
  



 

 ٥ اء من عجائب الدع
 

 
 ريظــتق

 

 ..قرأت كتاب

 )من عجائب الدعاء(

خالـــد بـــن ســـليمان الربعـــي فوجـــدت فيـــه مـــا ســـرَّ : ألخـــي الكـــرمي
 . اخلاطر وشرح الصدر

واحلقيقـــــة أنـــــين وجـــــدت فيـــــه ضـــــاليت املنشـــــودة مـــــن حيـــــث مجـــــع 
 . بذا الباب، واألخبار، والقصص، الروايات

ىل اهللا وهـــذا الكتـــاب يشـــحذ اهلمـــة إلدمـــان الـــدعاء وكثـــرة اللجـــأ إ
 . فاقرؤوه وادعوا لصاحبه

 ... له منا الشكر والدعاء

 
 الشيخ

 عائض بن عبد اهللا القرني /د
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 دمة ــالمق

ال يـــرد ســـائالً وال ، كاشـــف الضـــر والـــبالء،  احلمـــد هللا جميـــب الـــدعاء
أمحـده علـى نعمـه العظيمـة الـيت ال ، فهـو أهـل الفضـل والثنـاء، خييب راجيًا

والصـــالة والســـالم علـــى مـــن بعـــث ، جـــوىوأشـــكره يف الســـر والن، حتصـــى
وعلـى آلـه وصـحبه أويل البصـائر والنهـى ، بالدين األمسـى والرسـالة العظمـى

 . وسلم تسليًما كثريًا، ومن بديهم اقتفى وبآثارهم اهتدى

 : دـأما بع
وفيــه مــن راحــة الــنفس وانشــراح  -تعــاىل  –فــإن الــدعاء عبــادة هللا 

كمــا أن لــه أثــرًا يف حيــاة ،  الصــدر وطمأنينــة القلــب مــا يفــوق الوصــف
وكـم مـن ! وكـم مـن مـريض شـفاه اهللا! املسلم فكم مـن عـاص هـداه اهللا

! وكـم مـن مظلـوم نصـره اهللا! وكم من مكروب أجناه اهللا! فقري أغناه اهللا
 . بسبب دعوة منه أو له

وقــــد حــــاول الفقــــري لعفــــو ربــــه جاهــــًدا أن جيمــــع قصًصــــا يف هــــذا 
فزًا وللقـارئ باإلكثـار مـن الـدعاء يف  ال للتسلية بـل تكـون حـا، املوضوع

فخـــــرج اجلـــــزء األول مـــــن هـــــذه ، كـــــل خـــــري مـــــن أمـــــور الـــــدنيا واآلخـــــرة
 : أما هذا اجلزء فإليك بيان حمتواه، قصة) ١٦٥(السلسلة حيمل 

 . املقدمة -١

 . من كالم العلماء عن الدعاء -٢

 . من دعوات الرسول  -٣
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 : القصص -٤

رضـي  –من دعوات الصحابة مث  أوهلا من دعوات الرسول  -أ
 . قصة) ٢١٢(وجمموعها . ومن بعدهم إىل وقتنا احلاضر –اهللا عنهم 

فمـــــا حصـــــل منهـــــا يف ! قـــــد تســـــتغرب مـــــن بعـــــض القصـــــص -ب
غري أن الكالم عن املرجـع مـن حيـث ، املاضي فقد ككرتا مع مراجعها

 . احملقق والطبعة والناشر ككر يف قسم املراجع

ر فقــد حــدثين بــا مــن وقعــت لــه مــا حصــل يف الوقــت احلاضــ -و
 . احلادثة أو عمن حصلت له والباقي ككرت املرجع له

 : الرتاجم -٥

تـاريخ (ككرت ترمجة ألغلب املذكورين مستقًيا كلـك مـن كتـايب  -أ
لإلمام مشس الـدين حممـد بـن أمحـد بـن ) سري أعالم النبالء(و) اإلسالم

الرتمجـة يف أول  لكـن قـد ال تـذكر) هــ٧٤٨(عثمان الـذهيب املتـوىف سـنة 
 –وقـد جتـوزت يف كلـك إك ال تقـل عـن أمهيـة القصـة ، ككر للمرتجم لـه

 : وسبب الرتمجة ما يلي

أن بعض املؤلفني حييل القارئ يف الرتاجم إىل املصادر وقد ال  -١
 . توجد بني يديه أو يتكاسل يف الرجوع إليها

 . ليعرف القارئ حال الداعي واملدعو عليه -٢
، عبــادات(ة والفائــدة مــن ســريهم ومــا تشــمله مــن ألخــذ العــرب  -٣
 . )وطرائف وقصص، ونصائح، وحكم
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 . عـاملراج -٦
 . رسـالفه -٧

أن جيــــزي خـــــريًا فضـــــيلة الشـــــيخ  –تعـــــاىل  –أســـــأل اهللا  :يًراــــــوأخ
والــــذهن ، عــــائض بــــن عبــــد اهللا القــــرين صــــاحب العلــــم اجلــــم: الــــدكتور

غ علــى تقدميــه للكتــاب والــوعظ املــوجز البليــ، والــدعوة الصــادقة، الوقــاد
 . وأن جيعل كلك يف ميزان حسناته، وحسن ظنه

أن جيعـــــل هــــــذا العمـــــل خالًصــــــا لوجهــــــه  –تعــــــاىل  –وأســـــأل اهللا 
وأسـأله أن يــدمي علينـا اســتقرارنا ، وأن جيعلـه كخــرًا لنـا يــوم نلقـاه، الكـرمي

 . وأن يوفق والة أمورنا ملا حيبه ويرضاه
يت أو نقـًدا بنـاءً أبـديت أو إن نصـيحة أهـد: وشكرًا لك أخـي القـارئ

راجيًـا منـك مشـكورًا أن ترسـل مـا . فكرة أسـديت أو دعـوة ألخيـك دعـوت
 . تعرفه من قصص غري ما كُكر على العنوان أدناه

 . وصلى اهللا على نبينا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أخوك
 عيخالد بن سليمان بن علي الرب

 العنوان
 املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات

 )٢٥٠٧٦(بريدة ص ب  يف الشقة
 )٥١٣٢١(الرمز الربيدي 
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 من كالم العلماء عن الدعاء

وكـــذلك الـــدعاء فإنـــه مـــن أقـــوى «: -رمحـــه اهللا  –قـــال ابـــن القـــيم 
ولكن قد خيتلف عنه أثـره ، األسباب يف دفع املكروه وحصول املطلوب

، لضـعفه يف نفسـه بـأن يكـون دعـاًء ال حيبـه اهللا ملـا فيـه مـن العـدوان إما
، فيكون مبنزلة القوس الرخو جـًدا فـإن السـهم خيـرج منـه خروًجـا ضـعيًفا

مـن أكـل احلـرام والظلـم وريـن الـذنوب : وإما حلصول املـانع مـن اإلجابـة
علـــى القلـــوب واســـتيالء الغفلـــة والشـــهوة واللهـــو وغلبتهـــا عليـــه كمـــا يف 

، ادعو اهللا«: قـال رك احلاكم من حديث أيب هريرة عن النيب مستد
واعلمــوا أن اهللا ال يقبــل دعــاًء مــن قلــب ، وأنــتم موقنــون باإلجابــة

فهذا دواء نافع مزيل للداء ولكْن غفلُة القلب عن اهللا تبطل قوته  »الهٍ 
يكفــي مــن : قــال أبــو كر... ك أكــل احلــرام يبطــل قوتــا ويضــعفهاوكــذل

 . » ما يكفي الطعام من امللحالدعاء مع الرب

وهو عـدو ، والدعاء من أنفع األدوية«: -رمحه اهللا تعاىل  –وقال 
وهـو سـالح ، البالء يدفعه ويعاجله ومينع نزوله ويرفعـه أن خيففـه إكا نـزل

 : وله مع البالء ثالث مقامات. املؤمن

 . أن يكون أقوى من البالء فيدفعه: أحدهما

الــبالء فيقــوى عليــه الــبالُء فيصــاب أن يكــون أضــعف مــن : الثــاني
 . به العبد ولكن قد خيففه وإن كان ضعيًفا

 . »أن يتقاوما ومينع كل واحد منهما صاحبه: الثالث
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ومــن اآلفــات الــيت متنــع ترتــب أثــر « -رمحــه اهللا اهللا تعــاىل  –وقــال 
أن يســتعجل العبــد ويســتبطئ اإلجابــة فيستحســر ويــدع : الــدعاء عليــه

ة من بذر بذرًا أو غرس غرًسا فجعـل يتعهـده ويسـقيه وهو مبنزل، الدعاء
 . »فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأمهله

وإكا مجـــع مـــع الـــدعاء حضـــور القلـــب «: رمحـــه اهللا تعـــاىل –وقـــال 
وصادف وقًتا من أوقات اإلجابـة السـتة ؛ ومجعيته بكليته على املطلوب

، ان واإلقامـــةوبـــني األك، وعنـــد األكان، الثلـــث األخـــري مـــن الليـــل: وهـــو
وعند صعود اإلمام يوم اجلمعـة علـى املنـرب ، وأدبار الصلوات املكتوبات

؛ وآخـــــر ســـــاعة بعـــــد العصـــــر، حـــــىت تٌقضـــــى الصـــــالة مـــــن كلـــــك اليـــــوم
وصادف خشوًعا يف القلب وانكسارًا بني يـدي الـرب وكًال لـه وتضـرًعا 

 ،ورفــع يديــه إىل اهللا، وكــان علــى طهــارة، واســتقبل الــداعي القبلــة؛ ورقــة
 وبدأ حبمد اهللا والثناء عليه مث ثىن بالصالة على حممد عبده ورسوله 

وأحل يف املسـألة وتوسـل  ...مث قدم بني يدي حاجته التوبة واالسـتغفار 
وقـدم بــني يـدي دعائـه صــدقًة فـإن هــذا ، إليـه بأمسائـه وصــفاته وتوحيـده

نـيب الدعاء ال يكاد يرد أبـًدا وال سـيما إن صـادف األدعيـة الـيت أخـرب ال
 أ�ا مظنة اإلجابة أو أ�ا متضمنة لالسم األعظم«P)0F١ (

P . 

ال تســـتبطئ اإلجابـــة وقـــد ســـددت «: قـــال حيـــىي بـــن معـــاك الـــرازي
) P)1F٢»طريقها بالذنوب

P . 
                              

 –رمحه اهللا تعاىل  –ن سأل عن الدواء الشايف، لإلمام ابن القيم اجلواب الكايف مل) ١(
 .١٩-١٤ص

 ).١٣/١٥(للذهيب : سري أعالم النبالء،) ٢(
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دخلــت : وروى أبــو عمــر الضــرير عــن أيب عوانــة قــال: قــال الــذهيب
يـا أبـا عوانـة أُدع اهللا يل : على مهام بن حيىي وهو مريض أعوده فقال يل
إن األجــل قــد فــرغ منــه : أن ال مييتــين حــىت يبلــغ ولــدي الصــغار فقلــت

! بــئس هــذا) والكــالم للــذهيب(: أنــت بعــد يف ضــاللك قلــت: فقــال يل
بـــل كـــل شـــيء بقـــدر ســـابق ولكـــن وإن كـــان األجـــل قـــد فـــرغ منـــه فـــإن 

خلادمــــه أنـــس بطــــول  الـــدعاء بطــــول البقـــاء قــــد صـــح دعــــا الرســـول 
فقـد يكـون طـول العمـر يف علـم اهللا  واهللا ميحـو مـا يشـاء ويثبـت، العمر

كما أن طريان العمر قد يكـون بأسـباب جعلهـا ،  مشروطًا بدعاء جماب
والكتاب األول فال ) ال يرد القضاء إال الدعاء(اهللا من جور وعسف و

) 2F١(P)يتغري
P . 

ألنا من أن أمنـع مـن الـدعاء أخـوف مـين «: قال أبو حازم األعرج
)P)3F٢»أن أمنع اإلجابة

P . 

ككـــر النـــاس داء وككـــر اهللا دواء : عـــن ابـــن عـــون قـــالروى مســـعر 
كيـف نـدع ،  إي واهللا فالعجب منـا ومـن جهلنـا) والكالم للذهيب(قلت 

: البقــرة[ فَــاذُْكُروِني َأذُْكــرُْكمْ : قــال اهللا تعــاىل؟ الــدواء ونقــتحم الــداء
ــرُ : وقــال] ١٥٣ ــذِْكُر اللَّــِه َأْكبَـ : وقــال تعــاىل، ]٤٦: العنكبــوت[ َوَل
 ِــــِئنُّ الَّــــذ ــــذِْكِر اللَّــــِه َتْطَم ــــذِْكِر اللَّــــِه َأَال ِب ــــوبـُُهْم ِب ــــِئنُّ قـُُل ــــوا َوَتْطَم يَن َآَمُن

ـــوبُ  ومـــن ، ولكـــن ال يتهيـــأ كلـــك إال بتوفيـــق اهللا، ]٢٨: الرعـــد[ اْلُقُل

                              
 ).٢٢٠-٢١٩(املرجع السابق ) ١(
 ).١٠٠(املرجع السابق ) ٢(
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Pأدمن الدعاء والزم قرع الباب فتح له 

)
4F

١ (
P . 

حـــدثنا حيـــىي بـــن خليفـــة حـــدثنا هشـــام بـــن ، عـــن حممـــد بـــن ســـعد
ولقـــد ســـألت اهللا ، مـــا امـــتألُت غضـــًبا قـــط«: قـــال، ورقحســـان عـــن مـــ

)P)5F٢»فما شفعين فيها وما سئمت من الدعاء، حاجة منذ عشرين سنة
P . 

إن اهللا حيفــظ العبــد املــؤمن يف ولــده وولــد «: عــن ابــن املنكــدر قــال
فمــا يزالــون يف حفــظ أو يف ، وحيفظــه يف دويرتــه ودويــرات حولــه، ولــده

)P)6F٣»عافية ما كان بني ظهرانيهم
P . 

رمحهمــــا اهللا  –قـــال الــــذهيب يف وصـــيته حملمــــد بـــن رافــــع الســـالمي 
كثـرة الـدعاء : فثمة طريـق قـد بقـي ال أكتمـه عنـك وهـو...« :- تعاىل

وكثــــرة اإلحلــــاح علــــى ، واالســــتعانة بــــاهللا العظــــيم يف آنــــاء الليــــل والنهــــار
يف : وعقيب اخلمس، موالك بكل دعاء مأثور تستحضره أو غري مأثور

) P)7F٤»فقكأن يصلحك ويو 
P . 

: يف فضـــائل الـــذكر والـــدعاء –رمحـــه اهللا تعـــاىل  –قـــال ابـــن القـــيم 
 –وهلــــذا كــــان املســــتحب يف الــــدعاء أن يبــــدأ الــــداعي حبمــــد اهللا  ...«

فــأخرب  ...مث يســأل حاجتــه ، والثنــاء عليــه بــني يــدي حاجتــه –تعــاىل 
أن الــدعاء يســتجاب إكا تقدمــه هــذا الثنــاء والــذكر وأنــه اســم  النــيب 
والثناء عليه أجنح ما طلـب  –عز وجل  –فكان ككر اهللا ، األعظماهللا 

                              
 ).٣٦٩(املرجع السابق ) ١(
 ).٣٥٥(املرجع السابق ) ٢(
 ).٣٥٥(املرجع السابق ) ٣(
 .٢٦-٢٥ص: مد بن رافع السالميوصية الذهيب، حمل) ٤(



 

 ١٣ اء من عجائب الدع
 

فالدعاء الذي يقدمه الذكر والثناء أفضل وأقـرب إىل . به العبد حوائجه
فــإكا انضــاف إىل كلــك إخبــار العبــد حبالــه ، اإلجابــة مــن الــدعاء الــرد

فإنه يكون قـد ، ومسكنته وافتقاره واعرتافه كان أبلغ يف اإلجابة وأفضل
املدعو بصفات كماله وإحسانه وفضـله وعـرَّض بـل صـرح بشـدة  توسل

فهذا املقتضي منه وأوصاف املسئول : حاجته وضرورته وفقره ومسكنته
مقتضى من اهللا فاجتمع املقتضى من السائل واملقتضى من املسئول يف 

ويف  ...الــــــــدعاء وكــــــــان أبلــــــــغ وألطــــــــف موقًعــــــــا وأمت معرفــــــــة وعبوديــــــــة 
يــا رســول : قــال –رضـي اهللا عنــه  –صــديق أن أبــا بكــر ال: الصـحيحني

اللهـم إنــي ظلمــت «: قــل: اهللا علمـين دعـاء أدعــو بـه يف صــاليت فقـال
فاغفر لـي مغفـرة ، وإنه ال يغفر الذنوب إال أنت، نفسي ظلًما كثيًرا

فجمـــع يف هـــذا  »وارحمنـــي إنـــك أنـــت الغفـــور الـــرحيم، مـــن عنـــدك
التوسـل إىل ربـه عـز الدعاء الشريف العظيم القدر بني االعرتاف حبالـه و 

مث سـأل حاجتـه بعـد ، وجل بفضـله وجـوده وأنـه املنفـرد بغفـران الـذنوب
 . »التوسل باألمرين مًعا فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية

ــــذكر«: -رمحــــه اهللا تعــــاىل  –وقــــال  ، قــــراءة القــــرآن أفضــــل مــــن ال
 ...والذكر أفضـل مـن الـدعاء هـذا مـن حيـث النظـر لكـل منهمـا جمـرًدا 

إال أن يعرض للعبد مـا جيعـل الـذكر أو الـدعاء أنفـع لـه مـن قـراءة اللهم 
وكــذلك أيًضــا قــد يعــرض للعبــد حاجــة ضــرورية إكا اشــتغل  ...القــرآن 

عــن ســؤاهلا بقــراءة أو ككــر مل حيضــر قلبــه فيهمــا وإكا أقبــل علــى ســؤاهلا 
والــــدعاء إليهــــا اجتمــــع قلبــــه كلــــه علــــى اهللا تعــــاىل وأحــــدث لــــه تضــــرًعا 

، فهذا قـد يكـون اشـتغاله بالـدعاء واحلالـة هـذه أنفـع، الً وخشوًعا وابتها



 
 الجزء الثاني

 
١٤ 
 

وهــذا بــاب نــافع ، وإن كــان كــل مــن القــراءة والــذكر أفضــل وأعظــم أجــرًا
حيتـاج إىل فقــه نفسـه وفرقــان بـني فضــيلة الشـيء يف نفســه وبـني فضــيلته 

) P)8F١»فُيعطى كل كي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه، العارضة
P . 

 
* * * 

 من دعاء النبي 

ســيد : عـن النــيب  –رضــي اهللا عنــه  –عـن شــداد بـن أوس  -١
خلقتنـي وأنـا ، اللهم أنت ربي ال إلـه إال أنـت«: االستغفار أن يقـول

أعوذ بك مـن شـر مـا ، عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
فاغفر لي إنه ال يغفر ، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، صنعت

لنهار موقًنا با فمـات مـن يومـه من قاهلا من ا: قال »الذنوب إال أنت
ومـن قاهلـا مـن الليـل وهـو مـوقن بـا ، قبل أن ميسـي فهـو مـن أهـل اجلنـة

Pفمات قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة 

)
9F

٢ (
P . 

: أنـه قـال للنـيب  –رضي اهللا عنـه  –عن أيب بكر الصديق  -٢
اللهـــم إنـــي ظلمـــت «: قـــل: قـــال؟ علمـــين دعـــاء أدعـــو بـــه يف صـــاليت

فـاغفر لـي مغفـرة مـن ؛ ًرا وال يغفر الذنوب إال أنـتنفسي ظلًما كثي
) P)10F٣»وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، عندك

P . 
                              

 .١٢١-١١٧ص –رمحه اهللا تعاىل  –فضائل الذكر والدعاء، لإلمام ابن القيم ) ١(
 .٥٣١ص ٦٣٠٦رقم : باب أفضل االستغفار) كتاب الدعوات(رواه البخاري، ) ٢(
، ٥٣٢ص ٦٣٢٦رقم : باب الدعاء يف الصالة) كتاب الدعوات(رواه البخاري، ) ٣(

= 



 

 ١٥ اء من عجائب الدع
 

كـان   أن رسـول اهللا  –رضـي اهللا عنهمـا  –عن ابن عباس  -٣
ال إلـــه إال اهللا ، ال إلـــه إال اهللا العظـــيم الحلـــيم«: يقــول عنـــد الكـــرب

ــــه إال اهللا رب الســــماوات ورب ، رب العــــرش العظــــيم األرض ال إل
) P)11F١»ورب العرش الكريم

P . 

: كـــــان رســـــول اهللا : عـــــن أيب هريـــــرة رضـــــي اهللا عنـــــه قـــــال -٤
وشــماتة ، وســوء القضــاء، ودرك الشــقاء، يتعــوذ مــن جهــد الــبالء«

احلــــديث ثــــالث زدت أنــــا واحــــدة ال أدري : قــــال ســــفيان. »األعــــداء
Pأيتهن هي 

)
12F

٢(
P . 

 كان سعد يأمر خبمس ويذكرهن عن النـيب: عن مصعب قال -٥
 وأعوذ بـك ، اللهم إني أعوذ بك من البخل«: أنه كان يأمر بـن

وأعوذ بـك مـن ، وأعوذ بك من أن ُأرد إلى أرذل العمر، من الجبن
) P)13F٣»وأعوذ بك من عذاب القبر، فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال

P . 

 كـــان نـــيب اهللا : -رضـــي اهللا عنـــه  –عـــن أنـــس بـــن مالـــك  -٦

=                               
 ٦٨٦٩رقم : مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفارواللفظ له ورواه 

 .١١٤٨ص
، واللفظ له ورواه ٥٣٤ص ٦٣٤٦رقم : رواه البخاري، باب الدعاء عند الكرب) ١(

 .١١٥١ص ٦٩٢١رقم : مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار
واللفظ له رواه ، ٥٣٤ص ٦٣٤٧رقم : رواه البخاري، باب التعوك من جهد البالء) ٢(

 .١١٤٨ص ٦٨٧٧رقم : مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار
، واللفظ له رواه ٥٣٥ص ٦٣٦٥رقم : رواه البخاري، باب التعوك من عذاب القرب) ٣(

 .١١٤٨ص ٦٨٧٦رقم : مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار
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، العجـز والكسـل والجـبن والهـرماللهم إنـي أعـوذ بـك مـن «: يقول
وأعــــوذ بــــك مــــن فتنــــة المحيــــا ، وأعــــوذ بــــك مــــن عــــذاب القبــــر

) P)14F١»والممات
P . 

اللهــم «: كــان يقــول  عــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا أن النــيب  -٧
ومـن فتنـة القبـر ، إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغـرم
بـك مـن  وأعـوذ، ومن فتنة النار وعـذاب النـار ومـن شـر فتنـة الغنـى

اللهــم اغســل . وأعــوذ بــك مــن فتنــة المســيح الــدجال، فتنــة الفقــر
ونق قلبي من الخطايـا كمـا نقيـت ، عني خطاياي بماء الثلج والبرد

وباعد بيني وبين خطايـاي كمـا باعـدت ، الثوب األبيض من الدنس
)P)15F٢»بين المشرق والمغرب

P . 

: يقـول كان النـيب : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال -٨
اللهم إني أعـوذ بـك مـن الهـم والحـزن والعجـز والكسـل والجـبن «

)P)16F٣»والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال
P . 

: كـــان أكثـــر دعـــاء النـــيب : عـــن أنـــس رضـــي اهللا عنـــه قـــال -٩
وقنـــا عـــذاب ، اللهــم آتنـــا فـــي الـــدنيا حســـنة وفـــي اآلخـــرة حســـنة«

) P)17F٤»النار
P . 

                              
 .٥٣٥ص ٦٣٦٧رقم : يا واملماترواه البخاري، باب التعوك من فتنة احمل) ١(
، واللفظ له ورواه ٥٣٥ص ٦٣٦٨رواه البخاري باب التعوك من املأمث واملغرم رقم ) ٢(

 .١١٤٨ص ٦٣٧٥رقم : مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار
 . ٥٣٥ص ٦٣٦٩رقم : رواه البخاري، باب االستعاكة من اجلنب والكسل) ٣(
 ٦٣٨٩رقم : »ربنا آتنا في الدنيا حسنة«: ل النيب رواه البخاري، باب قو ) ٤(

= 



 

 ١٧ اء من عجائب الدع
 

ن النــيب عـ –رضـي اهللا عنـه  –عـن ابـن أيب موسـى عـن أبيــه  -١٠
 رب اغفـــر لـــي خطيئتـــي وجهلـــي «: أنـــه كـــان يـــدعو بـــذا الـــدعاء

اللهــم اغفــر لــي ، وإســرافي فــي أمــري كلــه ومــا أنــت أعلــم بــه منــي
اللهــم اغفــر ، خطايــاي وعمــدي وجهلــي وجــدي وكــل ذلــك عنــدي
أنــت المقــدم ، لــي مــا قــدمت ومــا أخــرت ومــا أســررت ومــا أعلنــت

)P)18F١»وأنت على كل شيء قدير، وأنت المؤخر
P .  

كــــان الرجــــل إكا : عــــن أيب مالــــك األشــــعري عــــن أبيــــه قــــال -١١
: مث أمــــره أن يــــدعو بــــؤالء الكلمــــات، الصــــالة أســــلم علمــــه النــــيب 

)P)19F٢»اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني«
P . 

رضـي  –سـألت عائشـة : عن فروة بن نوفـل األشـجعي قـال -١٢
: قالــت كــان يقــول يــدعو بــه اهللا عمــا كــان رســول اهللا  –اهللا عنهــا 

)P)20F٣»ومن شر ما مل أعمل، اللهم إين أعوك بك من شر ما عملت«
P . 

  أن رســــول اهللا  –رضـــي اهللا عنهمـــا  –عـــن ابـــن عبـــاس  -١٣
، أن تضـــلين –ال إلـــه إال أنـــت  –كـــان يقـــول اللهـــم إين أعـــوك بعزتـــك 

=                               
 ٦٨٤١رقم : ، ورواه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار٥٣٧ص
 .١١٤٦ص

رقم : »اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت« رواه البخاري، باب قول النيب ) ١(
رقم : ر، ورواه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفا٥٣٨ص ٦٣٩٨
 .١١٥٠ص ٦٩٠١

 .١١٤٧ص ٦٨٤٩رقم : رواه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار) ٢(
 .١١٥٠ص ٦٨٩٥رقم : املرجع السابق) ٣(
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١٨ 
 

Pأنت احلي الذي ال ميوت واجلن واإلنس ميوتون 

)
21F

١(
P . 

 كـــــان رســـــول اهللا   – عنـــــه رضـــــي اهللا –عـــــن أيب هريـــــرة  -١٤
وأصـلح لـي ، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري«: يقـول

، وأصــلح لــي آخرتــي التــي إليهــا معــادي، دنيــاي التــي فيهــا معاشــي
واجعل المـوت راحـة لـي مـن ، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير

)P)22F٢»كل شر
P . 

ـــي «: أنـــه كـــان يقـــول عـــن عبـــد اهللا عـــن النـــيب  -١٥ اللهـــم إن
)P)23F٣»سألك الهدى والتقى والعفاف والغنىأ

P . 

ال أقول لكم إال كما كان رسول اهللا : عن زيد بن أرقم قال -١٦
 ــــي أعــــوذ بــــك مــــن العجــــز «: قــــال كــــان يقــــول، يقــــول اللهــــم إن

اللهـم آت نفسـي ، والكسل والجبن والبخل والهـرم وعـذاب القبـر
إنــي  اللهــم، تقواهــا وزكهــا أنــت خيــر مــن زكاهــا أنــت وليهــا وموالهــا

أعـــوذ بـــك مـــن علـــم ال ينفـــع ومـــن قلـــب ال يخشـــع ومـــن نفـــس ال 
)P)24F٤»تشبع ومن دعوة ال يستجاب لها

P . 

: قـــال يل رســـول اهللا : رضـــي اهللا عنـــه قـــال –عـــن علـــي  -١٧
اللهــــم اهــــدني وســــددني واذكــــر بالهــــدى هــــدايتك الطريــــق «: قــــل

                              
 .١١٥٠ص ٦٨٩٩رقم : املرجع السابق) ١(
 .١١٥٠ص ٦٩٠٣رقم : املرجع السابق) ٢(
 .١١٥٠ص ٦٩٠٤رقم : املرجع السابق) ٣(
 .١١٥٠ص ٦٩٠٦رقم : املرجع السابق) ٤(
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)P)25F١»والسداد سدادك السهم
P . 

 –اهللا عنهمــا رضــي  –عــن عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص  -١٨
بين إصـبعين مـن ، إن قلوب بني آدم كلها«: يقـول أنه مسع النيب 

مث قـال رســول . »كقلـب واحـد يصــرفه حيـث يشـاء،  أصـابع الـرحمن
)P)26F٢»اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك«: اهللا 

P . 

كـــان   أن رســـول اهللا  –رضـــي اهللا عنـــه  –عـــن أيب هريـــرة  -٢٠
وذ بـــك مـــن الشـــقاق والنفـــاق وســـوء اللهـــم إنـــي أعـــ«: يـــدعو يقـــول

)P)27F٣»األخالق
P . 

 
* * * 

                              
 .١١٥١ص ٦٩١١رقم : املرجع السابق) ١(
 .١١٥٣ص ٦٩٤٤رقم : املرجع السابق، كتاب الرقاق) ٢(
رقم ): القلوب كيف شاء –تعاىل  –باب تصريف اهللا (املرجع السابق، كتاب القدر ) ٣(

 .١١٤٠ص ٦٧٥٠
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 اللهم اجعل له آية تعينه

Pككـــر ابـــن إســـحاق 

)
28F

١(
P   عـــن عثمــــان بـــن احلـــويرث عـــن صـــاحل بــــن

Pكيســــان 

)
29F

٢(
P ، أن الطفيــــل بــــن عمــــروP

)
30F

٣(
P كنــــت شــــاعرًا ســــيًدا يف : قــــال

إنــك امــرؤ : فقــالوا، قــومي فقــدمت مكــة فمشــيت إىل رجــاالت قــريش
، ا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثـهوإنا خشين، شاعر سيد

فإمنا حديثه كالسحر فاحذره أن يُدخل عليـك وعلـى قومـك مـا أدخـل 
فواهللا ما زالوا حيدثوين ، فإنه فرق بني املرء وزوجته وبني املرء وابنه، علينا

واهللا ال أدخـل املسـجد إال وأنـا : شأنه وينهوين أن أمسـع منـه حـىت قلـت
مث غــــدوت إىل ، إىل أكين فحشــــوتا كرســــًفا فعمــــدت: ســــاد أكين قــــال

ــا منــه وأىب ، قائًمــا يف املســجد املســجد فــإكا برســول اهللا  فقمــت قريًب
! واهللا إن هـذا للعجــز: اهللا إال أن يسـمعين بعـض قولـه فقلـت يف نفسـي

                              
العالمة احلافظ اإلخباري، أبو بكر، صاحب : حممد بن إسحاق بن يسار بن خيار) ١(

السرية النبوية، ولد سنة مثانني، وهو أول من دون العلم باملدينة روى حرملة عن 
من أراد أن يتبحر يف املغازي فهو عيال على حممد بن إسحاق عن : الشافعي قال
مات سنة  –عىن ابن إسحاق  –ال يزال باملدينة علم ما بقي هذا : الزهري قال

 )].٥٥-٧/٣٣(السري للذهيب . [اثنتني ومخسني
اإلمام احلافظ الثقة املدين، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، وكان : صاحل بن كيسان) ٢(

عن إبراهيم بن سعد جئت إىل صاحل بن كيسان . جامًعا من احلديث والفقه واملروءة
مات . يف منزله، وهو يكسر هلرة له يطعمها، مث يفت حلمامات له أو حلمام يطعمه

 )].٤٥٦-٥/٤٥٤(للذهيب السري . [بعد األربعني واملئة
، كان سيًدا مطاًعا من أشراف العرب، صاحب النيب : الطفيل بن عمرو الدوسي) ٣(

رضي اهللا  –ودوس بطن من األزد، وكان يلقب كا النور، أسلم قبل اهلجرة مبكة، قتل 
 )].٣٤٧-١/٣٤٤(السري للذهيب [يوم اليمامة  –عنه 
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 واهللا ألتسـمعنَّ ، وإين أمرؤ ثبت ما ختفى علي األمـور حسـنها وقبيحهـا
فنزعــت الكرســفة ، منــه وإال اجتنبتــه فــإن كــان أمــره رشــًدا أخــذت، منــه

يا سـبحان اهللا : فقلت، فلم أمسع قط كالًما أحسن من كالم يتكلم به
فلمــــا انصــــرف تبعتــــه ، مــــا مسعــــت كــــاليوم لفظًــــا أحســــن وال أمجــــل منــــه

يـــا حممــد إن قومــك جــاؤوين فقــالوا يل كـــذا : فــدخلت معــه بيتــه فقلــت
وقـد ، عـين منـك مـا تقـولفأخربته مبـا قـالوا وقـد أىب اهللا إال أن أمس، وكذا

فعـــرض علـــي اإلســـالم ، وقـــع يف نفســـي أنـــه حـــق فـــاعرض علـــي دينـــك
إين أرجـع إىل دوس وأنـا فـيهم مطـاع وأدعـوهم إىل : مث قلت، فأسلمت

اللهـــم «اإلســـالم لعـــل اهللا أن يهـــديهم فـــادع اهللا أن جيعـــل يل آيـــة قـــال 
وأيب ، فخرجـــت حــىت أشـــرفت علــى ثنيـــة قـــومي »اجعــل لـــه آيـــة تعينــه

فلما علوت الثنية وضـع اهللا بـني عيـين . شيخ كبري وامرأيت وولدي هناك
، نــورًا كالشــهاب يــرتاءاه احلاضــر يف ظلمــة الليــل وأنــا منهــبط مــن الثنيــة

اللهـــم يف غـــري وجهـــي فـــإين أخشـــى أن يظنـــوا أ�ـــا مثلـــة لفـــراق : فقلـــت
فلقــد رأيتــين أســري علــى بعــريي ، فتحــول فوقــع يف رأس ســوطي، ديــنهم

ــــه علــــى ــــيهم وإن ــــديل معلــــق إل ــــه قن ــــاين أيب : قــــال، رأس ســــوطي كأن فأت
إين : قلـت؟ ومـا كاك: إليك عين فلست منك ولست مـين قـال: فقلت

وكــذلك أمــي ، أي بــين ديــين دينــك: أســلمت واتبعــت ديــن حممــد فقــال
ـــــت علـــــي وتعاصـــــت، فأســـــلما ـــــا إىل اإلســـــالم فأب مث ، مث عـــــدوت دوًس

لربــا فــادع غلــب علــى دوس الزنــا وا: فقلــت قــدمت علــى رســول اهللا 
مث رجعت إليهم وهاجر رسول اهللا  »اللهم اهد دوًسا«: فقال، عليهم
  فأقمــت بــني ظهــرانيهم ادعــوهم إىل اإلســالم حــىت اســتجاب مــنهم
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مث قـــدمت بثمـــانني أو ، وســـبقتين بـــدر وأحـــد واخلنـــدق، مـــن اســـتجاب
حىت فتح مكة فقلت  فكنت مع النيب ، تسعني أهل بيت من دوس

 إىل كي الكفـني صـنم عمـرو بـن محمـة حـىت أحرقـه يا رسـول اهللا ابعثـين
مث قـدمت ، فأتيت فجعلت أوقد عليـه النـار »أجْل فاخُرج إليه«: قال

مث خرجــــت إىل بعــــث ، فأقمــــت معــــه حــــىت قُــــبض علــــى رســــول اهللا 
: مســـيلمة ومعـــي ابـــن عمـــرو حـــىت إكا كنـــت بـــبعض الطريـــق رأيـــت رؤيـــا

رأة أدخلتـين يف وكـان امـ، وخرج مـن فمـي طـائر، رأيت كأن رأسي حلق
فحــدثت بــا ، وكــأن ابــين يطلبــين طلًبــا حثيثًــا فحيــل بيــين وبينــه، فرجهــا

، أمـا حلـق رأسـي فقطعـه: أما أنا فقـد أولتهـا: خريًا فقلت: قومي فقالوا
واملـــرأة األرض أدفـــن فيهـــا فقـــد ُروِّعـــت أن أقتـــل ، وأمـــا الطـــائر فروحـــي

لـب الشـهادة وال شهيًدا وأما طلب ابين إياي فما أراه إال سيعذر يف ط
فيـل يــوم اليمامــة وجــرح ابنــه مث طقتــل الف فــال. أراه يلحـق يف ســفره هــذا

وقــد عــد ولــده عمــرو يف الصــحابة : قــال الــذهيب. قتــل يــوم الريمــوك بعــد
وكــذا أبــوه ينبغــي أن يعــد يف الصــحابة فقــد أســلم فيمــا ككرنــا لكــن مــا 

) P)31F١بلغنا أنه هاجر وال رأى النيب 
P . 
 

* * * 

                              
 ).٣٤٧-١/٣٤٥(سري أعالم النبالء للذهيب ) ١(
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 على قريش  دعاء النبي

إن قريًشـــا ملـــا أبطـــؤوا : قـــال –رضـــي اهللا تعـــاىل عنـــه  –عـــن عبـــد اهللا 
 »اللهــم اكفنــيهم بســبع كســبع يوســف«: باإلســالم قــال علــى النــيب 

حــىت جعــل الرجــل ، ت كــل شــيء حــىت أكلــوا العظــامفأصــابتهم ســنة حصَّــ
ــ: قــال اهللا، ينظــر يف الســماء فــريى بينــه وبينهــا مثــل الــدخان ْوَم فَارْتَِقــْب يـَ

إِنـَّا َكاِشـُفوا : قـال اهللا تعـاىل] ١٠: الـدخان[ تَأِْتي السَّـَماُء بِـُدَخاٍن ُمبِـينٍ 
أفيكشــف عــنهم العــذاب ] ١٥: الــدخان[ اْلَعــَذاِب قَِلــيًال إِنَُّكــْم َعائِــُدونَ 

Pوقد مضى الدخان ومضت البطشة ؟ يوم القيامة

)
32F

١(
P . 

* * * 
 للمدينة دعاء النبي 

Pعنهــا عــن عائشــة رضــي اهللا 

)
33F

٢
PP

(
P ملــا قــدم رســول اهللا : أ�ــا قالــت 

                              
 .٣٩٠ص) ٤٦٩٣(رقم احلديث : رواه البخاري) ١(
أم املؤمنني بنت الصديق أيب بكر القرشية، نشهد أ�ا زوجة نبينا يف الدنيا : عائشة) ٢(

والكالم (واآلخرة فهل فوق كلك مفخر، وإن كان للصديقة خدجية شأو ال حيلق وأنا 
يها ألمور ليس هذا نعم جزمُت بأفضلية خدجية عل. واقف يف أيتهما أفضل) للذهيب

أي الناس أحب : النيب  –رضي اهللا عنه  –سأل عمرو بن العاص . موضعها
 –عن أنس  »أبوها«: فمن الرجال؟ قال: قال »عائشة«: إليك يا رسول اهللا؟ قال

فضل عائشة على النساء كفضل «: قال رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنه 
ما أشكل علينا : قال –رضي اهللا عنه  –وعن أيب موسى  »الثريد على سائر الطعام

توفيت . حديٌث قط فسألنا عائشة إال وجدنا عندها منه علًما أصحاب حممد 
السري للذهيب [ –رضي اهللا تعاىل عنها  –سنة سبع ومخسني ودفنت بالبقيع 

)٢٠١-٢/١٣٥.[( 



 
 الجزء الثاني

 
٢٤ 
 

Pاملدينــة وعــك أبــو بكــر وبــالل 

)
34F

١
PP

(
P يــا : فــدخلت عليهمــا فقلــت: قالــت

وكــان أبــو بكــر إكا : قالــت؟ ويــا بــالل كيــف جتــدك؟ أبــت كيــف جتــدك
 : أخذته احلمى يقول

 فـــــــــــي أهلـــــــــــه حٌ بَّ َصـــــــــــامـــــــــــرئ مُ  لُّ ُكـــــــــــ
 

 
 أدنــــــــى مــــــــن شــــــــراك نعلــــــــه والمــــــــوتُ  

 : ه يرفع عقريته يقولوكان بالل إكا أقلعت عن 
ــــــــتنَّ  ــــــــت شــــــــعري هــــــــل أبي ــــــــةً  أال لي  ليل

 
 

 
 ؟ بــــــــــــواد وحــــــــــــولي إذخــــــــــــر وجليــــــــــــلُ  

 ةيوًمـــــــــــــا ميـــــــــــــاه مجنَّـــــــــــــ نَّ وهـــــــــــــل أردَ  
 

 
 وطفيـــــــــلُ  لـــــــــي شـــــــــامةٌ  وهـــــــــل يبـــــــــدونَّ  

اللهــم «: فأخربتــه فقــال فجئــت إىل رســول اهللا : قالــت عائشــة 
ها وصححها وبارك فـي ُمـد، حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد

)P)35F٢»وانقل ُحمَّاها فاجعلها بالُجْحَفة، وصاعها
P . 

* * * 
                              

هللا رضي ا –، موىل أيب بكر الصديق مؤكن النيب : بالل بن رباح رضي اهللا عنه) ١(
شهد له  -تعاىل  –وأمه محامة، وهو من السابقني الذين عذبوا يف اهللا  –تعاىل عنه 

قال سعيد . أبو بكر سيدنا أعتق بالالً سيدنا: على التعيني باجلنة، قال عمر النيب 
تقول : غًدا نلقى األحبة حممًدا وحزبه قال: ملا احتضر بالل قال: بن عبد العزيز

-١/٣٤٧(السري للذهيب [توىف سنة عشرين بدمشق . وافرحاه :واوياله فقال: امرأته
٣٦٠.[( 

 .٤٨٤ص) ٥٦٥٤(رقم احلديث : رواه البخاري) ٢(



 

 ٢٥ اء من عجائب الدع
 

 يوم بدر دعاء النبي 

)P)36F١-رضـي اهللا عنهمـا  –عن ابن عباس 
P قـال النـيب : قـال  وهـو

اللهــم إن شــئت لــم ، اللهــم إنــي أنشــدك عهــدك ووعــدك«: يف قبــة
، حســبك يــا رســول اهللا: فأخــذ أبــو بكــر بيــده فقــال »تعبــد بعــد اليــوم
َســـيُـْهَزُم : علـــى ربـــك وهـــو يف الـــدرع فخـــرج وهـــو يقـــولفقـــد أحلحـــت 

بـَُر  ــدُّ ــُع َويـَُولُّــوَن ال ــرُّ * اْلَجْم ــى َوَأَم ــاَعُة َأْدَه ــُدُهْم َوالسَّ ــاَعُة َمْوِع ــِل السَّ  َب
Pحدثنا خالد يوم بدر : قال وهيب] ٤٦-٤٥: القمر[

)
37F

٢(
P . 

* * * 
 ألصحابه دعاء النبي 

)P)38F٣-ا رضي اهللا عنهم –عن عبد اهللا بن عمرو 
P  أن رسـول اهللا 

                              
حرب األمة وإمام التفسري، مولده قبل اهلجرة : عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب) ١(

له مجاعة أوالد  -رضي اهللا عنه  –بثالث سنني، وهو ابن خالة خالد بن الوليد 
إن كنت ألسأل عن األمر : قال –رضي اهللا عنه  –علي أبو اخللفاء عنه منهم 

سنة  –رضي اهللا عنه  –تويف : ، إسناده صحيحالواحد ثالثني من أصحاب النيب 
مات ابن عباس بالطائف فجاء طائر مل ير : عن سعيد قال: مثان أو سبع وستني

ه اآلية على شفري القرب خلقته فدخل نعشه مث مل ير خارًجا منه فلما دفن تليت هذ
 اْرِجِعي ِإَلى رَبِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيَّةً * يَا أَيـَّتُـَها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة ال يدري من تالها 

 )].٣٥٩-٣/٣٣١(السري للذهيب . [هذه قضية متواترة] ٢٨-٢٧: الفجر[
 .٢٣٤ص) ٢٩١٥(رقم احلديث : رواه البخاري) ٢(
اإلمام احلرب العابد، وليس أبوه أكرب منه إال بإحدى : ن العاصعبد اهللا بن عمرو ب) ٣(

عشرة سنة أو حنوها وله مناقب وفضائل وقدٌم راسخ يف العلم والعمل، ورث من أبيه 
قناطري مقنطرة من الذهب املصري فكان من ملوك الصحابة، عن يعلى بن عطاء عن 
= 



 
 الجزء الثاني

 
٢٦ 
 

: فقــــال رســــول اهللا ، خــــرج يــــوم بــــدر يف ثــــالث مائــــة ومخســــة عشــــر
اللهــم ، فــاحملهم اللهــم إنهــم عــراة فاكســهم، اللهــم إنهــم حفــاة«

فـانقلبوا حـني انقلبـوا ومـا ، ففتح اهللا له يوم بـدر »إنهم جياع فأشبعهم
Pفاكتسوا وشبعوا ، فيهم رجل إال وقد رجع جبمل أو مجلني

)
39F

١(
P . 

* * * 
 رجالً خيًرا مني

Pقالــت أم ســلمة أليب ســلمة ، عــن زيــاد بــن أيب مــرمي

)
40F

٢(
P : بلغــين أنــه

إال مجــع اهللا ، وهــو مـن أهـل اجلنــة مث مل تـزوج، لـيس امـرأة ميــوت زوجهـا
فتعـــال أعاهـــدك أن ال تـــزوج بعـــدي وال أتـــزوج بعـــدك ، بينهمـــا يف اجلنـــة

ارزق أم اللهـــم ، إكا مـــت تزوجـــي: نعـــم قـــال: قالـــت؟ أتطيعينـــين: قـــال
: فلمــا مــات قلــت، ســلمة بعــدي رجــالً خــريًا مــين ال حيز�ــا وال يؤكيهــا

فقـــام علـــى  فمـــا لبثـــت وجـــاء رســـول اهللا ؟ مـــن خـــري مـــن أيب ســـلمة
أرد على رسول اهللا : الباب فذكر اخلطبة إىل ابن أخيها أو ابنها فقالت

=                               
ثر البكاء يغلق عليه بابه أمه أ�ا كانت تصنع الكحل لعبد اهللا بن عمرو، وكان يك

 ].٩٤-٣/٧٩(السري للذهيب [مات سنة ثالث وستني . ويبكي حىت رمصت عيناه
 .، باب يف النفل للسرية خترج من العسكر)١٤٢٨(ص) ٢٧٤٧(رقم : رواه أبو داود) ١(
من الرضاعة وابن عمته برة، وأحد  أخو رسول اهللا : أبو سلمة بن عبد األسد) ٢(

د بدر بأشهر، وملا انقضت عدة زوجته أم سلمة تزوج با النيب السابقني، مات بع
من خري من أيب سلمة؟ وما : ، روت عن زوجها القول عند املصيبة، وكانت تقول

ظنت أن اهللا خيلفها يف مصابا به بنظريه فلما فُتح عليها بسيد البشر اغتبطت أميا 
 )].١٥٣-١/١٥٠السري للذهيب [مات سنة ثالث من اهلجرة . اغتباط



 

 ٢٧ اء من عجائب الدع
 

Pمث جاء الغد فخطب ، أو أتقدم عليه بعيايل

)
41F

١(
P . 

* * * 
 هـسقطت عين

ــــرمحن بــــن الغســــيلعــــن  ــــد ال Pعب

)
42F

٢(
P ، حــــدثنا عاصــــم بــــن عمــــر بــــن

Pقتــادة

)
43F

٣(
P، عـــن أبيـــه عــن جـــدهP

)
44F

٤(
P : أنـــه أصـــيبت عينــه يـــوم بـــدر فســـالت

نــــأيت نــــيب اهللا : فــــأراد القــــوم أن يقطعوهــــا فقــــالوا، حدقتــــه علــــى وجنتــــه
منـــه فرفـــع حدقتـــه  فجـــاء فـــأخربه اخلـــرب فأدنـــاه رســـول اهللا . نستشـــريه

 »اللهم اكسه جمـاالً «: وقال، حتهحىت وضعها موضعها مث غمزها برا
Pفمات وما يدري من لقيه أي عينيه أصيبت 

)
45F

٥(
P . 

                              
 ).٣/٢٠٣(سري أعالم النبالء، للذهيب ) ١(
عبد اهللا بن حنظلة األنصاري  ابن صاحب رسول اهللا : عبد الرمحن بن سليمان) ٢(

حنظلة الغسيل ألنه استشهد يوم أحد كان جنًبا فغسلته : الفقيه احملدث وقيل جلدهم
للذهيب  السري[املالئكة، تويف سنة إحدى وسبعني ومئة وقد جاوز التسعني 

)٣٢٥-٧/٣٢٣.[( 
أحد العلماء، يروي عن : عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الظفري األنصاري) ٣(

أبيه وعن جابر بن عبد اهللا وحممود بن لبيد ورميشة الصحابية وهي جدته وأنس بن 
السري [وكان عارفًا باملغازي، تويف سنة عشرين ومئة  –رضي اهللا عنهم  –مالك 
 ].٢٤١-٥/٢٤٠للذهيب 

األمري الاهد أبو عمر األنصاري، من جنباء  –رضي اهللا عنه  –قتادة بن النعمان بن زيد ) ٤(
الصحابة وهو أخو أيب سعيد اخلدري ألمه، وكان على مقدمة أمري املؤمنني عمر ملا سار 
إىل الشام، وكان من الرماة املعدودين، تويف سنة ثالث وعشرين باملدينة ونزل عمر يومئذ يف 

 )].٣٣٣-٢/٣٣١(السري للذهيب [ –رضي اهللا عنهما  –قربه 
 ).٢/٣٣٣(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٥(
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٢٨ 
 * * * 

 اللهم ال تردني

 –يف ترمجــة عمــرو بــن اجلمــوح  –رمحــه اهللا تعــاىل  –قــال الــذهيب 
)P)46F١ -رضــي اهللا عنــه 

P : قالــت امرأتــه عنــد أخــت عبــد اهللا بــن عمــرو بــن
P: حــرام

)
47F

٢(
P  اللهــم ال تــردين: ولكــأين أنظــر إليــه قــد أخــذ درقتــه وهــو يقــ ،

Pفُقتل هو وابنه خالد 

)
48F

٣)(
49F

٤(
P . 

* * * 

                              
ملا كان يوم أحد قال رسول  –رضي اهللا عنه  –عمرو بن اجلموح بن زيد بن حرام األنصاري ) ١(

فقام وهو أعرج  –قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني  -: اهللا 
روى مالك أن عمرو بن اجلموح وابن . واهللا ألقحزن عليها يف اجلنة فقاتل حىت قتل: فقال

حرام كان السيل قد خرب قبورمها فحفر عنهما ليغريا من مكا�ما فُوجدا مل يتغريا كأمنا ماتا 
باألمس، وكان أحدمها قد ُجرح فوضع يده على جرحه فدفن كذلك فأمطيت يده عن جرحه 

كانت، وكان بني يوم أحد ويوم ُحفر عنهما ست وأربعون سنة مث أرسلت فرجعت كما  
 )].٢٥٥-١/٢٥٢(السري للذهيب [

أال «: قال يل رسول اهللا : عن جابر قال: عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري أبو جابر) ٢(
أسألك أن تردني إلى : قال! يا عبدي سلني أعطك: أخبرك أن اهللا كلم أباك كفاًحا فقال

يا رب فأبلغ : إنه قد سبق مني أنهم إليها ال يرجعون قال: قتل فيك ثانيًا فقالالدنيا فأ
َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا ِفي َسبِيِل اللَِّه أَْمَواتًا بَْل َأْحيَاٌء ِعْنَد رَبِِّهْم من ورائي، فأنزل اهللا، 

 )].٣٢٨-١/٣٢٤(السري الذهيب [ »]١٦٩: آل عمران[ يـُْرزَقُونَ 
 )].١/٢٥٢(السري للذهيب . [خالد بن عمرو شهد بدرًا واستشهد يوم أحد) ٣(
 ).١/٢٥٥(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٤(



 

 ٢٩ اء من عجائب الدع
 

 صحابي يدخل الجنة

Pعند البغوي يف الصـحابة أن النعمـان بـن قوقـل 

)
50F

١(
P قـال يـوم أحـد :

، أقســمُت عليــك يــا رب ال تغيــب الشــمس حــىت أطــأ بعــرجيت يف اجلنــة
لقــد رأيتــه يف اجلنــة ومــا بــه مــن : فاستشــهد كلــك اليــوم فقــال النــيب 

Pَعرَج 

)
51F

٢(
P . 

* * * 
 بركة ودعاء

Pعــن جــابر : قــال الشــعيب

)
52F

٣(
P  تــويف  –رضــي اهللا عنهمــا  –أن أبــاه

إن أيب تــرك عليــه دينًــا : فقلــت فأتيــت رســول اهللا : وعليــه ديــن قــال
فـــانطلق معـــي لـــئال يفحـــش علـــي ، ولـــيس عنـــدنا إال مـــا خيـــرج مـــن خنلـــه

                              
وقوقل امسه مالك بن ثعلبة بن دعد والقواقل هم رهط عبادة بن : النعمان بن قوقل) ١(

رضي اهللا  –وعن جابر )] ٣/٦٧٩(مستدرك احلاكم [ –رضي اهللا عنه  –الصامت 
يا رسول اهللا أرأيت إكا صليت : النعمان بن قوقل فقال أتى النيب : قال –عنه 

رواه . [»نعم«: املكتوبة وحرمت احلرام وأحللت احلالل أأدخل اجلنة؟ فقال النيب 
 )].١٠٨/٦٨٣(مسلم 

 ).٧/٢٨١(عون املعبود ) ٢(
لعقبة الثانية اإلمام الكبري آخر من شهد ليلة ا: جابر بن عبد اهللا بن عمرو األنصاري) ٣(

موتًا، وكان قد أطاع أباه يوم أحد وقعد ألجل أخواته، مث شهد اخلندق، وشاخ 
ليلة البعري  استغفر يل رسول اهللا : عن جابر قال. وكهب بصره وقارب التسعني

وأنا ال أعقل فتوضأ وصب علي من  عادين رسول اهللا : وقال. مخًسا وعشرين مرة
 ].١٩٤-٣/١٨٩(السري للذهيب . [سبعنيمات سنة مثان و . وضوئه فعقلت
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٣٠ 
 

س عليــه فمشـى حــول بـَْيــَدٍر مـن بـَيَــاِدِر التمــر ودعـا مث جلــ: الغرمـاء قــال
Pفأوفاهم الذي هلم وبقي مثل الذي أعطاهم 

)
53F

١(
P . 

* * * 
 وعائشة رضي اهللا عنها النبي 

عـــن عبـــد اهللا البهـــي ، عـــن وائـــل بـــن داود، قـــال مـــروان بـــن معاويـــة
إكا ككـر  كـان رسـول اهللا : -رضـي اهللا عنهـا  –قالت عائشة : قال

Pخدجيــة 

)
54F

٢(
P ا يوًمــا فــذكره، مل يكــد يســأم مــن ثنــاء عليهــا واســتغفار هلــا

فرأيتـه : لقـد عوضـك اهللا مـن كبـرية السـن قالـت: فحملتين الغـرية فقلـت
اللهـم إن : وقلـت يف نفسـي، غضب غضًبا شديًدا أسقطت يف خلدي

 فلمـا رأى النـيب ، أكهبت غضب رسولك عين مل أعـد أككرهـا بسـوء
، واهللا لقد آمنت بـي إذ كـذبني النـاس؟ كيف قلت«: ما لقيت قال

 »ورزقـــت منهـــا الولـــد وحرمتمـــوه منـــي، لنـــاسوآوتنـــي إذ رفضـــني ا

                              
 ).١/٣٢٧(سري أعالم النبالء للذهيب ) ١(
يثين عليها ويفضلها على سائر أمهات  كان النيب : خدجية بنت خويلد القرشية) ٢(

وقد أمره . هلا املؤمنني ويبالغ يف تعظيمها، وكانت تنفق عليه من ماهلا ويتجر هو 
ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال  أن يبشرها –تبارك وتعاىل  –اهللا 

القاسم والطيب والطاهر ماتًوا : -عليه الصالة والسالم  –وأوالدها منه . نصب
خدجية أول : قال الشيخ عز الدين بن األثري. رضًعا ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة

يا خديجة، «: قال روي من وجوه أن النيب . خلق اهللا أسلم بإمجاع املسلمني
يا محمد اقرأ على خديجة من ربها «ويف بعضها  »بريل يقرئك السالمج

 )].١١٧-٢/١٠٩(السري للذهيب [ماتت قبل اهلجرة بثالث سنوات  »السالم



 

 ٣١ اء من عجائب الدع
 

Pفغدا وراح علي با شهرا : قالت

)
55F

١(
P . 

* * * 
 رد اهللا تعالى ابنه وإبله

)P)56F٢ -رضــي اهللا عنـــه  –عــن عبـــد اهللا 
P أتــى رجـــٌل رســـول اهللا : قـــال

  وأراه عـوف بــن مالــكP

)
57F

٣(
P يــا رســول اهللا إن بــين فــالن أغــاروا : فقــال

إن آل محمــد كــذا «: اهللا رســول : علــي فــذهبوا بــابين وإبلــي فقــال
تســعة أبيــات مـا فــيهم صــاع وال مــد «: وأظنـه قـال »وكـذا أهــل بيــت

: فرجـع إىل امرأتـه قالـت: قـال »-عز وجـل  –فاسأل اهللا ، من طعام
فلــم يلبــث الرجـــل أن رد : قــال: فأخربهــا؟ مــا رد عليــك رســول اهللا 

                              
 ).٢/١١٢(سري أعالم النبالء للذهيب ) ١(
رضي اهللا  –اإلمام شيخ اإلسالم، قال ابن مسعود : عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب) ٢(

شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد اهللا بن عمر، قال نافع عن  إن من أملك: -عنه 
فلم يدخل منه  »لو تركنا هذا الباب للنساء«: قال رسول اهللا : ابن عمر قال

إن كان خريًا رضينا : بويع يزيد فقال ابن عمر: قال ابن املنكدر. ابن عمر حىت مات
أََلْم يَْأِن لِلَِّذيَن َآَمُنوا : أكان ابن عمر إكا قر : وعن نافع قال. وإن كان بالء صربنا

وعن نافع . بكى حىت يغلبه البكاء] ١٦: احلديد[ َأْن َتْخَشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَّهِ 
مات سنة . ما مات ابن عمر حىت أعتق ألف إنسان أو زاد إسنادها صحيح: قال

 )].٢٣٩-٣/٢٠٣(السري للذهيب [أربع وسبعني 
ممن شهد فتح مكة، كان من نبالء الصحابة، : ي الغطفاينعوف بن مالك األشجع) ٣(

احلديث  –رافقين مددي من أهل اليمن ليس معه غري سيفه : وقال. شهد غزوة مؤتة
. مات سنة ثالث وسبعني »هل أنتم تاركوا لي أمرائي«: وفيه قوله  –بطوله 

 )].٤٩٠-٢/٤٨٧(السري للذهيب [



 
 الجزء الثاني

 
٣٢ 
 

ى املنــرب فــأخربه فقــام علــ فــأتى النــيب ، عليــه إبلــه وابنــه أوفــر مــا كــانوا
والرغبــة إليــه وقــرأ علــيهم  –عــز وجــل  –فحمــد اهللا وأمــرهم مبســألة اهللا 

 َويـَْرزُقْـُه ِمـْن َحْيـُث َال َيْحَتِسـبُ * َوَمْن يـَتَِّق اللََّه َيْجَعـْل لَـُه َمْخَرًجـاP

)
58F

١(
P 

 . ]٢-١: الطالق[

* * * 
 ال يفضض اهللا فاك

Pعـدي حدثين من مسـع النابغـة اجل: عن احلسن بن عبيد اهللا قال

)
59F

٢
PP

(
P 

 : فأنشدته قويل أتيت النيب : يقول
 وإنا لقوم ما نعود خيلنا

 
 

ــــــــــــرا  ــــــــــــد وتنف ــــــــــــا أن تحي ــــــــــــا التقين  إذا م
 وننكر يوم الروع ألوان خيلنا 

 
 

 مـــن الطعـــن حتـــى نحســـب الجـــون أشـــقرا 
 وليس بمعروف لدينا أن نردها 

 
 

 صــــــــــــــحاًحا وال مســــــــــــــتنكًرا أن تُعقــــــــــــــرا 
 بلغنا السماء مجًدا وسؤدًدا 

 
 

 وإنــــــــــا لنبغــــــــــي فــــــــــوق ذلــــــــــك مظهــــــــــرا 
                               

 .صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال )١/٧٢٧(أخرجه احلاكم يف املستدرك ) ١(
أبو ليلى، شاعر زمانه، له صحبة، وهو من بين عامر بن صعصعة  : النابغة اجلعدي) ٢(

السري للذهيب [كان ينتقل يف البالد وميتدح األمراء، وامتد عمره وشعره سائر كثري 
)١٧٨-٣/١٧٧.[( 



 

 ٣٣ اء من عجائب الدع
 

إن شـاء ، نعم«: إىل اجلنة قـال: قلت؟ »إلى أين« فقال النيب 
 فلما أنشدته: قال »اهللا

 وال خير في حلم إذا لم يكن له
 

 
ــــــــــوادر تحمــــــــــي صــــــــــفوه أن يكــــــــــدرا   ب

 وال خير في جهل إذا لم يكن له 
 

 
ـــــــــا أورد المـــــــــاء أصـــــــــدرا  ـــــــــب إذا م  أري

وكــان مــن أحســن : قــال »ضــض اهللا فــاكال يف«: فقــال النــيب  
Pوكان إكا سقطت له سنٌّ نبتت ، الناس ثغرًا

)
60F

١(
P . 

