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ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات  ،إن الحمد هلل نحمده ونستعينه 
وأشهد أن ال إله إال هللا  ،أعمالنا من يهده هللا فال مضل ومن يضلل فال هادي له

وحده ال شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله 
 ًا.وأصحابه وسلم تسليمًا كثير 

 َوَأنُتم ِإَلَّ َتُموُتنَّ َوََل ُتَقاِتِهۦ َحقَّ ٱَّللََّ ٱتَُّقوْا َءاَمُنوْا ٱلَِّذيَن َي ََٰٓأيَُّها : قال تعالى •

مُّسِۡلُموَن
 ٖ  َو ِحَدة ٖ  نَّفۡس مِّن َخَلَقُكم ٱلَِّذي َربَُّكُم ٱتَُّقوْا ٱلنَّاُس َي ََٰٓأيَُّها, وقال: (1)

 ٱلَِّذي َّللََّٱ َوٱتَُّقوْا ۚ ٖ  آَٰءَوِنَس اٖ  ِثيرَك اٖ  لاِرَج ِمنُۡهَما َبثََّو َزۡوَجَها ِمنَۡها َوَخَلَق

 ٱلَِّذيَن َي ََٰٓأيَُّها, وقال: (2)اٖ  َرِقيب َعَليُۡكمۡ َكاَن ٱَّللََّ ِإنَّ َوٱلَۡأرَۡحاَم  ِبِهۦ َتَسآََٰءُلوَن

 ُذُنوَبُكۡم   َلُكمۡ َوَيغِۡفرۡ َأۡعَم َلُكمۡ َلُكمۡ ُيصِۡلحۡ*اٖ  َسِديد اٖ  َقوۡل َوُقوُلوْا ٱَّللََّ ٱتَُّقوْا َءاَمُنوْا

(3)اَعِظيًم َفوًۡزا َفاَز َفَقدۡ َوَرُسوَلُهۥ ٱَّللََّ ُيِطِع َوَمن
. أما بعد: ثم 

فإن من أولى ما تصرف فيه األوقات, ويبذل في سبيله الجهد, العناية بسنة  •
العلم بالكتاب  , فإن العلم بها من أشرف العلوم, وأجل ِّها قدرًا, بعد()النبي 

( )ففيها أوكل هللا تعالى إلى رسوله  ،()العزيز, إذ هي المبينة لكتاب هللا 
 َوَلَعلَُّهمۡ ِإَليِۡهمۡ ُنزَِّل َما ِللنَّاِس ِلُتَبيَِّن ٱلذِّكَۡر ِإَليَۡك َوَأنَزلَۡنآَٰ :()بيان القرآن قال 

َيَتَفكَُّروَن
سرًا القرآن بأقواله, وأفعاله, بذلك خير قيام, مف (), فقام الرسول (4)

وتقريراته, وصفاته, مبينًا عن مشكل اآليات, مفصاًل مجملها, خصصًا عامها, 
 مقي ِّدًا مطلقها.

                                                             

 .(102آية رقم ) ،سورة آل عمران (1)
 .(1سورة النساء, آية رقم ) (2)
 .(71-70سورة األحزاب, آية رقم ) (3)
 .(44سورة النحل, آية رقم ) (4)
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فقال      ()ومن رحمة هللا سبحانه باألمة أن تكفل بحفظ كتابها وسنة رسولها  •
():  وَنَلَح ِفُظ َلُهۥ َوِإنَّا ٱلذِّكَۡر َنزَّلَۡنا َنحُۡن ِإنَّا

فداللتها على حفظ السنة  ,(1)
كر عني بها الوحي, وإما لزومًا, ألن السنة هي المبينة  إما اقتضاء, ألن لفظة الذ ِّ
ر, ومن  ر إال بحفظ المبي ِّن المفس ِّ للكتاب الشارحة له, وال يتم حفظ المبَّين المفسَّ

نة, رجااًل علماء جهابذة, صانوها, وحف ظوها, فضله سبحانه أن هيأ لهذه السُّ
وبيان المقبول والمردود منها, وعلى رأس أوالئك واجتهدوا في كتابتها وتدوينها, 

الرجال الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم الذين أرخصوا المهج وبذلوا الغالي 
والنفيس لينشروا هذا الدين في أصقاع األرض ففاز بعضهم بدعاء رسول هللا 

()  الصحابة, وقد وردت أحاديث فيها له فتميز بذلك الفضل عن غيره من
فأحببت أن ُأجليَّ وأبي ن المقبول  ()الدعاء لبعضهم لم تثبت عن رسول هللا 

 لبعض ()من المردود منها في هذا البحث الذي أسميته )أدعية رسول هللا 
 َوَما  الصحابة تخريجًا ودراسًة(, وهللَا أسأل القبول والعون والتوفيق والسداد...

ُأِنيُب َوِإَليِۡه َتَوكَّلُۡت َعَليِۡه ِبٱَّللَِّ  ِإَلَّ ِقيََٰٓتوِۡفي
(2). 

 
 أهمية املوضوع وسبب اختياره:  •

لبعض الصحابة رضوان هللا عليهم فضل من هللا تعالى  ()دعاء رسول هللا  
يؤتيه من يشاء وقد اشتهرت بعض األحاديث في ذلك فأحببت أن ُأبي ن في هذا 

فق البحث حال تلك األحادي ث من حيث القبول والرد بعد دراسة أسانيدها ومتونها وِّ
 منهج المحدثين, لذا تم اختياري لهذا الموضوع.

 

 الدراسات السابقة:  •

                                                             

 .(9سورة الحجر, آية رقم )( 1)
 .(88آية ) ،سورة هود( 2)
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الواردة في دعاء  األحاديث ودراسة لم أقف على كتاب مستقل في تخريج 
 .لبعض الصحابة ()رسول هللا 

 

 خطة البحث:  •
ثم قمُت بتخريج أحاديث أدعية رسول هللا قدمُت بين يدي البحث مقدمة يسيرة  

() ثم ذكرُت الخاتمة والفهارس. ,لبعض الصحابة ودراستها 
تشتمل على: أهمية الموضوع, وسبب اختياره, والدراسات السابقة,  المقدمة •

 وخطة البحث, ومنهج العمل في البحث.
مة , وهي مقسلبعض الصحابة ودراستها ()أدعية رسول هللا  تخريج أحاديث •

 على مباحث: 
وفيه  ()الواردة في الخلفاء الراشدين  ()المبحث األول: أدعية رسول هللا 

 :لبينمط
 .()لعمر بن الخطاب  ()دعاء رسول هللا المطلب األول:  
 .()لعثمان بن عفان  ()دعاء رسول هللا المطلب الثاني:  

وفيه  () الصحابة للسابقين إسالما من () أدعية رسول هللا المبحث الثاني:
 مطالب:

 .()لسعد بن أبي وقاص  ()دعاء رسول هللا المطلب األول:  
 .()ألبي ذر  ()دعاء رسول هللا المطلب الثاني:  
 .()ألبي سلمة  ()دعاء رسول هللا المطلب الثالث:  
 .()لعكاشة بن محصن  ()دعاء رسول هللا المطلب الرابع:  
لعبد هللا بن ذي البجادين المزني  ()سول هللا دعاء ر المطلب الخامس:  

() 
 .()ألبي هريرة وُأم ِّه  ()دعاء رسول هللا المطلب السادس:  
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 وولده.   ()للعباس( ) دعاء رسول هللا المطلب السابع:  
 .()لمعاوية بن أبي سفيان  ()دعاء رسول هللا المطلب الثامن:  
 (.( لجرير بن عبدهللا البجلي )دعاء رسول هللا ): المطلب التاسع 
 (.( لضمرة بن ثعلبة ): دعاء رسول هللا )المطلب العاشر 

 وفيه مطالب: ()لغلمان الصحابة  ()المبحث الثالث: أدعية رسول هللا 
 .(( لطلحة بن البراء )دعاء رسول هللا )المطلب األول:  
 .(( ألنس بن مالك )) دعاء رسول هللاالمطلب الثاني:  
 .()( لعبد هللا بن عباس دعاء رسول هللا )المطلب الثالث:  
 .(( للحسن بن علي بن أبي طالب )دعاء رسول هللا )المطلب الرابع:  

( وفيه للمبهمين من الصحابة ) ()المبحث الرابع: أدعية رسول هللا 
 مطالب:

 .( لشاب استأذنه بالزناسول هللا )دعاء ر المطلب األول:  
 .(( لغالم من األنصار )دعاء رسول هللا )المطلب الثاني:  
( لألنصار وألبناء األنصار وألبناء أبناء دعاء رسول هللا )المطلب الثالث:  

 األنصار.
 ( وفيه مطالب:لنساء الصحابة ) ()المبحث الرابع: أدعية رسول هللا  
 .()لعائشة  ()اء رسول هللا دعالمطلب األول:  
 .()( ألم حرام بنت ملحان دعاء رسول هللا )المطلب الثاني:  
 .()( لزوج جليبيب دعاء رسول هللا )المطلب الثالث:  

 خاتمة البحث, وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها. •
 ثبت المصادر والمراجع. •
 الفهارس:  •
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 فهرس اآليات. -أ 
 فهرس األحاديث النبوية  -ب 
 فهرس الرواة المترجم لهم – ج 
 فهرس الموضوعات -ـد 

 
 منهج العمل يف البحث:  •

 أضبط الكلمات المشكلة و أشرح األلفاظ الغريبة. -1 
لبعض الصحابة  ()قمت بتخريج األحاديث التي دعا بها رسول هللا  -2 

ترتيبهم في الخالفة, ثم الذين يلونهم مبتدًأ لمن دعا لهم من الخلفاء الراشدين على 
من العشرة المبشرين بالجنة, ثم األقدم إسالمًا من الرجال, ثم غلمان الصحابة في 

, ثم المبهمين الذين لم يتبين لي أسماءهم, ثم النساء مبتدًأ بالمشهورين ()عهده 
 منهم.
ثر بين اجعل نص الحديث المرفوع بين أقواس متقابلة ))  ((, و َنص األ -3 

  ., ونص أقوال العلماء بين " "قوسين )  (
, ثم أردف األحاديث الواردة في الدعاء رقمًا تسلسياً صحابي جعلت لكل  -4 

 .له
 ُأخرج األحاديث واآلثار على النحو التالي:  -5 
إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى  - أ 

كر الكت  اب والباب و والصفحة ورقم الحديث.أحدهما مع ذِّ
إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما, فإني أقوم بجمع طرقة  -ب 

فق قواعد المحدثين.   مع دراستها والحكم عليها وِّ
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 إذا كان الحديث بحاجة إلى عاضد, أجتهد في البحث عن الشواهد -ج 
 بما تقتضيه تلك الدراسة.  , وأدرس أسانيدها ثم أحكم عليهاالمقوية له والمتابعات

ُأرت ِّب مخرجي الحديث من غير أصحاب الكتب الستة على حسب  -د  
 وفي اتهم.

 ُأترجم لرجال اإلسناد على النحو التالي:  – 6 
إن كان من رجال ))التقريب(( اقتصرت على التعريف به على ما في  

ي الحكم على الحديث, التقريب((, إال إذا كان مختلفًا فيه ولمعرفة حاله أثٌر ف))
 و فإني أذكر الخالف فيه عند دراسة اإلسناد وُأرجح وفق قواعد الجرح والتعديل.

إذا لم يكن من رجال ))التقريب(( أترجم له من كتب الرجال األخرى بما يبين 
 حاله. 

 إذا وردت آية أعزوها إلى سورتها وأذكر رقم اآلية في السورة. -7 
 

 

 

 حممد وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهلل على نبينا 
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 املبحث األول 

 () الواردة يف اخللفاء الراشدين () أدعية رسول اهلل
 

 املطلب األول
 () لعمر بن اخلطاب () دعاء رسول اهلل

 
, (4), وابن حبان(3)د بن حميد, وعب(2), واإلمام أحمد(1)أخرج الترمذي 

خارجة بن عبد هللا األنصاري، عن  كلهم من ُطُرق عن (6), وأبو نعيم(5)واآلجري 
اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين ))قال:  ()نافع، عن ابن عمر، أن رسول هللا 

(. وكان أحبهما إليه عمر)قال:  ((الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب
 .واللفظ للترمذي

وخارجة بن عبدهللا بن سليمان األنصاري ضعفه اإلمام أحمد, والدارقطني,  
وقال فيه ابن معين: "ليس به بأس", وقال أبو حاتم: "شيخ حديثه صالح", وقال 

                                                             

رقــــم  6/58) ()عمـــر الخطـــاب  بـــاب فـــي مناقـــب أبـــي حفـــص –فـــي جامعـــه )المناقـــب  (1)
3681). 

 .(5696رقم  9/506في مسنده ) (2)
 .(757رقم  2/20المنتخب ) -في مسنده  (3)
 .(6881رقم  15/305في صحيحه ) (4)
 .(1346رقم  4/1874في كتاب الشريعة ) (5)
 .(35في كتاب فضائل الخلفاء الراشدين رقم ) (6)
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أبو داود: "شيخ", وقال ابن عدي: "ال بأس به", وذكره ابن حبان في الثقات, وقال 
 .(1)ابن حجر: صدوٌق له أوهام

ٌق آخر عن نافع عن ابن عمر ال يصلح االعتضاد به أخرجه وللحديث طري 
من طريق عصمة بن محمد, عن يحيى بن سعيد, عن نافع, به, وعصمة  (2)البزار

 .(3)بن محمد كذبه ابن معين, وقال الدارقطني متروك
 وللحديث شاهٌد من حديث أنس بن مالك, عن خباب بن األرت, قال سمعت  

لهم أعز اإلسالم بأحب ِّ الرجلين إليك بعمر بن الخطاب يقول: ))ال () رسول هللا
كلهم من  (6), والطبراني(5), البزار(4)أو بأبي جهل بن هشام(( أخرجه ابن سعد

ُطُرٍق عن  إسحاق بن يوسف)األزرق(, قال: نا القاسم بن عثمان, عن أنس بن 
 مالك. واللفظ للبزار.

