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 الكتب المؤلفة حول الأدعية النبوية
د .سلمى شاهدة 

Abstract: 
Dua or supplication is an essence and spirit of worship. Therefor the status 

of dua in Islam is great and its position is sublime. Many texts in the Holy 

Quran and Hadith of the Holy Prophet SAAW indicate its significance, 

need, reward and importance. Allah Almighty  always ordered and asked  

Muslims for supplication and consider them arrogance who are leaving 

dua. The Prophet Muhammad SAAW encouraged Muslims to ask for 

supplication and taught them beautiful duas particularly in special 

occasions. For this purpose many books have been composed to urge the 

Muslims for this special worship and dua. This article presents a summary  

and brief introduction of some important books on prophetic supplications 

and prayers.  

  المقدمة :
ن الدعاء يف الإسالم عظيم، ومزنلته منه عالية ، وماكنته فيه 

أ
الدعاء خم العبادة ولذا شأ

ذ هو أأعظم العبادات و أأجل العبادات وأأنفع القرابت، ولهذا جاء ت  النصوص سامية؛ اإ
الكثرية يف القرأ ن الكريم  وسنة رسوله صىل هللا عليه وسلم المبينة لفضله والمنوهة 
نه، والمرغبة فيه واحلاثة عليه، وقد تنوعت دللت هذه النصوص 

أ
مباكنته وعظم شأ

المبينة لفضل الدعاء، جفاء يف بعضها  الأمر به واحلث عليه و التحذري نم رتكه والستكبار 
 لك نم أأوناع الدللت يف القرأ ن الكريم يلع عظم فضل الدعاء.عنه، وغري ذ

لفاهتم يلع أأوناع كثرية مل أأجدها جممعة يف هللا وأأمئة احلديث شكر  مساعهيم َصنفوا موأ
لفاهتم، وذكر الستة مهنا شيخ مشاخينا الشاه عبد  ليف، نعم ذكروها متفرقة يف موأ

أ
تأ

النافعة" وأأخذ مهنا نم جاء بعدها فقال العززي الدهلوي قدس رسه  يف رسالته "العجالة 
لفات يف علم  الشيخ يف "العجالة النافعة " ابللسان الفاريس ما ملخصه ابلعربية : "اإن الموأ
وناع التصانيف ستة: 

أ
احلديث يلع أأوناع عديدة، وقال يف أ خرها بعد بيان تفصيلها: فأ

: ينات، وبدأأ ابجلامع فقالاجلوامع، والمسانيد، والمعامج، والأجزاء، والرسائل، والأربع
 1ومهنا اجلامع، وهو يف اصطالح المحدثني" 

                                                           

 اسالم أ ابدالستاذة المساعدة قسم اللغة العربيةاجلامعة الوطنيةللغات احلديثة ، 
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. 5. وال داب،4. والرقاق، 3. والأحاكم، 2. العقائد، 1ما ويجد فيه مجيع أأوناع احلديث نم  
. والمناقب 8. والفنت، 7. والتارخي، ويدخل فيه سري النيب صىل هللا عليه وسلم، 6والتفسري، 

وهذه مثانية أأوباب لفن احلديث، ومجيع كتب احلديث حتتوي يلع هذه أأو المثالب، قلت: 
الأوباب لكها أأو بعضها، قال الشيخ: وقد صنف علماء احلديث يف لك فن نم هذه الفنون 

 الامثنية تصانيف مفردة.

لفة يف الأدعية الماوثرة:  الكتب الموأ
 وثرة قال صاحب الكشف: علم الأدعية والأوراد علم يبحث فيه نع الأد 

أ
عية  المأ

والأوراد المشهورة، بتصحيحهما وضبطهما وبيان خواصهما، والغرض منه معرفة تلك 
 الأدعية والأواد يلع الوجه المذكور.

