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واحلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، أما بعد:
سبٌب  هي  أعامل  عىل  اشتملت  التي  األحاديث  من  يل  تيرس  ما  مجعت  فقد 
للمغفرة، وأسميتها )أسباب املغفرة من األحاديث املشتهرة( ومل أقصد بالشهرة هنا 
املشهور يف مصطلح احلديث، وإنام قصدت أين قد مجعتها من الكتب التسعة وهي 

أشهر كتب احلديث وأصحها وأحسنها.

ن املقدمة نبذة يسرية عن كل واحٍد من هذه الكتب تشتمل  وقد رأيت أن أضمِّ
هذه النبذة عىل كالم األئمة عن الكتاب أو مؤلفه يتبني بذلك منزلته ومنزلت كتابه 
لتطمئن نفس القارئ للعمل بام تم انتقاءه منها، فإن األئمة عليهم رمحة اهلل مل يكونوا 
لعجزت  اجلمع  طريقة  عىل  عندهم  ما  دونوا  ولو  فقط،  جامعني  جمرد  كتبهم  يف 
بعدهم، ولتقارصت عن ذلك عزائم كل من خلَّفوا  قراءته مهة كل من جاء  عن 
الصحيح  من  للعمل،  يصلح  الذي  للحديث  انتقاًء  كان  عملهم  ولكنَّ  وراءهم، 
فهو  للعمل  يصلح  ال  الذي  الضعيف  وأما  الضعف،  بعض  فيه  والذي  واحلسن 

ا وقد بينوه وجلوا أمره. بالنسبة للصحيح قليل جدًّ

به،  العمل  أنه ليس كل ضعٍف يف احلديث يمنع من  ثم اعلم -رمحك اهلل- 
الناس برشوط ذلك،  أعلم  ُيرتك، وهم  أو عىل كل حاٍل  يرّد،  باٍب  وليس يف كل 
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ولذلك كفوا من بعدهم املؤونة وصنفوا هذه املصنفات، فكانت منزلتها عند تلك 
قبواًل  السامء،  يف  النجم  منزلة  والعلامء  واألئمة  احلفاظ  فيها  عاش  التي  القرون 

وعماًل وتناقاًل ودراسًة.

قال ابن حجر مبينًا منزلة الكتب الستة: فإن النفوس تركن إىل من أخرج له 
النفوس وُشهرهتم، وألن أصل  أكثر من غريهم جلاللتهم يف  الستة  األئمة  بعض 
وضع التصنيف للحديث عىل األبواب: أن ُيقترص فيه عىل ما يصلح لالحتجاج، 

أو االستشهاده))). 

ويف هذا قال شيخنا الشيخ ذياب الغامدي:
نصَّ  ما  إال  هبا  واالحتجاج  العمل  هو   ) تَّةِّ السِّ )الكتب  أحاديث  يف  األصل 

أصحاهبا عىل ضعفها..

املعتمدة:  السنة«  أحاديث »كتب  املسلمني بيشء من  وعليه؛ فمن عمل من 
فإنه مأجور يف عمله إن أصاب، ومغفور له إن أخطاء ألّن األصل يف دواوين أهل 
السنة املدونة الصحة والقبول ويدل عىل هذا أن أصحاهبا: ما صنفوها وال الفوها 
ردا  الرشط  هذا  حتقيق  يف  بينهم  اختالٍف  مع  واالحتجاج،  القبول  رشط  عىل  إال 

وقبوال؛ لكنّهم متفقون عىل قبوهلا يف اجلملة))). 

فتنصيص األئمة عىل صحة احلديث أو سكوهتم عنه مع تنصيصهم عىل أن 
الكتاب من بني كذا وكذا من  أو أهنم مجعوا أحاديث  ما سكتوا عنه فهو صالح، 

»تعجيل املنفعة« )٣٦)/)).  (((
»ظاهرة تضعيف األحاديث بني الرد والقبول« )ص٩٤).  (((
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األحاديث، أو أن ما مجعوه قد ُعمل به عند أهل العلم، فإن انقاءهم هلذه األحاديث 
هو عالمة صالح هلا عندهم للعمل، وكذلك وإن نصوا بعض األحيان عىل ضعفه 
ما داموا قد بوبوا عليه فإن التبويب األصل فيه االقتصار عىل ما يصلح لالحتجاج 

أو االستشهاد أو العمل كام مّر معنا من كالم ابن حجر.

فإن  دائاًم،  باحلديث  العمل  من  يمنع  ال  الضعف  أن  اهلل-  -رمحك  اعلم  ثم 
األئمة هلم اعتبارات كثرية يف قبوهلا والعمل هبا مجعها الشيخ ذياب يف كتابه الذي 
سبق اإلشارة إليه وأوصلها إىل أحد عرش اعتباًرا وأقام عليها الدليل من أقوال أئمة 

هذا الشأن.

تقليد من جاء بعدهم  به هو أوىل وأسلم من  بام رضوا  فتقليدهم واالكتفاء 
مهام بلغت منزلته فإن من بعدهم مل يبلغ مدَّ أحدهم أو نصيفه يف احلديث.

نقلو  العلامء قد  الفضائل كام هو معنا فإن مجًعا من  إذا كان احلديث يف  وأما 
اإلمجاع عىل قبوهلا والعمل هبا وإن كان ضعيًفا:

عيِيفيِ يفيِ  يثيِ الضَّ قال اإلمام النووي: وقد قّدما اتِّفاَق الُعَلامءيِ َعىل الَعَمليِ بيِاحلَديِ
 .((( َفضائيِليِ األْعامليِ

عيِيف يفيِ َفضائيِل  يثيِ الضَّ قال السيوطي: َمَع أهنم امْجَُعوا عىل َجواز الَعَمل بيِاحلَديِ
األْعامل))). 

»املجموع« )٤٨/٣)).  (((
»رشح سنن ابن ماجة« ))/٩٨).  (((
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َجوازيِ  َعىل  الُعَلامُء  َفَق  اتَّ َفَقْد  يًفا  َضعيِ كاَن  املالكي: وإْن  احلطاب  وقال حممد 
 .((( عيِيفيِ يفيِ َفضائيِليِ األْعامليِ يثيِ الضَّ الَعَمليِ بيِاحلَديِ

البخاري  وهنا أرشع يف الكالم باختصار عن هذه الكتب متجاوًزا صحيح 
وصحيح مسلم ألهنا حمل اتفاق وال يناهلا من الكالم ما ينال غريها.

لو  أن رجال  الفقهاء وغريهم عىل  العلم  أهل  أمجع  السجزي:  أبو نرص  قال 
H، قد  النبي  البخاري مما ورد عن  بالطالق أن مجيع ما يف كتاب  حلف 
H قاله الشك فيه، أنه ال حينث واملرأة بحاهلا يف  صح عنه، ورسول اهلل 

حبالته))). 

وقال أبو املعايل اجلويني: لو حلف إنسان بطالق امرأته أن مايف كتاَب البخاري 
الطالق وال حنّثته  ألزمته  ملا   H النبي  قول  مما حكام بصحته من  ومسلم 

إلمجاع علامء املسلمني عىل صحتهام)٣). 

لذلك ال حاجة اللتكلم عنها وقد جاوزا القنطرة ..

أحاديث  نقلنا  التي  الكتب  يف  العلم  وأهل  األئمة  كالم  بعض  بنقل  فأرشع 

كتابنا منها ويف مؤلفيها:

»مواهب اجلليل رشح خمترص خليل« ))/7)).  (((
»رسالته إىل أهل زبيد يف الرد عىل من أنكر احلرف والصوت« )ص٦٠).  (((

»صيانة صحيح مسلم« البن الصالح )ص٨٦).  (٣(
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وأبدأ مبوطأ اإلمام مالك:

األصبحي  عامر  أب  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  اهلل  عبد  أبو  هو  مصنفه: 

احلمريي املدين املولود يف العام )٩٣( واملتوىف العام )7٩)).