ن عثمان البصري, قال فيه الحديث ضعيٌف من هذا الوجه تفرد به القاسم ب 
ث عنه إسحاق (8), وقال الذهبي(7)البخاري: "له أحاديث ال يتابع عليها" : "حدَّ

                                                             

ـــم  3/374الجـــرح والتعـــديل  (1) ـــان , ال1710رق ـــات البـــن حب ـــم  6/273ثق , الضـــعفاء 7700رق
,  الكاشــف 608رقــم  2/50, الكامــل فــي الضــعفاء 207رقــم  1/10والمتــروكين للــدارقطني 

 .(1611, التقريب رقم  1302رقم 
 .(5862رقم  12/194البحر الزخار ) –في مسنده  (2)
 .(5631رقم  2/68ميزان االعتدال ) (3)
 .(3/202في الطبقات الكبرى ) (4)
 .(2119رقم  6/57البحر الزخار ) -في مسنده (5)
 .(1860رقم  2/240في المعجم األوسط) (6)
 .(6825رقم  3/375ميزان )في ال (7)
 .المصدر نفسه (8)
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: "رواه (1)األزرق بمتن محفوظ وبقصة إسالم عمر, وهي منكرة جدًا", قال الهيثمي
 الطبراني في األوسط وفيه القاسم بن عثمان البصري وهو ضعيف".

ال يصلح لالعتبار, في  ()بن عباس كما للحديث شاهٌد من حديث ا 
, (3), أخرجه الترمذي(2)سنده النضر بن عبدالرحمن أبو عمر الخزاز وهو متروك

 .(4)وأحمد
 (5)وللحديث شاهٌد من حديث الحسن البصري مرساًل, رواه عبدهللا بن أحمد 
حسن، أن رسول هللا قال نا يونس، عن ال ,قثنا وهيب ,قثناعبداألعلى بن حمادقال 

()  :((  اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب))قال 
أخرج له الشيخان, و وهيب هو  (6)وعبداألعلى بن حماد الباهلي "ال بأس به" 

, ويونس هو ابن عبيد بن (7)ابن خالد الباهلي "ثقة ثبت لكنه تغير قلياًل بأخرة"
 .(8)دينار العبدي "ثقة ثبت فاضل"

 يح رجاله من رجال الصحيحين إال أنه ضعيٌف النقطاعه.الحديث سنده صح 
  

                                                             

 .(14406رقم  8/362في مجمع الزوائد ) (1)
 .(7144تقريب التهذيب رقم ) (2)
 .(3683رقم  6/58في جامعه ) (3)
 .(311رقم  1/249بة )في كتاب فضائل الصحا (4)
 .(338رقم  1/262في زوائده على فضائل الصحابة ) (5)
 .(3730تقريب التهذيب رقم ) (6)
 .(7487)تقريب التهذيب رقم  (7)
 .(7909تقريب التهذيب رقم ) (8)
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 (1)وللحديث شاهٌد آخر من حديث سعيد بن المسيب مرساًل أخرجه ابن سعد 
بن مسلم قال: أخبرنا خالد بن الحارث قال: أخبرنا عبد الرحمن بن اعفان عن 

اب إذا رأى عمر بن الخط ()حرملة، عن سعيد بن المسيب قال: كان رسول هللا 
فشدد دينه بعمر بن  .«اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك))أو أبا جهل بن هشام قال: 

 ((الخطاب 
, وعبدالرحمن بن حرملة بن عمرو (2)وخالد بن الحارث الهجيمي "ثقة ثبت" 

, وباقي رجال السند ثقات إال أن هذه الرواية من مراسيل (3)"صدوٌق ربما أخطأ"
هي من أصح المراسيل ذكر ذلك ابن معين سعيد بن المسيب ومراسيل سعيد 

, وهي مما يجوز االحتجاج بها قال ابن برهان: "مذهب (4)واإلمام أحمد وغيرهم
الشافعي أن المراسيل ال يجوز االحتجاج بها إال مراسيل الصحابة ومراسيل سعيد 

ونقل إمام الحرمين أن ذلك  ",(5)بن المسيب وما انعقد اإلجماع على العمل به
إذا كان المرسل من كبار التابعين وعادته الرواية عن " الشافعي فقال:مذهب 

ل بِّ ولذلك قَ ".قال: "العدل وغيره فليس بحجة، وإن لم يرو إال عن العدل فحجة
: وهذا ال ابن حجر.ق(الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب ألنه انفرد بهذه المزية

في جواب سائل سأله  -ال مقتضى ما عللبه الشافعي قبوله لمراسيل سعيد فإنه ق
ا ألنَّ "فقال له: كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوه عن غيره؟ فقال:  -

وال أثره عن أحد عرفنا عنه  ,إال وجدنا ما يدل على تسديده ال نحفظ لسعيد منقطعاً 

                                                             

 .(3/267في الطبقات الكبرى ) (1)
 .(1619تقريب التهذيب رقم ) (2)
 .(3840تقريب التهذيب رقم ) (3)
 .(1/555ح علل الترمذي )شر  (4)
 .(2/547النكت على ابن الصالح ) (5)
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فهذا " قال ابن حجر:"إال عن ثقة معروف، فمن كان بمثل حاله أحببنا قبول مرسله
 ".(1)لكونه كان ال يسمي إال عن ثقة ،أنه قبل مراسيل سعيد بن المسيب يدل على

والحديث سنده حسٌن من هذا الوجه, وهو صحيٌح لمجموع ُطُرقه, وصححه  
 .(3), و الشيخ األلباني(2)ابن حجر

 
 املطلب الثاني

 () لعثمان بن عفان () دعاء رسول اهلل
ثنا الحسين بن إسحاق  سليمان بن أحمد،عن  (4)أخرج أبو نعيم (1) 

، ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني، حدثني ىندبن مصعب األاالتستري، ثنا رجاء 
عثمان بن  ()عامر الشعبي، عن مسروق، عن عبدهللا، قال: رأى رسول هللا 

اللهم اغفر لعثمان ما أقبل وما أدبر، ))عفان يوم جيش العسرة جائيا وذاهبا، فقال: 
 ((ا أسر وما أجهروما أخفى وما أعلن، وم

الحديث في سنده رجاء بن مصعب األدنى لم أقف له على ترجمة, ومحمد  
 بن إسحاق الصنعاني لم أعرفه.  

 
بكر محمد بن عن أبي  (1)ومن طريقه ابن عساكر (5)وأخرج ابن سمعون  (2) 

يونس المطرز، حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم المكتب، حدثنا يحيى بن 
                                                             

 .(2/554المصدر نفسه ) (1)
 .(7/48في الفتح )( 2)
 .(6036رقم  3/316في مشكاة المصابيح ) (3)
 .(1/59في حلية األولياء )( 4)

 .(38رقم  1/107في أماليه ) (5)
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 ربي، حدثنا مسعر بن كدام، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري سليمان المحا
() قال: " رأيت رسول هللا ،()  ًيديه  من أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعا

 ((اللهم عثمان رضيت عنه فارض عنه))، يقول: ()يدعو لعثمان بن عفان 
 الحديث من رواية يحيى بن سليمان المحاربي عن مسعر, وروايته عن مسعر 

, كما تفرد بالسند عطية العوفي عن أبي (3), وذكره الذهبي(2)ال تصح قاله العقيلي
 وعطية صدوق يخطئ كثيرًا وكان مدلسًا ولم يصرح بالسماع. ()سعيد 
 فالحديث سنده ضعيٌف من هذا الوجه. 
من طريٍق  (6)وأبو نعيم (5), وأبو طاهر المخلص(4)وأخرجه بنحوه ابن شاهين 

به وقد ذكرته لبيان حاله, فيه  أبو نعيم الخراساني  عمر بن صبح  آخر ال يعتدُّ 
 .(7)وهو متروك كذبه ابن راهويه

هاشم بن القاسم، قثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام، عن  (8)وأخرج اإلمام أحمد 
قال: حدثني المهلب أبو عبد هللا، أنه دخل على سالم بن عبد هللا بن عمر بن 

فرفع ..., وفيه من يحمد علي بن أبي طالب ويذم عثمانالخطاب، وكان الرجل م
اللهم رضيت عن عثمان فارض ))يديه يلوي بهما إلى السماء:  ()رسول هللا 

                                                                                                                                                    

 .(7792رقم  39/54في تاريخ دمشق ) (1)
  .(2033رقم  4/408بير )في الضعفاء الك (2)
 .(6981رقم  2/736في المغني في الضعفاء ) (3)
 .(98رقم  1/135في شرح مذاهب أهل السنة ) (4)
 .(2730رقم  3/366في المخلصيات ) (5)
 .(32رقم  1/51في فضائل الخلفاء الراشدين) (6)
 .(4922تقريب التهذيب رقم ) (7)
 .(1/483في فضائل الصحابة ) (8)
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فدعا له الناس  ،((يا أيها الناس، ادعوا لعثمان))ثالث مرات، ثم قال:  ((عنه
 ...(.معهم ()جميعا مجتهدين ونبيهم 

, (1)أبو النضر لقبه قيصر "ثقة ثبت"وهاشم بن القاسم بن مسلم الليثي  
وعبدالحميد بن بهرام وثقه ابن معين وابن المديني وأحمد وأبو داود, وقال أبو حاتم 
والنسائي: "ليس به بأس", وقال ابن عدي:"هو في نفسه ال بأس به وإنما عابوا 

, ومهلب (2)عليه كثرة رواياته عن شهر وشهر ضعيف", وقال ابن حجر: "صدوق"
 .(3)بدهللا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عنهأبو ع
الحديث سنده ضعيف النقطاعه سالم بن عبدهللا بن عمر بن الخطاب لم  

يصرح بسماعه عمن سمع, وفي السند المهلب أبو عبدهللا وهو مجهول الحال, وقد 
 ورد األثر بنحو هذه القصة عن عبدهللا بن عمر بسند صحيح دون دعاء رسول

 (4)أخرجه البخاري  ()لعثمان  ()هللا 
حبيب بن أبي حبيب، من طريقه عن  (5)وأخرج أبو نعيم األصبهاني( 3) 

 ()كاتب مالك، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "لما جهز النبي 

                                                             

 .(7256ب التهذيب رقم )تقري (1)
,  والكامــل فــي الضــعفاء البــن عــدي 42رقــم  /6/8انظــر )الجــرح والتعــديل البــن أبــي حــاتم  (2)

ـــدال 1469رقـــم  7/7 ـــزان االعت ـــم  6/109, وتهـــذيب التهـــذيب 4766رقـــم  2/538, ومي رق
 .(3753, وتقريب التهذيب رقم 222

 .(1691رقك  8/370الجرح والتعديل ) (3)
 .(3699باب مناقب عثمان بن عفان رقم  -)فضائل الصحابة ري صحيح البخا (4)
 .(1/59في حلية األولياء ) (5)
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فقال: النبي  ()جيش العسرة جاء عثمان بألف دينار فصبها في حجر النبي 
() :((مان، ما على عثمان ما عمل بعد هذااللهم ال تنس لعث)). 

والحديث فيه حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك "متروك كذبه أبو داود  
 , وهذا الحديث ال ُيعتدُّ به وقد ذكرته لبيان حاله.(1)وجماعة"

                                                             

 .(1087تقريب التهذيب رقم ) (1)
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 املبحث الثاني

 () للسابقني إسالما من الصحابة () أدعية رسول اهلل
 

 املطلب األول
 () لسعد بن أبي وقاص () دعاء رسول اهلل

 

 ,(5), والحاكم(4), وابن حبان(3), والبزار(2), وابن أبي عاصم(1)أخرج الترمذي 
جعفر بن عون، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي كلهم من طرق عن 

 .((اللهم استجب لسعد إذا دعاك))قال:  ()حازم، عن سعد، أن رسول هللا 
 ي عاصم ))اللهم سدد رميته, وَأجِّب دعوته((.واللفظ للترمذي, ولفظ ابن أب

, وإسماعيل ابن (6)وجعفر بن عون هو المخزومي صدوق, أخرج له الجماعة 
, وقيس بن أبي حازم الكوفي مخضرم ويقال له (7)أبي خالد األحمسي "ثقة ثبت"

 .(8)رؤية أخرج له الجماعة
أبي خالد, عن وتابع موسى بُن عقبة جعفَر بن عون فرواه عن إسماعيل بن  

 ،من طريق إبراهيم بن يحيى بن هانئ, ثنا أبي (1)قيس, عن سعد أخرجه أبو نعيم

                                                             

 .(3751رقم  6/104في جامعه ) (1)
 .(1408في السنة رقم ) (2)
 .(2579رقم  3/207في كشف األستار ) (3)
 .(6990رقم  15/450في صحيحه ) (4)
  .(3/572في المستدرك ) (5)
 .(948التقريب رقم  (6)
 .(438التقريب رقم ) (7)
 .(5566التقريب رقم ) (8)
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, وأبوه ضعيف (2)ثنا موسى بن عقبة, به. وإبراهيم بن يحيى بن هانئ لين الحديث
, وقد رواه إبراهيم بن يحيى, عن أبيه, عن إسماعيل بن أبي خالد مباشرة ولم (3)

 (4)ن أبيه وإسماعيل ابن أبي خالد أخرجه البغوي يذكر فيه موسى بن عقبة بي
 والحديث ضعيف بهذا اإلسناد من وجهيه.