ن الأذاكر الرشعية والأدعية النبوية لها   قال عبد الرزاق نب عبد المحسن البدر "ولهذا فاإ
ها تليق يف  ، وكتب الأذاكر يلع تنوعمزنلة عالية يف الدني، وماكنة خاصة يف نفوس المسلمني

 
ً
 وحديثا

ً
 وعناية فائقة، ول ميكن اإحصا ء ما كتبه أأهل العلم قدميا

ً
 ابلغا

ً
أأو ساطهم اهامتما

الأخبار ابلأسانيد، ومهنم احلاذف  يف الذكر والدعاء لكرثة ما أألف يف ذلك، مفهنم الراوي
يف  والمهذب، مع تفاوت بيهنملها، ومهنم المطول المسهب، ومهنم المخترص والمتوسط 

مجع النصوص، وعرض الأدلة،وطرق تبويهباوتصنيفها،والهامتم برشحها ووتضيحها، اإيل 
 2غري ذلك"

لفة مهنا :  لينا نم الكتب الموأ  ونقدم لمك نبذة  ماوصل اإ
 ،البهتاج يف أأدعية احلج والعمرة 
 ،أأذاكر الأذاكر 
 ،الأدعية المنتخبة 
 هـ ،۸۹۹لقطب الدني حممد الميك المتويف سنة ‘‘ أأدعية احلج والعمرة 
  ،أأذاكر احلج 
 ،أأذاكر الصالة 
 ه يف للشيخ عبد الرمحن البسطايم، "أألف‘‘ الأدعية المنتخبة يف الأدوية المجربة

 3هـ، ورتبه يلع مخسة أأوباب لكها يف الطاعون".۹۳۹ليلة عيد الفطر سنة 
 معل اليوم والليلة:
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كتب المعروفة المتداولة عند الناس "معل اليوم والليلة" للحافظ أأمحد ونم ال 
حسب حتقيق عبد الرمٰحن  ۷۷۳هـ،. وعدد الرواايت 364المعروف ابنب السين المتويف سنة 

الكورث الربين وقال الشيخ الربين يف مقدمة ذلك الكتاب  معل اليوم والليلة: وهو نم أأشهر 
مام النووي يف كتاب الأذاكر ثم احلافظ كتبه موجود بني يديك، وقد أأكرث  النقل منه الإ

مشس الدني انب اجلزري يف احلصن احلصني كما اقتبس منه احلافظ السيويط يف اجلامع 
الصغري، "وهو كتاب مفيد انفع جداً لمن رييد أأن يسلك سلوك النبيصىل هللا عليه وسلم يف 

ب ، وقد مجع انب السين يف كتابه هذا مهنا العبادات والأدعية والأذاكر، ويف الأخالق وال دا
 للرجل المسلم يسلكه طول معره ، ومجع فيه ما ل ويجد يف غريه مرتبا يف جمموع واحد"

ً
 4جا

"ونم أأحسن الكتاب "معل اليوم والليلة" كتبه أأوب عبد الرمحن النسايئ المتويف سنة 
  5رواية"  1141هـ، وكتاب النسايئ اشتمل يلع ۳۰۳

 المنتخبة نم الكم سيد الأربار صىل هللا عليه وسلم:الأذاكر 
ونم الكتب المعروفة يف ذلك "الأذاكر المنتخبة نم الكم سيد الأولني وال خرني حممد 

مام النووي المتويف سنة  هـ،  قال يف أأوله: "قد كتب  العلماء يف 676صىل هللا عليه وسلم" لالإ
يف معظمه، اإيل أ خر ماقاله، وقال يف أ خره: معل اليوم والليلة والدعوات و حذف الأسانيد 

 6هـ سوي أأحرف أأحلقهتا بعد ذلك" 667"فرغت يف مجعه يف المحرم سنة 
ذ قال: )حلية الأربار وشعارالأخيار( فيتلخيص ‘‘ حبلية الأربار’’ومساه صاحب الكشف  اإ

مام حميي الدني النووي الشافيع المتويف سنة ذاكر  لالإ
يد هـ،كتاب مف676الدعوات والأ

مام حممد نب يلع  نب حممد نب عالن المتويف   ذاكر النووي يف جملد، ورشحه الإ
أ
هـ ۷۰۰۷مشهور بأ
أأذاكر ’ ’وخلصه النووي يف كراسة مساه ‘‘الفتوحات الرابنية يلع الأذاكر النووية ’’ مساه 
ليف أ خر مساه ‘‘  الأذاكر

