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 ملخَّص البحث
ن خالل وذلك م ؛هذا البحث دراسة كتب أحاديث األدعية واألذكار إلظهار ألوان أتليفها قدميًا وحديثاً  يتناول

حث مجع كل االنظر يف الكتب احلديثية العامة والكتب اخلاصة يف أحاديث األدعية واألذكار املأثورة. حاول الب
ليلها بغية إخراج ها وحتئإىل العصر احلديث واستقرااملؤلفات املتعلقة أبحاديث األدعية واألذكار من القرون األوىل 

ألواانً متعددة ملؤلفات أحاديث األدعية واألذكار، كما أظهر وجود بعض املؤلفات  الباحثألوان أتليفها. وقد أظهر 
 ، فضالً عن إظهار جهود املعاصرين وإبداعهم يف أتليف الكتب وإعداد األحباثاليت جتمع عدة ألوان يف مؤلف واحد

 العلمية والرسائل اجلامعية يف األدعية واألذكار.
 . الدراسة.ألوان التأليف .الذكر .الدعاء الكلمات املفتاحية:

 
 

 :املقدمة
إن اتريخ السنة النبوية يسري على مرحلتني زمنيتني كبريتني، املرحلة األوىل هي مرحلة الرواية؛ حيث كانت تنقل 

ن األسانيد والرواية املباشرة. بينما املرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد الرواية، وتكو األحاديث يف تلك املرحلة بواسطة 
 .1طريقة التأليف يف هذه املرحلة ابالعتماد على الكتب السابقة يف الكتابة

ومن جمهودات العلماء يف تبليغ األحاديث النبوية كتابتهم لرواايت األدعية واألذكار املأثورة، وكانت كتب 
أبنواع خمتلفة وألوان متعددة. واجلدير ابلذكر أن حركة التصنيف يف القرون األوىل أغلبها   تُؤلَّفاألدعية واألذكار 

كتب السرية،   فصدرت مثل:. 2ع واحد يف كتابكانت على التصنيف املوضوعي؛ حبيث تفرد أحاديث موضو 
 واملغازي، والزهد، والفنت، وكذلك املصنفات اخلاصة يف األدعية واألذكار.  

وقد تطور اهتمام العلماء يف مجع أحاديث األدعية واألذكار عرب القرون والعصور، فمنهم من يروي األخبار 
ة عنها، ومنهم من خيتصرها، ومنهم من يهتم بشرح متوهنا ابألسانيد، ومنهم من حيذفها، ومنهم من يطول الدراس

 .3وتوضيخ كلماهتا
                                                           

 . 13. نظرات جديدة يف علوم احلديث. بريوت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع. ص 2003املليباري، محزة عبد هللا.  1
 .119الرايض: البيان مركز البحوث والدراسات. ص الفكر املنهجي عند احملدثني.  ه.1433سعيد، مهام عبد الرحيم.  2
 .7الرزاق بن عبد احملسن. د.ت. فقه األدعية واألذكار. السعودية: دار ابن عفان للنشر والتوزيع. ص البدر، عبد  3



630 
 

 
E-Proceeding of The  4th International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2019). 20 November  2019. KUIS, Kajang, Selangor. 

Organized by Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA.  
eISBN 978-967-2122-81-4 

فتحاول هذه الدراسة إخراج ألوان أتليف الكتب يف أحاديث األدعية واألذكار من خالل مالحظة علمية 
حده أتوجه و  على جمموعة من الكتب املتعلقة ابألدعية واألذكار فضاًل عن الكتب احلديثية العامة األصلية. وإىل هللا

 هبذا العمل، وأرجو منه الثواب واألجر. 
 

 :: مجع أحاديث األدعية واألذكار يف أبواب وكتب خاصةاملبحث األول
بدأ اهتمام العلماء جبمع أحاديث األدعية واألذكار منذ القرن الثاين اهلجري واستمر إىل العصر احلديث. وكان أول 

د قلون اجلمع ألحاديث هذا املوضوع هو إفرادها يف أبواب وكتب خاصة هلا. ويكشف أبن مصنفي هذا اللون 
كر ية واألذكار يف أبواهبا وكتبها اخلاصة مع ذ سلكوا يف أتليفهم هنا مبسلكني، أوهلما هو مجع أحاديث األدع

 األسانيد، واثنيهما هو اختصار يف مجعها بدون ذكر األسانيد. 
 مجع أحاديث األدعية واألذكار ابألسانيداملطلب األول: 

. 4ثيلحظ أن املسلك األوىل هلذا اللون ظهر منذ القرن الثاين إىل القرن اخلامس اهلجريني، وهو عصر الرواية للحدي
(، وهو هـ 195وأول كتاب الدعاء والذكر الذي ألف هبذا املسلك هو "كتاب الدعاء" حملمد بن فضيل الضَّّبِي )

يث ح ،سناده، وذلك لتقدم عصر مؤلفهإوقد امتاز هذا الكتاب بعلو . 5أقدم كتب للدعاء والذكر اليت وصلت إلينا
إال أن أحاديث الدعاء والذكر فيه مجعت عشوائة غري مقسمة حسب التقسيمات  ،6تويف يف القرن الثاين للهجري

 املعينة.  
(، فهو كتاب متميز يف هذا هـ 303سائي )وجاء بعده كتاب "عمل اليوم والليلة" ألمحد بن شعيب النِ  

حاديث األدعية واألذكار أاملوضوع، حيث سلك مؤلفه منهجاً خاصاً ال يسبقه الضَّّبِي يف التأليف، إذ أنه بدأ بتقسيم 
نه دائماً أيضًا يف األسانيد واملنت، فيلحظ أ سائيفيه حسب األحوال واألوقات. يفضل على ذلك، لقد تفنن النِ 

حيافظ على أول اإلسناد ابستخدام صيغة "أخربان"، وأحياانً يسوق األسانيد الكثرية للحديث الواحد هبدف إظهار 
ما أنه يكرر األحاديث يف أبواب متعددة ولكن يضعها حتت عناوين وأبواب جديدة، الفوائد اإلسنادية واملتنية، ك

 .7مستنبطاً منها دالالت خمتلفة
ليي ) ومث ألف القاضي أب ( "كتاب الدعاء"، فهو كتاب هـ 330عبد هللا احلسني بن إمساعيل الـَمَحامي

بدعاء الرجوع  ختمهو ر أدعية اخلروج للسفر، املؤلف بذك هيشتمل على أحاديث األدعية املتعلقة ابلسفر. فقد بدأ
 إىل البيت. وعدد أحاديث اجملموعة يف هذا الكتاب هو ستة وتسعني حديثاً، كلها مقسمة حتت أربعة عشر ابابً. 

                                                           
 .13. نظرات جديدة يف علوم احلديث. ص 2003املليباري، محزة عبد هللا.  4
  .5درسة الرشيد للنشر والتوزيع. ص . مقدمة حتقيق كتاب الدعاء حملمد بن فضيل الضّب. السعودية: م1999البعيمي، عبد العزيز بن سليمان.  5
 .230، ص 1. تذكرة احلفاظ. بريوت: دار الكتب العلمية. ج 1998الذهّب، حممد بن أمحد.  6
 .95عمل اليوم والليلة ألمحد بن شعيب النسائي. د.م: مؤسسة الرسالة. ص  . مقدمة حتقيق كتاب1979فاروق محادة.  7
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وملا متسك الناس أبدعية غري مأثورة عن النّب صلى هللا عليه وسلم مثل أدعية سجع وأدعية ألفها الوراقون 
( كتابه "كتاب الدعاء"، ومجع فيه مجلة كبرية من هـ 360فألف سليمان بن أمحد الطَّرَبَاين )على عدد األايم، 

. وكان من جهود 8أحاديث األدعية املأثورة أبسانيدها، ليعمل هبا الناس بداًل من األدعية الغري مأثورة املعتاد عليهم
كر وأحيااًن قِسم األحاديث حبسب أطرافها، وذ  الطَّرَبَاين حرصه على ذكر أغلب الرواايت الواردة يف ابب واحد،

 .9لكل طرف ما يوافق الباب
 أي ينومن كتب أحاديث األدعية واألذكار اليت مجعت ابألسانيد هو كتاب "عمل اليوم والليلة" البن السِ 