وبذلك يظهر تفرد جعفر بن عون في هذه الرواية, قال البزار: "تفرد بهذا  
 .(5)اإلسناد جعفر ابن عون"

وجاء الحديث عن سفيان بن عيينة, عن إسماعيل بن أبي خالد, عن قيس  
, وقد رواه عن إسماعيل بن أبي خالد, عن (6)بكر الدينوري مرساًل, أخرجه أبو 

 .(7)ذكرهم الدارقطني وأبو أسامة وحكام وهشيمُ  زائدةُ قيس مرساًل 
الحديث اختلف فيه على إسماعيل بن أبي خالد فرواه عنه جعفر بن عون 

 فأوصله, ورواه عنه سفيان بن عيينة وزائدة, وهشيم وأبو أسامة, وحكام فأرسلوه. 
, بل إن (8)راجح الرواية المرسلة, وهو ما رجحه الدارقطني وقال: "هو المحفوظ"وال

جعفر ابن عون روى الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد, عن قيس مرساًل, 
نه. (1)أخرجه البيهقي  , ورجحه وحسَّ

                                                                                                                                                    

 .(1/92في حلية األولياء ) (1)
 .(268التقريب رقم ) (2)
 .(7637التقريب رقم ) (3)
 .(3922رقم  14/124) في شرح السنة (4)
 .(2579رقم  3/207في كشف األستار ) (5)
 .(348رقم  2/218في المجالسة وجواهر العلم ) (6)
 .(640رقم  4/377في العلل ) (7)
 .المصدر نفسه (8)
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 املطلب الثاني

 (2)() ألبي ذر () رسول اهللدعاء 
بن سفيان،  (4)بريدة، قال: حدثني عن ابن إسحاقمن طريقه  (3)أخرج الحاكم 

قال: لما سار رسول  ()عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد هللا بن مسعود 
إلى تبوك جعل ال يزال يتخلف الرجل فيقولون: يا رسول هللا، تخلف  ()هللا 

دعوه، إن يك فيه خير فسيلحقه هللا بكم، وإن يك غير ذلك فقد ))فالن، فيقول: 
حتى قيل: يا رسول هللا، تخلف أبو ذر، وأبطأ به بعيره، فقال  ((أراحكم هللا منه

دعوه، إن يك فيه خير فسيلحقه هللا بكم، وإن يك غير ذلك فقد )): ()رسول هللا 
على بعيره فأبطأ عليه، فلما أبطأ عليه أخذ  ()فتلوم أبو ذر  ((أراحكم هللا منه

 ()اشيا، ونزل رسول هللا م ()متاعه فجعله على ظهره، فخرج يتبع رسول هللا 
                                                                                                                                                    

 .(6/189في دالئل النبوة ) (1)
ــال بعــد  (2) ــديمًا فيقــال بعــد ثالثــة, ويق ــو ذر الغفــاري, كــان إســالم أبــي ذر ق جنــدب بــن جنــادة أب

ه بعـدما أربعة, وقد روى عنه أنه قال: )أنا رابع اإلسالم(, وقيل خامسًا ثم رجع إلى بالد قوم
المدينـة فصـحبه إلـى  ()أسلم فأقام بها حتى مضت بدر وُأُحد والخندق, ثم قدم على النبي 

ثـم  ()إلـى الشـام فلـم يـزل بهـا حتـى َولِّـَي عثمـان  ()أن مات, وخرج بعد وفـاة أبـي بكـر 
االسـتيعاب  استقدمه عثمان لشكوى معاوية به وأسكنه الربذة فمات بهـا سـنة اثنتـين وثالثـين.

 .(2944رقم  4/1652معرفة األصحاب )في 
 .(3/52في المستدرك ) (3)
فـي إســناد الحــاكم يزيــد بـن ســفيان وهــو تصــحيف والصــواب بريـدة بــن ســفيان وهــو مــن روى  (4)

رقـم  3/55) عنه ابن إسحاق, ورجَّح ذلك الشـيخ مقبـل الـوادعي فـي تحقيـق كتـاب المسـتدرك
4434). 
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في بعض منازله، ونظر ناظر من المسلمين، فقال: يا رسول هللا، هذا رجل يمشي 
فلما تأمله القوم، قالوا: يا  ((كن أبا ذر)): ()على الطريق، فقال رسول هللا 

رحم هللا أبا ذر يمشي وحده، ((: ()رسول هللا، هو وهللا أبو ذر، فقال رسول هللا 
 ))ه، ويبعث وحدهويموت وحد

, وبريدة بن سفيان (1)ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس وقد صرح بالتحديث 
بن فروة األسلمي قال فيه أبو حاتم: "ضعيف الحديث", وقال البخاري: "فيه نظر", 
وقال أبو داود: "لم يكن بذاك", وقال النسائي: "ليس بالقوي في الحديث", وذكره 

ال الدارقطني: "متروك", وضعفه الهيثمي, وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير, وق
ابن حبان في الثقات, وقال ابن عدي: "ليس له كبير رواية ولم أر له شيئًا منكرًا", 

 .(2)وقال ابن حجر: "ليس بالقوي"
, وقد (4), قيل لم يسمع من ابن مسعود(3)ومحمد بن كعب القرظي "ثقة عالم" 

وصحح الترمذي حديثًا قال فيه محمد بن  (1)وأبو داود (5)أثبت السماع البخاري 
 , (2)كعب سمعت عبدهللا بن مسعود

                                                             

 .(5725التقريب رقم ) (1)
ـــــــر1685رقـــــــم 2/424التعـــــــديل)الجـــــــرح و  (2) ـــــــاريخ الكبي , الضـــــــعفاء 1978رقـــــــم  2/141, الت

ـــروكين للنســـائي ـــم  1/161والمت ـــي89رق ـــر للعقيل ـــم 1/164, الضـــعفاء الكبي ـــات 206رق , الثق
ــــــــن حبــــــــان  , ميــــــــزان 294رقــــــــم 2/61, الكامــــــــل فــــــــي الضــــــــعفاء 1919رقــــــــم  4/81الب

رقــم  4/56كمــال, تهــذيب ال13897رقــم 8/183, مجمــع الزوائــد1156رقــم 1/306االعتــدال
 .(661, التقريب رقم 789رقم  1/379, تهذيب التهذيب622

 .(6257التقريب رقم ) (3)
 .(5573رقم  26/341تهذيب الكمال ) (4)
 .(679رقم  1/216في التاريخ الكبير) (5)
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الحديث سنده ضعيف تفرد به بريدة بن سفيان عن محمد بن كعب, وبريدة  
 أكثر األئمة على تضعيفه.

 املطلب الثالث
 (3)() ألبي سلمة () دعاء رسول اهلل

و، حدثنا أبو زهير بن حرب، حدثنا معاوية بن عمر عن  (4)أخرج مسلم 
إسحاق الفزاري، عن خالد الحذاء، عن أبي قالبة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أم 

على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه، ثم  ()سلمة، قالت: دخل رسول هللا 
ال تدعوا »، فضج ناس من أهله، فقال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر))قال: 

اللهم ))، ثم قال: ((نون على ما تقولون على أنفسكم إال بخير، فإن المالئكة يؤم
اغفر ألبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر 

 ((.لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه
 

 املطلب الرابع

                                                                                                                                                    

 .(691رقم  9/373تهذيب التهذيب ) (1)
 .(2910رقم  5/25جامع الترمذي ) (2)
ـه ()سد بن هالل القرشي المخزومي، زوج أم سـلمة قبـل النبـي هو عبد هللا بن عبد األ (3) , ُأمُّ

بـرة بنـت عبــد المطلـب بـن هاشــم, أسـلم بعـد عشــرة أنفـس فكـان الحــادي عشـر مـن المســلمين 
ـــــى أرض الحبشـــــة, كـــــان أ  رســـــول هللا  ـــــه أم ســـــلمة إل ـــــن  ()هـــــاجر مـــــع زوجت وحمـــــزة ب

دى اآلخـــرة ســـنة ثـــالث مـــن عبـــدالمطلب أرضـــعتهم ثويبـــة مـــوالة أبـــي لهـــب, تـــوفي فـــي جمـــا
 .(1589رقم  3/939الهجرة. االستيعاب في معرفة األصحاب)

َر رقم  -في صحيحه)الجنائز (4)  .(920باب في إغماض الميت والدعاء له إذا ُحضِّ
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 (1)() لعكاشة بن حمصن () دعاء رسول اهلل
حدثني سعيد بن المسيب أن  :قال ،لزهري عن امن طريقيهما (2)أخرج الشيخان 

يدخل الجنة من أمتي زمرة )) :يقول ()سمعت رسول هللا  :قال ،()أبا هريرة 
فقام عكاشة بن محصن األسدي  ((,تضيء وجوههم إضاءة القمر هي سبعون ألفاً 

اللهم )) :فقال ،(ادع هللا لي يا رسول هللا أن يجعلني منهم:)يرفع نمرة عليه قال
يا رسول هللا ادع هللا أن يجعلني :)ثم قام رجل من األنصار فقال ((,منهم اجعله
 واللفظ للبخاري. .((سبقك عكاشة)):فقال رسول هللا ،(منهم

                                                             

ـــعكاشـــة  (1) ـــاَن مـــن فضـــالء ب ـــا محصـــن، َك ـــيحس األســـدي،يكنى َأَب ـــن َق ـــن حرثـــان بح ن محصـــن بح
، وتوفي فِّي خالفـة ()دق، وسائر المشاهد مع رسول هللا الصحابة، شهد بدرًا وأحدًا، والخن

م قتـل َثابِّـت بحـن أقـرم فِّـي الـردة. ()َأبِّي َبكحر الصديق  م بزاخة، قتله خويلد األسـدي، َيـوح ، َيوح
 .(1837رقم  3/1080االستيعاب في معرفة األصحاب 

(, وصـحيح 6542 باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حسـاب رقـم -صحيح البخاري )الرقاق (2)
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب وال عـذاب  -مسلم )اإليمان

 .(369رقم 
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 (1)لعبد اهلل بن ذي البجادين ()دعاء رسول اهلل  املطلب اخلامس:
 :(2)() املزني

حفص، ثنا محمد بن أحمد بن جعفر، ثنا محمد بن عن  (3)أخرج أبو نعيم 
إسحاق بن إبراهيم، ثنا سعد بن الصلت، ثنا األعمش، عن أبي وائل، عن عبد 

في غزوة تبوك، وهو في قبر عبد هللا  ()وهللا لكأني أرى رسول هللا )هللا، قال: 
، ((أدليا مني أخاكما))ذي البجادين وأبو بكر وعمررضي هللا تعالى عنهم، يقول: 

ووالهما العمل، فلما ( )في لحده، ثم خرج النبي  وأخذه من قبل القبلة حتى أسنده
اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض ))فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه يقول: 

، وكان ذلك ليال، فوهللا لقد رأيتني ولوددت أني مكانه، ولقد أسلمت قبله ((عنه
 (بخمسة عشر سنة

الجورجيري قال  ومحمد بن حفص هو أبو جعفر محمد بن عمر بن حفص 
, وإسحاق بن إبراهيم قال فيه أبو حاتم: "صدوق", (4)فيه الذهبي: "الشيخ الصدوق"

, وسعد بن (5)وذكره ابن حبان في الثقات, وقال ابن حجر: "له مناكير وغرائب"

                                                             

ُعُه ُبُجد.النهاية في غريب الحديث )قال ابن األثير: ا (1)  .(1/96لبَِّجاد الكَِّساء، َوَجمح
 أراد حــين ألنــه نالبجــادي يذ ســمي مغفــل، ابــن هللا عبــد عــم هــو نهــم، عبــد بــن هللا عبــد هــو (2)

 بواحــد فــاتزر بــاثنين، شــقه كســاء وهــو -لهــا بجــادا أمــه أعطتــه () هللا رســول إلــى المســير
 .(1692رقم  3/1003. االستيعاب في معرفة األصحاب )باآلخر وارتدى منهما،

 .(1/122في حلية األولياء ) (3)
 .(120رقم  15/271سير أعالم النبالء  (4)
,  12526رقــــم  8/120, والثقــــات البــــن حبــــان 722رقــــم  2/211 )انظــــر الجــــرح والتعــــديل (5)

 .(1076رقم  1/347ولسان الميزان 
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الصلت بن برد بن أسلم قال فيه الذهبي: "صالح الحديث وما علمت ألحٍد فيه 
 . وشيخ أبو نعيم لم يتبين لي من هو. (1)الثقاتجرحًا", وذكره ابن حبان في 

 (2)وجاء الحديث من طريٍق آخر عن األعمش ال يعتضد به, أخرجه البزار 
عن عباد بن أحمد العرزمي, قال: حدثني عمي محمد بن عبد الرحمن, عن أبيه, 

 عن األعمش, به.
د بن , وعمه محم(3)وعباد بن أحمد العرزمي قال فيه الدارقطني: "متروك" 

, وعبدالرحمن (4)عبدالرحمن العرزمي قال فيه الدارقطني: "متروك هو وأبوه وجده"
بن محمد بن عبيد هللا العرزمي قال فيه أبو حاتم: "ليس بالقوي", وقال الدارقطني: 

 (5)"متروك"
 

 املطلب السادس
ه () دعاء رسول اهلل

ِّ
 () ألبي هريرة وُأم

عمرو الناقد، حدثنا عمر بن يونس اليمامي، حدثنا عن  (6)سلمأخرج اإلمام م 
بن عمار، عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن، حدثني أبو هريرة، قال: اعكرمة 

كنت أدعو أمي إلى اإلسالم وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول هللا )

                                                             

 (100رقم  9/318, وسير أعالم النبالء 8185رقم  6/378)انظر الثقات البن حبان  (1)
 .(1706رقم  5/122البحر الزخار ) –في مسنده  (2)
 .(330رقم  1/47البرقاني ) سؤاالت (3)
 .(443رقم  1/60ه )المصدر نفس (4)
 .(443رقم  1/60, وسؤاالتالبرقاني )1343رقم  5/282)انظر الجرح والتعديل  (5)
ــــرة الدوســــي  - ())فضــــائل الصــــحابة  صــــحيح مســــلم (6) ــــي هري  ()بــــاب مــــن فضــــائل أب