أ
 ار بنكتحتفة الأرب’’ ثم كتب هذا الملخص، وللسيويط المذكور تأ

مام  شهاب الدني الشافيع الرميل المتويف سنة ‘‘ الأذاكر النواوية هـ "خمترص 824، ولالإ
 . 7الأذاكر" 

 احلصن احلصني:
 
ً
كثرية  المطبوع مبرص والهند مبرات‘‘ احلصن احلصني’’ونم الكتب المعروفة يف ذلك أأيضا

غريه نم لفظ  هـ ، وما يف الكشف وتبعه834لمحمد نب حممد اجلزري الشافيع المتويف سنة
حتريف نم الناخس، وقال يف أأوله: هذا احلصن احلصني نم الكم سيد الأولني ‘‘ سبعمائة ’’



 

020وجن، -، ونجری1امشرہ5املعل،  دلج   603 ء2

 

منني نم خزانة النيب سيد المرسلني حممد صىل هللا عليه وسلم،  وال خرني، وسالح الموأ
والهيلك العظيم نم قول النيب الأيم  الأمني   حممد مصطىف صىل هللا عليه وأ له وسلم ، 

 هللالت فيه النصيحة، وخرجته  نم الأحاديث  المتوارتة الصحيحة . "قال اكتبه لطف ابذ
تعايل يف غربته وأأخذ بيده يف شدته: قد فرغت نم رتصيف هذا احلصن احلصني نم الكم 
سيد المرسلني صىل هللا عليه وسلم ويم الأحد بعد الظهر الثاين والعرشني نم ذي احلجة 

تعايل نم الأفات وسائر بالد هللا داخل دمشق. محاها اهـ مبدرسيت ۷۸۷احلرام سنة 
المسلمني. هذا ومجيع أأوباب دمشق مغلقة بل مشيدة ابلأجحار، واخلالئق ستغيثون يلع 
الأسوار، والناس يف جهد عظيم نم احلصار والمياه مقطوعة، وقد أأحرق ظواهر البلد وهنب 

به وسوء أأمعالهوقد حتصن مبا أأكرثه، ولك أأحد خائف يلع نفسه وماله وأأهله وجل  نم ذون
  8تعايل وهو حسيب ونعم الوكيل"هللا يقدر عليه، جفعلت هذا حصين  ووتلكت يلع ا

ً
وجند كتبا

 كثرية يف رشوحه وخمترصاته ونم أأمهها حتفة الذاكرني للشواكين.

 القول البديع يف الصالة يلع احلبيب الشفيع:
 :
ً
للعالمة ‘‘ عع يف الصالة يلع احلبيب الشفيالقول البدي’’ ونم الكتب المعروفة يف ذلك أأيضا

ليفه يف أأواخر رمضان سنة ۸۰۹السخاوي المتويف سنة 
أ
 هـ ابلقاهرة .861هـ وفرغ نم تأ

 دلئل اخلريات وشوارق الأوناريف ذكر الصالة يلع النيب المختارعليه الصالة والسالم:
ونم الكتب المعروفة يف ذلك "دلئل اخلريات وشوارق الأوناريف ذكر الصالة يلع النيب 

اجلزويل  حممد نب سلامين نب أأيب بكرهللا المختارعليه الصالة والسالم" للشيخ أأيب عبد ا
تعايل يف هللاهـ ، قال صاحب الكشف: "هذا لكتاب أ ية نم أ ايت ا۹۷۰السماليل المتويف سنة 
 هللا عليه وسلم، وياظب بقرا ء ته يف المشارق والمغارب، ل سيما يف الصالة يلع النبيصىل

لف، والمعترب نسخة الشيخ أأيب  بالد الروم، وله اختالف يف النسخ لكرثة روايهتا نع الموأ
لف حصحها قبل وفاته بامثن هللا عبد ا حممد الصغري السهييل واكن نم أأكرب أأحصابه، واكن الموأ

  9هـ" 862ربيع الأول سنة سنني يعين ويم اجلمعة سادس 
ووقع فيه التحريف يف ذكر موته، وتبعه غريه نم صاحب الإحتاف وغريه فيبيان الكتاب، 

ذ ذكروا وفاته سنة  ن المتويف يف هذه السنة كيف أأصلح كتابه يف سنة 854اإ هـ، 862هـ، فاإ
حتاف يف الأمساء: أأوب حممد عبد ا مال يل، سنب حممد نب سلامين اجلزويل الهللاوقال صاحب الإ
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وجزولة ومساللة قبيلتان نم ربرب، وتيف يف جسدة صالة الصبح يف السابع عرش نم ربيع الأول 
 سنة سبعني و مثان مائة.