يُنوريي ) ( يف  هـ 676أكثر النقل منه الِنووي ) وقد، مؤلفاته(. وهو من أشهر هـ 364بكر أمحد بن إسحاق الدَّ
 هـ( 911) يوطييف "احلصن احلصني"، كما اقتبس منه أيضاً السِ هـ(  833)ي ري زَ كتابه "األذكار"، ومشس الدين اجلَ 

 .10يف "اجلامع الصغري"
وميكن القول أبن الكتاب األخري يف الدعاء والذكر اليت مجعت أحاديثها ابألسانيد هو كتاب "الدعوات 

(. وكان الباعث على أتليفه حتقيق سؤال إخوانه له أن جيمع هـ 458ي )قي يهَ البَ الكبري" ألي بكر بن احلسني 
( يف "خمتصر هـ 311هلم أحاديث األدعية واألذكار. فبدأ اجلمع على الرتتيب الذي وضعه ابن خزمية )

َهقيي حكمه على بعض أسانيد األحاديث والكالم على رواهتا.. 11املأثور"  ومن مزااي كتاب البَـيـْ
انب آخر، فقد مجع بعض املصنفني أحاديث األدعية واألذكار يف ابب من أبواب الكتب احلديثية ومن ج

 كما يلي:  وهيالعامة، 
 .(هـ 256"كتاب الدعوات" يف صحيح البخاري ) (1
 .(هـ 261"كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار" يف صحيح مسلم ) (2
 .(هـ 279مذي )"أبواب الدعوات" يف جامع الرتِ  (3
 هـ(. 273"كتاب الدعاء" يف سنن ابن ماجه ) (4
 .(هـ 235"كتاب الدعاء" يف مصنف ابن أي شيبة ) (5
  ."ابب األذكار" يف األدب املفرد للبخاري (6
  .سائي"كتاب الدعاء بعد األكل" يف السنن الكربى للنِ  (7

 وتظهر أيًضا أبواب أخرى هلا عالقة أبحاديث األدعية واألذكار، مثل: 
  . صحيح مسلم"كتاب التوبة" يف (1

                                                           
 .785تاب الدعاء. بريوت: دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع. ص . ك1987الطرباين، سليمان بن أمحد.  8
 .115ص  . مقدمة حتقيق كتاب الدعاء لسليمان بن أمحد الطربين.1987البخاري، حممد سعيد بن حممد حسن.  9
 .13ريوت: شركة األرقم بن أي األرقم. ص . مقدمة حتقيق كتاب عمل اليوم والليلة ألمحد بن إسحاق الدينوري. ب1998كوثر، عبد الرمحن.   10
 .64ص  يت: غراس للنشر والتوزيع والدعاية واإلعالن.و . الدعوات الكبري. الك2009البيهقي، أمحد بن احلسني.  11
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 .سائي"كتاب االستعاذة" يف اجملتىب من السنن للنِ  (2
  .سائي"كتاب عمل اليوم والليلة" يف السنن الكربى للنِ  (3

 

  مجع أحاديث األدعية واألذكار حبذف األسانيداملطلب الثاين: 
عتماد ا بسببوذلك  ؛أما املسلك الثاين يف هذا اللون هو مجع أحاديث األدعية واألذكار بدون ذكر األسانيد

املصنفني على كتب أحاديث األدعية واألذكار املسندة والكتب احلديثية العامة يف النقل. فنقلوا األحاديث من تلك 
الكتب ومجعواها يف حمل واحد خمتصرة حبذف األسانيد. وقد صرح بعض مصنفي هذا املسلك املصادر اليت اعتمدوا 

عضهم مل يصرحوا بذلك، ولكن يعرف مصادرهم يف النقل من خالل النظر هبا يف نقل األحاديث، كما يكشف أن ب
على كتبهم بشكل خاص. وقد بدأ اهتمام العلماء يف أتليف هبذا املسلك منذ القرن السابع للهجري، وهي فرتة 

 ، واستمر إىل عصر احلديث. 12بعد الرواية
اب "النصيحة يف األدعية الكتاب األول الذي سلك هبذا املسلك حسب استقراء الباحث هو كت

ي عن مصادر أحاديث كتابه: "فهذه أحاديث سي دي قْ مَ ـ(. فقد قال الهـ 600ي )سي دي قْ مَ ـالصحيحة" لعبد الغين ال
األدعية الصحيحة خلصتها من كتب األئمة األعالم املقتدى هبم يف اإلسالم، كاإلمام أي عبد هللا أمحد بن حنبل 

يمان بن اج، وأي داود سلد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، ومسلم بن احلجِ ( رضي هللا عنه، وأي عبهـ 241)
اً مذي، وأي عبد هللا حممد بن يزيد بن ماجه، وشي (، وأي عيسى حممد بن سورة الرتِ هـ 275 )ايني تَ سْ جي األشعث السَ 

 .13يسرياً عن غريهم"
: حيث قال ،الدين حيي بن شرف الِنوويوجاء بعده كتاب "األذكار املنتخبة من كالم سيد األبرار" حملي 

"وأقتصر يف هذا الكتاب على األحاديث اليت يف الكتب املشهورة اليت هي أصول اإلسالم وهي مخسة: صحيح 
 .14سائي. وقد أروي يسرياً من الكتب املشهورة غريها"مذي، والنِ البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أي داود، والرتِ 

على الكتب الستة يف إخراج أحاديث األدعية واألذكار يف كتابه "الكلم ( هـ 728واعتمد ابن تيمية )
الطيب". ولوحظ أنه اكتفى بذكر املصادر ألحاديث األدعية واألذكار املخرجة يف الصحيحني بدون ذكر أحكامها، 

 ونقل أحكام نقاد احلديث لألحاديث األخرى املخرجة يف الكتب األربعة.
( له كتاب "سالح املؤمن يف الدعاء والذكر". هـ 745ام )حممد بن علي بن مهُ وكان ابن اإلمام حممد بن 

ومجع فيه أحاديث األدعية واألذكار من مصادر متعددة، وهي الكتب الستة، و"املستدرك على الصحيحني" للحاكم 
ْسَفرَاييييني )هـ 405ي )وري ابُ يسَ النِي  (، و"صحيح ابن هـ 316(، و"املسند املخرج على صحيح مسلم" ألي عوانة اإلي
  .15(هـ 354 )يتي سْ ان" ألي حامت بن حِبان البُ حبِ 

                                                           
 .13. نظرات جديدة يف علوم احلديث. ص 2003املليباري، محزة عبد هللا.  12
 .24ص  الصحيحة. بريوت: مؤسسة الرسالة. . النصيحة يف األدعية1982املقدسي، عبد الغين.  13
 .8ص . األذكار املنتخبة من كالم سيد األبرار. القاهرة: دار احلديث. 2010النووي، حيي بن شرف.  14
 .27ص . سالح املؤمن يف الدعاء والذكر. دمشق: دار ابن كثري. 1993ابن اإلمام، حممد بن حممد.  15
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استمر اهتمام العلماء جبمع أحاديث األدعية واألذكار يف كتب مستقلة يف زمن املعاصرين، فصدر  فلقد 
ة مصادر أحاديث األدعيفيه مل يبني  (. ولكن املؤلفهـ 1368ا )املأثورات" حلسن البنِ ب"كتيب صغري الشهري 

تخريح معظم كعب عزمي ب  الباحث ومل خيرجها لغرض االختصار يف التأليف. وعلى الرغم ذلك، فقد قام ،واألذكار
أحاديث "املأثورات"، واستخلص من خترجيه أن أحاديث "املاثورات" مأخوذة من مصادر متعددة، وأحاديثها تشتمل 

 . 16ا أصلعلى أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة، ومجلة منها ليس هل
( كتاب "حتفة األخيار ببيان مجلة انفعة مما ورد يف الكتاب هـ 1420وألف عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز )

ألدب و"ا ،والسنة من األدعية واألذكار". وأخرج األحاديث فيه من الكتب الستة، و "املسند" ألمحد بن حنبل
املفرد" حملمـد بن إمساعيل البخاري، و"عمل اليوم والليلة" للنََّسائيي، و"صحيح ابن حِبان" ألي حامت بن حِبان 

َهقيييتي سْ البُ    كتب يف كتابه املذكور.أمساء هذه الولكنه مل يذكر ، ، كما أخرج أيضاً من كتاب أي بكر بن احلسني البَـيـْ
( يف إخراج أحاديث األدعية واألذكار يف كتابه "الذكر هـ 1440 )ايني طَ حْ واعتمد سعيد علي بن وهف القَ 