 .(2491رقم  4/1938
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()  ما أكره، فأتيت رسول هللا() إني كنت أدعو وأنا أبكي، قلت يا رسول هللا 
أمي إلى اإلسالم فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادع هللا أن 

فخرجت  ((اللهم اهد أم أبي هريرة)): ()يهدي أم أبي هريرة فقال رسول هللا 
، فلما جئت فصرت إلى الباب، فإذا هو مجاف، ()بدعوة نبي هللا  مستبشراً 
وسمعت خضخضة  (مكانك يا أبا هريرة)ت: أمي خشف قدمي، فقال فسمعتح 

الماء، قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب، ثم قالت: 
، قال فرجعت (يا أبا هريرة أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)

بشر قد يا رسول هللا أ)، فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال: قلت: ()إلى رسول هللا 
، وقال خيراً  ((فحمد هللا وأثنى عليه))، (استجاب هللا دعوتك وهدى أم أبي هريرة

يا رسول هللا ادع هللا أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين، ويحببهم )قال قلت: 
 -يعني أبا هريرة  -اللهم حبب عبيدك هذا )): ()، قال: فقال رسول هللا (إلينا

فما خلق مؤمن يسمع بي وال  ((ين، وحبب إليهم المؤمنينوأمه إلى عبادك المؤمن
 (يراني إال أحبني

 

 وولده () للعباس( )  دعاء رسول اهلل املطلب السابع:
, وأبو بكر (3), وأبو بكر الخالل(2), وعبدهللا بن أحمد(1)أخرج الترمذي, والبزار

, وضياء الدين (7), وابن سمعون (6), وأبو بكر اآلجري (5), والطبراني(4)الشافعي
                                                             

 .(5214-5213رقم  11/381في مسند البزار )البحر الزخار  (1)
 (.1795رقم  2/934ل الصحابة)في زوائده على فضائ (2)
 .(24رقم  1/89في كتابه السنة ) (3)
 .(314رقم  1/309في كتابه الفوائد )الغيالنيات(  (4)
  .(460رقم  1/265في مسند الشاميين ) (5)
 .(1736رقم  5/2254في كتابه الشريعة ) (6)
 .(92رقم  1/140في أماليه ) (7)
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كلهم من ُطرٍق عن عبدالوهاب بن عطاء، عن ثور بن يزيد، عن  (1)المقدسي
للعباس: ))إذا كان ( )مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، قال: قال رسول هللا 

غداة االثنين فأتني أنت وولدك حتى أدعو لهم بدعوة ينفعك هللا بها وولدك((، فغدا 
ال: ))اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة وغدونا معه فألبسنا كساًء ثم ق

 (. واللفظ للترمذي.ال تغادر ذنبا، اللهم احفظه في ولده(
 قال أبو عيسى الترمذي: "هذا حديٌث حسٌن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه".

, (2)وعبدالوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي "صدوٌق ربما أخطأ" 
, ومكحول هو الشامي أبو عبدهللا (3)"ثقة ثبت" الد الحمصيوثور بن يزيد أبو خ

, وكريب هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولى ابن عباس (4)"ثقة فقيه كثير اإلرسال"
 .(5)"ثقة"

الحديث ظاهر سنده أنه حسن إال أنه مما أنكره العلماء على عبدالوهاب بن  
 (7)د الرحمن بن أبي حاتم, قال عب(6)عطاء وقالوا هذا مما دلسه على ثور بن يزيد

وذكر عن يحيى : "(8)قال أبو زرعة: "هو منكر ليس من حديث ثور", وقال المزي 
ين هذين الحديثين، فقال: لم يذكر فيهما الخبر : قال (9)", وقال ابن الجوزي بن َمعِّ

                                                             

 .(72رقم  13849في األحاديث المختارة ) (1)
 .(4262تقريب التهذيب رقم ) (2)
 .(861تقريب التهذيب رقم ) (3)
 .(6875تقريب التهذيب رقم ) (4)
 .(5638تقريب التهذيب رقم ) (5)
 .(4262تقريب التهذيب رقم ) (6)
 .(2182رقم  5/564في علل الحديث ) (7)
 .(3605رقم  18/514في تهذيب الكمال ) (8)
 .(465رقم  1/287في العلل المتناهية) (9)
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أنكروا على الخفاف يعني عبد : "أبو علي صالح بن محمد بن عمرو األسدي
,قال ن مكحول في فضل العباس وما أنكروا عليه غيرهرواه ع الوهاب حديثاً 

, فلعل الخفاف دلسه, فإنه هذا موضوع:"وكان يحيى بن معين يقول: "(1)الذهبي
 بلفظة عن", 

: "هذا (3): "وهذا الحديث عندي ليس له أصل", وقال الجورقاني(2)وقال البزار 
 فالحديث سنده ضعيف. حديٌث غريب".

 
 املطلب الثامن

 () ملعاوية بن أبي سفيان () ل اهللدعاء رسو
روى سعيد بن عبدالعزيز التنوخي, عن ربيعة بن يزيد, عن عبدالرحمن  (1) 

أنه قال لمعاوية  ()عن النبي  ،()بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول هللا 
 ))اللهم اجعله هاديًا مهديًا واهد ِّ به((. 

كلهم من طرق عن أبي مسهر  (5)وأبو عاصم, والطبراني (4)أخرجه الترمذي 
 عبداألعلى بن مسهر عن سعيد, به, واللفظ له.

 من طريقه عن مروان بن محمد الطاطري, به. (6)وأخرجه البخاري  
 وأخرجه أبو بكر الخالل من طريقه عن عمر بن عبد الواحد, به, عن سعيد. 

                                                             

 .(2/682في ميزان االعتدال ) (1)
 .(5214-5213رقم  11/381في مسند البزار )البحر الزخار  (2)
 .(260رقم  1/438في األباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير ) (3)
 .(382رقم  6/169الجامع, باب مناقب معاوية بن أبي سفيان )في  (4)
 .(333رقم  1/190في مسند الشاميين ) (5)
 .(5/240)في التاريخ الكبير  (6)
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وأخرجه ابن (3), ومن طريقه أبو نعيم(2), والطبراني(1)وأخرجه عبدهللا بن أحمد 
كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد, به. رواه عن الوليد عليُّ بن  (4)عساكر

 بحر, وهشام بن عمار وصفوان بن صالح
أربعتهم أبو مسهر, ومروان بن محمد الطاطري, وعمر بن عبدالواحد, والوليد  

 بن مسلم, رووه  عن سعيد بن عبدالعزيز التنوخي.
وليد بن مسلم, عن سعيد بن عبدالعزيز, عن يونس وجاء الحديث من طريق ال •

بن ميسرة بن حلبس, عن عبد الرحمن بن أبي عميرة, به, بنحوه. أخرجه ابن 
كالهما من طريق زيد بن أبي  (7), ومن طريقه أبو نعيم(6), والطبراني(5)قانع

 الزرقاء, عن الوليد بن مسلم, به.
يق علي بن سهل, ثنا أبو الوليد من طر  (9)وعنه أبو نعيم (8)وأخرجه الطبراني 

 بن مسلم, عن سعيد بن عبدالعزيز, عن يونس بن ميسرة, به.
اختلف على الوليد بن مسلم فرواه عليُّ بن بحر, وهشام بن عمار وصفوان  

بن صالح عن الوليد عن سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبدالرحمن 

                                                             

 .(17926رقم  4/216)في زوائده على مسند أحمد (1)
  .(656رقم  1/205في المعجم األوسط) (2)
 .(4634رقم  4/1836في معرفة الصحابة) (3)
 .(62/6في تاريخ دمشق ) (4)
 .(621رقم  2/146في معجم الصحابة) (5)
 .(656رقم  1/205في المعجم األوسط ) (6)
 .(1/205في حلية األولياء ) (7)
 .(311رقم  1/181)في مسند الشاميين  (8)
 .(8/358في حلية األولياء ) (9)
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ء وعلي بن سهل عن الوليد عن سعيد بن بن أبي عميرة, ورواه زيد بن أبي الزرقا
 عبدالعزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس, عن عبد الرحمن بن أبي عميرة.

والصواب رواية علي بن بحر وهشام بن عمار وصفوان صالح عن الوليد بن  
وقد  (1)مسلم عن سعيد عن ربيعة عن عبد الرحمن بن أبي عميرة, فالوليد مدلس

ذه الرواية عنه موافقة لرواية الجماعة أبو مسهر, ومروان صرَّح فيها بالتحديث وه
, وأشار (2)بن محمد الطاطري, وعمر بن عبدالواحد السلمي عن سعيد, وكلهم ثقات

 : "إن رواية الجماعة هي الصواب".(4), وقال ابن عساكر(3)لذلك أبو حاتم
ي من طريق محمد بن مصفى، نا مروان بن محمد، حدثن (5)وأخرج ابن عساكر •

سعيد بن عبدالعزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس،عن عبد الرحمن بن 
 أبي عميرة مرفوعا.

, وأنكر ابن (6)ومحمد بن مصفى بن بهلول الحمصي "صدوٌق له أوهام" 
عساكر زيادة ابن إدريس فقال: "كذا ُروي عن محمد بن المصفى عن مروان، 

وأبواألزهر، وصفوان بن صالح؛  ورواه سلمة بن شبيب، وعيسى بن هالل البلخي،
عن مروان، ولم يذكروا أبا إدريس في إسناده، وكذلك رواه أبومسهر، وعمر بن 

 عبد الواحد، ومحمد بن سليمان الحراني، والوليد بن مسلم؛ عن سعيد".

                                                             

 .(7456تقريب التهذيب رقم ) (1)
 .(4943), ورقم (6573), ورقم (3738تقريب التهذيب رقم ) (2)
 .(2/363في علل الحديث ) (3)
 .(59/84تاريخ دمشق ) (4)
 .(59/80) المصدر نفسه (5)
 .(6304تقريب التهذيب رقم ) (6)
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و للحديث علة في السند أن سعيد بن عبدالعزيز التنوخي مع ثقته وإمامته غير   •
, وهذا ال ُيعِّل به الحديث ألن سعيد قد امتنع عن (1)أنه  اختلط في آخره"

التحديث بعد اختالطه فقد كان ُيعرض عليه قبل أن يموت وكان يقول: "ال 
, ثم إن َمنح بيَّن اختالط سعيد هو أبو مسهر وهو إمام عالم عارف (2)أجيزها"

بشيخه فال يروي عن شيخه ما يشك في اختالطه فيه وقد شارك أبو مسهر في 
 ة هذا الحديث عن سعيد مروان بن محمد, وعمر بن عبدالواحد وهما ثقتان.رواي

وذكر أبو حاتم أن عبد الرحمن بن أبي عميرة لم يسمع هذا الحديث من النبي  •
() (3)فيكون (4), علمًا أن أبا حاتم ُيثبت لعبد الرحمن بن أبي عميرة الصحبة ,

كما أن  ولة عند العلماء,ذلك من مراسيل الصحابة رضوان هللا عليهم وهي مقب
 . ()عبد الرحمن بن أبي عميرة صرَّح بالسماع من النبي 

, ولم (5)وذكر ابن عبدالبر أن عبد الرحمن بن أبي عميرة "ال تصح له صحبة" •
, (6)أقف على قول غيره من العلماء في ذلك, بل أثبت له الصحبة ابن سعد

, (2)وابن حبان (1)اسم البغوي وأبو الق (8), وأبو حاتم, والترمذي(7)والبخاري 
 (7), والذهبي(6), والمزي (5), وابن عساكر(4)وأبو نعيم ،(3)والدارقطني

                                                             

 .(2358تقريب التهذيب رقم ) (1)
 .(5377)رواية الدوري رقم  تاريخ ابن معين (2)
 .(6/382) علل الحديث (3)
ـــــم  5/273الجـــــرح والتعـــــديل ) (4) ـــــز الصـــــحابة(1296رق رقـــــم  4/287) , اإلصـــــابة فـــــي تميي

5193). 
 .(1447م رق 2/844في االستيعاب في معرفة األصحاب) (5)
 .(3746رقم  7/292في الطبقات الكبرى  (6)
 .(1234رقم  1/350في التاريخ الكبير ) (7)
 .(382رقم  6/169الجامع, باب مناقب معاوية بن أبي سفيان )في  (8)
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نه الترمذي, والجورقاني  , وقال الذهبي: "هذا سنٌد (8)الحديث سنده حسن, وحسَّ
:"رجاله ثقات رجال مسلم، فكان حقه أن ُيصحح", (9)قوي", وقال الشيخ األلباني

 .(11)ة فالحديث صحيح، وهذه الطرق تزيُده قوة على قوة": "وبالجمل(10)وقال
أخرجه أبو القاسم  ()وللحديث شاهد من حديث عمر بن الخطاب  

,كالهما من طريق (14), وأخرجه ابن عساكر(13)ومن طريقه ابن الجوزي  (12)البغوي 
هشام بن عمار قال: حدثنا عبد العزيز بن الوليد بن سليمان بن أبي السائب 

ولَّى معاوية بن أبي سفيان فقالوا:  ،()ن أبيه أن عمر بن الخطاب ع ،القرشي
يقول: "اللهم اجعله  ()ول ى حدث السن, فقال: "تلوموني وأنا سمعت رسول هللا 

 هاديا مهديا وأهديه". واللفظ للبغوي.