 أي أنه عاش من هناية القرن األول اهلجري إىل الربع األخري من القرن الثاين 
اهلجري، وهو هبذا يعد من تابعي التابعني الذين أدركوا التابعني.

وبذلك يتبني قربه من زمن النبوة والقرون املفضلة.
قال الشافعي: إذا جاء احلديث عن مالك، فشدَّ به َيديك))). 

وقال أيًضا: كان مالك إذا شك يف بعض احلديث طرحه كله.
وقال عبدالرمحن بن مهدّي: ال أقدم عىل مالك يف صحة احلديث أحًدا))). 

يقوالن:  بن معني،  بن حنبٍل، وحييى  امليموين: سمعت أمحد  امللك  قال عبد 
: كلُّ مدينٍّ  ث عنه مالٌك قال: وقال عيلُّ بن املدينيُّ ال ُتباليِ أن ال تسأل عن رجٍل حدَّ

ث عنه مالٌك ففي حديثه يشٌء)٣).  مل حُيدِّ

قال برش بن عمر الزهراين، سألت مالك بن أنس عن رجل، فقال: هل رأيته 
يف كتبي؟ قلت: ال، قال لو كان ثقة رأيته يف كتبي)٤). 

»آداب الشافعي ومناقبه« ))/)5)).  (((

»اجلرح والتعديل« للرازي ))/٤)).  (((
»اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث« ))/٠٩)).  (٣(

»اجلرح والتعديل« للرازي ))/))).  (٤(
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وأما مراسيل مالك V والتي أكثر منها فقد قال ابن عبد الرب:
كتاب  أوضحناُه يف  قد  ما  الثقات عىل  مراسيل  قبول  السلف يف  كان  وعليه 
»التمهيد«؛ عىل أّنا قد وَصْلنا مراسيل »املوطأ« يف كتاب »التمهيد« من طُرقيِ الثقات، 

ُ لك صّحة مراسيله، ومن تأّمل ذلك رآه هنالك واحلمد هلل))).  ويف ذلك ما ُيَبنيِّ

وقال أيًضا:
وصلت كل مقطوع جاء متصال من غري رواية مالك، وكل مرسل جاء من 
غري طريقه V، فيام بلغني علمه، وصح بروايتي مجعه لريى الناظر يف كتابنا هذا 
موقع آثار املوطأ، من االشتهار والصحة، وأعتمد يف ذلك عىل نقل األئمة وما رواه 

ثقات هذه األمة))). 

وهبذا يتبني لك قبول السلف للمراسيل، ومع ذلك فقد وصل ابن عبدالرب 
 ،H تلك املراسيل التي وجدت يف املوطأ فصحت بذلك مرفوعة إىل النبي
وذلك أن اإلمام مالك ال يروي كل مرسٍل وال يقبله مطلًقا، وإنام يقبلها برشوط 
نقاًل  نقلها  إىل  واالطمئنان  رواهتا،  ثقة  يف  وتتلخص  توفرها،  من  البد  خاصة 

صحيًحا)٣). 

ر  وال أطيل يف الكالم عن املوطأ فهو باملنزلة التي علمها علامء األمة، ومن نوَّ
اهلل قلبه وأودع فيه توقري العلم وإنزال أهله منازهلم.

»التقيص ملا يف املوطأ من أحاديث النبي« ))/7).  (((
»التمهيد« ))/٩).  (((

انظر: »مناهج املحدثني األسس والتطبيق« )55) وما بعدها(.  (٣(
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مسند اإلمام أحمد:

مؤلفه: هو اإلمام احلافظ أبو عبداهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ولد سنة 
)٦٤)( وتويف سنة ))٤)( إمام أهل السنة واجلامعة.

قال امُلَزين قال يل الشافعي: رأيت ببغداد شاًبا وخطه الشيب فإذا قال: حدثنا 
قال الناس كلهم: صدق.

قال امُلَزين: فسألته، فقال: الشاب فأمحد بن حنبل))). 

قال َحْرملة: سمعُت الشافعي يقول: خرجُت من بغداد، فام خلفُت هبا رجاًل 
أفضَل وال أعلَم وال أفقَه من أمحد بن حنبل))). 

: أدركُت ثالثًة لن ُيري مثلهم أبًدا، تعجُز النّساء أْن يلْدَن  وقال إبراهيم احلربُّ
مثلهم، .... 

وذكر منهم اإلمام أمحد وقال: ورأيُت أمحد بن حنبل فرأيُت كأَن اهلل مجَع له 
لني من كلِّ صنٍف، يقول ما شاء ويمسك ما شاء)٣).  علم األوَّ

وال أطيل يف الكالم عن شخص اإلمام فمنزلته قد فاقت أن حُيتاج إىل تعريٍف 
به وقد ُأليِف يف مناقبه مؤلفات.

وأما مسنده فهو ديوان اإلسالم وُمْسنَد الدنيا انتخب أحاديثه من نحو سبع 
ج فيه للكاذبني وأصحاب املناكري والبواطل. مئة ألف رواية وطريق ومل خيرِّ

»تاريخ دمشق« )5/)7)).  (((
»تاريخ بغداد« )٩/٤)٤).  (((

»تاريخ بغداد« )))/))٤).  (٣(
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يقول هو V عن مسنده:
ما اختلف املسلمون فيه من حديث رسول اهلل H فارجعوا إليه؛ فإن 

وجدمتوه فيه؛ وإاّل فليس بحجٍة.

وقال البنه عبداهلل: احتفظ هبذا امُلسند، فإنه سيكون للناس إماًما))). 

وثيق  ومرجع  كبري،  أصل  الكتاب  وهذا  املديني:  موسى  أبو  احلافظ  وقال 
إماًما  فجعله  وافرة،  ومسموعات  كثري،  حديٍث  من  اْنُتقي  احلديث؛  ألصحاب 

ومعتمًدا، وعند التنازع: ملجأ ومستنًدا.

بن حنبل(،  أمحد  اإلمام  )يعني:  إسحاق مجعنا عمي  بن  قال حنبل  قال:  ثم 
وصاحلًا، وعبد اهلل: وقرأ علينا املسند، وما سمعه منه يعني متاًما غرينا.

وقال لنا: إن هذا الكتاب قد مجعته، وأتقنته من أكثر من سبعامئة ومخسني ألًفا، 
فام اختلف املسلمون فيه من حديث رسول اهلل H فارجعوا إليه، فإن كان 

فيه، وإال فليس بحجة))). 

مر ب  به، حتى  إال وقد عملت  ما كتبث حديًثا  قال يل أمحد:  املروذي:  قال 
أن النبي H احتجم وأعطى أبا طيبة ديناًرا، فأعطيت احلجام ديناًرا حني 

احتجمت)٣). 

يقول اإلمام أمحد البنه: قصدت يف املسند احلديث املشهور، وتركت الناس 
اليشء  املسند  هذا  من  أرو  مل  عندي  صح  ما  أقصد  أن  أردت  ولو  اهلل،  سرت  حتت 

»مناقب أمحد« البن اجلوزي )ص٤٨)).  (((
»خصائص امُلسند« )ص))).  (((

»مناقب اإلمام أمحد« البن اجلوزي )ص٦).  (٣(
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بعد اليشء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي يف احلديث، لسُت أخالف ما ضعف إذا 
مل يكن يف الباب ما يدفعه))). 

والكالم عن اإلمام أمحد ومسنده يطول وقد ُأليِفت فيه مؤلفات وإنام أردت 
اإلشارة فقط.

ثم انظر أهيا املبارك إىل اإلمام أمحد فيام سبق نقله ال يكتب حديًثا إال وقد عمل 
به وال يكتب إال ما كان مشهوًرا ويذكر أنه مجعه وأتقنه، وأن كتاب سيكون إماًما 
ومرجًعا، ثم يأيت من ال يقبل حديًثا منه أبًدا وال قيمة له عنده إال أن تقول صححه 

فالن، ولو مل يكن قد سمع باملصحح من قبل واهلل املستعان!

سنــن أبــي داود:
مؤلفه: هو اإلمام احلافظ أبو داود سليامن بن األشعث األزدي السجستاين 

كان مولده عام ))٠)( وكانت وفاته عام )75)).