 احلزب الأعظم والورد الأخفم:
لمولان يلع نب سلطان حممد الهروي زنيل مكة ‘‘ احلزب الأعظم والورد الأخفم’’ومهنا 

‘‘ الفوائد الهبية’’ هـ كما يف ۷۰۰۷۱حلنىف المتويف سنة المكرمة المعروف مبال يلع القاري ا
وغريه. قال يف أأول كتابه: يقول العبد الدايع مغفرة ربه الباري يلع نب سلطان حممد 
حزاب العلماء 

أ
وراد المشاخي المعتربني، وبأ

أ
القاري: لما رأأيت بعض السالكني يتعلقون بأ

، وجدت بعض ‘‘الأربعني المسي’’ و ‘‘ يىفابلدعاء الس’’ المكرمني، يتح رأأيت بعضهم تعلقوا
العوام يتقيدون بقراء ة دعاء حنو القدع ويذكرون يف اإسناده مال شهبة فيه نم الوضع 
وثرة يف الأحاديث المنثورة نم الكتب المعتربة 

أ
والقدح، خفطر ببايل أأن أأمجع الدعوات المأ

’’ الدر’ ’و ‘‘ اجلامعني’’ و ‘‘ لكم الطيب ال’’ للنووي و ‘‘ الأذاكر’’للجزري و ‘‘ احلصن’’المشهورة، 
 للدعوات القرأ نية .هللا. القول البديع للسخاوي. رمحهم ا’’ للسيويط، و 

ً
 مقدما

 كتاب الدعاء:
ه .وقال الدكتورحممد سعيد نب حممد 363ومهنا كتاب الدعاء لسلامين نب أأمحد الطرباين 

 بني الكتابني كتاب الدعاء للطربا
ً
لليلة ين وكتاب معل اليوم واحسن البخاري مقاران

وباب كثرية مل يتطرق اإلهيا 
، فقد اشتمل يلع أأ

ً
للنسايئ :كتاب الطرباين أأوسع مضموان

يف كتابه، وذلك واحض نم عنوان الكتابني. فكتاب النسايئ مقترص يلع معل اليوم   النسايئ
. مفن الأوباب اليت

ً
 يتطرق مل والليلة وكتاب الطرباين اشتمل يلع موضوعات أأخري أأيضا

لهيا النسايئ ويه يف كتاب الطرباين.  اإ
رواية، أأي نصف كتاب الطرباين، ولكن الطرباين (  1141"وكتاب النسايئ اشتمل يلع )

 للرواية يف الباب الواحد.وبتتبع أأوباب الكتاب وجدت أأن 
ً
نه أأكرث مجعا

أ
امتازنع شيخه بأ

 نم شيخه ومع هذا لك
ً
 وأأحسن رتتيبا

ً
 بد لال حق ه، فالفضل للسابق، ولالطرباين أأدق تبويبا

 ليست يف كتاب الطرباين"
ً
ليه وكتاب النسايئ مض أأوبااب  .10أأن يستفيد ممن قبله ويضيف اإ

ن الدعاء:
أ
 شأ

ن الدعاء’’ومهنا 
أ
 ه.۳۹۹لأيب سلامين محد نب حممد اخلطايب م ‘‘ شأ

 قال أأمحد ويسف الداكر يف مقدمة حتقيق ذلك الكتاب: 
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 يف اببه، واإن اكن مضمونه منترشاً اكلل  يلأ بني 
ن الدعاء ياكد يكون فريداً

أ
"كتاب شأ

تضاعيف الكتب عند أأمئة العلم نم المفرسني والمحدثني واللغوني، والكتاب مقسم 
 يف اجلزء الأول منه: الدعاء، ومعناه، ومزنلته يفهللا  اإيل ثالثة أأجزاء: تناول أأوب سلامين رمحه ا

