا، َوَجَعَلْت تـُْفرُِح َلُه، فـََقالَ  َلَة َختَاِفَني َعَلْيِهْم َوأَنَا َولِيـُُّهْم ِيف الدُّ   .خمتصر »43 !اْلَعيـْ

   الحديث التاسع و الثالثون

يَا َرُسوَل اللَِّه، ادُْع اللََّه : اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِطيَب نـَْفٍس، قـُْلتُ َلمَّا رَأَْيُت ِمَن النَِّيبِّ َصلَّى : َعاِئَشَة، أَنـََّها قَاَلتْ  َعنْ 

، َفَضِحَكْت َعاِئَشُة َحىتَّ »اللَُّهمَّ اْغِفْر لَِعاِئَشَة َما تـََقدََّم ِمْن َذنَِبَها َوَما تََأخََّر، َما َأَسرَّْت َوَما أَْعَلَنتْ «: ِيل، فـََقالَ 

                                                           

.حسن: ، حكم االلباين 4129باب َمَناِقِب اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب رضى اهللا عنه ، ح سنن الرتمذي ، كتاب املناقب ،    41  

.صحيح : حكم األلباين . 4117باب َمَناِقِب َسْعِد ْبِن َأِىب َوقَّاٍص رضى اهللا عنه، ح سنن الرتمذي ، كتاب املناقب ،   42  

،1750ُمْسَنُد أَْهِل اْلبَـْيِت ، َحِديُث َعْبِد اِهللا ْبِن َجْعَفِر ْبِن َأِيب طَاِلٍب َرِضَي اهللاُ َعْنُه ، ح مسند أمحد بن حنبل ،   43 

إسناده صحيح: قال شعيب االرناؤوط     
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: ، فـََقاَلتْ »أََيُسرُِّك ُدَعاِئي؟ «:  ِحْجرَِها ِمَن الضَِّحِك، قَاَل َهلَا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َسَقَط رَْأُسَها ِيف 

  »44 َصَالةٍ  َواللَِّه ِإنـََّها َلُدَعاِئي ِألُمَِّيت ِيف ُكلِّ «: َوَما ِيل َال َيُسرُِّين ُدَعاُؤَك فـََقاَل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  :الحديث األربعون 

ُهَما َرِحَم اللَُّه َرُجًال َمسًْحا ِإَذا «: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ : َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  »45 بَاَع، َوِإَذا اْشتَـَرى، َوِإَذا اقـَْتَضى

  : عونالحديث الحادي و األرب

  »46َرِحَم اللَُّه اْمرَأً َصلَّى قـَْبَل الَعْصِر أَْربـًَعا«: َعْن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  قَالَ 

  :الحديث الثاني و األربعون 

َرِحَم اللَُّه َرُجًال قَاَم ِمَن اللَّْيِل ُيَصلِّي، َوأَيـَْقَظ «:  قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَالَ 

َجَها، فَِإْن َأَىب َنَضَحْت اْمرَأََتُه، فَِإْن أََبْت َنَضَح ِيف َوْجِهَها اْلَماَء، َوَرِحَم اللَُّه اْمرَأًَة قَاَمْت ِمَن اللَّْيِل، َوأَيـَْقَظْت َزوْ 

  »47ِيف َوْجِهِه اْلَماءَ 

  :لث و األربعون الحديث الثا

َجاَء النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُعوُدِين َوأَنَا ِمبَكََّة، َوُهَو َيْكَرُه َأْن : َعْن َسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّاٍص َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ 

َها، قَالَ  يَا َرُسوَل اللَِّه، : ، قـُْلتُ  أي سعد بن أيب وقاص »رَاءَ يـَْرَحُم اللَُّه اْبَن َعفْ «: َميُوَت بِاَألْرِض الَِّيت َهاَجَر ِمنـْ

فَالثـُُّلُث، َوالثـُُّلُث َكِثٌري، «: الثـُُّلُث، قَالَ : ، قـُْلتُ » الَ «: فَالشَّْطُر، قَالَ : ، قـُْلتُ » الَ «: أُوِصي ِمبَاِيل ُكلِِّه؟ قَالَ 

ٌر ِمْن َأْن تَ  َدَعُهْم َعالًَة يـََتَكفَُّفوَن النَّاَس ِيف أَْيِديِهْم، َوِإنََّك َمْهَما أَنـَْفْقَت ِمْن ِإنََّك َأْن َتدََع َوَرثـََتَك أَْغِنَياَء َخيـْ

                                                           
ئِِهْم َرْضَواُن اللَِّه َعَلْيِهْم َأْمجَِعَني ِكَتاُب ِإْخَبارِِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َمَناِقِب الصََّحابَِة، رَِجاِهلُْم َوِنَسائِِهْم ِبذِْكِر َأْمسَاصحيح ابن حبان ،    44