كتابه من أجّل وأعظم كتب السنة ومن أحسنها مجًعا ألحاديث األحكام، وقد 
اعتنى به العلامء جياًل بعد جيل.

قال V عن كتابه:
كتبت عن رسول اهلل H مخسامئة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته 

هذا الكتاب، َيعني كتاب السنن مجعت فيه أربعة آالف وثامنامئة حديث))). 

»خصائص املسند« )ص5٠)).  (((
»معامل السنن« )٤/٣٦5).  (((
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وقال أيًضا:
كل  نْد  عيِ ي  وهيِ مشاهري  أْكَثرها  الّسنَن  كتاب  يفيِ  وَضعتها  تيِي  الَّ واألحاديِيث 
ا  يث إاّل أن متييزها ال يقدر َعَلْيهيِ كل النّاس والَفْخر هبا أهنَّ من كتب َشْيئا من احلَديِ

مشاهري))). 

وقال أيًضا: ما مل أذكر فيِيهيِ َشْيئا َفُهَو صالح وَبعضها أصح من بعض))). 

قاَل أبو بكر اخلالل: أُبو داود سليامن بن األشعث السجستاين اإلمام املقدم يف 
زمانه، رجل مل يسبقه إىل معرفته بتخريج العلوم، وبرصه بمواضعها، أحد يف زمانه، 

رجل ورع مقدم.

وسمع أمحد بن حنبل منه حديًثا واحًدا كان أبو داود يذكره، وكان إبراهيم 
األصبهاين وأبو بكر بن صدقة يرفعون من قدره، ويذكرونه بام ال يذكرون أحًدا يف 

زمانه مثله)٣). 

قال حممد بن خملد: كان أبو داود يفي بمذاكرة مائة ألف حديث، وملا صنّف 
كتابه )السنن( وقرأه عىل الناس: صار كتابه ألصحاب احلديث كاملصحف، يتَّبعونه 

وال خيالفونه، وأقرَّ له أهل زمانه باحلفظ والتقدم فيه)٤). 

ابن األعراب ونحن نسمع  أبا سعيد  وعن أب سليامن اخلطاب قال: سمعت 
أن  لو  يقول:  يديه  النسخة، وهي بني  إىل  – وأشار  داود  )السنن( ألب  منه كتاب 

»رسالة أب داود إىل أهل مكة« )ص٩)).  (((

»رسالة أب داود إىل أهل مكة« )ص7)).  (((
»تاريخ بغداد« )5٨/٩).  (٣(

َلفي« )٤/٣٦7). »مقدمة السِّ  (٤(
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رجاًل مل يكن عنده من العلم إال املصحف ثم هذا الكتاب: مل حيتج معهام إىل يشء 
من العلم ألبتة))). 

حنبل  بن  أمحد  عىل  وعرضه  قدياًم  صنفه  إنه  يقال:  البغدادي:  اخلطيب  قال 
فاستجاده واستحسنه))). 

وهو  أمحد  اإلمام  ويستجَيده  يستحسنه  أن  والرفعة  الرشف  غاية  واهلل  وهذا 
شيخه الذي أخذ عنه.

ْنيا فقًها وعلاًم وحفًظا ونسًكا وورًعا  ة الدُّ بَّان: كاَن أُبو داُود أحد أئيِمَّ قال ابن حيِ
َّن مجع وصنف وذبَّ َعن الّسنَن وقمع من خالفها واْنَتَحَل ضدها)٣).  وإتقاًنا مميِ

قال اإلمام املنذري: وكُل حديث عزوتُه إىل أب داود، وسكَت عنُه، فهو كام ذكر 
أبو داود، وال ينزل عن درجة احلسن، وقد يكون عىل رشط الصحيحني، أو أحدمها)٤). 

أب  بـ»سنن  االعتبار  وغريه  بالفقه  للمشتغل  وينبغي  النووي:  اإلمام  وقال 
تناوله  فيه، مع سهولة  التي حُيتج هبا  التامة، فإن معظم األحاديث  داود« بمعرفته 

وتلخيص أحاديثه، وبراعة مصنفه، واعتنائه بتهذيبه)5). 

األزدي  داود  أبو  احلفاظ،  مقدم  السنة،  شيخ  اإلمام،  الذهبي:  اإلمام  قال 
السجستاين، حمدث البرصة.

»معامل السنن« ))/٨).  (((
»تاريخ بغداد« )٩/57).  (((

»الثقات« )٨/)٨)).  (٣(
»الرتغيب والرتهيب« ))/٨).  (٤(

»اإلجياز يف رشح سنن أب داود«.  (5(
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ُوِلَد: سنة اثنتني ومئتني، ورحل ومجع وصنف، وبرع يف هذا الشان، وسكن 
البرصة بعد هالك اخلبيث طاغية الزنج، فنرش هبا العلم، وكان يرتدد إىل بغداد .

الفقهاء، فكتابه يدل  إمامته يف احلديث وفنونه: من كبار  أبو داود مع  وكان 
عىل ذلك، وهو من نجباء أصحاب اإلمام أمحد، الزم جملسه مدة، وسأله عن دقاق 
نن  املسائل يف الفروع واألصول قال ابن داَسْه: سمعت أبا داود يقول: ذكرُت يف السُّ

الصحيح وما ُيقاربه، فإن كان فيه وهن شديد بينته))). 

قال احلافظ زكريا الساجي: كتاب اهلل أصُل اإلسالم، وكتاب أب داود عهُد 
اإلسالم))). 

الفقهاء  كتاُب  هو  الكتاُب  وهذا  التجيبي:  يوسف  بن  القاسم  اإلمام  وقال 
أصحاب املسائل، ألهنم جيدون فيه ما حيتاجون إليه يف كل باب من أبواب الفقه، 
مما يشهد هلم بصحة ما ذهبوا إليه، وليس يوجد يف كتب السنة مثله يف هذا الفن، 
وقد احتوى من أحاديث األحكام عىل أربعة آالٍف وثامن مئة عىل األصح، انتقاها 

من حديٍث كثرٍي)٣). 

األشعث  بن  سليامن  داود  ألب  نن  السُّ كتاب  كان  وملا  قيم:  ابن  اإلمام  وقال 
أهليِ  بني  بحيث صار حكاًم  به،  اهلل  ه  الذي خصَّ باملوضع  السجستاين من اإلسالم 
اإلسالم، وفصاًل يف موارد النزاع واخلصام، فإليه يتحاكم املنصفون، وبحكمه يرىض 

»سري أعالم النبالء« )٣)/٤))).  (((

»سري أعالم النبالء« )٣)/5))).  (((
»برنامج التجيبي« ))/٩7).  (٣(
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املحققون، فإنه مجع شمل أحاديث األحكام، ورتبها أحسن ترتيب، ونظمها أحسن 
نظام، مع انتقائها أحسن انتقاء، وإطِّراحه منها أحاديث املجروحني والضعفاء))). 

وهل تريد بعد قول ابن قيم قواًل لغريه، ممن ال يقبلون احلديث حتى يقول فيه 
املحقق رأيه وإال هم من قول أب داود يف ريبة حتى يتثبتوا ؟!! واهلل املستعان!

وأثنى عليه احلافظ ابن حجر ضمن قصيدة مدح فيها النبي H قال:
داودامــثــل الـــبـــخـــاري، ثـــم مــســلــم الـــذي أبــــــــو  الــــعــــلــــيــــا  يف  يــــتــــلــــوه 

الـ جبمعه  الــكــبــار  التصانيف  ـــهـــا يـــــبـــــذل اجملـــــهـــــودافـــاق  أحـــــكـــــام فـــي

بابه يف  رأى  مــــا  أقــــــوى  كـــــان  ــــــه وحيــــــــــرر الــــتــــجــــويــــداقــــد  يـــــأتـــــي ب

مـــا جزى أفـــضـــل  اهلُل  ــا  عــن مــــن يف الـــديـــانـــة أبـــطـــل الــــرديــــدافـــجـــزاه 

ـــــه ـــــصـــــاة عــــلــــى الــــنــــي وآل ـــــم ال أبـــــيـــــدا)))ث اجلـــــــزا  يــــــوم  إىل  أبــــــــًدا 

سنن الترمذي:

َلمي الرتمذي  مؤلفه اإلمام احلافظ أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة السُّ
ولد عام )٠٩)( وتويف عام )7٩)).