 ما للدعاء نم أأرث طيب يف دفع البالء، ورد القضاء، وأأظهر الفرق بني مذهب الدني...ثم بني
نم ريي أأن الدعاء ل ينفع فامي جري به القضاء، وبني مذهب نم ريي أأن الدعاء ينفع مما زنل 

 .11ومما مل يزنل" 

 اللكم الطيب:
( ۷۹۹لشيخ الإسالم تيق الدني أأمحد نب عبداحلليم نب تيمية احلراين )م ‘‘ اللكم الطيب ’’

  فصالً. 62رواية و  256ويشتمل هذا الكتاب يلع 
لباين : "لقد ظهر يل بتتبع فصول هذا  الكتاب وأأحاديثه؛ أأن  قال الشيخ انرص الدني الأ

لف رمحه ا  عليه، فهو يلعهللا للنووي رمحة ا‘‘ الأذاكر’’ تعايل اخترصه نم كتاب هللا الموأ
الغالب يتابعه يف صيغ الأحاديث اليت ويردها ويف صورة خترجيها، ويف تضعيفها والسكوت 

 )ص ( ۹۷عهنا، وقلما خيالفه يف ذلك، فاحلديث )
ً
طبع  ۷۸.۹۰مثالً سكت عليه النووي أأيضا

سكوت عهنا، ويه ، وغريمها كثري مما اتبعه انب تيمية يف ال(۹۹احلليب(، ومثله احلديث )
 12أأحاديث ضعيفة" 

 الوابل الصيب نم اللكم الطيب:
مام انب قيم  م    ه ۷۰۷و مهنا "الوابل الصيب نم اللكم الطيب "  لالإ
قال صاحل أأمحد الشايم يف مقدمة ذلك الكتاب : وقد قسمت الكتاب حبسب ما ظهر يل نم  

 موضوعه. اإيل أأربعة أأوباب.
لف يف هذا فالباب الأول: يعد مدخالً للبح ث،وموضوعه العام: سعادة العبد، ويبني الموأ

 القسم أأن حمور هذه  السعادة، هو الذكر.
أأ. فىف الفصل الأول: ريي أأن حمور السعادة يكون بثالثة أأمور، ولكها مذكرة: الشكر والذكر 

ستغفار أأساس وحمور السعادة.  والصري والإ
نن ادة يعتمد يلع أأمرني:  مشاهدة مب. ويف الفصل الثاين : ريي المصنف أأن سبيل السع

 تعايل الذي تستوجب الشكر، ومشاهدة عيوب النفس اليت وتجب الذل والنكسار.هللا ا
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ج. ويف الفصل الثالث: بني أأن السعادة تكون ابستقامة القلب واجلوارج. وأأن ذلك يكون 
مرني:  تقديم حمبة ا

أ
 نم الذكر. تعايل يلع غريها، وتعظيم الأمر والهني،والك الأمرنيهللا بأ

 د. ويف الفصل الرابع: بني عالمة تعظيم الأوامر، ورضب الأمثلة يلع ذلك.
ه. ويف الفصل اخلامس نم الباب الأول حتدث نع عالمات تعظيم المنايه، فذكر مهنا 
 
ً
، ورضب الأمثلة الكثرية يلع ذلك. وهكذا استكمل الباب الأول فصوله مبينا

ً
أأربعا

 الذكر.سعادة العبد وحمورها 
والباب الثاين : رشح فيه المصنف حديث احلارث الأشعري . وقد رشح المصنف نم 

صول الإسالم وأأراكنه.
 خالل عرض احلديث العالقة الوثيقة بني الذكر وأأ

 وسبعني فائدة، 
ً
ويف الباب الثالث : حتدث المصنف نع فوائد الذكروقد ذكر مهنا ثالاث

د ثني المتعلقة ابلأمان وأأفاض وأأطال يف احلديث عنوقد وتسع يف الفائدة الرابعة والثال
الفائدة السادسة والثالثني المبينة أأن الذكر ونر.ويف الفصل الثاين: حتدث نع أأوناع 

 الذكرويف الفصل الثالث: بني أأن الذكر أأفضل نم الدعاء.
  اويف الفصل الرابع: بني أأن قراء ة القرأ ن أأفضل نم الذكرو هبذا استكمل المصنف يف هذ