                                                                                                                                                    

 .(1948رقم  4/490في معجم الصحابة) (1)
 .(826رقم  3/252في الثقات ) (2)
 .(3/1705في المؤتلف والمختلف ) (3)
 .(4/1836ي معرفة الصحابة )ف (4)
 .(3909رقم  35/229في تاريخ دمشق ) (5)
 .(17/3921في تهذيب الكمال ) (6)
 .(3281رقم  1/638في الكاشف ) (7)
 .(76رقم  1/341في األباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير ) (8)
 .(1969رقم  4/615في السلسلة الصحيحة) (9)

 .(4/618في المصدر نفسه ) (10)
 .(1969رقم  4/615في السلسلة الصحيحة) (11)
 .(2189رقم  5/367في معجم الصحابة ) (12)
 .(441رقم  1/274في العلل المتناهية ) (13)
 .(59/86في تاريخ دمشق) (14)
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 ،() عمر غير أنه لم ُيدرك( 1)والوليد بن سليمان بن أبي السائب "ثقة" 
 .  وهو حسٌن لشاهده ٌف من هذا الوجه النقطاعهفالحديث سنده ضعي

, وأخرج أبو القاسم (3)ومن طريقه أبو بكر الخالل (2)وأخرج اإلمام أحمد (2) 
, وابن (9), اآلجري (8), والطبراني(7), وابن حبان(6), وابن خزيمة(5), والبزار(4)البغوي 
ن , كلهم من طرق عن معاوية بن صالح, عن يونس بن سيف, ع(10)بشران

الحارث بن زياد, عن أبي رهم السمعي, عن العرباض بن سارية قال: )سمعت 
 يقول: ))اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب((.  ()رسول هللا 

, ويونس بن (11)ومعاوية بن صالح بن حدير الحمصي"صدوٌق له أوهام" 
, والذهبي, سيف الكالعي الحمصي ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الدارقطني

, والحارث بن زياد (12)وقال البزار: " صالح الحديث", وقال ابن حجر: "مقبول"
الشامي لم أقف له على غير هذا الحديث قال البغوي: "وال أعلم للحارث غيره", 

                                                             

 .(7427تقريب التهذيب رقم ) (1)
 .(17151رقم  28/382في مسنده ) (2)
 .(696رقم  2/449في كتابه السنة ) (3)
 .(2185رقم  5/365حابة )في معجم الص (4)
 .(4202رقم  10/138في مسنده)البحر الزخار  (5)
 .(1938رقم  3/214في صحيحه ) (6)
 .(7210رقم  16/191في صحيحه ) (7)
 .(628رقم  18/251في المعجم الكبير ) (8)
 .(1911رقم  5/2433في كتابه الشريعة ) (9)

 .(75رقم  1/55في أماليه ) (10)
 .(6762رقم )تقريب التهذيب  (11)
,وتهــذيب التهـــذيب 6470رقــم  2/403, والكاشــف 6212انظــر )الثقــات البــن حبــان رقــم  (12)

 .(7906,وتقريب التهذيب رقم 11/440
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, وقال البزار: "ال نعلم (1)قال الذهبي: "روى عنه يونس بن سيف الكالعي فقط"
حافظ ابن حجر أنه لم يرو عنه غير يونس بن وذكر ال ،,(2)كثير أحد روى عنه"

, (4), ورغم ذلك حكم عليه الحافظ أنه "لين الحديث"(3)سيف الكالعي حديثًا واحداً 
:"فقول الحافظ فيه: لين الحديث ليس على الجادة", وذكره ابن (5)قال الشيخ األلباني

 (7), والصواب أنه مجهول كما قال الذهبي(6)حبان في الثقات
بزار: "ال نعلمه يروي عن العرباض إال بهذا اإلسناد وفيه الحارث بن قال ال 
 زياد".
 فالحديث سنده ضعيٌف من هذا الوجه لتفرد الحارث بن زياد الشامي به. 
 وجاء الحديث من ُطُرٍق مرسلة: 
, (8)حمـدأحديث شـريح بـن عبيـد الحضـرمي الحمصـي أخرجـه عبـد هللا بـن  -1 

قثنـا صـفوان قـال: حـدثني شـريح بـن عبيـد, أن رسـول هللا  عن أبيه, قثنـا أبـو المغيـرة,
( ) ((اللهم علمه الكتاب، والحساب وقه العذاب))دعا لمعاوية بن أبي سفيان. 

, وصـفوان (9)وأبو المغيرة هو عبدالقدوس بن الحجـاج الخـوالني الحمصـي "ثقـة" 
 .(10)هو ابن عمرو السكسكيالحمصي"ثقة"

                                                             

 .(1617رقم  1/433في ميزان االعتدال ) (1)
 .(4202رقم  10/138)البحر الزخار  في مسنده (2)
 .(2/141تهذيب التهذيب ) (3)
 .(1022تقريب التهذيب رقم ) (4)
 .(7/692في سلسلة األحاديث الصحيحة ) (5)
 .(2146رقم  4/133في الثقات ) (6)
 .(1617رقم  1/433ميزان االعتدال ) (7)
 (.1749رقم  2/914في زوائده على فضائل الصحابة) (8)
 .(4145تقريب التهذيب رقم ) (9)

 .(2938تقريب التهذيب رقم ) (10)
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بن عبيد وشريح "ثقة من الثالثة وكان يرسل الحديث سنده صحيٌح إلى  شريح  
 (1)كثيرًا "
"وهـذا إسـناٌد شـامي مرسـل صـحيح, رجالـه ثقـات, وشـريح  قال الشيخ األلبااني: 

بـــن عبيـــد هـــو الحضـــرمي الحمصـــي تـــابعي ثقـــة, روى عـــن جماعـــة مـــن الصـــحابة, 
 .(2)وأرسل عن آخرين"

ومن  (3)ديحديث حريز بن عثمان الرحبي أخرجه الحسن بن عرفة العب -2 
قال ثنا شبابة بن سوَّار, عن حزيز بن عثمان الرحبي أن  (4)طريقه ابن عساكر

  دعا لمعاوية فقال: ))اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب(( ()رسول هللا 
, وحريز بن عثمان الرحبي الحمصي (5)وشبابة بن سوار المدائني "ثقة حافظ" 

 . (6)"ثقة ثبت من الخامسة"
 ث سنده ضعيٌف من هذا الوجه لإلعضال.الحدي 
بإســناده عــن  (7)مــن حــديث محمــد بــن شــهاب الزهــري أخرجــه ابــن عســاكر -3 

أبــان بــن عنبســة بــن أبــان القرشــي, عــن عبــدالجبار بــن عمــر وعقيــل بــن خالــد, عــن 
 الزهري وذكره مرساًل بنحوه.

ي وأبــان بــن عنبســة بــن أبــان القرشــي لــم يــرو عنــه غيــر خالــد بــن مرشــل الرملــ 
ذكــره ابــن أبــي حــاتم فــي الجــرح والتعــديل ولــم يــذكر فيــه شــيئًا, وعبــدالجبار بــن عمــر 

 .(2)إال أن ُعقيل بن خالد األيلي قد تابعه وُعقيل "ثقة ثبت" (1)األيلي "ضعيف"
                                                             

 .(2775تقريب التهذيب رقم ) (1)
 .(7/692في سلسلة األحاديث الصحيحة ) (2)
 .(66, حديث رقم 79في جزئه )ص  (3)
 .(59/79في تاريخ دمشق ) (4)
 .(2733تقريب التهذيب رقم ) (5)
 .(1184تقريب التهذيب رقم ) (6)
 .(59/79في تاريخ دمشق ) (7)
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فالحــديث ســنده ضــعيف مــن هــذا الوجــه النقطاعــه وفــي ســنده أبــان بــن عنبســة  
 وهو مجهول.

 نًا لغيره.فيكون حديث العرباض بن سارية حس
 
 
 
 

 املطلب التاسع
 (3) () جلرير بن عبداهلل البجلي () دعاء رسول اهلل

 

أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، من طريقيهما عن أبي  (4)أخرج الشيخان 
أال تريحني من ذي )): ()قال لي رسول هللا )عن قيس، عن جرير، قال: 

ارس من أحمس، وكانوا فقلت: بلى، فانطلقت في خمسين ومائة ف ((الخلصة
، فضرب يده ()أصحاب خيل، وكنت ال أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي 

اللهم ثبته، واجعله هاديا ))على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال: 
 (. واللفظ للبخاري.قال: فما وقعت عن فرس بعد ((مهديا

                                                                                                                                                    

 .(3742تقريب التهذيب رقم ) (1)
 .(4665تقريب التهذيب رقم ) (2)
ــد هللا بــن جــابر البجلــي, كــان إســالمه فــي العــام الــذي تــوفي فيــه رســول هللا هــو جريــر بــ (3) ن َعبح

() وقــال جريـــر: أســـلمت قبــل مـــوت رســـول هللا ,()  بـــأربعين يوًمــا, ونـــزل جريـــر الكوفـــة
ـــى قرقيســـياء، ومـــات بهـــا ســـنة أربـــع وخمســـين.  ـــم تحـــول إل ـــه بهـــا دار، ث وســـكنها، وكـــان ل

 .(322رقم  1/238االستيعاب في معرفة األصحاب )
)فضـــائل  (, وصـــحيح مســلم4357بـــاب غــزوة ذي الَخَلَصـــة رقــم -صــحيح البخاري)المغــازي  (4)

 .(2475باب فضائل جرير بن عبدهللا رقم   -الصحابة 
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 املطلب العاشر
 (1)() لضمرة بن ثعلبة () دعاء رسول اهلل

, (4), وأخرجه الطبراني(3)ومن طريقه ضياء الدين المقدسي (2)أخرج اإلمام أحمد
بقية بن الوليد، عن سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر، عن من طريقيهما عن 

يا ))وعليه حلتان من حلل اليمن، فقال:  ()ضمرة بن ثعلبة، أنه أتى النبي 
لئن استغفرت لي يا رسول )قال: ، ف((ضمرة، أترى ثوبيك هذين مدخليك الجنة؟

اللهم اغفر لضمرة بن )): ()، فقال النبي (هللا، ال أقعد حتى أنزعهما عني
 . واللفظ ألحمد.فانطلق سريعا حتى نزعهما عنه ((,ثعلبة
, (5)وبقية بن الوليد بن صائد الكالعي "صدوٌق كثير التدليس عن الضعفاء" 

, ويحيى بن جابر بن حسان (6)مي " ثقة"وسليمان بن سليم الكلبي أبو سلمة الشا
 . (7)الطائي أبو عمر الحمصي "ثقة"

الحـديث تفـرد بسـنده بقيـة بـن الوليـد عـن سـليمان بـن سـليم, وبقيـة مـدلس يــدلس  
ولـــــم ُيصـــــرح بالســـــماع, فالحـــــديث ســـــنده  (1)تـــــدليس تســـــوية ويـــــدلس عـــــن الضـــــعفاء

 ضعيف.

                                                             

))ال تزالــون بخيــر مــا لــم  ()هــو ضــمرة بــن ثعلبــة البهــزي, ويقــال النصــري روى عــن النبــي  (1)
حيـــــــى بــــــن جـــــــابر الطائي,وُيعــــــدُّ فـــــــي وي تحاســــــدوا((, روى عنـــــــه أبــــــو بحريـــــــة الســــــكوني,

 .(1256رقم) 2/749الشاميين.االستيعاب)
 .(18979رقم  31/317في مسنده ) (2)
 .(100رقم  8/95في األحاديث المختارة ) (3)
 .(8158رقك  8/309في المعجم الكبير ) (4)
 .(734تقريب التهذيب ) (5)
 .(2566تقريب التهذيب رقم ) (6)
 .(7518)تقريب التهذيب رقم  (7)
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 .(734(, والتقريب )103تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس رقم ) (1)
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 املبحث الثالث

 () بةلغلمان الصحا () أدعية رسول اهلل
 

 املطلب األول
 (1)() لطلحة بن الرباء () دعاء رسول اهلل

 

عيسى بن يونس، من طريقيهما عن  (3), والطبراني(2)أخرج ابن أبي عاصم 
عن سعيد بن عثمان البلوي، عن عروة بن سعيد األنصاري، عن أبيه، عن 

أتى قبر طلحة بن البراء في قطار ( )حصين بن وحوح، أن رسول هللا 
اللهم الق طلحة تضحك إليه، ويضحك ))لغصبة، فصف وصففنا خلفه وقال: با

 (( واللفظ البن أبي عاصم.إليك
الحديث سنده ضعيف تفرد فيه عروة بن سعيد األنصاري ويقال عزرة عن  

 , وأبوه لم أعرفه.(4)أبيه وعروة بن سعيد مجهول
 

                                                             

ــر بــن وبــرة بــن ثعلبــة بــن غــنم بــن ســري بــن ســلمة ابــن أنيــف  (1) ــن البــراء بــن عمي هــو طلحــة ب
وهو غالم، فجعل يلصـق برسـول  ()األنصاري، من بني عمرو بن عوف, لقى رسول هللا 

ــا رســول هللا فــال أعصــي لــك أمــرًا، فســر  ويقبــل قدميــه، ()هللا  ويقــول: مرنــي بمــا أحببــت ي
علــى قبــره ودعــا لــه.  ()، وأعجــب بــه، ثــم مــرض ومــات فصـلى رســول هللا ()رسـول هللا 

 .(1277رقم  2/763االستيعاب في معرفة األصحاب)
 .(558رقم  1/246في السنة ) (2)
 .(8168رقم  8/125في المعجم األوسط ) (3)
 .(4563التهذيب )تقريب  (4)
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 املطلب الثاني
 () ألنس بن مالك () دعاء رسول اهلل

 

حدثنا غندر، حدثنا شعبة، قال: عن محمد بن بشار,  (1)رج الشيخانأخ 
سمعت قتادة، عن أنس، عن أم سليم، أنها قالت: يا رسول هللا، أنس خادمك، ادع 

 ((. اللهم أكثر ماله، وولده، وبارك له فيما أعطيته))هللا له، قال: 
 

 املطلب الثالث
 () لعبد اهلل بن عباس () دعاء رسول اهلل

عن  ,قال حدثنا ورقاء, اشم بن القاسممن طريقيهما عن ه (2)أخرج الشيخان 
دخل الخالء فوضعت له  ()عن ابن عباس أن النبي  ,بن أبي يزيداعبيد هللا 