علامء  عىل  فعرضُته  الكتاب،  هذا  صنّفت  كتابه:  عن   V عيسى  أبو  قال 
-يعني  الكتاب  هذا  بيته  يف  كان  وَمن  به،  فرُضوا  وُخراسان،  والعراقيِ  احلجازيِ 

»اجلامع«- فكأّنام يف بيته نبي يتكلم)٣). 

»هتذيب سنن أب داود« ))/ ٨).  (((
»ديوان احلافظ ابن حجر« )ص٠٤)).  (((

»سري أعالم النبالء« )٣)/7٤)).  (٣(
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وقال أيًضا:
مجيع ما يف هذا الكتاب من احلديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل 

العلم، ما خال حديثني. وذكرمها))). 

وقال اإلمام احلاكم: سمعت عمر بن علَّك يقول: مات البخاري فلم خيلِّف 
بخراسان مثل أب عيسى يف العلم، واحلفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي، وبقي 

رضيًرا سنني))). 

قال أبو عيسى: كنت يف طريق مكة، وكنت قد كتبت جزأين من أحاديث شيخ، 
فمر بنا ذلك الشيخ، فسألت عنه، فقالوا: فالن. فذهبت إليه وأنا أظن أن اجلزأين 
معي، ومحلت معي يف حمميل جزأين كنت ظننت أهنام اجلزءان اللذان له، فلام ظفرت 
به وسألته أجابني إىل ذلك، أخذت اجلزأين فإذا مها بياٌض، فتحريت، فجعل الشيخ 
أما تستحي مني؟!  البياض يف يدي، فقال:  يقرأ عيل من حفظه، ثم نظر إيل فرأى 
فقلت: ال. وقصصت عليه القصة، وقلت: أحفظه كله. فقال: اقرأ. فقرأت ما قرأ 
حدثني  فقلت:  جتيئني.  أن  قبل  استظهرت  وقال:  يصدقني،  فلم  الوالء،  عىل  عيلَّ 
بغريه. فقرأ عيل أربعني حديًثا من غرائب حديثه. ثم قال: هاتيِ اقرأ. فقرأت عليه 

من أوله إىل آخره كام قرأ، فام أخطأت يف حرٍف. فقال: ما رأيت مثلك)٣). 

عيل  ابن  أمحد  بن  املؤمتن  نرص  أبا  سمعت  احلافظ:  َلفي  السِّ طاهر  أبو  قال 
الساجي احلافظ ببغداد يقول: سمعت أبا إسامعيل عبد اهلل بن حممد بن أب معاذ 

»العلل« )5/7٣٦).  (((
»تذكرة احلفاظ« ))/٦٣٣).  (((

»مخسة أحاديث ختريج ابن بلبان« )ص)٤).  (٣(
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اإلسالم،  يف  ُصنف  كتاب  أحسن  الرتمذي  عيسى  أب  كتاب  يقول:  هَبراة  احلافظ 
وأقربه مأخًذا الهتداء املرء إىل ما يريده رسيًعا بال مشقة))). 

وروى ابن نقطة بإسناده عن  أب إسامعيل عبد اهلل بن حممد األنصاري أنه قال: 
كتاب أب عيسى الرتمذي عندي أفيد من كتاب البخاري ومسلم !! قلت مل ؟ قال: ال 
يصل إىل الفائدة منهام إال من يكون من أهل املعرفة التامة، وهذا كتاب قد رشح أحاديثه، 

وبينها، فيصل إىل فائدته كل أحد من الناس، من الفقهاء واملحدثني وغريمها))). 

فائدة،  وأكثرها  الكتب،  كتابه الصحيح أحسن  وهذا  األثري:  ابن  وقال 
وأحسنها ترتيًبا، وأقلها تكراًرا، وفيه ما ليس يف غريه: من ذكر املذاهب، ووجوه 
أنواع احلديث من الصحيح، واحلسن، والغريب، وفيه جرح  االستدالل، وتبيني 
وتعديل، ويف آخره كتاب العلل ، قد مجع فيه فوائد حسنة ال خيفى قدرها عىل من 

وقف عليها)٣). 

املسائل،  نافع، وفوائد غزيرة، ورؤوس  الذهبي: يف اجلامع علٌم  قال اإلمام 
وهو أحد أصول اإلسالم)٤). 

وقال احلافظ ابن كثري: »وكان احلاكم أبو عبد اهلل واخلطيب البغدادي يسميان 
»كتاب الرتمذي«: اجلامع الصحيح«)5).

»األربعون عىل الطبقات« ))/٦)٣).  (((
»التقييد« )ص٩٨).  (((

»جامع األصول« ))/٩٣)).  (٣(
»سري أعالم النبالء« )٣)/7٤)).  (٤(

»اختصار علوم احلديث« )ص)٣).  (5(
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وقال أيًضا ابن كثري: وكتاب اجلامع أحد الكتب الستة التي يرجع إليها العلامء 
يف سائر اآلفاق))). 

قال القنُّوجي: وكتابه يدلُّ عىل عظيم قدره، واتساع حفظه، وكثرة اطالعه، 
ره يف هذا الفن، حتى قيل: إنه مل يؤلَّف مثله يف هذا الباب))).  وغاية تبحُّ

قال أبو سعد السمعاين: أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن شداد البوغي 
الرتمذي الرضير، إمام عرصه بال مدافعة، صاحب التصانيف)٣). 

َمقَطع،  حالوة  عيسى،  أب  كتاب  مثل  فيهم  وليس  العرب:  بن  اإلمام  قال 
العمل  إىل  أقرُب  وذلك  علاًم،  عرَش  أربعة  وفيه  َمرشَع،  وعذوبة  َمنَزع،  ونفاسة 
وأسلُم ثم ذكرها واحًدا واحًدا ثم قال: وكلُّ علم من هذه العلوم: أصل يف بابه، 

وفرٌد يف نصابه)٤). 

قال اإلمام النووي: .... اإلمام أبا عيسى الرتمذي املجمع عىل حفظه وإمامته 
وحتقيقه وعنايته ومتكنه يف هذا الفن وسيادته، قد نص عىل صحته، فال التفات إىل 

اعرتاض من ال يلتحق به يف معرفته، وال يقاربه يف منزلته)5). 

وقال ابن العامد احلنبيل: كان مربًزا عىل األقران، آية يف احلفظ واإلتقان)٦). 

»البداية والنهاية« )))/٦٦).  (((
»احلطَّه« )ص)5)).  (((

»األنساب« )5)٤/)).  (٣(
»عارضة األحوذي« ))/٣٠).  (٤(
»الرتخيص بالقيام« )ص5٩).  (5(

»شذرات الذهب« ))/7٤)).  (٦(
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سنن النسائي:
النسائي  اخلراساين  شعيب  بن  أمحد  عبدالرمحن  أبو  احلافظ  اإلمام  مؤلفه: 

املولود عام )5))( واملتوىف عام )٣٠٣).
م عىل كل من ُيذكر هبذا العلم من أهل  قال الدارقطني: أبو عبدالرمحن ُمقدَّ

عرصه))). 
قال احلاكم: فأما كالم أب عبدالرمحن عىل فقه احلديث فأكثر من أن ُيذكر يف 

هذا املوضع، ومن نظر يف الُسنن له حتريًّ يف ُحسنيِ كالمه))). 
جوا الصحيح، ومّيزوا الثابت من املعلول، واخلطأ  وقال ابن منده: الذين خرَّ
بُن  ُمسليُِم  احلسني  وأبو  البخاري،  إسامعيل  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الصواب:  من 
احلجاج الُقشريي، وبعدمها أبو داود سليامُن بن األشعث بن إسحاق السجستاين، 

وأبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي)٣). 
تصنيفا،  السنن  يف  املصنفة  الكتب  أبدع  النسائي  كتاب  رشيد:  ابن  وقال 
البخاري ومسلم مع حظٍّ كبري  وأحسنها ترصيفا، وكان كتابة جامع بني طريقتي 

من بيان العلل.