َها َوَما تََأخََّر، ح، ِذْكُر َمْغِفَرِة اللَِّه جَ     حسن: ، حكم االلباين و االرناؤوط 7111لَّ َوَعَال ُذنُوَب َعاِئَشَة َما تـََقدََّم ِمنـْ

2076بَاُب السُُّهوَلِة َوالسََّماَحِة ِيف الشِّرَاِء َوالبَـْيِع، َوَمْن طََلَب َحق�ا فـَْلَيْطلُْبُه ِيف َعَفاٍف ، ح صحيح البخاري ، كتاب البيوع ،   45  

.حسن : ، حكم األلباين 430بَاُب َما َجاَء ِيف اَألْربَِع قـَْبَل الَعْصِر، ح سنن الرتمذي ، أبواب الصالة ،   46  

.حسن صحيح : ، حكم األلباين 1610كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب الرتغيب يف قيام الليل ، ح سنن النسائي ،    47  
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فـَيَـْنَتِفَع ِبَك نَاٌس َوُيَضرَّ  نـََفَقٍة، فَِإنـََّها َصَدَقٌة، َحىتَّ اللُّْقَمُة الَِّيت تـَْرفـَُعَها ِإَىل ِيف اْمَرأَِتَك، َوَعَسى اللَُّه َأْن يـَْرفـََعَك،

  .» 48، » آَخُرونَ  ِبكَ 

  :الحديث الرابع و األربعون 

ِه أَنَُّه َأْسَلَم َوأََبِت اْمرَأَتُُه َأْن ُتسْ  ِلَم َفَجاَء اْبٌن َهلَُما َصِغٌري َعْن َعْبِد احلَِْميِد ْبِن َسَلَمَة األَْنَصارِىِّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

ُلِغ اْحلُُلَم َفَأْجَلَس النَِّىبُّ  اللَُّهمَّ اْهِدِه « اَألَب َها ُهَنا َواألُمَّ َها ُهَنا ُمثَّ َخيـََّرُه فـََقاَل  -اهللا عليه وسلم صلى-ملَْ يـَبـْ

  .49َفَذَهَب ِإَىل أَبِيهِ . »

  :الحديث الخامس و األربعون 

هِ  صلى اهللا عليه -قَاَل اْستَـْقَرَض ِمىنِّ النَِّىبُّ  َعْن ِإْمسَاِعيَل ْبِن ِإبـْرَاِهيَم ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِىب َربِيَعَة َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

َا َجزَاُء السََّلِف احلَْْمُد « أَْربَِعَني أَْلًفا َفَجاَءُه َماٌل َفَدفـََعُه ِإَىلَّ َوَقاَل  - وسلم بَاَرَك اللَُّه َلَك ِىف أَْهِلَك َوَماِلَك ِإمنَّ

  .»50َواَألَداُء 

  :الحديث السادس و األربعون 

وََكاَن : ، قَالَ » اللَُّهمَّ بَارِْك ِألُمَِّيت ِيف ُبُكورَِها«: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َصْخٍر الَغاِمِديِّ قَالَ َعْن 

ِإَذا بـََعَث ِجتَاَرًة بـََعثـَُهْم َأوََّل  ِإَذا بـََعَث َسرِيًَّة، أَْو َجْيًشا، بـََعثـَُهْم َأوََّل النـََّهاِر، وََكاَن َصْخٌر َرُجًال تَاِجرًا، وََكانَ 

  .51النـََّهاِر، َفأَثـَْرى وََكثـَُر َمالُهُ 

  :الحديث السابع و األربعون 

َع ِمنَّا َحِديثًا ، : مسَِْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يـَُقوُل : َعْن َزْيِد ْبِن ثَاِبٍت ، قَاَل  َنضََّر اللَُّه اْمرَأً مسَِ

  .52ُه َحىتَّ يـُبَـلَِّغُه ، فـَُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإَىل َمْن ُهَو أَفـَْقُه ِمْنُه ، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه لَْيَس ِبَفِقيهٍ َفَحِفظَ 

                                                           

ٌر ِمْن أَْن يـََتَكفَُّفوا النَّاَس ح  بَابُ صحيح البخاري، كتاب الوصايا ،   ُرَك َورَثـََتُه أَْغِنَياَء َخيـْ . 2742أَْن يـَتـْ 48  

.صحيح : ، حكم األلباين 3508باب ِإْسَالِم َأَحِد الزَّْوَجْنيِ َوَختِْيِري اْلَوَلِد ،ح سنن النسائي ، كتاب الطالق ،   49  