وقـــال يعلـــى بـــن : وككرهـــا الـــذهيب أيًضـــا يف تـــاريخ اإلســـالم فقـــال
 : أنشدت النيب : األشدق وليس بثقة مسعت النابغة يقول

 بلغنا السماء مجًدا وجدودنا
 

 
 وإنـــــــــا لنرجـــــــــو فـــــــــوق ذلـــــــــك مظهـــــــــرا 

أجـل إنشـاء «: قال. اجلنة: قلت »؟ ن يا أبا ليلىإلى أي«: فقال 
 : مث قلت »اهللا

 وال خير في حلم إذا لم يكن له
 

 
ــــــــــوادر تحمــــــــــي صــــــــــفوه أن يكــــــــــدرا   ب

 وال خير في جهل إذا لم يكن له 
 

 
ـــــــــا أورد المـــــــــاء أصـــــــــدرا  ـــــــــب إذا م  أري

 
                              

 ).٢/٨٤٤) (زوائد اهليثمي(مسند احلارث : انظر) ١(



 
 الجزء الثاني

 
٣٤ 
 

Pمرتني  »ال يفضض اهللا فاك«: فقال النيب 

)
61F

١(
P . 

* * * 
 ليس في شعره شيب

Pســف بــن ســليمان عــن جــده عــن عمــرو بــن احلمــق عــن يو 

)
62F

٢(
P  أنــه

فلقـــد أتـــت عليـــه  »اللهـــم أمتعـــه بشـــبابه«: لبًنـــا فقـــال ســـقى النـــيب 
Pمثانون سنة ال يرى عليه شعرة بيضاء 

)
63F

٣(
P . 

* * * 
 على المتكبر دعاء النبي 

Pرضــي اهللا عنــه  –عــن ســلمة بــن األكــوع 

)
64F

٤(
P  أن رجــالً أكــل عنــد

                              
 .٢٦٠-٢٥٨هـ ص٨٠ -هـ ٦١حوادث ووفيات من سنة : اإلسالم، للذهيبتاريخ ) ١(

يف حجة الوداع ومسع  له صحبة ورواية، وبايع النيب : عمرو بن احلمق اخلزاعي) ٢(
أول رأس نُقل رأس ابن احلمق وكلك ألنه لدغ فمات : منه، قال عمار الدهين

تاريخ اإلسالم [سني فخشيت الرسل أن تُتهم به فحزوا رأسه ومحلوه، قُتل سنة مخ
 ].٨٩-٨٧هـ ص٦٠-٤١للذهيب حوادث ووفيات من سنة 

 ).٦/٣٢٢(مصنف ابن أيب شيبة : انظر) ٣(
 بايعت رسول اهللا : واسم سنان األسلمي قال: سلمان بن عمرو بن األكوع )٤(

مرارًا ومسح  أردفين رسول اهللا : على املوت وغزوت معه سبع غزوات، وعنه قال
ا واستغفر يل مرارًا عدد ما يف يدي من األصابع، وعن يزيد بن أيب على وجهي مرارً 

خرج إىل الربذة وتزوج هناك امرأة  –رضي اهللا عنه  –ملا قتل عثمان : عبيد قال
= 



 

 ٣٥ اء من عجائب الدع
 

ال «: ال أســــتطيع قــــال: قــــال، ينــــككــــل بيم: بشــــماله فقــــال النــــيب 
Pما منعه إال الكرب فما رفعها إىل فيه  »استطعت

)
65F

١(
P . 

* * * 
 يستغيث النبي 

Pعن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر 

)
66F

٢(
P ،أنه مسع أنس بـن مالـكP

)
67F

٣(
P 

ورسـول اهللا ، يذكر أن رجالً دخل يوم اجلمعة من باب كان ِوجاه املنـرب
  قــــائم خيطــــب فاســــتقبل رســــول اهللا يــــا رســــول اهللا : قائًمــــا فقــــال

فرفـع رسـول اهللا : هلكت األموال وانقطعت السـبل فـادع اهللا يغيثنـا قـال
 قـال أنـس »اللهم اسقنا اللهم اسـقنا اللهـم اسـقنا«: يديه فقال :

وال شــيًئا ومــا بيننــا  ةً َعــزَ وال واهللا مــا نــرى يف الســماء مــن ســحاب وال قَـ 

=                               
. تويف سنة أربع وسبعني. فولدت له أوالًدا، وقبل أن ميوت بليال نزل إىل املدينة

 )].٣٣١-٣/٣٢٦السري للذهيب [
 .١٠٣٩ص) ٥٢٦٨(م احلديث رق: رواه مسلم) ١(
 –رضي اهللا عنه  –املدين احملدث حدث عن أنس : شريك بن عبد اهللا بن أبي نمر )٢(

 ].١٦٠-٦/١٥٩السري للذهيب [ومجاعة مات قبل األربعني ومئة 
جاءت يب : ، اإلمام املقرئ احملدث، قالخادم النيب : أنس بن مالك األنصاري) ٣(

يا : أزرتين بنصف مخارها وردتين ببعضه، فقالتوقد  أم سليم إىل رسول اهللا 
اللهم أكثر ماله «: رسول اهللا هذا هذا أُنيس ابين أتيتك به خيدمك فادع اهللا له فقال

. فواهللا إن مايل لكثري وإن ولدي وولد ولدي يتعادون على حنو من مائة اليوم »وولده
وإىل أن مات، وغزا  أمت الصحبة والزمه أكمل املالزمة منذ أن هاجر صحب النيب 

مات سنة ثالث وتسعني فيكون عمره مائة وثالث . معه غري مرة وبايع حتت الشجرة
 )].٤٠٦-٣/٣٩٥(السري للذهيب . [سنني



 
 الجزء الثاني

 
٣٦ 
 

ورائه سحابة مثـل الـرتس فطلعت من : وبني سلع من بيت وال دار قال
واهللا مـا رأينـا الشـمس : فلما توسـطت السـماء انتشـرت مث أمطـرت قـال

 مث دخل رجل مـن كلـك البـاب يف اجلمعـة املقبلـة ورسـول اهللا ، سبًتا
، يــــا رســــول اهللا هلكــــت األمــــوال: قــــائم خيطــــب فاســــتقبله قائًمــــا فقــــال

يديــه مث  فرفــع رســول اهللا : وانقطعــت الســبل فــادع اهللا ميســكها قــال
ــــا«: قــــال ــــا وال علين ــــال ، اللهــــم حوالين ــــى اآلكــــام والجب اللهــــم عل

ـــ فانقطعــــت : قــــال »راب واألوديــــة ومنابــــت الشــــجرواآلجــــام والظـِّ
فســـألت أنًســـا أهـــو الرجـــل : قـــال شـــريك، وخرجنـــا منشـــي يف الشـــمس

Pال أدري : األول قال

)
68F

١(
P . 

* * * 
Pلعمرو بن أخطب  دعاء النبي 

)
69F

٢(
P  

ــه«: ح رأســه وقــالمســ روي أن رســول اهللا  فبلــغ  »اللهــم جمل
Pمائة سنة وما ابيض من شعره إال اليسري 

)
70F

٣(
P . 

* * * 
                              

 .٧٩ص) ١٠٣١(رقم احلديث : رواه البخاري) ١(
من  –رضي اهللا عنه  –األنصاري اخلزرجي األعرج : عمرو بن أخطب أبو زيد) ٢(

نزلوا البصرة، وله بالبصرة مسجد يعرف به، روى عن النيب  مشاهري الصحابة الذين
 السري . أحاديث وغزا معه ثالث عشرة غزوة، تويف يف خالفة عبد امللك بن مروان

 ).٤٧٤-٣/٤٧٣(للذهيب 
 ).٣/٤٧٤(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٣(



 

 ٣٧ اء من عجائب الدع
 

 اللهم بارك في شعره

حدثين حيـىي بـن عبـد اهللا بـن أيب قتـادة عـن أمـه عـن : قال الواقدي
)P)71F١-رضي اهللا عنـه  –قال أبو قتادة : أبيه قال

P : إين ألغسـل رأسـي قـد
صــــهل وحتــــث حبافرهــــا إك مسعــــت فرســــي جــــروة ت، غســــلت أحــــد شــــقيه

فقمـت ومل أغسـل شــق رأسـي اآلخــر ، هـذه حــرب قـد حضــرت: فقلـت
: قـال »الَفـَزَع الَفـَزعَ «: حيصـي فـإكا رسـول اهللا ، فركبت وعلي بـردة

Pفــــأدرك املقــــداد 

)
72F

٢(
P  فســــايرته ســــاعة مث تقدمــــه فرســــي وكــــان أجــــود مــــن

فقلـت  –يعـين ابـن نضـلة  –وأخربين املقـدام بقتـل مسـعدة حمـرزًا ، فرسه
فضــرب فرســه فلحقــه أبــو . إمــا أن أمــوت أو أقتــل قاتــل حمــرز: مقــدادلل

: قتــادة فوقــف لــه مســعدة فنــزل أبــو قتــادة فقتلــه وجنــب فرســه معــه قــال
أبـو قتـادة قتـل : فلما مر الناس تالحقوا ونظروا إىل بردي فعرفوها وقالوا

                              
كوع عن سلمة بن األ فارس رسول اهللا : أبو قتادة الحارث بن ربعي األنصاري) ١(

. »خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة بن األكوع«: قال عن النيب 
يف بعض أسفاره إك تأخر عن الراحلة  كنا مع رسول اهللا : وعن أيب قتادة قال

اللهم احفظ أبي قتادة كما حفظني منذ «: فدعمته بيدي حىت استيقظ فقال
السري للذهيب [ع أربع ومخسني مات سنة سب »الليلة، ما أرانا إال قد شققنا عليك

)٤٥٦-٢/٤٤٩.[( 
ويقال له املقداد بن األسود ألنه ُريب يف حجر األسود : المقداد بن عمرو الكندي) ٢(

على عمل  استعملين رسول اهللا : -رضي اهللا عنه  –قال . بن عبد يغوث فتبناه
الناس  يا رسول اهللا ما ظننت إال: قلت »كيف وجدت اإلمارة؟«: فلما رجعت قال

كلهم َخَوٌل يل واهللا ال أيل على عمل ما دمُت حًيا، وعن كرمية بنت املقداد أن 
املقداد أوصى للحسن واحلسني بستة وثالثني ألًفا، وألمهات املؤمنني لكل واحدة 

السري للذهيب [بسبعة آالف درهم، مات يف سنة ثالث وثالثني وقربه بالبقيع 
)٣٨٩-١/٣٨٥.[( 



 
 الجزء الثاني

 
٣٨ 
 

فخلــوا ، ال ولكنـه قتيـل أبـي قتـادة عليـه بـرده«: فقـال رسـول اهللا 
اللهـم بـارك لـه فـي «: فلما أدركين قـال: قال »سلبه وفرسهبينه وبين 

: نعـــم قـــال: قلـــت »؟ أفلـــح وجهـــك قتلـــت مســـعدة، شـــعره وبشـــره
فادُن مني «: سهم رميت به قال: قلت »؟ فما هذا الذي بوجهك«

فمـات أبـو قتـادة وهــو . »فبصـق عليـه فمـا ضـرب علـي قـط وال قـاح
عطـــاين فــــرس وأ: ابـــن ســـبعني ســــنة وكأنـــه ابـــن مخــــس عشـــرة ســـنة قــــال

Pمسعدة وسالحه 

)
73F

١(
P . 

* * * 
 اللهم بارك لهما

كــــان ابــــن أليب : قــــال –رضــــي اهللا عنــــه  –عــــن أنــــس بــــن مالــــك 
Pطلحـــة 

)
74F

٢(
P فخـــرج أبـــو طلحـــة فقـــبض الصـــيب فلمـــا رجـــع أبـــو ، يشـــتكي

فقربـــت إليـــه ، هـــو أســـكن مـــا كـــان: قالـــت؟ مـــا فعـــل ابـــين: طلحـــة قـــال

                              
 ).٤٥٠-٢/٤٤٩(بالء للذهيب سري أعالم الن) ١(
صوت أبي طلحة « قال فيه رسول اهللا  :زيد بن سهل الخزرجي هو أبو طلحة) ٢(

شق رأسه فوزعه  حلق النيب : قال لنا احلافظ أبو حممد »في الجيش خيٌر من فئة
: -رضي اهللا عنه  –على الناس، مث حلق شقه اآلخر فأعطاه أبا طلحة، وعن أنس 

استنفرنا اهللا وأمرنا : فقال] ٤١: التوبة[ اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًال  :أنا أبا طلحة قرأ
يرمحك اهللا إنك قد غزوت على عهد رسول اهللا : شيوخنا وشبابنا جهزوين فقال بنوه

 فغزا البحر فمات فلم جيدوا له جزيرة : وأيب بكر وعمر وحنن نغزوا عنك اآلن قال
السري للذهيب [مات سنة أربع وثالثني . يتغري يدفنوه فيها إال بعد سبعة أيام فلم

)٣٤-٢/٢٧.[( 



 

 ٣٩ اء من عجائب الدع
 

فلمـــا ، الصـــيب وار: فلمـــا فـــرغ قالـــت، العشـــاء فتعشـــى مث أصـــاب منهـــا
: فـأخربه فقـال أعرســتم الليلـة قــال أصـبح أبـو طلحــة أتـى رســول اهللا 

قال يل أبـو ، فولدت غالًما »اللهم بارك لهما في ليلتهما«: نعم قال
وأرسـلت معـه  فـأتى بـه النـيب  احفظـه حـىت تـأيت بـه النـيب : طلحـة

نعــــم متــــرات : قــــالوا »أمعــــه شــــيءٌ «: فقــــال بتمــــرات فأخــــذه النــــيب 
فمضــــغها مث أخــــذ مــــن فيــــه فجعلهــــا يف ّيف الصــــيب  ها النــــيب فأخــــذ

Pوحنكــه بــه ومســاه عبـــد اهللا 

)
75F

١(
P ،فلقـــد رأيــت لــذلك الغـــالم : قــال عبايــة

Pسبع بنني كلهم قد ختم القرآن 

)
76F

٢(
P . 

Pفنشــــأ عبــــد اهللا «قـــال الــــذهيب 

)
77F

٣(
P  وقـــرأ العلــــم وجــــاءه عشــــرة أوالد

)P)78F٤»قرءوا القرآن وروى أكثرهم العلم
P . 

ــــه  –عــــن أنــــس ، ويف صــــحيح مســــلم  ...: قولــــه –رضــــي اهللا عن
إكا أتــى  وكــان رســول اهللا ، يف ســفر وهــي معــه فكــان رســول اهللا 

ــا فــدنوا مــن املدينــة فضــربا املخــاض ، املدينــة مــن ســفر ال يطرقهــا طروًق
يقــــول أبــــو : قــــال وانطلــــق رســــول اهللا ، فــــاحتبس عليهــــا أبــــو طلحــــة

، ع رسـولك إكا خـرجإنك لتعلم يا رب إنه يعجبـين أن أخـرج مـ: طلحة
يـا : تقـول أم ُسـليم: وقد احتبست مبـا تـرى قـال، وأدخل معه إكا دخل

                              
) ٦٣٢٢(رقم . ، واللفظ له ورواه مسلم٤٧١ص) ٥٤٧٠(رقم : رواه البخاري) ١(

 .١١٠٩ص
 ).٢/٣١١(وسري أعالم النبالء للذهيب ) ٣/١٧٠(انظر فتح الباري ) ٢(
للذهيب السري [عبد اهللا بن أيب طلحة مات قبل أنس مبدة ليست بالكثرية ) ٣(

)٤٨٤-٣/٤٨٢.[( 
 ).٣/٤٨٣(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٤(



 
 الجزء الثاني

 
٤٠ 
 

وضـــربا : انطلـــق فانطلقنـــا قـــال، أبـــا طلحـــة مـــا أجـــد الـــذي كنـــت أجـــد
يـا أنـس ال يرضـعه : املخاض حـني قـدما فولـدت غالًمـا فقالـت يل أمـي

فلما أصبح احتملتـه فانطلقـت ، أحد حىت تغدو به على رسول اهللا 
لعـل «: فصادفته ومعه ميسم فلمـا رآين قـال: قال إىل رسول اهللا به 

وجئـــت بـــه : فوضـــع امليســـم قـــال: نعـــم قـــال: قلـــت »أم ســـليم ولـــدت
بعجوة من عجوة املدينة فالكها  فوضعته يف حجره ودعا رسول اهللا 

: يف فيه حىت كابـت مث قـذفها يف ّيف الصـيب فجعـل الصـيب يتلمظهـا قـال
فمسح : قال »ظروا إلى حب األنصار التمران«: فقال رسول اهللا 

Pوجهه ومساه عبد اهللا 

)
79F

١(
P . 

* * * 
 اللهم أمتعنا به

Pعــن أيب اليســر كعــب بــن عمــرو  

)
80F

٢(
P واهللا إنــا ملــع رســول اهللا : قــال

 إكا أقبلـت غـنُم لرجـل مـن اليهـود تريـد حصـنهم وحنـن ، خبيرب عشـية
 »؟ ممــن يطعمنــا مــن هــذه الغــن«: إك قــال رســول اهللا ، حماصــروهم

فخرجـــت أشـــتد مثـــل : قـــال »فافعـــل«: أنـــا يـــا رســـول اهللا قـــال: قلـــت
: قــال »اللهــم أمتعنــا بــه«: مولًيــا قــال لــيم فلمــا رآين رســول اهللا الظَّ 

                              
 .١١٠٩ص) ٦٣٢٢(رقم : رواه مسلم) ١(
رضي اهللا  –البدري العقيب أبو اليسر الذي أسر العباس : كعب بن عمرو األنصاري) ٢(

يوم بدر، شهد العقبة وله عشرون سنة، له أحاديث قليلة، وقد شهد صفني  –عنه 
، وكان من بقايا البدريني، مات باملدينة يف سنة مخس - عنه رضي اهللا –مع علي 
 )].٥٣٨-٢/٥٣٧(السري، الذهيب . [ومخسني



 

 ٤١ اء من عجائب الدع
 

فأخــذت شــاتني مــن أخراهــا ، فأدركــت الغــنم وقــد دخــل أوائلهــا احلصــن
فاحتضــنتهما حتــت يــدي مث أقبلــت بمــا أشــتد كأنــه لــيس معــي شــيء 

فكـان أبـو اليسـر ، فذحبومها وأكلومها، رسول اهللا حىت ألقيتهما عند 
فكـــــان إكا حـــــدث بـــــذا ، هالًكـــــا مـــــن آخـــــر أصـــــحاب رســـــول اهللا 

Pأمتعوا يب لعمري كنت آخرهم : مث قال، احلديث بكى

)
81F

١(
P . 

* * * 
 اللهم بارك له في تجارته

Pعن عمرو بن حريث 

)
82F

٢(
P مر النـيب : قال بعبـد اهللا بـن جعفـرP

)
83F

٣(
P 

)P)84F٤»اللهم بارك له في تجارته«: الوهو يلعب بالرتاب فق
P . 

* * * 
                              

 ).٢٨٧-٥/٦٨٦(أخرجه أمحد يف املسند ) ١(
أخو سعيد بن حريث، كان عمرو من بقايا أصحاب : عمرو بن حريث المخزومي )٢(

حبة ورواية، تويف سنة مولده قبيل اهلجرة، له ص. الذين نزلوا الكوفة رسول اهللا 
 )].٤٦٢-٣/٤٥٩(السري للذهيب [مخس ومثانني 

السيُد العامل، استشهد : ابن أبي طالب –رضي اهللا عنهما  –عبد اهللا بن جعفر  )٣(
وصحبه  ونشأ يف حجره، وهو آخر من رأى النيب  أبوه يوم مؤتة فكفله النيب 

أردفين : قال –رضي اهللا عنه  –من بين هاشم، وكان كبري الشأن كرميًا جواًدا عنه 
كات يوم خلفه فأسر إيل حديثًا ال أحدث به أحًدا، فدخل حائطًا  رسول اهللا 

حنَّ وكرفت عيناه، ولعبد اهللا بن جعفر أخبار يف اجلود  فإكا مجل فلما رأى النيب 
. سنة أربع ومثانني –رضي اهللا عنه  –والبذل، وكان وافر احلشمة كثري التنعم، مات 

 )].٤٦٢-٣/٤٥٦(لسري للذهيب ا[
 ).٣/٤٥٨(سري أعالم النيب للذهيب ) ٤(



 
 الجزء الثاني

 
٤٢ 
 

 اللهم عافه

كنــت شــاكًيا فمــر يب رســول : قــال –رضــي اهللا عنــه  –عــن علــي 
اللهــم إن كــان أجلــي قــد حضــر فــأرحين، وإن كــان : وأنــا أقــول اهللا 

كيـــف «: متـــأخرًا فـــارفعين وإن كـــان بـــالء فصـــربين فقـــال رســـول اهللا 
اللهـم «: فضـربه برجلـه وقـال: لقـا. فأعاد عليه ما قال: قال »قلت؟ 

Pبعدفما اشتكيت وجعي : قال »-شعبة الشاك  –عافه أو اشفه 

)
85F

١(
P.P  

* * * 
 ةـــالبرك

Pعـــن زهـــرة بـــن معبـــد 

)
86F

٢(
P وكـــان قـــد ، عـــن جـــده عبـــد اهللا بـــن هشـــام

 وكهبــــت بــــه أمــــه زينــــب بنــــت محيــــد إىل رســــول اهللا  أدرك النــــيب 
 . سح رأسه ودعا لهفم »هو صغير«: يا رسول اهللا بايعه فقال: فقالت

وعن زهرة بن معبد أنـه كـان خيـرج بـه جـده عبـد اهللا بـن هشـام إىل 
أشـركنا : السوق فيشرتي الطعام فيلقاه ابـن عمـر وابـن الـزبري فيقـوالن لـه

ورمبـا أصـاب الراحلـة كمـا ، قـد دعـا لـك بالربكـة فيشـركهم فـإن النـيب 

                              
، وقال حديث حسن ٢٠١٨ص ٣٥٤٦رواه الرتمذي باب يف دعاء املريض رقم ) ١(

 .صحيح
نزيل اإلسكندرية، اإلمام أبو عقيل، : زهرة بن معبد بن عبد اهللا القرشي المدني) ٢(

السري . [وقد شاخ. وثالثني ومئةوكان من عباد اهللا الصاحلني، تويف يف سنة مخس 
 )].١٤٨-٨/١٤٧(للذهيب 



 

 ٤٣ اء من عجائب الدع
 

Pهي فيبعث با إىل املنزل 

)
87F

١(
P . 

* * * 
  تعالىدعا له فشفاه اهللا

عــــــاد رجــــــًال مــــــن  أن رســــــول اهللا ، عــــــن أنــــــس رضــــــي اهللا عنــــــه
هــل  «: فقــال لــه رســول اهللا ، املســلمني قــد خفــت فصــار مثــل الفــرخ

اللهـم : نعـم كنـت أقـول: قـال »؟ أو تسـأله إيـاه، كنـت تـدعو بشـيء
: له يل يف الـدنيا فقـال رسـول اهللا ما كنت معاقيب به يف اآلخرة فعجِّ 

اللهم آتنـا : أفال قلت –أو ال تستطيعه  –قه ال تطي! سبحان اهللا«
فـدعا : قـال »وقنا عذاب النار، في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة

Pاهللا له فشفاه 

)
88F

٢(
P . 

* * * 
 المرأة التي تصرع

Pعـــن عطـــاء بـــن أيب ربـــاح 

)
89F

٣(
P رضـــي اهللا  –قـــال يل ابـــن عبـــاس : قـــال
                              

ويف باب ). ٢٥٠٢-١٩٧/٢٥٠١(باب الشركة يف الطعام وغريه رقم : رواه البخاري) ١(
 .٥٣٤ص ١٣٥٣الدعاء للصبيان بالربكة ومسح رؤوسهم رقم 

 . باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة يف الدنيا ١١٤٦ص) ٦٨٣٥(رواه مسلم رقم ) ٢(
رضي  –موالهم، مفيت احلرم، ولد يف خالفة عثمان : اء بن أبي رباح القرشيعط) ٣(

أدركت مئتني من أصحاب رسول اهللا : قال –رمحه اهللا  –ونشأ مبكة عنه  –اهللا عنه 
 .كان : قال ابن جريج. فاق عطاٌء أهل مكة يف الفتوى: قال أبو حازم األعرج

= 



 
 الجزء الثاني

 
٤٤ 
 

رأة السـوداء هـذه املـ: أال أريك امرأًة من أهل اجلنة قلت بلى قال –عنهما 
إن «: قـــال. إين ُأصـــرع وإين أتكشـــف فـــادع اهللا يل: قالـــت أتـــت النـــيب 

ــــة ــــك الجن ــــك، شــــئت صــــبرت ول  »وإن شــــئت دعــــوت اهللا أن يعافي
إين أتكشـــف فـــادع اهللا يل أن ال أتكشـــف فـــدعا : أصـــرب فقالـــت: فقالـــت

أنــه رأى أم : نــا خملــد عــن ابــن جــريج أخــربين عطــاءحــدثنا حممــد أخرب . هلــا
Pالطويلة السوداء على سرت الكعبة ملرأةزفر تلك ا

)
90F

١(
P . 

* * * 
 في بعض غزواته دعاء النبي 

يف بعــــض غزواتــــه ملــــا ســــبقه املشــــركون إىل املــــاء  اســــتقى النــــيب 
وقـــال بعـــض : فشـــكوا كلـــك إىل النـــيب ، فأصـــاب املســـلمني العطـــش

فبلــغ ، لـو كـان نبيًـا السـتقى لقومــه كمـا اسـتقى موسـى لقومـه: املنـافقني
مث  »عسـى ربكـم أن يسـقيكم؟ أو قد فعلوها«: فقال يب كلك الن

فمــــا ردَّ يديــــه مــــن دعائــــه حــــىت أظلهــــم الســــحاب ، بســــط يديــــه ودعــــا
Pفعم السيل الوادي فشرب الناس وارتووا ، وأمطروا

)
91F

٢(
P . 

* * * 
=                               

مات سنة مخس . ناس صالةاملسجد فراش عطاء عشرين سنة وكان من أحسن ال
 )].٧٩-٥/٧٨(السري للذهيب . [عشرة ومئة

 .واللفظ له ورواه غريه ٤٨٤ص ٥٦٥٢رواه البخاري رقم ) ١(
 ).١/٤٤١(زاد املعاد البن القيم : انظر) ٢(



 

 ٤٥ اء من عجائب الدع
 

 اللهم أنزل على نبيك الصادق شيًئا

وي أن هـذه ر ] ٧٤: التوبـة[ َيْحِلُفوَن بِاللَِّه َمـا قَـاُلوا: قال تعاىل
وقعــوا ، اآليـة نزلـت يف اجلـالس بــن سـويد بـن صـامت ووديعــة بـن ثابـت

لـــئن كـــان حممـــد صـــادقًا علـــى إخواننـــا الـــذين هـــم : وقـــالوا يف النـــيب 
أجـل : فقـال لـه عـامر بـن قـيس، لنحن شر من احلمري، ساداتنا وخيارنا

وأخـــرب عـــامر ، وإنـــك لشـــر مـــن محـــار، واهللا إن حممـــًدا لصـــادق مصـــدق
إن عـامرًا  وجاء اجلالس فحلف باهللا عند منرب النيب   بذلك النيب

اللهــــم أنــــزل علــــى نبيــــك «: وحلــــف عــــامر لقــــد قــــال وقــــال، لكــــاكب
)P)92F١»الصادق شيًئا

P . 

* * * 
 قتًال في سبيلك

Pعــن عكرمــة 

)
93F

٢(
P يف قولـــه تعــاىل : َولَـــِئْن َســـأَْلتَـُهْم لَيَـُقــوُلنَّ ِإنََّمـــا ُكنَّـــا

-٦٥: التوبـــة[ بِـــأَنـَُّهْم َكـــانُوا ُمْجـــرِِمينَ : إىل قولـــه َنُخـــوُض َونـَْلَعـــبُ 
اللهـم «: فكان رجل ممـن إن شـاء اهللا تعـاىل عفـا عنـه يقـول: قال] ٦٦

                              
 ).٨/١٨٨) (تفسري القرطيب(اجلامع ألحكام القرآن ) ١(
كان : الرببري األصل، قيل العالمة احلافظ املفسر القرشي موالهم املدين: عكرمة )٢(

: قال رمحه اهللا –رضي اهللا عنهما  –حلصني بن أيب احلر العنربي فوهبه البن عباس 
طلبت العلم أربعني سنة وكنت أفيت بالباب وابن عباس يف الدار، قال مصعب بن 

ما خلف بعده : تزوج عكرمة أم سعيد بن جبري فلما قتل سعيد قال إبراهيم: عبد اهللا
 ].٣٦-٥/١٢(السري للذهيب . [يف سنة مخس ومئةتو . مثله



 
 الجزء الثاني

 
٤٦ 
 

اللهـم ، إين أمسع آية أنا أعىن با تقشعر منها اجللود وجتل منها القلوب
أنـا غسـلت أنـا كفنـت أنـا : فاجعل وفايت قتالً يف سبيلك ال يقول أحـد

م اليمامة فما من أحد من املسـلمني إال وجـد فأصيب يو : قال »دفنت
Pغريه 

)
94F

١(
P . 

* * * 
 ضرب يوم اليمامة

Pهـــاجر عبـــد اهللا العـــامري : قـــال الواقـــدي

)
95F

٢(
P –  رضـــي اهللا عنـــه– 

اهلجــرتني مجيًعــا ومل يــذكره ابــن إســحاق فــيمن هــاجر اهلجــرة الثانيــة مــع 
واستشـهد يـوم اليمامـة اثـين عشـرة ، وهو ابن ثالثـني سـنة رسول اهللا 

Pومن ولده نوفل بن مساحيق. وهو ابن إحدى وأربعني سنة

)
96F

٣(
P  بن عبد

أال مييتـه حـىت يـرى  –عـز وجـل  –روى عنه أنه دعا اهللا ، اهللا بن خمرمة
فُضــــرب يـــــوم  –تعــــاىل  –يف كــــل مفصــــل منــــه حصــــول يف ســــبيل اهللا 

                              
، لإلمام محد بن جرير الطربي )تفسري الطربي(جامع البيان عن تفسري آي القرآن ) ١(

)٦/١٧٢.( 
من املهاجرين األولني، شهد بدرًا : عبد اهللا بن مخرمة بن عبد العزى العامري )٢(

كريته نوفل بن مساحيق ومن . واملشاهد، كنيته أبو حممد وعاش إحدى وأربعني سنة
: هـ٤٠-١١حوادث ووفيات من : تاريخ اإلسالم للذهيب. [بن عبد اهللا بن خمرمة

 ].٦٤ص
أحد الفقهاء، كان على صدقات  :نوفل بن مساحيق بن عبد اهللا القرشي العامري) ٣(

وكان أحد . املدينة ويل القضاء سنة ست ومثانني، وتويف بعد كلك وله بدمشق دار
: هـ١٠٠ – ٨١حوادث ووفيات من : تاريخ اإلسالم للذهيب. [واداألشراف األج

 ].٢١٢ – ٢١١ص 



 

 ٤٧ اء من عجائب الدع
 

Pاليمامة يف مفاصله واستشهد وكان فاضالً عابًدا 

)
97F

١(
P . 

* * * 
 قيعمر رضي اهللا عنه يستس

Pعــن خــوات بــن جبــري 

)
98F

٢(
P أصــاب النــاس قحــط شــديد علــى : قــال

فخــرج عمــر بالنــاس فصــلى بــم ركعتــني وخــالف بــني طــريف ، عهــد عمــر
اللهـم إنـا «: ردائه فجعل اليمني على اليسار واليسار على اليمني فقال

فبينـــا هـــم كـــذلك إكا ، فمـــا برحـــوا حـــىت مطـــروا »نســـتغفرك ونستســـقيك
بينمـا حنـن يف بوادينـا ، يا أمري املـؤمنني«: واأعراب قدموا فأتوا عمر فقال

إيـــاك (: إك أظلنـــا غمـــام فســـمعنا منهـــا صـــوتًا، يـــوم كـــذا يف ســـاعة كـــذا
)99F٣(P»)إياك الغوث أبا حفص، الغوث أبا حفص

P . 

* * * 

                              
 ).٣/٩٨(انظر االستيعاب ) ١(
أخو عبد اهللا بن جبري الذي كان أمري : خوات بن جبير بن النعمان األنصاري) ٢(

: قالوا: ويكىن خوات أبا صاحل، قال ابن سعد –رضي اهللا عنهما  –الرماة يوم أحد 
مات باملدينة . ن جبري صاحب النحيني يف اجلاهلية مث حسن إسالمهوكان خوات ب

 )].٣٣٠-٢/٣٢٩(السري للذهيب [سنة أربعني 
 .٤٢-٤١كتاب جمايب الدعوة، البن أيب الدنيا، ص: انظر) ٣(



 
 الجزء الثاني

 
٤٨ 
 

  -رضي اهللا عنهما  –عمر والعباس 

رضــي اهللا  –أن عمــر بــن اخلطــاب  –رضــي اهللا عنــه  –عــن أنــس 
Pاستســقى بالعبــاس بــن عبــد املطلــب كــان إكا قحطــوا   –عنــه 

)
100F

١(
P فقــال :

فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا  اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
Pفُيسقون : فاسقنا قال

)
101F

٢(
P . 

* * * 
 اللهم فقهه في الدين

: حــدثنا أبــو عمــرو الشــعاب بإســناد لــه قــال: قــال حممــد بــن ســالم
Pكانت أم سلمة 

)
102F

٣(
P  تبعث أم احلسنP

)
103F

٤(
P جة فيبكى وهـو طفـليف احلا ،

                              
، ولد قبل أصحاب الفيل بثالث عم رسول اهللا : العباس بن عبد المطلب) ١(

لم، وكان شريًفا مهيًبا عاقًال مجيًال من أطول قبل الفتح وأس سنني، قدم إىل النيب 
الرجال وأجهرهم صوتًا مع احللم الوافر والسؤدد، وثبت أن العباس كان يوم حنني 

أن  وثبت معه حىت نزل النصر، وأمره النيب  وقت اهلزمية آخًذا بلجام بغلة النيب 
سنة  يا أصحاب الشجرة، وكان جهوري الصوت جًدا، ومات: يهتف يوم حنني

 )].١٠٣-٢/٧٨(السري للذهيب . [اثنتني وثالثني ودفن بالبقيع
 .٣٠٣ص ٣٧١٠رقم : رواه البخاري) ٢(
 –رضي اهللا عنه  –بنت عم خالد بن الوليد  :أم المؤمنين السيدة هند بنت أبي أمية) ٣(

: عند أخيه من الرضاعة من املهاجرات األّول وكانت قبل النيب . وبنت عم أيب جهل
دخل با النيب . هي أول ظعينة دخلت املدينة مهاجرة: قال مصعب الزبريي. مةأيب سل
 وكانت آخر من مات من أمهات املؤمنني، عمرت حىت . يف سنة أربع من اهلجرة

بلغها مقتل احلسني الشهيد فرمجت لذلك وُغشي عليها وحزنت عليه كثريًا مل تلبث بعده 
توفيت سنة  –رضي اهللا عنها  –ا من تسعني سنة إال يسريًا وانتقلت إىل اهللا، عاشت حنوً 

 )].٢١٠-١/٢٠١(السري الذهيب [إحدى وستني 
كانت أم : عن غاضرة قال. موىل زيد بن ثابت: الحسين بن أبي الحسن يسار )٤(

= 



 

 ٤٩ اء من عجائب الدع
 

وهــــو  فتســــكته أم ســــلمة بثــــديها وخترجــــه إىل أصــــحاب رســــول اهللا 
فكـانوا يـدعون لـه فأخرجتـه إىل عمـر ، وكانت أمه منقطعة إليها، صغري

: اللهـــم فقهـــه يف الــدين وحببـــه إىل النـــاس قـــال الـــذهيب: فــدعا لـــه وقـــال
Pإسنادها مرسل 

)
104F

١(
P . 

* * * 
 يدعو على سارق اإلبل

عن ، فضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمريعن احلسن بن ال
كـان لنـا جـار مـن جهينـة يف أول اإلسـالم : عمه أيب بكر بن أميـة قـال

وكنـا ) ريشـة(وكان منا رجـل حمـارب خبيـث يقـال لـه ، وحنن على شركنا
فكان وال يزال يعدو على جارنا كلك اجلهين فيصـيب ، قد خلفنا خلبثه

واهللا مــا : يشــكونه إلينــا فنقــول لــهلــه البكــرة والنــاب والشــارف فيأتوننــا ف
فــواهللا ال يتبعــك مــن دمــه شــيء ، نصــنع بــه قــد خلعنــاه فاقتلــه قتلــه اهللا

حىت عدا مرة من كلك فأخذ منـه ناقـة لـه خيـارًا فأقبـل بـا ، تكرهه أبًدا
، إىل شـــعبة الـــوادي مث حنرهـــا وأخـــذ ســـنامها ومطايـــب حلمهـــا مث تركهـــا

=                               
رضي اهللا  –ولد لسنتني بقيتا من خالفة عمر . احلسن موالة ألم سلمة أم املؤمنني

كان : ل زمانه علًما وعمًال قال حممد بن سعدوأمه خرية، وكان سيد أه –عنه 
ا رفيًعا فقهًيا ثقة حجة مأمونًا ناسًكا كثري العلم فصيًحا مجيًال وسيًما

ً
. جامًعا عامل
ما : قال أيوب. ابن آدم إمنا أنت أيام، فكلما كهب يوم كهب بعضك: ومن كالمه

السري [ مات سنة عشر ومئة. وجدت ريح مرقة طُبخت أطيب من ريح قدر احلسن
 )].٥٨٨-٤/٥٦٣(للذهيب 

 ).٤٦٥-١/٥٦٤(سري أعالم النبالء للذهيب ) ١(



 
 الجزء الثاني

 
٥٠ 
 

، سها فاتبع أثرهـا حـىت وجـدهاوأخذ اجلهين يف طلبها حني فقدها يلتم
 : وهو يقول، فجاء إىل نادي بين ضمرة وهو آسف مصاب

 يـــــــــــــا آل ضـــــــــــــمرةَ  ريشـــــــــــــةُ  أصـــــــــــــادقٌ 
 

 
 أن لــــــــــــــــــــــيس هللا عليــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــدرة 

 مــــــــــــــا إن يــــــــــــــزال شــــــــــــــارف وبكــــــــــــــرة 
 

 
 يطعــــــــــن منهــــــــــا فــــــــــي ســــــــــواء الثغــــــــــرة 

ــــــــــــــــــق أو شــــــــــــــــــفرة   بصــــــــــــــــــارم ذي رون
 

 
 ال هـــــــــــــم إن كـــــــــــــان معـــــــــــــًدا فجـــــــــــــرة 

ـــــــــه جـــــــــدر   ـــــــــام العـــــــــين من ـــــــــل أم  ةفاجع
 

 
 تأكلــــــــــــــه حتــــــــــــــى تــــــــــــــوافي الجهــــــــــــــرة 

فــــأخرج اهللا أمــــام عينيــــه يف مآقيــــه حيــــث وصــــف بثــــرة مثــــل : قــــال 
وخرجنا إىل املوس حجاًجـا فرجعنـا مـن احلـج وقـد صـارت أكلـة ، النبقة

Pأكلت رأسه أمجع فمات حني قدمنا 

)
105F

١(
P . 

* * * 
 نبع لهم الماء

Pرأيــت مــن العــالء : يقــول –رضــي اهللا عنــه  –كــان أبــو هريــرة 

)
106F

٢(
P 

                              
 .٢٧-٢٦كتاب جمايب الدعوة البن أيب الدنيا ص: انظر) ١(
كان من حلفاء بين أمية وأخوه ميمون : العالء بن الحضرمي اسمه العالء بن عبد اهللا) ٢(

املبعث، وأخوامها عمرو وعامر،  هو املنسوب إليه بئر ميمون اليت بأعلى مكة احتفرها قبل
عن الشعيب أن  –رضي اهللا عنهم  –البحرين مث وليها أليب بكر وعمر  والّه رسول اهللا 

= 



 

 ٥١ اء من عجائب الدع
 

وقدم ، قطع البحر على فرسه يوم دارين: ثالثة أشياء ال أزال أحبه أبًدا
ونســـي رجـــل ، يريـــد البحـــرين فـــدعا اهللا بالـــدهناء فنبـــع هلـــم مـــاء فـــارتووا

ومـات وحنـن علـى غـري مــاء ، مـنهم بعـض متاعـه فـرد فلقيـه ومل جيــد املـاء
مل فأبــدى اهللا لنــا ســحابة فمطرنــا فغســلناه وحفرنــا لــه بســيوفينا ودفنــاه و 

Pنلحد له 

)
107F

١(
P . 

* * * 
 الجليس الصالح

Pروى إبراهيم عن علقمة 

)
108F

٢(
P  أنه قـدم الشـام فـدخل مسـجد دمشـق

Pفجــاء فجلــس إىل أيب الــدرداء ! اللهــم ارزقــين جليًســا صــاحلًا: فقــال

)
109F

٣(
P 

=                               
سر إىل عتبة بن غزوان فقد وليتك : عمر كتب إىل العالء بن احلضرمي وهو بالبحرين أن

يرة وأبو عمله، ظننت أنك أغىن منه فاعرف له حقه، فخرج العالء يف رهط منهم أبو هر 
 )].٢٦٦-١/٢٦٢(السري للذهيب . [فلما كانوا بنياس مات العالء: بكرة

 ).٢٦٦-١/٢٦٥(سري أعالم النبالء للذهيب ) ١(
عم األسود بن يزيد وأخيه : فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها علقمة بن قيس النخعي) ٢(

 –اهللا عنه رضي  –عبد الرمحن وخال فقيه العراق إبراهيم النخعي، الزم ابن مسعود 
أعط علقمة : أتى عبد اهللا بشراب فقال: حىت رأس يف العلم والعمل عن علقمة قال

َيَخاُفوَن يـَْوًما تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب : إين صائم فقال: أعط مسروقًا فكلهم قال
وقال ما حفظت وأنا شاب فكأين أنظر إليه يف قرطاس ] ٣٧: النور[ َواْألَْبَصارُ 

 )].٦١-٤/٥٣(السري للذهيب [نتني وستني مات سنة اث
قاضي دمشق، وهو معدود فيمن  –: رضي اهللا عنه –عويمر بن زيد األنصاري ) ٣(

، تصدر لإلقراء بدمشق قال ، وممن مجع القرآن يف حياة الرسول تال على النيب 
عن راشد بن . أتبعنا للعلم والعمل أبو الدرداء: كان الصحابة يقولون: ابن إسحاق

اككر اهللا يف السراء يذكرك : أوصين قال: جاء رجل إىل أيب الدرداء فقال: سعد قال
= 



 
 الجزء الثاني

 
٥٢ 
 

كيـف مسعـت ابـن أم عبـد : مـن الكوفـة قـال: قـال؟ ممـن أنـت: فقال لـه
P

)
110F

١(
P  يقرأَواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشى ]احلديث ] ١: الليلP

)
111F

٢(
P . 

* * * 
 اللهم قني الفتنة

عن عبد اهللا بن عـامر ، أخربنا حيىي بن سعيد، عن جعفر بن عون
Pبن ربيعة 

)
112F

٣(
P ملا طعنوا عثمان صـلى أيب : قالP

)
113F

٤(
P يف الليـل ودعـا فقـال :

=                               
يف الضراء، وإكا ككر املوتى فاجعل نفسك كأحدهم، وإكا أشرفت نفسك على شيء 

-٢/٣٣٥(السري للذهيب [من الدنيا فانظر إىل ما يصري، مات سنة اثنتني وثالثني 
٣٥٤.[( 

من السابقني األولني وكان معدوًدا  :-رضي اهللا عنه  –عبد اهللا بن مسعود الهذلي ) ١(
قدمت أنا وأخي : قال –رضي اهللا عنه  –عن أيب موسى األشعري . يف أككياء العلماء

لكثرة  من اليمن فمكثنا حينًا وما حنسب ابن مسعود وأمه إال من أهل بيت النيب 
أمر : يقول –عنه رضي اهللا  –مسعت علًيا : وعن أم موسى. دخوهلم وخروجهم عليه

ابن مسعود فصعد شجرة يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إىل عبد اهللا  رسول اهللا 
ما تضحكون؟ لرجل عبد اهللا «: فضحكوا من محوشة ساقيه، فقال رسول اهللا 

قدم من الكوفة على عثمان وشهد يف طريقة  »أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد
مات سنة اثنتني وثالثني ودفن . وصلى عليه –عنهم  رضي اهللا –بالربذة أبا كر 

 )].٥٠٠-١/٤٦١(السري للذهيب [بالبقيع 
 ).٤/٥٦(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٢(
أبو حممد العنزي بالسكون وعنز أخو بكر بن وائل، : عبد اهللا بن عامر بن ربيعة )٣(

ة تويف سنة مخس مولده عام احلديبي. استشهد أخوه مسية عبد اهللا يف حصار الطائف
 )].٣/٥٢١(السري للذهيب . [ومثانني

من حلفاء عمر بن اخلطاب العدوي، من  :عامر بن ربيعة بن كعب العنزي) ٤(
أول من : السابقني إىل اإلسالم، أسلم قبل عمر وهاجر اهلجرتني، قال ابن إسحاق

= 



 

 ٥٣ اء من عجائب الدع
 

فمـا أخـرج وال ، اللهم قين من الفتنة مبا وقيـت بـه الصـاحلني مـن عبـادك
Pأصبح إال جبنازته 

)
114F

١(
P . 

* * * 
 فاستعن بموالي

ملـا وقـف الـزبري : قـال –رضي اهللا عنهمـا  –عن عبد اهللا بن الزبري 
P

)
115F

٢(
P يـا بـين إنـه ال يقتـل اليـوم : يوم اجلمل دعـاين فقمـت إىل جنبـه فقـال

وإن مــــن ، وإين ال أراين إال ســــأقتل اليـــوم مظلوًمــــا، إال ظـــامل أو مظلــــوم
بـع ، يـا بـين: فقـال؟ ًئاأفـرتى يُبقـي دينُنـا مـن مالنـا شـي، أكرب مهـِّي لـَدْيين

يعين عبد اهللا بن الـزبري  –ما لنا فاقض ديين وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه 
فــإن فضــل مـــن مالنــا فضــل بعـــد قضــاء الـــدين ، ثلــث الثلـــث: يقــول –

=                               
 –عمر قدم مهاجرًا أبو سلمة بن عبد األسد وبعده عامر بن ربيعة وكان معه لواء 

السري للذهيب . [تويف سنة مخس وثالثني. ملا قدم اجلابية –رضي اهللا عنهما 
)٣٣٥-٢/٣٣٣.[( 

 ).٣٣٥-٢/٣٣٤(سري أعالم النبالء للذهيب، ) ١(
صفية وأحد العشرة املشهود هلم  ابن عمة النيب  الزبير بن العوام بن خويلد،) ٢(

 – سبيل اهللا؛ عن جابر باجلنة وأحد الستة أهل الشورى، وأول من سل سيفه يف
فقال  »من يأتينا بخبر بني قريظة؟«: يوم اخلندق رضي اهللا عنه، قال رسول اهللا 

فذهب، . أنا: فذهب على فرس فجاء خبربهم، مث قال الثانية فقال الزبري. أنا: الزبري
عن هشام بن عروة . »لكل نبي حواري وحواريَّ الزبير« :مث الثالثة فقال النيب 

إحداهن يف عاتقه؛ إن كنت ألدخل : ان يف الزبري ثالث ضربات بالسيفك: قال
قتله ابن جرموز سنة ست . أصابعي فيها؛ ضرب ثنتني يوم بدر وواحدة يوم الريموك

 ) ].٦٧-٤١/ ١(السري للذهيب [وثالثني 



 
 الجزء الثاني

 
٥٤ 
 

وكان بعض ولد عبـد اهللا قـد وازى بعـض بـين : قال هشام. فثلثه لولدك
قـال عبـد . توله يومئذ تسعة بنني وتسـع بنـا –خبيب وعباد  –الزبري 

يـــا بــين إن عجـــزت عــن شـــيء منـــه : فجعــل يوصـــيين بدينــه ويقـــول: اهللا
يـا أبـت : فواهللا ما دريت ما أراد حـىت قلـت: قال. فاستعن عليه موالي

فـــواهللا مـــا وقعــــت يف كربـــة مـــن دينــــه إال : قــــال. اهللا: قـــال؟ َمـــْن مـــوالك
 . فيقضيه. يا موىل الزبري اقض دينه: قلت

ومل يـــــدَْع دينـــــارًا وال درمهًـــــا إال  –عنـــــه  رضـــــي اهللا –فقتـــــل الـــــزبري  
أرضـــني منهـــا الغابـــة وإحـــدى عشـــرة دارًا باملدينـــة وداريـــن بالبصـــرة ودارًا 

وإمنــا كــان ديُنــه الــذي عليــه أن الرجــل كــان : قــال. بالكوفــة ودارًا مبصــر
ولكنـه سـلف فـإين أخشـى ، ال: يأتيه باملال فيستودعه إياه فيقول الـزبري

ــــة خــــراج وال شــــيًئا إال أن  ومــــا ويل. عليــــه الضــــيعة إمــــارة قــــط وال جباي
رضــي  –أو مــع أيب بكــر وعمــر وعثمــان  يكــون يف غــزوة مــع النــيب 

 . اهللا عنهم

فحســـبت مـــا عليـــه مـــن الـــدين فوجدتـــه : قـــال عبـــد اهللا بـــن الـــزبري 
Pفلقــي حكــيم بــن حــزام : قــال، ألفــي ألــف ومــائيت ألــف

)
116F

١(
P  عبــد اهللا بــن

                              
ُولد حكيم يف جوف : أسلم يوم الفتح، قال ابن منده: حكيم بن حزام بن خويلد) ١(

عاش ستني سنة يف : قال البخاري يف تارخيه. ش مائة وعشرين سنةالكعبة، وعا
مل يعش يف اإلسالم إال بضًعا : والكالم للذهيب  -قلت . اجلاهلية وستني يف اإلسالم

بلغين واهللا أن حكيم بن حزام حضر يوم : عن مصعب بن ثابت يقول. وأربعني سنة
رضي اهللا  –قال . الكل هللا: فقالعرفة ومعه مائة رقبة ومئة بدنة ومئة بقرة ومئة شاة 

ما أصبحت وليس ببايب صاحب حاجة إال علمت أ�ا من املصائب اليت أسأل : عنه
 ) ].٥١-٤٤/ ٣(السري للذهيب . [اهللا األجر عليها، مات سنة أربع ومخسني



 

 ٥٥ اء من عجائب الدع
 

: فكتمتــه فقــال؟ أخــي مــن الــدين كــم علــى،  يــا ابــن أخــي: الــزبري فقــال
فقــال لــه عبــد . مــا أرى أمــوالكم َتَســع هلــذه: فقــال حكــيم. مائــة ألــف

ما أراكم تطيقون : قال؟ أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائيت ألف: اهللا
 . فإن عجزمت عن شيء منه فاستعينوا يب، هذا

وكـــان الـــزبري قــد اشـــرتى الغابـــة بســبعني ومائـــة ألـــف فباعهـــا : قــال 
مـن كـان علـى الـزبري : مث قـام فقـال، هللا بألف ألـف وسـتمائة ألـفعبد ا

وكــان لــه علــى الــزبري  –فأتــاه عبــد اهللا بــن جعفــر . حــق فليوافنــا بالغابــة
: قـال عبـد اهللا. إن شـئتم تركتهـا لكـم: فقـال لعبـد اهللا –أربعمائة ألف 

: فقـال عبـد اهللا. فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخِّرون إن أخـرمت: قال. ال
لــك مــن هاهنــا إىل : فقــال عبــد اهللا. فــاقطعوا يل قطعــة: قــال: قــال .ال

فبـــاع منهـــا فقضـــى دينـــه فأوفـــاه وبقـــي منهـــا أربعـــة أســـهم : قـــال. هاهنـــا
وعنــــده عمــــرو بــــن  –رضــــي اهللا عنــــه  –فقــــدم علــــى معاويــــة ، ونصــــف

كـــم قوَّمــــت : فقـــال لـــه معاويــــة، عثمـــان واملنـــذر بــــن الـــزبري وابـــن زمعــــة
أربعـة أسـهم : قـال؟ كـم بقـي: قـال. ة ألـفكل سـهم مائـ: قال؟ الغابة

وقــال . قــد أخــذُت ســهًما مبائــة ألــف: فقــال املنــذر بــن الــزبري. ونصــف
؟ كـــم بقـــي: فقـــال معاويـــة. قـــد أخـــذُت ســـهًما مبائـــة ألـــف: ابـــن زمعـــة

وبــاع : قــال. أخذتــه خبمســني ومائــة ألــف: قــال. ســهم ونصــف: فقــال
 . عبد اهللا بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف

اقســم بيننــا : فلمــا فــرغ ابــن الــزبري مــن قضــاء دينــه قــال بنــو الــزبري 
: ال واهللا ال أقسـم بيـنكم حـىت أنـادي باملوسـم أربـع سـنني: قـال. مرياثنا

فجعــل كــل ســنة : قــال. أال مــن كــان لــه علــى الــزبري ديــٌن فليأتــه فلنقضــه



 
 الجزء الثاني

 
٥٦ 
 

وكـان للـزبري : قـال، فلما مضـى أربـع سـنني قسـم بيـنهم، ينادي باملوسم
، ورفـــع الثلـــث فأصـــاب كـــل امـــرأة ألـــف ألـــف ومائتـــا ألـــف، ســـوةأربـــع ن

Pفجميع ماله مخسون ألف ألف ومائتا ألف 

)
117F

١(
P . 

* * * 
 سمعه يدعو

Pمسـع احلسـن بـن علـي : قال سـعيد بـن عبـد العزيـز

)
118F

٢(
P –  رضـي اهللا

، رجــــًال إىل جنبــــه يســــأل اهللا أن يرزقــــه عشــــرة آالف درهـــــم –عنهمــــا 
Pفانصرف فبعث با إليه 

)
119F

٣(
P . 

* * * 

                              
، كتاب فرض اخلمس، باب بركة الغازي يف ماله حًيا ٣١٢٩رواه البخاري، رقم ) ١(

 .٢٥٢ووالة األمر، ص  وميًتا مع النيب
وسبطه وسيد شباب  الشهيد، رحيانة النيب : رضي اهللا عنهما –احلسن بن علي ) ٢(

مولده سنة ثالث من : ، قال أبو جحيفةأهل اجلنة، كان يْشبه جدَّه رسوَل اهللا 
اللهم أحبهما فإني «: يأخذين واحلسن ويقول كان النيب : اهلجرة، قال أسامة

ميص لسانه أو  رأيت رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنه  –وية عن معا. »أحبهما
. وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول اهللا  -يعين احلسن  -شفته 

  ) ]. ٢٧٩-٢٤٥/ ٣(السري للذهيب . [عاش سبًعا وأربعني سنة، مات سنة مخسني
حلارث، وأبوه ُحْجر بن عدي بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية األكرمني بن ا) ٣(

عدي األدبر، وكان قد طُعن مولًِّيا فُسمي األدبر، الكويف أبو عبد الرمحن الشهيد، له 
 )]. ٤٦٧ -٣/٤٦٢: (السِّري للذهيب. [ صحبة ووفادة، قتل سنة إحدى ومخسني



 

 ٥٧ اء من عجائب الدع
 

 اللهم إن كان لي عندك خير

وكــان فاضــالً جلــيالً وكــان  -ملــا بلــغ الربيــع بــن احلــارث بــن كعــب 
 -علـــى خراســـان  -رضـــي اهللا عـــنهم  -عـــامالً ملعاويـــة بـــن أيب ســـفيان 
)P)120F١ -رضـي اهللا عنـه  –فلما بلغه قتل حجر بـن عـدي 

P  عـز  –دعـا اهللا
ـلاللهم إن كان للربيع عندك خري فاقبضـه إليـك : فقال –وجل  . وعجِّ

Pفلم يربح من جملسه حىت مات 

)
121F

٢(
P . 

* * * 
 سبب وفاته

Pويل اَحلَكم : قال احلاكم

)
122F

٣(
P فكان سبب وفاتـه أنـه ، على خراسان
                              

 ).١/٣٣٢(انظر االستيعاب ) ١(
لبة أخو غفار، له أخو رافع، ومها من بين ثع: رضي اهللا عنه –احلكم بن عمرو الغفاري ) ٢(

فضل وصالح ورأي وإقدام، عن احلسن أن زياًدا استعمل احلكم بن عمرو فلقيه عمران بن 
فقام ليقع . قَْع يف النار: ملا بلغه الذي قال أمريه أما تذكر أن رسول اهللا : احلصني فقال

في لو وقع فيها لدخل النار، ال طاعة لمخلوق «: فيها فأدركه فأمسكه، فقال النيب 
مات . إمنا أردت أن أككِّرك هذا احلديث: قال. بلى: قال احلاكم. »معصية الخالق

 ) ].٤٧٧ – ٤٧٤/ ٢٤(السري للذهيب [خبراسان واليًا سنة إحدى ومخسني 
على صدقات  استعمله النيب : رضي اهللا عنه –بريدة بن احلصيب األسلمي ) ٣(

حني غزا أرض البلقاء إثر  –عنه رضي اهللا  –قومه، وكان حيمل لواء األمري أسامة 
شهدت خيرب، : روى مقاتل بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال. وفاة الرسول 

وكنت فيمن صدع الثملة، فقاتلت حىت رئي مكاين وعليَّ ثوب أمحر، فما أعلم أين 
. أي الشهرة، تويف سنة اثنتني وستني –ركبت يف اإلسالم كنًبا أعظم عليَّ منه 

 )].٤٧١ – ٢/٤٦٩(هيب السري للذ[
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٥٨ 
 

فاســتجيبت ، دعــا علــى نفســه وهــو مبــرو يف كتــاب قــرئ عليــه مــن زيــاد
Pوكــان مــات قبلــه بريــدة األســلمي ، دعوتــه ومــات مبــرو

)
123F

١(
P  فــُدفنا مجيًعــا

P

)
124F

٢(
P . 