وقال عنه أيًضا: فكم من رجل أخرج له أبو داود والرتمذي جتنب النسائي 
إخراج حديثه، بل جتنب النسائي إخراج أحاديث مجاعة من رجال الصحيحني)٤). 

»معرفة علوم احلديث« للحاكم )٨٣/)).  (((

»معرفة علوم احلديث« للحاكم ))/)٨).  (((
»بيان فضل األخبار ورشح مذاهب أهل اآلثار وحقيقة السنن وتصحيح الروايات« )ص)٤).  (٣(

»النكت عىل كتاب بن الصالح« البن حجر ))/)٤٨-٤٨٤).  (٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





أسباب المغفرة22
من األحاديث المشتهرة

وقال سعد بن عيل الزنجاين: إّن ألب عبد الرمحن )النسائي( رشطا يف الرجال 

أشد من رشط البخاري ومسلم))). 

هو  النسائي،  من  أحفظ  مائة  الثالث  رأس  يف  أحد  يكن  ومل  الذهبي:  وقال 

أحذق باحلديث وعلله ورجاله من مسلم، ومن أب داود، ومن أب عيسى، وهو 

جار يف مضامر البخاري، وأب زرعة))). 

يف  البخاري  مسلك  سلك  إذ  عجيبة،   V النسائي  طريقة  باز:  ابن  قال 

األسانيد  تعداد  يف  مسلم  مسلك  وسلك  كالرشح،  وكوهنا  بالرتاجم  االهتامم 

 .(٣(
 V واالهتامم هبا، فقد مجع بني املسلكني؛

سنن ابن ماجة:

َبعيُّ موالهم  مؤلفه: هو اإلمام احلافظ أبو عبداهلل حممد بن يزيد بن ماجة الرَّ

القزويني، ولد عام )٠٩)( ومات عام )7٣)).

قال أبو يعىل اخللييل: هو ثقة كبري، متفق عليه، حُمتجٌّ به، له معرفة باحلديث 

ومرص،  والشام،  ومكة،  وبغداد،  والكوفة،  البرصة  العراقني:  إىل  ارحتل  وَحفَظ، 

ي لَكتب احلديث)٤).  والرَّ

»رشوط األئمة الستة« البن طاهر )ص٠٤)).  (((
»سري أعالم النبالء« )٤)/٣٣)).  (((

»مسائل اإلمام عبدالعزيز بن باز« البن سعيد )ص٣5٠).  (٣(
»رشوط األئمة الستة« للمقديس )ص)٠)).  (٤(
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به،  يتعلق  ما  ومجيع  بعلومه  عارفًا  احلديث،  يف  إمامًا  كان  خلكان:  ابن  قال 
والري  ومرص،  والشام،  ومكة،  وبغداد،  والكوفة،  والبرصة،  العراق،  إىل  ارحتل 

لَكْتب احلديث))). 

وقال ابن خلكان أيًضا: وكتابه يف احلديث أحد الصحاح الستة))).

قال الرافعي: وهو إمام من أئمة املسلمني، كبري متقن، مقبول باالتفاق، صنف 
التفسري، والتاريخ، والسنن، وُتقَرن سننه بالّصحيحني، وسنن أب داود، والنسائي، 
وجامع الرتمذي، وسمعت والدي V يقول: ُعرض كتاب السنن البن ماجه 

عىل أب زرعة الرازي فاستحسنه، قال: مل خُيطئ إال يف ثالثة أحاديث)٣). 

قال ابن األثري: وكان عاقاًل إماًما علام)٤). 

قال الذهبي: قد كان ابن ماجه حافًظا ناقًدا، صادًقا، واسع العلم)5). 

قال ابن كثري: ابن ماجه القزويني ... صاحب السنن املشهورة، وهي دالة عىل 
نة النبوية يف األصول والفروع، ويشتمل  عمله وعلمه وتبحره واطالعه واتباعه للسُّ
عىل اثنني وثالثني كتاًبا، وألٍف ومخسامئة باب، وحيتوي عىل أربعة آالف حديٍث، 

كلها جياد سوى اليسري)٦). 

»وفيات األعيان« )7٩/٤)).  (((
»الوايف بالوفيات« )7٩/٤)).  (((

»التدوين يف أخبار قزوين« ))/٤٩).  (٣(
»الكامل يف التاريخ« )٤٤٣/٦).  (٤(

»سري أعالم النبالء« )٣)/7٨)).  (5(
»البداية والنهاية« )٤)/٦٠٨).  (٦(
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يق حسن الَقنُّوجي: ويف الواقع الذي فيه )أي: يف سنن ابن ماجه(  قال صدِّ
من ُحسن الرتتيب، ورسد األحاديث باالختصار من غري تكرار؛ ليس يف أحد من 

الكتب، وقد شهد أبو زرعة عىل صحته))). 

املسند للدارمي:

مؤلفه: أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبرام بن عبد الصمد، 
التميمي الدارمي، السمرقندي ولد عام ))٨)( وتويف عام )5٠)).

قال اإلمام أمحد بن حنبل: كان ثقة وزيادة. وقال أيضا: انتهى احلفظ إىل أربعة 
من أهل خراسان: أبو زرعة الرازي، وحممد بن إسامعيل البخاري، وعبد اهلل بن 

عبد الرمحن السمرقندي، واحلسن بن شجاع البلخي))). 

قال إسحاق بن داود السمرقندي: قدم قريب يل من الشاش، فقال: أتيت ابن 
ابن حنبل: ال أعرف  فقال  أمدحه،  املنذر، وجعلت  أبا  له  حنبل، فجعلت أصف 
هذا، قد طالت غيبة إخواننا عنا، ولكن أين أنت عن عبد اهلل بن عبد الرمحن؟ عليك 

بذاك السيد، عليك بذاك السيد، عليك بذاك السيد، عبد اهلل بن عبد الرمحن)٣). 

قال رجاء بن املرجي: رأيت ابن حنبل، وإسحاق، وابن املديني، والشاذكوين، 
فام رأيت أحفظ من عبد اهلل. 

»احلطة« )ص)))).  (((
»تاريخ بغداد« )))/٠))).  (((
»تاريخ بغداد« )))/)))).  (٣(
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بن  اهلل  H من عبد  النبي  أعلم بحديث  أحًدا  أعلم  ما  أيضا:  وقال 
عبد الرمحن))). 

بن  اهلل  بعبد  خراسان  أهل  يا  لكم  طوب  البغدادي:  يونس  بن  رسيج  قال 
عبد الرمحن))). 

بن  اهلل  عبد  ثم  راهويه،  بن  إسحاق  خراسان:  حفاظ  سعيد:  بن  قتيبة  قال 
عبد الرمحن، ثم حممد بن إسامعيل)٣). 

قال أبو حاتم الرازي: عبد اهلل بن عبد الرمحن السمرقندي إمام أهل زمانه)٤). 

وقال أيضا: حممد بن إسامعيل أعلم من دخل العراق، وحممد بن حييى أعلم 
من بخراسان اليوم، وحممد بن أسلم أورعهم، وعبد اهلل بن عبد الرمحن أثبتهم)5).

وقال أبو زرعة الرازي: ما وصف يل رجل فرأيته إال كان دون ما وصف، إال 
عبد اهلل، فإين رأيته فوق ما وصف)٦). 