 الذكر. الباب بيان ماكنة
"ويف الفصل الباب الرابع: اكن بيان الأذاكر مفصلة حبسب الأوقات أأو الأحوال، وقد 

 13تناول المصنف ذلك يف مخسة وسبعني فصالً"
قال حممد عبد الرمٰحن عوض : "والكتاب يلع ذلك جليل النفع ... ذو قيمة علمية 

علم ويذكروه  يلعهللا يق للسالكني يك يعبدوا اعالية...فهو المرشد للطالبني، وفاحت الطر
نه كتاب يعتمد يلع أأساسني هامني: الأول :  مبا حيب، ويتجنبوا الوقوع فامييكره...اإ

 العقل: حيث ذكر الفوائد..وقسم الأقسام مما 
صىل هللاوأأحاديث رسول اهللا يسرتحي له عقل القاريأ الثاين : النقل: اإذ جعل نرباسه أ ايت ا

 14هللا عليه وسلم"

 رايض اجلنة:
 ه( ۷۳۰۰للشيخ ويسف نب اإمساعيل النهباين )م ‘‘ رايض اجلنة’’ومهنا 

لفه رمحه ا‘‘ رايض اجلنة’’وكتاب  ليف الكتاهللا هيدف اإيل هذا لكه، مفوأ
أ
ب بني الغاية نم تأ

 فقال: 
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نه لما كرثت يف هذا الزمان الذونب، وقلت حماسن الأمعال، كرثت فيه مبقتيض  ما بعد فاإ
"أأ

وزادت مساويأ الأحوال، وقد خيفف غضب الرب حبسانه وتعايل التجاء  ذلك الكروب،
ليه مبا ريضيه نم الطاعات والستغفار، وأأوناع الأدعية والأذاكر، والصالة يلع  العبد اإ
 هللانبيه المختار صىل هللا عليه وسلم، فتخف المصائب بذلك أأو زتول، وحيصل بفضل ا

مول"
أ
 15تعايل المطلوب والمأ

يل لقد اختار النهباين فيكتابه هذا عددًا نم ال ايت القرأ نية اليت تعلم قال معاد عال ي
نسان المسلم كيف يتوجه اإيل ربه ابحلمد والثناء والشكر، وكيف يستعني به يلع قضاء  الإ
حاجاته، يف الدنيا وال خرة،كما اختارجمموعة نم الأحاديث اليت تبني فضل التسبيح، 

منني  وثرة اليت علمها رسول اوالستغفار... ورتشد الموأ
أ
 هللا عليه صىلهللا اإيل الأدعية المأ

 16وسلم لأحصابه.

  مهنج النهباين يف الكتاب:
قال النهباين:  جفمعت نم ذلك ونم سائر جوامع أأدعيته صىل هللا عليه وسلم مقدارًا وافراً 

 حص
ً
منني، ويرس به مهنم لك قلب حزني، ويتخذونه يف الملمات حصنا ، يتقر به عيون الموأ

ً
نا
، ويلع مصادمة 

ً
، فيجدونه يلع دفع المصائب مساعدًا ومعينا

ً
ويف المهمات حرزًا أأمينا

،وريتعون منه يف 
ً
، وبقضاء حاجاهتم الدنيوية والأخروية كفيالً مضينا

ً
 مقينا

ً
النوائب قواي

، ومسيته: )رايض اجلنة، يف أأذاكر الكتاب
ً
 رايض أأريضة وريدون نم كورثه ماء معينا

نس واجلنة( ولقبته: كشاف الكروب، ومبلغ والسنة، ال وناع المنة، الواقية رش الإ
أ
وافية بأ

يب التيسري، مغين الفقري وجارب الكسري  ولكها أألفاظ 
أ
الطالب غاية المطلوب وكنيته: بأ

وافقت معناها، وأأمساء طابقت مسماها، ولكن المس الأول، هو الذي عليه يف الشهرة 
ليف الالكم.المعول، لأنه هو الذي سبق به 

أ
لهام، وعليه جري تقسيم الكتاب وتأ  الإ

وقد رتبته يلع قسمني:القسم الأول: تلكمت فيه يلع أأصول هذه الرايض ومثراهتا وأأعين 
صىل هللا عليه وسلم نم أأحاديهثا وفوائدها فان هللاابصولها ومثراهتا ما ورد نع رسول ا