* * * 
 من متاعكم شيًئا هل تفقدون

Pكهــب أبــو مســلم اخلــوالين 

)
125F

٣(
P  ومــن معــه مــن العســكر علــى دجلــة
هـــل : مث التفـــت إىل أصـــحابه وقـــال، وهـــي ترمـــى باخلشـــب مـــن مـــداها
                              

) ٣/٥٠٠) (ككر مناقب احلكم بن عمرو الغفاري(أخرجه احلاكم يف املستدرك ) ١(
 ).بتصرف(

 –أن احلكم وبريدة  –رمحه اهللا تعاىل  –يف القصة السابقة ككر احلاكم : إشكال) ٢(
 يف ترمجة –رمحه اهللا تعاىل  –دفنا يف قرب واحد بينما ككر الذهيب  –رضي اهللا عنهما 

. مات خبراسان والًيا عليها سنة إحدى ومخسني: قال خليفة: احلكم يف السري قال
تاريخ . [تويف مبرو سنة مخس وأربعني وقيل سنة مخسني: وقال يف تاريخ اإلسالم

يف  –رمحه اهللا تعاىل  –وقال ]. ٤٢-٤١هـ ص ٦٠-٤١اإلسالم حوادث ووفيات 
 .وهذا أقوى. سنة اثنتني وستنيتويف : رضي اهللا عنه –يف وفاة بريدة ] السري[

سكن مرو يف آخر عمره وبا قربه، تويف سنة اثنتني ]: (تاريخ اإلسالم[وقال يف   
هـ ص،  ٨٠-٦١تاريخ اإلسالم، حوادث ووفيات سنة ). [وستني على األصح

فاتضح أن بينهما يف الوفاة أكثر من عشر سنوات مما يضعف هذا ]. ٧٧-٧٦
 .أعلم –تعاىل  –الرواية واهللا 

زاهد العصر، قدم من اليمن، وقد أسلم يف : أبو مسلم اخلوالين عبد اهللا بن ثوب الداراين) ٣(
رضي اهللا عنه، عن شرحبيل أن رجلني  –، فدخل املدينة يف خالفة الصديق أيام النيب 

أتيا أبا مسلم فلم جيداه يف منزله، فأتيا املسجد فوجداه يركع، فانتظراه، فأحصى أحدمها 
إن علقمة وأبا مسلم ماتا يف : ركع ثالث مائة ركعة، قال املفضل بن غسَّان الغاليب أنه

 ) ].٤/١٧٤(السري للذهيب . [سنة اثنتني وستني، فاهللا أعلم



 

 ٥٩ اء من عجائب الدع
 

فقــال ؟ فيــه –عــز وجــل  –تفقــدون مــن متــاعكم شــيًئا حــىت أدعــو اهللا 
فاتَّبعــــه فوجــــدها قــــد تعلقــــت . اتبعــــين: فقــــال. فقــــدت خمــــالة: بعضــــهم

Pبشيء فأخذها 

)
126F

١(
P . 

* * * 
 دعاء ابن عمر على زياد

Pبلـغ ابـن عمـر أن زيـاًدا : قال ابن شـوكب

)
127F

٢(
P  ىل معاويـةكتـب إP

)
128F

٣(
P :

وسـأله أن يولِّيــه احلجــاز . ومشـايل فارغــة، إين قـد ضــبطت العـراق بيميــين
                              

رمحه اهللا  –الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) ١(
 .٣١٢ص –تعاىل 

بن عبيد الثقفي، وهو زياد بن مسية وهي أمه؛ كانت موالة وهو زياد : زياد بن أبيه) ٢(
 –للحارث بن كلده الثقفي طبيب العرب، ولد عام اهلجرة وأسلم زمن الصديق 

ألمه، مث كان   –رضي اهللا عنه  –رضي اهللا عنه، وهو أخو أيب بكرة الثقفي الصحايب 
ن من نبالء الرجال زمن إمرته على البصرة، وكا –رضي اهللا عنه  –كاتًبا أليب موسى 

كان زياد أفتك من احلجاج ملن : رأيًا وعقًال وحزًما ودهاء وفطنة، قال أبو الشعثاء
 ) ].٤٩٧-٤٩٤/ ٣(السري للذهيب . [خيالف هواه

، وأخته أم أمري املؤمنني ملك اإلسالم، كتب الوحي للنيب : معاوية بن أيب سفيان) ٣(
وهو يدعو إىل  العرباض مسع النيب رضي اهللا عنهم، عن  –املؤمنني أم حبيبة 

اللهم علم «: مث مسعته يقول. هلم إىل الغداء املبارك: السحور يف شهر رمضان
وللحديث : والكالم للذهيب -قلت . »معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب

رضي اهللا عنهم  –ومجع عمر إمرة الشام كلها ملعاوية وأقره عليها عثمان . شاهد قوي
ويقوم به أمت قيام،  هن يؤمره عمر مث عثمان على إقليم وهو ثغر فيضبط، وحسبك مب

ما رأيت أشبه صالة : قال –رضي اهللا عنه  –وكان حمبًَّبا إىل الرعية، عن أيب الدرداء 
. سنة ستني –رضي اهللا عنه  –يعين معاوية، مات . من أمريكم هذا برسول اهللا 

 ) ]. ١٦٢-١١٩/ ٣(السري للذهيب [
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٦٠ 
 

اللهــم إنـك إن جتعـل يف القتـل كفــارة فموتًـا البـن مسيــة : فقـال ابـن عمـر
Pفخــرج يف إصــبعه طــاعون فمــات . ال قــتًال 

)
129F

١(
P .وقــال احلســن البصــري :

أن زيــاًدا يتتبـع شـيعة علــي  –رضـي اهللا عنهمـا  –بلـغ احلسـن بـن علــي 
Pبالبصرة فيقتلهم فدعا عليه 

)
130F

٢(
P . 

* * * 
 من القتل –تعالى  –أنجاه اهللا 

Pعن عامر الشعيب 

)
131F

٣(
P كنت جالًسا مـع زيـاد بـن أيب سـفيان: قال ،

ه حـرَّك شـفته بشــيء ال فرأيتُـ: قـال، فـأيت برجـل ُحيَمـل ال َنُشـكُّ يف قتلـه
لقــد جــيء بــك : فقــال بعــض القــوم، فخلــى ســبيله: قــال. أدري مــا هــو

وما ندري مـا هـو ، فرأيناك حركت شفتيك بشيء، وما نشكُّ يف قتلك
اللهــــــم ربَّ إبــــــراهيم ورب إســــــحاق «: قلــــــت: قــــــال! فخلَّــــــى ســــــبيلك

ن ويعقوب ورب جربيـل وإسـرافيل ومنـزِّل التـوراة واإلجنيـل والزبـور والفرقـا

                              
 ).٣/٤٩٦(أعالم النيب للذهيب  سري) ١(
 .املرجع السابق) ٢(
عالمة العصر، مولده يف إمرة عمر بن اخلطاب : الشعيب عامر بن شراحيل اهلمداين) ٣(

ما : رمحه اهللا –وصلى خلفه، قال  –رضي اهللا عنه  –رضي اهللا عنه ، رأى علًيا  –
ا يل قط وال حللت مات كو قرابة يل وعليه دين إال وقضيت عنه، وال ضربت مملوكً 

واهللا لو : مسعت الشعيب يقول: وعن داود بن يزيد. حبويت إىل شيء مما ينظر الناس
عن األعمش . أصبت تسًعا وتسعني مرة وأخطأت مرة ألعدُّوا عليَّ تلك الواحدة

مات . كاك عرس ما شهدته: ما اسم امرأة إبليس؟ قال: أتى رجل الشعيبَّ فقال: قال
 ) ].٣١٩ -٢٩٤/ ٤(لسري للذهيب ا. [ سنة أربع ومئة



 

 ٦١ اء من عجائب الدع
 

Pفخلى عنه : قال. »العظيم ادرأ عين شر زياد

)
132F

١(
P . 

* * * 
 اللهم ال تدركني سنة ستين

Pرضـي اهللا عنـه –قال أبو هريـرة : قال عمري بن هانئ

)
133F

٢(
P : اللهـم ال

Pفتــويف فيهــا أو قبلهــا بســنة . تــدركين ســنة ســتني

)
134F

٣(
P ، وعــن أيب هريــرة– 

فأمــــا ؛ وعــــاءين حفظــــت مــــن رســــول اهللا : قــــال –رضــــي اهللا عنــــه 
Pوأما اآلخر فلو بثثته ُقطع هذا البلعوم ، حدمها فبثثته يف الناسأ

)
135F

٤(
P . 

وقد محل العلماء الوعاء الذي مل يبثه على األحاديث الـيت فيهـا ( 
وقـــد كـــان أبـــو هريـــرة يكـــين عـــن ، تبيـــني أمـــراء الســـوء وأحـــواهلم وزمـــنهم

                              
 .٩٨والفرج بعد الشدة له ص ٧٦كتاب جمايب الدعوة البن أيب الدنيا، ص: انظر) ١(
سيد احلفاظ، واملشهور : اإلمام الفقيه التهد عبد الرمحن بن صخر الدوسي اليماين) ٢(

وقد جاع . وجدتا فأخذتا يف كمي فكنيت بذلك: أنه كين بأوالد هرة برية، قال
على البحرين، وكان معاوية  –رضي اهللا عنه  –واحتاج ولزم املسجد، استعمله عمر 

بلغين أن : يبعثه أمريًا على املدينة، عن عبد الوهاب املدين قال –رضي اهللا عنه  –
مررت باملدينة فإكا أبو هريرة جالس يف املسجد حول : رجال دخل على املدينة فقال

: مث استعرب فبكى، مث عاد فقال. أبو القاسم  حدثين خليلي: حلقة حيدثهم فقال
مث استعرب فبكى مث قام، ودخل عليه مروان يف  حدثين خليلي نيب اهللا أبو القاسم 

. اللهم إين أحبُّ لقاءك فأحبَّ لقائي: فقال. شفاك اهللا يا أبا هريرة: شكواه فقال
) ٦٣٢ – ٢/٥٧٨(السري للذهيب . [ فما بلغ مروان أصحاب القطا حىت مات: قال
.[ 

 ).٢/٦٢٦. (سري أعالم النبالء للذهيب) ٣(
 ).٢/٥٩٦(املرجع السابق، ) ٤(



 
 الجزء الثاني

 
٦٢ 
 

أعــوك بــاهللا مــن : كقــوهلم؛  خوفًــا علــى نفســه مــنهم؛ بعضــه وال يصــرح بــه
Pيشري إىل خالفة يزيد بن معاويـة . ستني وإمارة الصبيانرأس ال

)
136F

١(
P   أل�ـا

واســتجاب اهللا دعــاء أيب هريــرة فمــات ، كانــت ســنة ســتني مــن اهلجــرة
)137F٢(P)قبلها بسنة

P . 

* * * 
 ثارت سحابة كالترس

خـرج معاويـة رضـي : روى صفوان بن عمرو عـن سـليم بـن عـامر قـال
Pأيـــن يزيــد بـــن األســـود: فلمــا قعـــد علــى املنـــرب قــال، اهللا عنــه يستســـقي

)
138F

٣(
P ؟

: فقــال معاويــة، فــأمره معاويــة فصــعد املنــرب، فنــاداه النــاس فأقبــل يتخطــاهم
يـــا يزيـــد ارفـــع ، اللهـــم إنـــا نستشـــفع إليـــك خبرينـــا وأفضـــلنا يزيـــد بـــن األســـود

فمــا كــان بأوشــك مــن أن ثــارت ، فرفــع يديــه ورفــع النــاس. يــديك إىل اهللا
كـــــاد النـــــاس أن ال يبلغـــــوا فســـــقينا حـــــىت  ، ســـــحابة كـــــالرتس وهبَّـــــت الـــــريح

                              
له على هناته حسنة، وهي غزو القسطنطينية، وكان : يزيد بن معاوية بن أيب سفيان) ١(

 –رضي اهللا عنه، عقد له أبوه  –أمري كلك اجليش وفيهم مثل أيب أيوب األنصاري 
ن بعده فكانت دولته أقل من أربع سنني، ويزيد ممن ال الوالية م –رضي اهللا عنه 

نُسبُّه وال حنبه وله نظراء من خلفاء الدولتني؛ بل فيهم من هو شر منه، وإمنا عظم 
بتسع وأربعني سنة والعهد قريب والصحابة  اخلطب لكونه ويل بعد وفاة النيب 

 )].٤٠-٣٥/ ٤(السري للذهيب . [موجودون، تويف سنة أربع وستني
 ).٢/٥٩٧(ما بني القوسني نقًال من كالم حمقق هذا اجلزء من سري أعالم النبالء ) ٢(
، قال من سادات التابعني بالشام، أسلم يف حياة النيب : يزيد بن األسود اجلرشي) ٣(

أدركت العزى تُعبد يف قرية قومي، : كم أتى عليك؟ قال: قلت له: يونس بن ميسرة
 )].١٣٧-٤/١٣٦(السري للذهيب . [سقعحضره وقت املوت واثلة بن األ



 

 ٦٣ اء من عجائب الدع
 

Pمسعها أبو اليمان من صفوان. منازهلم

)
139F

١(
P . 

* * * 
(عقبة بن نافع 

140F

 يدعو )٢
ــــزه معاويــــة : قــــال الواقــــدي علــــى عشــــرة  –رضــــي اهللا عنــــه  –جهَّ

وكــان املوضــع غيضــًة ال يــرام مــن ، آالف فــافتتح إفريقيــة واخــتطَّ قريوا�ــا
ــباع واألفــاعي حــىت إن ؛ يء وهربــوافلــم يبــق فيهــا شــ، فــدعا عليهــا، السِّ

: فحـــدثين موســـى بـــن علـــي عـــن أبيـــه قـــال، الوحـــوش لتحمـــل أوالدهـــا
 . فأظعنوا فخرجن من جحرتن هوارب. إنا نازلون: نادى
وروى حنــوه حممــد بــن عمــرو عــن حيــىي بــن عبــد الــرمحن بــن حاطــب  

، إنـا حـالون إن شـاء اهللا، يـا أهـل الـوادي: ملا افتتح عقبة إفريقيـة قـال: قال
فمــا رأينــا حجــرًا وال شــجرًا إال خيــرج مــن حتتــه دابــة ، ثــالث مــرات. فـأظعنوا

Pانزلوا باسم اهللا : مث قال للناس، حىت هبطن بطن الوادي

)
141F

٣(
P . 

* * * 
 فيبصر -تعالى  –أعمى يدعو اهللا 
                              

 ).٤/١٣٧(سري أعالم النبالء للذهيب، ) ١(
 –رضي اهللا عنه  –األمري نائب إفريقية ملعاوية : عقبة بن نافع القرشي الفهري) ٢(

وليزيد، وهو الذي أنشأ القريوان وأسكنها الناس، وكان كا شجاعة وإقدام وحزم 
قدم عقبة على يزيد فردَّه والًيا : رباح قالوديانة، مل يصح له صحبة، عن علي بن 

على املغرب سنة اثنتني وستني، فغزا السوس األدىن مث رجع وقد سبقه جل اجليش، 
السري . [فخرج عليه مجع من العدو فُقتل عقبة وأصحابه، قُتل سنة ثالث وستني

 )].٥٣٤ – ٣/٥٣٢(للذهيب 
 ).٣/٥٣٣(سري أعالم النبالء للذهيب، ) ٣(



 
 الجزء الثاني

 
٦٤ 
 

Pحكـــي عـــن الليـــث بـــن ســـعد 

)
142F

١(
P رأيـــت عقبـــة بـــن نـــافع : أنـــه قـــال

أتيــت : فقــال؟ كمب رد اهللا عليــك بصــر : ضــريرًا مث رأيتــه بصــريًا فقلــت لــه
يـا مسيـع الـدعاء يـا لطيـف ملـا ، قل يا قريب يـا جميـب: يف املنام فقيل يل

Pفقلتها فردَّ اهللا عليَّ بصري . ردَّ عليَّ بصري، يشاء

)
143F

٢(
P . 

* * * 
 سقوا سريًعا

                              
فقيه  –رمحه اهللا  –ولد سنة أربع وتسعني، وكان : ث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمياللي) ١(

مصر وحمتشمها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده اإلقليم، حبيث إن متويل مصر وقاضيها 
وناظرها من حتت أوامره ويرجعون إىل رأيه ومشورته، أعطى ابن هليعة ألف دينار وأعطى 

بن عمار الواعظ ألف دينار وجارية تسوى ثالث مائة  مالًكا ألف دينار وأعطى منصور
خرجت حاّجا مع أيب فقدم املدينة فبعث إليه مالك : دينار؛ عن شعيب بن الليث قال

مات سنة مخس . فجعل على الطبق ألف دينار وردَّه إليه: بن أنس بطبق رطب قال
 )].١٦٣ -٨/١٣٦(السري للذهيب . [وسبعني ومئة

 .٤١ -٤٠ص. وآدابه، للحافظ أيب بكر الطرطوشيالدعاء املأثور ) ٢(
ما حكي عن الليث بن  –رمحه اهللا تعاىل  –ككر أبو بكر الطرطوشي : إشكال* 

رمحه  –رمحهما اهللا تعاىل ، وقد ككر اإلمام الذهيب  –سعد أنه رأى عقبة بن نافع 
وقال يف  وفاة عقبة يف السِّري عن ابن يونس أنه قتل سنة ثالث وستني، –اهللا تعاىل 

تاريخ ). [قتله الرببر بوكة من أرض املغرب سنة ثالث وستني]: (تاريخ اإلسالم[
يف ] السري[وقال يف ]. ١٨١هـ، ص ٨٠ – ٦١اإلسالم حوادث ووفيات، سنة 

يف  –قرية من أسفل عمال مصر  –مولده بقرقشندة : رمحه اهللا تعاىل –ترمجة الليث 
 . ومئةسنة أربع وتسعني، مات سنة مخس وسبعني

الليث بن سعد الفهمي ولد سنة أربع وتسعني، ومات ]: (تاريخ اإلسالم[وقال يف * 
هـ، ١٨٠ – ١٧١تاريخ اإلسالم حوادث ووفيات، سنة ). [سنة مخس وسبعني ومئة

؛ فال يكون الليث رأى عقبة بن نافع؛ ألن عقبة مات قبل والدة ]٣١٥ – ٣٠٢ص
 . آخر؛ فالعلم عند اهللا تعاىلالليث بإحدى وثالثني سنة، إال أن يكون 



 

 ٦٥ اء من عجائب الدع
 

Pاستســقى الضــحاك بــن قــيس: قــال ســعيد بــن عبــد العزيــز وغــريه

)
144F

١(
P 

Pبيزيد بن األسود فما برحوا حىت سقوا 

)
145F

٢(
P . 

* * * 
 اللهم ال تمتني حتى أوتى به

Pدخلـــت علـــى أمســـاء : عـــن أيـــوب عـــن أيب مليكـــة قــــال

)
146F

٣(
P  بعــــدما

Pأصيب ابـن الـزبري 

)
147F

٤(
P اللهـم ال ، بلغـين أن هـذا صـلب عبـد اهللا: فقالـت

                              
األمري أبو أمية، عداده يف صغار الصحابة، وكان جواًدا : الضحاك بن قيس الفهري القرشي) ١(

شح : رضي اهللا عنه ، لبس برًدا تساوي ثالث مائة دينار فساومه رجل به فوهبه له وقال –
رضي اهللا  –ع معاوية كان الضحاك بن قيس م: قال الزبري بن بكار. باملرء أن يبيع عطافه

ه الكوفة، وهو الذي صلى على معاوية وقام خبالفته حىت قدم يزيد، قتل   –عنهما ، فوالَّ
 )].٢٤٥-٣/٢٤١(السري للذهيب . [يف سنة أربع وستني –رضي اهللا عنه 

 ).٤/١٣٧(سري أعالم النبالء للذهيب، ) ٢(
والدة اخلليفة : رضي اهللا عنهم –أمساء بنت أيب بكر، عبد اهللا بن أيب قحافة، عثمان ) ٣(

عبد اهللا بن الزبري وأخت أم املؤمنني عائشة وآخر املهاجرات وفاة، وتعرف بذات 
ببضع عشرة سنة؛ عن حممد بن  –رضي اهللا عنها  –النطاقني، وكانت أسنَّ من عائشة 

 كانت أمساء بنت أيب بكر سخيَّة النفس، شهدت الريموك مع زوجها الزبري: املنكدر قال
رضي اهللا عنهم؛ عن فاطمة بنت املنذر أن أمساء كانت مترض املرضة فتعتق كل مملوك  –

رضي اهللا عنها ، ماتت سنة  –هلا، بلغت مائة سنة وهي خامتة املهاجرين واملهاجرات 
 )].٢٩٦-٢/٢٨٧(السري للذهيب . [ثالث وسبعني

باملدينة، عن حممد بن أمري املؤمنني، أول مولود للمهاجرين : عبد اهللا بن الزبري) ٤(
مرحًبا بابن عمة : كان يلقى ابن الزبري فيقول  –رضي اهللا عنه  –يعقوب أن معاوية 

: ، ويأمر له مبائة ألف، وعن أيب مليكة قالوابن حواري رسول اهللا  رسول اهللا 
قارئ لكتاب اهللا عفيف : فقال –رضي اهللا عنهم  –ككر ابن الزبري عند ابن عباس 

أبوه الزبري وأمه أمساء وجده أبو بكر وعمته خدجية وخالته عائشة وجدته  يف اإلسالم،
= 



 
 الجزء الثاني

 
٦٦ 
 

فأتيـــت بـــه بعـــد فجعلـــت حتنطـــه . ُمتتـــين حـــىت أوتـــى بـــه فأحنِّطـــه وأكفِّنـــه
 . بيدها وتكفنه بعدما كهب بصرها

وصـــلَّت عليـــه ومـــا أتـــت عليهـــا : مليكـــةومـــن وجـــه آخـــر عـــن أيب  
Pمجعة إال ماتت 

)
148F

١(
P . 

* * * 
 كلمات الفرج

حـدثين أبـو مصـعب أن عبـد امللـك بـن : عن عبد امللـك بـن عمـري قـال
Pمــروان 

)
149F

٢(
P   كتــب إىل هشــام بــن إمساعيــلP

)
150F

٣(
P بلغــين أن احلســن : متــويل املدينــة

=                               
صفية، بويع باخلالفة عند موت يزيد سنة أربع وستني، وحكم على احلجاز واليمن 
ومصر والعراق وخراسان وبعض الشام، ومل يستوسق له األمر، حاصره احلجاج يف 

السري للذهيب . سبعني سنةاحلرم ورماه باملنجنيق وقتله وصلبه، عاش نيًفا و 
)٣٨٠ -٣/٣٦٣.[( 

 ).٢/٢٩٥(سري أعالم النبالء للذهيب، ) ١(
الفقيه األموي، متلك بعد أبيه الشام ومصر مث حارب : عبد امللك بن مروان بن احلكم) ٢(

قيل : ابن الزبري اخلليفة وقتل أخاه مصعبًا وجهَّز احلجاج حلرب ابن الزبري، قال األصمعي
وكيف ال وأنا أعرض عقلي على الناس يف كل : قال. جَّل بك الشيبع: لعبد امللك

اللهم إن كنويب عظام وهي صغار يف : خطب عبد امللك فقال: قال الشعيب! مجعة؟
كان من رجال الدهر، وكان احلجاُج من كنوبه، تويف . جنب عفوك يا كرمي فاغفرها يل

 )].٢٤٩ – ٤/٢٤٦(السري للذهيب . [سنة ست ومثانني
محو عبد : هشام بن إمساعيل بن هشام بن الوليد بن املغرية أبو الوليد املخزومي املدين) ٣(

امللك بن مروان وأمريه على املدينة، وهو جد هشام بن عبد امللك ألمه، وملا ويل 
حوادث : تاريخ اإلسالم للذهيب. [الوليد عزله عن املدينة بعمر بن عبد العزيز

 ].٢١٥-٢١٤هـ، ص  ١٠٠-٨١ووفيات، من سنة 



 

 ٦٧ اء من عجائب الدع
 

Pبـــن احلســـن 

)
151F

١(
P فجـــيء بـــه فقـــال لـــه : يكاتـــب أهـــل العـــراق فاستحضـــره قـــال

ال إلــه إال اهللا احللـــيم «: قـــل كلمــات الفـــرج، يــا ابـــن عــم: علــي بــن احلســـني
ال إلـــه إال اهللا رب الســـماوات الســـبع ، ال إلـــه إال اهللا العلـــي العظـــيم، الكـــرمي

Pفخلي عنه: قال. »ورب األرض رب العرش الكرمي

)
152F

٢(
P . 

* * * 
 ال ينام إال قليالً 

Pعــــن حصــــني عــــن إبــــراهيم أن مهــــام بــــن احلــــارث 

)
153F

٣(
P  دعوكــــان يــــ :

: قـــال. "وارزقـــين ســـهرًا يف طاعتـــك، اللهـــم اشـــفين مـــن النـــوم باليســـري"
Pفكان ال ينام إال هنيهة وهو قاعد 

)
154F

٤(
P . 

* * * 
 دعا عليه فاسود وجهه

                              
رضي اهللا  –أيب حممد احلسن بن أمري املؤمنني علي  احلسن ابن سبط رسول اهللا ) ١(

اهلامشي اإلمام أبو حممد، وكان قليل الرواية والفتيا مع صدقه وجاللته، قال : عنهم
أم حسن بن حسن هذه هي خولة بنت فالن، وهي والدة إبراهيم : الزبري بن بكار

. حممد بن طلحة التيمي السجاد، تويف سنة تسع وتسعنيوداود والقاسم، أوالد 
 ).٤٨٧ – ٤/٤٨٣(السري للذهيب 

 ).٤/٤٨٥(سري أعالم النبالء للذهيب، ) ٢(
كان الناس يتعلمون من : قال ابن اجلوزي: مهام بن احلارث النخعي الكويف الفقيه) ٣(

ن احلجاج تويف زم: قال ابن سعد –رمحه اهللا  –هديه ومسته، وكان طويل السهر 
 )].٢٨٤-٤/٢٨٣(السري للذهيب [

 ).٤/٢٨٤(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٤(



 
 الجزء الثاني

 
٦٨ 
 

Pعـن محــاد بــن زيـد 

)
155F

١(
P حــدثنا علــي بـن زيــد : قــالP

)
156F

٢(
P قــال يل : قــال

P: ســعيد بــن املســيب

)
157F

٣(
P  قــل لقائــدك يقــوم فينظــر إىل وجــه هــذا الرجــل

رأيـت وجـه زجنـي وجسـده أبـيض فقـال : فقام وجاء فقال ،وإىل جسده
Pطلحــــة : إن هــــذا ســــب هــــؤالء: ســــعيد

)
158F

٤(
P  رضــــي اهللا  –والــــزبري وعلًيــــا

                              
آل جرير بن حازم البصري األزرق، العالمة احلافظ الثبت : محاد بن زيد بن درهم األزدي) ١(

محاد بن زيد من أئمة : قال أمحد بن حنبل. حمدث الوقت، مولده يف سنة مثان وتسعني
مل أر أحًدا قط أعلم بالسنة وال باحلديث الذي : محن بن مهدياملسلمني وقال عبد الر 

كان ضريرًا حيفظ حديثه كله : يدخل يف السنة من محاد بن زيد قال أبو حامت بن حبان
يف سنة تسع وسبعني  -رمحه اهللا  -مات . إمنا أضر بأخرة: والكالم للذهيب  -قلت 
 )].٤٦٦ – ٧/٤٥٦(السري للذهيب . [ومئة

اإلمام العامل األعمى، ولد أظن يف : زيد بن جدعان القرشي التيمي البصريعلي بن ) ٢(
دولة يزيد، وكان من أوعية العلم على سوء حفظ يغضه من درجة اإلتقان، مات سنة 

 )].٢٠٨ – ٥/٢٠٦(السري للذهيب . [إحدى وثالثني ومئة
لتابعني يف عامل أهل املدينة وسيد ا: سعيد بن املسيب بن حزن القرشي املخزومي) ٣(

رضي اهللا عنه ، وكان زوج بنت أيب  –زمانه، ولد لسنتني مضيا من خالفة عمر 
: قال –رمحه اهللا تعاىل  –رضي اهللا عنه، وممن برز يف العلم والعمل، عنه  –هريرة 

، مث قال لنا سعيد وهو ابن أربع )ما أيس الشيطان من شيء إال أتاه من قبل النساء(
ما شيء أخوف عندي : (إحدى عينيه وهو يعشو باألخرىومثانني سنة وقد كهبت 

شهدت سعيد بن املسيب : عن عبد احلكيم بن عبد اهللا بن أيب فروة). من النساء
يوم مات سنة أربع وتسعني، وكان يقال هلذه السنة سنة الفقهاء؛ لكثرة من مات 

 )].٢٤٦-٤/٢١٧(السري للذهيب . [منهم
أحد العشرة املشهود هلم باجلنة ممن سبق إىل اإلسالم : يميطلحة بن عبيد اهللا القرشي الت) ٤(

وأوكي يف اهللا مث هاجر، فاتفق أنه غاب عن وقعة بدر يف جتارة له بالشام وتأمل لغيبته، فضرب 
يوم أحد  رأيت يد طلحة اليت وقى با النيب : بسهمه وأجره، عن قيس قال له الرسول 

عن احلسن البصري أن طلحة بن عبيد اهللا باع . »أوجب طلحة«: يوم أحد شالء، وقال 
رضي اهللا  –أرًضا له بسبع مائة ألف، فبات أرقًا من خمالفة كلك املال حىت أصبح ففرقه، قتل 

 )].٤٠ – ١/٢٣(السري للذهيب . [يف سنة ست وثالثني –عنه 



 

 ٦٩ اء من عجائب الدع
 

إن كنــت كاكبًــا فســود : قلــت؛ فــدعوت اهللا عليــه، فنهيتــه فــأىب، عــنهم
Pفخرجت بوجهه ُقرحة فاسود وجهه . اهللا وجهك

)
159F

١(
P . 

* * * 
 وجدنا حالوة الدعاء

Pملا أخذ احلجاج : العن داود بن أيب هند ق

)
160F

٢(
P سعيد بن جبـريP

)
161F

٣(
P 

إين كنـت أنـا وصـاحبان يل دعونـا : ما أراين إال مقتوًال وسأخربكم: قال
فكــال صــاحيبَّ ؛ مث ســألنا اهللا الشــهادة، اهللا حــني وجــدنا حــالوة الــدعاء

                              
 ).٤/٢٤٢(سري أعالم النبالء للذهيب ) ١(
يف رمضان سنة مخس وتسعني كهًال، وكان أهلكه اهللا : احلجاج بن يوسف الثقفي) ٢(

ظلوًما جبارًا ناصبًيا خبيثًا سفَّاًكا للدماء، وكان كا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء 
وفصاحة وبالغة وتعظيم للقرآن، قد سقت من سوء سريته يف تارخيي الكبري وحصاره 

يته على العراق البن الزبري بالكعبة ورميه إياها باملنجنيق وإكالله ألهل احلرمني، مث وال
واملشرق كله عشرين سنة، وحروب ابن األشعث له وتأخريه للصلوات إىل أن 
استأصله اهللا؛ فنُسبُّه وال حنبه؛ بل نبغضه يف اهللا؛ فإن كلك من أوثق عرى اإلميان له، 

تعاىل ، مات سنة مخس  –وله حسنات مغمورة يف حبر كنوبه، وأمرُه إىل اهللا 
 ].٤/٣٤٣السري للذهيب . [وتسعني

اإلمام احلافظ املقرئ املفسر الشهيد األسدي الواليب، : سعيد بن جبري بن هشام) ٣(
لقد مات سعيد بن جبري وما على ظهر : موالهم، عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال

 –كان ابن عباس : وعن جعفر بن أيب املغرية. األرض أحد إال وهو حمتاج إىل علمه
! أليس فيكم ابن الدمهاء؟: أهل الكوفة يستفتونه يقولإكا أتاه  –رضي اهللا عنهما 

 .يعين سعيد بن جبري
عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري أنه كان ال يدع أحًدا يغتاب عنده، قتله 

 ].٣٤٣ – ٤/٣٢١. [السري للذهيب. احلجاج سنة مخس وتسعني



 
 الجزء الثاني

 
٧٠ 
 

فكأنــه رأى أن اإلجابــة عنــد حــالوة الــدعاء : قــال، ُرزِقهــا وأنــا انتظرهــا
P

)
162F

١(
P . 

* * * 
  -تعالى  – أنقذه اهللا

Pكتب الوليـد بـن عبـد امللـك : عن عبد امللك بن عمري قال

)
163F

٢(
P  إىل

Pانظــر إىل احلســن بــن احلســن : عثمــان بــن حبــان املــري

)
164F

٣(
P  فأجلــده مائــة

فبعـــث إليـــه فجـــيء بـــه : قـــال. وال أراين إال قاتلـــه، جلـــدة وقفـــه للنـــاس
يـــا أخـــي : فقـــام إليـــه علـــي بـــن احلســـني فقـــال: واخلصـــوم بـــني يديـــه قـــال

، ال إلــه إال اهللا احللــيم الكــرمي«: بكلمــات الفــرج يفــرج اهللا عنــكتكلــم 
ســبحان اهللا رب الســماوات الســبع ورب العــرش العظــيم احلمــد هللا رب 

أرى : فقاهلـــا فانفرجـــت فرجـــة مـــن اخلصـــوم فـــرآه فقـــال: قـــال. »العـــاملني
أنا كاتب إىل أمري املؤمنني ، عليه كذبة خلوا سبيله تْ فَ رِ وجه رجل قد قُ 

                              
 .٤/٣٤٠سري أعالم النبالء للذهيب، ) ١(
أنشأ جامع بين أمية وكان مرتفًا و�مته يف البناء، أنشأ : يالوليد بن عبد امللك األمو ) ٢(

لوال أن اهللا ككر قوم لوط ما شعرت : وزخرفه، كان يقول أيًضا مسجد رسول اهللا 
وكان فيه عسف وجربوت وقيام بأمر اخلالفة، وقد فرض . أن أحًدا يفعل كلك

لى خلع سليمان من للفقهاء واأليتام والزَّمىن والضعفاء وضبط األمور، وقد عزم ع
بيعة يف : والية العهد لولده عبد العزيز فامتنع عليه عمر بن عبد العزيز وقال لسليمان

فأخذه الوليد وطني عليه مث فتح عليه بعد ثالث وقد مالت عنقه، مات سنة . أعناقنا
 ].٣٤٨ – ٤/٣٤٧السري للذهيب . [ست وتسعني

 .٩٥روان وترجم هلم هناك صمرت قصة مشابة مع احلسن وعبد امللك بن م) ٣(



 

 ٧١ اء من عجائب الدع
 

Pفإن الشاهد يرى ما ال يرى الغائب ؛ بعذره

)
165F

١(
P . 

* * * 
 تضرع وبكى

)P)166F٢ -موسى بن نصري  –ويل 
P  رضي اهللا عنه  –غزو البحر ملعاوية

وقــد اســتعَمَل علــى أقصــى املغــرب ، فغــزا قــربس وبــىن هنــاك حصــونًا –
Pمــواله طارقًــا 

)
167F

٣(
P ،فبــادر وافتــتح األنــدلس وحلقــه موســى فــتمم فتحهـــا ،

وملَّــا هــمَّ ، مــل مــع الــروم مصــافًا مشــهوًداوع، وجــرت لــه عجائــب هائلــة
املســـلمون باهلزميـــة كشـــف موســـى ســـرادقه عـــن بناتـــه وحرمـــه وبـــرز ورفـــع 

فكســـرت بـــني يديـــه جفـــون الســـيوف ، يديـــه بالـــدعاء والتضـــرع والبكـــاء

                              
 .٩٥الفرج بعد الشدة للحافظ ابن أيب الدنيا، ص: انظر) ١(
األمري اللخمي متويل إقليم املغرب وفاتح األندلس، وملا متادى يف : موسى بن نصري) ٢(

! إىل أين تريد أن تذهب بنا: سريه يف األندلس أتى أرًضا متيد بأهلها فقال عسكره
مث رجع إىل املغرب . لو أطعتموين لوصلت إىل القسطنطينية: لفقا. حسبنا ما بأيدينا

كان : وهو جير الدنيا بني يديه، أمر بالعجل جتر أوقار الذهب واحلرير، قال الفسوي
وقد حج موسى مع . كا حزم وتدبري، افتتح بالًدا كثرية وويل إفريقية سنة تسع وسبعني

 ].٥٠٠-٤/٤٩٦السري للذهيب . [سليمان فمات باملدينة
موىل موسى بن نصري، وكان أمري طنجة بأقصى املغرب، فبلغه : طارق بن زياد) ٣(

اختالف الفرنج واقتتاهلم وكاتبه صاحب اجلزيرة اخلضراء ليمده على عدوه فبادر 
طارق وعدى يف جنده وهزم الفرنج وافتتح قرطبة، وقتل صاحبها لذريق وكتب 

ه وأسرع موسى جبيوشه فتلقاه طارق بالنصر إىل مواله، فأمره أن ال يتجاوز مكان
السري . [إمنا أنا موالك وهذا الفتح لك، وله فتوحات عظيمة جًدا باملغرب: وقال

 ].٥٠٢-٤/٥٠٠للذهيب 



 
 الجزء الثاني

 
٧٢ 
 

P) إخل ...ونزل النصر وغنموا ماال يعرب عنهوصدقوا اللقاء 

)
168F

١(
P . 

* * * 
 سقوا وأغيثوا 

دخـل موســى بـن نصـري إفريقيـة وجـد غالــب  ملـا: قيـل: قـال الـذهيب
فــــأمر النــــاس ، وكــــان القحــــط، مــــدائنها خاليــــة الخــــتالف أيــــدي الرببــــر

وبــــــرز بــــــم إىل الصــــــحراء ومعــــــه ســــــائر ، بالصــــــالة والصــــــوم والصــــــالح
وبقــي ، فوقــع البكــاء والضــجيج، ففــرق بينهــا وبــني أوالدهــا، احليوانــات

Pإىل الظهر مث صلى وخطب فسقوا وأغيثوا 

)
169F

٢(
P . 

 * ** 
 اللهم أخف عليهم أمري

Pقلــت لفاطمــة بنــت عبــد امللــك: قــال املغــرية بــن حكــيم

)
170F

٣(
P : كنــت

                              
 ).٤/٤٩٧(سري أعالم النبالء للذهيب، ) ١(
 ).٤/٤٩٨(سري أعالم النبالء للذهيب، ) ٢(
بن عبد العزيز، مث خلف  تزوجها ابن عمها عمر: فاطمة بنت عبد امللك بن مروان) ٣(

عليها سليمان بن داود بن مروان بن احلكم، توفيت يف خالفة أخيها هشام فيما 
 – ٤٤٢ص ١٢٠ – ١٠١تاريخ اإلسالم للذهيب، حوادث ووفيات من سنة . [أرى

يعين عمر بن عبد  –مث بعث إليه عبد امللك بن مروان ] ... السري[، ويف ]٤٤٣
فاة أبيه وخلطه بولده وقدمه على كثري منهم، وزوجه بابنته عند و  –رمحه اهللا  –العزيز 

 : فاطمة اليت قيل فيها
 بنـــــــــــــــــــــــت اخلليفـــــــــــــــــــــــة واخلليفـــــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــــدها

 
 

= 



 

 ٧٣ اء من عجائب الدع
 

Pأمســـع عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز 

)
171F

١(
P اللهـــم أخـــف علـــيهم : يف مرضـــه يقـــول

. فإنـــك مل تـــنم؛ أال أخـــرج عنـــك: قلـــت لـــه: قالـــت. أمـــري ولـــو ســـاعة
اُر اْآلَِخَرُة َنْجَعُلَهـا : فجعلت أمسعه يقول، فخرجت ِللَّـِذيَن َال تِْلَك الدَّ

: القصـــص[ يُرِيـــُدوَن ُعلُـــّوا ِفـــي اْألَْرِض َوَال َفَســـاًدا َواْلَعاِقبَـــُة ِلْلُمتَِّقـــينَ 
فقلــــــت ، فلبــــــث طــــــويالً ال ُيســــــمع لــــــه حــــــس، مــــــرارًا مث أطــــــرق، ]٨٣

فلما دخل صاح فدخلت فوجدته ميًتا قد أقبل . وحيك انظر: لوصيف
واألخـرى علـى عينيـه ووضـع إحـدى يديـه علـى فيـه ، بوجهه على القبلة

P

)
172F

٢(
P . 

* * * 

=                               
 أخـــــــــــــــــــت اخلالئـــــــــــــــــــف واخلليفـــــــــــــــــــة زوجهـــــــــــــــــــا 

 ].٥/١١٧السري للذهيب [ 
اإلمام احلافظ العالمة الزاهد العابد أبو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم) ١(

ما رأيت أحًدا : فقال –رضي اهللا عنه  –ة، أم بأنس بن مالك حفص القرشي اخلليف
أمه هي أم عاصم بنت : قال ابن سعد. من هذا الفىت أشبه صالة برسول اهللا 

أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غالم : عاصم بن عمر بن اخلطاب، عن أيب قبيل
ان يومئذ قد وك: قال. ككر املوت: ما يبكيك؟ قال: صغري، فأرسلت إليه أمه قالت

ما زالوا به حىت سقوه السم، فحصلت ... مجع القرآن، فبكت أمه حني بلغها كلك 
السري . [له الشهادة والسعادة سنة إحدى ومئة، وله تسع وثالثون سنة ونصف

 ].١٤٨ – ٥/١١٤للذهيب 
 ).٥/١٤١(سري أعالم الذهيب ) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
٧٤ 
 

 أراد قتل رجل فقتل

رمحـه اهللا  –أمرين عمر بن عبـد العزيـز : عن وضاح بن خيثمة قال
Pبـإخراج مــن يف الســجن فــأخرجتهم إال يزيــد بــن أيب مســلم  –

)
173F

١(
P  فنــذر

قـــدم يزيـــد بـــن أيب مســـلم : فـــواهللا إين لبإفريقيـــة إك قيـــل يل: قـــال؛ دمـــي
: قلـت؟ وضـاح: خذت فأيت يب فقـال يلفهربت منه فأرسل يف طليب فأ

وأنــا : قلــت. أمــا واهللا لطاملــا ســألت اهللا أن ميكنــين منــك: قــال. وضــاح
واهللا ، فــواهللا مــا أعــاكك اهللا: قــال. واهللا لطاملــا اســتعذت بــاهللا مــن شــرك

علي بالسيف ، لو سابقين ملك املوت لقْبض روحك لسبقته، ألقتلنك
وقـــام قـــائم علـــى ، وكتفـــت فجـــيء بـــالنطع فأقعـــدت فيـــه: قـــال. والنطـــع

فلمـا خـر ، فخـرج إىل الصـالة، وأقيمـت الصـالة، رأسي بسيف مشهور
فجــاءين رجــل فقطــع كتــايف بســيفه ، سـاجًدا أخذتــه ســيوف اجلنــد فقتــل

Pانطلق : مث قال

)
174F

٢(
P . 

* * * 
                              

املغرب موىل احلجَّاج وكاتبه  أمري: يزيد بن أيب مسلم أبو العالء بن دينار الثقفي) ١(
ومستشريه، استخلفه عند موته على أموال اخلراج فضبط كلك، وأقره الوليد، مث ويل 

لعن اهللا من : اخلالفة سليمان فطلب أبو العالء يف غل، فنظر إليه سليمان فقال
ك  يف ال تفعل يا أمري املؤمنني؛ فإنك رأيتين واألمور مدبرة عين، فلو رأيتين: قال. والَّ

مث أمره على . قاتله اهللا، ما أسد عقله: فقال. اإلقبال الستعظمت ما استحقرت
. إفريقية يزيد بن عبد امللك، فثارت عليه اخلوارج، ففتكوا به لظلمه سنة اثنتني ومئة

 ].٥٩٤ – ٤/٥٩٣السري للذهيب [
 .١٠٢-١٠١الفرج بعد الشدة للحافظ ابن أيب الدنيا، ص: انظر) ٢(



 

 ٧٥ اء من عجائب الدع
 

 صرعة تجعله نكاالً 

Pعــن أيب بكــر اهلــذيل أن يزيــد 

)
175F

١(
P أدعــوكم إىل ســنة عمــر بــن : قــال

اللهم اصرع يزيد بـن املهلـب صـرعة : حلسن وقالفخطب ا، عبد العزيز
يأكل ، غري برهة من دهره ينتهك احملارم، يا عجًبا لفاسق، جتعله نكاالً 

إين غضــبان : حــىت إكا ُمنــع شــيًئا قــال، معهــم مــا أكلــوا ويقتــل مــا قتلــوا
أطلب : فنصب قصًبا عليها خرق فاتبعه رجرجة ورعاع يقول. فاغضبوا

أن توضـــع رجـــاله يف القيـــد مث يوضــــع  إن مـــن ســـنة عمـــر، بســـنة عمـــر
ولقــد . قتــل عــن تســع وأربعــني ســنة: قــال الــذهيب. حيــث وضــعه عمــر

فما زال حيمل بنفسه يف األلـوف ال ، قاتل قتاًال عظيًما وتفللت مجوعه
نعوك باهللا من هذه القتلة ، حىت كاق محامه، بل لشجاعة ومحية؛ جلهاد

Pاجلاهلية 

)
176F

٢(
P . 

* * * 

                              
ويل البصرة لسليمان، مث عزله عمر بن عبد العزيز وسجنه، : املهلَّب األزدييزيد بن ) ١(

وكان احلجاج قد عزله وعذَّبه، فسأله أن خيفِّف عنه الضرب على أن يعطيه كل يوم 
مائة ألف درهم، فقصده األخطل ومدحه، فأعطاه مائة ألف، فعجب احلجاج من 

ًجا بأخته، وكان كا تيه وكرب، مث إن جوِده يف تلك احلال وعفا عنه، وكان احلجاج مزو 
يزيًدا ملا استخلف يزيد بن عبد امللك غلب على البصرة فسار حلربه مسلمة، فالتقوا، 

 ].٥٠٦ – ٤/٥٠٣السري للذهيب . [فقتل يزيد سنة اثنتني ومئة
 ).٤/٥٠٦(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
٧٦ 
 

 سيفرج عنه سريًعا

Pكــــان عمــــر بــــن هبــــرية : ن ســــلمة بــــن زيــــاد قــــالعــــ

)
177F

١(
P  والًيــــا علــــى

ه يزيـــــد بـــــن عبـــــد امللـــــك، العـــــراق Pوالَّ

)
178F

٢(
P  فلمـــــا مـــــات يزيـــــد واســـــُتخلف

Pهشام

)
179F

٣(
P سـعيًدا : يـويل هشـام العـراق أحـد الـرجلني: قال عمر بن هبرية
Pاحلرشـــي

)
180F

٤(
P أو خالـــد بـــن عبـــد اهللا القســـريP

)
181F

١(
P،  فـــإن وىلَّ ابـــن النصـــرانية

                              
ثىن الفزاري الشامي أمري العراقني األمري أبو امل: عمر بن هبرية بن معاوية بن سكني) ١(

ووالد أمريها يزيد، كان ينوب ليزيد بن عبد امللك فعزله هشام، وقد ويل غزو البحر 
نوبة قسطنطينية ومجعت له العراق، مث عزل خبالد القسري فقيده، وألبسه عباءة 

ة بن وسجنه، فتحيلوا غلمانه ونقَّبوا سربًا أخرجوه منه، فهرب واستجار باألمري مسلم
السري للذهيب . [عبد امللك، فأجاره، مث مل يلبث أن مات سنة سبع ومئة تقريًبا

٤/٥٦٢.[ 
استخلف بعهد عقده له أخوه سليمان بعد عمر بن : يزيد بن عبد امللك بن مروان) ٢(

عبد العزيز، وأمه هي عاتكة بنت يزيد بن معاوية، ولد سنة إحدى وسبعني، قال ابن 
دعوه : بد امللك إىل جملس مكحول فهممنا أن نوسع له فقالأقبل يزيد بن ع: جابر

 ].١٥٢ – ٥/١٥٠السري للذهيب [مات سنة مخس ومئة . يتعلم التواضع
ولد بعد السبعني، اُستخلف سنة مخس : هشام بن عبد امللك بن مروان األموي) ٣(

للمال  ومئة، إىل أن مات يف ربيع اآلخر وله أربٌع ومخسون سنة، وكان حريًصا مجاًعا
ما بقي شيٌء من : قال هشام: عاقًال حازًما سائًسا، فيه ظلم مع عدل، قال العيشي

: وعن حرملة. أخ أرفع مؤنة التحفظ منه: لذات الدنيا إال وقد نلته إال شيًئا واحًدا
ملا بىن هشام الرصافة بقنسرين أحب أن خيلو يوًما ال يأتيه فيه : قال: حدثنا الشافعي

وال يوم : نهار حىت أتته ريشة فيها دم من بعض الثغور فقالغم؛ فما تنصف ال
 ].٣٥٣ – ٥/٣٥١السري للذهيب . [واحد

كان صعلوًكا يسأل على األبواب مث صار : قيل: سعيد بن عمرو بن األسود احلرشي) ٤(
سقاًء مث صار جنديًا إىل أن ويل إمرة خراسان من قبل عمر بن هبرية مث عزله 

القسري العراق أخرجه من السجن وأكرمه، فلما هرب ابن  وسجنه، فلما ويل خالد
هبرية من سجن خالد بن عبد اهللا نفذ سعيًدا هذا يف طلبه فلم يدركه، فقدم سعيد 
= 



 

 ٧٧ اء من عجائب الدع
 

فـدخل العـراق وقـد أوكن ، فوىلَّ هشام خالـًدا العـراق، خالًدا فهو البالء
وقـد اعـتم واملـرآة يف يـده يسـوي عمتـه إك قيـل ، عمر بن هبـرية بالصـالة

؛ هكــذا تقــوم الســاعة: فقــال عمــر بــن هبــرية. هــذا خالــد قــد دخــل: لــه
فقـدم خالـد فأخـذ عمـر بـن هبـرية فقيـده وألبسـه مدرعـة مـن ، تأيت بغتـةً 

أمـا ختـاف أن ؛ سـننت علـى أهـل العـراق بـئس مـا: فقال خلالد، صوف
 . يؤكن فيك مبثل هذا

ملا صنع خالد به ما صنع كهب يتقلب : وعن بكر بن عياش قال
َال ِإلَـــَه ِإالَّ أَنْـــَت : فكأمنـــا مثَّ صـــوفُه فقـــال، فتكشـــف، وهـــو يف احلديـــد

: قـال مـن حضــره. ]٨٧: األنبيــاء[ ُسـْبَحاَنَك ِإنـِّي ُكْنــُت ِمـَن الظـَّاِلِمينَ 
 . سيفرج عنه سريًعا، ا أخلقهم

فجـــاء مـــوال لعمـــر بـــن هبـــرية فـــاكرتوا دارًا إىل : وقـــال ســـليمان بـــن زيـــاد
جانــب احلــبس مث نقبــوا ســربًا منهــا إىل احلــبس واكــرتوا دارًا إىل جنــب حــائط 

=                               
على هشام بن عبد امللك فأمره على حرب اخلزر فسار وبيتهم فقتل منهم عدد ال 

هـ ١٤٠ -هـ ١٢١تاريخ اإلسالم للذهيب، حوادث . [حيصر، ومل يؤرخوا وفاته
 ].١١٥ص

أمري العراقني هلشام، وكان جواًدا عايل الرتبة من نبالء : خالد بن عبد اهللا القسري) ١(
: أُخربت أن القسري كم زمزم وقال: الرجال، لكنه فيه نصب معروف، قال األصمعي

يقال أن زمزم ال تنزح وال تذم، بلى واهللا إ�ا تنزح وتذم، ولكن هذا أمري املؤمنني قد 
شهدت : وعن عبد الرمحن بن حممد عن أبيه عن جده قال. كم قناة مبكةساق ل

ضحُّوا تقبل اهللا منكم؛ فإين مضح باجلعد بن : خالًدا القسري يف يوم أضحى يقول
درهم؛ زعم أن اهللا مل يتخذ إبراهيم خليًال ومل يكلم موسى تكليًما، تعاىل اهللا عما 

هذه من حسناته؛ : والكالم للذهيب -لت ق. يقول اجلعد علّوا كبريًا، مث نزل فذحبه
السري للذهيب . [قتل القسري سنة ست وعشرين ومئة. هي وقتله مغرية الكذاب

٤٣٢ – ٥/٤٢٥.[ 



 
 الجزء الثاني

 
٧٨ 
 

فلمــا كانــت الليلــة الــيت أراد أن خيرجــوه فيهــا مــن احلــبس ، ســور مدينــة واســط
مث خــرج إىل الــدار ، احلــبس يف الســربأفضــوا النقــب إىل احلــبس فخــرج مــن 

مث خرج ، حىت بلغ الدار اليت إىل جانب حائط املدينة وقد نقب فيها، ميشي
وقــد هيئــت لــه خيــل خلــف حــائط ، يف الســرب منهــا حــىت خــرج مــن املدينــة
وقـد كـان أظهـر علـًة قبـل كلـك لكـي ، املدينة فركب وعلم به بعدما أصـبحوا

خالد سعيًدا احلرشي فلحقه وبينه وبينه فأتبعه ، ميسكوا عن تفقده كل وقت
 : وقال الفرزدق، فتعصب له وتركه، الفرات

 ولما رأيَت األرض قد ُسدَّ ظهُرها
 

 
ـــــــك مخرًجـــــــا  ـــــــك إال بطنهـــــــا ل ـــــــم ي  ول

 دعوَت الذي ناداه يونس بعدما 
 

 
 ثـــــــوى فـــــــي ثـــــــالث مظلمـــــــات ففرجـــــــا 

 خرجَت فلم يمنن عليك شفاعة 
 

 
 جـــــاســـــوى ربـــــك البـــــر اللطيـــــف المفرِّ  

 وأصبحت تحت األرض قد سرت ليلة 
 

 
 ومـــــا ســــــار ســــــاٍر مثلهــــــا حــــــين أدلجــــــا 

كنت مع عمـر بـن هبـرية : وعن خازم موىل عمر بن أيب هبرية قال 
فــأتى مســلمة بــن ، حيــث هــرب مــن الســجن فبلغنــا دمشــق بعــد عتمــة

Pعبـــد امللـــك 

)
182F

١(
P ،وصـــلى مســـلمة بـــن عبـــد ، فأجـــاره وأنزلـــه معـــه يف بيتـــه

                              
األمري الضرغام قائد اجليوش، يلقب : مسلمة بن عبد امللك بن مروان األموي) ١(

ية، وكان باجلرادة الصفراء، له مواقف مشهودة مع الروم وهو الذي غزا القسطنطين
كان : والكالم للذهيب  -ميمون النقيبة، وقد ويل العراق ألخيه يزيد مث أرمينية، قلت 

 ].٢٤٢ – ٥/٢٤١السري للذهيب . [أوىل باخلالفة من إخوته



 

 ٧٩ اء من عجائب الدع
 

ن عبــــد امللــــك الصــــبح فاســــتأكن عليــــه مســــلمة امللــــك خلــــف هشــــام بــــ
يــا أبــا ســعيد مــا أظــن ابــن هبــرية إال وقــد : فلمــا رآه قــال، فــدخل عليــه

. وقــد أجرتــه فهبــه يل، أجــل يــا أمــري املــؤمنني: قــال. طرقــك هــذه الليلــة
Pقد وهبته لك : قال

)
183F

١(
P . 

* * * 
  -تعالى  –قضى دين والده فرزقه اهللا 

Pملــا ضــمنت علــى أيب : قــالعــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن ســريين 

)
184F

٢(
P 

فقضــى عبــد اهللا ، فــدعا يل خبــري. بالوفــاء: قلــت؟ بالوفــاء: دينــه قــال يل
فما مات عبد اهللا حـىت قوَّمنـا مالـه ثـالث مائـة ، عنه ثالثني ألف درهم
P. ألــف درهــم أو حنوهــا

)
185F

٣(
P ،كــان ســبب حبســه أنــه أخــذ : قــال املــدائين
ة فظــن أ�ــا وقعـــت يف فوجـــد يف زق منــه فــأر ، زيتًــا بــأربعني ألــف درهــم

إين ابتليـت بـذنب أكنبتُـه منـذ : وكـان يقـول، املعصرة وصـبَّ الزيـت كلـه

                              
 .١٢٢-١١٨الفرج بعد الشدة للحافظ ابن أيب الدنيا، ص: انظر) ١(
قال  –ي اهللا عنه رض –اإلمام موىل أنس بن مالك : حممد بن سريين األنصاري) ٢(

كأنه ليس : كان ابن سريين إكا سئل عن احلالل واحلرام تغريَّ لونه حىت تقول: أشعث
وعن عبد احلميد بن عبد اهللا بن مسلم بن يسار أن السجَّان قال البن . بالذي كان

ال، واهللا ال : قال. إكا كان الليل فاكهب إىل أهلك، فإكا أصبحت فتعال: سريين
عن ابن عون أن حممًدا كان إكا كان عند أمه . على خيانة السلطانأكون لك عونًا 

لو رآه رجل ال يعرفه ظن أن به مرًضا من خفض كالمه عندها، مات سنة عشر 
 ]. ٦٢٢ – ٤/٦٠٦السري للذهيب . [ومئة

 .٤٠/٦٢١سري أعالم النبالء للذهيب ) ٣(



 
 الجزء الثاني

 
٨٠ 
 

P. فكــانوا يظنــون أنــه عــريَّ رجــال بفقــر: قــال. ثالثــني ســنة

)
186F

١(
P ، قــال أبــو

Pسليمان الداراين

)
187F

٢(
P :قلَّت كنوب القوم فعرفوا من أيـن : وبلغه هذا فقال

Pوكثرت كنوبنا فلم ندر من أين نؤتى، أُتوا

)
188F

٣(
P .وقال حممد بـن سـعدP

)
189F

٤(
P :

سـألت األنصـاري عـن ســبب الـدَّين الـذي ركـب حممــد بـن سـريين حــىت 
فـــأخرب عـــن أصـــل الطعـــام ، اشـــرتى طعاًمـــا بـــأربعني ألـــف: قـــال، حـــبس

وكــان ، حبســته امــرأة، بشــيء فكرهــه أو تصــدق بــه فحــبس علــى املــال
Pالذي حبسه مالك بن املنذر 

)
190F

٥(
P . 

* * * 

                              
 .٦١٣املرجع السابق، ص) ١(
اإلمام زاهد العصر، ولد يف حدود : راينان الدعبد الرمحن بن أمحد أبو سليما) ٢(

لكل شيء علم وعلم اخلذالن ترك البكاء، ولكل شيء صدأ : األربعني ومئة، قال
لوال الليل ملا أحببت : ومسعته يقول: وصدأ القلب الشبع، قال أمحد بن أيب احلواري

يراك اهللا  الفتوة أن ال: وعنه. البقاء يف الدنيا، ولرمبا رأيت القلب يضحك ضحًكا
السري للذهيب . [مات سنة مخس ومئتني. حيث �اك وال يفقدك حيث أمرك

١٨٦ – ١٠/١٨٢.[ 
 .٦١٦املرجع السابق، ص) ٣(
احلافظ العالمة احلجة، كاتب الواقدي ومصنف : حممد بن سعد بن منيع البغدادي) ٤(

علم يف يف بضعة عشر جملًدا، ولد بعد الستني واملئة، وطلب ال) الطبقات الكربى(
خضع لعلمه، ) الطبقات(صباه، وحلق الكبار، وكان من أوعية العلم، ومن نظر يف 

وكان كثري العلم كثري احلديث والرواية كثري الكتب؛  : تويف سنة ثالثني ومئتني، قال
 ].٦٦٧-١٠/٦٦٤السري للذهيب . [كتب احلديث والفقه والغريب

 . املرجع السابق) ٥(



 

 ٨١ اء من عجائب الدع
 

 ضرب العالم فقطعت يده

Pك بـــن دينـــار عـــن مالـــ

)
191F

١(
P  َّفخـــرج لـــبعض ، مث وجـــد خفَّـــة، أنـــه ُحـــم

، فمـــــر بعـــــض أصـــــحاب الشـــــرط وبـــــني يديـــــه قـــــوم يطوفــــــون، حاجتـــــه
فلحقـــين إنســـان مـــن أعوانـــه فقنعـــين ، فـــأعجلوين فاعرتضـــت يف الطريـــق

. )قطــع اهللا يــدك(: فقلــت، أســواطًا كانــت أشــد علــي مــن تلــك احلمــى
ـــــوين بـــــه ، فلمـــــا كـــــان مـــــن الغـــــد غـــــدوُت إىل اجلســـــر يف حاجـــــة يل فتلقَّ

Pمقطوعة يده معلقة يف عنقه 

)
192F

٢(
P . 