للسنن  املصنفني  أئمة  من  طائفة  كان  وهلذا  تيمية:  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
عىل األبواب، إذا مجعوا فيها أصناف العلم ابتدأها بأصل العلم واإليامن؛ كا ابتدأ 
واإليامن  العلم  نزول  صفة  عن  فأخرب  ونزوله،  الوحي  ببدء  صحيحه  البخاري 

»تاريخ بغداد« )))/)))).  (((
»تاريخ دمشق« )٩)/٨)٣).  (((

»القند« )ص7٣)).  (٣(
»تاريخ بغداد« )))/٣))).  (٤(
»اجلرح والتعديل« )5/٩٩).  (5(

»القند« )ص7٤)).  (٦(
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عىل الرسول أواًل، ثم أتبعه بكتاب اإليامن الذي هو اإلقرار بام جاء به، ثم بكتاب 
العلم الذي هو معرفة ما جاء به، فرتبه الرتتيب احلقيقي. وكذلك اإلمام أبو حممد 
الدارمي صاحب »املسند«، ابتدأ كتابه بدالئل النبوة، وذكر يف ذلك طرًفا صاحلًا، 
وهذان الرجالن أفضل بكثري من مسلم والرتمذي ونحومها؛ وهلذا كان أمحد بن 

حنبل يعظم هذين ونحومها؛ ألهنم فقهاء يف احلديث أصواًل وفروًعا))). 

من  جتد  ثم  البخاري،  عىل  الدارمي  لإلمام  األئمة  من  مجع  تقديم  إىل  فانظر 
ال يقيم للحديث يأيت يف مسنده أي قيمة حتى ُيطَبع بطابع القبول أو الرّد من معارص 

ولو كان جمهول العني وجمهول احلال!

تقدم من ذكر منزلة أصحاب والكتب ومنزلة كتبهم وعلو قدرهم  ما  فعىل 
وحسن عملهم ودقة تصنيفهم فإهنم ُيتاَبعون عىل ما صنفوه وال يفتات عليهم.

قال ابن حجر: فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من األئمة املرجوع إليهم: 
بتعليله، فاألوىل إتباعه يف ذلك، كام نتبعه يف تصحيح احلديث إذا صححه.

وهذا الشافعي مع إمامته حُييل القول عىل أئمة احلديث يف كتبه، فيقول: »وفيه 
حديث ال يثبته أهل العلم باحلديث«))) .

قال الشيخ ذياب الغامدي: قلت: ويدل عىل قبول كتب السنة املدونة، السيام 
الكتب الثامنية )الصحيحني، والسنن األربع، وموطأ مالك، ومسند أمحد( أن أحًدا 
من أصحاب هذه الكتب مل يؤلف كتابه إال وقد نص عىل أن أحاديث كتابه: مقبولة 

»جمموع الفتاوى« ))/٤).  (((
»النكت«  (((
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حُيتج هبا يف اجلملة إال ما نصوا عىل ضعفه، بل وبعضهم: نص عىل أهنا صحيحة، 
بغض النظر عن حتقيق رشط الصحة لديه؛ ألن العربة هنا بأقواهلم الدالة عىل صحة 
احلديث  أئمة  من  بأهنم  علمنا  مع  غريهم،  أقوال  باعتبار  ال  مصنفاهتم،  أحاديث 

الكبار، ممن حُيتج بأقواهلم، ويعتد بخالفهم!))).

فعىل هذا فنحن يف مجعنا هذا نقبل ما قبلوه يف كتبهم متابعني هلم يف ذلك ..

وإن كان قد انفرد به أحدهم ُمعاًل له فإنه كام تقدم ليس كل حديث ضعيف 
عندهم ينبني عىل ذلك أنه ليس بصالٍح للعمل، فلهم اعتبارات كثرية يقبلون بناًء 

عليها احلديث الضعيف وسبق اإلشارة إىل ذلك.

وأنبه إىل أن من األحاديث التي متر معنا جاءت بلفظ )غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر(

وقد ذكر بعض العلامء أن قوله )وما تأخر( ال يصح يف األحاديث وأن ذلك 
!H خاص بالنبي

وليس ذلك بمستقيم ألن فعل األئمة يف كتبهم يدل عىل خمالفة ذلك وأهنم 
.H ال يرون أنه خاص بالنبي

قبلها اجلميع، وهذا يدل عىل أن  التي  ولورد ذلك يف األحاديث الصحيحة 
هذا ممكن، كام يف حديث أهل بدر وهو حديث متفق عليه، وكام يف حديث صيام 

عرفة وهو يف صحيح مسلم والسنن األربعة واملسند.

»ظاهرة تضعيف األحاديث« )ص٠٦)).  (((
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فلام مل يكن األمر كام قال البعض من أنه خاٌص بالنبي H، جرى عىل 
هذه األحاديث يف كتابنا ما جيري عىل غريها مما سبق ذكره.

وقد ألَّف يف هذا الباب مجاعة من األئمة فجمعوا األحاديث التي جاء فيها 
ذكر مغفرة ما تأخر من الذنوب ونذكر منها هنا ما استطعنا الوصول إىل عنوانه:

َم وما تأخَر من الذنوب للحافظ عبدالعظيم  - جزء فيه أحاديث مغفرة ما تقدَّ
امُلنذري )ت ٦5٦).

حجر  ابن  رة للحافظ  وامُلؤخَّ مة  امُلقدَّ للذنوب  رة  امُلكفِّ اخلصال  معرفُة   -
العسقالين )ت )٨5)

حممد  بن  إبراهيم  تأخَر للشيخ  وما  َم  تقدَّ ما  مغفرة  يف  وتيرَس  حرَضَ  ما   -
الدمشقي النّاجي )ت ٩٠٠)

رة للشيخ  مة وامُلؤخَّ رة للذنوب امُلقدَّ - النُّبذة امُلخترصة يف معرفة اخلصال امُلكفِّ
حممد بن حممد املعروف بـ»َبْحرق« )ت ٩٣٠)

َم وما تأخَر من الذنوب للشيخ حممد  رة ملا تقدَّ - تفريح القلوب باخلصال امُلكفِّ
بن حممد احلطاب )ت ٩5٤)

من  ميِ  واملتقدِّ للُمتأخر  رة  امُلكفِّ األعامل  يف  القلوب  وتنوير  الصدور  رشح   -
الذنوب للشيخ عيل بن عبدالقادر الطربي املكي احلسيني )ت ٠7٠))

م وامُلتأخر من الذنوب ملحمد  رات املتقدِّ - نزهة األبصار والقلوب برشح ُمكفِّ
امليهي األمحدي )كان حيًّا سنة )٠))).
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وقد مجعها وغريها الشيخ عبد احلكيم األنيس يف مقال له يف شبكة األلوكة 
جزاه اهلل خرًيا.

ا  ويف اخلتام أود التنبيه إىل أن التأليف ومجع األحاديث يف هذا الباب كثري جدًّ
وللمؤلفني يف ذلك رشوط وطرائق متعددة.

ولكني مل استفد من يشٍء منها وإنام قمت بجمع أحاديث هذا الكتاب بنفيس 
واجتهدت يف ذلك بقدر وسعي وطاقتي، ورتبت وبوبت كام ترى واسأل اهلل أن 
يتقبل العمل وأن يغفر النقص والزلل وأن يدخلنا يف رمحته ويشملنا بعفوه ومغفرته 

وأن جيعل هذا الكتاب حجة لنا ال علينا.

بعضه  أو  نرشه  أو  بعضه  أو  قرأه  من  كل  أجره  يف  معي  أرشكت  وقد  هذا 
باب  من  ذلك  مادام  إيلَّ  ُيرش  أو  يذكرين  مل  وإن  كانت  طريقة  بأي  منه  استفاد  أو 

االحتساب ونفع اآلخرين.

وأرشكت كذلك شيوخي ووالديَّ وزوجتي وأوالدي وكل من أحبني يف اهلل 
أو أحببته فيه.
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)باب من لقي ا& ال يشرك به شيًئا
ي اخلمس ويصوم رمضان( ُيصلِّ

ْعُت َرُسوَل اهلليِ H َيُقوُل: »َمْن َلِقَي  ١- َعْن ُمَعاذيِ ْبنيِ َجَبٍل، َقاَل: َسميِ
ُهْم  ُ اهلَل َل ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئا، ُيَصلِّي اْلَخْمَس، َوَيُصوُم َرَمَضاَن ُغِفَر َلُه«. ُقْلُت: َأَفاَل ُأَبرشِّ

َيا َرُسوَل اهلليِ؟ َقاَل: »َدْعُهْم َيْعَمُلوا« )أمحد ٨)٠))).