 ((اللهم فقهه في الدين)) :ر فقالبِّ خح فأُ ؟(( من وضع هذا)) :قال ,وضوءاً 
, و (3)لمه التأويل(( أخرجه ابن سعدوجاء في بعض الروايات زيادة لفظ ))وع 

عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم، عن كلهم من طرق   (5), وأحمد(4)ابن أبي شيبة
كنت في بيت ميمونة ابنة الحارث )سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: 

                                                             

ـــدعوات  (1) ـــرة المـــال مـــع البركـــة  –صـــحيح البخـــاري )ال ـــدعاء بكث (, 6378رقـــم  8/81بـــاب ال
 4/1928 ()بـاب مـن فضـائل أنـس بـن مالـك  - ())فضـائل الصـحابة  وصحيح مسلم

 .(2480رقم 
 , وصـحيح مسـلم143رقـم  1/41باب وضع المـاء عنـد الخـالء  -)الوضوء صحيح البخاري  (2)

 .(2477 4/1927 باب فضائل عبد هللا بن عباس -لصحابة)فضائل ا
 .(2/365) في الطبقات الكبرى  (3)
 .(32223رقم  6/383في مصنفه ) (4)
 .(3033رقم  5/160في مسنده ) (5)
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عبد )، فقالت ميمونة: ((من وضع هذا؟))طهوره فقال:  ()لرسول هللا  فوضعتُ 
 ((لهم فقهه في الدين وعلمه التأويلال))، فقال: (هللا

وعبدهللا بن عثمان بن خثيم المكي صدوُق أخرج له البخاري تعليقًا, ومسلم  
, وباقي رجال السند ثقات والحديث سنده صحيح وصححه الشيخ (1)واألربعة
 .(2)األلباني

وسعيد بن عثمان البلوي لم يرو عنه غير عيسى بن يونس ذكره ابن حبان  
, وعروة بن سعيد األنصاري وقيل عزرة (3), وقال فيه ابن حجر: "مقبول"في الثقات

 .(5)" وكذا أبوه(4)"مجهول
 .(6)وحصين بن وحوح األنصاري صحابي استشهد بالقادسية 
فالحديث سنده ضعيٌف, وضعفه الشيخ األلباني وقال: "هذا إسناٌد مظلم من  

 .(7)دون حصين بن وحوح ال ُيعرفون"

                                                             

  .(3466التقريب رقم ) (1)
 .(2589في السلسلة الصحيحة رقم ) (2)
, و تقريــب 110رقـم  4/63ذيب, تهــذيب التهـ8109رقـم  6/361انظـر )الثقـات البــن حبـان  (3)

 .(2364التهذيب رقم 
 .(4562تقريب التهذيب ) (4)
 .(177رقم  4/104تهذيب التهذيب ) (5)
 .(1392تقريب التهذيب رقم ) (6)
 (. 3232رقم  7/222سلسلة األحاديث الضعيفة ) (7)
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 املطلب الرابع
 () للحسن بن علي بن أبي طالب () رسول اهللدعاء 

عبيد هللا بن أبي يزيد، عن نافع بن من طريقيهما عن  (1)أخرج الشيخان 
اللهم إني أحبه فأحبه ))، أنه قال لحسن: ()جبير، عن أبي هريرة، عن النبي 

 ((وأحبب من يحبه
 
 
 
 

                                                             

(, وصـــحيح مســـلم 5884رقـــم  7/159بـــاب الســـخاب لألطفـــال  -صـــحيح البخـــاري )اللبـــاس (1)
 .(2421رقم  4/1882 ()باب فضائل الحسن والحسين  -ضائل الصحابة)ف
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 املبحث الرابع

 :() حابةللمبهمني من الص () أدعية رسول اهلل
 

 املطلب األول
 لشاب استأذنه بالزنا () دعاء رسول اهلل

 

حريز، حدثنا كلهم من طرق عن  (3), والبيهقي(2), والطبراني(1)أخرج أحمد 
فقال: يا  ()إن فتى شابا أتى النبي )قال:  (4)سليم بن عامر، عن أبي أمامة

الوا: مه. مه. فقال: رسول هللا، ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وق
قال: ال. وهللا  ((,أتحبه ألمك؟)). قال: فجلس قال: ، فدنا منه قريباً ((ادنه))

 ((أفتحبه البنتك؟)). قال: ((وال الناس يحبونه ألمهاتهم))جعلني هللا فداءك. قال: 
. ((وال الناس يحبونه لبناتهم))قال: ال. وهللا يا رسول هللا جعلني هللا فداءك قال: 

وال الناس ))قال: ال. وهللا جعلني هللا فداءك. قال:  ((,أفتحبه ألختك؟)) قال:
قال: ال. وهللا جعلني هللا فداءك.  ((,أفتحبه لعمتك؟)). قال: ((يحبونه ألخواتهم

قال: ال. وهللا  ((أفتحبه لخالتك؟)). قال: ((وال الناس يحبونه لعماتهم))قال: 
. قال: فوضع يده عليه ((حبونه لخاالتهموال الناس ي))جعلني هللا فداءك. قال: 

                                                             

 .(22211رقم  36/545في مسنده ) (1)
 .(7679رقم  8/162في المعجم الكبير ) (2)
 .(5032رقم  7/295في شعب اإليمان ) (3)
سـكن حمـص, هو صدي بن عجالن بن وهب, أبو أمامة الباهلي, غلبـت عليـه كنيتـه, كـان ي (4)

تـــــوفي ســـــنة إحـــــدى وثمـــــانين ويقـــــال مـــــات ســـــنة ســـــت وثمـــــانين. االســـــتيعاب فـــــي معرفـــــة 
 .(1237رقم  2/736األصحاب)
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قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى  ((اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه، وحصن فرجه))وقال: 
 (. واللفظ ألحمد.يلتفت إلى شيء

, وسليم بن عامر هو الكالعي (1)وحريز هو ابن عثمان الرحبي "ثقة ثبت" 
 .(2)"ثقة"

 .(3)يخ األلبانيالحديث سنده صحيح رواته ثقات, وصححه الش 
 

 املطلب الثاني
 () لغالم من األنصار () عاء رسول اهللد

 

 محمد المقرئ، قاال: حدثنا  يعبد هللا الحافظ، وأب يأبعن  (4)أخرج البيهقي 
أبو العباس هو األصم، حدثنا الخضر بن أبان، حدثنا سيار، حدثنا جعفر يعني 

يوما يتوضأ، وبإزاء النبي  ()لنبي ابن سليمان، حدثنا ثابت البناني، قال: كان ا
()  غالم، " فمج النبي()  فتلقى الغالم مجة النبي()  فشربها "، فقال النبي
() :((اللهم، إن عبدك يترضاك فارض عنه)) 

, وقد تفرد به عن (5)والخضر بن أبان ضعفه الحاكم, وتكلَّم فيه الدارقطني 
 سي ار بن حاتم العنزي.

 يٌف من هذا الوجه.فالحديث سنده ضع 

                                                             

 .(1174تقريب التهذيب رقم ) (1)
 .(2527تقريب التهذيب رقم ) (2)
 .(370رقم  1/712في السلسلة الصحيحة ) (3)
 .(1442رقم  3/111في شعب اإليمان ) (4)
 .(1634رقم  2/399لسان الميزان ) (5)
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يحيى بن عبد هللا أبو زكريا القسام عن  (1)وأخرج الحديث الطبراني 
األصبهاني، حدثنا إسماعيل بن يزيد القطان، حدثنا أبو جابر محمد بن عبد 

قال ذات  ()حدثنا الحسن بن أبي جعفر، عن ثابت، عن أنس، أن النبي  ،الملك
بأبي أنت  ،يا نبي هللا)فقال الغالم:  ،((ناولني نعلي))يوم لغالم من األنصار: 

إن  ،اللهم)): ()فقال رسول هللا  ،(اتركني حتى أجعلهما أنا في رجليك ،وأمي
 ((عبدك هذا يترضاك فارض عنه

لم يروه عن ثابت إال الحسن بن أبي جعفر تفرد به أبو قال الطبراني: " 
 ".جابر

مي: "وفيه الحسن بن أبي , قال الهيث(2)والحسن بن أبي جعفر "ضعيف الحديث"
 .(3)جعفر وهو متروك"

 فالحديث سنده ضعيٌف جدًا من هذا الوجه. 
 املطلب الثالث

 لألنصار وألبناء األنصار وألبناء أبناء األنصار () دعاء رسول اهلل
إسماعيل بن عبد هللا، قال حدثني إسماعيل بن عن  (4)أخرج اإلمام البخاري  

ن عقبة، قال: حدثني عبد هللا بن الفضل، أنه سمع إبراهيم بن عقبة، عن موسى ب
حزنت على من أصيب بالحرة، فكتب إلي زيد بن أرقم، )أنس بن مالك، يقول: 

                                                             

 .(1175رقم  2/283في المعجم الكبير ) (1)
 .(1222تقريب التهذيب رقم ) (2)
 .(14003رقم  8/268في مجمع الزوائد ) (3)
ُهُم ٱلَِّذيَن َيُقوُلوَن ََل ُتنِفُقوْا َعَلى  َمنۡ ِعنَد َرُسوِل  باب قوله تعالى  -في صحيحه )التفسير (4)

 حـديث رقـم  وْا  َوَّللَِِّ َخَزآَِٰئُن ٱلسََّم َو ِت َوٱلَۡأرِۡض َوَل ِكننَّ ٱلُۡمَن ِفِقنيَن ََل َيفَۡقُهنوَنٱَّللَِّ َحتَّى  َينَفضُّ
4906). 
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اللهم اغفر لألنصار، ))يقول:  ()وبلغه شدة حزني، يذكر: أنه سمع رسول هللا 
 ، فسأل أنساً ((أبناء أبناء األنصار))وشك ابن الفضل في:  ((,وألبناء األنصار

هذا الذي أوفى هللا )): ()هو الذي يقول رسول هللا )بعض من كان عنده، فقال: 
 ((.له بأذنه

محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، وعبد عن  (1)وأخرجه اإلمام مسلم 
الرحمن بن مهدي، قاال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد 

اللهم اغفر لألنصار، وألبناء األنصار، )) :()قال رسول هللا  ) بن أرقم، قال:
 ((وأبناء أبناء األنصار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .(4506باب فضائل األنصار, حديث رقم  –في صحيحه ) فضائل الصحابة  (1)
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 املبحث الرابع

 :() لنساء الصحابة () أدعية رسول اهلل
 

 املطلب األول
 ()لعائشة  ()دعاء رسول اهلل 

 

أحمد بن منصور, عن أبي صخر, عن ابن ُقسيط, عن  عن (1)أخرج البزار 
طيب نفس, قلت: يا  ()لت: )لما رأيت من النبي قا ()عروة, عن عائشة 

رسول هللا! ادع هللا لي(, قال: ))اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر, 
وما أسرَّت وما أعلنت((, فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجر رسول هللا 

() )من الضحك, فقال: ))أيسركِّ دعائي((؟, فقالت: )ومالي ال يسرني دعاؤك ,
 فقال: ))وهللا إنها لدعوتي ألمتي في كل صالة((

 قال البزار: " ال نعلم رواه إال عائشة, وال ُروَي عنها إال بهذا اإلسناد". 
, وابن (2)أحمد بن منصور بن سيار البغدادي الرمادي أبو بكر "ثقة حافظ" 

 . (3)قسيط هو يزيد بن عبدهللا بن قسيط الليثي أبو عبدهللا المدني "ثقة"
 من طريقه عن أبي صخر, به. (4)والحديث أخرجه ابن حبان 
وكذلك  الحديث سنده ثقات غير حميد بن زياد أبو صخر فهو مختلف فيه 

قال فيه أخرج له البخاري في األدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن,  (5)قال الذهبي
                                                             

 .(2658رقم  2/238كشفاألستار ) فيمسنده (1)

 .(113التقريب رقم ) (2)
 .(7741قم )التقريب ر  (3)
 .(7111رقم  16/47في صحيحه ) (4)
 .(1249الكاشف رقم ) (5)
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ابن معين: اإلمام أحمد وأبو حاتم: "ليس به بأس", ووثقه الدارقطني وقال فيه مرة 
"ثقة ليس به بأس" وقال مرة: "ضعيف", وقال النسائي: "ضعيف", وقال ابن 

, وذكره ابن حبان في عدي: "هو عندي صالح الحديث, إنما أنكر عليه حديثان
 (1)قال ابن حجر: "صدوٌق يهم"الثقات, و 

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن منصور "قال الهيثمي:  
 . (2)"ثقة الرمادي وهو

صحيح ما قاله الهيثمي غير أن حميد بن زياد أبو صخر مع أخراج البخاري  
 له في األدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن إال أنه متكلٌم فيه كما تقدم.