* * * 
 أسألك العفو والعافية

Pعن توبة العنربي 

)
193F

٣(
P عملت ليوسف بن عمـر : قالP

)
194F

١(
P فحبسـين : قـال

                              
علماء األبرار، معدود يف ثقات التابعني، ومن أعيان كتبة علم ال: مالك بن دينار) ١(

رضي اهللا عنهما ، وعنه  –املصاحف، كان من كلك بـُْلغته، ولد يف أيام ابن عباس 
مرَّ : من تباعد من زهرة الدنيا فذاك الغالب هواه، وعن األصمعي عن أبيه قال: قال

ا مشية يبغضها اهللا إال بني أما علمت أ�: املهلب على مالك بن دينار متبخرتًا فقال
بلى؛ أوُلك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، : أما تعرفين؟ قال: قال املهلب. الصفني

تويف ... اآلن عرفتين حق املعرفة : وقال. وأنت فيما بني كلك حتمل العذرة فانكسر
 ].٣٦٤ – ٥/٣٦٢السري للذهيب . [سنة سبع وعشرين ومئة

 .٦١-٦٠البن أيب الدنيا، ص كتاب جمايب الدعوة: انظر) ٢(
واله : موالهم البصري، أصله من سجستان، قال حممد بن سعد: توبة العنربي) ٣(

ه األهواز، وكان صاحب بداوة فمات بصنع وهو على  يوسف بن عمر نيسابور مث والَّ
تاريخ اإلسالم للذهيب . [يومني من البصرة، مات يف سنة إحدى وثالثني ومائة

 ].٣٨٩هـ ص١٤٠ -هـ ١٢١حوادث ووفيات 



 
 الجزء الثاني

 
٨٢ 
 

فرأيت يف املنام رجـالً حسـن الوجـه : حىت مل يبق يف رأسي شعرة سوداء قال
: القــ. أجــل: قلــت: قــال. لقــد طــال حبســك، يــا توبــة: أبــيض الثــوب فقــال

ثـــالث . »واملعافـــاة يف الـــدنيا واآلخـــرة، اللهـــم أســـألك العفـــو والعافيـــة«: قـــل
فمـــا زلـــت أقوهلـــا ، مث قمـــت فتوضـــأت وصـــليت، فانتبهـــت فكتبتهـــا، مـــرات

أحتــب : قــال، فــإكا رسـل يوســف قــد أخرجــوين إليـه يف قيــودي، حـىت السَّــحر
Pفأطلق قيودي وخالين . نعم: قلت؟ أن أخلِّيك

)
195F

٢(
P . 

* * * 
- تعالى  – في حفظ اهللا

Pعـــن الفضـــل بـــن الربيـــع 

)
196F

٣(
P حـــدثين أيب : قـــالP

)
197F

٤(
P حـــج أبـــو : قـــال

=                               
ويل اليمن هلشام، مث نقله إىل إمرة العراقني فأقره الوليد بن : يوسف بن عمر الثقفي) ١(

يزيد وأضاف إليه إمرة خراسان، وكان مهيًبا جبارًا ظلوًما، روينا أنه ضرب وهب بن 
أرسل يزيد بن : قال ابن جرير. منبه يف إمارته على اليمن حىت هلك حتت الضرب

قسري موىل ألبيه يكىن أبا األسد يف عدة من أصحابه، فدخل السجن، خالد ال
تاريخ . [فأخرج يوسف بن عمر فضرب عنقه؛ وكلك يف سنة سبع وعشرين ومائة

 ].٣١٨ – ٣١٥هـ ص١٤٠ -هـ  ١٢١اإلسالم للذهيب حوادث ووفيات 
 .٤١-٤٠للحافظ ابن بشكوال، ص –تعاىل  –املستغيثون باهللا : انظر) ٢(
حاجب الرشيد، وملا نكب الربامكة ويل وزارة الرشيد : بن الربيع بن يونس الفضل) ٣(

جاءه بذلك من طوس وصار هو ... وعظم حمله ومدحته الشعراء، قام خبالفة األمني 
الكل الشتغال األمني باللعب، فلما أدبرت دولة األمني اختفى الفضل مدة طويلة مث 

. ه ومل يقم معه، ولذلك عفا عنه املأمونظهر إك بويع إبراهيم بن املهدي، فساس نفس
 ]. ١١٠ – ١٠/١٠٩السري للذهيب، . [مات سنة مثان ومئتني

رضي اهللا عنه ، حجب  –احلاجب، من موايل عثمان : الربيع بن يونس األموي) ٤(
للمنصور مث وزر له بعد أيب أيوب املورياين، وكان من نبالء الرجال وألبَّائهم 
= 



 

 ٨٣ اء من عجائب الدع
 

Pجعفر

)
198F

١(
P ابعث إىل جعفر : فقدم املدينة فقال، سنة سبع وأربعني ومائة

Pبن حممد 

)
199F

٢(
P فأمسـكت عنـه . قتلـين اهللا إن مل أقتلـه، مـن يـأتيين بـه تعبًـا

ب يـا جعفر بـن حممـد بالبـا: فأغلظ يل يف الثانية فقلت، رجا أن ينساه
السـالم علـيكم : فـدخل فقـال، فأكنت له. ائذن له: قال. أمري املؤمنني

ال ســلَّم اهللا عليــك يــا عــدو : فقــال. يــا أمــري املــؤمنني ورمحــة اهللا وبركاتــه
ـــــل يف ملكـــــي؛ اهللا قتلـــــين اهللا إن مل ، تلحـــــد يف ســـــلطاين وتبغيـــــين الغوائ

 . أقتلك

ر وإن ان أُعطــــي فشــــكيمإن ســــل، يــــا أمــــري املــــؤمنني: قــــال جعفــــر 
=                               

. ما طابت إال باملوت: قال. ما أطيب الدنيا لوال املوت: صوروفضالئهم، قال له املن
. تويف سنة تسع وستني ومئة. لوال املوت مل تقعد هذا املقعد: وكيف؟ قال: قال

 ].٣٣٦-٧/٣٣٥: السري للذهيب[
ضرب يف اآلفاق وطلب العلم، وكان فحل بين العباس : عبد اهللا بن حممد العباسي) ١(

ا ودهاء وجربوتًا، وكان مجَّاًعا للمال حريًصا تارًكا للهو هيبة وشجاعة ورأيًا وحزمً 
واللعب، كامل العقل بعيد الغور حسن املشاركة يف الفقه، ولكنه يرجع إىل صحة 
إسالم وتديُّن يف اجلملة وتصوُّن وصالة وخري مع فصاحة وبالغة، وكان يبذل األموال 

. ة سنة مثان ومخسني ومئةيف الكوائن املخوفة، مات ببئر ميمون قبل أن يدخل مك
 ].٨٩-٧/٨٣السري للذهيب [

أحد : اإلمام جعفر بن حممد بن علي بن الشهيد احلسني بن علي بن أيب طالب) ٢(
األعالم، وأمه هي أم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر، وأمها هي أمساء بنت 

رتني، ولد سنة ولدين أبو بكر الصديق م: عبد الرمحن بن أيب بكر، وهلذا كان يقول
مثانني، وكان يغضب من الرافضة وميقتهم إكا علم أ�م يتعرضون جلده أيب بكر رضي 
اهللا عنه ظاهرًا وباطًنا، هذا ال ريب فيه، ولكن الرافضة قوم جهلة قد هوى بم اهلوى 

. برئ اهللا ممن تربأ من أيب بكر وعمر: رمحه اهللا تعاىل –يف اهلاوية؛ فبعًدا هلم، قال 
مات يف . إياكم واخلصومة يف الدَّين؛ فإ�ا تشغل القلب وتورث النفاق: قالوعنه 

 ].٢٧٠ – ٦/٢٥٥السري للذهيب . [سنة مثان وأربعني ومئة



 
 الجزء الثاني

 
٨٤ 
 

فــنكس رأســه طــويالً مث  ...أيــوب ابتُلــي فصــرب وإن يوســف ظُلــم فغفــر 
إيلَّ وعنـــدي يـــا أبـــا عبـــد اهللا الـــربيء الســـاحة الســـليم : رفـــع رأســـه فقـــال

جــزاك اهللا مــن كي رحــم أفضــل مــا جيــزي كوي ، الناحيــة القليــل الغائلــة
: مث تناول يده فأجلسه معه على مفرشـة مث قـال. األرحام عن أرحامهم

فــأيت بــه  –واملنفحــة مــدهن كبــري فيــه غاليــة  –غــالم علــيَّ باملنفحــة يــا 
يف حفـظ اهللا وكالءتـه : مث قـال لـه، فغلفه بيـده حـىت خلـت حليتـه قـاطرة

: فانصــرف فلحقتــه فقلــت، أحلــق أبــا عبــد اهللا جائزتــه وكســوته، يــا ربيــع
؛ ورأيـــت بعـــد كلـــك مـــا قـــد رأيـــت، إين قـــد رأيـــت قبـــل كلـــك مـــا مل تـــر

إنـك رجـل منـا أهـل ، نعـم: قال؟ فما الذي قلت، يكرأيتك حترك شفت
، اللهـــم احرســـين بعينـــك الـــيت ال تنـــام«: قلـــت. البيـــت ولـــك حمبـــة وود

وال أهلــــك ، واغفــــر يل بقــــدرتك علــــيَّ ، واكنفــــين بركنــــك الــــذي ال يــــرام
ربِّ كـــم مـــن نعمـــة أنعمـــت بـــا علـــّي قـــلَّ لـــك عنـــدها ، وأنـــت رجـــائي

فيــا مــن قــل ، لــك عنــدها صــربيوكــم مــن بليــة ابتليتــين بــا قــلَّ ، شــكري
ويـــا مـــن قـــل عنـــد بليتـــه صـــربي فلـــم ، عنـــد نعمـــه شـــكري فلـــم حيـــرمين

يـا كا املعـروف الـذي ، ويا من رآين علـى اخلطايـا فلـم يفضـحين، خيذلين
أســألك أن تصــلي ، ويــا كا الــنعم الــيت ال ُحتصــى أبــًدا، ال ينقضــي أبــًدا

، مــن شــرهوبــك أدرأ يف حنــره وأعــوك بــك ، علــى حممــد وعلــى آل حممــد
وال  ...اللهــم أعــين علــى ديــين بــدنياي وعلــى آخــريت بتقــواي واحفظــين 

تكلـــين إىل نفســـي فيمـــا حضـــرته يـــا مـــن ال تضـــره الـــذنوب وال تنقصـــه 
إنــــك أنــــت ، اغفــــر يل مــــا ال يضــــرك وأعطــــين مــــا ال ينقصــــك، املغفــــرة
أسألك فرًجا قريًبا وصربًا مجيالً ورزقًا واسًعا والعافية مـن مجيـع ، الوهاب
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 عني ما أجد –تعالى  –قد كشف اهللا 

دخلـــت علـــى املنصـــور فرأيتـــه مغموًمـــا : قـــال مطـــرف بـــن مصـــعب
، يــا مطــرف: فقــال يل، حزيًنــا قــد امتنــع مــن الكــالم لفقــد بعــض أحبتــه

فهــل مــن دعــاء ؛ ركبــين مــن اهلــم مــا ال يكشــفه إال اهللا الــذي ابــتالين بــه
حـــدثين ، يـــا أمـــري املـــؤمنني: فقلـــت؟ كشـــف عـــينأدعـــو اهللا بـــه عســـاه ي

َدَخَلـــْت يف أُكن : حممـــد بـــن ثابـــت عـــن عمـــرو بـــن ثابـــت البصـــري قـــال
رجــــل مــــن أهــــل البصــــرة بعوضــــة حــــىت وصــــلت إىل صــــماخيه فأنصــــبته 

ادُع بـــدعاء : فقـــال رجـــل مـــن أصـــحاب الســـجن، وأســهرت ليلـــه و�ـــاره
زة ويف الـــذي دعـــا بـــه يف املفـــا العـــالء بـــن احلضـــرمي صـــاحب النـــيب 

: قلـــت؟ يرمحـــك اهللا -ومـــا هـــو : قـــال. ســـبحانه –البحـــر وخلَّصـــه اهللا 
بعـث العــالء بــن احلضــرمي إىل البحــرين فســلكوا مفــازًة وعطشــوا عطًشــا 

يـــا علــيم يـــا : فنـــزل فصــلى ركعتـــني مث قــال، شــديًدا حــىت خشـــوا اهلــالك
 . حليم يا علي يا عظيم اسقنا

، قعـت علينـا ومطرنـافإكا حنن بسـحابة كأ�ـا جنـاح طـائر قع: قال 
مث انطلقنا حىت أتينا على خليج من البحـر ، حىت مألنا كل إناء وسقاء

                              
وسري أعالم النبالء  ١٠١-٩٩الفرج بعد الشدة للحافظ ابن أيب الدنيا ص: انظر) ١(

 .٢٦٨-٦/٢٦٦للذهيب 
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فلـــم جنـــد ســـفًنا فصـــلى ، مـــا خـــيض قبـــل كلـــك اليـــوم وال خـــيض بعـــده
مث أخذ بعنان . يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم أجزنا: ركعتني مث قال
واهللا ، ى املـاءفمشينا عل: قال أبو هريرة. جوزوا باسم اهللا: فرسه مث قال

، وكـــان اجلـــيش أربعـــة آالف فـــارس، مـــا بللنـــا قـــدًما وال خّفـــا وال حـــافرًا
فدعا الرجل بـا فمـا برحنـا حـىت خرجـت مـن أكنـه هلـا طنـني حـىت : قال

فاسـتقبل املنصـور القبلـة ودعـا بـذا الـدعاء : قال. صكت احلائط وبرئ
عـين مـا  يـا مطـرف قـد كشـف اهللا : وقـال، ساعًة مث انصرف بوجهـه إيلَّ 

Pودعا بالطعام فأجلسين فأكلت معه . كنت أجد من اهلمَّ 

)
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 دعا له بالبركة

Pأنبأنــــا إمساعيــــل بــــن محــــاد: عــــن إمساعيــــل يقــــول

)
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٢(
P  بــــن أيب حنيفــــة

Pالنعمـــان

)
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٣(
P واهللا مـــا ، بـــن ثابـــت بـــن املرزبـــان مـــن أبنـــاء فـــارس األحـــرار

                              
 .٤٢-٤١بكر الطرطوشي ص،  الدعاء املأثور وآدابه لإلمام أيب: انظر) ١(
كان كا علم ودين وصالح وورع تام؛ ملا تويف والده كان عنده : محاد بن أيب حنيفة الفقيه) ٢(

بل دعها عندك، : ودائع كثرية وأهلها غائبون، فنقلها محاد إىل احلاكم ليستلمها، فقال
ففعل القاضي . رىز�ا واقبضها حىت تربأ منها كمة الوالد مث افعل ما ت: فقال. فإنك أهل

كلك وبقي يف وز�ا وحسابا أياًما، واسترت محاد فما ظهر حىت أودعها القاضي عند 
 ].٦/٤٠٦السِّري للذهيب . [أمني، تويف سنة ست وسبعني ومئة كهالً 

موىل بين تيم اهللا بن ثعلبة اإلمام فقيه امللة عامل العراق، : أبو حنيفة النعمان الكويف) ٣(
وعين بطلب اآلثار وارحتل يف كلك، وأما الفقه والتدقيق يف الرأي ولد سنة مثانني 

وغوامضه فإليه املنتهى، والناس عليه عيال يف كلك؛ عن أسد بن عمرو أن أبا حنيفة 
صلى العشاء والصبح بوضوء أربعني سنة، وروى نوح اجلامع من  –رمحه اهللا تعاىل  –

= 
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 وكهـــب ثابـــت إىل، ولـــد جـــدي يف ســـنة مثـــانني؛ وقعـــت علينـــا رق قـــط
وحنـن نرجـو مـن اهللا أن ، علي وهو صغري فدعا له بالربكة فيـه ويف كريتـه

Pرضي اهللا عنه –يكون استجاب كلك لعليٍّ 
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 اللهم لك الحمد

Pحــدثنا ابــن عيينــة : قــال عبــد الصــمد بــن يزيــد مردويــه

)
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٢(
P  أن عبــد

Pالعزيـــز بـــن أيب رواد 

)
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٣(
P أقرضـــنا مخســـة آالف درهـــم إىل : قـــال األخ لـــه

=                               
 -قلت . أن يلي القضاء فلم جيب غري وجه أن اإلمام أبا حنيفة ُضرب غري مرة على

وهذا أمر ال شك . اإلمامة يف الفقه ودقائقه مسلَّمة إىل هذا اإلمام: والكالم للذهيب
فيه، وليس يصح يف األكهان شيء إكا احتاج النهار إىل دليل، تويف شهيًدا مسقًيا يف 

 ].٤٠٣-٦/٣٩٠السري للذهيب . [سنة مخسني ومئة
 .٦/٣٩٥يب، سري أعالم النبالء للذه) ١(
موىل حممد بن مزاحم اإلمام اهلاليل حافظ العصر، مولده بالكوفة : سفيان بن عيينة) ٢(

سنة سبع ومئة، طلب احلديث وهو حدث؛ بل غالم، ولقي الكبار ومحل عنهم 
علًما مجّا، وأتقن وجوَّد ومجع وصنَّف وعمَّر دهرًا، وازدحم اخللق عليه، وانتهى إليه 

: ِحل إليه من البالد، وأحلق األحفاد باألجداد، قال جماهد بن موسىعلوُّ اإلسناد، ورُ 
ومن كالمه رمحه . ما كتب شيًئا إال حفظته قبل أن أكتبه: مسعت ابن عيينة يقول

 ٤٥٤/ ٨السري للذهيب . [عاش إحدى وتسعني سنة. العلم إكا مل ينفعك ضرك: اهللا
- ٤٧٥.[ 

أمين بن بدر موىل األمري املهلب بن : مون، وقيلاسم أبيه مي: عبد العزيز بن أيب رواد) ٣(
وقال يوسف بن . كان من أعبد الناس: أيب صفرة األزدي املكي، قال ابن املبارك

: فبينا هو يطوف حول الكعبة إك طعنه املنصور بأصبعه، فالتفت فقال: ... أسباط
قطُّ أصرب ما رأيت أحًدا : وقال أبو عبد الرمحن املقرئ. قد علمت أ�ا طعنة جبار

السري . [تويفِّ سنة تسع ومخسني ومئة. على طول القيام من عبد العزيز بن أيب رواد
= 
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ما صنعت بابن : فلما جنَّه الليل قال، فُسرَّ التاجُر ومحلها إليه. املوسم
فــال يعــرف لــه ، مــا أدري مــا حيــدث لنــا، شــيخ كبــري وأنــا كبــري؟ أيب رواد

لـــئن أصـــبحت آلتيتـــه فأشـــاوره وأجعلـــه منهـــا يف ، ولـــدي مـــا أعـــرف لـــه
ودعـا . اللهم أعطه أفضـل مـا نـوى: فلما أصبح أتاه فأخربه فقال، حل

فكلمـــا ، فإمنـــا استقرضـــناه علـــى اهللا، ن كنـــت إمنـــا تشـــاورينإ: لـــه وقـــال
 . فإكا جعلتنا يف حل كأنه يسقط، اغتممنا به كفر اهللا به عنا

فـأتى ، فما أتـى املوسـم حـىت مـات التـاجر؛ وكره التاجر أن خيالفه 
ولكـن ؛ مل يتهيـأ: فقـال هلـم. مال أبينا يا أبـا عبـد الـرمحن: أوالده فقالوا

فلمــا كــان املوســم اآليت مل ، فقــاموا مــن عنــده. وســم اآليتامليعــاد بيننــا امل
إيـــش أهـــون عليـــك مـــن اخلشـــوع وتـــذهب بـــأموال : يتهيـــأ املـــال فقـــالوا

، قد كـان خـاف هـذا وشـبهه؛ رحم اهللا أباكم: فرفع رأسه فقال. الناس
. وإال فــأنتم يف حــل ممــا قلــتم، ولكــن األجــل بيننــا وبيــنكم املوســم اآليت

املقام إك ورد عليه غالم كان قـد هـرب لـه إىل فبينا هو كات يوم خلف 
ــر وأن معــه مــن التجــارة مــا ال ، اهلنــد بعشــرة آالف درهــم فــأخربه أنــه اجتَّ

ــــك احلمــــد: فســــمعته يقــــول: قــــال ســــفيان، ُحيصــــى ســــألناك مخســــة ، ل
امحـــل العشـــرة آالف ، فبعثـــت إلينـــا عشـــرة آالف يـــا عبـــد اليـــد، آالف
: فقـال العبـد. يننـا وبـني أبـيهممخسة هلم ومخسة لإلخـاء الـذي ب؛ إليهم

ومـا معـك فلـك ، يا بين أنت حـرٌّ لوجـه اهللا: فقال؟ من يقبض ما معي
P

)
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 ].١٨٧-٧/١٨٤للذهيب 

وسري أعالم  ٥٠٤-٥٠٣هـ، ص١٦٠-١٤١حوادث ووفيات : تاريخ اإلسالم) ١(
= 



 

 ٨٩ اء من عجائب الدع
 

* * * 
 علم ورزق

Pكهــب إبــراهيم بــن أدهــم 
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P وكــان ، زائــرًا إىل والــد احلســن الفــزاري

ـــــاب فقـــــال يل أيب: قـــــال، احلســـــن صـــــغريًا . انظـــــر مـــــن هـــــذا: فقـــــرع الب
يــا : فــدخلت فقلــت، ففزعــُت منــه فخرجــت فــإكا رجــل آدم عليــه عبــاءةٌ 

فأخـذ ، فخـرج إليـه أيب فلمـا رآه اعتنقـه مث دخـال. رجـل مـا أعرفـه، أبتاه
ثه إن ابـين ، يـا أيب إسـحاق: فقال له أيب، ووقفت أنا بني أيديهما، حيدِّ

. فــادع اهللا أن حيبِّــب إليــه العلــم وأن يرزقــه حــالالً ، هــذا بليــد يف الــتعلم
اللهــم علمــه كتابــك وارزقــه : مث قــال فأقعــدين يف حجــره ومســح برأســي

Pكتابه وُرزقت حالالً   –تعاىل  –فعلمين اهللا : قال. حالالً 

)
209F

٢(
P . 

* * * 

=                               
 .١٨٦-٧/١٨٥النبالء للذهيب، 

تويف سنة . املئةإبراهيم بن أدهم بن منصور أبو إسحاق العجلي مولده يف حدود ) ١(
 ].٣٩٣-٧/٣٨٧السري للذهيب . [اثنتني وستني ومئة

 .بتصرف يسري ٨/٨حلية األولياء أليب نعيم ج: انظر) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
٩٠ 
 

 عجز عنه األطباء

Pعن العطاف بن خالد 

)
210F

١(
P  أن رجالً اشتكى شكوى شديدًة وأعيـا

ـــا إىل ســـعيد بـــن املســـيب فقـــال، األطبـــاء إين ، يـــا أبـــا حممـــد: فـــأتى يوًم
 –تعـاىل  –فـادع اهللا ، أعيـت األطبـاء اشتكيت شكوى طالت يب وقـد

عــز  –فقـام سـعيد وتوضــأ مث صـلى ركعتـني ودعـا اهللا . أن يكشـف عـين
Pواحلمد هللا كثريًا ، فما لبث أن برأ وصحَّ ، له –وجل 

)
211F

٢(
P . 

* * * 
 رجع إلى حاله

Pكــان املفضَّــل : قــال هليعــة بــن عيســى

)
212F

٣(
P  دعــا اهللا أن يُــْذِهَب عنــه

فــدعا اهللا ، خيــتلس عقلُــه ومل يهنــأه عــيشفكــاد أن ، فأكهبــه عنــه، األمــل

                              
العطاف بن خالد بن عبد اهللا بن العاص بن وابصة بن خالد بن عبد اهللا بن عمر ) ١(

من مالك  أنا أسنُ : اإلمام أحد املشايخ الثقات مسعه حيىي بن بكري يقول: بن خمزوم
السري . [موته قريب من مالك: والكالم للذهيب -ولدت سنة إحدى وتسعني قلت 

 ].٢٧٤-٨/٢٧٣للذهيب 
 .بتصرف يسري ٧٤املستغيثون باهللا تعاىل البن بشكوال، ص: انظر) ٢(
اإلمام العالمة احلجة القتباين املصري، قاضي مصر، : املفضل بن فضالة بن عبيد) ٣(

قال عيسى بن . كان من أهل الدين والورع والفضل: خيه فقالككره ابن يونس يف تار 
كان املفضل قاضًيا علينا، وكان جماب الدعوة، وكان مع ضعف بدنه يطيل : زغبة

كان مصريّا، رجل صدق، إكا جاءه َمْن ُكِسَرت يُده أو رجُله : قال ابن معني. القيام
السري للذهيب . [ئةجربها، وكان يعمل األرحيية، تويف سنة إحدى ومثانني وم

)١٧٢-٨/١٧١.[( 



 

 ٩١ اء من عجائب الدع
 

Pأن يردَّ إليه األمل فردَّه فرجع إىل حاله 

)
213F

١(
P . 

* * * 
 عليه بصره –تعالى  - ردَّ اهللا

مسعـت أبـا : حـدثين بعـض أصـحابنا قـال: قال العباس بن مصـعب
Pمـــر ابـــن املبـــارك : وهـــب يقـــول

)
214F

٢(
P أســـألك أن : برجـــل أعمـــى فقـــال لـــه

Pوأنا أنظر، فدعا اهللا فردَّ عليه بصره. تدعو يل أن يرد عليَّ بصري

)
215F

٣(
P . 

* * * 
 الليلة الليلة

                              
 ).٨/١٧٢(سري أعالم النبالء للذهيب ) ١(
اإلمام عامل زمانه وأمري األتقياء يف وقته احلنظلين، موالهم الرتكي : عبد اهللا بن املبارك) ٢(

قال حيىي . مث املروزي، احلافظ الغازي أحد األعالم، مولده يف سنة مثان عشرة ومئة
. ت دقيق املسائل فلم أجده يف كتب ابن املبارك أيست منهكنت إكا طلب: بن آدم

أخربين خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة، فقدم إىل الناس مخسة : وقال أيب
وعشرين خوانًا من فالوكج، وكان ينفق على الفقراء يف كل سنة مائة ألف درهم، قال 

مثل الفضل بن اجتمع مجاعة : احلسن بن عيسى بن ماسرجس موىل ابن املبارك
. تعالوا نعد خصال ابن املبارك من أبواب اخلري: موسى وخملد بن احلسني فقالوا

العلم والفقه واألدب والنحو واللغة والزهد والفصاحة والشعر وقيام الليل : فقالوا
والعبادة واحلج والغزو والشجاعة والفروسية والقوة وترك الكالم فيما ال يعنيه 

السري . [ف على أصحابه، مات سنة إحدى ومثانني ومئةواإلنصاف وقلة اخلال
 )].٤٢١-٨/٣٧٨(للذهيب 

 ).٨/٣٩٥(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٣(



 
 الجزء الثاني

 
٩٢ 
 

Pقــال فضــيل بــن عيــاض 

)
216F

١(
P :يعــين  -إن حبســين : قــال إبــراهيم التيمــي

ولكــن أخــاف أن يبتليــين فــال أدري علــى مــا ؛ فهــو أهــون علــيَّ  -احلجــاج 
فحبســين فــدخلت : قــال إبــراهيم. خيــاف الفتنــة: قــال فضــيل. أكــون عليــه

، يد واحد يف مكان ضـيق ال جيـد الرجـل إال موضـع جملسـهعلى اثنني يف ق
فجـــيء برجـــل مـــن أهـــل : قـــال، فيـــه يـــأكلون وفيـــه يتغوطـــون وفيـــه يصـــلون

؛ اصــربوا: البحــرين فأدخــل علينــا فلــم جيــد مكانًــا فجعلــوا يرتامــون بــه فقــال
مننــت علــيَّ ، يــا ربّ : فلمــا كــان الليــل قــام يصــلي فقــال. فإمنــا هــي الليلــة

الليلـة الليلـة ، يـا رب، ابك مث سلطَت عليَّ شـرَّ خلقـكبدينك وعلمتين كت
أيــــن : فمــــا أصــــبحنا حــــىت ضــــرب البــــواب الســــجن فقــــال. ال أصــــبح فيــــه

فجــاء فقــام ، فخلــى ســبيله. مــا دعــا بــه الســاعة إال ليقتــل: فقلنــا؟ البحــراين
Pأطيعوا اهللا ال يعصكم: على الباب فسلَّم علينا وقال

)
217F

٢(
P . 

* * * 
 فأعطني ذلك

                              
اإلمام الثَّبت، روى عنه سفيان الثوري أجلُّ : الفضيل بن عياض التميمي اخلراساين) ١(

علماء أهيب ما رأيت يف ال: قال الرشيد. شيوخه وبينهما يف املوت مائة وأربعون عاًما
واهللا ما حيل : قال الفضيل: وقال فيض بن إسحاق. من مالك وال أورع من الفضيل

قال عبد الصمد بن . لك أن تؤكي كلًبا أو خنزيرًا بغري حق فكيف تؤكي مسلًما
لو أن يل دعوة مستجابة ما جعلتها إال يف إمام؛ : مسعت الفضيل يقول: يزيد

إكا مل تقدر على قيام الليل وصيام : وعنه قال .فصالح اإلمام صالح البالد والعباد
وهو من أقران سفيان بن عيينة يف املولد، . النهار فاعلم أنك حمروم كبـََّلْتك خطيئُتك

 ].٤٤٢-٨/٤٢١السري للذهيب، . [ولكنه مات قبله بسنوات
 .بتصرف يسري ٨٤-٨٣الفرج بعد الشدة للحافظ ابن أيب الدنيا، ص: انظر) ٢(



 

 ٩٣ اء من عجائب الدع
 

Pغــزا أبــو معاويــة األســود : فضــيل العكــي قــال أمحــد بــن

)
218F

١(
P  فحضــر

، املســــلمون حصــــًنا فيــــه علــــج ال يرمــــي حبجــــر وال نشــــاب إال أصــــاب
. َوَمـا َرَمْيــَت ِإْذ َرَمْيــَت َوَلِكــنَّ اللَّــَه َرَمــى: فشـكوا إىل أيب معاويــة فقــرأ

؟ أين تريدون بإكن اهللا: فلما وقف قال، السرتوين منه، ]١٧: األنفال[
: أي رب قـــد مسعـــت مـــا ســـألوين فـــأعطين كلـــك: قـــال. ذاكرياملـــ: قـــالوا

Pمث رمى املذاكري فوقع . بسم اهللا

)
219F

٢(
P . 

* * * 
- تعالى  –صلى ركعتين فكفاه اهللا 

دخلــت علــى : عــن الفضــل بــن الربيــع حاجــب هــارون الرشــيد قــال
Pالرشــــيد 

)
220F

٣(
P  ــــواع مــــن أمــــري املــــؤمنني فــــإكا بــــني يديــــه صــــيارة ســــيوف وأن

                              
: صحب سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وغريمها، قال أبو داود: ة األسودأبو معاوي) ١(

ومن  . ملا مات علي بن الفضيل حج أبو معاوية األسود من طرسوس ليعزي الفضيل
من كانت الدنيا مهه طال غمه، ومن خاف ما بني يديه ضاق به كرعه : كالمه

 )].٧٩-٩/٧٨(السري للذهيب [
 ).٩/٧٩(يب، سري أعالم النبالء للذه) ٢(
مولده يف سنة مثان وأربعني ومئة، وكان من : هارون الرشيد بن املهدي حممد العباسي) ٣(

إنه كان يصلي يف : أنبل اخللفاء وأحشم امللوك كا حج وغزو وشجاعة ورأي، قيل
خالفته يف كل يوم مائة ركعة إىل أن مات، ويتصدَّق بألف، وكان حيب العلماء 

يبغض اجلدال والكالم، ويبكي على نفسه وهلوه وكنوبه؛ ال ويعظِّم حرمات الدين و 
سيما إكا ُوعظ، وعظه الفضيل مرة حىت شهق يف بكائه، وملا بلغه موت ابن املبارك 
حزن عليه وجلس للعزاء فعزاه األكابر، مات غازيًا خبراسان وقربه مبدينة طوس، تويف 

 )].٢٩٤-٩/٢٨٦(السري للذهيب . [سنة ثالث وتسعني ومئة



 
 الجزء الثاني

 
٩٤ 
 

: لبيــك يــا أمــري املــؤمنني قــال يل: قلــت. ضــيليــا ف: فقــال يل، العــذاب
كهـب الرجـل ، إنا هللا وإنا إليـه راجعـون: فقلت ...عليَّ بذا احلجازي 

فصـــلى مث ؟ أصـــلي ركعتـــني: فقـــال. أجـــب أمـــري املـــؤمنني: فأتيتـــه فقلـــت
فلمــا دخلنــا الــدهليز ، ركــب بغلــة كانــت لــه فصــرنا مًعــا إىل دار الرشــيد

فلما وصلنا ، هليز الثاين حرك شفتيهفلما دخل الد، األول حرك شفتيه
الرشيد قام إليه أمـري املـؤمنني كاملسـرتيب لـه فأجلسـه موضـعه وقعـد بـني 

وخاصُة أمري املؤمنني قيام ينظرون إىل ما أعده لـه مـن ، يديه يعتذر إليه
فتحـــدثوا طـــويالً مث أكن لـــه ، أنـــواع العـــذاب وإكا هـــو جـــالس بـــني يديـــه

وعـاء الـدراهم  –امحل بني يديـه بـدرة ، يا فضل: فقال يل، باالنصراف
Pمث سأله الفضل عن كلك فذكر له الدعاء ، فحملت –

)
221F

١(
P . 

* * * 
- تعالى  –ترك صديقة ودعا اهللا 

Pعن شقيق البلخـي 

)
222F

٢(
P كنـت يف بيـيت قاعـًدا فقـال يل أهلـي: قـال :

                              
 .بتصرف) ٩/٧٩(حلية األولياء للحافظ أيب نعيم : انظر) ١(
كنا مع : شيخ خراسان، عن حامت األصم قال: شقيق بن إبراهيم األزدي البلخي) ٢(

شقيق وحنن مصافو العدو الرتك يف يوم ال أرى إال رؤوسا تندر وسيوفًا تقطع ورماًحا 
: قال. ال واهللا: كيف ترى نفسك هي مثل ليلة عرسك؟ قلت: تقصف، فقال يل

مث نام بني الصفني على درقته حىت غط فأخذين تركي . لكين أرى نفسي كذلك
فأضجعين للذبح، فبينما هو يطلب السكني من خفه إك جاءه سهم عائر كحبه، قتل 

السري للذهيب . [يف غزاة كوالن سنة أربع وتسعني ومئة –رمحه اهللا  –شقيق 
)٣١٦-٩/٣١٣.[( 



 

 ٩٥ اء من عجائب الدع
 

وال حيـــل لـــك أن ، يــا أبـــا علـــي قـــد تــرى مـــا بـــؤالء األطفـــال مــن اجلـــوع
وكـان ، فأسـبغت الوضـوء: قـال شـقيق. اقة هلـم بـهحتمل عليهم ما ال ط

إن تكـون يل حاجـة أن  –تعـاىل  –يل صديق ال يزال يقسم عليَّ باهللا 
فلما خرجـت مـن املنـزل ، فخطر ككره ببايل، أعلمه با وال أكتمها عنه

مــن (مــررت باملســجد فــذكرت مــا روي عــن أيب جعفــر حممــد بــن علــي 
فـدخلت : قـال) عـز وجـل – فليبـدأ بـاهللا، عرضت له حاجة إىل خملوق

يـــا : مث منـــت فرأيـــت يف منـــامي أنـــه قيـــل، املســـجد وصـــليت فيـــه ركعتـــني
فاســتيقظت : قــال. مث تنســاه –تعــاىل  –تــدلُّ العبــاد علــى اهللا ، شــقيق

فلـــم أخـــرج مـــن املســـجد حـــىت ، وعلمـــت أن كلـــك تنبيـــه نبهـــين ريب بـــه
 وتوكلــت علــى اهللا، صــليت العشــاء اآلخــرة مث تركــت الــذهاب لصــاحيب

وانصـــرفت إىل املنـــزل فوجـــدت الـــذي أردت أن أقصـــده يف  –تعـــاىل  –
اهللا ، احلاجــة قـــد حركـــه املـــوىل الكــرمي عـــامل اخلفيـــات وكاشـــف الكربـــات

واحلمــد هللا كثــريًا  ، وأجــرى ألهلــي علــى يديــه مــا أغنــاهم وكفــاهم، تعــاىل
 . كما هو أهله

 مــــن التفــــرغ للعبــــادة الســــعي يف(: رمحــــه اهللا تعــــاىل –قــــال الــــذهيب 
إن أفضــل مــا أكــل «: قــال النــيب ؛ وال ســيما ملــن لــه عيــال؛ الســبب

أما من يعجز عـن السـبب لضـعف أو لقلـة . »الرجل من كسب يمينه
Pله حظًا يف الزكاة  –تعاىل  –حيلة فقد جعل اهللا 

)
223F

١(
P . 

                              
 ).٢/٥٧٠(ء للذهيب سري أعالم النبال )١(



 
 الجزء الثاني

 
٩٦ 
 

* * * 
 دعاء بعد العطش

بلغنا أن ملًكا مـن امللـوك األعـاجم أقبـل : عن السري بن حيىي قال
فلمـــــا رأوه اعتصـــــموا بربــــــوة ، قـــــي عصـــــابة مـــــن املســـــلمنييف جـــــيش فل

مــا أحــد وال شــيء أشــد علــيهم مــن : فصــعدوا فوقهــا فقــال كلــك امللــك
فأحــاطوا بــم ، أن حنــيط بــم مث ننــزهلم مكــا�م حــىت ميوتــوا مــن العطــش

فأقبلـــــت ، عـــــز وجـــــل –فاســـــتقوا اهللا ، فأصـــــابم حـــــر شـــــديد وعطـــــش
ملاء حىت ميتلـئ مث يشـرب فجعل الرجل حيمل برنسه يتلقى به ا، سحابة

ارحتلــوا فــواهللا ال أقتــل قوًمــا ســقاهم اهللا : فقــال كلــك امللــك، حــىت يــروى
Pنظرأمن السماء وأنا 

)
224F

١(
P . 

* * * 
 دعا عليه فعمي

)225F٢(P)حبشـــل(: قـــال أمحـــد بـــن عبـــد الـــرمحن
P : طلـــب عبـــاد بـــن حممـــد

Pاألمري عمِّي 

)
226F

٣(
P فهـدم عبـاد بعـض دارنـا، فتغيب عمي، ليوليه القضاء ،

                              
 .٦٤كتاب جمايب الدعوة البن أيب الدنيا ص: انظر )١(
. حبشل: موالهم املصري ويعرف: احلافظ العامل احملدث أمحد بن عبد الرمحن القرشي) ٢(

ابن أخي عامل مصر عبد اهللا بن وهب وكان من أبناء التسعني رمحه اهللا مات سنة 
 )].٣٢٣-١٢/٣١٧(السري للذهيب . [أربع وستني ومئتني

عبد اهللا بن وهب بن مسلم اإلمام الفهري موالهم املصري احلافظ، وكان : عمه هو) ٣(
= 



 

 ٩٧ اء من عجائب الدع
 

؟ الكـــذا وكـــذا أن يلـــي القضـــاءهـــذا مـــىت طمـــع : لصـــباحي لعبـــادفقـــال ا
فعمـي الصـباحي بعـد مجعـة : قـال، فبلغ كلك عمي فـدعا عليـه بـالعمى

P

)
227F

١(
P . 

* * * 
 دعاء في يوم حار

ــا حــدثنا: قــال ابــن مســروق Pيعقــوب ابــن أخــي معــروف أن معروًف

)
228F

٢(
P 

Pاستسقى هلم يف يوم حار فما استتموا رْفَع ثيابم حىت مطروا

)
229F

٣(
P . 

* * * 
=                               

قرئ على عبد اهللا بن وهب : من أوعية العلم ومن كنوز العمل، قال خالد بن خداش
فلم يتكلم بكلمة : فخر مغشًيا عليه، قال –تأليفه  –) كتاب أهوال يوم القيامة(

نذرُت أين كلما اغتبت : ه اهللا تعاىل ، عن ابن وهب يقولرمح –حىت مات بعد أيام 
إنسانًا أن أصوم يوًما فأجهدين، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أين كلما اغتبت 

مات سنة سبع وتسعني . إنسانًا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة
 )].٢٣٤-٩/٢٢٣(السري للذهيب . [ومئة

 ).٩/٢٢٧( سري أعالم النبالء للذهيب) ١(
إكا أراد اهللا بعبد شرًا أغلق عنه باب العمل : ومن كالمه: معروف الكرخي البغدادي )٢(

: وفتح عليه باب اجلدل، وقص إنسان شارب معروف فلم يفرت عن الذكر فقال
مر معروف : قال عبيد بن حممد الوراق. أنت تعمل وأنا أعمل: كيف أقّص؟ فقال

. فشرب رجاء الرمحة، مات سنة مئتني.  من شربرحم اهللا: وهو صائم بسقاء يقول
 )].٣٤٥-٩/٣٣٩(السري للذهيب [

 ).٣٤٣-٩/٣٤٢(سري أعالم النبالء للذهيب  )٣(



 
 الجزء الثاني

 
٩٨ 
 

 أصبحت يده ملوية

كـان رجـٌل مـن بـين فهـد قـد كـرب : عن أيب عبد الرمحن الطائي قـال
وكــان لــه ولــد ، وكــان لــه ابــن يقــال لــه منــازل، وضــعف يكــىن أبــا منــازل

وكــان يقــبض عطــاء أبيــه ، وكــان إكا أصــاب شــيًئا أعطــاهم إيــاه، صــغار
تأثر وكــان منــازل يســ، فولــد للشــيخ ابنتــان صــغريتان، وكــان شــيًخا كبــريًا

فقــام . أعطــوين عطــاءه: فلمــا خــرج العطــاء خــرج منــازل فقــال، علــيهم
فحمــل عطـاءه مث قــام ، ففعلـوا. أعطــوين عطـائي يف يــدي: الشـيخ فقـال

فلمـــا . دعـــه: فقــال. هلـــمَّ أمحــل عنـــك: يتوكــأ علـــى منــازل فقـــال منــازل
فانصـــرف ، خـــال لـــه الطريـــق فـــك يـــد أبيـــه مث أخـــذ العطـــاء فـــذهب بـــه

: قــال؟ مــا صــنعت: فقــال لــه أهلــه وولــده، يءالشــيخ ولــيس يف يــده شــ
 : مث أنشأ يقول. أخذ منازل عطائي

 جزت رحم بيني وبين منازل
 

 
ـــــــــه   جـــــــــزاء كمـــــــــا يســـــــــتنجز الـــــــــدَّين طالُب

 ربيُته حتى إذا ما هوى استوى 
 

 
 كبيــــــــًرا وســــــــاوى عامــــــــل الــــــــرمح عاربــــــــه 

 تظلمني مالي كذا ولوى يدي 
 

 
ــــــــــوى يــــــــــده اهللا الــــــــــذي هــــــــــو غالبــــــــــه   ل

Pبح منازل ملويًة يده فأص 

)
230F

١(
P . 

* * * 
                              

 .٦٢-٦١كتاب جمايب الدعوة البن أيب الدنيا، ص: انظر )١(



 

 ٩٩ اء من عجائب الدع
 

 دعاء على العائن

Pروى أبــــو نعــــيم عــــن أبيــــه عــــن خالــــه أن النبــــاجي 

)
231F

١(
P   كــــان جمــــاب

كــان يف ســفر فأصــاب رجــٌل عــائٌن ناقتَــه ،  الــدعوة ولــه آيــات وكرامــات
بــــالعني فجــــاءه النبــــاجي ودعــــا عليــــه بألفــــاظ فخرجــــت حــــدقتا العــــائن 

Pونشطت الناقة 

)
232F

٢(
P . 

* * * 
 وحده -تعالى  –بل أسأل اهللا 

كــان إســحاق بــن عبَّــاد البصــري نائًمــا فــرأى يف منامــه قــائالً يقــول 
مــا : قــالوا؟ هــل يف جريانــه حمتــاج: فاســتيقظ فســأل. أغــث امللهــوف: لــه

فقـام ؟ أتنـام ومل تغـث امللهـوف: مث نام فأتاه ثانًيا وثالثًا فقال لـه. ندري
صـرة حـىت وقـف فخـرج بـه إىل الب، وأخذ معه ثالمثائة درهـم وركـب بغلـة

فـــدخل املســـجد فـــإكا ، بـــه علـــى بـــاب مســـجد يصـــلي فيـــه علـــى اجلنـــائز
يــا عبــد اهللا يف : فــدنا منــه فقــال، فلمــا أحــسَّ بــه انصــرف، رجــل يصــلي
أنــا رجــل كــان رأس : قــال؟ مــا حاجتــك؟ يف هــذا املوضــع؟ هــذا الوقــت

فـأخرج لـه . مايل مائة درهـم فـذهبت مـن يـدي ولـزمين ديـن مائتـا درهـم

                              
ما ظننت أن أحًدا : له كالم شريف ومواعظ قال: النباجي العابد سعيد بن بريد) ١(

 )].٩/٥٨٦(السري للذهيب . [فيقع يف مسعه غري ما خياطبه اهللايكون يف الصالة 
 ).٩/٥٨٩(سري أعالم النبالء للذهيب،  )٢(



 
 الجزء الثاني

 
١٠٠ 

 
؟ أتعـــرفين: فأخـــذها فقـــال. هـــذه ثالمثائـــة درهـــم خـــذها: لالـــدراهم وقـــا

فـإن منـزيل ؛ فإن نابت نائبة فـأتين، أنا إسحاق بن عبَّاد: قال. ال: قال
إن نابتنـــا نائبــــة فزعنـــا إىل مــــن ، رمحــــك اهللا: فقــــال لـــه. يف موضـــع كـــذا

Pأخرجك يف هذا الوقت حىت جاء بك إلينا 

)
233F

١(
P . 

* * * 
  -تعالى  –مسجون يدعو اهللا 

Pكنـــت بأصـــبهان عنـــد أيب نعـــيم : أيب بكـــر الـــرازي قـــالعـــن 

)
234F

٢(
P  أكتـــب

فُســِعَي بــه عنــد ، وهنــاك شــيخ يســمى أبــا بكــر عليــه مــدار الفتيــا، احلــديث
وجربيــــل عــــن ميينــــه حيــــرك شــــفتيه  فرأيــــت املصــــطفى ، الســــلطان فُســــجنَ 
قــل أليب بكــر بــن علــي : يف املنــام فقــال يل املصــطفى ، بالتســبيح ال يفــرت
: قــال. كــرب الــذي يف صــحيح البخــاري حــىت يفــرج اهللا عنــهيــدعو بــدعاء ال

                              
 –رضي اهللا عنهما  –البن عباس  نور االقتباس يف مشكاة وصية النيب : انظر) ١(

 .-رمحه اهللا تعاىل  –للحافظ ابن رجب 
افظ الثقة العالمة صاحب احللية، اإلمام احل: أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين) ٢(

ولد سنة ست وثالثني وثالث مئة، ومصنفاته كثرية جًدا، قال أمحد بن حممد بن 
كان أبو نعيم يف وقته مرحوًال إليه، ومل يكن يف أفق من اآلفاق أسند وال : مردويه

أحفظ منه، كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده، فكان كل يوم نوبة واحد منهم يقرأ 
ا يريده إىل قريب الظهر، فإكا قام إىل داره رمبا كان يقرأ عليه يف الطريق جزًءا، وكان م

. ال يضجر، مل يكن له غداء سوى التصنيف والتسميع، مات سنة ثالثني وأربع مئة
 )].٤٦٤-١٧/٤٥٣(السري للذهيب [



 

 ١٠١ اء من عجائب الدع
 

Pفأصبحت فأخربته فدعا به فلم يكن إال قليالً حىت أخرج

)
235F

١(
P . 

* * * 
 الفريابي يستغيث

Pمسعت حممد بن سهل بـن عسـكر: قال إبراهيم بن أيب طالب

)
236F

٢(
P :

Pخرجنا مع حممد بن يوسف الفريايب 

)
237F

٣(
P فرفع يديـه فمـا ، يف االستسقاء

Pمطرنا أرسلهما حىت 

)
238F

٤(
P . 

* * * 

                              
 ).٥/٢٣١(فيض القدير لعبد الرؤوف املناوي ) ١(
موالهم البخاري نزيل بغداد، طوف البالد، قال : ميحممد بن سهل بن عسكر التي) ٢(

تاريخ اإلسالم . [تويف يف شعبان سنة إحدى ومخسني ومئتني: أبو العباس السراج
 ].٢٩١هـ، ص٢٦٠هـ ٢٥١للذهيب حوادث ووفيات سنة 

اإلمام احلافظ الضيب موالهم، ولد سنة بضع وعشرين : حممد بن يوسف الفريايب) ٣(
يف منامي كأين دخلت كرًما فيه أصناف العنب فأكلت من  رأيت: ومئة، عنه قال

تصيب من : عنبه كله غَري األبيض؛ فلم آكل منه شيًئا، فقصصُتها على سفيان فقال
فكان الفريايب كذلك، مل يكن جييد النظر . العلم كله غري الفرائض؛ فإ�ا جوهر العلم
 )].١١٨-١٠/١١٤( السري للذهيب. [يف الفرائض، مات سنة اثنيت عشرة ومئتني

 .١٠/١١٦سري أعالم النبالء للذهيب ) ٤(



 
 الجزء الثاني

 
١٠٢ 

 
 إذا استسقى لنا سقينا

Pقال عبد الصـمد بـن سـعيد القاضـي 

)
239F

١(
P : حـدثنا سـليمان بـن عبـد

، وجَّه املأمون إىل أهل محص ليقدموا عليه دمشـق: احلميد البهراين قال
Pحيىي بـن صـاحل وأبـا اليمـان وعلـي بـن عيـاش : فاختاروا أربعة

)
240F

٢(
P  وخالـد

Pبـــن خلـــي 

)
241F

٣(
P ،شـــيخنا وعاملنـــا: قـــال؟ اليمـــان مـــا تقـــول يف أيب: فقيـــل .

رجــل مــن األبــدال إكا : قــال؟ قــال فمــا تقــول يف علــي بــن عيــاش: قــال
Pنزلت بنا نازلة سألناه فدعا اهللا فيكفَّها وإكا استسقى لنا ُسقينا 

)
242F

٤(
P . 

* * * 
                              

. احملدث احلافظ الكندي احلمصي قاضي محص: عبد الصمد بن سعيد بن يعقوب) ١(
تويف يف سنة أربع وعشرين وثالث : مجع تارخيًا لطيًفا فيمن نزل محص من الصحابة

 )].٢٦٧-١٥/٢٦٦(السري للذهيب . [مئة
ولدت يف : احلافظ الصدوق العابد، قال: ألهلاين احلمصيعلي بن عياش بن مسلم ا) ٢(

أدخلت عليَّ بن عياش على املأمون : قال حيىي بن أكثم. سنة ثالث وأربعني ومئة
أدخلت عليك خري : فقلت. يا حيىي، أدخلت عليَّ جمنونًا: فتبسَّم مث بكى، فقال

الرجل عمل : والكالم للذهيب  -أهل الشام وأعلمهم ما خال أبا املغرية، قلت 
فسلم وتبسم مث بكى ملا رأى من الكرب واجلربوت، مات سنة تسع وعشرين . بالسنة
 )].٣٤١-١٠/٣٣٨(السري للذهيب . [ومئتني

قاضي بلده، ولد يف حدود سنة سبعني ومئة، : خالد بن خلي الكالعي احلمصي) ٣(
ذهيب السري لل. [وكان من نبالء العلماء، كأنه مات سنة نيف وعشرين ومئتني

)٦٤١-١٠/٦٤٠.[( 
وقد ككرها أيًضا يف ترمجة خالد بن خلي ) ١٠/٣٤١(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٤(

 ).١٠/٦٤١(مطولة يف 



 

 ١٠٣ اء من عجائب الدع
 

 دعا له بالتحديث

: عــن أيب القاســم األزهــري أنــه مســع أحســن بــن رزقويــه ملــا حــدَّث يقــول
وكلـــك أنـــه دعـــا اهللا يل بـــأن أبقـــى حـــىت . بكـــر الشـــافعي أدركتـــين دعـــوة أيب

P...فروى عن الشافعي وأيب احلسن الدارقطين ، أحدث فاستجيب له

)
243F

١(
P . 

* * * 
 طارت السيوف من أيديهم

وكـــان مـــن عبـــاد اهللا الصـــاحلني  -روى إبـــراهيم بـــن عيشـــون عـــن أبيـــه 
ملوضـع الـذي أخرجـوين إىل ا: ملا احتضر أيب قال: قال -املنقطعني باملنستري 

: فسـألته عـن قصـته فقـال. بـه –تعـاىل  –أجيبت فيه دعويت حىت أدعـو اهللا 
فـدعا اهللا ، هـات مـا عنـدك: وقالوا، نزل عليَّ اللصوص فقطعوا عليَّ صاليت

خيــرج مــن كــل طائفــة : وقــالوا، فنزعــوا ثيــايب وتركــوين يف املئــزر: مث قــال، تعــاىل
نفـــر مـــن ناحيـــة ورفعـــوا  رجـــل يقتلـــه مـــرة فوقـــف ســـتة نفـــر مـــن ناحيـــة وســـتة

فلما رأيت الـبالء رفعـت رأسـي حتـت ظـالل السـيوف إىل ، سيوفهم ليقتلوين
ــ: الســماء وقلــت فوقعــوا علــى ظهــورهم وطــارت . اث املســتغيثني أغثــينيــا غي

Pإخل ...سيوفهم من أيديهم 

)
244F

٢(
P . 

* * * 
                              

 ).٥/٤٥٧(تاريخ بغداد : انظر) ١(
 .بتصرف ٤٣الدعاء املأثور وآدابه لإلمام أيب بكر الطرطوشي، ص: انظر) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
١٠٤ 

 
 خرج من الجوع فرزق

د غــدوت إىل أصــبغ بــن يزيــد الــوراق أريــ: عــن يزيــد بــن هــارون قــال
فقـال ؟ ممَّ غمُّك، يرمحك اهللا: أن أمسع منه فوجدته شديد الغمِّ فقلت

فكتبــــــــُت . وإال فانصــــــــرف، إن كنــــــــت تريــــــــد أن تكتــــــــب فاكتــــــــب: يل
، فلما كان يف اليوم الثاين غدوت إليه فوجدتـه قـد تضـاعف، وانصرفتُ 

إن كنــــــت تريــــــد أن تكتــــــب فاكتــــــب وإال : فســــــألُته عــــــن كلــــــك فقــــــال
لما كان اليوم الثالث رحُت إليه فوجدتُه ف، فانصرف فكتبت وانصرفت

أراك اليـــوم واحلمـــد هللا مســـرورًا وكنـــت : فقلـــت لـــه، طلـــق الوجـــه مســـرورًا
 ؟ فما اخلرب، باألمس مغموًما

ولكــين ، أمــا إنــك لـوال ســؤالك يف اليــوم اخلـايل مــا أخربتــك: فقـال 
فلمــا كــان ، أعلمــك أين مكثــت أنــا ومــن عنــدي ثالثًــا مل نطعــم طعاًمــا

فرتكتها وأتيت . اجلوع، يا أبت: رجت إىل ابنيت الصغرية وقالتاليوم خ
، وصــــليت ركعتــــني ومــــددت يــــدي ألدعــــو، امليضــــأة فتوضــــأت للصــــالة

اللهـم إن حـرمتين الـرزق : فقلـت، فأنسيت ما كنت أحسـنه مـن الـدعاء
وافــتح علــيَّ رزقًــا ال  ...«: وفيــه، فأهلمــت الــدعاء. فــال حتــرمين الــدعاء

برمحتــك يــا ، وال لــك علــيَّ يف اآلخــرة تبعــة، منــةجتعــل ألحــد علــيَّ فيــه 
مث انصــرفُت إىل البيــت فــإكا بــابنيت الكبــرية قــد قامــت . »أرحــم الــرامحني

جاء الساعة عمي بذه الصرة من الـدراهم وحبمـال ، يا أبه: إيلَّ وقالت
أقرئـــوا أخـــي : عليـــه دقيـــق ومحـــال عليـــه مـــن كـــل شـــيء يف الســـوق وقـــال

وال أعــرف ، واهللا مــا كــان يل مــن أحــد: دقــال أصــبغ بــن زيــ ...الســالم 



 

 ١٠٥ اء من عجائب الدع
 

Pولكن اهللا على كل شيء قدير ؛ من كان هذا القائل

)
245F

١(
P . 

* * * 
 مات في اليوم الثالث

مسعــت أبــا عمــرو أمحــد بــن رئــيس : عــن خلــف بــن حممــد البخــاري
ثنا احلسني بن منصور : نيسابور ببخارى يقول Pحدَّ

)
246F

٢(
P  وقد عرض عليـه

ــــــا، قضــــــاء نيســــــابور فمــــــات يف اليــــــوم ، م ودعــــــا اهللافــــــاختفى ثالثــــــة أي
Pالثالث

)
247F

٣(
P . 

Pقـــــال رســــــته : رمحـــــه اهللا تعــــــاىل –قـــــال الــــــذهيب 

)
248F

٤(
P :ابــــــن  ســـــألت

Pمهدي

)
249F

٥(
P مـا أرى : قـال، عن الرجل يتمىن املوت خمافة الفتنة على دينه

                              
 .بتصرف ٦٥-٦٤ل، صاملستغيثون باهللا تعاىل البن بشكوا: انظر) ١(
اإلمام احلافظ الكبري، قال : احلسني بن منصور بن جعفر السلمي النيسابوري) ٢(

ربَّ معتزل للدنيا ببدنه : هو شيخ العدالة والتزكية يف عصره، ومن كالمه: احلاكم
خمالطها بقلبه، ورب خمالط هلا ببدنه مفارقها بقلبه، وهو أكيسهما، مات يف سنة 

 )].٣٨٤-١١/٣٨٣(السري للذهيب . [تنيمثان وثالثني ومئ
 ).١١/٣٨٤(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٣(
ولقبه رسته عن أمحد بن : عبد الرمحن بن عمر بن يزيد الزهري املدين األصبهاين) ٤(

 -ما كهبت يوًما إىل ابن مهدي إال وجدت األخوين األزرقني عنده : حنبل قال
-١٢/٢٤٢(السري للذهيب . [نة مخسني ومئتنيتويفِّ س. عبد الرمحن وعبد اهللا: يعين

٢٤٣.[( 
موالهم البصري اللؤلؤي، اإلمام الناقد الوِّد سيد : عبد الرمحن بن مهدي العنربي) ٥(

احلفاظ، ولد سنة مخس وثالثني ومئة، وكان إماًما حجة قدوة يف العلم والعمل، قال 
مسعت : وقال أبو عبيد .كان علم عبد الرمحن يف احلديث كالسحر: علي بن املديين

= 



 
 الجزء الثاني

 
١٠٦ 

 
متـىن املـوت أبـو بكــر ، لكـن ال يتمنـاه ِمـْن ُضـرٍّ بـه أو فاقـة؛ بـذلك بأًسـا

Pوعمر ومن دو�ما

)
250F

١(
P . 

* * * 
 وسط البحردعاء 

بــــــد امللــــــك بــــــن هاجــــــت الــــــريح فرأيــــــُت ع: حكــــــى بعضــــــهم قــــــال
Pحبيـب

)
251F

٢(
P اللهــم إن كنـت تعلــم : رافًعــا يديـه متعلًقــا حببـال املركــب يقـول

Pفسلم اهللا : قال. أين إمنا أردت ابتغاء وجهك وما عندك فخلصنا

)
252F

٣(
P . 