(، و"املسند" هـ 179والدعاء والعالج ابلرقى من الكتاب والسنة" على الكتب الستة، و"املوطأ" ملالك بن أنس )
حملمد بن عيسى (، و"الشمائل احملمدية" هـ 255ارمي )ألمحد بن حنبل، و"السنن" لعبد هللا بن عبد الرمحن الدِ 

(، هـ 307ي )لي وصي ـُمـ(، و"املعجم" ألي يعلى الهـ 292مذي، و"املسند" ألي بكر حممد بن عمرو البزِار )الرتِ 
يـُْنوريي املعروف اببن الِسين ،و"عمل اليوم والليلة" ألمحد بن شعيب النََّسائيي ، وأي بكر أمحد بن إسحاق الدَّ

، و"املعجم يتي سْ ان" ألي حامت بن حِبان البُ بن خزمية، و"صحيح ابن حبِ و"صحيح ابن خزمية" حملمد بن إسحاق 
الكبري" و"املعجم األوسط" لسليمان بن أمحد الطَّرَبَاين، و"املستدرك على الصحيحني" ألي عبد هللا احلاكم 

 السنة". و  حصن املسلم من أذكار الكتابب" يف كتيب اشتهروقد اختصر املؤلف هذا الكتاب  .يوري ابُ سَ يْ النِي 
"منتقى اين: الث"جوامع الدعاء"، و  أوهلما:ي كتابني يف الذكر والدعاء، سي ريي وقد ألف خالد عبد الرمحن اجلَ 

ي أحاديث األدعية من الكتب الستة، و"املوطأ" ملالك بن أنس، و"املسند" سي ريي األذكار". ففي كتابه األول، مجع اجلَ 
اكم حملمـد بن إمساعيل البخاري، و"املستدرك على الصحيحني" ألي عبد هللا احلألمحد بن حنبل، و"التاريخ الكبري" 

َهقيي. ولوحظ أنه نقل أحكام نقاد احلديثوري ابُ سَ يْ النِي   ي، و"السنن الكربى" و "دالئل النبوة" ألي بكر بن احلسني البَـيـْ
 من املتقدمني واملعاصرين على األحاديث املخرجة يف غري الصحيحني.

ولعل أن هذا األمر هو ، 17يف التأليفووي يف "األذكار"يف كتابه الثاين، فإنه قد استفاد من منهج النِ بينما 
من مظاهر الفرق بني كتابه األوىل عن الكتاب الثاين. وأما من انحية مصادر احلديث، فقد أخرج اجلريسي األحاديث 

أي شيبة،  املصنف" ألي بكر عبد هللا بن حممد بنيف كتابه الثاين من الكتب الستة، و"املوطأ" ملالك بن أنس، و"
و"املسند" ألمحد بن حنبل، و"األدب املفرد" حملمد بن إمساعيل البخاري، و"السنن الكربى" و"عمل اليوم والليلة" 

                                                           
 )رسالة املاجستري(. جامعة العلوم املاليزية.. Banna: Takhrij dan Analisis-Hasan alMa’thurat Karya -Al.2010كعب عزمي.   16
 . 13اجلريسي، عبد الرمحن. د.ت. منتقى األذكار. د.ن. ص  17



634 
 

 
E-Proceeding of The  4th International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2019). 20 November  2019. KUIS, Kajang, Selangor. 

Organized by Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA.  
eISBN 978-967-2122-81-4 

ن" ألي حامت بن األمحد بن شعيب النََّسائيي، و"صحيح ابن خزمية" حملمد بن إسحاق بن خزمية، و"صحيح ابن حبِ 
يـُْنوريي املعروف اببن الِسين، و"السنن الكربى" يتي سْ ن البُ احبِ  ، و"عمل اليوم والليلة" ألي بكر أمحد بن إسحاق الدَّ

َهقيي.  ألي بكر بن احلسني البَـيـْ
ولعل الكتاب املعاصر األخري الذي سلك هبذا املسلك يف التأليف هو كتاب "الذكر والدعاء يف ضوء 

بن عبد احملسن البدر. فإن أغلب أحاديث األدعية واألذكار يف هذا الكتاب خمرجة يف الكتاب والسنة" لعبد الرزاق 
الصحيحني. ومع ذلك، لقد أخرج املؤلف أيضاً األحاديث من السنن األربعة، و"املوطأ" ملالك بن أنس، و"املسند" 

 ،لنََّسائيي" ألمحد بن شعيب األمحد بن حنبل، و"األدب املفرد" حملمـد بن إمساعيل البخاري، و"عمل اليوم والليلة
يـُْنوريي املعروف اببن الِسين، و"املعجم" لسليمان بن أمحد الطَّرَبَاين، و"املستدرك على  وأي بكر أمحد بن إسحاق الدَّ

 ي.وري ابُ سَ يْ الصحيحني" ألي عبد هللا احلاكم النِي 
  :: إفراد الرواايت املقبولة لألدعية واألذكاراملبحث الثاين

ألوان أتليف الكتب يف أحاديث األدعية واألذكار عند احملدثني إفراد الرواايت الصحيحة واملقبولة يف كتاب. من 
وقد بدأ االهتمام هبذا اللون يف القرن الثالث اهلجري بعد ختصيص حممد بن إمساعيل البخاري  ومسلم بن احلجاج 

تشتمل على انت فهي كما الكتب احلديثية قبلهما ي جبمع األحاديث الصحيحة يف الصحيحني. وأوري ابُ سَ يْ النِي 
 .18الصحيح واحلسن والضعيف دون التمييز اعتماداً على أهنا مروية ابألسانيد

 أحاديث األدعية واألذكار الصحيحة، حيث مجع البخاري الصحيحان من أوائل الكتب اليت مجعت ويعترب
يح البخاري"،  تني ابابً فرعِياً يف "كتاب الدعوات" يف "صحم ة وثالثة أحاديث لألدعية واألذكار مرتبة على تسعة وس

أربعة وتسعني حديثًا لألدعية واألذكار الصحيحة يف مخسة وعشرين اباًب فرعِيًا يف يف صحيحه مسلم   أوردكما 
 يف صحيحه. "كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار"

  ر من الكتب احلديثية العامة املشهورة، ومجعه يفمث انتقى عبد الغين املقدسي  أحاديث األدعية واألذكا
م "فهذه أحاديث األدعية الصحيحة خلصتها من كتب األئمة األعال ، وقال:كتابه "النصيحة يف األدعية الصحيحة"

 املقتدى هبم يف اإلسالم، كاإلمام أي عبد هللا أمحد بن حنبل رضي هللا عنه، وأي عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري،
وأي عبد  ،ومسلم بن احلجاج، وأي داود سليمان بن األشعث السجستاين، وأي عيسى حممد بن سورة الرتمذي

 .19هللا حممد بن يزيد بن ماجه، وشي اً يسرياً عن غريهم"
منهجه  ام كتاب "سالح املؤمن يف الدعاء والذكر"، وبنِي إلمام حممد بن حممد بن علي بن مهُ اوألف ابن 

 .20األدعية واألذكار املنقولة يف كتابه كلها مرفوعة دائرة بني الصحيح واحلسن وذكر أبن أحاديثيف نقل احلديث، 

                                                           
 .55. الواضح يف مناهج احملدثني. األردن: دار احلامد للنشر والتوزيع. ص 2006ايسر مشايل.  18
 .22حة يف األدعية الصحيحة. ص . النصي1982املقدسي، عبد الغين.  19

 .27. سالح املؤمن يف الدعاء والذكر. ص 1993ابن اإلمام، حممد بن حممد.  20
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ي، وري ابُ سَ يْ من الصحيحني، و"املستدرك" للحاكم النِي وأما املصادر اليت اعتمد عليها يف الكتابة فهي األحاديث 
ْسَفرَاييييني )و"املسند املخرج على صحيح مسلم" ألي عوان (، ومما مل ينص ابن حِبان يف "صحيح ابن هـ 316ة اإلي

سائي ه والنِ مذي يف جامعه، ومما مل ينفرد به ابن ماجحِبان" وأبو داود يف "سنن أي داود" على ضعفه، وما صِحح الرتِ 
" البن أي "املصنف سائي اجليد إسناده، وما روي عن رجال الصحيح يفيف سننيهما، إال عشرة مما انفرد به النِ 