نه الشيخ األلبانيالحديث سنده حسنو   .(3), وحسَّ
من طريقيهما عن موسى الجهني, عن أبي  (4)وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم 

 ()بكر بن حفص قال: جاءت أم رومان وهي أم عائشة وأبو بكر إلى النبي 
فقاال ظاهرة وباطنة((: )يا رسول هللا ادع هللا لعائشة دعوة نسمعها(, فقال عند 

 ((, واللفظ البن أبي شيبة.ذلك: ))اللهم اغفر لعائشة ابنة أبي بكر مغفرة واجبة

                                                             

ــــم  3/222)الجــــرح والتعــــديل  (1) ــــم 23ص  البرقــــاني , ســــؤاالت975رق , الكامــــل فــــي 93, رق
ـــان 433رقـــم  269 /2الضـــعفاء  ـــات البـــن حب , 3/41, التهـــذيب 7303رقـــم  6/188, الثق

 .(202التقريب رقم 
 .(15327رقم  9/391مجمع الزوائد  (2)
 .(2254رقم  5/324في السلسلة الصحيحة ) (3)
 .(4/13في المستدرك ) (4)
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, وأبو بكر بن (1)كوفي "ثقة"وموسى الجهني هو ابن عبدهللا أبو سلمة ال 
حفص هو عبدهللا بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري مشهور 

 . (2)بكنيته ثقة, من الخامسة
منكر على جودة قال الذهبي:  ،الحديث ضعيٌف من هذا الوجه النقطاعه 

 .إسناده
 املطلب الثاني

 ()(3)ألم حرام بنت ملحان () دعاء رسول اهلل
 

عبد هللا بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو عن  (4)اري أخرج البخ 
إسحاق هو الفزاري، عن عبد هللا بن عبد الرحمن األنصاري، قال: سمعت أنسا 

على ابنة ملحان، فاتكأ عندها، ثم  ()دخل رسول هللا )رضي هللا عنه، يقول: 
بون البحر ناس من أمتي يرك))ضحك فقالت: لم تضحك يا رسول هللا؟ فقال: 

يا رسول هللا )، فقالت: ((األخضر في سبيل هللا، مثلهم مثل الملوك على األسرة
، ثم عاد فضحك، فقالت له ((اللهم اجعلها منهم))، قال: (ادع هللا أن يجعلني منهم

                                                             

 .(6985التقريب رقم ) (1)
 .(3277التقريب رقم ) (2)
هي أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام من بنـي النجـار زوج عبـادة بـن الصـامت,  (3)

 ()صـحيح، وكـان رسـول هللا  وأخت أم سليم، وخالة أنس ابن مالك، ال أقف لها على اسـم
يكرمهــا ويزورهــا فــي بيتهــا، ويقيــل عنــدها، ودعــا لهــا بالشــهادة، فخرجــت مــع زوجهــا عبــادة 
غازية في البحر، فلما وصلوا إلى جزيرة قبرص خرجت من البحـر فقربـت إليهـا دابـة لتركبهـا 

يعاب فصرعتها فماتـت ودفنـت فـي موضـعها، وذلـك فـي إمـارة معاويـة وخالفـة عثمـان. االسـت
 .(4137رقم  4/1931في معرفة األصحاب)

 .(2878-2877باب غزو المرأة في البحر رقم  -في صحيحه )الجهاد والسير (4)
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، (ادع هللا أن يجعلني منهم)ذلك، فقال لها مثل ذلك، فقالت:  -أو مم  -مثل 
فتزوجت عبادة )، قال: قال أنس: ((ت من اآلخرينأنت من األولين، ولس))قال: 

بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرظة، فلما قفلت: ركبت دابتها، فوقصت بها، 
 (.فسقطت عنها، فماتت

 

 املطلب الثالث
 () لزوج جليبيب () دعاء رسول اهلل

ابت، عن كنانة ، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثعن عفان (1)أخرج اإلمام أحمد 
, (), وذكر حديث قصة جليبيب()(2)بن نعيم العدوي، عن أبي برزة األسلمي

اللهم صب عليها الخير صبا، وال لزوج جليبيب فقال: )) ()وفيه دعا رسول هللا 
 من طريقه عن عفان به. (3)ا((.  وأخرجه بنحوه البيهقيكد تجعل عيشها كداً 

, وكنانة بن نعيم العدوي أبو بكر (4)ثبت"وعفان هو ابن مسلم الباهلي "ثقة  
 (5)البصري "ثقة"

 الحديث سنده صحيح رجاله ثقات. 
E

                                                             

 .(19784رقم  33/29في مسنده ) (1)
أبو برزة األسلمي اختلف في اسمه واسم أبيه وأصح ما فـي ذلـك قـول مـن قـال: اسـمه نضـلة  (2)

أتـى خراســان فنـزل مــرو ومـات بالبصــرة بعـد واليــة ابــن بـن عبيــد, نـزل البصــرة ولـه بهــا دار و 
زيــاد وقبــل مــوت معاويــة ســـنة ســتين, وقيــل: بــل مــات ســـنة أربــع وســتين. االســتيعاب رقـــم 

(2853.) 
 .(1446رقم  3/114في شعب اإليمان ) (3)
 .(4625تقريب التهذيب رقم ) (4)
 .(5668رقم ) المصدر نفسه (5)
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 ... وبعد:.وظاهرًا وباطناً  ،الحمد هلل أواًل وآخراً  
ومنافع  ،فها أنا ذا أصل إلى خاتمة هذا البحث الذي استفدت منه فوائد كثيرة 
   .ههللف الحمد والمن ،وفيرة
ألهم النتائج التي توصلت إليها في موضوع هذا البحث وفيما يأتي أشير  
 :فأقول
 وترقبهم لذلك. ()للفوز بدعاء رسول هللا  ()اهتمام بعض الصحابة  -1 
اثنان وعشرون لهم  ()الصحابة الذين أحصيت دعاء رسول هللا عدد  -2 

 صحابيًا.
 حاديث الصحيحة ثالثة عشر حديثًا.عدد األ -3 
 تسعة أحاديث.الضعيفة  وعدد األحاديث -4 
لعله فاتني شيء من حصر بعض األحاديث التي تصلح لإلعتبار  توصية: 

بتخريجها ودراستها وفق لبعض الصحابة فأوصي  ()رسول هللا  فيها والتي دعا
منهج المحدثين لتكتمل الفائدة من هذا البحث.  وصلى هللا على نبينا محمد وعلى 

 آله وصحبه وسلم.
 
 

 

 

 

 

Fو K 
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قريب التهذيب للحافظ ابن حجر تحقيق محمد عو امة الناشر: دار الرشيد بحلب ت •
  .هـ1406سنة النشر الطبعة األولى 

االستيعاب في معرفة األصحاب أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد العزيز  •
 .هـ463 القرطبي النمري ت

بن  تحقيق أ.د. باسم ،هـ287السنة أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم ت  •
 هـ.1419الناشر: دار الصميعي للنشر, ط: األولى  ،فيصل الجوابرة

السنة البن أبي عاصم تصنيف أحمد بن عمرو النبيل أبو عاصم الضحاك  •
 هـ.287الشيباني ت: 

هـ حكم على 275 سنن أبي داود تصنيف أبو داود سليمان بن األشعث ت: •
تبة المعارف للنشر أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين األلباني الناشر: مك

 .الرياض ط: الثانية
 ،هـ360المعجم األوسط للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت: •

عبد المحسن إبراهيم الحسيني الناشر: دار  ،تحقيق دار طارق بن عوض هللا
  .هـ1415الحرمين 

وسننه وأيامه المعروف  ()الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور  •
اإلمام أبو عبدهللا محمد بن إسماعيل البخاري  تصنيف البخاري(بـ)صحيح 

  .هـ1419هـ اعتنى به أبو صهيب الكرمي الناشر: بيت األفكار الدولية 256ت:
هـ الناشر: 261صحيح مسلم تصنيف مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت  •

  .هـ1419بيت األفكار الدولية 
هـ تحقيق: علي 230بن منيع الزهري ت: الطبقات الكبير لإلمام محمد بن سعد •

 .هـ1421محمد عمر  الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة ط: األولى 
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هـ تحقيق 241مسند اإلمام أحمد لإلمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ت: •
 .هـ1416 األولى شعيب األرنؤوط وعادل مرشد الناشر: مؤسسة الرسالة ط:

 ،الشيخ محمد بن ناصر الدين األلبانيسلسلة األحاديث الصحيحة تصنيف  •
 .الرياض -الناشر: مكتبة المعارف

 ،تصنيف الشيخ محمد بن ناصر الدين األلباني ،سلسلة األحاديث الضعيفة •
 .هـ1412الرياض ط: األولى  –الناشرك مكتبة المعارف 

الثقات تصنيف اإلمام محمد بن حبان أبو حاتم البستي تحقيق السيد شرف  •
  .هـ الناشر: دار الفكر1395ط: األولى الدين أحمد 

هـ, إعتناء 852تهذيب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني ت: •
 .الناشر: مؤسسة الرسالة ،إبراهيم الزيبق و عادل مرشد

بيروت,  -تهذيب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني, دار الفكر •
  .هـ1404ط: األولى 

لإلمام الحافظ  يوسف بن الزكي المزي,  ،ي أسماء الرجالتهذيب الكمال ف •
 .هـ1406تحقيق د. بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالة, ط: الرابعة 

قطعة من المجلد الحادي والعشرين من المعجم الكبير تأليف الحافظ أبي القاسم  •
تحقيق فريق من الباحثين, بإشراف: د.  ،هـ360سليمان بن أحمد الطبراني ت: 

بن عبدهللا الحميد و د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي, ط: األولى  سعد
 .هـ1427

 ،هـ360المعجم األوسط للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت: •
عبد المحسن إبراهيم الحسيني الناشر: دار  ،تحقيق دار طارق بن عوض هللا

  .هـ1415الحرمين 
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تحقيق  ،هـ360ن بن أحمد الطبراني ت: المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليما •
 .حمدي عبد المجيد السلفي الناشر: مكتبة ابن تيمية القاهرة

شعب اإليمان تصنيف اإلمام أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي, تحقيق: محمد  •
بيروت, ط: األولى  –الناشر: دار الكتب العلمية  ،السعيد بسيوني زغلول

 .هـ1410
حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني ت: أ :لسان الميزان للحافظ •

 1406 ،بيروت الطبعة الثالثة –مؤسسة األعلمي للمطبوعات  : ، الناشر852
 .الهند –دائرة المعرف النظامية  :تحقيق

المتفق والمفترق للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي,  •
 –الناشر: دار القادري  هـ تحقيق: د. محمد صادق أيدن الحامدي,463ت: 

 .هـ1417ط: األولى  ،دمشق وبيروت
المجروحين لمحمد بن حبان البستي, تحقيق محمود إبراهيم زايد, الناشر: دار  •

  .هـ1396حلب, ط: األولى  -الوعي
تأليف: اإلمام نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي,  ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد •

  .هـ1412بيروت  -الناشر: دار الفكر
    البحر الزخار المعروف بمسند البزار تأليف اإلمام أبو بكر أحمد بن عمرو  •

 .هـ تحقيق د: محفوظ الرحمن زين هللا292بن عبد الخالف العتكي البزار ت:
 الناشر: مؤسسة علوم القرآن بيروت, مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ط:

 .هـ1409األولى عام 
لإلمام محمد بن أحمد  ،من له رواية في الكتب الستةالكاشف في معرفة  •

  .هـ1413جدة, ط: األولى  -أحمد نمر, دار القبلة للثقافة :الذهبي, تحقيق
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الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي, تحقيق: يحيى مختار غزاوي, طبعة دار  •
  .هـ1409بيروت, ط: الثالثة  –الفكر 

بن    الستة للحافظ نور الدين علي  كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب •
هـ تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي الناشر: مؤسسة 807أبي بكر الهيثمي ت:

  .هـ1399الرسالة ط: األولى 
عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو  :الجرح والتعديل تصنيف اإلمام •

بيروت  – دار إحياء التراث العربي :هـ الناشر327محمد الرازي التميمي ت: 
 .هـ1371 ،الطبعة األولى

سؤاالت أبي بكر البرقانيللدارقطني في الجرح والتعديل تحقيق مجدي السي د  •
 .إبراهيم الناشر: مكتبة القرآن القاهرة

سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود سليمان بن األشعث السجستاني في معرفة  •
يم بن عبدالحليم البستوي, دراسة وتحقيق د. عبد العل ،الرجال وجرحهم و تعديلهم

ط:  ،بيروت –مكة المكرمة, ومؤسسة الريان للطباعة  –الناشر: دار االستقامة 
  .هـ1418األولى 

بن      سؤاالت الحاكم للدارقطني في الجرح والتعديل, تحقيق موفق بن عبدهللا  •
 .هـ1404الرياض ط: األولى  -عبدالقادر, الناشر: مكتبة المعارف

بن       تحقيق فريق من الباحثين بإشراف د. سعد  ،ي للدارقطنيسؤاالت السلم •
 عبدهللا الحميد و د.خالد بن عبد الرحمن الجريسي.