* * * 
 أتهزأ بالدعاء

=                               
قال أمحد بن . ما تركت حديث رجل إال دعوت اهللا له وأمسيه: عبد الرمحن يقول

عبد الرمحن ثقة، خيار، صاحل، مسلم، من معادن الصدق، تويفِّ سنة مثان : حنبل
 )].٢٠٩-٩/١٩٢(السري للذهيب . [وتسعني ومئة

 ).٩/٢٠٧(سري أعالم النبالء ) ١(
ب بن سلميان بن هارون بن جامهة بن الصحايب عباس بن عبد امللك بن حبي) ٢(

اإلمام العالمة املالكي فقيه األندلس، ولد يف : مرداس السلمي العباسي األندلسي
كان فقيًها حنويًا : حياة اإلمام مالك بعد السبعني واملئة، قال أبو الوليد الفرضي

نون العلم، سكن إلبرية من شاعرًا عروضًيا أخباريًا نسابة طويل اللسان متصرفًا يف ف
األندلس مدة، مث استقدمه األمري عبد الرمحن بن احلكم فرتبه يف الفتوى بقرطبة، 

 )].١٠٧-١٢/١٠٢(السري للذهيب . [مات سنة مثان وثالثني ومئتني رمحه اهللا
 ).١٢/١٠٥(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٣(



 

 ١٠٧ اء من عجائب الدع
 

وظلم  ولينا عامل بفسا فجار: عن أيب علي الفسوي عن أبيه قال
فلما كان اليوم الرابع اشتد علينا ، فأقمنا ثالثة أيام بلياليهن ندعو عليه

ـــــك: وقـــــال ـــــون أين أفكـــــر يف كل مث أمـــــر . بلغـــــين دعـــــاؤكم ولعلكـــــم تظن
فقـام رجـل مـنهم أديـب فوعظـه ، )املكـان املظلـم(ببعضهم إىل الـدمياس 

فاسـتقبله ثـور عليـه محـل وحتتـه بغـل نفـور فنفـر ورمـى ، فلم يتعظ وركب
فاجتـــاز األديـــب وهـــو علـــى تلـــك ، بـــه مث دار فوقـــه وشـــق بطنـــه فمـــات

 : احلال فأنشد
 أتهـــــــــــــــــــــــزأ بالــــــــــــــــــــــــدعاء وتزدريــــــــــــــــــــــــه

 
 

 تأمــــــــــــل فيــــــــــــك مــــــــــــا صــــــــــــنع الــــــــــــدعاء 
 ســــــــــــهام الليــــــــــــل ال تخطــــــــــــئ ولكــــــــــــن 

 
 

 لهــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــد ولألمــــــــــــــــــد انقضــــــــــــــــــاء 
ــــــــــــا شــــــــــــاء حكــــــــــــم   فيمســــــــــــكها إذا م

 
 

Pويرســـــــــــــــــلها إذا نفــــــــــــــــــذ القضــــــــــــــــــاء  

)
253F

١(
P 

 * * * 
  -تعالى  –حج ودعا اهللا 

حج جدي وقـد شـاخ : مسعت حممد بن املؤمل يقول: قال احلاكم
Pفلمـا رجـع ُرزق أيب فسـماه املؤمَّـل ، فدعا اهللا أن يرزقه ولًدا

)
254F

٢(
P  لتحقيـق

                              
 .٨٠املستغيثون باهللا تعاىل البن بشكوال، ص: انظر) ١(
املوىل اإلمام احملدث املتقن صدر خراسان : املؤمل بن احلسن بن عيسى بن ماسرجس) ٢(

= 



 
 الجزء الثاني

 
١٠٨ 

 
Pفوىف با ، وكنَّاه أبا الوفاء ليفي هللا بالنذور، ما أمله

)
255F

١(
P . 

* * * 
 ذهب ما به

صيب احتبس بويل وأنا : عن بكر بن حممد بن العالء القاضي قال
فـذكر ، حنو سبعة أيام فأيت يب إىل سـهل علـى عنـق غـالم لنـا ومعـي أيب

اكهبـوا بـه يـذهب اهللا مـا : له أيب احتباس بويل فمسح علـى بطـين وقـال
، فما هو إال أن خرجنا عن داره فأطلق اهللا مـا كـان يب. به إن شاء اهللا

وأمــر أيب الغــالم أن يقــف فجــرى بــويل علــى الغــالم وكهــب مــا كــان يب 
P

)
256F

٢(
P . 

* * * 

=                               
أبو الوفاء النيسابوري كان يضرب به املثل يف ثروته وسخائه وشجاعته وكان أبوه من 

السري . أحشم النصارى فأسلم على يد ابن املبارك مات سنة تسع عشرة وثالث مئة
 .٢٣-١٥/٢١للذهيب 

 .١٥/٢٢الم النبالء للذهيب سري أع) ١(
 .٥٣املستغيثون باهللا تعاىل للحافظ ابن بشكوال ص: انظر) ٢(



 

 ١٠٩ اء من عجائب الدع
 

 مبالغ في االستهزاء

Pقال ابن بشكوال 

)
257F

١(
P : مـن ) كتاب العباد(ككر قاسم بن أمحد يف

رمحــه اهللا  –كـان لشــيبان الزاهــد : قــال أبــو عبـد اهللا بــن الطويــل: تأليفـه
وكانـت لـه دار تالصـق دار إبـراهيم ، جار يعرف بابن الصـيقل –تعاىل 

إن مالك : ليه وقال لهفسأله بيعها فأىب ع، بن عيسى بن حيوية الفقيه
فــأحلَّ عليــه يف . وهــذه دويــرة حــالل ورثُتهــا عــن أيب وجــدي، غــري طــاهر
واهللا لــئن مل تأخـــذ الــثمن فيهـــا ألضــيِّقنَّ عليـــك : فقــال لـــه، بيعهــا فـــأىب

أرجــــو أن اهللا يــــدفع عــــين ضــــرك بــــدعاء : قــــال. فيهــــا حــــىت تفــــر منهــــا
بان وحسـان إكا أردت أن تـدعو اهللا فـاجتمع بشـي، نعـم: قال. اإلخوان

 . فإ�ا أقرب إىل اهللا؛ وادعو اهللا يف تلك الصومعة
فـــنهض الرجـــل مـــن وقتـــه إىل . كـــذلك نفعـــل إن شـــاء اهللا: فقـــال 

: فأعلمهمــا مبقالــة ابــن حيويــة فقــاال –رمحهمــا اهللا  –شــيبان وحســان 
فلما أتى الليل بـاتوا يف الصـومعة . كذلك نفعل إن شاء اهللا تعاىل،  نعم

فـإكا بـابن حيويـة ، ما كان السحر مسعوا صراًخا وبكاءً فل، وصلَّوا ودعوا
وكفـى ، دعاءمها فيه –تعاىل  –وأجاب اهللا ، قد مات يف كلك السحر

وانتشر هذا اخلرب مبدينة قرطبـة حـديثًا ، اهللا تعاىل الرجل واملسلمني ضرَّه
                              

خلف ابن عبد : اإلمام العامل احلافظ الناقد الوِّد حمدِّث األندلس: ابن بشكوال) ١(
امللك بن مسعود األنصاري األندلسي، ولد سنة أربع وتسعني وأربع مئة، قال أبو 

متسع الرواية شديد العناية با عارفًا بوجوهها حجة مقدًما على  كان: عبد اهللا األبار
رحل ... أهل وقته حافظًا أخباريًا تارخيًيا كاكرًا ألخبار األندلس، مسع العايل والنازل

الناس إليه وأخذوا عنه، وحدثنا عنه مجاعة ووصفوه بصالح الدخيلة وسالمة البطن 
حتمال، تويف سنة مثان وسبعني وصحة التواضع وصدق الصرب للطلبة وطول اال

 )].١٤٣-٢١/١٣٩(السري للذهيب . [ومخس مئة



 
 الجزء الثاني

 
١١٠ 

 
Pيذكر إىل وقتنا هذا 

)
258F

١(
P . 

* * * 
 دعاء اإلمام أحمد بن حنبل

Pال أيبق: قال صاحل بن أمحد

)
259F

٢(
P : فلمـا صـرنا إىل أكنـة ورحلنـا منهـا

                              
 .٨٠-٧٩املستغيثون باهللا تعاىل البن بشكوال ص: انظر) ١(
هو اإلمام حًقا وشيخ اإلسالم صدقًا أمحد بن حممد بن حنبل الذهلي : اإلمام أمحد) ٢(

أيت أبا عبد اهللا كأن اهللا مجع ر : الشيباين، ولد سنة أربع وستني ومئة، قال إبراهيم احلريب
خرجت من بغداد فما : مسعت الشافعي يقول: قال حرملة. له ِعلَم األولني واآلخرين

قال عبد اهللا بن . خلفت با رجًال أفضل وال أعلم وال أفقه وال أتقى من أمحد بن حنبل
واط كان أيب يصلي يف كل يوم وليلة ثالث مائة ركعة، فلما مرض من تلك األس: أمحد

أما حمنة القول خبلق القرآن فقد (أضعفته، فكان يصلي كل يوم وليلة مائة ومخسني ركعة، 
حبس وعذب يف عهد املعتصم وكان احملرض للفتنة أمحد بن أيب ُدَواد، حىت قال املعتصم 

يا أمري املؤمنني إنه واهللا كافر : لقد ارتكب إمثًا يف أمر هذا الرجل فقال: البن أيب دواد
وكان : فال يزال به حىت يصرفه عما يريد، قال صاحل. قد أشرك من غري وجهمشرك، 

وبقيت ... مكثه يف السجن منذ أُخذ إىل أن ضرب وخلي عنه مثانية وعشرين شهرًا 
إباماه منخلعني يضربان عليه يف الربد فُيَسخَّن له املاء، وملا أردنا عالجه خفنا أن يدس 

كل من : ومسعته يقول. اجل فعملنا الدواء واملرهم يف منزلناأمحد بن أيب دواد مسًا إىل املع
 –يف حل، واهللا  -يعين املعتصم  -ككرين ففي حل إال مبتدًعا، وقد جعلت أبا إسحاق 

أبا  ، وأمر النيب َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَال ُتِحبُّوَن َأْن يـَْغِفَر اللَُّه َلُكمْ : يقول –تعاىل 
وما ينفعك أن : قال أبو عبد اهللا. بالعفو يف قصة مسطح –عنه رضي اهللا  –بكر 

 .يعذب اهللا أخاك املسلم يف سببك
وبلغنا أن املعتصم ندم وأسقط يف يده حىت صلح، وملا ويل ابنه الواثق أظهر ما أظهر من 

ويل املتوكل جعفر فأظهر ) مث: (قال حنبل. احملنة وامليل إىل أمحد بن أيب دواد وأصحابه
... وفرج عن الناس مث وإىل أن مات أيب قل يوم ميضي إال ورسول املتوكل يأتيه  السنة

وكانت تأتينا يف كل يوم مائدة فيها ألوان يأمر با املتوكل والثلج والفاكهة وغري كلك، فما 
= 



 

 ١١١ اء من عجائب الدع
 

قــد ، البشــرى: يف جــوف الليــل وفُــتح لنــا بابــا إكا رجــٌل قــد دخــل فقــال
Pيعـــين املـــأمون . مـــات الرجـــل

)
260F

١(
P ،وكنـــت أدعـــو اهللا أن ال أراه : قـــال أيب

P

)
261F

٢(
P . 

: مسعـت أمحـد بـن حنبـل يقـول: وقال حممد بـن إبـراهيم البوشـنجي
، دعــوة اهللا أن ال جيمــع بيــين وبــني املــأمون :تبيَّنــُت اإلجابــة يف دعــوتني
 -قلــت ، مــات بالبذنـدون، فلــم أر املـأمون، ودعوتـه أن ال أرى املتوكـل

=                               
كاق منها أبو عبد اهللا شيًئا وال نظر إليها، مث أجرى املتوكل على أهله وولده يف كل شهر 

فبعث إليه . إ�م يف كفاية وليست بم حاجة: فبعث إليه أبو عبد اهللا أربعة آالف،
إمنا هذا لولدك فما لك وهلذا؟ فأمسك أبو عبد اهللا، فلم يزل جيري علينا حىت : املتوكل

ُحمَّ ) ومئتني(ملا كان أول ربيع األول من سنة إحدى وأربعني : قال صاحل. مات املتوكل
موم يتنفس تنفًسا شديًدا، وكنت عرفت علته، وكنت أيب ليلة األربعاء وبات وهو حم

إين ألرى الرجل ُحييي شيئًا من : أمرضه إكا اعتل، وجاء جار لنا قد خضب فقال أيب
فلما كانت ليلة اجلمعة ثقل وقبض صدر النهار فصاح الناس وعلت ... السنة فأفرح به 

شوارع؛ عن أيب زرعة األصوات بالبكاء حىت كأن الدنيا قد ارجتت وامتألت السكك وال
بلغين أن املتوكل أمر أن ميسح املوضع الذي وقف عليه الناس حيث ُصلي على : يقول

)] ٢٥٨-١١/١٧٧(السري للذهيب . [أمحد، فبلغ مقام ألفي ألف ومخس مائة ألف
 ).باختصار وترتيب(

عقليات قرأ العلم واألدب واألخبار وال: عبد اهللا بن هارون الرشيد العباسي: املأمون) ١(
وعلوم األوائل، وأمر بتعريب كتبهم، ودعا إىل القول خبلق القرآن، وبالغ، نسأل اهللا 
السالمة، وكان من رجال بين العباس حزًما وعزًما ورأيًا وعقًال وهيبًة وحلًما، وحماسنه  

لو عرف الناس حيب للعفو لتقربوا إيلَّ باجلرائم، وأخاف : كثرية يف اجلملة، عنه قال
جر فيه، وأما مسألة القرآن فما رجع عنها وصمَّم على امتحان العلماء أن ال أو 

السري . [وشدَّد عليهم فأخذه اهللا، وكان كثري الغزو، مات سنة مثان عشرة ومئتني
 )].٢٩٠-١٠/٢٧٢(للذهيب 

 ).٢٤٢، ١١/٢٤١(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
١١٢ 

 
وبقــي أمحــد حمبوًســا بالرقــة حــىت بويــع . وهــو �ــر الــروم: والكــالم للــذهيب

Pاملعتصم 

)
262F

١(
P فردَّ أمحد إىل بغداد، إثر موت أخيه . 

Pوأما املتوكل  

)
263F

٢(
P ام أمحد والتمس االجتماع بـهفإنه نوَّه بذكر اإلم ،

فلمــا أن حضــر أمحــد دار اخلالفــة بســامراء ليحــدث ولــد املتوكــل ويـُبَـــرَِّك 
عليــه جلــس لــه املتوكــل يف طاقــة حــىت نظــر هــو وأمــه منهــا إىل أمحــد ومل 

Pيره أمحد 

)
264F

٣(
P . 

* * * 

                              
كتب طاغية الروم إىل : اشيقال الري: حممد بن الرشيد هارون العباس: املعتصم) ١(

أما بعد : اكتب: املعتصم يتهدده فأمر جبوابه، فلما ُعرض عليه رماه وقال للكاتب
وسيعلم الكفار (فقد قرأت كتابك ومسعت خطابك، واجلواب ما ترى ال ما تسمع، 

امتحن الناس خبلق القرآن وكتب بذلك : والكالم للذهيب -قلت ). ملن عقىب الدار
أخذ بذلك املؤكنني وفقهاء املكاتب، ودام كلك حىت أزاله املتوكل بعد إىل األمصار و 

فإنه ثامن بين العباس، ومتلك : يقال للمعتصم املثمن: قال نفطويه. أربعة عشر عاًما
مات سنة سبع وعشرين . مثاين سنني ومثانية أشهر، وله فتوحات مثانية، وقـََتل مثانية

 .)]٣٠٦-١٠/٢٩٠(السري للذهيب . [ومئتني
ولد سنة : املتوكل على اهللا اخلليفة أبو الفضل جعفر بن املعتصم باهللا حممد العباسي) ٢(

استخلف املتوكل فأظهر السنة فتكلم با يف : مخس ومائتني، قال خليفة بن خياط
وغضب املتوكل على . جملسه وكتب إىل اآلفاق برفع احملنة وبسط السنة ونصر أهلها

سجن أصحابه به، وُمحِّل ستة عشر ألف ألف درهم، أمحد بن أيب داود وصادره و 
-١٢/٣٠(السري للذهيب . [وافتقر هو وآله، قُِتل املتوكل سنة سبع وأربعني ومائتني

٤١.[( 
 ).٢٤٢-١١/٢٤١(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٣(



 

 ١١٣ اء من عجائب الدع
 

 انصرف راشًدا

Pملا ُمحل كو النون املصري 

)
265F

١(
P وأدخـل علـى الواثـق ، إىل العراقP

)
266F

٢(
P ،

ودعا له . مرحًبا بك: فلما عاينه أدناه وقرَّبه وقال، د السيف والنطعأع
فقـال . انصـرف راشـًدا، أتعبنـاك يـا أبـا الفـيض: بغالية فطيبـه بيـده وقـال

إن مل ، وحيـــك: فقـــال. فعلـــَت بـــذا املصـــري مـــا مل تفعلـــه بأحـــد: الـــوزير
قـــد رأيُتـــه واهللا حيـــرك : فقـــال الـــوزير. أفعـــل مـــا رأيـــت لظننـــت أين أوخـــذ

فــــذكر ، فســـأله. نعـــم: فقـــال؟ أفتـــأكن يل عـــن ســـؤاله يف كلـــك، شـــفتيه
Pالدعاء الذي قاله 

)
267F

٣(
P . 

* * * 
                              

محلوه : ولد يف أواخر أيام املنصور، قال السلمي: ثوبان بن إبراهيم يكىن أبا الفيض) ١(
هـ، وكان إكا ككر بني يدي ٢٤٤الربيد من مصر إىل املتوكل ليعظه يف سنة على 

السري للذهيب . [تويف سنة مخس وأربعني ومائتني. املتوكل أهل الورع بكى
)٥٣٦-١١/٥٣٢.[( 

مولده يف سنة ست وتسعني : هارون بن املعتصم باهللا حممد بن هارون الرشيد) ٢(
استوىل أمحد بن : هـ، قال اخلطيب ٢٢٧ ومئة، ويل األمر بعهد من أبيه يف سنة

أيب دواد على الواثق ومحله على التشدد يف احملنة والدعاء إىل خلق القرآن، قيل 
أنه رجع عن كلك قبيل موته، ويف سنة إحدى وثالثني ومئتني قتل أمحد بن نصر 

من اخلزاعي الشهيد ظلًما، وأمر بامتحان األئمة واملؤكنني خبلق القرآن، وافْـَتكَّ 
القرآن "من مل يقل : أسر الروم أربعة آالف وست مائة نفس، فقال ابن أيب دواد

السري للذهيب . [مات سنة اثنتني وثالثني ومئتني. فال تكفوه" خملوق
)٣١٤-١٠/٣٠٦.[( 

 . بتصرف ١٥٦الدعاء املأثور وآدابه للحافظ أيب بكر الطرطوشي، ص: انظر) ٣(



 
 الجزء الثاني

 
١١٤ 

 
 ال يريد القضاء

Pكـــان املســـتعني بـــاهللا : عـــن أيب بكـــر بـــن داود يقـــول

)
268F

١(
P  بعـــث إىل

Pنصـــر بـــن علـــي 

)
269F

٢(
P فـــدعاه عبـــد امللـــك أمـــري البصـــرة ، بشخصـــه للقضـــاء
فرجـع إىل بيتـه نصـف . تعـاىل –ارجع واسـتخري اهللا : وأمره بذلك فقال

اللهـــم إن كـــان يل عنـــدك خـــري فاقبضـــين : النهـــار فصـــلى ركعتـــني وقـــال
Pفنام فأنبهوه فإكا هو ميت . إليك

)
270F

٣(
P . 

* * * 
 دعاء أم البخاري

كهبـــت عينـــا : مسعـــت أيب يقـــول: عـــن حممـــد بـــن الفضـــل البلخـــي
Pحممد بن إمساعيل 

)
271F

٤(
P  يف صغره فرأت والدته يف املنـام إبـراهيم اخلليـل– 

                              
اختلت اخلالفة بواليته واضطربت األمور، : عباسيأمحد بن املعتصم باهللا حممد ال) ١(

استوزر أبا موسى أو تامش بإشارة كاتبه شجاع بن القاسم، مث قتلهما واستوزر أمحد 
بن صاحل بن شربزاد، وملا قتل باغر الرتكي الذي قتل املتوكل غضب له املوايل، وكان 

لة، قال املستعني من حتت أوامر وصيف وبغا، وكان جيد األدب حسن الفضي
واهللا ال أقتل : بعث املعتز أمحد بن طولون إىل واسط لقتل املستعني فقال: الصويل

فبعث سعيدا احلاجب، فما متع اهللا املعتز؛ بل عوجل باخللع والقتل . أوالد اخللفاء
 )].٥٠-١٢/٤٦(السري للذهيب . [جزاًء وفاقًا

ألزدي اجلهضمي البصري العالمة الثقة ا: نصر بن علي بن صهبان بن أيب احلافظ) ٢(
، مات سنة )ومئة(الصغري، وهو حفيد اجلهضمي الكبري، ولد سنة نيف وستني 

 )].١٣٦-١٢/١٣٣(السري للذهيب . [مخسني ومئتني
 ).١٢/١٣٦(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٣(
وقيل بذدزبه، وهي لفظ خبارية  -حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبة ) ٤(

= 



 

 ١١٥ اء من عجائب الدع
 

قــد ردَّ اهللا علــى ابنــك بصــره لكثــرة ، يــا هــذه: فقــال هلــا –يــه الســالم عل
فأصـبحنا وقـد رد اهللا عليـه  –شـك البلخـي  –بكائك أو كثرة دعائك 

Pبصره 

)
272F

١(
P . 

مـــا ينبغـــي : مسعـــت أبـــا عبـــد اهللا يقـــول: وقـــال حممـــد بـــن أيب حـــامت
فقالـت لـه امـرأة أخيـه . للمسلم أن يكون حبالة إكا دعـا مل يسـتجب لـه

: قــال؟ فهــل تبينــت كلــك أيهــا الشــيخ مــن نفســك أو جربــت: حبضــريت
فلــن أحــبَّ أن ، مــرتني فاســتجاب يل –عــز وجــل  –دعــوُت ريب ؛ نعــم

مث . فلعلـه يـنقص مـن حسـنايت أو يعجِّـل يل يف الـدنيا؛ أدعو بعـد كلـك
Pما حاجة املسلم إىل الكذب والبخل : قال

)
273F

٢(
P . 

* * * 
=                               

صنفت  : البخاري صاحب الصحيح، ولد سنة أربع وتسعني ومئة قال: ها الزراعمعنا
يف الليايل املقمرة، وقل اسم يف التاريخ  كتاب التاريخ إك كاك عند قرب رسول اهللا 
صنفت الصحيح يف ست عشرة : وقال. إال وله قصة إال أين كرهت تطويل الكتاب

: قال حممد بن محدون بن رستم. اىلتع –سنة، وجعلُته حجًة فيما بيين وبني اهللا 
دعين أقبل رجليك يا أستاك : مسعت مسلم بن احلجاج وجاء إىل البخاري فقال

: األستاكين وسيِّد احملدثني وطبيب احلديث يف علله، عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيل، عن بكر بن منري : مسعت أيب يقول

د بن إمساعيل يصلي كات ليلة فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة، فلما كان حمم: قال
 –، تويف )وله مواقف كثرية يف اجلود والكرم. (انظروا أيش آكاين: قضى الصالة قال

 )].٤٧١-١٢/٣٩١(السري للذهيب . [سنة ست ومخسني ومئتني –رمحه اهللا تعاىل 
 ).١٢/٣٩٣(سري أعالم النبالء للذهيب ) ١(
 .٤٤٨لسابق صاملرجع ا) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
١١٦ 

 
 البخاري يدعو على من ظلمه

مسعت أبـا بكـر : عت حممد بن عباس الضَّيبَِّّ يقولمس: قال احلاكم
كــان ســبب منــافرة أيب عبــد اهللا : بــن أيب عمــرو احلــافظ البخــاري يقــول

Pأن خالد بن أمحد الذهلي 

)
274F

١(
P  األمري خليفة الطاهرية ببخـارى سـأله أن

، علــى أوالده ال حيضــره غــريهم) التــاريخ(و) اجلــامع(حيضــر منزلــه فيقــرأ 
فاســتعان األمــري حبريــث بــن أيب الورقــاء . أحــًدا ال أخــصُّ : فــامتنع وقــال

فلـم يـأت ، فـدعا علـيهم، وغريه حىت تكلموا يف مذهبـه ونفـاه مـن البلـد
ــــأن ينــــادي علــــى خالــــد يف البلــــد ، إال شــــهر حــــىت ورد أمــــر الطاهريــــة ب

 . فنودي عليه على أتان
، فــرأى فيهــا مــا جيــّل عــن الوصــف، وأمــا حريــث فإنــه ابتلــي بأهلــه 

Pابتلي بـــأوالده وأراه اهللا فـــيهم الباليـــاوأمـــا فـــالن فـــ

)
275F

٢(
P . والكـــالم  -قلـــت

لـه ببخـارى آثـار حممـودة  : قـال احلـاكم. خالد بـن أمحـد األمـري: للذهيب
Pفإ�ا زلة وسبب لزوال ملكه ؛ كلها إال موجدته على البخاري

)
276F

٣(
P . 

* * * 
                              

أمري خراسان فيما وراء النهر، له ببخارى آثار : خالد بن أمحد بن اهليثم بن الذهلي) ١(
حممودة، أقدم إليها احملدثني وأكرمهم، وطلب أن يأيت أبو عبد اهللا البخاري إىل داره 
ليسمع أوالده الصحيح فامتنع من اليء إليه، فأخرجه من بغداد، مث إنه يف آخر 

على آل طاهر ومال إىل يعقوب بن الليث بن الصفار الذي خرج  أمره خرج
بسجستان، مث إنه حجَّ سنة تسع وستني ومئتني فقبض عليه وسجن ببغداد، فهلك 

تاريخ اإلسالم للذهيب، حوادث . [يف السجن هذا العام، تويف سنة سبعني ومئتني
 ].٨٤-٨٣، ص)هـ٢٨٠-٢٦١(سنة 

 .٤٦٥ -١٢/٤٦٤سري أعالم النبالء للذهيب ) ٢(
 .٤٦٦املرجع السابق ص) ٣(



 

 ١١٧ اء من عجائب الدع
 

 البخاري ضاقت عليه األرض

مرقندي مسعــت عبـد القــدوس بـن عبــد اجلبـار الســ: قـال ابــن عـدي
علــى فرســخني مــن ) قريــة(جــاء حممــد بــن إمساعيــل إىل خرتنــك : يقــول
فسـمعته ليلـة يـدعو وقـد فـرغ ، فنزل عندهم، وكان له با أقرباء، مسرقند

اللهم إنه قد ضاقت عليَّ األرض مبا رحبـت فاقبضـين : من صالة الليل
Pفما متَّ الشهر حىت مات . إليك

)
277F

١(
P . 

* * * 
 اللهم مزِّق بطَنه

كنـــا عنـــد أيب عمـــرو : حـــدثنا حممـــد بـــن صـــاحل قـــال: اكمقـــال احلـــ
Pاملســتملي

)
278F

٢(
P أمحــد بــن عبــد اهللا : قــالوا؟ مــا هــذا: فســمع جلبــة فقــالP

)
279F

٣(
P 

فمــــا مت . اللهــــم َمــــزِّق بطنــــه: فقــــال –يعــــين اخلجســــتاين يف عســــكره  –
                              

 ).١٢/٤٦٦(سري أعالم النبالء للذهيب ) ١(
عرف حبمكويه احلافظ العامل العابد الزاهد قال : أمحد بن املبارك املستملي النيسابوري) ٢(

السري للذهيب . [مات سنة أربع ومثانني ومئتني. كان جماب الدعوة: احلاكم
)٣٧٥-١٣/٣٧٣.[( 

جبار عنيد ظامل متمرد، خرج عن طاعة صاحب خراسان يعقوب : اينأمحد اخلجست) ٣(
الصفار ومتلك نيسابور وغريها، وأظهر االنتماء إىل الطاهرية، وجعل رافع بن هرمثة 
أتابكه، وجرت له مالحم وظفر بيحىي الذهلي شيخ نيسابور فقتله وعتا مث كحبه 

نيسابور نصب رحما  مملوكان له، متلك سبع سنني، ومن جوره أنه ملا غلب على
السري . [وألزمهم أن يَزِنوا من الدراهم ما يغطون رأس الرمح، فأفقر اخللق وعذبم

 ).والقصة اآلتية شاهدة على ظلمه)] (٩٧-١٣/٩٦(للذهيب 



 
 الجزء الثاني

 
١١٨ 

 
Pاألسبوع حىت قتل 

)
280F

١(
P . 

كـــان أبـــو عمـــرو : ومسعـــت أبـــا بكـــر الصـــبغي يقـــول: قـــال احلـــاكم
فـــأخربين غـــري واحـــد أن : مث قـــال الصـــبغي، وحييـــي الليـــل يصـــوم النهـــار

يعين الظامل الذي استوىل على  –الليلة اليت قُتل فيها أمحد بن عبد اهللا 
صلى أبو عمرو العتمة مث صلى طول ليلـه وهـو يـدعو علـى  –نيسابور 

Pاللهم شقَّ بطنه ، اللهم ُشقَّ بطنه: أمحد بصوت عال

)
281F

٢(
P . 

* * * 
 مع الفجر

ملــا قتــل أمحــد بــن عبــد اهللا الــذي : ومسعــت أيب يقــول: مقــال احلــاك
)P)282F٣ -اإلمام حيكان بـن الـذهلي  –استوىل على البالد 

P  أخـذ يف الظلـم
: وحلــف، وأمــر حبربــة ركــزت علــى رأس املربعــة ومجــع األعيــان، والعســف

ــــة فقــــد أحلــــوا دمــــاءهم ــــدراهم حــــىت يغيــــب رأس احلرب ، إن مل يصــــبوا ال
فلـم ، فُخـصَّ تـاجٌر بثالثـني ألـف درهـم، مفكانوا يقتسمون الغرامة بينه

                              
 ).١٣/٣٧٤(سري أعالم النبالء للذهيب ) ١(
 .٣٧٥املرجع السابق، ص) ٢(
الوِّد الشهيد، قتله أمحد بن عبد اهللا احلافظ : حيكان حيىي بن حممد بن حيىي الذهلي) ٣(

دخلت على حيكان يف : اخلجستاين ظلًما، عن أمحد بن عبد اهللا اخلجستاين يقول
حمبسه الذي كنت حبسته فيه على أن أضربه خشبان وأخلي سبيله، وما كنت عازًما 
على قتله، فلما قربت منه مددُت يدي إىل حليته فقبضُت عليها، فقبض على 

 مل أشك أنه قاتلي، فذكرت سكيًنا يف ُخفِّي، فجرَّدُت السِّكِّني وشققُت خصيي حىت
 )].٢٩٤-١٢/٢٨٥(السري للذهيب . [بطَنه



 

 ١١٩ اء من عجائب الدع
 

Pفحملهـــا إىل أيب عثمـــان ، يكـــن يقـــدر إال علـــى ثالثـــة آالف درهـــم

)
283F

١(
P 

وواهللا ال أهتـدي إال إىل ، أيها الشيخ قـد حلـف هـذا كمـا بلغـك: وقال
ففرَّقها أبو عثمان . نعم: قال؟ تأكن يل أن أفعل ما ينفعك: قال. هذه

أبــو عثمــان يــرتدَّد بــني الســكة ومــا زال . امكــث عنــدي: وقــال للتــاجر
اكهـــب إىل : مث قـــال خلادمـــه، واملســـجد ليلتـــه حـــىت أصـــبح وأكَّن املـــؤكن

: قـــال. مل أر شـــيًئا: فـــذهب ورجـــع وقـــال. الســـوق وانظـــر مـــاكا تســـمع
وحقـــك ال أقمـــت مـــا مل : وهـــو يف مناجاتـــه يقـــول. اكهـــب مـــرة أخـــرى

اهللا  وكفــــى: فــــأتى خادمــــه الفرغــــاين يقــــول: قــــال. تفـــرج عــــن املكــــروبني
فأخـــذ أبـــو عثمــــان يف . املـــؤمنني القتـــال شـــق بطـــن أمحــــد بـــن عبـــد اهللا

Pمبثل هذا يعظم مشايخ الوقت : والكالم للذهيب -قلت . اإلقامة

)
284F

٢(
P . 

* * * 
 سقط القيد من رجله

وألَّف أبو عبـد امللـك أمحـد بـن حممـد بـن عبـد الـرب «: قال الذهيب 
Pبقـّي بـن خملـد القرطيب كتابًا يف أخبار علماء قرطبة ككـر فيـه 

)
285F

٣(
P  إىل أن

                              
اإلمام احملدث الواعظ، مولده سنة : أبو عثمان سعيد بن إمساعيل النيسابوري احلريي) ١(

وري، ومل قدم نيسابور لصحبة األستاك أيب حفص النيساب: ثالثني ومئتني، قال احلاكم
خيتلف مشاخينا أن أبا عثمان كان جماب الدعوة وكان جممع العباد والزهاد، ومل يزل 

السري للذهيب . [يسمع وجيل العلماء ويعظمهم، تويف سنة مثان وتسعني ومئتني
)٦٦-١٤/٦٢.[( 

 ).٦٦-١٤/٦٥(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٢(
يب احلافظ، صاحب التفسري واملسند اإلمام األندلسي القرط: بقي بن خملد بن يزيد) ٣(

= 



 
 الجزء الثاني

 
١٢٠ 

 
وككــر عبــد الــرمحن بــن أمحــد عــن أبيــه أن امــرأة جــاءت إىل بقــي : قــال

فلــــو أشــــرت إىل مــــن يفديــــه ؛ إن ابــــين يف األســــر وال حيلــــة يل: فقالــــت
مث أطـــرق وحـــرَّك . انصـــريف حـــىت أنظـــر يف أمـــره، نعـــم: قـــال. فـــإنين واهلـــة

د ملـك فبينـا كنـت يف يـ: مث بعد مدة جاءت املرأة بابنهـا فقـال، شفتيه
فوافــق وقــت ، فــذكرت اليــوم والســاعة: قــال. أنــا يف العمــل ســقط قيــدي

فصـــاح علـــى املرســـم بنـــا مث نظـــر وحتـــريَّ مث أحضـــر : قـــال. دعـــاء الشـــيخ
فلمــا فرغــه ومشــيت ســقط القيــد فبهتــوا ودعــوا رهبــا�م ، احلــداد وقيــدين

هـــذه . وافـــق دعاؤهـــا اإلجابـــة: قـــالوا. نعـــم: قلـــت؟ ألـــك والـــدة: فقـــالوا
واقعة حـدَّث بـا احلـافظ محـزة السـهمي عـن أيب الفـتح نصـر بـن أمحـد ال

 ...حـــدثين أيب ، مسعـــت عبـــد الـــرمحن بـــن أمحـــد: قـــال، بـــن عبـــد امللـــك
فـال ميكننـا أن نقيـدك فـزودين وبعثـوا ، قـد أطلقـك اهللا: مث قـالوا، فذكرها

)P)286F١»يب
P . 

جـاءت امـرأة إىل بقـي بـن خملـد وهـو «: وقال أبـو بكـر الطرطوشـي
إن ابـين : ع العلم والدراية من مشايخ علماء األنـدلس فقالـترجل واس
فلـو ؛ وال أقدر على أكثر من دويـرة يل ال أقـدر علـى بيعهـا، أسره الروم

=                               
الذي ال نظري هلما، ولد يف حدود سنة مئتني، وكان إماًما جمتهًدا صاحلًا ربَّانيّا صادقًا 
خملًصا رأًسا يف العلم والعمل عدمي املثل منقطع القرين، يفيت باألثر وال يقلد أحًدا، 

، وكان أسلم بن عبد كان بقيٌّ من عقالء الناس وأفاضلهم: قال ابن لبابة احلافظ
رمبا كنت أمشي معه : العزيز يُقدِّمه على مجيع من لقبه باملشرق ويصف زهده ويقول

يف أزقَّة قرطبة، فإكا نظر يف موضع خال إىل ضعيف حمتاج أعطاه أحد ثوبيه، تويف 
 )].٢٦٩-١٣/٢٨٥(السري للذهيب . [سنة ست وسبعني ومئتني

 .٢٩٠-١٣/٢٨٩سري أعالم النبالء للذهيب ) ١(



 

 ١٢١ اء من عجائب الدع
 

فإنــه لــيس يل ليــل وال �ــار وال نــوم وال ؛ أشــرت علــى مــن يفديــه بشــيء
مث . أنظـريين حـىت أنظـر يف أمـره إن شـاء اهللا ســبحانه، نعـم: فقـال. قـرار

ٍة ومعهـــا ولـــدها، وحـــرَّك شـــفتيه أطـــرق الشـــيخ ، وجـــاءت املـــرأة بعـــد مـــدَّ
كنت أسريًا عند بعض : فقال. حدث خربك له: فجعلت تدعو وتقول

فجئنــا ، وكــان لــه إنســان يســتخدمنا ويؤكينــا وعلينــا قيودنــا، ملــوك الــروم
ووصـــف . ليلـــة مـــن العمـــل فاحنـــل القيـــد مـــن رجلـــي ووقـــع علـــى األرض

فصـــاح علـــيَّ : قـــال، عـــا فيـــه الشـــيخفوافـــق الوقـــت الـــذي د، كلـــك اليـــوم
إال أنــه ســقط مــن ؛ ال: قلــت؟ كســرت القيــد: الــذي يســتخدمين وقــال

فلمــــا مشــــيت خطــــوات ســــقط . فاستحضــــروا احلــــداد وقيــــدوين، رجلــــي
: قلــت؟ ألــك والــدة: فتحــريوا ودعــوا برهبــا�م فقــالوا، القيــد مــن رجلــي

ودوين فـــز . أطلقـــك اهللا فـــال منســـك، وافـــق دعاؤهـــا اإلجابـــة: قـــالوا. نعـــم
)P)287F١»وصحبوين إىل ناحية املسلمني

P . 

* * * 
 قصة الغالمين

كنـت أجلـس يف حلقـة إبـراهيم احلـريب : عن إبراهيم بـن جـابر قـال
P

)
288F

٢(
P ،إن قامـــا قامـــا ؛ وكـــان جيلـــس إلينـــا غالمـــان وكأ�مـــا روح يف جســـد

                              
 .٤٢الدعاء املأثور وآدابه للحافظ أيب بكر الطرطوشي، ص) ١(
مولده يف سنة مثان : اإلمام احلافظ العالمة إبراهيم بن إسحاق البغدادي احلريب) ٢(

كان إماًما يف العلم رأًسا يف الزهد عارفًا بالفقه : قال أبو بكر اخلطيب. وتسعني ومئة
يزًا لعلله قيًما باألدب مجَّاعة للغة، وأصله من بصريًا يف األحكام حافظًا للحديث مم

= 



 
 الجزء الثاني

 
١٢٢ 

 
فلما كان يف بعض اجلمع حضر أحدمها وقد ، مًعا وإن حضرا فكذلك

فلمــــا كانــــت اجلمعــــة  ...نكســــار يف عينيــــه بــــان االصــــفرار بوجهــــه واال
، ومل حيضــر الــذي جــاء يف اجلمعــة األوىل منهمــا، الثانيــة حضــر الغائــب

إن كلــــك للفــــراق الواقــــع : وقلــــت ...وإكا الصـــفرة واالنكســــار يف لونــــه 
فلــم يــزاال يتســابقان يف كــل مجعــة ، وكلــك لأللفــة اجلامعــة هلمــا، بينهمــا

  ...احللقة مل جيلس اآلخر فأيهما سبق صاحبه إىل ، إىل احللقة

مث جــاء ، فلمــا كــان يف بعــض اجلمــع حضــر أحــدمها فجلــس إلينــا 
وإكا املسـبوق قـد ، فوجـد صـاحبه قـد سـبق، اآلخر فأشرف على احللقة

وإكا يف ســـرياه رقـــاع ، فتبيَّنـــُت كلـــك منـــه يف دائـــرة عينيـــه، أخذتـــه العـــربة
، حللقــةصــغار مكتوبــة فقــبض بيمينــه رقعــة منهــا وحــذف بــا يف وســط ا

 . وانساب بني الناس مستخفًيا وأنا أرمقه

وفيهـــا  ...وكـــان مثَّ أبـــو عبيـــدة بـــن حربويـــه فنشـــر الرقعـــة وقرأهـــا  
أن يدعو لصاحبها مريًضا كان أو غري كلك ويؤمِّن على الدعاء ؛ دعاء

واجعــل ، اللهــم امجــع بينهمــا وألِّــف قلوبمــا: فقــال الشــيخ، مــن حضــر
مث طـوى  ...وأمَّنـوا علـى دعائـه . ككلك فيما يقـرب منـك ويزلـف لـدي

=                               
ما فقدت إبراهيم احلريب من جملس لغة وال حنو من : مرو، قال أبو العباس ثعلب

ال نعلم بغداد : مسعت حممد بن صاحل القاضي يقول: قال احلاكم. مخسني سنة
م والكال -قلت . أخرجت مثل إبراهيم احلريب يف األدب والفقه واحلديث والزهد

ا فصيًحا جواًدا : للذهيب
ً
يريد من اجتمعت فيه هذه األمور األربعة وكان صدوقًا عامل

ومل يكن ... عفيًفا زاهًدا عابًدا ناسًكا، وكان مع كلك ضاحك السن ظريف الطبع 
معه تكرب وال جترب، ورمبا مزح مع أصدقائه مبا يستحسن منه ويستقبح من غريه، مات 

 )].٣٧٢-١٣/٣٥٦(السري للذهيب . [سنة مخس ومثانني ومئتني



 

 ١٢٣ اء من عجائب الدع
 

 : فإكا فيها مكتوب ...فتأمَّْلُت ما فيها ، الرقعة وحذفين با
ــــــــــدعوة ــــــــــد أعــــــــــان ب  عفــــــــــا اهللا عــــــــــن عب

 
 

ــــــــــود  ــــــــــْين علــــــــــى ال ــــــــــا دائَم  لخلَّــــــــــين كان
 إلـــــــى أن وشـــــــى واشـــــــي الهـــــــوى بنميمـــــــة 

 
 

ـــــن هـــــذا فحـــــاال عـــــن العهـــــد  ـــــى ذاك م  إل
وإكا االصــــــــفرار ، يًعــــــــافلمــــــــا كــــــــان يف اجلمعــــــــة الثانيــــــــة حضــــــــرا مج 

، إين أرى الـدعوَة قـد أجيبـت: فقلـت البـن حربويـه، واالنكسار قد زال
فلمـا كـان يف تلـك السـنة كنــت  ...وأن دعـاء الشـيخ كـان علـى التمــام 

فلـم أزل ، فكأينِّ أنظـر إىل الغالمـني حمـرمني بـني مـىن وعرفـة، فيمن حجَّ 
Pأرامها متآلفني إىل أن تكهَّال 

)
289F

١(
P . 

* * * 

                              
 ).بتصرف). (٣٦٦-١٣/٣٦٥(سري أعالم النبالء للذهيب ) ١(



 
 الجزء الثاني

 
١٢٤ 

 
- تعالى  –يدعو اهللا  أخرس

كــان عنــدنا أخــرس رأيُتــه كــذلك ثالثــني : عــن طريــف األشــل قــال
 –تعــاىل  –فلمــا كــان ليلــة ســبع وعشــرين مــن رمضــان دعــا اهللا ، ســنة

Pفأطلق لسانه فأنا كلمُته وكلمين 

)
290F

١(
P . 

* * * 
 دعا لمقعد فقام

دعا عبد العزيز بن سلمان يوًما مبقعد كـان : عن واقد الصَّفَّار قال
فـــواهللا مـــا انصـــرف : قـــال، فـــدعا عبـــد العزيـــز وأمَّـــن إخوانـــه، جملســـه يف

Pاملقعد إىل بيته إال ماشًيا على رجليه 

)
291F

٢(
P . 

* * * 
 إال من حيث عودتني

ملــا أصــاب أبــا احلســني : عــن أيب القاســم بــن عــالن الواســطي قــال
Pالكرخـــي 

)
292F

٣(
P  الفـــاجل يف آخـــر عمـــره حضـــرته وحضـــر أصـــحابه أبـــو بكـــر

                              
 ).٣/٣٣٦(ميزان االعتدال يف نقد الرجال للذهيب : انظر) ١(
 .٨٣كتاب جمايب الدعوة البن أيب الدنيا، ص: انظر) ٢(
ت إليه رئاسة الفقيه شيخ احلنفية، انته: الزاهد عبيد اهللا بن احلسن البغدادي الكرخي) ٣(

املذهب وانتشر تالمذته يف البالد واشتهر امسه وبعد صيته، تويف سنة أربعني وثالث 
 )].٤٢٧-١٥/٤٢٦(السري للذهيب . [مئة



 

 ١٢٥ اء من عجائب الدع
 

هـذا مـرض : الشاشـي وأبـو عبـد اهللا البصـري فقـالوا الدامغاين وأبو علـي
. والشــــيخ ُمقــــلٌّ وال ينبغــــي أن نبذلــــه للنــــاس، حيتــــاج إىل نفقــــة وعــــالج

Pفكتبوا إىل سيف الدولة بن محدان

)
293F

١(
P ، فأحس الشيخ مبا هم فيه فبكى

فمــــات قبــــل أن . اللهــــم ال جتعــــل رزقــــي إال مـــن حيــــث عــــودتين: وقـــال
لدولــة عشــرة آالف فتصــدق بــا مث جــاء مــن ســيف ا، حيمــل إليــه شــيءٌ 

Pعنه 

)
294F

٢(
P . 

* * * 
 فأعانه -تعالى  –دعا اهللا 

يعـين اإلمـام حممـد (قال أبو جعفر : عن هارون بن عبد العزيز قال
)295F٣(P)بـــن جريـــر الطـــربي

P  اســـتخرت اهللا وســـألُته العـــون علـــى مـــا نويتُـــه مـــن
                              

صاحب حلب، فارس : سيف الدولة أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن محدان) ١(
تشيع، اإلسالم، مولده يف سنة إحدى وثالث مئة، وكان أديًبا مليح النظم، فيه 

توفيت أخته فخلفت له مخس مائة ألف دينار فافتكَّ جبميعها أسرى، وله غزو ما 
لك غريه، وكان يضرب بشجاعته املثل، وله وقع يف النفوس؛ فاهللا يرمحه، مات 

َ
اتفق مل

، وكان قد مجع من الغبار الذي يقع عليه وقت )وثالث مئة(سنة ست ومخسني 
السِّري للذهيب . [أن يوضع على خده املصفات ما جبل يف قدر الكف، وأوصى

)١٨٩-١٦/١٨٧.[( 
 ).٤٢٧-١٥/٤٢٦(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٢(
اإلمام العلم التهد عامل العصر الطربي صاحب التصانيف البديعة، : حممد بن جرير) ٣(

من أهل آمل طربستان، مولده سنة أربع وعشرين ومئتني، وأكثر الرتحال، ولقي نبالء 
وكان من أفراد الرجال علًما وككاء وكثرة تصانيف، قل أن ترى العيون مثله، الرجال، 

واستقر يف آخر أمره ببغداد، وكان رمبا أهدى إليه بعض أصدقائه الشيء فيقبله 
= 



 
 الجزء الثاني

 
١٢٦ 

 
Pتصنيف التفسري قبل أن أعلمه بثالث سنني فأعانين 

)
296F

١(
P . 

* * * 
 ع يديه ورجليهاللهم اقط

ـــراج Pصـــحب احلـــالج : قـــال أبـــو نصـــر السِّ

)
297F

٢(
P  عمـــرو بـــن عثمـــانP

)
298F

٣(
P 

اللهـم اقطـع : فـدعا عليـه عمـرو، وسرق كتًبا فيها شيء مـن علـم التصـوف
Pيديــــه ورجليــــه

)
299F

٤(
P .)قــــال : فقــــال، )مث ســــاق الــــذهيب قصــــة احلــــالج وقتلــــه

وكــان يف حــبس ، وظهــر رجــل يُعــرف بــاحلالج: إمساعيــل اخلطــيب يف تارخيــه
وككــر عنــه ضــروب ، لطان بســعاية وقعــت بــه يف وزارة علــي بــن عيســىالســ

=                               
ويكافئه أضعاًفا لعظم مروءته، وكان ممن ال تأخذه يف اهللا لومة الئم مع عظيم ما 

وملحد؛ فأما أهل الدين والعلم  يلحقه من األكى والشناعات من جاهل وحاسد
. فغري منكرين علمه وزهده يف الدنيا ورفضه هلا رمحه اهللا، تويف سنة عشر وثالث مئة

 )].٢٨٢-١٤/٢٦٧(السري للذهيب [
 .١٤/٢٧٤سري أعالم النبالء للذهيب ) ١(
تربأ منه سائر الصوفية واملشايخ والعلماء؛ : احلسني بن منصور الفارسي البيضاوي) ٢(

ء سريته ومروقه، ومنهم من نسبه إىل احللول، ومنهم من نسبه إىل الزندقة وإىل لسو 
الشعبذة والزوكرة، وقد تسرت به طائفة من كوي الضالل واالحنالل وانتحلوه وروجوا به 

قرأت خبط عبيد اهللا بن أمحد : على اجلهال؛ نسأل اهللا العصمة يف الدين، قال الندمي
عبًذا حمتاًال يتعاطى التصرف ويدعي كل علم، وكان كان احلالج مش: بن أيب طاهر

السري للذهيب . [صفرًا من كلك، ويدعي عند أصحابه اإلهلية ويقول باحللول
)٣٥٤-١٤/٣١٣.[( 

اإلمام الرباين املكي الزاهد، كان ينكر على احلالج ويذمه، تويف : عمرو بن عثمان) ٣(
 )].٥٨-١٤/٥٧(السري للذهيب . [بعد الثالث مئة

 ).١٤/٣١٦(سري أعالم النبالء للذهيب  )٤(



 

 ١٢٧ اء من عجائب الدع
 

مــن الزندقــة ووضــع احليــل علــى تضــليل النــاس مــن جهــات ُتشــبه الشــعوكة 
Pفكشفه الـوزير وأ�ـى خـربه إىل املقتـدر، والسحر وادعاء النبوة

)
300F

١(
P ، فلـم يقـر

ونــودي عليــه مث حــبس ســنني ينقــل ، مبــا رمــي بــه وعاقبــه وصــلبه حّيــا أياًمــا
فاســــتغوى ، بس إىل حــــبس حــــىت حــــبس بــــأخرة يف دار الســــلطانمــــن حــــ

مجاعــــة مــــن الغلمــــان ومــــوَّه علــــيهم واســــتماهلم حبيلــــه حــــىت صــــاروا حيمونــــه 
وترامـى بـه األمـر ، مث راسل مجاعـة مـن الكبـار فاسـتجابوا لـه، ويدفعون عنه

فســـعى جبماعـــة مـــن أصـــحابه فقـــبض ، حـــىت ككـــر عنـــه أنـــه ادعـــى الربوبيـــة
، وانتشــر خــربه، هم كتــب تــدل علــى مــا قيــل عنــهووجــد عنــد بعضــ، علــيهم

وأمــر أن يكشــفه ، فســلمه اخلليفــة إىل الــوزير حامــد، وتكلــم النــاس يف قتلــه
مث ، فجــرت يف كلــك خطــوب، وجيمــع بينــه وبــني أصــحابه، حبضــرة القضــاة

تــيقن الســلطان أمــره فــأمر بقتلــه وإحراقــه لســبع بقــني مــن كي القعــدة ســنة 
وقطعـت يـداه ورجـاله ، حنـًوا مـن ألـف فضـرب بالسـياط، تسع وثالث مئـة

وضربت عنقه وأحرق بدنه ونصـب رأسـه للنـاس وعلقـت يـداه ورجـاله إىل 
Pجانب رأسه 

)
301F

٢(
P . 

* * * 
                              

بويع بعد أخيه املكتفي يف سنة مخس : املقتدر باهللا جعفر بن املعتضد باهللا أمحد العباسي) ١(
وتسعني ومئتني، وهو ابن ثالث عشرة سنة، وما ويل أحد قبله أصغر منه، وقد خلع يف 

عتز ومجاعة، مث إنه خلع ثانيًا يف أوائل دولته وبايعوا ابن املعتز مث مل يتم كلك، وقتل ابن امل
سنة سبع عشرة وبذل خطة بعزل نفسه، وبايعوا أخاه القاهر، مث بعد ثالث أعيد املقتدر، 

كان جيد العقل صحيح الرأي ولكنه كان : قال أبو علي التنوخي. مث يف املرة الثالثة قتل
 )].٥٦-١٥/٤٣(السري للذهيب . [مؤثرًا للشهوات

 .٣٣٦-٣٣٥صاملرجع السابق ) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
١٢٨ 

 
- تعالى  –أهل بغداد يتضرعون إلى اهللا 

مث  ...«: عـــن خالفـــة املقتــــدر –رمحـــه اهللا تعــــاىل  –قـــال الـــذهيب 
Pأقبل أبو طـاهر القرمطـي 

)
302F

١(
P وقـارب ، راجـل يف ألـف فـارس وسـبع مائـة

مـــع أن ، بغــداد وكـــاد أن ميلـــك وضـــج اخللــق بالـــدعاء وقطعـــت اجلســـور
Pعســـكر بغـــداد كـــانوا أربعـــني ألًفـــا وفـــيهم مـــؤنس 

)
303F

٢(
P  وأبـــو اهليجـــاء بـــن

                              
الزنديق عدو اهللا الذي سار إىل مكة يف : سليمان بن حسن القرمطي اجلنايب األعرايب) ١(

سبع مائة فارس، فاستباح احلجيج كلهم يف احلرم، واقتلع احلجر األسود، وردم زمزم 
 : بالقتلى، وصعد على عتبة الكعبة يصيح

 أنــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــاهللا وبــــــــــــــــــاهللا أنــــــــــــــــــا
 

ـــــــا  ـــــــيهم أن ـــــــق وأفن ـــــــق الخل  يخل
يف سكة مكة وما حوهلا زهاء ثالثني ألًفا وسىب الذرية، وأقام باحلرم ستة أيام،  فقتل 

أي مل يقف بعرفة  -وبذل السيف يف سابع كي احلجة، ومل يعرف أحد تلك السنة 
فلله األمر، وقتل أمري مكة ابن حمارب، وعرى البيت وأخذ بابه ورجع إىل بالد  -

ًفا وعشرين سنة، وكان حبكم الرتكي دفع بقي احلجر األسود عندهم ني: هجر، وقيل
 .أخذناه بأمر وما نرده إال بأمر: هلم فيه مخسني ألف دينار فأبوا وقالوا

وقد هزم جيوش بغداد غري مرة وعتا ومترد، مث جرت له حروب أوهنته، وقتل جنده،   
 -قلت . وطلب األمان على أن يرد احلجر وأن يأخذ كل حاج دينارًا وخيفرهم

السري للذهيب . [يف رمضان -ال رمحه اهللا  -مث هلك باجلدري : للذهيب والكالم
)٣٢٥ -١٥/٣٢٠.[( 

ومل حيج الركب : (وقال الذهيب يف العرب يف حوادث سنة اثنتني وثالثني وثالث مائة
ملوت القرمطي الطاغية أيب طاهر سليمان بن أيب سعيد اجلنايب يف رمضان بجر من 

 ).٣/٤٢). (فيه مغرز إبرةجدري أهلكه، فال رحم اهللا 
مؤنس اخلادم امللقب باملظفر املعتضدي أحد اخلدام الذين بلغوا رتبة امللوك وكان ) ٢(

خادًما فارسا شجاًعا سائًسا داهية، ويل دمشق للمقتدر وبقي ستني سنة أمريًا، 
وعاش تسعني سنة، وخلف أمواًال ال حتصى، وجرت له أمور وحارب املقتدر فقتل 

وكان معظم جند مؤنس يومئذ . كلنا نقتل: قتدر، فسقط يف يد مؤنس وقاليومئذ امل
من الرببر، فرمى واحد منهم حبربته اخلليفة فما أخطأه، مث نصب مؤنس يف اخلالفة 

وثالث (القاهر باهللا، فلما متكن القاهر قتل مؤنًسا وغريه يف سنة إحدى وعشرين 
 .٥٧-١٥/٥٦السري للذهيب ). مئة



 

 ١٢٩ اء من عجائب الدع
 

مث ، وقرب القرمطي حىت بقي بينه وبـني البلـد فرسـخان، محدان وإخوته
ونــزل عبــد جيــس املخــائض فبقــي كالقنفــذ مــن ، أقبــل وحــاكى العســكر

ــــار فمــــا جســــر  ،النشــــاب وأقامــــت القرامطــــة يــــومني وترحلــــوا حنــــو األنب
)P)304F١»فانظر إىل هذا اخلذالن، العسكر أن يتبعوهم

P . 

* * * 
 ذهب علمه بدعاء الشيخ

Pقـــال الـــذهيب 

)
305F

٢(
P يف ترمجـــة احملـــدِّث أيب عبـــد اهللا حممـــد الصَّـــفارP

)
306F

١(
P :

                              
 ).١٥/٥١(النبالء للذهيب سري أعالم ) ١(
هـ من ٦٧٣ولد سنة : مؤرخ اإلسالم مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب) ٢(

أسرة تركمانية األصل تنتهي بالوالء إىل بين متيم، عاش طفولته بني أكناف عائلة 
علمية متدينة، ومضى يف طفولته إىل أحد املؤدبني، فأقام يف مكتبه أربعة أعوام مث 

ه بعد كلك إىل شيخه مسعود الصاحلي فلقنه مجيع القرآن، وحينما بلغ الثامنة اجت
عشرة من عمره توجهت عنايته إىل القراءات، ومال إىل احلديث الشريف ومساعه، 
وانطلق يف هذا العلم حىت طغى على تفكريه واستغرق كل حياته، فسمع ما ال 

 .شيوخ والشيخاتحيصى كثرة من الكتب واألجزاء ولقي كثريًا من ال
فقد كان والده مينعه يف بعض األحيان، ويظهر أن والده .. أما رحالته يف طلب العلم  

قد مسح له بالرحلة حينما بلغ العشرين، واعتىن بالنحو؛ إضافة لسماعه عدًدا كبريًا 
: من جماميع الشعر واللغة واألدب، واتصل اتصاًال وثيًقا بثالثة من شيوخ عصره وهم

، وقد )علم الدين الربزايل(و) مجال الدين يوسف املزي(و) سالم ابن تيميةشيخ اإل(
وهو : أحبهم؛ ال سيما ابن تيمية؛ فقد أعجب به وقال بعد أن مدحه مدًحا عظيًما

أكرب من أن ينبه مثلي على نعوته؛ فلو حلفت بني الركن واملقام حللفت أين ما رأيت 
 .فسه يف العلمبعيين مثله، وال واهللا ما رأى هو مثل ن

أما نشاطات الذهيب العلمية، فقد بدأ باختصار عدد من أمهات الكتب يف شىت   
وأما أستاكنا : (وغريه، قال تاج الدين السبكي) تاريخ اإلسالم(العلوم، مث ألف كتابه 

أبو عبد اهللا فبصر ال نظري له إمام الوجود حفظًا وكهب العصر معىن ولفظًا، وشيخ 
= 



 
 الجزء الثاني

 
١٣٠ 

 
وأكثـر مـن ، واختزل عيـون كتبـه، وكان ورَّاقه أبو العباس املصري خانه«

فكـــان أبــــو عبـــد اهللا جياملـــه جاهــــًدا يف ، س مائـــة جـــزء مــــن أصـــولهمخـــ
)P)307F٢»فذهب علمه بدعاء الشيخ عليه، اسرتجاعها فلم ينجع فيه

P . 

* * * 
 يدعو أن ال يراهم

مسعـت محـزة بـن ، ساق الـذهيب بسـنده عـن علـي بـن عمـرو احلـراين
Pحممـــد احلــــافظ 

)
308F

٣(
P يعــــين  –إن عســـكر أيب متــــيم : وجـــاءه غريــــب فقــــال

اللهـم ال حتيـين حـىت تـريين : قـد وصـلوا إىل اإلسـكندرية فقـال –املغاربة 
، فمــات محــزة ودخــل عســكرهم بعــد موتــه بثالثــة أيــام. الرايــات الصــفر

؛ هـــؤالء عســـكر املعـــز العبيـــدي اإلمساعيليـــة: والكـــالم للـــذهيب -قلـــت 
، وبنــــوا يف احلــــال مدينــــة القــــاهرة املعزِّيَّــــة، متلكــــوا مصــــر يف هــــذا الوقــــت

=                               
ُأضرَّ الذهيب قبل موته بأربع سنني أو ). ورجل الرجال يف كل سبيل اجلرح والتعديل،

سري (انظر مقدمة اجلزء األول من كتاب . هـ٧٤٨أكثر مباء نزل يف عينيه، وتويف سنة 
 . بشار عواد معروف/ ، كتابة د)أعالم النبالء

قال  :الشيخ اإلمام احملدث حممد بن عبد اهللا بن أمحد األصبهاين الصفار الزاهد) ١(
. هو حمدث عصره، كان جماب الدعوة، تويف سنة تسع وثالثني وثالث مئة: احلاكم

 )].٤٣٨ – ١٥/٤٣٧(السري للذهيب [
 ).١٥/٤٣٨(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٢(
اإلمام احلافظ حمدث الديار املصرية الكناين املصري، ولد سنة مخس : محزة بن حممد) ٣(

متقًنا جموًدا كا تأله وتعبد، قال أبو عبد اهللا وسبعني ومئتني، ومجع وصنف وكان 
هو على تقدمه يف معرفة احلديث أحد من يذكر بالزهد والورع والعبادة، : احلاكم

 )].١٨١-١٦/١٧٩(السري للذهيب [مات سنة سبع ومخسني وثالث مائة 



 

 ١٣١ اء من عجائب الدع
 

ودامت دولـتهم أزيـد مـن مئـيت عـام حـىت ، نَّة وأظهروا الرفضفأماتوا السُّ 
Pأبادهم السلطان صالح الـدين 

)
309F

١(
P  رضـي اهللا عنـه  –ونسـبهم إىل علـي

Pغري صحيح  –

)
310F

٢(
P . 