.، حكم األلباين صحيح 4700اِالْسِتْقرَاِض، ح باب سنن النسائي ، كتاب البيوع ،   50  

.صحيح : حكم االلباين . 1212بَاُب َما َجاَء ِيف التَّْبِكِري بِالتَِّجاَرِة، ح سنن الرتمذي ، أبواب البيوع ،   51  

.صحيح : ، حكم األلباين  3662باب َفْضِل َنْشِر اْلِعْلِم ، ح سنن أيب داود ، كتاب العلم ،   52  
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  :الحديث الثامن و األربعون 

اللَّْيِل َفَصلَّى ، َوأَيـَْقَظ  َرِحَم اللَُّه َرُجالً قَاَم ِمنَ : قَاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة ، قَاَل 

ْت ، َوأَيـَْقَظْت َزْوَجَها ، اْمرَأََتُه َفَصلَّْت ، فَِإْن أََبْت َنَضَح ِيف َوْجِهَها اْلَماَء ، َرِحَم اللَُّه اْمرَأًَة قَاَمْت ِمَن اللَّْيِل َفَصلَّ 

  .53فَِإْن َأَىب َنَضَحْت ِيف َوْجِهِه اْلَماءَ 

  :عون الحديث التاسع و األرب

اللَُّهمَّ بَارِْك َهلُْم ِيف ِمْكَياهلِِْم، «: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ : أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنهُ َعْن 

ِديَنةِ »  54َوبَارِْك َهلُْم ِيف َصاِعِهْم، َوُمدِِّهمْ 
َ
  يـَْعِين أَْهَل امل

  :الحديث الخمسون 

: قَاُلوا» اللَُّهمَّ بَارِْك لََنا ِيف َشْأِمَنا، اللَُّهمَّ بَارِْك لََنا ِيف َميَِنَنا«: ذََكَر النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعِن اْبِن ُعَمَر، قَالَ 

يَا َرُسوَل اللَِّه، َوِيف : قَاُلوا» ُهمَّ بَارِْك لََنا ِيف َميَِنَنااللَُّهمَّ بَارِْك لََنا ِيف َشْأِمَنا، اللَّ «: يَا َرُسوَل اللَِّه، َوِيف َجنِْدنَا؟ قَالَ 

  .»55ُهَناَك الزََّالزُِل َوالِفَنتُ، َوِ�َا َيْطُلُع قـَْرُن الشَّْيطَانِ «: َجنِْدنَا؟ َفَأظُنُُّه قَاَل ِيف الثَّالِثَةِ 

  

  

  

  

  

                                                           

  53 .حسن صحيح: ، حكم األلباين 1308باب قيام الليل، ح يب داود ، كتاب الصالة، سنن أ 

  54 2130بَاُب بـَرََكِة َصاِع النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُمدِّهم ، حصحيح البخاري ، كتاب البيوع ،  

ْشرِقِ «: َعَلْيِه َوَسلَّمَ بَاُب قـَْوِل النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ صحيح البخاري ، كتاب الفنت ،  
َ
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  :الخاتمة

ومع ذلك فالبقّية ،هذا املوضوع ، وهذا ما اتسَع له الوقت، يف مجعه وبيانه   يلتعاىلتبارك و  هذا ما َيّسر اهللا 

حيث ذكرت يف هذا البحث األحاديث اليت طلب  .املواَصلة مزيدا من البحث و من املوضوع تستحقُّ 

و األحاديث اليت دعا فيها النيب صلى اهللا عليه . هلم  عاء من النيب صلى اهللا عليه وسلم وداالصحابة الدع

  . به و ألمته دون طلب منهموسلم  ألصحا

 وما كان فيه من نقص فمين ومن الشيطان ال شريك له،  فما كان فيه من صواب وتوفيق فمن اهللا وحدههذا 

  .واهللا ورسوله بريئان الرجيم

أن  وصفاته العال وبامسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطى اهللا بأمسائه احلسىن نسأل

  .أن تشملنا دعوة نبيّينا عليه الصالة والسالم يف الدنيا واآلخرةيوفقنا ومجيع املسلمني 

كبرياً وصغرياً، قريباً وبعيداً، مواِفقاً وخمالفاً، طائعاً وعاصياً، ُمصيباً : قبوًال، وَسداداً، ونـَْفعاً لعبادك: اللهم

  .آمني!!.وُخمْطئاً 

سبحان ربك رب الِعزِّة عّما . إله إال أنت، أستغفرك، وأَتوب إليكسبحانك اللهم وحبمدك، َأشهد أن ال 

  .َيِصفون، وسالٌم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني

  .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه َأمجعني وباركوصلى اهللا وسّلم

  

  

  

  

  

  