 .21ي يف "السنن الكبري"قي يهَ و"املوطأ" ملالك بن أنس، وما جزم بصحته البَ  ،شيبة
حتفة " وقد استمر اهتمام العلماء يف أتليفهم ألحاديث األدعية واألذكار هبذا اللون، فصدر يف أايمنا كتاب

قال يف  ز.ألذكار" لعبد العزيز بن عبد هللا بن اباألخيار ببيان مجلة انفعة مما ورد يف الكتاب والسنة من األدعية وا
ه : "وقد رأيت مجع ما يِسر هللا تعاىل مما صِح عن النّب صلى هللا عليما نصهعن األدعية واألذكار اجملموعة  مقدمته

 لوسلم من األذكار واألدعية املشروعة عقب الصلوات اخلمس، ويف الصباح واملساء، وعند النوم واليقظة، وعند دخو 
. ويف موضع آخر قال: 22املنزل واخلروج منه، وعند دخول املسجد واخلروج منه، وعند اخلروج للسفر والقفول منه"

مقتصراً على ما  (حتفة األخيار ببيان مجلة انفعة مما ورد يف الكتاب والسنة من األدعية واألذكار)"... وقد مسيتها 
 .23ون غريه..."صِحت به األخبار عن النّب صلى هللا عليه وسلم د

 يف إخراج أحاديث األدعية واألذكار على الصحيحة يف كتابه "الذكر ايني طَ حْ واعتمد سعيد بن وهف القَ 
ها "وملا اطِلعت على بعض كتب األذكار أحببت أن أمجع من مقدمته له:قال و والعالج ابلرقى من الكتاب والسنة"، 

. وقد استفاد املؤلف 24وأعزوها إىل مصادرها األصلية من كتب السنة" ،ما تيسر من األحاديث الصحيحة واحلسنة
(، هـ 1419انصر الدين األلباين ) من أمثال:يف أتليف هذا الكتاب، لألحاديث احملدثني املعاصرين  اتمن خترجي

 .25(هـ 1437وؤو  )انَ رْ (، وشعيب بن حمرم األَ هـ 1424وؤو  )انَ رْ وعبد القادر األَ 
ة ي كتابني يف األدعية واألذكار، وكالمها خمتصان يف مجع األحاديث املقبوليسي ري محن اجلَ وألف خالد عبد الر 

قال: "وقد "جوامع الدعاء"، فبي املنهج الذي سلكه يف كتابه األوىل املسمى يسي ري فقط دون غريها. لقد أشار اجلَ 
سنة املطهرة على ا يف األدعية من الرتِبُت األدعية من القرآن الكرمي حبسب ورودها برتتيب السور، واقتصرت بعده

 . 26بعض ما صح منها، أو كان حسن الرتبة..."
قال عنه: "... فقد أحببت إهداء أمته صلى هللا عليه وسلم و "منتقى األذكار"،  فهووأما كتابه الثاين 

، بل قصدت انتقاًء -فهي تكاد ال حتصى-قبسات من أنوار األذكار النبوية الشريفة، ومل أَتـََوخَّ يف ذلك استقصاءها 

                                                           
 .املرجع نفسه 21
 .4 ابن ابز، عبد العزيز. د.ت. حتفة األخيار ببيان مجلة انفعة مما ورد يف الكتاب والسنة من األدعية واألذكار. القاهرة: ثروة سلطان.  ص 22
 .نفسهاملرجع  23
 .6القهطاين، سعيد بن علي. د.ت. الذكر والدعاء والعالج ابلرقى من الكتاب والسنة. د.م. ص  24
 .املرجع نفسه 25
 .13. جوامع الدعاء. رايض: مؤسسة اجلريسي للتوزيع. ص 2013اجلريسي، خالد عبد الرمحن.  26
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وقال يف موضع آخر: "وقد حرصت يف كتاي هذا على الضبط التام . 27من كثريها واختيارًا من صحيحيها..."
 .28لرواايت، عند إيرادها يف املنت، ملتزماً  كوهنا صحيحة أو حسنة إن شاء هللا..."ل

 "كتاب الذكر والدعاء يف ضوء الكتاب والسنة" لعبد الرزاق بن ومن أواخر الكتب املؤلَّفة يف هذا املوضوع
مجع أحاديث  قتصار علىهذا الكتاب، منها اال أتليفبنِي مؤلفه األمور اليت راعاها يف  وقدعبد احملسن البدر، 

األدعية واألذكار الصحيحة واحلسنة، فقال: "... فأكثر األحاديث املذكورة فيه خمرجة يف الصحيحني أو أحدمها، 
وما مل يكن فيهما فقد روعي فيه الصحة أو احلسن سواء لذاته أو ملا له من الشواهد، على ضوء كالم أئمة هذا 

 .29الشأن"
 :بفقه احلديث يف فهم أحاديث األدعية واألذكار : االهتماماملبحث الثالث

مل يقتصر اهتمام احملدثني يف خدمتهم للسنة النبوية على فحص الرواايت فحسب، بل اهتموا أيضًا بشرح املتون 
وتدقيقها والتعليق عليها. ومن أبرز خدماهتم يف ذلك شرحهم ملتون األحاديث وكشفهم لغموضها من خالل كتب 

. وأما اهتمامهم بشرح أحاديث األدعية واألذكار فقد ظهر منذ القرن الرابع 30والشروح احلديثيةغريب احلديث 
 اهلجري واستمر حىت العصر احلديث. 

يف شرح أحاديث األدعية واألذكار حسب املالحظة هو كتاب "شأن الدعاء" ألي  الكتبوكان أول 
سؤال إخوانه له أن يوِضح هلم ما يشكل عليهم من األدعية حتقيقاً ل ألفه(، هـ 388سليمان محد بن حممد اخلطاي )

. فناقش فيه معىن الدعاء وحقيقته، وعالقة الدعاء ابلقضاء والقدر، وشرو  الدعاء، وتفسري معاين 31وما يتعلق هبا
 يتأمساء هللا احلسىن، وتوضيح ما يشكل على إخوانه من ألفاظ األدعية. والكتاب عبارة عن شرح لبعض األدعية ال

 مجعها ابن خزمية يف كتابه، وقد حرص املؤلف على اإلتيان أبحاديث أخرى مل يوردها ابن خزمية يف كتابه مع شرحها. 
مما يالحظ أن من عادة املؤلف أنه يبدأ الشرح ببيان معاين الكلمات اللغوية، ومشتقاهتا، واختالف حركاهتا،  

رح اجململ والشعر العري يف توضيحها، مث يشرع بعده يف الشكما أنه استعان يف بعض املواضع ابآلايت القرآنية 
حياول أن يوجد تساوؤالت واحتماالت حول األحاديث اليت يشرحها،  لألحاديث الواردة. ويظهر من شرحه أنه دائماً 

 ةمث جييب عليها من النواحي املتعددة، من خالل اإلتيان آبايت القرآن، والرواايت األخرى من األحاديث النبوي
 واآلاثر اليت هلا عالقة مبوضوع املناقشة.

وقد استعان املؤلف بكالم النحويني وأهل اللغة يف بيانه للمعىن اللغوي، وأحياانً ينقل أقوال املفسرين يف 
األدعية  دة والفقهية واختالفاهتم يف فهم بعض أحاديثيتفسري آايت القرآن املنقولة، وينقل أقوال املذاهب العق

                                                           
 .10اجلريسي، خالد عبد الرمحن. د.ت. منتقى األذكار. د.ن. ص  27
 .14جع نفسه. ص املر  28
 .2البدر، عبد الرزاق عبد احملسني. د.ت. الذكر والدعاء يف ضوء الكتاب والسنة. السعودية: وزارة شؤون األوقاف والدعوة واإلرشاد. ص  29
 .65دمشق: دار القلم. ص . تطور دراسات السنة النبوية. 2007فاروق محادة.  30
 .2ق: دار الثقافة العربية. ص . شأن الدعاء. دمش1992اخلطاي، محد بن حممد. 31
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ىل مل يكِرر شرح الكلمات، بل حييل القارئ إ ذكر كيفية احتجاجهم هبا. ويالحظ كذلك أن اخلطِاي واألذكار مع
 األحاديث املتقدمة اليت شرحها من قبل إذا وجد تكرار األلفاظ. 