* * * 
- تعالى  –غدر به فأنجاه اهللا 

وككـر احلـافظ ابـن عسـاكر يف ترمجـة رجـل : قال ابـن كثـري رمحـه اهللا
دينوري املعــروف بالـدقي الصــويف حكـى عنــه أبـو بكــر حممـد بــن داود الـ

P

)
311F

٣(
P ،كنــت أكــاري علــى بغــل يل مــن دمشــق إىل بلــد : قــال هــذا الرجــل

                              
السلطان امللك الناصر صالح الدين يوسف بن األمري جنم الدين أيوب الدويين مث ) ١(

ولد يف سنة اثنتني ومخس مئة، متلك بعد نور الدين واتسعت بالده، : لتكرييت املولدا
أتيت وصالح الدين بالقدس فرأيت ملًكا ميأل العيون روعة : قال املوفق عبد اللطيف

والقلوب حمبة قريًبا وبعيًدا سهًال حمبًبا وأصحابه يتشبهون به، وأول ليلة حضرته 
م يتذاكرون وهو حيسن االستماع واملشاركة، ُحمَّ وجدت جملسه حفًال بأهل العل

صالح الدين ففصده من ال خربة له فخارت القوة ومات، وما رأيت ملًكا حزن 
الناس ملوته سواه؛ ألنه كان حمبًبا حيبه الرب والفاجر، تويف يف سنة تسع ومثانني ومخس 

 )].٢٩١-٢١/٢٧٨(السري للذهيب . [مئة
 ).١٦/١٨١(يب، سري أعالم النبالء للذه) ٢(
قال أبو نصر . عمَّر فوق مائة سنة: قال السلمي: حممد بن داود الدينوري الدقي) ٣(

كنت بالبادية فوافيت قبيلة فأضافين رجل فرأيت : حكى أبو بكر الدقي قال: السراج
ال آكله حىت : قلت. اشفع يل: غالًما أسود مقيًدا ورأيت مجاًال سنة، فقاال لغالم

له صوت طيب فحدا هلذه اجلمال وهي : ما فعل؟ قال: قلت. أفقرين إنه: قال. حتله
مثقلة حىت قطعت مسرية ثالثة أيام يف يوم، فلما حط عنها ماتت كلها، ولكن قد 
وهبته لك، فلما أصبحت أحببت أن أمسع صوته فسألته، وكان هناك مجل يستقي 
= 



 
 الجزء الثاني

 
١٣٢ 

 
فمررنـا علـى طريـق مسـلوكة فقـال ، فركب معي كات مـرة رجـل، الزبداين

بـل هـي : فقـال. ال خـربة يل بـا: فقلـت. فإ�ا أقـرب؛ خذ يف هذه: يل
فقـال يل ، ثـريةفسلكناها إىل مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى ك. أقرب

فنـــزل وتشـــمر ومجـــع عليـــه ثيابـــه وســـلَّ . أمســـك رأس البغـــل حـــىت أنـــزل
فناشـدته اهللا رجـاء ، ففـررُت مـن بـني يديـه وتبعـين، سكيًنا معه وقصدين

فخوفتــه اهللا . وإمنــا أريــد قتلــك؛ هــو يل: أن يأخــذ البغــل مبــا عليــه فقــال
رتكــين إن رأيــت أن ت: فاستســلمت بـني يديــه وقلـت، والعقوبـة فلــم يقبـل

فقمــت أصــلي فــارتج علــي القــرآن . عجــل: فقــال. حــىت أصــلي ركعتــني
هيــه : فبقيــت واقًفــا متحــريًا وهــو يقــول، فلــم حيضــرين منــه حــرف واحــد

َأمَّــْن ُيِجيــُب اْلُمْضــَطرَّ ِإَذا : فــأجرى اهللا علــى لســاين قولــه تعــاىل. افــرغ
ــوءَ  أقبــل مــن فــإكا أنــا بفــارس قــد . ]٦٢: النمــل[ َدَعــاُه َوَيْكِشــُف السُّ

فم الوادي وبيده حربة فرمى با الرجل فما أخطأت فـؤاده فخـر صـريًعا 
أنـا رسـول الـذي جييـب : قـال؟ بـاهللا مـن أنـت: فتعلقت بالفـارس وقلـت

فأخـــــذت البغـــــل واحلمـــــل : قـــــال. املضـــــطر إكا دعـــــاه ويكشـــــف الســـــوء
ا 
ً
Pورجعت سامل

)
312F

١(
P . 

* * * 
 ُسِقي السَّم

=                               
أطيب صوتًا منه،  عليه فحدا فهام اجلمل على وجهه وقطع حباله ومل أظن أين مسعت

 )].١٣٩-١٦/١٣٨(السري للذهيب . [ووقعت لوجهي، مات سنة ستني وثالث مئة
 .٤/١٢٢تفسري ابن كثري ) ١(



 

 ١٣٣ اء من عجائب الدع
 

معرض حديثه عن ما حصل يف  –رمحه اهللا  –قال اإلمام الذهيب 
ـــة العباســـية ، وقتـــل ببغـــداد رجـــل مـــن أعـــوان الشـــحنة: يف أواســـط الدول

فاحرتقــت بغــداد حريًقــا ، فبعــث رئــيس بغــداد مــن طــرح النــار يف أســواق
فعــدة مــا احــرتق ثالثــة مائــة وعشــرون ، واحــرتق النســاء واألوالد، مهــوالً 

وكثـــر ، ًدادارًا وثـــالث مائـــة وســـبعة عشـــر دكانًـــا وثالثـــة وثالثـــون مســـج
Pوهـــو أبـــو الفضـــل الشـــريازي ، الـــدعاء علـــى الـــرئيس

)
313F

١(
P  مث ســـقي وهلـــك

P

)
314F

٢(
P . 

* * * 
 شرب ماء زمزم

مسعـت احلـاكم أبـا : قال أبو حازم عمر بن أمحد العبـدويي احلـافظ
Pعبــــد اهللا 

)
315F

٣(
P شــــرب مــــاء زمــــزم : إمــــام أهــــل احلــــديث يف عصــــره يقــــول

                              
الشريازي الوزير أبو الفضل الذي غضب على أهل بغداد لقتلهم جندارًا فأمر بإلقاء ) ١(

لنساء النار يف اٍألسواق، فاحرتق من النحاسني إىل السماكني، واحرتق عدة من ا
واألطفال، وراحت األموال، وكثر الدعاء عليه، وشتموه يف وجهه، مث قبض عليه عز 

. الدولة، وطرد إىل الكوفة، فسقي سم الذراريح، فهلك سنة بضع وستني وثالث مئة
 )].١٦/٣٠٩(السري للذهيب [

 ).١٧/١٧١(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٢(
افظ الناقد العالمة شيخ احملدثني أبو عبد اهللا بن اإلمام احل: احلاكم حممد بن عبد اهللا) ٣(

البيع الضيب النيسابوري صاحب التصانيف، صنف وخرج وجرح وعدَّل وصحَّح 
ومن تأمل كالمه يف : ... وعلَّل وكان من حبور العلم، قال عبد الغفار بن إمساعيل

باملزية تصانيفه وتصرفه يف أماليه ونظره يف طرق احلديث أكعن بفضله واعرتف له 
على من تقدَّمه وإتعابه من بعده وتعجيزه الالحقني عن بلوغ شأوه، وعاش محيًدا، 
= 



 
 الجزء الثاني

 
١٣٤ 

 
Pوسألت اهللا أن يرزقين حسن التصنيف 

)
316F

١(
P . 

* * * 
 فجأةمات 

Pيف ترمجــة بــاديس بــن منصــور : رمحــه اهللا –قــال اإلمــام الــذهيب 

)
317F

٢(
P 

فسرَّه ، ويف سنة ست وأربع مائة أمر جيشه بالعرض(: صاحب املغرب
، مث مـــد الســـماط وأكـــل فمـــات فجـــأة لليلتـــه، حســـُن شـــارتم وهيئـــتهم

فأخفوا موته ورتبوا يف امللك أخاه كرامت مث عطفوا فبايعوا ابنه املعز بن 
دعـــا عليـــه الصـــاحل حمـــرز الطرابلســـي ، مـــات بـــاخلوانيق: ويقـــال، بـــاديس
Pلكونه همَّ خبراب طرابلس املغرب ؛ املؤدب

)
318F

٣(
P . 

* * * 
 اللهم عافني ألغزوهم

=                               
السري للذهيب . [ومل خيلف يف وقته مثله، مضى إىل رمحة اهللا سنة مخس وأربع مئة

)١٧٧-١٧/١٦٢.[( 
 .١٧/١٧١سري أعالم النبالء للذهيب ) ١(
ب وابن ملوكها من جهة صاحب املغر : باديس بن منصور بن يوسف بن بلكني) ٢(

ال : وقال ابن دريد -بالكسر  –العبيدية أبو مناد الصنهاجي، وصنهاجة من محري 
جيوز إال ضم الصاد، مولده سنة أربع وسبعني وثالث مئة، كان سائًسا حازًما شديد 

 )].٢١٧-١٧/٢١٦(السري للذهيب . [البأس، إكا هزَّ رحما كسره
 ).١٧/٢١٧(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٣(



 

 ١٣٥ اء من عجائب الدع
 

Pقــال الـــذهيب يف ترمجــة طغـــان خـــان 

)
319F

١(
P :)قصــدته جيـــوش الصـــني ،

Pواخلطــا 

)
320F

٢(
P كــانوا ثــالث مائــة ألــف: حــىت قيــل، يف مجــع مــا ُمســع مبثلــه .

فعــويف . اللهــم عــافين ألغــزوهم مث تــوفين إن شــئت: الوكــان مريًضــا فقــ
ومجـــع عســـاكره وســـاق فبيـــتهم وقتـــل مـــنهم حنـــو مئـــيت ألـــف وأســـر مائـــة 

وكانت ملحمة مشهودة يف سنة مثان وأربع مائة ورجع بغنـائم ال ، ألف
)321F٣(P)فتوفاه اهللا عقيب وصوله، حتصى إىل بالساغون

P . 

* * * 
 تحيَّر في مسألة

Pقال ابـن سـينا 

)
322F

٤(
P :نـت كلمـا أحتـري يف مسـألة أو مل أظفـر باحلـد وك

األوسط يف قياس ترددت إىل اجلامع وصليت وابتهلت إىل مبدع الكـل 
Pحىت فتح يل املنغلق منه 

)
323F

٥(
P . 

                              
طغان خان الرتكي صاحب تركستان وبال ساغون وكاشغر وخنت وفاراب وكان ديًنا ) ١(

 )].٢٧٩-١٧/٢٧٨(السري للذهيب [عادًال بطالً شجاعا 
قاله حمقق هذا اجلزء (يطلق على بالد متامخة للصني يسكنها جنس من الرتك : اخلطا) ٢(

 ].من السري
 ).٢٧٩-١٧/٢٧٨(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٣(
: ي مث البخاريلخالفيلسوف احلسني بن عبد اهللا بن احلسن بن علي بن سينا الب) ٤(

مولده سنة سبعني وثالث مئة، ومل يأت بعد الفارايب مثله؛ فاحلمد هللا على اإلسالم 
وغريه وأشياء ال حتتمل، مات سنة مثان وعشرين وأربع ) الشفاء(والسنة، وله كتاب 

 )].٥٣٧-١٧/٥٣١(السري للذهيب . [مئة
 ).١٧/٥٣٢(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٥(



 
 الجزء الثاني

 
١٣٦ 

 
* * * 

 خطيب يدعو على رجل

قال ابن بشـكوال يف ككـره للعالمـة املقـرئ أيب حممـد مكـي بـن أيب 
Pطالب 

)
324F

١(
P )دعـا علـى رجـل  ، لـدعوةوكـان خـريًا متـديًنا مشـهورًا بإجابـة ا

)325F٢(P)كان يؤكيه ويسخر به إكا خطب فزمن الرجل
P . 

* * * 
 إلى ملكه –تعالى  –رده اهللا 

Pقـــال الـــذهيب يف ترمجـــة اخلليفـــة العباســـي القـــائم بـــأمر اهللا

)
326F

٣(
P :)... 

بويــع ســنة اثنتــني وعشــرين وأربــع ، كــان كا ديــن وخــري وبــر وعلــم وعــدل
                              

: العالمة املقرئ مكي بن أيب طالب محوش بن حممد القيسي القريواين مث القرطيب) ١(
صاحب التصانيف، ولد بالقريوان سنة مخس ومخسني وثالث مئة، وكان من أوعية 

السري للذهيب . [مئةالعلم مع الدين والسكينة والفهم، تويف سنة سبع وثالثني وأربع 
)٥٩٣-١٧/٥٩١.[( 

 ).١٧/٥٩٢(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٢(
كان قوي النفس ديـًِّنا : القائم بأمر اهللا اخلليفة عبد اهللا بن القادر باهللا أمحد العباسي) ٣(

ُحتدث بأن ... ورًعا متصدقًا وفيه عدل ومساحة ومل يزل أمره مستقيًما على أن 
ريي يريد �ب دار اخلالفة وعزل القائم، فكاتب القائم أرسالن الرتكي البساس

طغرلبك ملك الغز يستنهضه، وكان بالري، مث أحرقت دار البساسريي وهرب وقدم 
هـ، ورد اهللا القائم إىل مقر عزه، تويف سنة سبع وستني وأربع ٤٤٧طغرلبك يف سنة 

وكان تارًكا  مئة، وكان كا حظ من تعبد وصيام وتجد ملا أن أعيد إىل اخلالفة،
 ).٣١٨-١٨/٣٠٧(، وكذا يف )]١٤١-١٥/١٣٨(السري للذهيب . [للمالهي



 

 ١٣٧ اء من عجائب الدع
 

Pي ونكــب ســنة مخســني يف كائنــة البساســري ، مئــة

)
327F

١(
P ، ففــر إىل الربيــة يف

Pكمــــام أمــــري للعــــرب

)
328F

٢(
P ، مث عــــاد إىل خالفتــــه بعــــد عــــام بمــــة الســــلطان

Pطغرلبك 

)
329F

٣(
P  وأزيلـت خليفـة مصـر املستنصـر بـاهللاP

)
330F

١(
P وقتـل ، مـن العـراق

                              
املقلب باملظفر ملك األمراء أرسالن الرتكي البساسريي نسبة إىل تاجر : البساسريي) ١(

ترقت به . باعه من أهل فسا والصواب فسوي فقيلت على غري قياس كعادة العجم
ليه وكاتب صاحب مصر املستنصر فأمده األحوال إىل أن نابذ اخلليفة وخرج ع

بأموال وسالح فأقبل يف عسكر قليل وتوثب على بغداد ففر منه القائم وتذمم بأمري 
العرب مهارش وعاث مجع البساسريي وأقام الدعوة للمستنصر سنة وقتل الوزير وفعل 
 القبائح حىت أقبل طغرلبك ونصر اخلليفة ونزح البساسريي فاتبعه عسكر فقاتل حىت

 )].١٣٣-١٨/١٣٢(السري للذهيب . [قتل فلله احلمد
علي بن احلسن بن الشيخ أيب الفرج بن املسلمة، ولد : والوزير الذي قتله البساسريي هو* 

: هـ، استكتبه القائم مث استوزره، وكان من خيار الوزراء العادلني، قال اخلطيب٣٩٧سنة 
. سداد مذهب ووفور عقل وأصالة رأي اجتمع فيه من اآلالت ما مل جيتمع يف أحد قبله، مع

أُْخرج رئيس الوزراء وعليه عباءة وطرطور ويف رقبته خمنقة : قال حممد بن عبد امللك اهلمذاين
ويرددها، فطيف به على مجل مث خيط عليه جلد  قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلكِ جلود وهو يقرأ  

. النهار يف كي احلجة سنة مخسني وأربع مئةثور بقرنني وعلق ويف فكيه كلوبان وتلف يف آخر 
 )].٢١٨-١٨/٢١٦(السري للذهيب [

األمري من وجوه العرب بعانة واحلديثة، كو بر وصدقات : مهارش بن جملي بن عكيث) ٢(
وصالة وخري، أجار القائم بأمر اهللا يف فتنة البساسريي وآواه إليه سنة يف كمامه إىل أن 

 : اخلليفة بنفسه وله وكتب با إىل القائمعاد إىل مقر عزه؛ فكان خيدم 
 لــوال الخليفـــة ذو األفضـــال والمـــنن

 
 نجل الخالئف آل الفـرض والسـنن 

 بعـــت قـــومي وهـــم خيـــر األنـــام وقـــد 
 

 أصـــــبحت أعـــــرف بغـــــداد وتعرفنـــــي 
ــــل منزلتــــي  ــــا يســــتحق ســــواري مث  م

 
 عــــــــــدلك هــــــــــذا اليــــــــــوم ينصــــــــــفني 

 )].٢٢٥-١٩/٢٢٤سري للذهيب ال. [وهي طويلة، مات سنة تسع وتسعني وأربع مئة 
أصل السلجوقية من بر خبارى، هلم عدد وقوة وإقدام وشجاعة  و: أمحد بن ميكائيل) ٣(

مث إن ... وشهامة وزعارة؛ فال يدخلون حتت طاعة، وإكا قصدهم ملك دخلوا الربية 
... طغرلبك عظم سلطانه واستوىل على العراق وحتبَّب إىل الرعية بعدل مشوٍب جبور 

= 



 
 الجزء الثاني

 
١٣٨ 

 
وملــــا أن فــــر القــــائم إىل الربيــــة رفــــع قصــــة إىل رب العــــاملني ، البساســــريي

وردَّه اهللا ، فنفعـت، امونفذ با إىل البيت احلر ، مستعديًا على من ظلمه
فكــــذلك ينبغــــي لكــــلِّ مــــن ُقهــــر وبغــــي عليــــه أن ، تعــــاىل إىل مقــــر عــــزه

Pوإن صــرب وغفـر فــإن يف اهللا كفايـة ووقايــة ، تعـاىل –يسـتغيث بــاهللا 

)
331F

٢(
P ،

اللهــــم إنــــك أنــــت العــــامل ، وهــــي إىل اهللا العظــــيم مــــن املســــكني عبــــده(
اطالعـــك اللهـــم إنـــك غـــين بعلمـــك و ، املطلـــع علـــى الضـــمائر، بالســـرائر

أطغـــاه ، هـــذا عبـــدك قـــد كفـــر نعمـــك ومـــا شـــكرها، علـــي عـــن إعالمـــي
اللهــم قــل الناصــر واعتــز الظــامل وأنــت ، حلمــك حــىت تعــدى علينــا بغًيــا

فقــد حاكمنــاه ، بــك نعتــز عليــه وإليــك �ــرب مــن يديــه، املطلــع احلــاكم
ورفعنـا ظالمتنـا إىل حرمـك ووثقنـا ، إليك وتوكلنا يف إنصافنا منه عليـك

)332F٣(P)فاحكم بيننا باحلق وأنت خري احلاكمني، كرمكيف كشفها ب
P . 

=                               
، م فتأمل القائم واستعفى فلم يـُْعفَ متهدت البالد له خطب بنت اخلليفة القائ وملا
هذا واخلليفة يف أمل وحزن وكظم، مث إن ... جه با، مث قدم طغرلبك بغداد للعرس وّ فزَ 

طغرلبك خال با ومل ميتع بنعيم الدنيا؛ بل مات يف رمضان من السنة بالري سنة 
 )].١١١-١٨/١٠٧(للذهيب  السري). [وأربع مئة(مخس ومخسني 

امتدت أيامه ستني سنة : معد بن الظاهر إلعزاز دين اهللا علي العبيدي املصري) ١(
وأربعة أشهر، وكان احلاكم قد هدم القمامة اليت بالقدس، فأكن املستنصر لطاغية 
الروم أن جيددها وهادنه على إطالق مخسة آالف أسري مسلمني وغرم أمواًال على 

زال حىت قتله األمراء وقتلوا أخويه فخر العرب وتاج املعايل وانقطعت  عمارتا، وما
دولتهم، مات سنة سبع ومثانني وأربع مائة وقد قارب السبعني، وكان سب الصحابة 

 )].١٩٦-١٥/١٨٦(السري للذهيب . [فاشًيا يف أيامه والسنة غريبة مكتومة
 .١٨/٣٠٧سري أعالم النبالء للذهيب ) ٢(
 .١٥/١٤٠ابق املرجع الس) ٣(



 

 ١٣٩ اء من عجائب الدع
 

* * * 
 من شاء فلينصرف

ــــذهيب  وعظــــم أمــــر الســــلطان ألــــب ( –رمحــــه اهللا تعــــاىل  –قــــال ال
Pأرسالن 

)
333F

١(
P  وُخطب له على منابر العـراق والعجـم وخراسـان ودانـت لـه

فـإن الطاغيـة عظـيم الـروم ، األمم وأحبته الرعية وال سيما ملـا َهـَزَم العـدو
انوس حشـــد وأقبـــل يف مجـــع مـــا مســـع مبثلـــه يف حنـــو مـــن مئـــيت ألـــف أرمـــ

بلــد (مقاتــل مــن الــروم والفــرنج والكــرج وغــري كلــك ووصــل إىل منــازكرد 
بلــــــد (وكــــــان الســــــلطان خبــــــوي . )مشــــــهور بــــــني خــــــالط وبــــــالد الــــــروم

قـــد رجـــع مـــن الشـــام يف مخســـة عشـــر ألـــف فـــارس وبـــاقي ) بأكربيجـــان
وحسـيب  –أنـا ألتقـيهم : جيوشه بـاألطراف فصـمم علـى املصـاف وقـال

Pفــإن ســلمت وإال فــابين ملكشــاه  –اهللا 

)
334F

٢(
P وســار فــالتقى ، ويل عهــدي

                              
من عظماء ملوك : امللك العادل عضد الدولة ألب أرسالن حممد الرتكماين الغزي) ١(

اإلسالم وأبطاهلم، افتتح قالًعا وأرعب امللوك، ويف سنة مخس عرب جبيوشه �ر 
يوسف اخلوارزمي كانت بيده : جيحون وكانوا مئيت ألف فارس فأيت بعلج يقال له

مثلي يقتل هكذا؟ فاحتد : يا خمنث: أوتاد فصاح قلعة فأمر أن يشبح يف أربعة
دعوه ورماه فأخطأه فظفر يوسف إىل السرير فقام : السلطان وأخذ القوس وقال

السلطان فعثر على وجهه فربك العلج على السلطان وضربه بسكني، وتكاثر املماليك 
السري . [ن سنة مخس وستني وأربع مئةفهربوه ومات منها السلطا) لى يوسفع(
 )].٤١٨-١٨/٤١٤(لذهيب ل

متلك من املدائن ما مل ميلكه : جالل الدولة بن ألب أرسالن حممد السلجوقي) ٢(
سلطان وكان حسن السرية هلًجا بالصيد مغرى بالعمائر وَحْفر اآلبار وتشييد القناطر 
واألسوار، وعمَّر ببغداد جامًعا كبريًا وأبطل املكوس واخلفارات يف مجيع بالده هكذا 
= 



 
 الجزء الثاني

 
١٤٠ 

 
ويزك القوم فكسـرهم يزكـه وأسـروا مقـدمهم فقطـع ) مقدمة اجليش(يزكه 

وملـــا التقـــى اجلمعـــان وتـــراءى الكفـــر واإلميـــان واصـــطدم ، الســـلطان أنفـــه
ببــذل الــري  ال هدنــة إال: اجلــبالن طلــب الســلطان اهلدنــة قــال أرمــانوس

إنـــك تقاتـــل عـــن ديـــن وعـــد اهللا : فحمـــي الســـلطان وشـــاط فقـــال إمامـــه
وكان يـوم مجعـة  –ولعل هذا الفتح بامسك فالقهم وقت الزوال ، بنصره

فإنـــه يكـــون اخلطبـــاء علـــى املنـــابر وإ�ـــم يـــدعون للمجاهـــدين : قـــال –
يـــا : فصـــلوا وبكـــى الســـلطان ودعـــا وأمنـــوا وســـجد وعفـــر وجهـــه وقـــال

وعقـــد كنـــب حصـــانه ، فلينصـــرف فمـــا هاهنـــا ســـلطان مـــن شـــاء، أمـــراء
فوقعـوا يف وسـط ، بيده ولبس البياض وحتنط ومحـل جبيشـه محلـة صـادقة

العـــدو يقتلـــون كيـــف شـــاؤوا وثبـــت العســـكر ونـــزل النصـــر وولـــت الـــروم 
أســره مملـــوك لكـــوهرائني ، واســتحر بـــم القتــل وُأســـر طــاغيتهم أرمـــانوس

أن : وقـرأت خبـط القفطـي. لـكال فهـذا امل. ال: وهم بقتله فقال إفرجنـي
وكيفية أسر الطاغية . ألب آرسالن بالغ يف التضرع والتذلل وأخلص هللا

أن مملوًكــا وجــد فرًســا بلجــام جمــوهر وســرج مــذهب مــع رجــل بــني يديــه 
فـََهــمَّ الغــالم فــأتى بــه إىل بــني يــدي ، مغفــر مــن الــذهب ودرع مــذهب

؟ منــك اهلدنــة ويلــك أمل أبعــث أطلــب: الســلطان فقنعــه باملقرعــة وقــال
كـل : قـال؟ مـا كـان عزمـك لـو ظفـرت يب: دعين من التـوبيخ قـال: قال

قـــال تقتلـــين أو تشـــهرين يف بـــالدك ؟ فمـــا تؤمـــل وتظـــن يب: قـــال؟ قبـــيح

=                               
ابن خلكان، تزوج اخلليفة املقتدي بابنته وعملت دعوة جليش السلطان ما مسع نقل 

السري للذهيب ). [وأربع مئة(مات سنة مخس ومثانني . مبثلها أبًدا وولدت له جعفر
 . انظر مقدمة لبغداد ووفاته يف القصة اآلتية)] ٥٨-١٩/٥٤(



 

 ١٤١ اء من عجائب الدع
 

ــــده مــــا عزمــــت علــــى غريهــــا : قــــال. العفــــو وقبــــول الفــــداء: والثالثــــة بعي
فاشـرتى نفســه بــألف ألـف دينــار ومخــس مائــة ألـف دينــار وإطــالق كــل 

وأمـــا الـــروم فبـــادروا . ده فخلـــع عليـــه وأعطـــاه نفقـــة توصـــلهأســـري يف بـــال
فلـــبس الصـــوف ، وملكـــوا آخـــر فلمـــا قـــرب أرمـــانوس شـــعر بـــزوال ملكـــه

وترهب مث مجع ما وصلت يـده إليـه حنـو ثـالث مائـة ألـف دينـار فبعثهـا 
)335F١(P)وأربع مائة(واعتذر وكانت امللحمة يف سنة ثالث وستني 

P . 

* * * 
 فدفع عنه  –تعالى  –التجأ إلى اهللا 

وقــدم بغــداد (يف ترمجــة ملكشــاه  –رمحــه اهللا تعــاىل  –قــال الــذهيب 
ومل يكــن للمقتــدي معــه غــري االســم مث قــدمها ، مــرتني وقــدم إىل حلــب

ــا علــيالً  وكــان املقتــدي قــد فــوض العهــد إىل ابنــه املســتظهر فألزمــه ، ثالًث
حـول وأن يويل ابن بنته جعفرًا وأن يسـلم بغـداد إليـه ويت، ملكشاه بعزله

إىل البصـــــرة فشـــــق علـــــى املقتـــــدي وحـــــار مث طلـــــب املهلـــــة عشـــــرة أيـــــام 
فصــــام وطــــوى وجلــــس علــــى الــــرتاب وتضــــرع إىل ربــــه فقــــوي ، ليتجهــــز

ومـــات يف شـــوال ســـنة مخـــس ومثـــانني ) أي ملكشـــاه(بالســـلطان املـــرض 
Pعـــن تســـع وثالثـــني ســـنة ) وأربـــع مائـــة(

)
336F

٢(
P  ويف ترمجـــة اخلليفـــة العباســـي

                              
ا أيًضا يف ترمجة بتصرف وقد ككره) ٤١٦-١٨/٤١٥(سري أعالم النبالء للذهيب ) ١(

 ).٣١٦-٣١٥ص(القائم بأمر اهللا يف 
 ).١٩/٥٧(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
١٤٢ 

 
Pاملقتــــدي بــــأمر اهللا 

)
337F

١(
P رمحــــه اهللا تعــــاىل  –فيهــــا اإلمــــام الــــذهيب  قــــال– 

وكان حسن السرية وافر احلرمة وكان ملكشاه قـد صـمم علـى إخراجـه (
)338F٢(P)من بغداد فحار والتجأ إىل اهللا فدفع عنه وهلك ملكشاه

P . 

* * * 
 دعاء أهل مصر

Pهـ سار أتسز ٤٦٩يف سنة 

)
339F

٣(
P –  إىل مصـر  –الـذي أخـذ دمشـق

أهلهـــا إىل اهللا فرتحـــل بـــال ســـبب  فتضـــرع، وحاصـــرها وكـــاد أن ميلكهـــا
ونـــازل القـــدس مث أخـــذها وقتـــل ثالثـــة آالف وكبـــح القاضـــي والشـــهود 

                              
وكان حسن السرية وافر : عبيد اهللا بن كخرية الدين حممد بن القائم بأمر اهللا العباسي) ١(

األلسن الفصيحة أنفع من الوجوه : احلرمة فيه ديانة وجنابة وقوة وعلو مهة، من كالمه
ويف أول سنة سبع ومثانني . والضمائر الصحيحة أبلغ من األلسن الفصيحة. ةالصبيح

خطب ببغداد للسلطان بروكياروق ركن الدولة وعلم املقتدي على تقليده ) وأربع مئة(
: فجأة من الغد تغدى وغسل يديه وعنده فتاته مشس النهار فقال) املقتدي(مث مات 

وتغري وارختت يراه وسقط فظنوه غشي ما هذه األشخاص دخلوا بال إكن؟ فارتابت 
السري [عليه، فطلبت اجلارية وزيره ومات وأخروا دفنه ثالث ليال لكونه مات فجأة 

 )].٣٢٤-١٨/٣١٨(للذهيب 
 ).٣١٩-١٨/٣١٨(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٢(
ويل دمشق بعد (من كبار ملوك الظلم، قال ابن عساكر : أتسز بن أوق اخلوارزمي) ٣(

اها دفعات وأقام الدعوة العباسية، وتغلب على أكثر الشام وقصد مصر حصاره إي
ليأخذها فلم يتم له كلك مث جهز املصريون إىل الشام عسكرًا ثقيًال فعجز عنهم 

وقد قتل أتسز بالقدس ) انظر مقدم تتش يف ترمجته اآلتية(واستنجد بتاج الدولة تتش 
السري للذهيب [قلعه اهللا تعاىل خلًقا كثريًا منهم قاضيها، وفعل العظائم حىت 

)٤٣٢-١٨/٤٣١.[( 



 

 ١٤٣ اء من عجائب الدع
 

Pهـ أقبل تاج الدولة تتش ٤٧١ويف سنة . صربًا وعسفا

)
340F

١(
P  أخو ملكشاه

Pفاستوىل على دمشق وقتل أتسز وأحبه الناس 

)
341F

٢(
P . 

* * * 
 اللهم بين لي الحق

Pاملظفـــر  خرجـــت مـــع أيب: قـــال احلســـني بـــن أمحـــد احلـــاجي

)
342F

٣(
P  إىل

ومل يــزل ، احلــج فكلمــا دخلنــا بلــدة نــزل علــى الصــوفية وطلــب احلــديث
فلمـا دخلنـا مكـة نزلنـا علـى أمحـد ، اللهم بـني يل احلـق: يقول يف دعائه

                              
كان شجاًعا مهيًبا جبارًا كا : تاج الدولة تتش بن السلطان ألب أرسالن السلجوقي) ١(

سطوة له فتوحات ومصافات ومتلك عدة مدائن وخطب له ببغداد وصار من كبار 
سلم عليه مث ملوك الزمان، قدم دمشق فخرج ليتلقاه املتغلب عليها أطسز اخلوارزمي ف

سار وشد عليه تتش فضرب عنقه وأخذ البلد وجرت له أمور وحروب مع املصريني 
ومتلك بضع عشرة سنة، مث سار يف سنة مثان ومثانني وأربع مائة ليتملك بالد العجم 

 )].٨٥-١٩/٨٣(السري للذهيب . [فقتل يف املصاف بالري التقاه بركياروق ابن أخيه
 ).٨/٣١٩(هيب سري أعالم النبالء للذ) ٢(
هو وحيد عصره : اإلمام العالمة قال عبد الغفار: منصور بن حممد التميمي السمعاين) ٣(

يف وقته فضًال وطريقة وزهًدا وورًعا من بيت العلم والزهد، حج على الربية أيام انقطع 
أسرونا فكنت أرعى مجاهلم فاتفق أن أمريهم أراد أن يُزوج بينته : الركب كان يقول

هذا الذي : حنتاج أن نرحل إىل احلضر ألجل من يعقد لنا فقال رجل منا: فقالوا
يرعى مجالكم فقيه خراسان، فسألوين عن أشياء فأجبتهم وكلمتهم بالعربية فخجلوا 
واعتذروا فعقدت هلم العقدة وقلت اخلطبة ففرحوا، وسألوين أن أقبل منهم شيًئا 

السري . [تسع ومثانني وأربع مئة تويف سنة. فامتنعت فحملوين إىل مكة وسط العام
 )].١١٩-١٩/١١٤(للذهيب 



 
 الجزء الثاني

 
١٤٤ 

 
Pصار حمدثًا  لي بن أسد وصحب سعدا الزجناين حىتبن ع

)
343F

١(
P . 

* * * 
 دعاء عند الملتزم

ــــا امل: عــــن أيب جعفــــر اهلمــــذاين احلــــافظ ظفــــر الســــمعاين مسعــــت أب
كنت يف الطواف فوصلت إىل امللتزم وإكا برجل قد أخذ بردائي : يقول

هذا مقام األنبيـاء ؟ أما ترى أين أنت: فإكا اإلمام سعد فتبسمت فقال
اللهـــم كمـــا ســـقته إىل أعــــز : واألوليـــاء مث رفـــع طرفـــه إىل الســـماء وقــــال

 ال: مث ضـحك إيل وقـال، مكان فأعطه شرف عز يف كل مكان وزمان
ختالفين يف سرك وارفع يديك معي إىل ربك وال تقولن البتة شيًئا وامجـع 
يل مهتك حىت أدعو لك وأمن أنـت وال خيـالفين عهـدك القـدمي فبكيـت 

مـــر يف حفـــظ اهللا فقـــد : وحـــرك شـــفتيه وأمنـــت مث قـــال، ورفعـــت يـــدي
فمضـــيت ومـــا شـــيء أبغـــض إيل مـــن ، أجيـــب فيـــك صـــاحل دعـــاء األمـــة

Pمذهب املخالفني 

)
344F

٢(
P . 

* * * 
 دعاء أهل دمشق

                              
 .١٩/١١٨سري أعالم النبالء للذهيب ) ١(
 .١٩/١١٨سري أعالم النبالء للذهيب ) ٢(



 

 ١٤٥ اء من عجائب الدع
 

هــ جـاءت ثالثـة ٥٤٣ويف سـنة ( –رمحـه اهللا تعـاىل  –قال الذهيب 
صــلوا صــالة املــوت ، ملــوك مــن الفــرنج إىل القــدس مــنهم طاغيــة األملــان

وفرقـوا علـى جنــدهم سـبع مائــة ألـف دينـار فلــم يشـعر بــم أهـل دمشــق 
فخـــرج ، إال وقـــد صـــبحوهم يف عشـــرة آالف فـــارس وســـتني ألـــف رجـــل

فارســـــهم وراجلهـــــم والتقـــــوا فاستشـــــهد حنـــــو املـــــائتني مـــــنهم  املســـــلمون
Pالنفدالوي 

)
345F

١(
P  وعبد الرمحن احللحويل مث اقتتلوا من الغد وقتل خلق مـن

Pالفرنج فلما كان خامس يـوم وصـل مـن اجلزيـرة غـازي بـن زنكـي 

)
346F

٢(
P  يف

Pعشرين ألًفا وتبعه أخوه نور الدين 

)
347F

٣(
P  وكان الضجيج والدعاء والتضـرع

، نـــه ووضـــعوا املصـــحف العثمـــاين يف صـــحن اجلـــامعبدمشـــق ال يعـــرب ع
                              

املالكي خطيب بانياس، روى عنه ابن : اإلمام يوسف بن دوناس املغريب الفندالوي) ١(
. ًحا للتكلف قوي القلبكان حسن املفاكهة حلو احملاضرة كرميًا مطر : عساكر وقال

 )].٢١٠-٢٠/٢٠٩(السري للذهيب . [قتل سنة ثالث وأربعني ومخس مئة
متلك املوصل بعد أبيه واعتقل ألب أرسالن السلجوقي : سيف الدين غازي بن زنكي) ٢(

وكان عاقًال حازًما شجاًعا جواًدا حمًبا يف أهل اخلري، مل تطل مدته وعاش أربعني سنة 
وك شكًال وكان له مائة رأس كل يوم لسماطه وقد مدحه احليص وكان من أحسن املل

السري للذهيب [تويف سنة أربع وأربعني ومخس مائة . بيص فأجازه بألف دينار
)١٩٣-٢٠/١٩٢.[( 

امللك العادل ناصر أمري املؤمنني ليث اإلسالم نور الدين حممود بن األتابك قسيم ) ٣(
مولده سنة إحدى عشرة ومخس مائة قل : الدولة أيب سعيد زنكي الرتكي امللكشاهي

أن ترى العيون مثله أظهر السنة حبلب وقمع الرافضة وبىن املدارس واجلوامع واملساجد 
وأبطل املكوس وكان بطًال شجاًعا وافر اهليبة كا تعبد وخوف وورع، وأمر بتكميل 

ز ووقف  سور املدينة النبوية، واستخراج العني بأحد دفنها السيل، وفتح درب احلجا
كان له عجائز فكان خييط الكوايف ويعمل : كتًبا كثرية مثمنة قال سبط اجلوزي

السري [تويف سنة تسع وستني ومخس مائة . السكاكر فيبعنها سرًا ويفطر على مثنها
 )].٥٣٩-٢٠/٥٣١(للذهيب 



 
 الجزء الثاني

 
١٤٦ 

 
وعدين املسيح بأخذ دمشق فحفـوا بـه وركـب : وكان قسيس العدو قال

، محــــاره ويف يــــده الصــــليب فشــــد عليــــه الدماشــــقة فقتلــــوه وقتلــــوا محــــاره
Pوجاءت النجدات وا�زم الفرنج 

)
348F

١(
P . 

* * * 
 دعاء القاضي الفاضل

قاضي ضياء الدين ابـن حكى ال: -رمحه اهللا تعاىل  –قال الذهيب 
Pالشــهرزوري أن القاضــي الفاضــل 

)
349F

٢(
P  ملــا مســع أن العــادلP

)
350F

٣(
P  أخــذ مصــر

                              
 .٢٠/٤٠٥سري أعالم النبالء للذهيب ) ١(
الكاتب صاحب ديوان : لي اللخميالعالمة البليغ حميي الدين عبد الرحيم بن ع) ٢(

اإلنشاء الصالحي، ولد سنة تسع وعشرين ومخس مائة انتهت إليه براعة الرتسل 
وبالغة اإلنشاء وله يف كلك الفن اليد البيضاء واملعاين املبتكرة والباع األطول ال يدرك 

إال  قضى سعيًدا ومل يبق عمًال صاحلًا: شأوه وال يشق غباره مع الكثرة، قال العماد
قدمه وال عقد بر إال أبرمه، وكان للحقوق قاضًيا ويف احلقائق ماضًيا والسلطان له 
مطيع، ما افتتح األقاليم إال بأقاليد آرائه ومقاليد غناه، وغنائه وكانت كتابته كتائب 
النصر وبراعته رائعة الدهر وبراعته بارية للرب وعبارته نافثة يف عقد السحر، تويف سنة 

 )].٣٤٤-٢١/٣٣٨(السري للذهيب . [ومخس مئةست وتسعني 
سيف الدين أبو امللوك وأخو امللوك حممد بن األمري جنم الدين أيوب بن شاكي ) ٣(

وكان كا عقل . كان أصغر من أخيه صالح الدين بعامني: الدويين األصل التكرييت
وكان ودهاء وشجاعة وتؤدة وخربة باألمور، احتيل على الفتك به مرات ويسلمه اهللا 

شديد املالزمة خلدمة أخيه صالح الدين وما زال يتحيل حىت أعطاه العزيز دمشق، 
فكانت السبب يف أن متلك البالد مث جرت أمور يطول شرحها وقتال على امللك ولو  

تويف سنة مخس عشرة وست مائة . كان كلك التعب واحلرب جهاًدا للفرنج ألفلح
 )].١٢٠-٢٢/١١٥(السري للذهيب [



 

 ١٤٧ اء من عجائب الدع
 

Pدعــا بــاملوت خشــية أن يســتدعيه وزيــره ابــن شــكر 

)
351F

١(
P  أو يهينــه فأصــبح

Pميًتا وكان كا تجد ومعاملة 

)
352F

٢(
P . 

* * * 
 غيث أجرى األودية

يف ترمجـــة حممـــد بـــن أمحـــد بـــن  –رمحـــه اهللا تعـــاىل  –قـــال الـــذهيب 
Pمـــــة قدا

)
353F

٣(
P )فحينئـــــذ نـــــزل غيـــــث أجـــــرى ، وقـــــد استســـــقى مـــــرة باملغـــــارة

)354F٤(P)األودية
P . 

* * * 
                              

ولد سنة مثان : الدين عبد اهللا بن علي الشييب الدمريي املالكي ابن شكر صفي) ١(
كان خليًقا للوزارة مل يلها بعده مثله وكان : قال أبو شامه) ومخس مئة(وأربعني 

وقد نفي : وقال عبد اللطيف. متواضًعا يسلم على الناس وهو راكب ويكرم العلماء
أحتسر أن ابن البيساين ما : ان يقولمث استوزره الكامل وقد عمي فصادر الناس وك

مترغ على عتبيت يعين القاضي الفاضل ورمبا مر حبضرة ابنه وكان معجًبا تياًها مات 
 )].٢٩٥-٢٢/٢٩٤(السري للذهيب . [سنة اثنتني وعشرين وست مائة عفا اهللا عنه

 )].٢١/٣٤١(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٢(
املقدسي : دث حممد بن أمحد بن حممد بن قدامةاإلمام العامل الفقيه املقرئ احمل) ٣(

احلنبلي الزاهد واقف املدرسة، مولده يف سنة مثان وعشرين ومخس مئة، وحتول إىل 
، وقد مجع احلافظ الضياء -تعاىل  –دمشق هو وأبوه وأخوه وقرابته مهاجرين إىل اهللا 

يته، وإكا رافق ال يرتك قيام الليل من وقت شبوب: سريته يف جزءين فشفى وكفى وقال
السري للذهيب . [، تويف سنة سبع وست مئة.ناًسا يف السفر ناموا وحرسهم يصلي

)٩-٥/ ٢٢.[( 
 .٢٢/٨سري أعالم النبالء للذهيب ) ٤(



 
 الجزء الثاني

 
١٤٨ 

 
 أهل المدينة وظهور النار

وســـت (يف ســـنة أربـــع ومخســـني ( –رمحـــه اهللا تعـــاىل  –قـــال الـــذهيب 
كــان ظهــور اآليــة الكــربى وهــي النــار بظــاهر املدينــة النبويــة ودامــت ) مائــة

نـة إىل اهللا وتـابوا وبكـوا ورأى أهـل أياًما تأكل احلجـارة واسـتغاث أهـل املدي
مكــة ضــوءها مــن مكــة وأضــاءت هلــا أعنــاق اإلبــل ببصــرى كمــا وعــد بــا 

وكســف فيهــا الشــمس والقمــر وكــان فيهــا . فيمــا صــح عنــه رســول اهللا 
وهلك خلق من أهلها وتدمت البيـوت وطفـح املـاء ، الغرق العظيم ببغداد

مجيعـــــه يف أول  وفيهــــا كـــــان حريــــق مســـــجد رســــول اهللا ، علــــى الســـــور
Pرمضان من مسرجة القيم فلله األمر كله 

)
355F

١(
P . 

أمُر هذه النار متواتر وهي ممـا أخـرب (وقال أيًضا يف تاريخ اإلسالم 
ال تقـــــوم «بـــــه املصـــــطفى صـــــلوات اهللا وســـــالمه عليـــــه حيـــــث يقولـــــك 

الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ُتضـيء لهـا أعنـاق اإلبـل 
ن كـــان ببصـــرى يف الليــــل ورأى وقـــد حكــــى غـــري واحـــد ممــــ. »ببصـــرى

Pأعناق اإلبل يف ضوئها 

)
356F

٢(
P . 

* * * 
 همة وصدق

مــــن خــــالل عملنــــا يف غــــرب «: قــــال الــــدكتور عبــــد الــــرمحن الســــميط
                              

 ).٢٣/١٨٠(املرجع السابق ) ١(
سنة أربع (يف حوادث ) ٦٦٠ – ٦٥١(حوادث سنة : تاريخ اإلسالم للذهيب) ٢(

 .٢٢ص) ومخسني وستمائة



 

 ١٤٩ اء من عجائب الدع
 

) جبــــال النوبــــة(الســــودان ُأخــــربت أن داعيــــة قبــــل أربعــــني ســــنة أتــــى إليهــــا 
وكانــت مشــهورة بالوثنيــة وينتشــر يف كــل قريــة ســاحر فكــان الداعيــة يشــرح 

: نـد كلـك جتمـع السـحرة وأثـاروا النـاس فـذهبوا إىل الشـيخ وقـالوااإلسالم ع
. حنن يف جفاف وإكا كان ربك هو حًقا الرب الصحيح فادعه ينـزل املطـر

سـأدعو يـوم األربعـاء : االثنني قال: ما هو اليوم قالوا: وبدون تردد قال هلم
فجلـــس منـــذ كلـــك الوقـــت يصـــلي ويـــدعو ومل يـــنم يف أي ليلـــة أكثـــر مـــن 

ويف يـــــوم األربعـــــاء جتمـــــع النـــــاس وبـــــدأ يـــــدعو فيـــــذكر يل ، حـــــدةســـــاعة وا
املســـــلمون القـــــدامى أنـــــه نزلـــــت كميـــــة مـــــن األمطـــــار مل تشـــــهدها املنطقـــــة 

)P)357F١»هدمت البيوت ومسحت قرى بكاملها
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* * * 
 رزق بتوأم

، أخي األكرب عشرة أعوام بعد زواجـه: عاش(قالت إحدى لنساء 
التحاليــــل الطبيــــة أنــــه ال  ومل يــــرزق بذريــــة فعملــــوا الفحوصــــات وأثبتــــت

 –وكـــان أملهمـــا يف اهللا  ...يوجـــد لـــدى الـــزوجني مـــانع مـــن اإلجنـــاب 
كبريًا فلجئوا إليه بالدعاء أن يرزقهم كرية صاحلة وحتروا أوقـات   –تعاىل 

َربِّ َهْب ِلي ِمْن لَـُدْنَك ُذرِّيـًَّة : وكثريًا ما يردد أخي يف دعائه، اإلجابة
رجاءهم فبعـد فـرتة  –تعاىل  –ومل خييب اهللا ] ٣٨: آل عمران[ طَيَِّبةً 

                              
عبد الرمحن السميط إنتاج . للشيخ د) مشاهدايت يف أفريقيا(رف من شريط بتص) ١(

 .مؤسسة أحد



 
 الجزء الثاني

 
١٥٠ 

 
تعاىل  –بتوأم ككر وأنثى وبعد سنتني رزقهم اهللا  –تعاىل  –رزقهم اهللا 

يـََهــُب ِلَمــْن َيَشــاُء احلمــد واملنــة وصــدق اهللا  –تعــاىل  –ببنــت فللــه  –
ِإنَاثًـا َوَيْجَعـُل َمـْن َأْو يـُـَزوُِّجُهْم ذُْكَرانًـا وَ * ِإنَاثًا َويـََهـُب ِلَمـْن َيَشـاُء الـذُُّكوَر 

 . ]٥٠-٤٩: الشورى[ َيَشاُء َعِقيًما ِإنَُّه َعِليٌم َقِديرٌ 

* * * 
 بكى وهو يناقش الدكتوراه

ككـــــر أن رجـــــًال يف ضـــــيق عـــــيش وشـــــدة وعـــــوز وكـــــان يســـــعى 
للكسب ليساعد أبـاه فـإكا جـاء بـأجرة يومـه وضـعها علـى املنضـدة 

: عــا لــه الوالــد قــائالً اســتحياء أن ميــدها بيــده ألبيــه وكلمــا وضــعها د
ا . اللهم ارزق ابين القرآن واجعله من أهلـه فبلـغ االبـن عشـرين عاًمـ

وهو يسعى لتحصيل الرزق ويف يوم من األيام كان راجًعا من عمله 
مــا : فــالتقى بعــامل كــان عمــدة بلــده يف الفتــوى فقــال العــامل للرجــل

ك هـل لـ: فقـال العـامل. أسعى برزقي: الرجل: قال؟ الذي أنت فيه
ا مــن أســبوعك نعــم ونعمــت عيــين : فقــال الرجــل؟ أن جتعــل يل يوًمــ

فمــا زال يــرتدد علــى العــامل حــىت أصــبح طالــب علــم وترقــى . بــذلك
شــيًئا فشــيًئا حــىت جــاء اليــوم الــذي ينــاقش فيــه رســالة الــدكتوراه يف 

إكا بشــــيخه ، تفســــري القــــرآن الكــــرمي فلمــــا دعــــي للمناقشــــة وجلــــس
ا مث قــال لــهوأســتاكه يقــوم مهابــًة لــه واحرتا تفضــل يــا شــيخ وقــام : ًمــ

هالين ما رأيت فيه من العلم واملعرفة بكتاب اهللا : أمام اجلمع يقول



 

 ١٥١ اء من عجائب الدع
 

تبكــي : فأخــذ الرجــل يبكــي فقــال الشــيخ، تعــاىل فعظمتــه وأجللتــه
 -رمحـــــه اهللا  –تـــــذكرت دعـــــوة أيب : قـــــال؟ وحنـــــن نريـــــد أن جنلـــــك

 –تعـاىل  –ومحـد اهللا ، »اللهم ارزق ابين القرآن واجعله من أهلـه«
أن بلغه هذه املنزلة العظيمة مـن العلـم ومـن تفسـري كـالم اهللا تعـاىل 

Pويا هلا من نعمة 

)
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* * * 
 في سكرات الموت

ما عرفت خريًا بعد اإلميـان : كتب بعض العلماء ترمجته بيده قائالً 
مثل بري بأيب فقد تويف وهو يدعو يل بالعلم ، وتوفيقه –تعاىل  –باهللا 

Pالعلم  –تعاىل  –اهللا  والعمل فبلغين

)
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* * * 
 توعد زوجته بالطالق

وكــأن ، توعــد رجــل جبهلــه زوجتــه بــالطالق إن مل تــأت مبولــود ككــر
 : األمر بيدها فهي ال متلك حوالً وال قوة ولسان حاهلا

 أنت تريد البنينا 
                              

 .للشيخ حممد الشنقيطي إنتاج مؤسسة أحد) رمحة الضعفاء(بتصرف من شريط ) ١(
 ).بتصرف(املرجع السابق ) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
١٥٢ 

 
 وما كاك يف أيدينا 

 وإنا لنرضى مبا أعطينا 

ثـــرت الـــدعاء يف كلـــك ويف يـــوم كهبـــت للبيـــت احلـــرام وطافـــت وأك
وبعــد عــدة أشــهر قــرب ، املكــان الطــاهر وأحلــت بالــدعاء خلــف املقــام

موعــد وضـــعها وهــي ترجـــو ربـــا وتأمــل أن يكـــون مولودهــا ككـــرًا شـــفًقا 
وحانــــت ســــاعة الصــــفر وقــــد اغرورقــــت ، علــــى حياتــــا وحيــــاة أوالدهــــا

وملــا وضــعت غــذ بــه مولــود ككــر ، عيناهــا بالــدموع يف موقفهــا العصــيب
أن استجاب دعاءها فله  –تعاىل  –استبشرت وشكرت اهللا ففرحت و 

 . احلمد والفضل

* * * 
 آخر جمعة

لبث رجـل يف السـجن أكثـر مـن أربعـني يوًمـا فُسـمح ألهلـه بزيارتـه 
اللهـم اجعلهـا آخـر : فقام ليلة يصلي آخر الليل ويقول، يف أحد األيام

أصـليها يف زيارة يزورونيها واجعل تلـك اجلمعـة الـيت صـليتها آخـر مجعـة 
ونــام وأملــه أن يســتجاب دعــاؤه ويف الغــد نــودي للخــروج مــن ، الســجن

 . تعاىل –السجن فخرج مبتهالً فرًحا شاكرًا اهللا 

* * * 
 شيخ يرزق بأوالد



 

 ١٥٣ اء من عجائب الدع
 

مث تـــزوج امـــرأة ، تـــزوج رجـــل بزوجـــة جلـــس معهـــا ســـنوات ومل تنجـــب
سـيما  ال، شيًئا فتمىن الولـد واشـتد شـوقه لـه –تعاىل  –ثانية ومل يقدر اهللا 

وكــان يقــوم ، مــع كــرب ســنه فتــزوج امــرأة ثالثــة وكــان عمــره حينهــا ســتني ســنة
وبفضـــل ، يف الســـحر أن يأتيـــه ابـــن أو بنـــت –تعـــاىل  –الليـــل ويـــدعو اهللا 

أبشـر : من اهللا سبحانه وتعاىل حتمل املرأة وتضع محلهـا ويأتيـه اخلـرب السـار
وبعـد فـرتة  –عاىل ت –ففرح فرًحا شديًدا ومحد اهللا ، لقد رزقت مبولود ككر
Pالكرمي الرحيمرزق ببنت فسبحان 

)
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* * * 
 االبن يدعو لوالده

وكـان والـده يكـره ، كُكر أن شـابًا صـاحلًا حيـب األخيـار وجمالسـتهم
الصاحلني وإكا رآهم مع ابنه رمبا طردهم من املنزل غري مـراع شـعور ابنـه 

ليــايل قــام ويف ليلــة مــن ال ...الصــاحل الــذي ظــل يــدعو والــده ويــدعو لــه 
يف ثلـث الليــل وصــلى ويف آخـر ركعــة رفــع يديـه إىل الســماء وبــدأ يــدعو 

ويف تلــك اللحظــات املفعمــة بصــدق ، لوالــده ودموعــه تنهمــر مــن عينيــه
ــــا مــــن إحــــدى  –تعــــاىل  –االلتجــــاء إىل اهللا  ــــده البيــــت قادًم دخــــل وال

فـالتمس مصـدر الصــوت ، سـهراته ومسـع بالبيــت باكيًـا يبكـي حبرقــة وأمل
ل إليـــه فـــإكا هـــو ابنـــه يتضـــرع إىل اهللا تعـــاىل أن يهـــدي والـــده حـــىت وصـــ

                              
نقلتها  ١٢٨٣٨أجريت مع صاحب القصة مقابلة يف جريدة الرياض العدد ) ١(

 . بتصرف



 
 الجزء الثاني

 
١٥٤ 

 
فتــأثر وجلــس علــى ركبتيــه عنــد بــاب الغرفــة وأخــذ يبكــي ويراجــع نفســه 

وملـا ، ولدي يدعو يل وأنـا أحاربـه، ولدي يدعو يل وأنا أضايقه: ويقول
فلمـار آه ، انتهى االبن من صالته وفتح الباب إك بوالـده جـالس يبكـي

وهـداه اهللا ، واهللا ال أضـايقك بعـد اليـوم: إليـه وقـالاشتد بكـاؤه وضـمه 
 . تعاىل والعجيب أ�ما رمبا قاما يصليان آخر الليل سويًا

* * * 
 دعاء األم لولدها

كانت األم كثريًا ما تـدعو البنهـا الـذي تظهـر عليـه بعـض املظـاهر 
فقامـت ، ويف يوم من األيام وقفت بنفسها على بعض تصرفاته، السيئة

، -تعــاىل  –ودعــت لــه وأكثــرت التضــرع وااللتجــاء إىل اهللا  آخــر الليــل
، بأن يصلح فلذة كبدها الذي ترجو أن ينفعهـا يف احليـاة وبعـد املمـات

) الصـــالة خـــري مـــن النـــوم(وارتفـــع صـــوت املـــؤكن لصـــالة الفجـــر ينـــادي 
وفجأة مسعت صوت أقدام تنزل من أعلى البيت واقرتب الصـوت شـيًئا 

، فرفعت رأسـها وكهـب لصـالة الفجـر، غرفتهافشيًئا مث دخل عليها يف 
واستمر بعـدها علـى ، واألم تتابعه بنظراتا وقد اغرورقت عيناها بالدمع

 . الثبات للجميع –تعاىل  –الطاعة نسأل اهللا 

* * * 
 ثالث وظائف



 

 ١٥٥ اء من عجائب الدع
 

 –رمحهـا اهللا تعــاىل  –كتـب كاتـب يف جملـة الــدعوة قصـة أم سـعد 
ا أ�ـا خترجـت إحـدى بناتـا مـن ومن املواقف اليت أككرها هل ...(وفيها 
فقامــت ليلتهـــا ، ومل تتعــني وأحســـت بتــأثر ابنتهــا لعـــدم التعيــني، الكليــة

فلمــا أصــبح الصــباح اتصــلت  ...وترجــوه  –تعــاىل  –تلــك تــدعو اهللا 
فوجــــدت ثــــالث وظـــــائف شــــاغرة ووجــــدت أن ابنتهــــا مـــــن ، بالــــديوان

)361F١(P)وشكرته –تعاىل  –املرشحات فحمدت اهللا 
P . 