)باب املوحد السالم من الشرك
وإن لقي ربه بقراب األرض خطيئة لقيه ربه مبثلها مغفرة(

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلليِ H: »َيُقوُل اهلُل D: َمْن َجاَء  ٢- َعْن َأبيِ َذرٍّ
َأْغِفُر،  َأْو  ِمْثُلَها  َفَجَزاُؤُه َسيَِّئٌة  يَِّئِة  ِبالسَّ َوَمْن َجاَء  َوَأِزيُد،  َأْمَثاِلَها  َفَلُه َعْشُر  ِباْلَحَسَنِة 

َوَمْن َتَقرََّب ِمنِّي ِشْبًرا َتَقرَّْبُت ِمْنُه ِذَراًعا، َوَمْن َتَقرََّب ِمنِّي ِذَراًعا َتَقرَّْبُت ِمْنُه َباًعا، َوَمْن 

َشْيًئا،  ِبي  ُيْشِرُك  َل  َخِطيَئًة  اأْلَْرِض  ِبُقَراِب  َلِقَيِني  َوَمْن  َهْرَوَلًة،  َأَتْيُتُه  َيْمِشي  َأَتاِني 

َلِقيُتُه ِبِمْثِلَها َمْغِفَرًة« )مسلم ٦٨7) - أمحد ٣٦٠))).

)باب االستغفار وفضل التوحيد
وما يغفر الله به اخلطايا ولو كانت ُقراب األرض(

ْعُت َرُسوَل اهلليِ H َيُقوُل: »َقاَل اهلُل  ٣- َعْن َأَنُس ْبُن َماليٍِك َقاَل: َسميِ
F: َيا اْبَن آَدَم، ِإنََّك َما َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِفيَك، َوَل ُأَباِلي. 

َماِء ُثمَّ اْسَتْغَفْرَتِني َغَفْرُت َلَك َوَل ُأَباِلي. َيا اْبَن  َيا اْبَن آَدَم، َلْو َبَلَغْت ُذُنوُبَك َعَناَن السَّ
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أَلََتْيُتَك  َشْيًئا  ِبي  ُتْشِرُك  َل  َلِقيَتِني  ُثمَّ  َخَطاَيا،  اأْلَْرِض  ِبُقَراِب  َأَتْيَتِني  َلْو  ِإنَّــَك  آَدَم، 
ِبُقَراِبَها َمْغِفَرًة« )الرتمذي ٣5٤٠ - أمحد ٣٤٩٣)).

)باب اإلسالم والهجرة واحلج تهدم ما كان قبلها من الذنوب(

َياَقةيِ  سيِ يفيِ  َوُهَو  اْلَعاصيِ  ْبَن  َعْمَرو  َنا  َحرَضْ َقاَل:   ، يِّ امَلْهريِ ُشاَمَسَة  اْبنيِ  َعنيِ   -٤
َك  َ ، َفَجَعَل اْبنُُه َيُقوُل: َيا َأَبَتاْه، َأَما َبرشَّ َداريِ َل َوْجَهُه إيِىَل اجليِ ياًل، َوَحوَّ ، َفَبَكى َطويِ امَلْوتيِ
َك َرُسوُل اهلليِ H بيَِكَذا؟ َقاَل: َفَأْقَبَل  َ َرُسوُل اهلليِ H بيَِكَذا؟ َأَما َبرشَّ
ًدا َرُسوُل اهلليِ، إيِينِّ  دُّ َشَهاَدُة َأْن اَل إيَِلَه إيِالَّ اهللُ َوَأنَّ حُمَمَّ ، َفَقاَل: إيِنَّ َأْفَضَل َما ُنعيِ هيِ بيَِوْجهيِ
نِّي،  ُكنُْت َعىَل َأْطَباٍق َثاَلٍث، َلَقْد َرَأْيُتنيِي َوَما َأَحٌد َأَشدَّ ُبْغًضا ليَِرُسوليِ اهلليِ H ميِ
ْن  نُْه َفَقَتْلُتُه، َفَلْو ُمتُّ َعىَل تيِْلَك احلَاليِ َلُكنُْت ميِ َواَل َأَحبَّ إيِيَلَّ َأْن َأُكوَن َقديِ اْسَتْمَكنُْت ميِ
ْساَلَم يفيِ َقْلبيِي، َأَتْيُت النَّبيِيَّ H، َفُقْلُت: اْبُسْط  ، َفَلامَّ َجَعَل اهللُ اإْليِ َأْهليِ النَّاريِ
ي. َقاَل: »َما َلَك َيا َعْمُرو؟« َقاَل:  ينَُه. َقاَل: َفَقَبْضُت َيديِ ينََك َفْلَُباييِْعَك، َفَبَسَط َيميِ َيميِ
. َقاَل: »َأَما َعِلْمَت  َط. َقاَل: »َتْشَتِرُط ِبَماَذا؟« ُقْلُت: َأْن ُيْغَفَر يليِ ُقْلُت: َأَرْدُت َأْن َأْشرَتيِ
َيْهِدُم  َوَأنَّ الَحجَّ  َقْبِلَها،  َما َكاَن  َتْهِدُم  الِهْجَرَة  َوَأنَّ  َقْبَلُه،  َما َكاَن  َيْهِدُم  َم  اْلِْســاَ َأنَّ 
ْن َرُسوليِ اهلليِ H، َواَل َأَجلَّ يفيِ  َما َكاَن َقْبَلُه؟«، َوَما َكاَن َأَحٌد َأَحبَّ إيِيَلَّ ميِ
َما  َفُه  َأْن َأصيِ َوَلْو ُسئيِْلُت  َلُه،  إيِْجاَلاًل  نُْه؛  َعْينَيَّ ميِ َأْمَلَ  َأْن  نُْه، َوَما ُكنُْت ُأطيِيُق  َعْينيِي ميِ
ْن  نُْه، َوَلْو ُمتُّ َعىَل تيِْلَك احلَاليِ َلَرَجْوُت َأْن َأُكوَن ميِ يَنِّ مَلْ َأُكْن َأْمَلُ َعْينَيَّ ميِ َأَطْقُت؛ أليِ
، َفاَل َتْصَحْبنيِي َنائيَِحٌة  ي َما َحايليِ فيِيَها؟، َفإيَِذا َأَنا ُمتُّ ، ُثمَّ َوليِينَا َأْشَياَء، َما َأْدريِ َأْهليِ اجلَنَّةيِ
ي َقْدَر َما ُتنَْحُر  اَب َشنًّا، ُثمَّ َأقيِيُموا َحْوَل َقرْبيِ َواَل َناٌر، َفإيَِذا َدَفنُْتُموينيِ َفُشنُّوا))) َعيَلَّ الرتَُّ

قلياًل  الصُب  وقيل  تفريق،  يف  صٌب  وقيل  ورفق،  بسهولة  صٌب  قيل  القرب:  عىل  الرتاب  شّن   (((
قلياًل.
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)مسلم   . َربِّ ُرُسَل  بيِهيِ  ُع  ُأَراجيِ َماَذا  َوَأْنُظَر  بيُِكْم،  َأْسَتْأنيَِس  َحتَّى  حَلُْمَها؛  َوُيْقَسُم  َجُزوٌر 
))) - أمحد 777)).

قال بعض العلامء: يف هذا إشارة إىل أن امليت حيس ويتأمل بام حيس به احلي.