ومن أشهر الكتب يف شرح أحاديث األدعية واألذكار أيضًا هو كتاب "األذكار املنتخبة من كالم سيد 
لدين حيي بن شرف النووي. ومبا أن املقصود من معرفة أحاديث األدعية هو العمل هبا، فألف الِنووي األبرار"، حملي ا

تسهياًل للعوام وعواًن للمتفقهني للوصول إىل هذا املقصد اجلليل. فحذف أسانيد األحاديث ووضع  هذا الكتاب
 اعده، وتوضيح اآلداب اليت ينبغيمكاهنا ما هو أهم منها، من بيان حكم احلديث، ومناقشة فقهه، ومهمات قو 

 . 32معرفتها عند التعامل معه
ولقد سلك املؤلف أسلوابً متميزاً يف شرح احلديث، حيث بدأ الشرح بذكر حملة قصرية عن موضوع املناقشة 

 حمث أييت ابألحاديث املتعلقة به بعده، وخيتم املناقشة خبالصة خمتصرة. ويلحظ يف الكتاب عدم اهتمام املؤلف بشر 
 أحاديث األدعية واألذكار على حدة، وإمنا شرع يف الشرح بعد مجع طائفة من األحاديث.

مبناقشته القضااي الفقهية على وجه التفصيل عند شرحه ألحاديث األدعية واألذكار  وقد امتاز هذا الكتاب
دقِة، ويظهر من الفاهتم بأقوال فقهاء املذاهب الفقهية وانقش آراءهم واخت ، حيث نقل مؤلفهاملتعلقة ابلعبادات

 خالل مناقشته كثرة نقوله عن أصحاب مذهبه، والغالب أنه ينسب أقواهلم إليهم بقوله "قال أصحابنا". 
اهتم مبناقشة أقوال العلماء عن األحوال واألوقات اليت يرغب أن يكثر  أن املؤلفويالحظ من جانب آخر 

حاديث األذكار واألدعية املتعلقة ابألحوال واملناسبات. وأحياانً املسلم فيها من الذكر والدعاء، وذلك عند شرحه أل
يرِجح بني أقواهلم ويذكر القول الراجح عنده ابألدلة واحلجج. ومن عادته أن يذكر آايت القرآن يف األوقات 

 واملناساابت أواًل قبل ذكر أحاديثها. 
مناقشته  من املصادر الفقهية عند هائالً  ويظهر أيضاً أن املؤلف يهتم بذكر مصادره يف الشرح، فذكر كما

كما   ،القضااي الفقهية، وعدداً كبرياً من مصادر اللغة وكتب غريب احلديث عند بيان معاين األلفاظ احلديثية الغريبة
أنه أشار إىل كتبه األخرى أثناء الشرح مثل:كتاب "اجملموع شرح املهذب" وكتاب "املنهاج شرح صحيح مسلم" 

 ان يف آداب محلة القرآن" وغريها.وكتاب "التبي
هـ( كتاب "العلم اهلِيب شرح الكلم الطيب" حتقيقاً لسؤال  855وألف حممود بن حممد بدر الدين الَعْييني )

طالبه أن يرشد هلم إىل كتاب خمتصر يف فضائل الذكر والدعاء. فاختار كتاب "الكلم الطيب" البن تيمية مقرراً هلم، 
 ر. وألف يف ذلك هذا الكتاب ليكون شرحاً على الكتاب املذكو 

وأما طريقته يف شرح احلديث، فإنه دائماً بدأ شرحه ببيان ترمجة راوي احلديث بياانً تفصيلياً، وهو ما ميتاز  
كتابه عن غريه حسب املالحظة. مث شرع املؤلف بتوضيح اختالف إعراب بعض الفاظ احلديث، وقام برتجيح القول 

ظاً، وقد أتى احلديثن ويلحظ أنه اعتىن بشرحها لفظاً ولفالراجح لديه حبجج وأدلة. واهتم بعده بشرح معاين ألفاظ 

                                                           
 .7. األذكار املنتخبة من كالم سيد األبرار. ص 2010النووي، حيي بن شرف.  32
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املؤلف أدلة أخرى املتعلقة ابملوضوع أثناء الشرح، مثل االايت القرآنية، واألحاديث النبوية، وأقوال السلف، والشعر 
 العري.

ها، لومن أهم ميزات هذا الكتاب أن املؤلف أتى فيه ابلتساوؤالت واحتماالت حول معاين احلديث ومشاك
مث حيل مجيع هذه التساوؤالت بنقط مرتبة ومنظمة. ويفضل على ذلك، لقد ركز فيه املؤلف أيضًا املصطلحات 

 احلديثية، فبني معىن "الصحيح"، وطاحلسن"، و"الغريب"، و"متفق عليه"، وغريها. 
رت يف  صديف أايمنا هذه، ومن الكتب اليت وقد استمر اهتمام العلماء بشرح أحاديث األدعية واألذكار

فهي  هـ(، 1420هذا الباب: "دراسة للسرية من خالل األدعية املأثورة املروية" ألي احلسن علي احلسين الندوي )
 رسالة صغرية مجع فيها املؤلف بني موضوع السرية والدعاء معاً يف دراسة واحدة. 

أدبية  يز املؤلف يف بيانومع ذلك، الذي ظهر للباحث من خالل املالحظة على هذه الرسالة هو سعة ترك
أسلوب الدعاء النّب صلى هللا عليه وسلم، أما الرتكيز على الدعاء الذي يتعلق ابلسرية فهو قليل كأن موضوع هذه 

 الرسالة ال يناسب مبضموهنا.  
  ريثأت لقد بدأ املؤلف يف هذه الرسالة ببيان العالقة بني الدعاء والدعوة اإلسالمية، إذ يثبت أبن الدعاء له

وهو مظهر من مظاهر العبودية، كما أن الدعوة من مظاهر النبوة. وشرع املؤلف أيضاً بذكر  النبوية، الدعوة يف كبري
حملات قصرية عن اتريخ العقائد والدايانت اجلاهلية، ويكشف أبن العقائد اجلاهلية مينع العالقة بني العبد واملعبود، 

، وذلك لفكرهم أبن هللا بعيد عن العبد، وكذا فكرهم أبن هناك من وقفلت كل ابب من أبواب الدعاء واملناجات
 غري هللا ميلك النفع والضرر، ويقدر على اإلعانة واإلغاثة. 

مث أظهر املؤلف فضل بعثة حممد صلى هللا عليه وسلم وعظم عقيدة اإلسالم، فقد أدى من خالل بعثته 
: بقوله هذا نع املؤلف عرِب  حىت والدعاء، املناجاة شرف ىلإ وأعادهم رهبم، اإلنسان صلى هللا عليه وسلم معرفة

–فقودة أنه أعاد إىل اإلنسانية احملرومة ثروهتا امل -فدته أنفسنا وأرواحنا–ومن فضل حممد صلى هللا عليه وسلم "
 وشرفها احلياة لذةو  بل العبادة، لذة إليه أعاد فكأنه معه، والتكلم ربه، مع ابملناجاة يتشرف العبد وجعل -الدعاء

 .33وكرمها..."
ومن أهِم خصائص هذه الرسالة أن مؤلفها شرح فيها أحاديث األدعية النبوية شرحًا بالغيًا تظهر علو 
فصاحة كالم النّب صلى هللا عليه وسلم يف مجيع دعائه، وتتسم خالل ألفاظ الدعاء النبوي بني معىن ضعف العبد 

 ة املعبود وكربايئه وعظمته. وعجزهم واحتياجهم للرب، ومعىن علو قدر 
وكان املؤلف يقسم دراسته يف هذه الرسالة حسب التقسيم املوضوعي، ويعنون كل الدعاء بعنوان خاص، 
مثل الدعاء يف دقائق األخالق، والتعبري عن القلب، وطلب الرزق وغريها. وأما الدعاء املتعلقة ابلسرية فقد أظهره 

نها لطائف وميدان العرفات، وكان ألفاظ الدعاء النّب صلى هللا عليه وسلم أكثر ماملؤلف شرحه يف الدعاء النّب يف ا

                                                           
 .65. نظرات يف األدب النبوي وتليها دراسة للسرية النبوية من خالل األدعية املاثورة املروية. بريوت: دار البشائر افسالمية. ص 2004، أبو احلسن علي. الندوي 33
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رشاقة وصياغة، تناسب حباله يف هذا الوقت كاملسافر املتكسر، وقدميه املتضرجتني ابلدم، ويدعو هللا رجاًء منه 
 الرمحة والقوة، ويشكو إليه وحده الضعف والعجز. 