م عند قول الفقهاء يف كتهبالأصل ما استند عليه غريه كما يف المصباح وغريه ولذلك ي
الستدلل يلع الأحاكم الرشعية نم الكتاب والسنة والأصل يف ذلك قوله تعايل كذا 

 والأصل يف ذلك قوله صىل هللا عليه وسلم كذا.
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والقسم الثاين ذكرت فيه السور وال ايت ، وما ورد يف القرأ ن الكريم نم الدعوات،  
وثرة  

أ
وناع الأذاكر المأ

أ
 والصلوات، والستعاذات النبوية والدعوات.وأأعقبهتا بأ

"وجعلته أأربعني روضة لك روضة تشتمل يلع هذه الأوناع، اليت ترشح الصدور وتفرح 
القلوب وترس الأمساع. أأما السور وال ايت، وما يتبعها نم الدعوات، فقد رتبهتا يلع 

ذا تعددت يف روضة مهنا اعترب يف الرتتيب السابقات.و كرت ذرتتيب المصحف واإ
خري.أأما الأدعية والذاكر فقد 

أ
الصلوات يلع رتتيهبا يف سعادة الدارني بدون تقديم ول تأ

 17ذكرهتا حبسب التيسري".
وهناك كتب مشتملة يلع أأوباب متعلقة ابلأدعية والأذاكر ذكرها الدكتور حممد سعيد 

وب عبدالرمحن أأ البخاري: مفن الذني أألفوا يف هذا المجال حممد نب الفضيل نب غزوان الضيب 
واقتبس منه   18ه ، له كتاب )الدعاء( ذكره له انب النديم والذهيب ۷۸۰الكويف ، المتويف سنة 

د سلامين نب  20 ووتجد منه نسخة يف الظاهرية جمموع  19احلافظ انب جحر  مام أأوب داوأ والإ
 يلع الأوباب ومساه  ۹۷۰الأشعث السجستاين ، المتويف سنة 

ً
’’ ه ، صاحب السنن أألف كتااب

 21ذكره له انب جحر‘‘ الدعاء 
وأأوب بكر عبدهللا نب حممدنب عبيد نب سفيان القرشيي المعروف ابنب أأيب الدنيا، المتويف 

ـ  له كتاب الدعاء  ۹۹۷سنة    كتاب جمايب الدعوة. وطبع ابلهند ، نرش  22ذكره الذهيب ‘‘ ه 
ً
وله أأيضا

 رواية . ۷۷۰ه ، واشتمل يلع  ۷۳۸۷لقيمة مبباي سنة الدارا
’’ ه ـ ، له كتاب  ۹۹۷وأأوب بكر أأمحد نب معرو نب الضحاك المعروف ابنب أأيب عامص، المتويف سنة 

 23اقتبس منه احلافظ  انب احلجر يف نتاجئ الأفاكر ، وهتذ يب الهتذيب‘‘   الدعاء
نقل ‘‘ معل اليوم والليلة ’’ه ، له كتاب  ۹۸۰واحلسن نب يلع نب شبيب المعمري، المتويف سنة 

 رواية.( ۷۹منه احلافظ نب جحر يف نتاجئ الأفاكر . وعنه روي الطرباين يف كتاب الدعاء )
واقتبس منه احلافظ انب ‘‘  الذكر ’’ ه  له كتاب  ۹۸۷وويسف نب يعقوب القايض ، المتويف سنة 

 رواية .( ۷۷. وعنه روي الطرباين يف كتاب )الدعاء( ) 24جحر
ونقل منه ‘‘ الذكر ’’ ه ـ  له كتاب  ۳۰۷وأأوب بكر جعفر نب حممد نب احلسن الفراييب، المتويف سنة 
 رواايت يف كتاب الدعاء .( ۷۰احلافظ انب جحر يف نتاجئ الأفاكر . وعنه روي الطرباين )