المستدرك على الصحيحين لإلمام أبي عبد هللا الحاكم النيسابوري وبذيله  •
دار  :التلخيص للحافظ الذهبي, إشراف د: يوسف عبد الرحمن المرعشلي الناشر

 .المعرفة بيروت
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الجامع المختصر من السنن عن رسول هللا ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه  •
هـ تحقيق 279تصنيف اإلمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ت: العمل

ار عواد معروف الناشر دار الغرب اإلسالمي ط:األولى   م1996د: بشَّ
وي المنتخب من مسند عبد بن حميد تحقيق: أبو عبد هللا مصطفى بن العد •

 .هـ1423الناشر: دار بلنسية, ط: الثانية 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان لإلمام عالء الدين علي بن بلبان الفارسي  •

هـ تحقيق شعيب األرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية 739ت:
 .هـ1414

صحيح ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة تصنيف: محمد بن إسحاق بن خزيمة  •
 – هـ1390 ،بيروت -المكتب اإلسالمي  :لمي النيسابوري الناشرأبو بكر الس

 .د. محمد مصطفى األعظمي :تحقيق م1970
مكتبة  ،صحيح الترغيب والترهيب للشيخ محمد بن ناصر الدين األلباني •

  .هـ1421المعارف, ط: األولى 
دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي  •

 ،الناشر: دار الكتب العلمية ،هـ, اعتنى به د: عبد المعطي قلعجي458 :ت
 .بيروت, دار الريان للتراث

تصنيف الحافظ أبي الفضل زين الدين عبدالرحيم بن  ،ذيل على ميزان االعتدال •
تحقيق: السيد صبحي السامرائي, الناشر: عالم  ،هـ804الحسين العراقي, ت: 

 الكتب.
         ف اإلمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري الضعفاء الصغير تألي •

 بيروت. –هـ, تحقيق محمد إبراهيم زايد, الناشر: دار المعرفة 256ت: 
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الضعفاء الكبير تأليف تأليف أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حم اد  •
, تحقيق د: عبد المعطي أمين قلعجي, الناشر: دار الكتب ـه322العقيلي ت
 .وتالعلمية بير 

الضعفاء تأليف أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حم اد العقيلي  •
تحقيق حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي, الناشر دار  ،هـ322ت

  .هـ1420الصميعي, ط: األولى 
الضعفاء والمتروكين ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي,  •

بيروت ط: األولى  –ر الكتب العلمية تحقيق: عبدهللا القاضي, الناشر: دا
  .هـ1406

هـ 303الضعفاء والمتروكين ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت:  •
  .هـ1396حلب  –تحقيق محمود إبراهيم زايد الناشر: دار الوعي 

هـ, 303الضعفاء والمتروكين ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت:  •
 –ال يوسف الحوت, الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية تحقيق: بوران الضناوي وكم

  .هـ1405بيروت ط: األولى 
هـ تحقيق:محمد 385الضعفاء والمتروكين لإلمام علي بن عمر الدارقطني ت: •

  .هـ1400األولى عام  بن لطفي الصبَّاغ الناشر: المكتب اإلسالمي ط:
أحمد بن عمرو بن البحر الزخار المعروف بمسند البزار تأليف اإلمام أبو بكر  •

 .هـ تحقيق د: محفوظ الرحمن زين هللا292عبد الخالف العتكي البزار ت:
 الناشر: مؤسسة علوم القرآن بيروت, مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ط:

 .هـ1409األولى عام 



 "خترجيًا ودراسة" لبعض الصحابة( )أدعية رسول اهلل 

 

 - 59 - 

    بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة, نور الدين الهيثمي  •
هـ الناشر: 1413ق د.حسين أحمد صالح الباكري ط: األولى تحقي ،هـ 807ت: 

 المدينة المنورة.-مركز خدمة السنة والسيرة النبوية
الموطأ إلمام دار الهجرة أنس بن مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي األندلسي  •

  .هـ1417الثانية عام  تحقيق: د: بشار معروف الناشر:دار الغرب ط:
الرجال تأليف أبي عبدهللا محمد بن أحمد بن عثمان ميزان االعتدال في نقد  •

هـ تحقيق علي محمد البجاوي الناشر: دار المعرفة للطباعة  748المتوفي سنة 
 .لبنان –والنشر بيروت 

 .هـ1411ط: األولى  ،الناشر: دارة الراية •
هـ تحقيق الشيخ ربيع 852النكت على كتاب ابن الصالح للحافظ ابن حجر ت: •

هـ الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة 1404ط: األولى  هادي المدخلي
 .اإلسالمية في المدينة المنورة

    النهاية في غريب الحديث واألثر لإلمام مجد الدين أبي السعادات المبارك  •
هـ, تحقيق: محمود محمد الطناحي 606بن محمد الجزري ابن األثير, ت:

 .يخ العربيالناشر: مؤسسة التار  ،أحمد الزاوي  وطاهر
هـ تحقيق وصي 241 فضائل الصحابة  لإلمام  أحمد بن محمد بن حنبل ت: •

  .هـ1420هللا بن محمد عباس الناشر: دار بن الجوزي  ط: الثانية 
هـ, تحقيق د. 795شرح علل الترمذي تصنيف عبد الرحمن بن رجب الحنبليت  •

  .هـ1407ألولى ط: ا ،األردن –همام عبد الرحيم سعيد الناشر: مكتبة المنار 
 ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني •

هـ ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي, إخراج وإشراف محب الدين الخطيب, 852ت: 
 .بيروت –الناشر: دار المعرفة 
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حلية األولياء لإلمام أبي نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني, دار الكتاب  •
  .هـ1405ط: الرابعة  ،روتبي -العربي

تاريخ مدينة الدمشق تصنيف علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي, تحقيق:  •
 م1995بيروت  -عمر بن غرامة العمري, دار الفكر

   المغني في الضعفاء لإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  •
 .هـ تحقيق د. نور الدين عتر748ت: 

د الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي العلل اإلمام أبو محمد عب •
  .هـ1427هـ تحقيق فريق من الباحثين ط: األولى 327الرازي ت 

العلل الواردة في األحاديث النبوية تأليف الحافظ اإلمام أبي الحسن علي بن  •
تحقيق: د. محفوظ الرحمن  ،هـ385ت:  ،عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني

 هـ 1405ط: األولى  ،الرياض –شر: دار طيبة النا ،زين هللا السلفي
العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد بن حنبل, تحقيق وصي هللا بن محمد عباس,  •

  .هـ1422الرياض, ط: الثانية  –الناشر: دار الخاني 
هـ تحقيق: د. عبدالمعطي قلعجي, الناشر: دار 458دالئل النبوة لليهقي ت:  •

 .م1988لتراث, ط: األولى الكتب العلمية و دار الريان ل
دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي  •

 ،الناشر: دار الكتب العلمية ،هـ, اعتنى به د: عبد المعطي قلعجي458ت:
 .بيروت, دار الريان للتراث

يم التاريخ الكبير تأليف أبو عبد هللا محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراه •
 .هـ, الناشر: دار الكتب العلمية بيروت256الجعفي البخاري ت: 
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سير أعالم النبالء تأليف اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  •
هـ تحقيق: شعيب األرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي الناشر: مؤسسة 748ت:

  .هـ1405الرسالة ط: األولى 
اسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللُّخمي مسند الشاميين تأليف الحافظ أبو الق •

هـ تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي الناشر: مؤسسة الرسالة 360الطبراني ت:
  .هـ1409بيروت ط: األولى 

مسند الشاميين للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني,  •
 –سالة هـ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفية الناشر: مؤسسة الر 360ت: 

 .هـ1409ط: األولى  ،بيروت
مسند الشهاب لإلمام محمد بن سالمة القضاعي, تحقيق حمدي بن عبدالمجيد  •

 هـ.1407بيروت, ط: الثانية  –السلفي, مؤسسة الرسالة 
معرفة الصحابة ألبي نعيم أحمد بن عبدهللا بن أحمد بن إسحاق األصبهاني  •

 األولى : دار الوطن ط:هـ تحقيق عادل بن يوسف العزازي الناشر430ت:
  .هـ1419

هـ, 233تاريخ ابن معين )رواية الدارمي(, يحيى بن معين أبو زكريا ت:  •
سنة  -دمشق –تحقيق: د: أحمد محمد نور سيف, الناشر دار المأمون للتراث 

  .هـ1400
هـ, تحقيق: 233تاريخ ابن معين )رواية الدوري(, يحيى بن معين أبو زكريا ت:  •

نور سيف, الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث د: أحمد محمد 
 هـ.1399مكة المكرمة سنة  –اإلسالمي 
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اإلصابة في تمييز الصحابة تصنيف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني  •
ط:     ،بيروت –الناشر: دار لجيل  ،تحقيق معلي محمد البجاوي  ،هـ852ت: 

  .هـ1412األولى 
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري البداية والنهاية ألبي  •

ط:    هـ, تحقيق: عبدهللا التركي, الناشر: دار هجر للطباعة والنشر, 774)ت
 م.1997 -هـ 1418 األولى

األباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للحسين بن إبراهيم الهمذاني الجورقاني,  •
 .هـ1422النشر  الرياض, ط: الرابعة سنة -الناشر: دار الصميعي

جزء الحسن بن عرفة العبدي, تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي,  •
 .م1985 -هـ 1406 الكويت, سنة النشر: -ى الناشر: مكتبة دار األقص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 "خترجيًا ودراسة" لبعض الصحابة( )أدعية رسول اهلل 

 

 - 63 - 

 
 
 
 

 
 

 ارســــــــالفه
 فهرس اآليات. -أ

 .فهرس األحاديث النبوية -ب

 .فهرس الرواة املرتجم هلم – ج

 .املوضوعات فهرس -ـد

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بن عودة بن مهنا السرحيي عبدالعزيز الدكتور /

 

 - 64 - 

 
 
 
 



 "خترجيًا ودراسة" لبعض الصحابة( )أدعية رسول اهلل 

 

 - 65 - 

 فهرس اآليات 
 

 اآلية
رقم 

 الصفحة

 سورة آل عمران
  َي ََٰٓأيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ٱتَُّقوْا ٱَّللََّ َحقَّ ُتَقاِتِهۦ (102) آية 

3 

 سورة النساء
َو ِحَدة ٖ  َي ََٰٓأيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَُّقوْا َربَُّكُم ٱلَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّفۡس  ٖ  ( 1آية) 

3 

 سورة هود
َوَما َتوِۡفيِقيَٰٓ ِإَلَّ ِبٱَّللَِّ  َعَليِۡه َتَوكَّلُۡت َوِإَليِۡه ُأِنيُب ( 88آية) 

4 

 سورة الحجر
 ِإنَّا َنحُۡن َنزَّلَۡنا ٱلذِّكَۡر َوِإنَّا َلُهۥ َلَح ِفُظوَن ( 9آية) 

4 

 سورة النحل
لنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَليِۡهمۡ َوَلَعلَُّهمۡ َيَتَفكَُّروَنَوَأنَزلَۡنآَٰ ِإَليَۡك ٱلذِّكَۡر ِلُتَبيَِّن ِل    

 (44آية )

3 

 سورة األحزاب
 اٖ  ا َسِديدٖ  َي ََٰٓأيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ٱتَُّقوْا ٱَّللََّ َوُقوُلوْا َقوۡل  ( 70آية) 

3 

 سورة المنافقون 
نَد َرُسوِل ٱَّللَِّ َحتَّى  ُهُم ٱلَِّذيَن َيُقوُلوَن ََل ُتنِفُقوْا َعَلى  َمنۡ ِع

 (7آية ) ...َينَفضُّوْا 

46 

 

 فهرس األحاديث النبوية 
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 احلديث
رقم 

 الصفحة

 25 ابن مسعود   أدليا مني أخاكما
 38 أال تريحني من ذي الخلصة جرير بن عبدهللا البجلي   

 41 دخل الخالء فوضعت له وضوءًا ابن عباس     ()أن النبي 
 23 على أبي سلمة وقد شق بصره أم سلمة () دخل رسول هللا

إلـى تبــوك جعـل ال يـزال يتخلـف الرجـل ابــن  ()لمـا سـار رسـول هللا 
 مسعود

21 

 29 اللهم اجعله هاديًا مهديًا واهد ِّ به عبدالرحمن بن أبي عميرة
 19 اللهم استجب لسعد إذا دعاك قيس بن أبي حازم

سـعيد  د دينـه بعمـر بـن الخطـابفشـد .اللهم اشدد دينك بأحبهمـا إليـك
 بن المسيب

14 

 اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمـر بـن
 الخطاب ابن عمر 

11 

 13 اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب الحسن البصري 
 45 اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه، وحصن فرجه  أبو أمامة

 49 أبو بكر بن حفص رة واجبةاللهم اغفر لعائشة ابنة أبي بكر مغف
اللهـــم اغفـــر لعائشـــة مـــا تقـــدم مـــن ذنبهـــا ومـــا تـــأخر, ومـــا أســـرَّت ومـــا 

 عائشة أعلنت
48 

 أسـر ومـا أعلـن، ومـا أخفى وما أدبر، وما أقبل ما لعثمان اغفر اللهم
 أجهر ابن مسعود وما

15 

 47 أنس بن مالك اللهم اغفر لألنصار، وألبناء األنصار
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 فهرس الرواة املرتجم هلم
 

بــاس وولــده مغفــرة ظــاهرة وباطنــة ال تغــادر ذنبــا، اللهــم اللهـم اغفــر للع
 احفظه في ولده ابن عباس

28 

 41 اللهم أكثر ماله، وولده، وبارك له فيما أعطيته أنس بن مالك
 40 حصين بن وحوح  اللهم الق طلحة تضحك إليه، ويضحك إليك

 43 اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه أبو هريرة
 27 بي هريرة أبو هريرةاللهم اهد أم أ

 19 اللهم سدد رميته, وَأجِّب دعوته  قيس بن أبي حازم    
أبــو بــرزة  اللهــم صــب عليهــا الخيــر صــبا، وال تجعــل عيشــها كــدًا كــدا

 األسلمي
51 

 16  اللهم عثمان رضيت عنه فارض عنه  أبو سعيد الخدري   
 35 ن ساريةالعرباض ب اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب

 42 ابن عباس   اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل
 18 ابن عمر     اللهم ال تنس لعثمان، ما على عثمان ما عمل بعد هذا

 45 أنس بن مالك اللهم إن عبدك يترضاك فارض عنه
نــاس مــن أمتــي يركبــون البحــر األخضــر فــي ســبيل هللا، مــثلهم مثـــل 

 كأنس بن مال الملوك على األسرة
50 

 39 يا ضمرة، أترى ثوبيك هذين مدخليك الجنة؟ ضمرة بن ثعلبة
يدخل الجنة من أمتي زمرة هـي سـبعون ألفـًا تضـيء وجـوههم إضـاءة 

 أبو هريرة القمر
24 
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 رقم الصفحة اسم املرتجم له

 51 برزة األسلميأبو 
 21 ذر الغفاري أبو 
 23 سلمة المخزوميأبو 

 50 م حرام بنت ملحان أ
 38 جرير بن عبدهللا البجلي

 44 صدي بن عجالن الباهلي أبو أمامة
 38 ضمرة بن ثعلبة البهزي 

 40 طلحة بن البراء األنصاري 
 25 عبدهللا بن ذي البجادين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس املوضوعات 
 

 

 الصفحة املوضوع
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 3 المقدمة
 4 .أهمية الموضوع وسبب اختياره •
 5 .ات السابقةالدراس •
 5  .خطة البحث •
 7 .منهج العمل في البحث •
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