ل ليف هذه الرسالة هو إثبات الدعاء النّب صلى هللا عليه وسلم دليوميكن القول أبن هدف املؤلف يف أت
من دالئل مستقلة على النبوية. فلذلك توسع املؤلف بدراسة أسلوب الدعاء النّب البليغ والفصيح، وذكر مراراً أبن 

من دالئل  لاألسلوب الذي استخدمه النّب صلى هللا عليه وسلم عظيمة وبليغة، وقال: "فهذه األدعية دليل مستق
تدل داللة صارخة  -بنفس الوقت–نبويته صلى هللا عليه وسلم، ومعجزته الذاتية كمعجزاته األخرى الكثرية، وأهنا 

 .34على أهنا جرت على لسان رسول من رسل هللا، فيشع منها نور النبوة، ويتجلى فيها يقني األنبياء..."
م إحتاف املسلم بشرح حصن املسلنبوي هو: "وهناك كتاب آخر للمعاصرين يف شرح أحاديث الدعاء ال

شرحاً موسعاً لكتاب "حصن املسلم من أذكار الكتاب  ، فهومن أذكار الكتاب والسنة" لسعيد بن وهف القحطاين
والسنة". وجيدر التنبيه إىل أن هناك شروحاً كثرية لكتاب "حصن املسلم"، ولكن الذي مييز هذا الشرح عن بقية 

 ف مؤلف "حصن املسلم" نفسه. الشروح أنه من أتلي
شرح لرتتيب املنهجي فيه، حيث بدأ مؤلفه بذكر منت احلديث أواًل مث أييت بعده ابلابهذا الكتاب  ويتميز

للحديث املذكور. وقد قسم الشرح أيضًا إىل عدة أقسام، حيث بدأ أواًل بذكر مجيع الرواايت للحديث املذكور 
رح بذكر ت احلديث، مث ثلث بذكر ترمجة خمتصرة للصحاي الراوي، وينتهي الشأبلفاظها، مث ثىن ببيان معاين مفردا
 الفوائد املستنبطة من منت احلديث.

مجيع مفردات الرواايت سواء أكانت غريبة أم مألوفة، وإذا تكررت املفردات يف أحاديث  املؤلفوقد شرح 
ومبا أن من أغراض مجع املؤلف للرواايت . 35خمتلفة أعاد شرحها خمتصرًا مع اإلشارة إىل الشرح املوسع السابق

، فلم يقتصر شرحه على ألفاظ أحاديث األدعية واألذكار 36املتعِددة أبلفاظها هو معرفة الزايدات املفيدة منها
املوجودة يف كتاب "حصن املسلم" فحسب، بل تعدى إىل شرح مجيع األلفاظ املفيدة فائدة جديدة من مجيع 

 الرواايت اجملموعة.
نقل املؤلف كثرياً من أمهات شروح كتب السنة، وكتب اللغة، وكتب التفاسري أثناء شرحه ألحاديث  وقد

األدعية واألذكار، كما أنه استفاد أيضًا من مؤلفات وتعليقات عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، وحممد بن صاحل 
 .37ه(، والشروح األخرى لـ"حصن املسلم" 1422العثيمني )

ق "فقه األدعية واألذكار" لعبد الرزا للمعاصرين يف شرح أحاديث األدعية واألذكار هو: ومثة كتاب آخر
ودية، عرب حلقات إذاعية ابململكة العربية السع املؤلفوكان أصل هذا الكتاب دروس ألقاها . بن عبد احملسن البدر

                                                           
 .68نفسه. ص  عجاملر  34
 .3. إحتاف مسلم بشرح حصن املسلم من أذكار الكتاب والسنة. رايض. ص 2015القهطاين، سعيد بن علي.  35
 املرجع نفسه. 36
 .4ص  املرجع نفسه. 37
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اين اجمللدين رق القسمان األول والثمث نشره مطبوعًا يف ثالثة جملدات، وقِسم الكتاب إىل أربعة أقسام. وقد استغ
األولني من الكتاب، وهذان القسمان عبارة عن املدخل ملوضوع الدعاء والذكر، حيث خِصهما املؤلف ببيان فضائل 
الدعاء والذكر، ومكانتهما يف الدين، واآلداب والشرو  اليت ينبغي احملافظة عليها عند التعامل معهما، كما اهتم 

 املختارة.   هم األذكار واألدعيةأيضاً بشرح بعض أ
وأما اجمللد الثالث فيتضِمن القسمني الثالث والرابع من الكتاب، فالقسم الثالث خمصوص بشرح األدعية 
واألذكار اليت تصحب أايم املسلمني ولياليهم. وأما القسم الرابع فإنه خمصوص بشرح أدعية األنبياء والصاحلني 

 من األدعية الثابتة يف السنة املطهرة.املذكورة يف القرآن، وجمموعة 
ومما يالحظ أن املؤلف يهتم يف بداية الشرح إبعطاء التصور العام ألحاديث األدعية واألذكار املذكورة بغية 
توضيح موضوعها ومضموهنا قبل شرح معاين األلفاظ ومناقشة املوضوعات املخرجة منها ابلتفصيل. ومما رِكز عليه 

مث بيان عالقة ذلك ابألحوال  ،األدعية واألذكار النبوية أسرار تكمن وراء اختيار ألفاظ املؤلف هو الكشف عن
واألماكن اليت تشرع فيها تلك األدعية واألذكار. ويف بعض األحيان انقش املؤلف اختالف العلماء يف حكم العمل 

 ة يف الشرع. ألدعية املعمول هبا غري اثبتببعض األذكار واألدعية، وهو بذلك ينبه القارئ إىل أن كثرياً من األذكار وا
نه اهتم ببيان إوقد لوحظ أبن طريقته يف شرح أدعية األنبياء يف القرآن خمتلفة عن طريقته السابقة، حيث 

أسباب ظهور أدعية األنبياء أواًل من خالل ذكر قصصهم وسريهم، مث شرع بعد ذلك ببيان معاين أدعيتهم عليهم 
 د والعرب منها بغية االستفادة واالعتبار.السالم وإخراج الفوائ

( يف الشرح،  هـ 751إضافة إىل ما سبق، يظهر أن املؤلف استفاد كثريًا من كالم ابن تيمية وابن القيم )
(، وعبد الرمحن بن هـ 310ربي )(، وحممد بن جرير الطِ هـ 774كما استفاد من كالم املفسرين مثل ابن كثري )

 ملقاصد ومعاين أدعية األنبياء الواردة يف القرآن الكرمي. ( يف بيانههـ 1375سعدي )
 :ألوان جديدة يف دراسات معاصرة ألحاديث األدعية واألذكاراملبحث الرابع: 

ن م ، حيث صدرت هلم دراسات قيمةاستمر اهتمام العلماء بدراسة أحاديث األدعية واألذكار يف هذا العصر
الكتب واملقاالت العلمية والرسائل األكادميية مع جتديدهم يف الرتكيز على النواحي اليت مل تـحظ ابهتمام السابقني. 

 وميكن تقسيم ألوان جديدة يف دراسات معاصرة ألحاديث األدعية واألذكار على النحو اآليت: 
  :دراسة موضوعية ألحاديث األدعية واألذكار املطلب األول:

الدراسة املوضوعية لألحاديث النبوية عبارة عن إبراز املوضوعات من خالل املالحظة العلمية على األحاديث 
، فيظهر أبنه هو جهد يف إخراج موضوعات خاصة من خالل النظر العميقة يف متون األحاديث النبوية 38النبوية

                                                           
 .28. احلديث املوضوعي دراسة أتصيلية تطبيقية. األردن: دار الفرقان.  ص 2009الشرمان، خالد حممود حممد.  38
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ذلك  املوضوعي بدأ بتحديد موضوع معني، مث يدرساملعينة. وهو خمالف ابلشرح املوضوعي للحديث، إذ أن الشرح 
 .39املوضوع يف منظر احلديث النبوي

 يف أما ابلنسبة إىل الدراسة املوضوعية ألحاديث الدعاء والذكر، فقد ألف حممد داود حممد عثمان الديك
، فهي 40"موضوع "من دعا له النّب صلى هللا عليه وسلم أو دعا عليه دراسة حديثية موضوعية يف الصحيحني

كثرية من   فلسطني. لقد أخرج الباحث موضوعات يف رسالته املاجستري يف أصول الدين من جامعة الوطنية بنابلس
هنا تدل إىل إاألحاديث األدعية اجملموعة، مثل دعاء النّب صلى هللا عليه وسلم لألفراد والطوائف واألماكن، حيث 