* * * 
 مبارك منزل

وكانـــت الزوجــــة ، تســـكن إحــــدى العوائـــل يف بيــــت قـــدمي متهالــــك
هلـم  –تعـاىل  –بـأن ييسـر اهللا  –تكثر االسـتغفار وقيـام الليـل والـدعاء 

، وحتــث زوجهـا علــى كلــك فكانـا متعــاونني علــى الطاعــة –بيتًـا مناســًبا 
واســتمرت علــى هــذه احلالــة أياًمــا وأتبعــت قيامهــا جلوًســا يف مصــالها 

 –حىت جاء يوم رأت فيه أثر دعائها واسـتجابة اهللا ، لفجربعد صالة ا
مل : وكانــت تقــول. هلــا فيســر هلــم بيتًــا جديــًدا بأقســاط معلومــة –تعــاىل 

 . أحلم يوًما مبثله فلله احلمد رب العاملني

* * * 
 دعاء في آخر الليل

                              
 .هـ١٤٢٣شعبان  ٢٥تاريخ  ١٨٦٦ف من جملة الدعوة العدد بتصر ) ١(



 
 الجزء الثاني

 
١٥٦ 

 
مل يكــن يف بيــت تلــك العائلــة شــيٌء مــن طعــام أو غــذاء نظــرًا ألن 

ومــا كــان للزوجــة ، لتســديد أقســاط بيــتهم اجلديــدراتــب الــزوج يــذهب 
واألمــر الــذي أثارهــا ، حيلــة يف احلصــول علــى طعــام تســد بــه حــاجتهم

فقامت يف آخر الليل وقت تنزل الرمحات وإجابـة ، خوُفها على أطفاهلا
فلبســــت مخارهــــا وصــــفت يف حمرابـــا وصــــلت مــــا ُكتــــب هلــــا ، الـــدعوات

جلســـت يف مصـــالها وأكثـــرت مـــن الـــدعاء حـــىت أُكن للفجـــر فصـــلت و 
وتــــدعوه حــــىت غلبهــــا النــــوم ويف وقــــت الضــــحى  –تعــــاىل  –تــــذكر اهللا 

وبعـــد قليـــل  –تعـــاىل  –اســـتيقظت وصـــلت ســـنة الضـــحى ودعـــت اهللا 
وبعــدها مسعــت اجلــرس فأرســلت ابنهــا ، أتــى ابنهــا الصــغري مــن الروضــة

ليفتح الباب فإكا الطارق رجل مـن أهـل اخلـري أتـى مبـواد غذائيـة وبعـض 
فـــــذهبت األم لـــــرتى مـــــن ، ألساســـــية فأدخلهـــــا عنـــــد البـــــاباألغـــــراض ا

فـــال جييـــب وعنـــدما ؟ مـــن أنـــت: الطـــارق فســـمعت ابنهـــا يقـــول للرجـــل
فشـــكرت املـــرأة اهللا تعـــاىل وجـــزت . انتهـــى أدخـــل الطفـــل وأغلـــق البـــاب

 . خريًا أهل اخلري والعطاء

* * * 
 كربتها  -تعالى  –فجر اهللا 

عشــت حرمانًــا يف  ...( كتبــت امــرأٌة يف جملــة األســرة قصــتها قائلــة
ــــــدي وتزوجــــــت زوًجــــــا مل حيســــــن معــــــامليت و  ــــــت وال ويف  ...و  ...بي

 –تعــــاىل  –معانــــايت مل يقــــف معــــي أحــــد مــــن النــــاس فلجــــأت إىل اهللا 
ومـا هــي إال أيـام بعـد الــدعاء  ...بكـل جـوارحي أسـأله أن يفــرج كـربيت 

 حىت جاء الفرج وإكا باجلميع القريب والبعيد يقف معي حىت أم زوجي



 

 ١٥٧ اء من عجائب الدع
 

الــذي فــرج كــربيت  –تعــاىل  –بعــد شــهور مــن الوحــدة واألمل واحلمــد هللا 
... (P)362F١(
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 الرعاة الثالثة

حــدثين مــن أثــق بــه عــن امــرأة قريبــة لــه مــن الصــاحلات (قــال رجــل 
يف كات يــوم كنــت أرعــى املاشــية وهنــاك شــابان مــن حــويل : أ�ــا تقــول

ا وباملاشـــية وكنـــا يف حـــر شـــديد فعطشـــنا حـــىت بلـــغ العطـــش بنـــ، يرعيـــان
، أن يســــقينا –تعــــاىل  –مبلغًــــا عظيًمــــا فاســــتغاث أحــــد الشــــابني بــــاهللا 

لـو كـان : ولكن الشاب اآلخر كان فاجرًا فبدأ يسخر ويستهزئ ويقول
ــّوا  لــدى ربــك مــاء لســقى بــه نفســه  ــوَن ُعُل ــا يـَُقوُل ــاَلى َعمَّ ُســْبَحانَُه َوتـََع

ـــــًرا ـــــيًال حـــــىت أنشـــــأ ] ٤٣: اإلســـــراء[ َكِبي ـــــا قل  –تعـــــاىل  –اهللا فمكثن
فارتفعـــت شـــيًئا فشـــيًئا حـــىت أظلتنـــا مث نـــزل ، ســـحابًة مـــن قبـــل املغـــرب

وبعـد قليـل نزلــت السـحابة علـى الــذي يسـتهزئ ويسـخر وحنــن ، الغيـث
ننظر إليه فهربنا وأحاطت بـه وبـدأت تقصـفه بالصـواعق الشـديدة حـىت 
أصــبنا برعــب شــديد وكــاد أن يُغشــى علينــا مــن هــول املنظــر لــوال لطــف 

فلمـــــا اجنلـــــت تلـــــك الســـــحابة عـــــن الســـــاخر ، ورمحتـــــه –تعـــــاىل  – اهللا
 . املستهزئ إكا با قد قطعته إربًا إربًا واهللا شديد العقاب

                              
 .هـ١٤٢٢كو احلجة  ١٠٥بتصرف من جملة األسرة العدد ) ١(



 
 الجزء الثاني

 
١٥٨ 

 
* * * 

 دعاء في الربع الخالي

وردت هذه القصة اليت أككرها برتتيب واختصـار ) شباب(يف جملة 
كهبـت أنـا وأخـي : هذه احلادثـة الغريبـة حيـث يقـول ...روى األستاك (
ألصغر مـع جمموعـة مـن األصـدقاء إىل الربـع اخلـايل ألجـل الصـيد علـى ا

قــررت أنــا ، فمكثنــا عــدة أيــام بعــدها، كــم يف وســط الرمــال٤٠٠بعــد 
وبعـــد وقـــت ، وأخـــي بعـــدها العـــودة واجتهنـــا بطريـــق اخلطـــأ حنـــو الشـــرق

ويف ، وجــدنا صــاحب ســيارة فتزودنــا منــه بــالوقود وتوجهنــا حنــو الشــمال
رة بعـــض األعطـــال ال نســـتطيع مـــن جرائهـــا أن طريقنـــا أصـــبح يف الســـيا

كــم ألن العجلــة تضــرب يف الرفــرف مــع أننــا ربطنــاه ٣٠نتعــدى ســرعة 
وكانــت عودتنــا يف صــباح يــوم اجلمعــة وعنــد املســاء ، باحلبــال واألســالك

فوجـــدنا ســـيارة ، دخلنـــا منطقـــة تكثـــر فيهـــا الشـــجريات احملاطـــة بالرمـــال
جند فيها ما يصـلح عطـل سـيارتنا  فنزلنا إليها علَّنا، حمطمة قدمية الصنع

ــــه هالــــك  ــــذي يبــــدو أن ــــا حوهلــــا وإكا بعظــــام صــــاحب الســــيارة ال ونظرن
جبوارهــا فبــدأ الرعــب يــدب يف قلوبنــا ومــا هــي إال حلظــات إال وســيارتنا 

حاولـــت تشـــغيلها فلـــم أســـتطع عنـــدها نظـــرت يف حمركـــات  ...تنطفـــئ 
د كهربــاء لكــين مل أكــرر التشــغيل خشــية نفــا، الســيارة فوجــدتا صــاحلة

وازداد اخلوف وبدأ الظالم خييم علينا فاجلو ممطر وبارد واجلثة ، البطارية
بالــدعاء فهــو فــارج اهلــم  –تعــاىل  –فتوجهنــا إىل اهللا ، وعظامهــا جبوارنــا
، مث كهبـــت إىل الســـيارة لتشـــغيلها ويـــدي علـــى قلـــيب، وكاشـــف الكـــرب

أة أدرت املفتــــــاح ففشــــــلت احملاولــــــة كــــــررت احملاولــــــة فحصــــــلت املفاجــــــ



 

 ١٥٩ اء من عجائب الدع
 

مث ركبنــــا الســــيارة ، -تعــــاىل  –اشــــتغلت الســــيارة فخــــررت ســــاجًدا هللا 
مســـرعني وغادرنـــا املكـــان وبعـــد ســـاعات رأينـــا نـــور إحـــدى الســـيارات 

كــــم ٢٥٠فتوجهنــــا حنــــوه وســــألناه عــــن املســــافة املتبقيــــة فأفادنــــا بأ�ــــا 
كـم فتوجهنـا إليـه ومننـا ٥٠وسألناه عن أقرب طريق فذكر أنه على بعـد 

وعندما حـان وقـت صـالة الفجـر صـلينا ، ألن اجلو ممطرداخل السيارة 
Pوهللا احلمد ، مث واصلنا السري حىت وصلنا
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 دعا على ابنه فعمي

ويف يوم طلب من والده أن يسـمح ، كان شاب يرعى غنًما ألبيه  
لــه بالــذهاب لاللتحــاق بإحــدى الوظــائف فــرفض األب وحــاول االبــن 

فقــال ، اب بــالرغم مــن عــدم رضــا والــدهفقــرر الــذه، مــرارًا فلــم يــأكن لــه
أمـا القـوة فمـا يل عليــك مـن قـوة ولكــن لـيس يل إال دعـاء أرفعــه : األب

فــذهب االبــن وتــرك الغــنم مــع رجــل . وقــت الســحر –تعــاىل  –إىل اهللا 
وعلــم األب بســفره ، وأخــذ مــن بعــض قريباتــه مــا حيتاجــه املســافر، آخــر

عـــز  –لقيـــوم وســـأل اهللا فرفـــع يديـــه إىل احلـــي ا –وكـــان صـــاحلًا تقًيـــا  –
واســـتقبله ، أن يريـــه يف ولــده مـــا يكــره فعمـــي االبــن يف الطريـــق –وجــل 

كنــت أريـد الوظيفـة أمــا اآلن : مـاكا تريـد قـال: بعـض أفـراد قبيلتـه وقــالوا
فرجعــوا بــه إىل أبيــه ودخلــوا عليــه يف جــوف . فأنــا أعمــى ال يُقبــل مثلــي

نعــم : قــال االبــن؟ وكــان والــده ضــعيف البصــر فقــال أفــالن أنــت، الليــل
                              

 .هـ١٤٢٢الصادرة يف شوال  ٣٥العدد ) شباب(بتصرف من جملة ) ١(



 
 الجزء الثاني

 
١٦٠ 

 
نعــم فــأخربوا األب أنــه عمــي فحــزن : قــال؟ هــل وجــدت الســهم: قــال

حزنًــــا عظيًمــــا وتــــأثر تــــأثرًا كبــــريًا وقــــام تلــــك الليلــــة يبكــــي ويــــئن ويرفــــع 
ويلحـس عـني ولـده بلسـانه ويبكـي واهللا  –تعـاىل  –ويسجد يـدعو اهللا 

مسيــع قريــب جميــب فمــا قــام لصــالة الفجــر حــىت عــاد لولــده البصــر فللــه 
Pحلمد كثريًا ا
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 انتهى الماء في البيت

حضــر وقــُت الصـــالة فــذهبت املــرأة لتتوضـــأ لكنهــا فوجئــت بعـــدم 
مث حبثــت يف أرجــاء البيــت فوجــدت مــاء الشــرب قــد نفــد ، وجــود املــاء

فاحتـــارت فأوالدهـــا يطلبـــون املـــاء خرجـــت لســـاحة البيـــت رأت ، أيًضـــا
الــذي بيــده  –تعـاىل  – السـماء ملبــدة بــالغيوم فرفعـت يــديها داعيــة اهللا
ومــــا مضــــت دقــــائق إال ، خــــزائن الســــماوات واألرض أن ينــــزل الغيــــث

حـىت ، وينهمر املطر فمألت إناء كبريًا كان فيه بلغتها للوضـوء والشـرب
 . حضر ابنها وأصلح املاء فلله احلمد والشرك

* * * 
 دعاء في أفريقيا

                              
 .للشيخ على القرين) عقوق الوالدين(بتصرف من شريط ) ١(



 

 ١٦١ اء من عجائب الدع
 

لعـــون قــال الــدكتور عبــد الـــرمحن بــن محــود الســـميط رئــيس مجعيــة ا
اكتشـفنا قبـل عشـر أو إحـدى ( –حفظه اهللا تعـاىل  –املباشر الكويتية 

عشـرة سـنة قبيلـة مـن القبائـل الوثنيـة فـذهبنا جلمـع املعلومـات حـىت نبــدأ 
حنـــن : فلمـــا وصـــلت إلـــيهم وعلمـــوا أين مســـلم قـــالوا، الربنـــامج الـــدعوي

نكره النصارى وأنـت تـدعونا إىل اإلسـالم ولكـن قبـل أن نعلـن إسـالمنا 
يـــدك أن تـــدعو لنـــا بنـــزول الغيـــث ألنـــه ومنـــذ ثـــالث ســـنوات مل تنـــزل نر 

إن : ألين أعــرف أ�ــم وببســاطتهم يقولــون، قطــرة واحــدة فاعتــذرت هلــم
يل فهــذا الــدين حــق وإن مل يســتجب فلــيس  –تعــاىل  –اســتجاب اهللا 

فرفعــت يــدي إىل الســماء ودعــوت بــدموعي ، حبــق هــذا هــو اعتقــادهم
، ملســألة ليسـت متعلقــة يب وإمنــا بــديينيــا رب ا: أكثـر مــن لســاين وقلـت

وال زلـــت أبكـــي وأنـــا ، فـــال ختـــذل هـــذا الـــدين بســـبب أخطـــاء ارتكبتهـــا
نأتيـــك بعـــد ثـــالث ســـاعات فـــذهبنا : أدعـــو مث ختمـــت الـــدعاء فقـــالوا

وجلسنا حتت شجرة وكان الوقـت ظهـرًا وأككـر أنـا مل نأكـل كلـك اليـوم 
ُمقبلــون إلينــا فــإكا وجــاء وقــت العصــر وهــم ، شــيًئا وال اليــوم الــذي قبلــه

وأســلمت هــذه القبيلــة كاملــة  –تعــاىل  –بالســماء متطــر فحمــدت اهللا 
Pواحلمد هللا 
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 دخل مبتسًما

                              
 .هـ ككرتا بتصرف يسري١٤٢٥يف شهر حمرم ككرها يف مقابلة مع قناة الد الفضائية ) ١(



 
 الجزء الثاني

 
١٦٢ 

 
طــرد والــدي أخــي مــن املنــزل لــبعض األمــور يف : تقــول تلــك املــرأة

وبعــد أن هــدأ  ...حالــة غضــبه فخــرج أخــي وهــو يقســم أنــه لــن يرجــع 
سم إن مل يبـت الليلـة يف البيـت فغضب وأق، والدي اتصل به فلم جيب

وأنــا أعـرف شـدة أيب وأخــي وإصـرارها علـى رأيهمــا  –فلـن يـدخال أبـًدا 
لكين مل أيأس بل جلـأت إىل اهللا تعـاىل بالـدعاء واتصـلت بـأخي بـني  –

ويف الســـاعة الثالثـــة لـــيالً دخـــل  ...فينـــة وأخـــرى ولكـــن بـــدون جـــدوى 
صــباح قابلــه والــدي البيــت وهــو يبتســم فقبــل رأس والــديت مث نــام ويف ال

فعجبنا من كلـك ملـا نعرفـه منهمـا ولكـن اهللا تعـاىل ال خييـب ، بكل حمبة
 . من رجاه وال يرد من دعاه

* * * 
 يجري خلف والده بعصا

قصـــة رجـــل  –حفظـــه اهللا تعـــاىل  –حكـــى الـــدكتور ميســـرة طـــاهر 
وأنـــا رأيتــه يف يـــوم مـــن  ...(رافقــه يف الدراســـة فقـــال يف معــرض حديثـــه 

ووالــده حافيًــا وعليــه مالبــس ، ل عصــا جيــري بــا وراء والــدهاأليــام حيمــ
فـأخربت  –رأيتـه بـأم عيـين  –) يـا كلـب(أوقـف : النوم واالبن يقـول لـه

ال تســتغرب : مبــا رأيــت وأين متــأمل فقــال –رمحــة اهللا تعــاىل عليــه  –أيب 
اكهـب يـا : أنـا أعـرف األب يـوم كـان صـغريًا كـان يقـول لـه أبـوه، يا بـين

تعاىل  –وقد استجاب اهللا ، ل من ينتقم منك من صلبكفالن اهللا جيع



 

 ١٦٣ اء من عجائب الدع
 

Pدعاءه  –

)
366F

١(
P . 

* * * 
 دعاء وسط الصحراء

أن رجلني  –نور اهللا قلبه وأسكنه الفردوس  –حدثين جدي أليب 
ويف الطريـــق أصـــاب اجلميـــع ، كهبـــا قـــدميًا لـــبعض الـــدول معهمـــا أغنـــام

 وكــان فيــه خــري –العطــش حــىت عجــزوا عــن املشــي فقــام أحــد الــرجلني 
ـــــدعو اهللا  –وصـــــالح  ـــــثهم –تعـــــاىل  –ي وإكا بالرجـــــل اآلخـــــر ، أن يُغي

ومل يُثن الرجـل الصـاحل مـا يقولـه اآلخـر بـل اسـتمر يلـح يف ، يستهزئ به
وإكا بالســــــحاب يظهــــــر وينتشــــــر مث ا�مــــــر املطــــــر فمــــــا كــــــان ، الــــــدعاء

املســـتهزئ إال أن احـــرتم الرجـــل وكـــف عـــن االســـتهزاء بـــه وعـــرف قـــدره 
  .وخاف أن يدعو عليه

* * * 
 استجابة دائمة

حفظـــه اهللا تعـــاىل وأطـــال يف عمـــره علـــى  –حـــدثين جـــدي ألمـــي 
إين مـــا : كـــان يقـــول  –رحـــم اهللا اجلميـــع  –طاعتـــه عـــن والـــده أن أبـــاه 

دعــــوت اهللا تعــــاىل يف أمــــر أو أردتــــه إال حققــــه يل وأخــــاف أن تكــــون 
                              

للدكتور ميسرة طاهر من ) إشارات نبوية للسعادة األسرية(بتصرف من شريط بعنوان ) ١(
 .إنتاج مؤسسة خالد باغامن جبدة



 
 الجزء الثاني

 
١٦٤ 

 
 . حسنات ُعجلت يل

* * * 
 طالب الوظيفة

ه وبقــي يف حــزن شــديد وكــرب ككــر أن رجــالً تنكــدت عليــه وظيفتــ
فلقـي يوًمــا ، وكــان يبحـث عــن رجـل يــؤثر يف وظيفتـه بوســاطة، عصـيب

أحـــد املشـــايخ فتحـــدثا يف موضـــوع الوظيفـــة وســـأل الرجـــل الشـــيخ هـــل 
: مل أره ولكــن هــل انقضــت حاجتــك فقــال الرجــل: فقــال؟ رأيــت فالنًــا

هنـــاك مـــن حيـــل موضـــوعك : مــا زلـــت أحبـــث عـــن واســـطة فقـــال الشـــيخ
نعــم : قــال؟ وهــل يــؤثر علــى صــاحب التوظيــف: ك فقــالويكفيــك مهــ

: فرتدد الرجل فقال الشـيخ. -تعاىل  –هو اهللا : قال الشيخ؟ من: قال
، هيـا بنـا إليـه: لو قلت لك فـالن مـن البشـر لقلـت –تعاىل  –اتق اهللا 

وقــال للشــيخ ، مث تفرقــا والتقيــا بعــد مــدة؟ فهــال جربــت دعــوة األســحار
مل أكهــب ألي أحــد وقمــت يف الســحر  يف كلــك اليــوم: بوجــه مستبشــر

بصـدق وإخـالص  –تعاىل  –وكأن أحًدا يوقظين فصليت ودعوت اهللا 
تعـاىل  –ولكـن شـاء اهللا ، ويف الصباح أردت أن أكهـب ملكـان الوظيفـة

ملــاكا ال : أن أغــري الطريــق فمــررت بإحــدى الــدوائر احلكوميــة وقلــت –
ورحــــب يب  أدخــــل علــــيهم وأســــأهلم فلمــــا دخلــــت علــــى املــــدير قــــام يل

عنـــدنا وظيفتــان فــاخرت إحـــدامها : فأخربتــه أين أحبــث عـــن وظيفــة فقــال
وكان هذا املوظف يريد من كاك الرجـل (. وابدأ الدوام من اليوم الفالين



 

 ١٦٥ اء من عجائب الدع
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* * * 
 دعا برد المجرم

ساس أن فعلى أ، كان رجٌل مسؤوالً عن حفظ موضع وعنده جمرم
ــــه  يقــــبض عــــن طريــــق هــــذا الــــرم علــــى جمــــرمني آخــــرين لــــذلك وســــع ل

فــأعطى املســؤول مهلــة أســبوع لــريده فبحــث : ففــر هــذا الــرم، النطــاق
فتـــــذكر قصـــــة ، عنـــــه يف كـــــل مكـــــان فلـــــم جيـــــده وكـــــأن األرض التقمتـــــه

فاسـتجاب  –تعاىل  –وأنه دعا اهللا ) القصة السابقة(صاحب الوظيفة 
 –هــــب إىل املســــجد النبــــوي وصــــلى ودعــــا اهللا ويف ليلــــة اجلمعــــة ك، لــــه

مث صـلى الفجـر وقـرر اجللـوس حـىت طلـوع ، كثريًا بأن يرد الـرم  –تعاىل 
قـــم فـــإن : لكنـــه أحـــس بشـــيء يف نفســـه وكـــأن قـــائًال يقـــول، الشـــمس

وإكا ، صــاحبك قــد جــاء فلمــا طلعــت الشــمس صــلى مث كهــب لــإلدارة
قـــدم يف : فقـــالوا ؟مـــا القصــة: وســأل، بالرجــل الـــرم قــد أتـــى فاســـتغرب

تبــارك وتعــاىل  –فحمــد الرجــل اهللا . وســلم نفســه للحــارث، آخــر الليــل
Pوشكره  –
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* * * 
                              

 .بتصرف من شريط االعتصام باهللا تعاىل للشيخ الشنقيطي) ١(
 ).بتصرف(املرجع السابق ) ٢(



 
 الجزء الثاني
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 بقي سبب واحد

وكـان رجـالً ثريًـا فأصـبح ال يهنـأ ، بُلي رجـل بـبالء يف نفسـه فتعـب
 –وشـــاء اهللا ، بعـــيش وال يقـــر قـــراره فـــال هـــو مرتـــاح وال أهلـــه يف راحـــة

 –تعــــاىل  –فــــذكره طالـــب العلـــم بـــاهللا أن يـــأيت لطلـــب علـــم  –تعـــاىل 
أنت جربت كل دواء وبقـي دواء واحـد وجربـت األسـباب وبقـي : وقال

قـد دعـوت : قال –تعاىل  –قال دعاء اهللا ؟ ما هو: سبب واحد فقال
: قــال اهللا تعــاىل: ومل أر أثــرًا لــذلك فقــال طالــب العلــم –تعــاىل  –اهللا 
ــا ــُب اْلُمْضــَطرَّ ِإَذا َدَع ــْن ُيِجي فهــل صــدقت ] ٦٢: النمــل[اآليــة  هُ َأمَّ

عندها . اعتمر وادع اهللا تعاىل: يف دعائك هللا سبحانه وتعاىل مث قال له
عــزم الرجــل علــى كلــك وتيــأ للــدواء اجلديــد واعتمــر وأكثــر مــن الــدعاء 
وواهللا مـا انتهــى مـن عمرتــه وأمسـى مســاءه حـىت كــأن مل يكـن بــه شــيٌء 

Pملنةيش حياة جديدة وهللا احلمد واوإكا به يع
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* * * 
 أم تدعو على ولدها

ومل ، دخلت األم العجوز على ابنها وقد صنع طعاًما ألهـل زوجتـه
ومــن جهلهــا ، يــدعها للوليمــة لــذا ضــاق صــدرها وحزنــت ألجــل كلــك

دعـت عليـه أن ال يأتيـه مولــود بعـد ابنـه الصـغري وفعــالً مل يأتـه ولـد بعــد 

                              
 ).بتصرف(املرجع السابق ) ١(



 

 ١٦٧ اء من عجائب الدع
 

Pكلك من تلك املرأة 
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* * * 

                              
 –هذا جهل من األم أن تدعو على ابنها وينبغي عليها أن تدعو له روى مسلم ) ١(

رضي اهللا عنهما  –باب حديث جابر الطويل وقصة أيب اليسر (يف  –رمحه اهللا تعاىل 
ال تدعوا على أنفسكم وال تدعوا على أوالدكم وال تدعوا على «: قال ...  -

رواه مسلم  »ها عطاء فيستجيب لكمأموالكم ال توافقوا من اهللا ساعة يسأل في
 .١١٩٨ص ٧٥١٥رقم 



 
 الجزء الثاني
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 ألف لایر ١٧٠سرقت منه 

أحــد كبـــار الســـن كـــان يضــع مجيـــع أموالـــه يف إحـــدى اخلزانـــات يف 
ويف يـــوم كهـــب لوليمـــة مـــع عائلتـــه وملـــا رجعـــوا ودخلـــوا البيـــت ، البيـــت

فـــأخربه ، شـــاهدوا آثـــار الســـرقة وأ�ـــا طالـــت كـــل مـــا ميلـــك هـــذا الرجـــل
أوالده فمــا كــان منــه إال أن قــام وتوضــأ وصــلى ركعتــني ومنــع أبنــاءه مــن 

إال أ�م أحلوا بذلك وأتت اجلهات وعملت ، هات الرمسيةاالتصال باجل
ومل يظهـــر هلـــم شـــيٌء وبعـــد مضـــي مـــا يزيـــد علـــى شـــهرين كـــان ، عملهـــا

الرجــل املســن راجًعــا مــن مزرعتــه يريــد ســوق اخلضــار لبيــع مــا معــه وقبــل 
إك أوقفــــه اثنــــان بســــيارتم مث نــــزل ، طلــــوع الشــــمس حصــــلت املفاجــــأة
يًسا يف يده فرمـاه علـى الرجـل وركـب أحدهم وكان متلثًما وهو حيمل ك

ســـيارته والك بـــالفرار فلمـــا فـــتح الرجـــل الكـــيس وجـــدها نقـــوده املســـروقة 
وعـاد ملنزلـه ومل يكمـل  –تعـاىل  –فحمـد اهللا ) مائة وسـبعون ألـف لایر(

Pطريقه إىل سوق اخلضار 
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* * * 
 دعاء في الفحص الدوري

ض األعطـال كهبت بسياريت للفحص الدوري وفيها بع: قال رجل
أن ال يكتشفوا ما  –تعاىل  –دعوت اهللا ، ويف انتظاري النتهاء الزحام

وأنـــــا أحل يف الـــــدعاء مث ، فيهـــــا واقرتبـــــت الســـــيارة مـــــن مكـــــان الفحـــــص
                              

 .مجادى األوىل ٢٧، الثالثاء )١٠٩٠٤(بتصرف من جريدة اجلزيرة العدد، ) ١(



 

 ١٦٩ اء من عجائب الدع
 

خرجت من الفحص ومل يكتشفوا ما با وبعد أسـابيع أصـلحتها بـأكثر 
 . من ألف لایر

* * * 
 المرأة وولدها

بيـت أهلهـا ملـا رأت مـن مـرض ضاق صـدر تلـك األم الـيت كانـت يف 
ومتنـــت املـــرض بـــا دونـــه وكرهـــت أن تـــأمر إخوا�ـــا أن يـــذهبوا بـــا ، ولـــدها

 ...أن يـــأيت زوجهـــا  –تعـــاىل  –فـــدعت اهللا ، للمستشـــفى لـــبعض األمـــور
يســاق ســوقًا هلــا  ! فســبحان اهللا، وفجــأًة إكا بــه يطــرق البــاب. ليــذهب بــه

 . على كلك –تعاىل  –فحمدت اهللا ، كأمنا كانا على ميعاد

* * * 
 رجع إليها البصر في الطواف

سقطت امرأة على األرض فأدى كلك لفقدها البصر فتأثرت تأثرًا 
وملـــا وصـــلت هنـــاك ويف أطهـــر ، بليغًـــا وكهبـــت مـــع أهلهـــا للبيـــت احلـــرام

وبينمـا ، أن يرد هلا البصر –تعاىل  –بقعة على وجه األرض دعت اهللا 
وإكا ،  أفاقـــت بعـــد وقـــتهـــي تطـــوف أصـــيبت بـــدوار فـــأُغمي عليهـــا مث

ــا يف احلــرم   –تعــاىل  –ببصــرها قــد عــاد فحمــدت اهللا  كثــريًا وبقيــت وقًت
 . -تعاىل  –تشكر اهللا 

* * * 



 
 الجزء الثاني

 
١٧٠ 

 
 تدعو على ابنها الصغير

يف يوم مـن األيـام آكى الطفـل أمـه وأزعجهـا أشـد اإلزعـاج فقالـت 
فخـــرج مـــن البـــاب ومل تعلـــم األم أن هـــذه ) اهللا يلقـــط روحـــك، اخـــرج(

قـــد تســـتجاب فخـــرج مســـرًعا واعـــرتض الطريـــق فاصـــطدمت بـــه  الـــدعوة
ومـــا إن مسعـــت األم الصـــوت إال وأحســـت بشـــيء ، إحـــدى الســـيارات

يدق قلبها فخرجت مذهولة يرجتف قلبها وترتعش أركا�ا خوفًا مـن أن 
تفقــد فلــذة كبــدها فلمــا نظــرت وجدتــه ابنهــا وقــد فــارق احليــاة فا�ــارت 

أنــا : راض وكانــت تــردد وتقــولوأصــيبت بعــدة أمــ، ونُقلــت للمستشــفى
Pالذي قتلت ابين 
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* * * 
 دخلت المستشفى قبل الفجر

كـــذبت إحـــدى النســـاء علـــى امـــرأة مـــن جريا�ـــا بـــأمر مـــن األمـــور 
بــأن تــدخل املستشــفى  –تعــاىل  –ودعــت اهللا ، فعلمــت جارتــا بــذلك

هلـا فمرضـت املـرأة وأدخلـت املستشـفى قبـل  –تعـاىل  –فاستجاب اهللا 
 . عد أيام حاولت االعتذار فقبلت منها تلك املرأةوب، الفجر

* * * 
                              

 .-حفظه اهللا تعاىل  –بتصرف من أحد أشرطة الشيخ سعيد بن مسفر ) ١(



 

 ١٧١ اء من عجائب الدع
 

 المرأة وزوجها المدمن

علــــى طــــول ســــنتني  : -حفظــــه اهللا  –قــــال الشــــيخ مــــازن الفــــريح 
كانــت تتصــل يب زوجــة تشــكو زوجهــا املــدمن الــذي يلهــو مــع جمموعــة 

حـــىت ، فأعطيتهـــا عـــدة حلـــول ومل تـــنجح، فاســـدة مـــع العلـــم أ�ـــا حتبـــه
ال مكـــان للصـــرب فـــال يفصـــل بيـــين وبـــني رفاقـــه : تاتصـــلت يوًمـــا وقالـــ

فـال أنـام الليـل خوفًـا ، املدمنني إال باب خشي لو رفسه أحدهم لفتحـه
أمــا وقــد وصــل األمــر هلــذا فــاكهيب ألهلــك : مــن أن يــدخلوا علــي قلــت

أنا الذي : وبعد سنة ونصف اتصلت وقالت، فذهبت وحصل الطالق
لوايت وسجودي ويف كل موضوعي كذا وكذا وكنت يف دعاء دائم يف خ

وهــا هــو اآلن ، هــذا الرجــل ويــرده يل –تعــاىل  –أوقــايت بــأن يصــلح اهللا 
P؟ يطرق الباب وقد استقامت حالته فهل أتزوج به
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* * * 
 حادث حول القرية

كــان يف قريتنــا رجــل يــؤكي رجــالً يظهــر عليــه الصــالح : قــال رجــل
طريــق أتــى بســيارته ومــن أفعالــه أنــه إكا رآه يف ال، ويســتهزئ بــه لطاعتــه

فــإكا قاربــه رفــع صــوت املســجل باألغــاين فكلمــه بــاليت هــي أحســن فلــم 
ويف يـوم مـن األيـام اشـتد أكاه لـه وبـالغ املسـتهزئ ، يزدد إال كربًا وفساًدا

                              
للشيخ مازن الفريح، إنتاج تسجيالت الصفا ) سري للغاية(بتصرف من شريط ) ١(

 .اإلسالمي بالرياضللشريط 



 
 الجزء الثاني

 
١٧٢ 

 
اللهــم إنــه (فــدعوت اهللا تعــاىل عليــه : يف األكى يقــول صــاحب القصــة

) ارته هــذهاهللا اجعلــه يصــاب حبــادث يف ســي، يؤكينــا ألننــا طــائعون لــك
وصـــار لـــه ، وبعـــد يـــوم أو يـــومني تعـــرض الرجـــل املســـتهزئ حلـــادث كبـــري

وصــلت إىل احملكمــة وبعــد زمــن ، عــدة مشــاكل مــن جــراء هــذا احلــادث
 . )أتى يطلب املساحمة ويتودد يف طلب العفو

* * * 
 اللهم اكفنيه بما شئت

لوالــدي بعــض األيــام  ءكنــت أتــأخر يف الــي: حــدث رجــل فقــال
وكنــت أدخــل عليــه وأنــا خــائف مــن غضــبه ، ذا التقصــريوأنــا معــرتف بــ

اللهــم اكفنيــه (ففــي بعــض األحيــان وقبــل أن أدخــل البيــت أقــول ، علــي
ويف بعض ، وعندما أدخل أجده مستبشرًا بقدومي مرحًبا يب) مبا شئت

األحيــان آتيــه فيضــجر مــن تــأخري فــأقول الــدعاء يف نفســي فيتغـــري يف 
 . املستعاناحلال وأنا املخطئ يف كلك واهللا 

* * * 
 دعاء صاحب الملح

أخــربين رجـــل أنـــه يعمـــل يف إخـــراج امللـــح ويف يـــوم تلبـــدت الســـماء 
فخـــاف أن يـــؤثر املطـــر علـــى ، بـــالغيوم ورأى الرجـــل الـــربق ومســـع الرعـــد

وعندما انتهى املطر وهدأ اجلـو كهـب لـريى  –تعاىل  –عمله فدعا اهللا 



 

 ١٧٣ اء من عجائب الدع
 

بـــل بينـــه وبينـــه عـــدة أثـــر عملـــه فوجـــد املطـــر قريًبـــا منـــه ومل يصـــبه شـــيء 
 . وهللا احلمد. أمتار

* * * 
 دعاء الزوجين

تــــزوج بزوجــــة عاشــــت معــــه ســــنوات عــــدة بفرحهــــا وترحهــــا ومهَّهــــا 
أجنبت إثر كلك عدة أوالد من البنني والبنات ، وغمَّها وحز�ا وسرورها

ولشـدة مـا ، وتقدمت بما السن وال يزداد كـل منهمـا إال حمبـة واحرتاًمـا
 –عشرة وحسن األلفة كان الزوج كثريًا ما يدعو اهللا بينهما من طيب ال

أن يتوفــاه هــو وزوجتــه مجيًعــا ويف يــوم مــن األيــام كانــا يف ســفر  –تعــاىل 
بالسيارة يتحـدثان ويسـلوان ومهـا يف غمـرة األنـس وحلظـة الـوداع تقـرتب 

فجــأة أصــيبت الســيارة حبــادث ؟ شــيًئا فشــيًئا لكــن أيهمــا ســيودع اآلخــر
 . -تعاىل  –ا ليجتمعا يف جنات النعيم بإكن اهللا فودعا كالمها الدني

* * * 
 يضرب أمه العجوز

قصـة  –حفظه اهللا تعاىل  –ككر الشيخ أنس بن سعيد بن مسفر 
بـــل ، إنـــه يعاملهـــا بقســـوة يصـــرخ يف وجههـــا(: رجـــل عـــاّق ألمـــه فقـــال

لكنـــه صـــرفها ، يســـبها ويشـــتمها وقـــد أعطهـــا اهللا تعـــاىل قـــوة يف اجلســـم
كانـت أمــه العجــوز كثـريًا مــا تتوســل إليــه أن ،  اد بــالرأيبـالظلم واالســتبد



 
 الجزء الثاني

 
١٧٤ 

 
فالكــل نفـر مــن حولـه حــىت زوجتــه ، خيفـف مــن حدتـه وجفوتــه وطغيانـه

وكـان جيعــل أمـه العجـوز ختدمــه ، تركتـه بـال عـودة بســبب قسـوته وشـدته
وتقوم على شؤونه وهي احملتاجة إىل الرعاية واخلدمة وما أكثر ما أسال 

أن يصـــلح هلـــا فلـــذة   –تعـــاىل  –و اهللا دمعهـــا علـــى خـــدها وهـــي تـــدع
ويف يـــوم مـــن األيـــام . وهـــو وحيـــدها؟ كيـــف ال. كبـــدها ويهـــدي قلبـــه

: دخـل عليهــا والشــر يتطــاير مــن عينيــه فجعــل يصــرخ يف وجههــا ويقــول
قامـــت العجـــوز بيـــدين ترتعشـــان وجســـد واه أثقلتـــه ؟ أمل تعـــدي الغـــداء

لمـا رأى الطعـام مل لتعد الغداء لقـرة عينهـا ف، السنون واألمراض واهلموم
لقـــد بُليـــت : يعجبـــه فألقـــاه علـــى األرض وأخـــذ يتـــربم ويســـخط ويقـــول

عنــدها بكــت األم وقالـــت ؟ بعجــوز مشطــاء ال أدري مــىت أختلـــص منهــا
أال ختـــاف ؟ يـــا ولـــدي اتـــق اهللا أال ختـــاف النـــار: ودمعهـــا علـــى خـــديها

حـــــرم  –تعـــــاىل  –أال تعلـــــم أن اهللا ؟ وغضـــــبه –تعـــــاىل  –ســـــخط اهللا 
فاستشاط غضـًبا مـن كالمهـا وزاد ؟ أال ختاف أن أدعو عليك ؟العقوق

امسعــي أنــا ال أريــد : جنونــه فأمســكها بثيابــا وأخــذ يهزهــا بقــوة ويقــول
اتـــق اهللا مث ألقـــى بـــا بعيـــًدا فـــاختلط : نصـــائح لســـت أنـــا مـــن يقـــال لـــه

سـتدعني علـي تظنـني أن : بكاؤها مع ضـحكته االسـتهتارية وهـو يقـول
مث خــــرج مــــن عنــــدها وهــــو يســــتهزئ ، لــــك يســــتجيب –تعــــاىل  –اهللا 

فـذرفت األم الـدموع احلـارة تبكـي أياًمـا وليـايل   ...ويسخر من كالمهـا 
أمــا . بكــت شــبابا الــذي أفنتــه يف تربيتــه، كابــدت فيهــا املشــقة والعنــاء

ل عالًيـــا علـــى تلـــك هـــو فقـــد خـــرج وركـــب ســـيارته ورفـــع صـــوت املســـج
خلفهـا حزينـة وحيـدة يعتصـر ة متناسـًيا مـا فعـل بأمـه الـيت األغنيـة املاجنـ



 

 ١٧٥ اء من عجائب الدع
 
، األمل قلبهـــا وحيـــرق األســـى فؤادهـــا كمـــًدا وحزنًـــا علـــى تصـــرفه الطـــائش

) حســـيب اهللا ونعـــم الوكيـــل(قائلـــًة  –تعـــاىل  –فرفعـــت شـــكواها إىل اهللا 
وكان لدى االبن رحلة إىل منطقة جماورة وأثناء سريه بسـرعة جنونيـة إكا 

 وســــــط الطريــــــق عليــــــه فيظهــــــر لــــــه يف –تعــــــاىل  –ه اهللا لطجبمــــــل يســــــ
فتضــطرب ســيارته وال يســتطيع أن ميســك مقودهــا فيصــدم كلــك اجلمــل 

وأصـيب بشـلل ربـاعي ال حيـرك ، ودخلت قطعة من احلديـد يف أحشـائه
Pإال رأسه فبقي هكذا ليكون عربة وعظًة مث مات 
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* * * 
 ضرب أمه بحذائه

روت القصص واألخبار يف اجلرائد والالت عن رجل تعدى على 
ضـــربا حبذائـــه يف ظهرهـــا وهـــي تـــرب منـــه خوفًـــا مـــن ابنهـــا الـــذي أمـــه و 

محلته وأرضـعته وربتـه لينفعهـا فمـا كـان مـن األم إال أن رفعـت يـدها إىل 
ـــا لفعـــل ولـــدها بـــا –عـــز وجـــل  –اهللا 

ً
، بـــدموع حـــّرى ولوعـــة وأســـى أمل

وكأنــه مل ، وكــان االبــن قــد كهــب لينــام، ودعــت عليــه مــن قلــب صــادق
قظ إال ويـده اليمـىن مشـلولة وكانـت هـي اليـد الـيت يفعل شـيًئا فمـا اسـتي

قـــــذف بـــــا حـــــذاءه يف ظهـــــر تلـــــك األم املســـــكينة واملوعـــــد يـــــوم يقـــــوم 
Pاألشهاد 
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 .من إنتاج مؤسسة العقيدة لإلنتاج والتوزيع جبدة
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* * * 

 احترق التاجر

هــــذه ( –حفظــــه اهللا  –قـــال الشــــيخ أنـــس بــــن ســـعيد بــــن مســـفر 
كان هناك : القصة أرويها عمن رأى ومسع كلك املوقف وهو ثقة يقول

لتجـــار وعنـــده عامـــل يشـــتغل لـــه لكنـــه مل يعطـــه راتبـــه رجـــل مـــن كبـــار ا
فطلـــب العامـــل ) مـــا يقـــارب ســـتة آالف لایر(ألكثـــر مـــن مثانيـــة أشـــهر 
وككر له حاله وحال أهله وأوالده وأنه تغرب ، املسكني أن يعطيه املبلغ

فغضـــــب التـــــاجر وكهـــــب للجـــــوازات ، لكســـــب العـــــيش وأحل يف كلـــــك
لــــه بالطــــائرة وســــفره مث حجــــز ، واســــتخلص لــــه شــــهادة خــــروج مغــــادرة
 : لبالده يف إحدى الليايل ومل يعطه حقه

 جري على أكل الحرام ويدعي
 

 
ـــــــــك محمـــــــــل  ـــــــــه فـــــــــي حـــــــــل ذل  بـــــــــأن ل

 فيا آكل المال الحرام أبن لنا 
 

 
ــــــــا أنــــــــت تأكــــــــل  ــــــــأي كتــــــــاب حــــــــل م  ب

 ألم تدر أن اهللا يدري بما جرى 
 

 
ـــــــــــــــين البرايـــــــــــــــا القيامـــــــــــــــة يفصـــــــــــــــل   وب

جر الظــامل يســكن يف مكــة وبعــد وكــان التــا، كهــب الرجــل لــبالده 
وبـدأ يبحـث عـن هـذا ، سنني عاد العامل املظلوم إىل مكة ألداء العمرة

القصر الذي كان يشتغل فيه حىت وجـده ووجـد صـديقه حـارس البيـت 
وفجــأة خــرج صــاحب القصــر فلمــا ، فســلم عليــه وجلــس معــه يتحــدث

. ألسـجننك: وقعت عينـه علـى العامـل أرغـى وأزبـد وهـدد وتوعـد وقـال
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ألدعـو  –تعـاىل  –أنا مل آت للمال وإمنا أتيـت حلـرم اهللا : فقال العامل
عنـدها ضـحك التـاجر ضـحكات مسـتهرت مسـتهزئ ولكـن اهللا . عليك

تعـــاىل باملرصـــاد فبعـــد أيـــام شـــبَّ حريـــق كبـــري يف منطقـــة كانـــت مهيـــأة 
وكـــان لديـــه مبلغًـــا مـــن املـــال . للحريـــق ويف حلظـــات جـــاء الرجـــل التـــاجر

وحيـــث أن احلريـــق مل ) ثالثـــون ألـــف لایر(ق وعـــدده حـــول املكـــان احملـــرت 
يصــل لــذلك املكــان أراد أن يــدخل ليأخــذه مالــه فمنعــه رجــال الــدفاع 

احلريــق : املــدين مــن الــدخول فــرفض وتفلــت مــنهم وحتايــل علــيهم وقــال
بعيــــد ومــــا إن وصــــل ليأخــــذ مالــــه وهــــو يف كلــــك املكــــان إكا بشــــيء مل 

يـه وشـب فيـه احلريـق فــاحرتق يتوقعـه لقـد سـقط عليـه البنـاء الـذي هـو ف
فتعجبــــوا وســــألوا . أمــــا املــــال فهــــو جبانبــــه مل حيــــرتق، وأصــــبح كــــالفحم

ملا ضحك الرجل وقهقه : احلارس مبا كا دعا كلك العامل املسكني قال
اللهــم إين أســألك أن ال تنيــه بــذا : قــال العامــل وهــو ينظــر إىل القصــر

Pاقبة الظاملني فلم يدخله ومل يتهن به وهذه ع. القصر وال يدخله
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* * * 
 شريحة الجوال

كانـــت يف حجـــره شـــرحية جوالـــه وهـــو يف الســـيارة فســـقطت علـــى 
وعنــــدما كهــــب ، األرض ملــــا نــــزل لشــــراء بعــــض األغــــراض ومل ينتبــــه هلــــا

للبيت تفقدها وحبث عنها فلم جيدها فقام وتوضأ وصلى ركعتني ودعـا 
بـاخلرب وظـن أ�ـا وكان أحد أصدقائه علـى علـم . مث نام –تعاىل  –اهللا 

                              
 ).بتصرف(املرجع السابق ) ١(
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سقطت أثناء نزول صديقه عند البقالة فذهب ووجدها والسـيارات قـد 
مــــرت عــــن ميينهــــا ومشاهلــــا فأرجعهــــا لصــــاحبها وشــــكرًا اهللا تعــــاىل علــــى 

 . حفظه

* * * 
 فاتورة الكهرباء

، يف إحــدى املــدن تعــيش امــرأة مــع أوالدهــا وال دخــل هلــا مــن املــال
رت إىل العــداد فــرأت فــاتورة ويف يــوم خرجــت مــن بيــتهم املتواضــع ونظــ

الكهرباء فمدت يدها وقرأت املبلغ فـإكا هـو مبلـغ بسـيط لكنهـا تعـرف 
وتــأخرت يف الســداد ، مــن حاهلــا أ�ــا ال جتــد لــه ســداًدا لفقرهــا وعوزهــا

وجــاء اإلنــذار النهــائي لقطــع الكهربــاء وامتــدت األيــام ومل يبــق إال يــوم 
حــــارت يف أمرهــــا واحــــد لقطــــع الكهربــــاء عــــن املنــــزل فضــــاق صــــدرها و 

فقامـت وتوضـأت ولبسـت مخارهـا يف مصـالها الـذي ، وأعملت فكرهـا
واجتهــت إىل مــن ، طاملـا دمعــت عليــه عيناهــا آنــاء الليــل وأطــراف النهــار

وخـــيم . عنـــده خـــزائن الســـماوات واألرض ودعـــت ربـــا رزقًـــا مـــن عنـــده
ويف الصـــباح جـــاء ، الليـــل بســـكونه فنامـــت أمـــًال يف انفـــراج مـــع الفجـــر

. نعـم: قالـت؟ هـل هـذا بيـت فـالن: تعرفه وطرق الباب وسألرجل ال 
 . فأعطاها مبلًغا من املال والعجيب أنه نفس املبلغ الذي يف الفاتورة

* * * 
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 الطبيب والمفاجآت

ــا يف أك�ــا فــذهبت للمستشــفى وبعــد الكشــف 
ً
كانــت تشــتكي أمل

فراجعـت نفسـها وكرهـت كشـف ، قرر الطبيب حاجتها لعملية جراحية
عندها تذكر الطبيب امرأة أخرى فعلـت مثلهـا ، متنعت وأبتوجهها فا

إن كنت ال تريدين العملية فكوين مثل تلك املرأة الكبـرية : فتبسم وقال
يف السن الـيت جـاءت إيل وكشـفت عليهـا فـإكا هـي حتتـاج لعمليـة ترقيـع 

واهللا ال أكشــف حجــايب : الطبلــة فلمــا أخربتــا بكــت وقالــت يــا طبيــب
هلــــا أن حالتهــــا تســــتدعي كلــــك وال ينفــــع هلــــا  فشــــرحت، لغــــري حمــــارمي

فــــازدادت إصــــرارًا وإبـــاًء فأعطيتهــــا موعــــًدا آخـــر علهــــا تراجــــع ، العـــالج
نفســها وتوافــق علــى العمليــة وجــاء املوعــد وحضــرت وكــأين بــا تنــاجي 

وملـا جلسـت علـى السـرير وكشـفت عليهـا  ، ربا وتطلبه الشـفاء العاجـل
ميـــاين لقـــد نظـــرت إىل األكن كانـــت احلقيقـــة الـــيت أكهلتـــين وزادت مـــن إ

؟ ئــــة فتحــــريت وســــألتها مســــتفهًما مــــا خلــــربافــــإكا هــــي ســــليمة مائــــة بامل
أن ُيشـــفيين  –تعــاىل  –منــذ أن خرجــت منـــك وأن أدعــو اهللا : فقالــت

إن اهللا علـى  : فقلـت. ألين أفضل أن أموت وال يراين أحـد غـري حمـرم يل
راء العمليــة وإن كنــت ترفضــني إجــ: مث قــال هلــذه املــرأة. كــل شــيء قــدير

والتجئي إليه بصـدق بـأن يشـفيك ويكشـف مـا  –تعاىل  –فادعي اهللا 
ومـن يكـون مثـل تلـك العجـوز فلعلهـا عابـدة صـوامة : بك فقالـت املـرأة

قوامــــــة ولكــــــن ســــــأدعو ريب مث خرجــــــت مــــــن عنــــــده وبــــــدأت بالــــــدعاء 
أن يشــــفيها ويكشــــف مــــا بــــا ومضــــت  –تعــــاىل  –واالبتهــــال إىل اهللا 
فذهبت للطبيب الذي كان بانتظار املفاجأة الثانية  األيام وحان املوعد
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 –وكأين به يرجتف قلبه أمالً يف حتقيق رغبتهـا  –وبدأ بالكشف عليها 

 –وقــال مبشــرًا ومستبشــرًا وكاكــرًا اهللا ، فانشــرح صــدره ملــا كشــف عليهــا
إن األكن بريئـــة متاًمـــا وهللا احلمـــد ففرحـــت املـــرأة وهلـــج لســـا�ا : -تعـــاىل 
مث قالــــت ، د يــــا رب فأنــــت علــــى كــــل شــــيء قــــديرلــــك احلمــــ: بقــــول

 . إين لزمت الدعاء فشفاين العليم اخلبري القريب اليب: للطبيب

* * * 
 انفصل رأسه عن جسده

دخلــت ســيارته حتــت شــاحنة كبــرية ، شــابٌّ يف العشــرين مــن عمــره
فتجمــع النــاس إلنقــاكه فلمــا أخرجــوه مــن ســيارته إك ، يف حــادث شــنيع

فبحــث الضــابط عــن امســه مث اتصــل علــى ، برأســه منفصــل عــن جســده
) والـــد صـــاحب احلـــادث(هـــذا منـــزل فـــالن : البيـــت فـــردت امـــرأة فقـــال

غـــري موجـــود وال يوجـــد أحـــد يف : قالـــت؟ أيـــن هـــو: نعـــم قـــال: قالـــت
بتمهيـد وأسـلوب : أنا أمه فقال: وما قرابتك من فالن قال: البيت قال

ال لقـــد حصـــل البنـــك حـــادث بســـيط ونريـــد مـــن حيضـــر للقســـم إلكمـــ
فلما مسعت األم اسم ابنها الذي وقع عليه احلادث دعـت ، اإلجراءات

ففـــوجئ الضـــابط بردهـــا وتعجـــب مث ، اهللا تعـــاىل عليـــه بـــاهلالك واملـــوت
إنــه خــرج : أخربهــا مبــا حصــل البنهــا وســأهلا عــن ســبب دعائهــا فقالــت

لقـد ، من عندي وقد شتمين وضـربين ودائًمـا يهـددين حـىت سـئمت منـه
أســهر عليــه ومل أتعــب يف تربيتــه فــدعوت اهللا تعــاىل أن أتعبــين وكــأين مل 



 

 ١٨١ اء من عجائب الدع
 

Pيهلكه ويرحيين منه 
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* * * 
 لم يصب بأذى

دخلـــت ســـيارة كلـــك الشـــاب حتـــت شـــاحنة كبـــرية واشـــتعلت فيهـــا 
؟ والكل ينظـر مـا مصـري السـائق، النار فاجتمع الناس وحاولوا إخراجها

بـأي أكى وماكا حـدث لـه فلمـا أخرجـوا السـيارة إكا بالسـائق مل يصـب 
عندها تعجب اجلميع وارتفعت األصوات ، غري تناثر بعض الزواج عليه

هــل تعــرف عمــالً أجنــاك اهللا : فســأل أحــدهم الرجــل، بــالتكبري والتهليــل
إين أعمـــل يف جـــدة وعنـــدما اســـتلمت الراتـــب : فقـــال؟ بـــه –تعـــاىل  –

وأعطتهــا مــا كتــب يل فاستبشــرت ودعــت اهللا ، كهبــت لوالــديت يف رابــغ
Pأن حيفظين ويبارك يل  –تعاىل  –

)
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* * * 
 يدعو على سارق الحمار

ســـرق محـــاٌر ألحـــد النـــاس فعـــرف املســـروق منـــه أن الســـارق قريبـــه 

                              
جيالت للشيخ عبد الرمحن اهلامشي إنتاج تس) ففوجئت بردها(بتصرف من شريط ) ١(

 .نور السراج جبدة
 ).بتصرف(املرجع السابق ) ٢(



 
 الجزء الثاني

 
١٨٢ 

 
ودعــا عليــه أن يصــاب يف عينــه وأن يقطــع ، فــالن فاســتغرب مــن كلــك

فبعد أيام أصـبح السـارق أعـور وبعـد مـدة تغـريت ، رزقه –تعاىل  –اهللا 
 . اسحالته وافتقر وصار ميد يده للن

* * * 
 تدعو لزوجها 

مســـرفًا علـــى نفســـه  –تعـــاىل  –كـــان الـــزوج بعيـــًدا عـــن طاعـــة اهللا 
وكانت له زوجة صاحلة كثـريًا مـا تنصـحه وتعظـه وتتلطـف لـه ، بالذنوب

 –تعـاىل  –فعلمـت أن دعـاء اهللا ، بالقول ومل يكن لذلك أثر يف نفسه
رت أنفع وسيلة فهو سبحانه يهـدي مـن يشـاء ويضـل مـن يشـاء واسـتم

وظلـت ، بالدعاء بأن يصلح اهللا تعاىل زوجها ويهديه الصـراط املسـتقيم
علــى هــذه احلــال لــيًال و�ــارًا وأتــى اليــوم الــذي كانــت تنتظــره لقــد بــدت 
باديــة خــري مــن زوجهــا وبــدا عليــه مظهــر الصــالح وســلك طريــق اخلــري 

 . وتاب وأناب وهللا احلمد

* * * 
 تـرة البيـأج

د سـداد أجـرة بيتنـا وكنـت وزوجـي حان ميعـا: تقول إحدى النساء
وعلمنــــا أنــــه ال يكشــــف ، ال منلــــك مبلــــغ الســــداد فضــــاقت بنــــا األرض

فبـدأت بالـدعاء ومـرت  –تبـارك وتعـاىل  –الكرب ويزيل الـبالء إال اهللا 



 

 ١٨٣ اء من عجائب الدع
 

ويف ضــحى كلــك اليــوم ، بضــعة أيــام وأنــا يف قلــق دائــم وتفكــري مســتمر
مث جلسـت توضأت وأديت سنة الضحى فوجدت لذة الطاعة والعبادة 

)379F١(P)اهللا اهللا ريب ال أشــرك بــه شــيًئا(أدعــو بإحلــاح قائلــة 
P  فلمــا جــاء وقــت

وإكا بـاهلم ينقلـب فرًحـا واحلـزن ، العصر وقـرب مغيـب مشـس كلـك اليـوم
يكـــون ســــرورًا عنـــدما زارتــــين إحـــدى قريبــــايت وأعطتـــين ثالثــــة آالف لایر 

 . وهللا احلمد والشكر، فدفعناها ألجرة البيت

* * * 
 ةـطة البالـقص

قالــت إحــدى النســاء تغــري علــى زوجــي يف فــرتة معينــة حــىت صــار 
بعـدما قضـيت ، يضربين ويسيء معامليت فتعجبت من صـنيعه مـن تغـريه

أســئلة  ؟ هــل؟ هــل؟ هــل أخطــأت عليــه؟ معــه ســنوات عــدة يف اســتقرار
ومـع األيـام ازداد زوجـي سـوًءا حـىت . كثرية كنـت أفكـر فيهـا لـيًال و�ـارًا

فنصــحوين بالصــرب وككــروين ، لمــت أهلــي خبــربهمللــت اجللــوس معــه وأع
فبـــــدأت  –تعـــــاىل  –حينهـــــا علمـــــت أن ال ملجـــــأ يل إال اهللا ، بأبنـــــائي

وصــرت أعلــم أبنــائي ، بالصــيام ولزمــت الــدعاء واالســتغفار وقيــام الليــل
ويف يــــوم دخــــل زوجــــي ، القــــرآن الكــــرمي وأروي هلــــم ســــرية الرســــول 

                              
: قال يل رسول اهللا : قالت –رضي اهللا عنها  –هذا حديث أمساء بنت عميس ) ١(

اهللا اهللا ربي ال  –أو في الكرب  –أال أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب «
رواه باب يف االستغفار و ). ١٣٣٦-١٥٢٥/١٣٣٥(رواه أبو داود  »أشرك به شيًئا
 .باب الدعاء عند الكرب) ٣٨٨٢/٢٧٠٨(ابن ماجه رقم 



 
 الجزء الثاني

 
١٨٤ 

 
أصــرب علــى اجللــوس معــه حينهــا مل أعــد ، وضــربين وبــالغ يف إســاءته يل

فجـاءوا للبيـت ورأيـت مـنهم الشـفقة حلـايل ، فاتصلت بأهلي وأنا أبكي
ــــا جالســــني يف البيــــت هــــدأت قلــــيالً وبــــدأنا ، وحــــال أبنــــائي وبينمــــا كن

نتجـــاكب أطـــراف احلـــديث وفجـــأًة قطـــع حـــديثنا صـــوت قـــوي فُهرعنـــا 
نـدها سراًعا للمطبخ ظًنا أنـه أنبـوب الغـاز أو الكهربـاء فلـم جنـد شـيًئا ع

خرجــت مــن مكا�ــا ) بالطــة(رأينــا ، خرجنــا لســاحة البيــت فرأينــا عجًبــا
أحًقــا كــان الصــوت : وتســاءلنا، فاقرتبنــا منهــا وحنــن خــائفون متعجبــون

لقـد كـان شـيًئا مـن ، الشديد منها فرفعناها ونظرنا حتتها وكانت احلقيقة
عمــــل الســــحر وفــــورًا اتصــــلنا بأحــــد املشــــايخ وأخربنــــاه فأعطانــــا طريقــــة 

وأمـــا زوجـــي فكـــان خـــارج البيـــت ولكـــن الـــذي فاجـــأين ، خلص منـــهالـــت
جــًدا وأفــرحين أنــه قــدم ســريًعا بعــد إحــراق الســحر ودخــل البيــت لكــن 

أبـــًدا لقـــد دخـــل فرًحـــا بثغـــر ، هـــل ســـيفعل مثـــل مـــا فعلـــه قبـــل ســـاعات
، وصــدقوين أن حالنــا صــارت بعـــد أحســن مــن كي قبــل حًقـــا، مبتســم

 . يف كل أمر –تعاىل  –هللا لقد أحسست بضرورة الدعاء وااللتجاء 

* * * 
- تعالى  –كافر مريض يدعو اهللا 

أخــــــربين أحــــــد : -حفظــــــه اهللا  –قــــــال الداعيــــــة إبــــــراهيم الطلحــــــة 
كنــــت يف روســــيا فأتــــاين رجــــل روســــي مســــلم فســــألين : املشــــايخ قــــائالً 

َمـْن : فـذكرت لـه قـول اهللا تعـاىل؟ إنين ولد زنا هل أدخـل اجلنـة: بقوله
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َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو  ْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمنٌ َعِمَل َصاِلًحا مِ 
ــةً  ــاًة طَيَِّب َلُنْحِييَـنَّــُه َحَي ــْؤِمٌن فـَ ــَو ُم ــى َوُه َث فتهلــل وجهــه ] ٩٧: النحــل[ أُنـْ

عشـــت حيـــايت بـــني : فقـــال؟ مل تســـأل هـــذا الســـؤال: واستبشـــر مث قلـــت
وق كلــك أين ال أعــرف وفــ، الزبائــل فــال أحــد يقــف معــي وال يســاعدين

ويف يـــوم انكســـرت رجلـــي فلـــم أجـــد ، والـــدي وكـــربت علـــى هـــذه احلـــال
ماًال أعاجل به نفسي واألمل يزداد شـيًئا فشـيًئا فصـادفت يف طريقـي يوًمـا 

: قـالوا؟ مـا هـؤالء: مركزًا إسالمًيا فاطلعت فـإكا فيـه رجـال يصـلون قلـت
ومنـت ، دينفأحسسـت براحـة هلـذا الـ –تعـاىل  –مسلمون يعبدون اهللا 

إن  ، يا رب يا من يعبده هؤالء املسـلمون: تلك الليلة يف الشارع وقلت
عنـــدها . كـــان هـــذا الـــدين صـــحيًحا فاشـــفين فشـــفيت مـــن تلـــك الليلـــة

Pتوجهت للمركز اإلسالمي وأعلنت إسالمي

)
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* * * 
 دـة على البنـموظف

اتصلت مسؤولة من إدارة التوجيه على موظفة علـى البنـد يف أحـد 
، رس وأخربتا بقرب إ�اء خدمتها من التعليم إال أن أتـت بواسـطةاملدا