صنف ه  ،  ۳۷۸وأأوب عبد هللا حممد نب فطيس الأندلسيالمعروف ابنب فطيس،  المتويف سنة 
  25‘‘الدعاء’’كتاب 
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هـ   ۳۳۰وأأوب عبد هللا احلسني نب اإمساعيل نب حممد نب اإ مساعيل الضيب المحاميل ، المتويف سنة 
ونقل عنه احلافظ انب جحر يف نتاجئ الأفاكر. واجلزء البايق منه والمحفوظ يف ‘‘ الدعاء’’له كتاب 

 والأدعية المتعلقة ابلسفر.حديث . متعلق ابلأذاكر ( 438مكتبة الظاهرية ربمق )
دعاء أأ وناع ’’ه  له كتاب  336وأأوب احلسني نب المنادي  أأمحد نب جعفر نب حممد،  المتويف سنة  

ونم عنوانه واحض أأنه "   26ذكر له انب النديم ‘‘ الستعاذات نم سائر ال فات والعاهات 
ار النحوي ، المتو

ه  له جزء يف الدعاء  341يف سنة جزء صغري. وأأ وب يلع اإ مساعيل نب حممد الصف َ
شبييل"  27المروي نع رسول هللا صىل هللا عليه وسلم ذكره  له انب خري الإ

 فقه الأدعية والأذاكر:
 وطبع نع دار ‘‘فقه الأدعية والأذاكر’’ومهنا 

ً
لعبد الرزاق نب عبد المحسن البدر صدر أ نفا

قال عبد الرزاق نب عبد المحسن العربية السعودية يف ثالثة أأجزاء   انب عفان ، المملكة
  :البدر يف مقدمة ذلك الكتاب

 عندي رغبة يف أأن أأعد وأأقدم. 
أ
ولما اكن الأمر هبذه المزنلة ويلع هذا القدر نم الأمهية نشأ

مع العرتاف ابلعجز وعدم الأهلية. دراسة يف الأذاكر والدعية النبوية ويف بيان فقهها وما 
رثة، وحمك اشتملت عليه نم معان عطيمة، وم دلولت كبرية ودروس جليلة، وعرب موأ

فوائد  هللاابلغة، واجهتدت يف مجع الكم أأهل العلم يف ذلك ، فاجتمع عندي نم ذلك حبمد ا
 كثرية ولطائف عديدة وتنبهيات دقيقة نم الكم أأهل العلم المحققني، ول سيما

مامني اجلليلني شيخ الإسالم انب تيمية وتلميذه انب القيم رمحه ، ثم نظمت ما هللاما االإ
 28‘‘.فقه الأدعية والأذاكر’’ اجتمع عندي نم ذلك وأألفت بينه، وجعلته بعنوان 

ويف اجلزء الثاين نم فقه الأدعية والأذاكر: بيان فضل الدعاء وأأمهيته وماكنته نم الدني 
عز  هللاالإساليم احلنيف، والرشوط اليت ينبيغ أأن تتوافر يف الدعاء ليكون مقبوًل عند ا

.وبيان أأوناع التوسل المرشوع، والتحذري نم مجلة نم الحنرافات اليت وقعت يف  وجل
الدعاء تسمي وتسال، ويه يف احلقيقة احنراف وضالل، وبيان أأوقات وأأحوال للمسلم تكون 
جابة لدعائه أأحري نم غريها. وفضل الدعاء للمسلمني والستغفار لهم، وبيان ما  فهيا الإ

مة وخريات معيمة. وبيان أأمهية تبرص المسلم فامي يدعو به،  يرتتب عليه نم أأجور عظي
واحلذر نم الستعجال ابلدعاء يلع نفسه أأو غريه نم المسلمني ابلهالك أأو العذاب أأو حنو 
ذلك.واإيل غري ذلك نم الموضوعات النافعة المتعلقة ابلدعاء، وقد جعلته اكلقسم الأول 
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 نم حيث جحمه وعدد مو ضوعاته، فهذا القسم 
ً
يشتمل يلع مخسة ومخسني مو ضوعا

 ريشد اإيل مضمونه .
ً
 خاصا

ً
 29متناسبة نم حيث احلجم، وجعلت للك مهنا عنواان

ويف اجلزء الثالث نم فقه الأدعية والأذاكر تناول فيه بيان الأذاكر والأدعية المتعلقة 
 بعمل المسلم يف ويمه وليلته.
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