 سلم إىل العاملني.  مشولية الدعاء النبوي ورمحته صلى هللا عليه و 
وكانت من نتائج دراسته إثبات رمحة النّب صلى هللا عليه وسلم ولطفه حىت ابألعداء؛ إذ أنه صلى هللا عليه 
وسلم قد أوذي إبيذاء شديد، وكاد أن يقتل يف يوم أحد، ومع ذلك مل يدع على أعدائه ابهلالك، بل دعا هلم ابملغفرة 

 واعتذر هلم عند رهبم.   
  :دراسة مقاصدية ألحاديث األدعية واألذكارالثاين: املطلب 

تعترب املقاصد الشرعية من العلوم املهمة اليت ينبغي معرفتها يف التعامل مع النصوص الشرعية، وإمهال املقاصد يف 
فهم احلديث النبوي قد يؤدي إىل وضع احلديث يف غري موضعه، فيصبح احلديث سبباً للضرر والفساد، وإن كان 

 .41يث يف احلقيقة سبباً للرمحة والنفع والصالحاحلد
عبد  تبكومن ألوان معاصرة يف دراسة أحاديث الدعاء والذكر مناقشتها من منظر املقاصد الشرعية. فقد  

القادر ايسني اخلطيب مقالتني يف هذا اللون، أوهلما: "األدعية املأثورة وعالقتها ابملقاصد الشرعية: مقصد حفظ 
 . 43، واثنيهما: "حفظ املال وتنميته: دراسة مقاصدية يف ضوء األدعية املأثورة"42النفس أمنوذجاً"

أثبت املؤلف يف مقالته األوىل مدى اهتمام الشريعة يف حتقيق مقصد حفظ النفس من خالل أحاديث 
من حتوهلا،  هاألدعية املأثورة. فحافظت الشريعة النفس من جانب الوجود بتعليمها سؤال هللا العافية، واالستعاذة ب

وطلب املكلف التيسري يف الرزق، والتطهر، وعموم األمن يف الـمجتمع. كما حافظت الشريعة أيضًا ابألدعية من 
جانب العدم، فشرعت أدعية يف توسل العبد إىل ربه أن حيفظ نفسه من الشرور، واألمراض، والبالاي، والقلق وغريها. 

نة األدعية املأثورة يف حياة املسلمني، حيث من خالهلا حيصل للمسلم طمأني وكانت هذه املقالة هتدف إىل إبراز أمهية
 النفس والراحة واحلفظ من تالعب الشيطان.

                                                           
 .32. الشرح املوضوعي للحديث النبوي دراسة نظرية تطبيقية.القاهرة: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة. ص 2012هيفاء عبد العزيز. األشريف، 39
 ة، فلسطني.ري(. جامعة النجاح الوطني. من دعا له النّب صلى هللا عليه وسلم أو دعا إليه: دراسة حديثية موضوعية يف الصحيحن. )رسالة املاجست2013الديك، حممد عثمان.   40
 .49. مقاصد املقاصد الغاايت العلمية واألعمالية ملقاصد الشريعة. القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع. ص 2014أمحد الريسوين.  41
. دراسات إسالمية. وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة . األدعية املاثورة وعالقتها ابملقاصد الشرعية: مقصد حفظ النفس أمنوذجاً 2010اخلطيب، عبد القادر يسني.  42

 .67. ص 1واإلرشاد. عدد 
 .205. ص 42. حفظ املال وتنميته: دراسة مقاصدية يف ضوء األدعية املأثورة. جملة الدراسات االجتماعية. عدد 2014 اخلطيب، عبد القادر يسني. 43
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عن حفظ الشريعة لألموال، فمن جانب الوجود شرعت الشريعة  اأما املقالة الثانية، فقد أِكد الباحث فيه
كة يف أسباب تنمية الرزق، وسؤال الغىن، والقناعة، والرب مثل أدعية يف سؤال الرزق احلالل، واالستعانة يف تيسري 

األموال، وسؤال موافقة املال مراد هللا. بينما من جانب العدم وردت مثل أدعية احلفظ من االعتداء يف األموال، 
 هللا يان تيسريالدراسة بهذه والتصرف من الكسب احلرام، والتعوذ من شر الغىن والفقر والَدين وغريها. ومن نتائج 

مصاحل العباد العاجلة واآلجلة ابألدعية املأثورة، والتأكيد ملا يذكره العلماء أبن توجيهات الشريعة ترجع إىل حفظ 
 مقاصدها يف اخللق. 

 دراسة لغوية ألحاديث األدعية واألذكاراملطلب الثالث: 
 الدين والشرع، كما ، فلها منزلة عالية يفتعترب األدعية النبوية من الكالم الذي يوحى إىل النّب صلى هللا عليه وسلم

أهنا معصومة من األخطاء يف املضامني والصيغ. ولألدعية النبوية دالالت قيمة ومعان واسعة، وإن كانت أتيت يف 
 ، وذلك لعلو فصاحة كالم النّب صلى هللا عليه وسلم وبالغته يف اخلطاب.44ألفاظ موجزة خمتصرة

حاديث األدعية واألذكار من انحية اللغة والبالغة، فصدرت دراسات ولقد اهتم املعاصرون بدراسة أ
، 45"االلتفات يف أحاديث الدعاء النبوي الشريف" لفاحل محد أمحد وحيدر برزان سكران أكادميية مثل مقالة:

الروؤوف  دومقالة: "احلروف اجلارة: نظريتها ودالالهتا يف أحاديث الدعاء النبوي" ألنوار لوهور وجنم الدين صفا وعب
 . 47فساليبه ودالالته" للباحثة صباح أمحد سامل الشريأ"الدعاء يف احلديث النبوي  وأطروحة املاجستري:، 46عالية

اختص فاحل محد أمحد وحيدر برزان سكران يف مقالتهما إبخراج أنواع االلتفات اللغوي الوارد يف أحاديث 
االلتفات البالغية يف أحاديث األدعية، حيث يظهر من الدراسة وجود صيغ  األدعية النبوية. فأكدت دراستهما 

 أساليب الدعاء النبوي من صيغة إىل صيغة أخرى، ما يكشف أن األدعية النبوية حتتوي على االلتفات من ريتغي
صيغة التكلم إىل صيغة اخلطاب، ومن صيغة اخلطاب إىل صيغة التكلم، ومن صيغة التكلم إىل صيغة الغائب، ومن 

 يغة اخلطاب إىل صيغة الغائب، ومن صيغة الغائب إىل صيغة اخلطاب.ص
وكانت االلتفات يف أحاديث األدعية تدل على فصاحة كالم النّب صلى هللا عليه وسلم يف الدعاء، فعِدل 
 من صيغة إىل صيغة تبعًا خلصوصية املقام وما يقتضيه، فهو دليل على ميزة كيفية النّب صلى هللا عليه وسلم يف

 توصيل املعىن املطلوب من الدعاء وترسيخه يف أذهان املسلمني.  

                                                           
ملاثورة وعالقتها ابملقاصد الشرعية: مقصد حفظ النفس أمنوذجاً. دراسات إسالمية. وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة . األدعية ا2010اخلطيب، عبد القادر يسني.  44

 .67. ص 1واإلرشاد. عدد 
 .115. ص 3. عدد 17. االلتفات يف أحاديث الدعاء النبوي الشريف. جملة الرتبية والعلم. جملد 2010فاحل أمحد محد، حيدر برزان سكران.  45
 Diwan Jurnal Bahasa dan. احلروف اجلارة: نظريتها ودالالهتا يف أحاديث الدعاء النبوية. 2019أنوار لوهور، جنم الدين صفا، عبد الروؤوف عالية.  46

Sastera Arab. 1. ص 1. عدد 5جملد. 
  ته. )رسالة املاجستري(. جامعة الشرق األوسط.. الدعاء يف احلديث النبوي الشريف أساليبه ودالال2012الشريف، صباح أمحد سامل.  47
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أما مقالة "احلروف اجلارة: نظريتها ودالالهتا يف أحاديث الدعاء النبوي" ألنوار لوهور وجنم الدين صفا 
 ةفهي تدرس دالالت احلروف اجلارة من خالل املالحظة العلمية جملموعة من أحاديث األدعي ،وعبد الروؤوف عالية

هـ(. فقد قسم الباحثون هذه الدراسة  676النبوية املختارة يف كتاب "رايض الصاحلني" حملي الدين بن شرف النووي )
إىل ثالثة جوانب، أوهلا إبعطاء تعريف موجز حلروف اجلارة، اثنيها بعرض أحاديث األدعية النبوية اليت مت مجعها 