توكلــــــت علــــــى اهللا تعــــــاىل وأكثــــــرت الــــــدعاء : تقــــــول صــــــاحبة القصــــــة
سأسـتمر بعملـي بـل سـأكون موظفـة رمسيـة ال علـى : واالستغفار وقلت

                              
للدعاة إبراهيم الطلحة واحلمودي ) أين الطريق(بتصرف من شريط مرئي بعنوان ) ١(

 . واجلبيالن من إنتاج مؤسسة مرافئ احلياة اإلسالمية جبدة



 
 الجزء الثاني
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ــــد  ــــام أردت الــــذهاب لــــإلدارة  –بــــإكن اهللا تعــــاىل  –البن ويف أحــــد األي

، ديت علــى الــذهاب معــي مــع شــدة حاهلــافأصــرت والــ، ألســتفهم اخلــرب
وملا دخلنا ، فقد كانت رجلها مقطوعة علهم يروا حاهلا فيصلحوا أمري
فجلســـت ، اإلدارة كـــان املكتـــب يف األعلـــى فلـــم تســـتطع أمـــي الصـــعود

وملـــــا دخلـــــت كانـــــت الغرفـــــة مليئـــــة ، هنـــــاك وصـــــعدت أســـــتطلع اخلـــــرب
أتيــــت هــــل : باملوجهــــات فتوجهــــت للمســــئولة وأعطيتهــــا امســــي فقالــــت

فــال ، إن عنــدي أعظــم مــن كــل واســطة: قلــت بصــوت مرتفــع؟ بواســطة
عنـدها صـمت . أنت وال املوجـودين يسـتطيع ردهـا إن اهللا ريب وخـالقي
حسـًنا اتصـلي : اجلميع وقالت يل املسئولة بصوت هادئ وعبارة لطيفـة

فخرجت مـن املكتـب ونزلـت . بنا الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر
وكهبنـــــا للبيـــــت ويف املوعـــــد رفعـــــت مساعـــــة اهلـــــاتف  .لوالـــــديت وأخربتـــــا

لقــد وثقــت : واتصــلت باملســئولة فلمــا أخربتــا بــامسي رحبــت يب وقالــت
فشـكرت . باهللا تعاىل فأعطاك ما متنيت فقـد وصـلنا اآلن تعيينـك رمسيًـا

 . اهللا تعاىل على تيسريه وحييت املسئولة منهية االتصال

* * * 
 قصة األربعة والعشرين ألًفا

أربعة (استدان زوجي من شخص : ت امرأة بذه القصة قائلةأخرب 
ومــرت ســنوات مل يســتطع معهــا زوجــي مجــع املــال ) وعشــرين ألــف لایر

حــىت أصــبح دائــم اهلــمَّ واحلــزن فضــاقت يب الــدنيا ، والــدين مثقــل كاهلــه
 –ويف إحـدى ليـايل رمضـان قمـت وصـليت ودعـوت اهللا ، حلال زوجـي

ديـن  –تعـاىل  –أن يقضي اهللا  –شدة وأنا أبكي ب –بإحلاح  –تعاىل 
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ويف الغــــد وقبيــــل اإلفطــــار مسعــــت زوجــــي يتحــــدث يف اهلــــاتف ، زوجــــي
بصــوت مرتفــع فحســبت األمــر ســوًءا وكهبــت مســرعة إليــه لكنــه انتهــى 

وهـو عـاجز عـن الكـالم ويبكـي  -: فقـال؟ من حديثه فسألته مـا األمـر
ب الــدين إن املتصــل صــاح: -بكــاًء شــديًدا ودمــوع الفــرح باديــة عليــه 

أمـــا أنـــا فتلعثمـــت ومل أدر مـــا أقـــول فكـــأن ، خيـــربين أنـــه وهـــب املـــال يل
على مـا أنعـم  –تعاىل  –جبًال انزاح عن رأسي وهلج لساين بشكر اهللا 

 . وشكرت صاحب الدين. علينا

* * * 
 أحد عشر عاًما لم تحمل

بعد أربعة أبناء مل حتمل تلك املرأة فذهبت لألطباء فأبعدوا األمـل 
وأخربوها أن فحوصاتا أثبتت كلك وطالت املـدة ، ع احلمل هلايف رجو 

ويف يــوم أســعد ، وبــدأ الــزوج باالســتغفار قائًمــا وقاعــًدا وكثــر الــدعاء هلــم
تلك املرأة بعد أحد عشر عاًما أحست بأمل يف بطنهـا فـذهبت للطبيبـة 

وجزمـــت املـــرأة أنـــه ال ، فأمرتـــا بالكشـــف للتأكـــد مـــن احلمـــل أو عدمـــه
وملـا كشـفت جاءتـا البشـرى  –تعـاىل  –ل إال بتوفيق اهللا ميكن أن حتم

 . على فضله –تعاىل  –بأ�ا حامل فحمدت اهللا 

* * * 
 قبل إعطائه الرخصة
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ــــه للســــيارة إلخــــراج الرخصــــة مث  ــــه اختــــرب يف قيادت أخــــربين رجــــل أن

تعاىل  –ويف الليل قام يدعو اهللا ، رسب وحدد له موعد آخر لالختبار
ه اجتياز االختبار مث كهب يف املوعد وبـدأ بقيـادة ويسأله أن ييسر ل –

واهللا إين أقودهـــا وال : فيقـــول، الســـيارة داخـــل مكـــان االختبـــار وخارجـــه
 . أشعر بذلك وكأن قائًدا يقودها فأعطيت الرخصة وهللا احلمد

* * * 
 وظيفة كما يريد

أن رجــالً عــني يف وظيفــة يف : أخــربين رجــل عمــن حكــى لــه القصــة
يــة فلــم يســتطع حــىت ري يريــد أن يوظــف يف مدينــة البكأحــد املــدن وكــان 

اللهـم اجعلـين انتقـل للعمـل يف : فقام من الليل يدعو ويقـول، بالواسطة
 . ومل يذهب أسبوع إال وينقل هلا، البكريية

* * * 
 من الغيبة –تعالى  –عصمها اهللا 

، ُحـــدَّثت عـــن امـــرأة كانـــت تكثـــر مـــن الغيبـــة ممـــا أثـــر كلـــك عليهـــا
، نفســها مــرارًا وحاولــت الــتخلص منهــا فلــم تســتطع وخلوفهــا حاســبت

فعزمــــت علــــى دعــــاء اهللا تعــــاىل وبينمــــا هــــي تطــــوف يف البيــــت احلــــرام 
أحســـــت بعظـــــم كنبهـــــا وكبـــــرية فعلهـــــا فقالـــــت بصـــــوت ملـــــؤه اخلشـــــية 

يـا رب إن كنـت تعلـم أن لسـاين : واخلضوع ومبزيج مـن البكـاء والـدموع
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ال ينطــق إال بــذكرك ســيهلكين فأســألك أن تكفينيــه وأســألك أن جتعلــه 
واستجاب اهللا تعاىل هلا فكانت بعـد بعيـدة عـن الغيبـة مكثـرة لـذكر اهللا 

 . تعاىل

* * * 
 قصة الخمسمائة والعاصفة

وملـــا حضـــر وقــــت ، يف يـــوم شـــديد الريـــاح كانـــت العائلــــة يف ســـفر
الصــــالة نزلـــــوا ألدائهــــا وكـــــان مــــع املـــــرأة مخســــمائة لایر فجعلتهـــــا حتـــــت 

الصــــالة طــــوت ســــجادتا وركــــب اجلميــــع وملــــا فرغــــت مــــن ، الســــجادة
السيارة ومل تتذكر املال حىت سلكوا الطريق فقال الـزوج ال بـد أن نرجـع 

وظنوا أن ال جيدوها يف مثل هذا اليـوم الشـديد ، ولكن اليأس حميط بم
أطلقـت الـدعاء وطلبـت رب  –تعاىل  –لكن املرأة الواثقة باهللا ، الرياح

وملـا وصـلوا للمكـان نـزل الـزوج . ظهـااللهـم احف: األرض والسماء قائلـة
من سيارته وكانت املفاجأة لقد وجد املال يف مكانه مل يتحرك ومل تؤثر 

 . -تعاىل  –فيه الرياح وكان موقًفا مؤثرًا زاد من إميا�م وصلتهم باهللا 

* * * 
 دعت لزوجها بالهداية

يف كلــك البيــت كــان جيتمــع الــزوج مــع أصــدقائه إىل الســاعة الثالثــة 
وكان ضحية هذا الفعل الزوجة املسكينة اليت تأكت ، ًال يف سهر حمرملي
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وكانـــت دائًمـــا ، مـــن فعلـــه لكنهـــا صـــابرة حمتســـبة مـــع ضـــربه وشـــتمه هلـــا

تــدعو لــه باهلدايــة ويف أحــد األيــام دخــل عليهــا يف آخــر الليــل مــن عنــد 
زوجي الغايل إىل : أصدقائه ورائحة الدخان منتشرة يف البيت فقالت له

؟ أرجــــوك ارمحــــين؟ إىل مــــىت؟ أال تتــــوب؟ علــــى هــــذا الفعــــل مــــىت وأنــــت
لكنـه �رهــا ؟ زوجـي كــم مـن قــائم لليـل ينــاجي ربـه وأنــت يف هلـو ولعــب

، وحصل بينهما كالم ومشادة قوية حىت هددها بالطالق مث عاد لرفاقه
أما الزوجة فتأثرت ورفعـت يـديها إىل السـماء داعيـة ربـا بقلـب صـادق 

ن يهـــدي اهللا زوجهـــا ويـــرده إليـــه رًدا مجـــيالً بـــأ: وعينـــان تـــذرفان الـــدمع
إكا : واهللا إين شهدت تغريًا كبـريًا عليـه منـذ كلـك اليـوم وقـال هلـا: فتقول

حــىت يئســـوا منــه واســـتقامت ، اتصــل أحـــد مــن رفـــاقي فاصــرفيه ففعلـــت
حالة زوجي وترك أصدقاءه وحسن خلقه حىت شهد له القريب والبعيد 

 . وهللا احلمد

* * * 
 في الحرمسقط مشلوًال 

، كان لذلك الرجل أربع بنات حرمهن من الزواج طمًعا يف راتبهن
: ويف يوم كهبوا ألداء العمرة وعندما دخلوا البيت احلرام قالت إحداهن

فرفعــــت البنــــت يــــدها إىل . آمــــني: فقــــال. يــــا أبــــت أمــــن علــــى دعــــائي
أسـأل اهللا العظـيم كمـا حرمتنـا : السماء يف كلك املكان الطـاهر وقالـت

ومــا أن . ج أن يشــل أركانــك فــأمن مجيــع البنــات علــى هــذا الــدعاءالــزوا 
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Pانتهت من دعائها إال ويسقط والدها على األرض مشلوالً 

)
381F
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* * * 

                              
للشيخ سامل اهليجان من إنتاج مؤسسة مهم ) فتاة مفجوعة(بتصرف من شريط ) ١(

 .اج بالرياضلإلنت
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 تزوج على زوجته

فـال قسـم ، تزوج رجل زوجة ثانية وانصرف عن زوجته األوىل متاًمـا
 – فاســـودت الـــدنيا يف عينهـــا ومل يكـــن هلـــا ملجـــأ إال اهللا، هلـــا وال نفقـــة

فبــدأت تقــوم ، حــىت أصــبح ال يرقــأ هلــا دمــع وال تكتحــل بنــوم –تعــاىل 
وكانت حامالً فلـم تنتـه مـن نفاسـها إال وقـد ، الليل تناجي ربا وتدعوه

إين إكا أقبلـــــت علـــــى البيــــــت : رجـــــع زوجهـــــا أحســـــن ممـــــا كــــــان يقـــــول
 . أحسست بسعادة وانشراح

* * * 
 أصبح طيب المعشر

بـل ، ملتها بعـد زواجـه مـن أخـرىمل يعد زوج تلك املرأة حيسن معا
وأعظـم مـن كلـك أنـه يبـني كرهـه هلـا بعـد مـا كـان يظهـر ، انصرف عنهـا

فعظـم الكـرب علـى الزوجـة وجعلـت علـى ، سعادته وسـروره قبـل زواجـه
تبـــارك  –نفســـها أن تقـــرأ ســـورة البقـــرة يوميًـــا وأن تكثـــر مـــن دعـــاء اهللا 

فقـــد رجـــع واســـتمرت علـــى هـــذا قرابـــة الشـــهر وجـــاء الفـــرج ، -وتعـــاىل 
 . زوجها أحسن مما كان حسن خلق وطيب معاملة

* * * 
 لم يشرب الخمر

 –والعيـاك بـاهللا تعــاىل  –كـان زوجـي يشـرب اخلمـر : تقـول الزوجـة
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وزيـادة علـى ، وال تسألوا عن فعلـه يب وبـأوالدي بعـد شـربه ألم اخلبائـث
كلــك أنــه جيتمــع هــو وأصــدقاؤه يف املنــزل وأمســع صــراخهم وضــحكاتم 
فأنــا ال أنــام الليــل والنهــار بــل أغلــق األبــواب علــى نفســي وأبنــائي وكــل 

ويف يوم أدخل سيارته داخل البيت قبل ، خويف أن ننفضح أمام اجلريان
أكان الفجــــر بقليــــل وكــــان يف حالــــة الســــكر وقــــد رفــــع صــــوت األغــــاين 

مث كهبــت لغرفتــه وحــان وقــت صــالة ، دين إن أنــا أقفلــت املســجلوتوعــ
الفجـر ومــا زال البكــاء مالزًمـا يل خشــية أن خيــرج النـاس لصــالة الفجــر 

مــــن  –تعــــاىل  –فأحلحــــت بالــــدعاء أن يعصــــمه اهللا ، كلــــك نفيســــمعو 
شـــرب اخلمـــر وأن يســـرت علينـــا مث كهبـــت لغرفتـــه فوجدتـــه نائًمـــا عنـــدها 

ســجل ومل أر بعــدها شــرب اخلمــر ظــاهرًا وأغلقــت امل، تنفسـت الصــعداء
 . عليه واحلمد هللا

* * * 
 دعاء أم البنتها الصغيرة

أغلـق أحـد األطفـال البـاب علـى أصـبع أختـه الصـغرية فـأدى كلـك 
وكانــت األم حينهــا تكثــر ، لقطــع اللحــوم وفــورًا ُكهــب بــا للمستشــفى

هللا وإنــا إنــا (و ) ال حــول وال قــوة إال بــاهللا العلــي العظــيم(الــدعاء وقــول 
وملا وصلوا ورأى األطباء خطورة ما حصل أظهـروا اليـأس ) إليه راجعون

وبعـد ، ال بد مـن قطعـه وكانـت األم مالزمـة للـدعاء: من خياطته وقالوا
الكشــــف والفحوصــــات جــــاء طبيــــب خمــــتص فبعــــث األمــــل بعــــد األمل 

وخـاط ، إن العظـم مل يصـب بـأي أكى وهللا احلمـد: وفكر وقدر مث قـال
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 . عاد اإلصبع كما كان وهللا احلمد واملنةأثر اجلرح و 

* * * 
 فضل ونعمة

 –تعــاىل  –إين مــا ســجدت ودعــوت اهللا : قالــت إحــدى العجــائز
وأحلحــت بالــدعاء إال اســتجاب يل دعــائي وتضــرعي فلــه وحــده احلمــد 

 . والشكر

* * * 
 خرج من المستشفى مسرورًا

دخـل رجـل قســم اإلسـعاف يف إحـدى املستشــفيات وقلبـه يرجتــف 
ـا يف أسـفل ظهـره خو 

ً
فًا مما سيحصـل مث دخـل علـى الطبيـب يشـتكي أمل

) ناسـور(هذا : فأجرى له الكشف وقال، مما جعله ال يستطيع اجللوس
ــــدنيا  ــــة فضــــاقت ال ــــك العملي ــــدخول اآلن وغــــًدا جتــــرى ل وال بــــد مــــن ال

سأكهب للبيت اآلن : مث قال ...تذكر  ...تذكر نفسه تذكر ، بالرجل
فلقـد عــزم علــى الــدعاء وااللتجــاء إىل  –تعــاىل  –وأعـود غــًدا بــإكن اهللا 
وتـذكر  –سـبحانه وتعـاىل  –إىل الشـايف الكـايف ، من بيده الضر والنفع

ـــه تعـــاىل ـــَف لَـــُه ِإالَّ ُهـــَو َوِإْن : قول َوِإْن َيْمَسْســـَك اللَّـــُه ِبُضـــرٍّ فَـــَال َكاِش
ومــا إن ] ١٧ :األنعــام[ َيْمَسْســَك ِبَخْيــٍر فـَُهــَو َعلَــى ُكــلِّ َشــْيٍء قَــِديرٌ 



 

 ١٩٥ اء من عجائب الدع
 

مث ركـب  –تعـاىل  –خرج من املستشفى حىت بدأ بالـدعاء والتضـرع هللا 
، ومل ينقطــع مــن الــدعاء طــوال كلــك اليــوم، الســيارة والــدمع علــى خديــه

، ويف الغد كهب لوالدته وقد شرق بدموعه وضاق صدره وأخربها اخلرب
وأنــه ســيذهب اآلن للكشــف مــرة ثانيــة فأعطتــه بعــض األدويــة الشــعبية 

مث ودعها وكهب للمستشفى وما زال مسـتمرًا ، ستعماهلا بعد العمليةال
وقـــال لـــه ، بالــدعاء حـــىت دخـــل عنـــد الطبيـــب وأخــربه أنـــه أتـــى بـــاألمس

الطبيــب اآلخــر كــذا وكــذا فكشــف عليــه ولســان املــريض مســتمر بــدعاء 
بــل ) ناســورًا(هــذا لـيس : اهللا تعـاىل والتضــرع لـه مث قــال الطبيــب متعجبًـا

شــئت اآلن أعملهــا لــك باملوســى فاستبشــر املــريض  بســيط وإن) دمــل(
افعــل مــا شــئت : ره مث قــالكوشــ –تعــاىل  –وتلعــثم بــالكالم ومحــد اهللا 

وبعد بضع دقائق خرج الرجل من املستشفى ولسانه يلهج بـذكر ، اآلن
 . واحلمد هللا على نعمه العظيمة وآالئه وأفضاله –تعاىل  –اهللا 

* * * 
 اللهم خذ ابني أو اهده

تكلمـــت يف : -حفظـــه اهللا تعـــاىل  –الشـــيخ عصـــام العويـــد  يقـــول
بـاص بــني مكـة والريــاض عـن بــر الوالـدين فلمــا انتهيـت أشــار إيل رجــل 

ويف يـــوم مـــن األيـــام رفـــع كـــل ، يل زمـــالء هلـــم أبنـــاء: فجئـــت إليـــه فقـــال
، اللهـــم خـــذ ابـــين أو اهـــده: واحـــد مـــنهم يـــده إىل الســـماء وهـــو يقـــول



 
 الجزء الثاني

 
١٩٦ 

 
Pل وأخذ ولد الثاين ابن األو  –تعاىل  –فهدى اهللا 

)
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 قصة الطباخ

علــــى مــــدى عــــدة ســــنوات كــــان الــــزوج والزوجــــة يف خــــالف مــــع 
وقد محلت . بعضهما يتخلل كلك صفاٌء لعدة أسابيع مث تتعكر األمور

ويف يـــوم كانـــا فيـــه متصـــافيني أخـــرب . املـــرأة وســـقط جنيهـــا ثـــالث مـــرات
ين أعمــل طباًخــا يف إ: الـزوج زوجتــه أنـه رأى رجــالً شــكا لـه حالــه قـائالً 

أحـــد املطـــاعم فبـــاع الكفيـــل املطعـــم لشـــخص آخـــر نقلـــت كفـــاليت إليـــه 
ــــت  ــــه جعــــل صــــوت الغنــــاء يرتفــــع يف أحنــــاء املطعــــم فحاول وضــــايقين أن

عنـــدها ســـألت كفيلـــي ، جاهـــًدا الرجـــوع إىل كفيلـــي األول فلـــم اســـتطع
اجلديــد نقــل كفــاليت مقابــل مخســة آالف لایر هــي كــل مــا أملكــه فوافــق 

املبلــغ الــذي كنــت مجعتــه إلحضــار زوجــيت وأنــا اآلن يف ضــيق  فأعطيتــه
وأهلـي ؟ مـىت أحضـرها: شديد وأمر عصيب فزوجيت تتصـل دوًمـا تسـأل

فأريـــد هـــذا املبلـــغ علـــى أن ، حنـــن حمرجـــون مـــن أهـــل زوجتـــك: يقولـــون
فعنــــدما مسعــــت الزوجــــة هــــذه القصــــة قالــــت . أســــدده بأقســــاط شــــهرية

شــيًئا ســوى الــدعاء فأخــذ الــزوج ســأعطيه املبلــغ وال أريــد منــه : لزوجهــا
فجلـس يبكـي مـن الفـرح ومل ، املبلغ وأعطاه الطباخ وأخربه بقول الزوجة

                              
للشيخ عصام العويد، من إنتاج مؤسسة مرافئ ) الشمس والقمر(بتصرف من شريط ) ١(

 .احلياة لإلنتاج والتوزيع حبدة



 

 ١٩٧ اء من عجائب الدع
 

تعـاىل  –ينم تلك الليلة بـل ظـل يـدعو للمـرأة وزوجهـا وبفضـل مـن اهللا 
محلت املرأة منذ كلك الشهر وثبـت محلهـا وحسـنت حاهلـا وظهـرت  –

Pعالمات االنشراح بينهم 

)
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 هالم يسرق بيت

تسـكن إحـدامها يف الـدور األول واألخـرى يف ، كان عنده زوجتان
ــــدور الثــــاين وعنــــد ، ويف يــــوم كهــــب اجلميــــع ملدينــــة الريــــاض للزيــــارة، ال

عنــدها ، عــودتم وجــدوا أحــد البيتــني قــد ُســرق واآلخــر مل ُميــسَّ بســوء
 –اســـتودعته اهللا : تـــذكرت الـــيت مل يســـرق بيتهـــا دعاءهـــا قبـــل خروجهـــا

بيتهـا واهللا خـري  –تعـاىل  – تضيع ودائعـه فحفـظ اهللا الذي ال –تعاىل 
Pحافظًا 

)
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* * * 

                              
من (مع قصص أخرى يف مؤلف بعنوان  –تعاىل  –هذه القصة ستعاد بإكن اهللا ) ١(

 ، وهي جمموعة قصص لقوم تصدقوا فأعقبهم اهللا تعاىل خريًا إما)عجائب الصدقة
 .برزق أكثر مما تصدقوا به أو شفاء مريض أو دفع مكروه أو غري كلك

فاهللا خري حافظًا وهو أرحم (بتصرف من حماضرة بعنوان شرح قول اهللا تعاىل ) ٢(
 .للشيخ عصام العويد) الرامحني



 
 الجزء الثاني

 
١٩٨ 

 
 غض البصر

فحـــــاول ، كـــــان ينظـــــر إىل الصـــــور احملرمـــــة يف الفضـــــائيات وغريهـــــا
التخلص مـن كلـك فلـم يسـتطع فـدعا اهللا تعـاىل أن حيفـظ مسعـه وبصـره 

وصـار يلـح بالـدعاء حـىت أصـبح يكـره النظـر احلـرام وحـافظ ، عن احلـرام
Pقراءة القرآن الكرمي  على

)
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 عملية ناجحة

نسـأل اهللا تعـاىل السـالمة  –أصيبت إحدى العوائل حبادث سيارة 
دخلـــــــت : ومــــــن املصــــــابني امـــــــرأة حتكــــــي قصــــــتها وتقــــــول –والعافيــــــة 

وكانــت عمليــة ، املستشــفى بعــد احلــادث إلجــراء عمليــة خلــف الســاق
أيام لكن حـدث  سهلة معروفة ال يستغرق جلوسي يف املستشفى ثالثة

ما مل يكن باحلسبان لقد جلست شهرًا كامالً حىت جـاء املوعـد اآلخـر 
مــن جرائهــا إن مل تكــن ، إلجــراء عمليــة أخــرى خطــرية قــد حيــدث شــلل

ويف ظـــــل هـــــذه ، الســـــالمة فقـــــد عرفـــــت مـــــن عملهـــــا وأصـــــيب بالشـــــلل
أن  –تعــاىل  –األفكــار الــيت تــدور يف كهــين لزمــت الــدعاء والتضــرع هللا 

ويف اليــوم ، ســتخرت اهللا تعــاىل ودعوتــه يف الشــهرين املاضــينييشــفيين وا
إين : املوعود جلست على سرير املستشفى وجاء الطبيب اجلراح فقلت

وهو مـن كبـار األطبـاء وقـد درب جهـازًا طبيًـا كبـريًا (أريد الطبيب فالن 
                              

 . املرجع السابق) ١(



 

 ١٩٩ اء من عجائب الدع
 

ومــــن ، علــــى يديــــه فهــــو ال يعمــــل العمليــــات إال لشخصــــيات مرموقــــة
اء العمليــــة يل بنفســــه بــــل جيريهــــا واحــــد ممــــن املســــتحيل أن يقــــوم بــــإجر 

فاستغربوا كلك وأمام إصـراري طلبـوه لعلـه يقنعـين أن أعـدل عـن ) دربم
أنــا الطبيــب فــالن بشــحمه وحلمــه : رأي فحضــر وهــو يضــحك ويقــول

وأجــــــرى يل العمليــــــة بنفســــــه وكانــــــت عمليــــــة ناجحــــــة واحلمــــــد هللا رب 
 . العاملني

* * * 
 تدعو البنها المدخن

نســـأل اهللا تعـــاىل  –وكـــان مبتلـــى بالتـــدخني ، لعمـــرةكهـــب بأمـــه ل
وبني فينة وأخرى ينزل مـن سـيارته ليـدخن مث يرجـع  -السالمة والعافية 

فلمــا ركــب يف إحــدى املــرات وجــدها تبكــي ، وهكــذا وأمــه تعلــم كلــك
ال يهمــين أي شــيء يــا بــين إال : قالــت؟  ...مــا بــك يــا والــديت: فقــال

جــــد لــــك زوجــــة صــــاحلة صــــحتك وأخشــــى أن تصــــاب مبــــرض أو ال أ
، بسبب شربك للتدخني فتأثر تأثرًا كبريًا لبكـاء أمـه مث وصـلوا للميقـات

وملــا كــانوا يف الطــواف مســع ، ولبســوا لبــاس اإلحــرام وكهبــوا للبيــت احلــرام
الرجل أمـه تبكـي بكـاء شـديًدا وتنشـج بصـوت مرتفـع وتتضـرع بصـوت 

دخني فقــال يــا رب أســألك أن جتعــل ابــين يــرتك التــ: ميتلــئ رمحــة وشــفقة
ســببت ألمــي كــل هــذا االنزعــاج والبكــاء ومل أجعلهــا تنــأ يف : يف نفســه

 –تعــاىل  –أقســم بــاهللا : رحلتهــا أو تــدعو لنفســها فالتفــت إليهــا وقــال
فاستغلَّي هذه اللحظات بالـدعاء لنفسـك ومـن . أين ال أشرب الدخان



 
 الجزء الثاني

 
٢٠٠ 

 
ومنــذ تلــك اللحظـــة أصــبح يكــره الـــدخان وصــار مــن املرمـــوقني . حتبــني
Pا واجتماعًيا خلقيً 
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* * * 
 داعية ترشد زوجة المدمن

روت إحـــدى الـــداعيات أ�ـــا ملـــا انتهـــت يوًمـــا مـــن إلقـــاء حماضـــرتا 
جــاءت إليهــا امــرأة تشــكو حــال زوجهــا املــدمن وأنــه يضــربا ويبــالغ يف 

 –فأوصـتها بكثـرة االسـتغفار واللجـوء إىل اهللا ، إهانتها وال ينفق عليهـا
مث كهبــت وبعــد ،  الســجود ويف آخــر الليــلوخاصــة يف –تبــارك وتعــاىل 

عــدة أشــهر كانــت تلقــي حماضــرة وملــا انتهــت أتــت إليهــا امــرأة وشــكرتا 
أنـــا الـــذي جئتـــك قبـــل عـــدة أشـــهر ؟ أمل تعـــرفيين: ودعـــت هلـــا مث قالـــت

وقـد عملـت مبـا قلـت وواهللا إنـه ، فأخربتك حبـايل فأوصـيتيين بكـذا وكـذا
ي ويـــرتك املخـــدرات مل ميـــض علـــى كلـــك ســـتة أشـــهر إال ويتـــوب زوجـــ

حـىت إين أمتـىن أن خيـرج ، وأصبحت أنا وأبنائي كل مهـه وشـغله الشـاغل
 . فاحلمد هللا على نعمه اليت ترتى. ألنظف البيت

* * * 
                              

نتاج فهد بن حممد اخلضريي، من إ: للدكتور) تعاىل إىل النكهة(بتصرف من شريط ) ١(
 .مؤسسة رياض لإلنتاج والتوزيع بالرياض



 

 ٢٠١ اء من عجائب الدع
 

 تدعو على أهل زوجها

فغـــري هـــذا ، تزوجـــت امـــرأة بـــزوج أكرمهـــا وعاملهـــا أحســـن معاملـــة
حـىت طلقهـا الوفاق أهل الزوج وحـاكوا الشـر ضـدها ومـا زالـوا حيرضـونه 

حســيب (: فكانــت تبكــي وتقــول، بغــري كنــب اقرتفتــه –وهــي حامــل  –
مث ، ووضــعت كلــك الطفــل) اللهــم اخلفــين خــريًا منــه! اهللا ونعــم الوكيــل

وأمــا أهــل ، تزوجــت برجــل كي خلــق وديــن رىب طفلهــا حــىت كــرب وتــزوج
زوجها األول فال تسأل عن حاهلم فقد طلقت أخواتـه الثالثـة وطلقـت 

 . وما ربك بغافل عما يعمل الظاملون، ني عاًما من الزواجأمه بعد أربع

* * * 
 حصل ما لم تتوقع

كان بني أيب وخايل خالف شديد لدرجـة أن والـدي : قالت امرأة
ويف يـــوم مـــن األيـــام ، لـــو دخـــل أخـــوك البيـــت فســـأطلقك: قـــال ألمـــي

اكهــيب : اتصــل خــايل وأراد أن يــأيت لزيارتنــا فأحرجــت والــديت وقالــت يل
خشــيت إن أخربتــه أن يطلــق أمــي فقمــت ، وحدثيــه باملوضــوعلوالــدك 

أن يفــــــرج  –تعــــــاىل  –وتوضــــــأت وصــــــليت ويف الســــــجود دعــــــوت اهللا 
مث توكلــــت علــــى ريب ودخلــــت علــــى والــــدي ، الكــــرب وبكيــــت بشــــدة

لكــن املفاجــأة أين ملــا ، وكنــت متوقعــة أن أقــل شــيء يفعلــه هــو طــردي
وعنــدما جــاء ، قــتالبيــت بيتــه وإن أتــى يف كــل و : أخربتــه ابتســم وقــال

 . خايل استقبله ببشاشة وترحاب واحلمد هللا
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 * * * 
 جاءها ما تمنت

كلمـــا رأيـــت بيـــت اهللا احلـــرام يف الصـــور طـــار قلـــيب حمبـــًة : تقـــول املـــرأة
وشـــوقًا فأنـــا منـــذ أن كنـــت حـــامالً بـــابين األول قبـــل تســـعة عشـــر عاًمـــا مل 

وكلمــــا طلبــــت مــــن زوجــــي رفــــض كلــــك فأصــــبحت أمنيــــيت ، أكهــــب إليــــه
ويف تلــك الســنة بــدأت جبمــع املــال أمــالً يف الــذهاب ، وحيــدة أداء العمــرةال

ولكن زوجي رفض وابين ال يستطيع الذهاب لوحـده لبعـد املسـافة ، للعمرة
وكانــت أخــيت سـتذهب مــع زوجهــا للعمــرة فطلبــُت ، وعـدم معرفتــه بــالطريق

وبــدأت أجهــز أغــراض الســفر ، مــنهم مــرافقتهم يف الطريــق إىل مكــة فوافقــوا
: لفرحـــة تغمـــرين واألنـــس ميـــأل قلـــيب حـــىت غـــري كلـــك اتصـــال أخـــيت قائلـــةوا

مث نـــذهب بعـــدها إىل ، ســـنذهب غـــًدا بعـــد صـــالة الفجـــر لكـــن للســـياحة
 –تعـــاىل  –مكـــة فأحسســـت حبـــزن شـــديد لكـــين مل أيـــأس مـــن رمحـــة اهللا 

فقمـــت تلـــك الليلـــة وصـــليت ودعـــوت ريب وأحلحـــت بالـــدعاء مث صـــليت 
دعاء ويف الظهر اتصـلت أخـيت فظننـت أ�ـا وأكثرت االستغفار وال، الفجر

إن أخـــــا زوجـــــي : لكنهـــــا قالـــــت يل، اتصـــــلت لتخـــــربين بوصـــــوهلم ســـــاملني
ســريافقنا ونظــرا حلالــة زوجتــه الصــحية الــيت ال تســمح لــه بالتنقــل ســنذهب 
إىل مكـــة مباشـــرة ففرحـــت فرًحـــا شـــديًدا وأديـــت العمـــرة وجلســـت مخســـة 

احلمـد والشـكر أن يسـر يل  فللـه، عشر يوًما وكانت من أسـعد أيـام حيـايت
 . كلك وأسأله القبول

* * * 
 كبير السن يدعو للمدخن
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يف أيــام احلــج رأى رجــل كبــري يف الســن رجــالً يعمــل جبــد وحــرص 
فــرد . يــا أخــي الــدخان حمــرم وهــو ضــار بــك: فقــال لــه، والــدخان بيــده

عصـــمك اهللا منـــه وجعلهـــا : الرجـــل بأ�ـــا بلـــوى فقـــال الكبـــري يف الســـن
فقــــذفت بالســــيجارة ومل : قــــال الرجــــل املــــدخن، رباآخــــر ســــيجارة تشــــ

 . واحلمد هللا. أشربا واهللا بعد دعائه

* * * 
 أمرها -تعالى  –يسر اهللا 

وملـا ، كثرت مشـاكل تلـك الزوجـة مـع أهـل زوجهـا واجلميـع خمطـئ
، محلت املرأة وجاءت بولد زادت املشـاكل فـذهب الـزوج بـا إىل أهلهـا

مث ردها إليـه يف بيـت ، دون أن يطلقهاومكثت عندهم سنتني أو ثالثًا 
لوحــدها فصــارت حتــرص علــى كســب رضــا زوجهــا وأهلــه لكــنهم غــري 
راضــني عنهــا مث تــزوج بــامرأة أخــرى فأحســن أهــل الــزوج العالقــة معهــا 

وأصـبح الـزوج مينعهـا مـن الـذهاب ألهلهـا ويقـدم زوجتـه ، إغاظة لألوىل
الد فلمـــا رأت ومضـــت الســـنون وأجنبـــت عـــدًدا مـــن األو ، الثانيـــة عليهـــا

ــــــــدعاء  –تعــــــــاىل  –تفــــــــاقم املشــــــــاكل واســــــــتمرارها جلــــــــأت إىل اهللا  بال
: ويف يـــوم رأت رؤيـــا يف منامهـــا فقصـــتها علـــى معـــرب فقـــال، واالســـتغفار

هذا فرج لك وما لبثت املرأة سوى أسابيع إال وحيسـن زوجهـا معاملتهـا 
ا أما أهلـه فأحسـنو . وكان يقول من شدة حمبته هلا أمتىن أن أموت قبلك

 . معاملتها وكفوا عن أكاها
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* * * 

 راحة في النوم

أمسع الغناء  –تعاىل  –كنت بعيدة عن اهللا : تقول إحدى النساء
ويف إحـــــدى الســـــنوات كهبنـــــا ألداء العمـــــرة يف العشـــــر ، وانظـــــر للحـــــرام

األواخر من رمضان ووافق كلك شرف الزمان واملكـان والوقـت فانشـرح 
وجلــأت إىل رب األرض ، ء والنقــاءصــدري ملــا رأيتــه مــن الصــفاء والبهــا

الســـماء مبتهلـــة بـــدعوات صـــادقة مـــن قلـــب خاشـــع منيـــب أن جيعلـــين 
لقــد كانــت . أزداد طاعــًة وعمــالً صــاحلًا ومل أدع بشــيء مــن أمــور الــدنيا

عشــرة أيــام عشــتها ســعيدة فرحــة واســتجاب اهللا تعــاىل دعــائي فصــرت 
هـل أنـا : لتأبغض احلرام مساًعا ونظرًا حىت استغربت من نفسي وتساء

مث بدأت حبفظ القرآن الكرمي وقد انتهيت اآلن ؟ اليت كنت أفعل وأفعل
الثبــات يل  –تعــاىل  –وأســأل اهللا ، مــن حفــظ ســورة البقــرة وهللا احلمــد

 . وللمسلمني إىل املمات

* * * 
 امحةـيطلب المس

كانـــت الزوجـــة حتســـن معاملتهـــا ألهـــل زوجهـــا ورأى الـــزوج كلـــك 
بـني الزوجـة وأهـل زوجهـا فجعـل الـزوج احلـق ويف يوم حدث أمر ، بعينه

وملــا أراد اخلــروج قالــت ، مــع أهلــه ظلًمــا المرأتــه وتطــاول عليهــا بــالكالم



 

 ٢٠٥ اء من عجائب الدع
 

فخــــــرج واصــــــطدم بســــــيارته حيــــــث كلفــــــه ، حســــــيب اهللا عليــــــك: مــــــرارًا
ــــا بظلمــــه هلــــا ) ثالثــــة آالف لایر(إصــــالحها  فرجــــع إليهــــا معتــــذرًا معرتًف

 . يطلب املساحمة

* * * 
 الطفل المعوق

تعبت يف تربية أبنائي تعًبا : كي حياتا تلك املرأة العجوز فتقولحت
 ...خاصـة بعـد وفـاة والـدهم ، شديًدا وتكبـدت الصـعاب ألجـل كلـك

ويف يـــوم دخـــل علـــي أحـــدهم وتكلـــم ، فلمـــا كـــربوا تفرقـــوا عـــين ونســـوين
وكأين أحد أصـدقائه وأنـا ، بكالم قاس ورفع صوته بشدة وسبين وآكاين

مث خـرج غـري مبـال لبكـائي ، ع تسـيل علـى خـديخافضة رأسي والـدمو 
فرفعت طـريف ، وضعف قويت وقلة حيليت بعدما كربت سين ورق عظمي

وكانــــت زوجتــــه حينهــــا . حســــيب اهللا ونعــــم الوكيــــل: إىل الســــماء قائلــــة
 . . حامالً فأجنبت طفالً مشوًها غاية التشوه

* * * 
 ومن الحب ما قتل

ا بعيــدة كــل البعــد عــن دخــل علــى زوجتــه ليلــة الــزواج ففــوجئ بأ�ــ
، وأحـــس بكراهيـــة هلـــا، الصـــفات الـــيت طلـــب مـــن أهلـــه أن تكـــون فيهـــا

 ...لكـــن الزوجـــة مل تيـــأس بـــل جلـــأت إىل اهللا تعـــاىل بالـــدعاء والتضـــرع 
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لكــن الفــرج قريــب ومــع ، ومضــى أســبوع وهــو ال ينظــر إليهــا حــىت نظــرة

ىل تعـا –ففي تلك الليلة اليت أسعدت الزوجة جعل اهللا ، العسر يسرين
أحـس بـأن قلـيب امـتأل حبًـا لـك وبقـي معهـا : يف قلبه حبها وقال هلـا –

مث توفيت فحزن عليها حزنًا شديًدا حـىت ، يف أنس وسعادة حىت كربت
بــدأ بالنســيان ومناداتــا بعــد وفاتــا وتــذكرها وأصــبحت حالتــه تتغــري إىل 

 . أن مات رحم اهللا اجلميع

* * * 
 خرج سليًما معافى

وابنتها الصغرية يسـتعدون للخـروج مـن البيـت كانت وزوجها وأمه 
خرج ابين إىل الشارع مسرًعا فلمـا : فرتوي تلك اللحظات احلرجة قائلة

توسطه جـاءت سـيارة مسـرعة فاصـطدمت بـه فـذهلنا ومحلتـه بـني يـدي  
كقطعـــة قمـــاش ظننتـــه ميًتـــا وحنـــن يف طريقنـــا إىل املستشـــفى اســـتفتحت 

 –ا جدتـه فهـي تتضــرع إىل اهللا وأنـا أبكـي أمــ، سـورة البقـرة أقرؤهـا عليــه
وأدخــــل العنايــــة يوًمــــا مث خــــرج منهــــا وظــــل يف  ...أن يشــــفيه  –تعــــاىل 

 . املستشفى أسبوًعا مث خرج سليًما معاىف واحلمد هللا رب العاملني

* * * 
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 المراجع

 . القرآن الكرمي -

الطبعــــة الثانيــــة ، حتقيــــق عبــــد الــــرزاق املهــــدي، تفســــري القــــرطيب - 
 . رشد بالرياضهـ مكتبة ال١٤٢٠

جـــامع البيـــان عـــن تفســـري آي القــــرآن لإلمـــام حممـــد بـــن جريــــر  -
 . هـ١٤٠٨الطربي دار الفكر ط

ـــــد القـــــادر  - ـــــن كثـــــري أشـــــرف علـــــى حتقيقـــــه حممـــــود عب تفســـــري اب
 . هـ مكتبة الرشد١٤٢٠ط األوىل ، األرناؤوط

الكتــب (كتــاب موســوعة احلــديث الشــريف ،  صــحيح البخــاري -
، هــ١٤٢١، الطبعة الثالثـة، سالم للنشر والتوزيعدار ال: الناشر، )الستة

 . صاحل آل الشيخ: إشراف فضيلة الشيخ

 . )املرجع السابق(الطبعة والناشر : صحيح مسلم -

 . )املرجع السابق(الطبعة والناشر : جامع الرتمذي -

 . )املرجع السابق(: سنن أيب داود الطبعة والناشر -

 . )ملرجع السابقا(: سنن النسائي الطبعة والناشر -

 . )املرجع السابق(: سنن ابن ماجه الطبعة والناشر -

مســند اإلمــام أمحــد حتقيــق عبــد اهللا بــن حممــد الــدرويش الطبعــة  -
 . هـ دار الفكر١٤١١األوىل 
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الطبعــــة ، مســــتدرك احلــــاكم حتقيــــق مصــــطفى عبــــد القــــادر عطــــا -
 . دار الكتب العلمية، هـ١٤١١، األوىل

لإلمــام احلـــارث بــن أيب أســـامة ) اهليثمــيزوائـــد (مســند احلــارث  -
، حســـني أمحـــد صـــاحل البـــاكري: احملقـــق د، احلـــافظ نـــور الـــدين اهليثمـــي

 . مركز خدمة السنة النبوية باملدينة، هـ١٤١٣، الطبعة األوىل

 . مصنف ابن أيب شيبة -

 . عون املعبود -

 . فتح الباري شرح صحيح البخاري -

رضــي  –البــن عبــاس  يب نــور االقتبــاس يف مشــكاة وصــية النــ -
 . حتقيق حممد ناصر العجمي، للحافظ ابن رجب –اهللا عنهما 

، هـــ١٣٥٦، الطبعــة األوىل، فــيض القــدير لعبــد الــرؤوف املنــاوي -
 . املكتبة التجارية الكربى

حقــــق نصوصــــه وخــــرج أحاديثــــه ، زاد املعــــاد لإلمــــام ابــــن القــــيم -
، مؤسسة الرسالة، وطوعلق عليه شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناؤ 

 . هـ١٤١٧، الطبعة الثالثون

 . االستيعاب البن عبد الرب -

لشـيخ اإلسـالم ابـن ، الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشـيطان -
حققــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه عبــد الــرمحن بــن عبــد الكــرمي ، تيميــة

 . دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، اليحىي
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رمحه  –البن القيم ، الكايف ملن سأل عن الدواء الشايفاجلواب  -
ـــــــــق الشـــــــــحات أمحـــــــــد الطحـــــــــان –اهللا تعـــــــــاىل  ، الطبعـــــــــة األوىل، حتقي

 . هـ١٤٢٣

حققـــه وعلـــق عليـــه ياســـني ، الفـــرج بعـــد الشـــدة البـــن أيب الـــدنيا -
دار ، خــــرج أحاديثــــه الشــــيخ عبــــد القــــادر األرنــــاؤوط، حممــــد الســــواس

 . هـ١٤١٢، الطبعة األوىل، يعالبشائر للطباعة والنشر والتوز 

دراســــة وحتقيــــق املهنــــدس ، كتــــاب جمــــايب الــــدعوة البــــن أيب الــــدنيا
 هـ١٤١٣، الطبعة األوىل، مؤسسة الكتب الثقافية، الشيخ زياد محدان

 . الطبعة الثانية، لإلمام ابن القيم، فضائل الذكر والدعاء -

، جتنابــهالــدعاء املــأثور وآدابــه ومــا جيــب علــى الــداعي إتيانــه وا -
وضـع حواشـيه وخـرج آياتـه وأحاديثـه عبـد . لإلمام أيب بكـر الطرطوشـي

 . هـ١٤١٣، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، اهللا حممود حممد عمر

ضـبط ، املستغيثون باهللا تعاىل للحـافظ أيب القاسـم بـن بشـكوال -
دار املشـــــكاة للنشـــــر ، نصـــــه وعلـــــق عليـــــه غنـــــيم بـــــن عبـــــاس بـــــن غنـــــيم

 . هـ١٤١٤، طبعة األوىلال، والتوزيع

ـــــبالء - ـــــع األجـــــزاء(اإلمـــــام الـــــذهيب ، ســـــري أعـــــالم الن طبعـــــة ) مجي
 . مؤسسة الرسالة

عمـــر عبـــد الســــالم . حتقيـــق د، تـــاريخ اإلســـالم لإلمـــام الــــذهيب -
 . الناشر دار الكتاب العريب، تدمري
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 –رمحهمـا اهللا تعـاىل  –حملمد بن رافع السـالمي ، وصية الذهيب -

، الناشـــر مكتبـــة املعـــارف للنشـــر والتوزيـــع، ل عـــزونمجـــا. علـــق عليـــه د
 . هـ١٤٢٤، الطبعة األوىل

حققــــه حممــــد ، للــــذهيب اجلــــزء الثالــــث، العــــرب يف خــــرب مــــن غــــرب -
 . الناشر دار الكتب العلمية، السعيد بن بسيوين زغلول

 . حلية األولياء أليب نعيم -

 . تاريخ بغداد -

حتقيـــــق حممـــــد علـــــي ميــــزان االعتـــــدال يف نقـــــد الرجـــــال للــــذهيب  -
 . البجاوري دار املعرفة

* * * 



 

 ٢١١ اء من عجائب الدع
 

 
 

 الفهرس
 

 ٥ .......................................................... تقــريظ
 ٦ ......................................................... املقــدمة

 ٩ ...................................... من كالم العلماء عن الدعاء
 ١٤ .............................................. من دعاء النيب 

 ٢٠ ......................................... اللهم اجعل له آية تعينه
 ٢٣ ........................................ على قريش دعاء النيب 
 ٢٣ ........................................... للمدينة دعاء النيب 
 ٢٥ .......................................... يوم بدر دعاء النيب 
 ٢٥ ......................................... ألصحابه دعاء النيب 

 ٢٦ .................................................. رجالً خريًا مين
 ٢٧ ................................................... سقطت عينـه
 ٢٨ .................................................. اللهم ال تردين

 ٢٩ ............................................ صحايب يدخل اجلنة
 ٢٩ ..................................................... بركة ودعاء

 ٣٠ .................................. وعائشة رضي اهللا عنها النيب 
 ٣١ ........................................... رد اهللا تعاىل ابنه وإبله

 ٣٢ ............................................. ال يفضض اهللا فاك
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 ٣٤ ............................................. ليس يف شعره شيب

 ٣٤ ....................................... على املتكرب دعاء النيب 
 ٣٥ ............................................... يستغيث النيب 

 ٣٦ ................................. لعمرو بن أخطب دعاء النيب 
 ٣٧ ............................................. اللهم بارك يف شعره

 ٣٨ ................................................. اللهم بارك هلما
 ٤٠ .................................................. اللهم أمتعنا به

 ٤١ .......................................... اللهم بارك له يف جتارته
 ٤٣ ..................................................... اللهم عافه

 ٤٣ ......................................................... الربكـــة
 ٤٤ .......................................... دعا له فشفاه اهللا تعاىل

 ٤٤ ................................................. املرأة اليت تصرع
 ٤٥ ................................... يف بعض غزواته دعاء النيب 

 ٤٦ ............................... اللهم أنزل على نبيك الصادق شيًئا
 ٤٦ ................................................. قتًال يف سبيلك

 ٤٧ ............................................... ضرب يوم اليمامة
 ٤٨ ..................................... عمر رضي اهللا عنه يستسقي

 ٤٩ .............................. -رضي اهللا عنهما  –عمر والعباس 
 ٤٩ ............................................ اللهم فقهه يف الدين

 ٥٠ .......................................... يدعو على سارق اإلبل
 ٥١ .................................................... نبع هلم املاء
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 ٥٢ ................................................. اجلليس الصاحل
 ٥٣ ................................................. اللهم قين الفتنة
 ٥٤ ................................................. فاستعن مبوالي

 ٥٧ ..................................................... مسعه يدعو
 ٥٨ ..................................... اللهم إن كان يل عندك خري

 ٥٨ .................................................... سبب وفاته
 ٥٩ .................................... هل تفقدون من متاعكم شيًئا

 ٦٠ ......................................... دعاء ابن عمر على زياد
 ٦١ ................................... من القتل –تعاىل  –أجناه اهللا 

 ٦٢ ....................................... اللهم ال تدركين سنة ستني
 ٦٣ ............................................ ثارت سحابة كالرتس

 ٦٤ ............................................. يدعو عقبة بن نافع
 ٦٤ ............................... فيبصر -تعاىل  –أعمى يدعو اهللا 

 ٦٥ .................................................... سقوا سريًعا
 ٦٦ .......................................ال متتين حىت أوتى بهاللهم 

 ٦٧ .................................................. كلمات الفرج
 ٦٨ ................................................. ال ينام إال قليالً 

 ٦٨ .......................................... عليه فاسود وجهه دعا
 ٧٠ ............................................ وجدنا حالوة الدعاء

 ٧١ ............................................ -تعاىل  –أنقذه اهللا 
 ٧٢ ................................................... تضرع وبكى
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 ٧٣ .................................................... سقوا وأغيثوا

 ٧٣ ........................................ اللهم أخف عليهم أمري
 ٧٥ ............................................. رجل فقتلأراد قتل 

 ٧٦ .............................................. صرعة جتعله نكاالً 
 ٧٧ ............................................... سيفرج عنه سريًعا

 ٨٠ ............................. -تعاىل  –ده فرزقه اهللا قضى دين وال
 ٨٢ ........................................ ضرب العامل فقطعت يده

 ٨٢ ........................................... أسألك العفو والعافية
 ٨٣ ......................................... -تعاىل  –يف حفظ اهللا 

 ٨٦ ............................ عين ما أجد –تعاىل  –قد كشف اهللا 
 ٨٧ .................................................. دعا له بالربكة

 ٨٨ ................................................ اللهم لك احلمد
 ٩٠ ...................................................... علم ورزق

 ٩١ ............................................... عجز عنه األطباء
 ٩١ .................................................. رجع إىل حاله

 ٩٢ ..................................... عليه بصره –تعاىل  -ردَّ اهللا 
 ٩٢ ..................................................... الليلة الليلة

 ٩٣ ................................................... فأعطين كلك
 ٩٤ ............................... -تعاىل  –صلى ركعتني فكفاه اهللا 

 ٩٥ ................................. -تعاىل  –ترك صديقة ودعا اهللا 
 ٩٧ ............................................... دعاء بعد العطش
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 ٩٧ ................................................. دعا عليه فعمي
 ٩٨ ............................................... دعاء يف يوم حار

 ٩٩ ............................................. أصبحت يده ملوية
 ١٠٠ ............................................. دعاء على العائن

 ١٠٠ ................................. وحده -تعاىل  –بل أسأل اهللا 
 ١٠١ ................................. -تعاىل  –مسجون يدعو اهللا 

 ١٠٢ .............................................. الفريايب يستغيث
 ١٠٣ ......................................... إكا استسقى لنا سقينا

 ١٠٤ ............................................. دعا له بالتحديث
 ١٠٤ .................................... طارت السيوف من أيديهم

 ١٠٥ .......................................... خرج من اجلوع فرزق
 ١٠٦ .......................................... مات يف اليوم الثالث

 ١٠٧ ............................................. دعاء وسط البحر
 ١٠٧ .................................................. أتزأ بالدعاء

 ١٠٨ ...................................... -تعاىل  –حج ودعا اهللا 
 ١٠٩ .................................................. كهب ما به

 ١١٠ ............................................ مبالغ يف االستهزاء
 ١١١ .................................... دعاء اإلمام أمحد بن حنبل

 ١١٤ ................................................ انصرف راشًدا
 ١١٥ ............................................... ال يريد القضاء

 ١١٥ ............................................. دعاء أم البخاري
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 ١١٧ .................................. البخاري يدعو على من ظلمه
 ١١٨ .................................. البخاري ضاقت عليه األرض

 ١١٨ .............................................. اللهم مزِّق بطَنه
 ١١٩ .................................................... مع الفجر

 ١٢٠ .......................................... سقط القيد من رجله
 ١٢٢ ................................................ قصة الغالمني

 ١٢٥ ................................... -تعاىل  –أخرس يدعو اهللا 
 ١٢٥ ............................................... دعا ملقعد فقام

 ١٢٥ .......................................... إال من حيث عودتين
 ١٢٦ ..................................... فأعانه -تعاىل  –دعا اهللا 

 ١٢٧ ....................................... اللهم اقطع يديه ورجليه
 ١٢٩ ......................... -تعاىل  –أهل بغداد يتضرعون إىل اهللا 

 ١٣٠ ..................................... كهب علمه بدعاء الشيخ
 ١٣١ ............................................. دعو أن ال يراهمي

 ١٣٢ .................................. -تعاىل  –غدر به فأجناه اهللا 
 ١٣٣ ................................................... ُسِقي السَّم

 ١٣٤ ............................................... شرب ماء زمزم
 ١٣٥ ................................................... مات فجأة

 ١٣٥ .......................................... اللهم عافين ألغزوهم
 ١٣٦ ................................................  يف مسألةحتريَّ 

 ١٣٧ .......................................خطيب يدعو على رجل
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 ١٣٧ ................................... إىل ملكه –تعاىل  –رده اهللا 
 ١٤٠ ............................................ من شاء فلينصرف

 ١٤٢ ............................. فدفع عنه –تعاىل  –التجأ إىل اهللا 
 ١٤٣ .............................................. دعاء أهل مصر

 ١٤٤ ............................................ اللهم بني يل احلق
 ١٤٥ .............................................. دعاء عند امللتزم

 ١٤٥ ............................................. دعاء أهل دمشق
 ١٤٧ ......................................... دعاء القاضي الفاضل

 ١٤٨ ........................................... غيث أجرى األودية
 ١٤٩ ....................................... أهل املدينة وظهور النار

 ١٤٩ .................................................. مهة وصدق
 ١٥٠ .................................................... رزق بتوأم

 ١٥١ ..................................... بكى وهو يناقش الدكتوراه
 ١٥٢ ............................................. يف سكرات املوت

 ١٥٢ .......................................... توعد زوجته بالطالق
 ١٥٣ .................................................... آخر مجعة

 ١٥٣ ............................................. شيخ يرزق بأوالد
 ١٥٤ ............................................ االبن يدعو لوالده
 ١٥٥ ............................................. دعاء األم لولدها

 ١٥٥ ................................................ ثالث وظائف
 ١٥٦ .................................................. منزل مبارك
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 ١٥٦ ............................................ دعاء يف آخر الليل

 ١٥٧ .................................... كربتها  -تعاىل  –فجر اهللا 
 ١٥٨ ................................................. الرعاة الثالثة

 ١٥٩ ........................................... دعاء يف الربع اخلايل
 ١٦٠ ........................................... دعا على ابنه فعمي
 ١٦١ ........................................... انتهى املاء يف البيت

 ١٦١ ............................................... دعاء يف أفريقيا
 ١٦٢ ................................................. دخل مبتسًما

 ١٦٣ ....................................... جيري خلف والده بعصا
 ١٦٤ .......................................... دعاء وسط الصحراء

 ١٦٤ ............................................... استجابة دائمة
 ١٦٥ ................................................ طالب الوظيفة
 ١٦٦ ................................................. دعا برد الرم
 ١٦٧ .............................................. حدبقي سبب وا

 ١٦٧ .......................................... أم تدعو على ولدها
 ١٦٩ ..................................... ألف لایر ١٧٠سرقت منه 
 ١٦٩ ...................................... لفحص الدوريدعاء يف ا

 ١٧٠ .................................................. املرأة وولدها
 ١٧٠ ................................... رجع إليها البصر يف الطواف

 ١٧١ ....................................... تدعو على ابنها الصغري
 ١٧١ .................................. دخلت املستشفى قبل الفجر
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 ١٧٢ ........................................... املرأة وزوجها املدمن
 ١٧٢ ........................................... حادث حول القرية

 ١٧٣ ......................................... اللهم اكفنيه مبا شئت
 ١٧٣ ........................................... دعاء صاحب امللح

 ١٧٤ ................................................ دعاء الزوجني
 ١٧٤ ............................................ يضرب أمه العجوز
 ١٧٦ ............................................. ضرب أمه حبذائه

 ١٧٧ ................................................ احرتق التاجر
 ١٧٨ ................................................. شرحية اجلوال

 ١٧٩ ............................................... فاتورة الكهرباء
 ١٨٠ ........................................... طبيب واملفاجآتال

 ١٨١ ....................................... انفصل رأسه عن جسده
 ١٨٢ ............................................... مل يصب بأكى

 ١٨٢ ...................................... لى سارق احلماريدعو ع
 ١٨٣ ................................................. تدعو لزوجها
 ١٨٣ .................................................. أجـرة البيـت
 ١٨٤ ................................................. ةقصـة البالطـ

 ١٨٥ .............................. -تعاىل  –كافر مريض يدعو اهللا 
 ١٨٦ ............................................. موظفـة على البنـد

 ١٨٧ ..................................... ة األربعة والعشرين ألًفاقص
 ١٨٨ ...................................... أحد عشر عاًما مل حتمل
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 ١٨٨ ........................................... قبل إعطائه الرخصة

 ١٨٩ ............................................... وظيفة كما يريد
 ١٨٩ .............................. من الغيبة –تعاىل  –عصمها اهللا 

 ١٩٠ ..................................... قصة اخلمسمائة والعاصفة
 ١٩٠ ......................................... دعت لزوجها باهلداية
 ١٩١ ......................................... سقط مشلوًال يف احلرم

 ١٩٣ .............................................. تزوج على زوجته
 ١٩٣ ........................................... أصبح طيب املعشر

 ١٩٣ .............................................. مل يشرب اخلمر
 ١٩٤ ....................................... دعاء أم البنتها الصغرية

 ١٩٥ .................................................. فضل ونعمة
 ١٩٥ .................................... خرج من املستشفى مسرورًا

 ١٩٦ ........................................ اللهم خذ ابين أو اهده
 ١٩٧ .................................................. قصة الطباخ

 ١٩٨ ................................................ مل يسرق بيتها
 ١٩٩ .................................................. غض البصر

 ١٩٩ ................................................ عملية ناجحة
 ٢٠٠ ........................................... تدعو البنها املدخن

 ٢٠١ ...................................... داعية ترشد زوجة املدمن
 ٢٠٢ ........................................ تدعو على أهل زوجها

 ٢٠٢ ............................................ حصل ما مل تتوقع



 

 ٢٢١ اء من عجائب الدع
 

 ٢٠٣ ............................................... جاءها ما متنت
 ٢٠٣ ..................................... كبري السن يدعو للمدخن

 ٢٠٤ ..................................... أمرها -تعاىل  –يسر اهللا 
 ٢٠٥ ................................................. راحة يف النوم

 ٢٠٥ ............................................... يطلب املسـاحمة
 ٢٠٦ ................................................. الطفل املعوق

 ٢٠٦ ............................................ ومن احلب ما قتل
 ٢٠٧ ............................................ خرج سليًما معاىف

 ٢٠٨ .......................................................املراجع
 ٢١٢ ...................................................... الفهرس

 

* * * 
  

 