 ملوجودة يف متون أحاديث األدعية اجملموعة. للدراسة، واثلثها بتحليل معاين احلروف اجلارة ا
وكانت النتائج هلذه الدراسة تؤكد أبن احلروف اجلارة من حيث بنائها تتكون من اآلحادية والثنائية والثالثية، 
فأما اآلحادية حلرف "الالم" تتكون من دالالت التعليل، وامللك، واالختصاص، وشبه التمليك. بينما اآلحادية 

" تتكون من دالالت االلصاق، واالستعانة، والتعدية. أما احلروف الثنائية، أوهلا حرف "يف" فهي تتكون حلرف "الباء
دالالت الظرفية، واالستعالء، واملصاحبة، وحرف "من" تتكون دالالت البيان، والتبعيض، والتوكيد، والبدل، وحرف 

الالت لثالثة األوىل فهي حرف "على"، فإنه تتكون د"عن" تتكون دالالت اجملاوزة أو البعد. بينما احلروف اجلارة ا
االستعالء املعنوي، ومعىن الباء، والظرفية، واحلرف األخري املدروسة فهو حرف "إىل"، فإهنا تتكون معاين االختال ، 

 املبينة، وكذا الظرفية مرادفة ملعىن "يف".
قامت الدعاء النبوي ودالالته، فوابجلانب، اهتمت الباحثة صباح أمحد سامل الشريف بدراسة أساليب 

بتحليل األساليب النحوية يف أحاديث الدعاء مثل أساليب مجلها اخلربية والنداء، وأساليبها املتعلقة ابلبالغة، وصيغها 
التوكيد والتعريف والتنكري وأساليب القصر وغريها.  وكانت من نتائج هذه الدراسة إثبات تنوع األمنا  اللغوية يف 

ية النبوية، واتسام األدعية النبوية ابلقصر واإلجياز مع كثافة املعىن، كما أِكدت الدراسة على وضوح مجل األدع
املقام ال يتحمل  ألن ؛الظواهر البالغية يف أحاديث األدعية، وقلة ورود الصور البيانية واحملسنات البديعية فيها

 التصوير والتخييل والصنعة والتكلف.   
 

 اخلامتة:
  وجزها على النقا  اآليت:يهذه الدراسة املتواضعة إىل عدة النتائج املهمة، توِصل الباحث من خالل لقد 

دِلت الدراسة على علو اهتمام العلماء أبحاديث األدعية واألذكار عرب القرون من خالل أتليف  (1
 الكتب واملقاالت العلمية والدراسات األكادميية يف هذا اجملال. 

ى بكور اهتمام العلماء أبحاديث األدعية واألذكار، حيث بدأ الرتكيز عليها عن أِكدت الدراسة عل (2
 طريق مجعها يف كتب مستقلة منذ القرن الثاين للهجري. 

ية عامة ، وهي الكتب احلديثوحديثاً  أبرزت الدراسة املصادر املعتمدة ألحاديث األدعية واألذكار قدمياً  (3
 وكتب األدعية واألذكار خاصة. 

أظهرت الدراسة ألوااًن عديدة من أساليب التأليف يف أحاديث األدعية واألذكار، بدءًا ابجلمع، مث  (4
 إبفراد الرواايت الصحيحة، مث االهتمام بفقه احلديث، مث الدراسات اجلديدة املعاصرة. 
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ور العصور لتط أشارت الدراسة إىل أن تطور ألوان التأليف يف أحاديث األدعية واألذكار يكون تبعاً  (5
 واألزمنة فضاًل عن التغري يف منهج التأليف وحتقيق حوائج الناس من التأليف. 

 كشفت الدراسة وجود عدة ألوان التأليف يف بعض مؤلفات أحاديث األدعية واألذكار.  (6
حاولت الدراسة إظهار جهود املعاصرين يف إخراج ألوان جديدة يف دراسات معاصرة ألحاديث األدعية  (7

 ذكار. واأل
 ــــــــــ

 املصادر واملراجع:
 . سالح املؤمن يف الدعاء والذكر. دمشق: دار ابن كثري. 1993ابن اإلمام، حممد بن حممد.  (1
 ابن ابز، عبد العزيز. د.ت. حتفة األخيار ببيان مجلة انفعة مما ورد يف الكتاب والسنة من األدعية واألذكار. القاهرة: ثروة سلطان.  (2
 . مقاصد املقاصد الغاايت العلمية واألعمالية ملقاصد الشريعة. القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع. 2014. أمحد الريسوين (3
 Diwan Jurnal Bahasa. احلروف اجلارة: نظريتها ودالالهتا يف أحاديث الدعاء النبوية. 2019أنوار لوهور، جنم الدين صفا، عبد الروؤوف عالية.  (4

dan Sastera Arab. 
. الشرح املوضوعي للحديث النبوي دراسة نظرية تطبيقية. القاهرة: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع 2012األشريف، هيفاء عبد العزيز.  (5

 والرتمجة.
 البدر، عبد الرزاق عبد احملسني. د.ت. الذكر والدعاء يف ضوء الكتاب والسنة. السعودية: وزارة شؤون األوقاف والدعوة واإلرشاد.  (6
 البدر، عبد الرزاق بن عبد احملسن. د.ت. فقه األدعية واألذكار. السعودية: دار ابن عفان للنشر والتوزيع.  (7
 .. الدعوات الكبري. الكزريت: غراس للنشر والتوزيع والدعاية واإلعالن2009البيهقي، أمحد بن احلسني.  (8
 .13ريسي للتوزيع. ص . جوامع الدعاء. رايض: مؤسسة اجل2013اجلريسي، خالد عبد الرمحن.  (9

 .13عبد الرمحن. د.ت. منتقى األذكار. د.ن. ص خالد اجلريسي،  (10
 . شأن الدعاء. دمشق: دار الثقافة العربية. 1992اخلطاي، محد بن حممد. (11
ارة إسالمية. وز . األدعية املاثورة وعالقتها ابملقاصد الشرعية: مقصد حفظ النفس أمنوذجاً. دراسات 2010اخلطيب، عبد القادر يسني.  (12

 الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.
. 42. حفظ املال وتنميته: دراسة مقاصدية يف ضوء األدعية املأثورة. جملة الدراسات االجتماعية. عدد 2014 اخلطيب، عبد القادر يسني. (13

  .205ص 
(. ا إليه: دراسة حديثية موضوعية يف الصحيحن. )رسالة املاجستري. من دعا له النّب صلى هللا عليه وسلم أو دع2013الديك، حممد عثمان.   (14

 جامعة النجاح الوطنية، فلسطني.
  األرقم.بريوت: شركة األرقم بن أي. كوثر، عبد الرمحنحتقيق:  . مقدمة حتقيق كتاب عمل اليوم والليلة. 1998أمحد بن إسحاق. الدينوري،  (15
 . بريوت: دار الكتب العلمية. . تذكرة احلفاظ1998الذهّب، حممد بن أمحد.  (16
 . احلديث املوضوعي دراسة أتصيلية تطبيقية. األردن: دار الفرقان2009الشرمان، خالد حممود حممد.  (17
 . الدعاء يف احلديث النبوي الشريف أساليبه ودالالته. )رسالة املاجستري(. جامعة الشرق األوسط.2012الشريف، صباح أمحد سامل.  (18
 عبد العزيز بن سليمان. السعودية: مدرسة الرشيد للنشر والتوزيع.  البعيمي، :حتقيق. كتاب الدعاء. 1999 .لحممد بن فضي ،الضّب (19
 بريوت: دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع. .البخاري، حممد سعيد بن حممد حسنحتقيق:  . كتاب الدعاء.1987سليمان بن أمحد. ، الطربين (20
 . إحتاف مسلم بشرح حصن املسلم من أذكار الكتاب والسنة. رايض. 2015لي. القهطاين، سعيد بن ع (21
 القهطاين، سعيد بن علي. د.ت. الذكر والدعاء والعالج ابلرقى من الكتاب والسنة. د.م.  (22
 . النصيحة يف األدعية الصحيحة. بريوت: مؤسسة الرسالة.1982املقدسي، عبد الغين.  (23
 . نظرات جديدة يف علوم احلديث. بريوت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع. 2003املليباري، محزة عبد هللا.  (24
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