)باب من قرأ سورة )يس( يريد الله والدار اآلخرة(

ليِ ْبنيِ َيَساٍر، َأنَّ َرُسوَل اهلليِ H َقاَل: »اْلَبَقَرُة َسَناُم اْلُقْرآِن،  ٥- َعْن َمْعقيِ
َوُذْرَوُتُه، َنَزَل َمَع ُكلِّ آَيٍة ِمْنَها َثَماُنوَن َمَلًكا، َواْسُتْخِرَجِت: ]ڻ    ۀ    ۀ    ہ     ہ     ہ    
ہ[ ِمْن َتْحِت اْلَعْرِش، َفُوِصَلْت ِبَها -َأْو: َفُوِصَلْت ِبُسوَرِة اْلَبَقَرِة– َو)يس( َقْلُب 
اَر اْلِخَرَة؛ ِإلَّ ُغِفَر َلُه، َواْقَرُءوَها َعَلى َمْوَتاُكْم«  اْلُقْرآِن َل َيْقَرُؤَها َرُجٌل ُيِريُد اهلَل َوالدَّ

)أمحد ٠٣٠٠)).

)باب قراءة سورة اإلخالص سبٌب ملغفرة الذنوب(

ُه  ْن َأْصَحابيِ النَّبيِيِّ H، َأنَّ هيِ ميِ ، َعْن َرُجٍل مَلْ ُيَسمِّ ائيِغيِ ٍر الصَّ ٦- َعْن ُمَهاجيِ
َع َرُجاًل - َيْعنيِي النَّبيِيَّ H - َيْقَرُأ ]ٱ    ٻ    ٻ[، َفَقاَل:  َسميِ
]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ[  َيْقَرُأ  َوُهَو  آَخَر  َع  َوَسميِ ْرِك«.  الشِّ ِمَن  َبــِرَئ  َفَقْد  َهَذا  ــا  »َأمَّ

ا َهَذا َفَقْد ُغِفَر َلُه« )أمحد ٠٦)٣)). َفَقاَل: »َأمَّ

ة( )باب من قرأ ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ[ خمسني مرَّ

٧- َعْن َأَنسيِ ْبنيِ َماليٍِك، َعنيِ النَّبيِيِّ H َقاَل: »َمْن َقَرَأ ُكلَّ َيْوٍم ِماَئَتْي 
َمرٍَّة ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ[، ُمِحَي َعْنُه ُذُنوُب َخْمِسيَن َسَنًة، ِإلَّ َأْن َيُكوَن َعَلْيِه َدْيٌن« 

ًة( )٣٤٨). نَي َمرَّ )الرتمذي ٨٩٨) - وهو عند الدارمي بلفظ )مَخْسيِ
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)باب سورة )تبارك( تشفع ملن قرأها حتى يغفر له(

٨- َعْن َأبيِ ُهَرْيَرَة، َعنيِ النَّبيِيِّ H َقاَل: »ِإنَّ ُسوَرًة ِمَن اْلُقْرآِن َثَاُثوَن 
آَيًة َشَفَعْت ِلَرُجٍل َحتَّى ُغِفَر َلُه، َوِهَي ُسوَرُة: ]ٱ    ٻ    ٻ       ٻ[«.

)أبو داود ٤٠٠) - الرتمذي )٨٩))

)باب من قال ال إله إالَّ ا& وحده ال شريك له، له امللك وله 
ة. ومن قال  احلمد، وهو على كلِّ شيٍء قديٌر. في يوم مائة مرَّ

سبحان ا& وبحمده في يوٍم مائة مرة(

ِإَلَه ِإلَّ اهلُل  َل  َقاَل:  »َمْن  َقاَل:   H ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهلليِ  ٩- َعْن َأبيِ 
َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر. ِفي َيْوٍم ِماَئَة 

َمرٍَّة - َكاَنْت َلُه َعْدَل َعْشِر ِرَقاٍب، َوُكِتَبْت َلُه ِماَئُة َحَسَنٍة، َوُمِحَيْت َعْنُه ِماَئُة َسيَِّئٍة، 

ا َجاَء  ْيَطاِن َيْوَمُه َذِلَك َحتَّى ُيْمِسَي، َوَلْم َيْأِت َأَحٌد َأْفَضَل ِممَّ َوَكاَنْت َلُه ِحْرًزا ِمَن الشَّ

ِبِه ِإلَّ َأَحٌد َعِمَل َأْكَثَر ِمْن َذِلَك، َوَمْن َقاَل: ُسْبَحاَن اهلِل َوِبَحْمِدِه. ِفي َيْوٍم ِماَئَة َمرٍَّة، 

ْت َخَطاَياُه َوَلْو َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر« )البخاري ٦٤٠٣ - مسلم )٦٩)). ُحطَّ

ة إالَّ با&( )باب من قال ال إله إالَّ ا& وا& أكبر وال حول وال قوَّ

١٠- َعْن َعْبديِ اهلليِ ْبنيِ َعْمٍرو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلليِ H: »َما َعَلى اأْلَْرِض 
َعْنُه  َرْت  ِإلَّ ُكفِّ ِباهلِل؛  ِإلَّ  ُقوََّة  َوَل  َحْوَل  َوَل  َأْكَبُر،  َواهلُل  اهلُل،  ِإلَّ  ِإَلَه  َل  َيُقوُل:  َأَحٌد 

َخَطاَياُه، َوَلْو َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر« )الرتمذي ٣٤٦٠ - أمحد ٦٤7٩).
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)باب فضل االستغفار(
ْعُت َرُسوَل اهلليِ H َيُقوُل: »ِإنَّ  ، َقاَل: َسميِ يِّ يٍد اخلُْدريِ ١١- َعْن َأبيِ َسعيِ
ِإْبِليَس َقاَل ِلَربِِّه: ِبِعزَِّتَك َوَجَاِلَك، َل َأْبَرُح ُأْغِوي َبِني آَدَم َما َداَمِت اأْلَْرَواُح ِفيِهْم، َفَقاَل 

اهلُل: َفِبِعزَِّتي َوَجَاِلي، َل َأْبَرُح َأْغِفُر َلُهْم َما اْسَتْغَفُروِني« )أمحد ٤٤)))).

)باب هذا الذكر وما ُيغفُر لقائله حني يصبح وحني ميسي(
َقاَل  َيُقوُل:  َماليٍِك  ْبَن  َأَنَس  ْعُت  َسميِ َقاَل:  َياٍد-  زيِ اْبَن  ُمْسليٍِم -َيْعنيِي  َعْن   -١٢
َرُسوُل اهلليِ H: »َمْن َقاَل ِحيَن ُيْصِبُح: اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْصَبْحُت ُأْشِهُدَك َوُأْشِهُد 
َحَمَلَة َعْرِشَك، َوَمَاِئَكَتَك َوَجِميَع َخْلِقَك، َأنََّك َأْنَت اهلُل َل ِإَلَه ِإلَّ َأْنَت، َوْحَدَك َل َشِريَك 
ًدا َعْبُدَك َوَرُسوُلَك؛ ِإلَّ ُغِفَر َلُه َما َأَصاَب ِفي َيْوِمِه َذِلَك ِمْن َذْنٍب، َوِإْن  َلَك، َوَأنَّ ُمَحمَّ

َقاَلَها ِحيَن ُيْمِسي ُغِفَر َلُه َما َأَصاَب ِتْلَك اللَّْيَلَة« )أبو داود 5٠7٨ - الرتمذي )٣5٠).

)باب ما يقول من أكل طعاًما ومن لبس ثوًبا وما ُيغَفُر له(
، َأنَّ َرُسوَل اهلليِ H َقاَل:  ١٣- َعْن َسْهليِ ْبنيِ ُمَعاذيِ ْبنيِ َأَنٍس، َعْن َأبيِيهيِ
َغْيِر  َوَرَزَقِنيِه ِمْن  َعاَم  َأْطَعَمِني َهَذا الطَّ »َمْن َأَكَل َطَعاًما ُثمَّ َقاَل: اْلَحْمُد هلِلَِّ الَِّذي 
َر«. َقاَل: »َوَمْن َلِبَس َثْوًبا َفَقاَل:  َم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتَأخَّ َحْوٍل ِمنِّي َوَل ُقوٍَّة؛ ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
اْلَحْمُد هلِلَِّ الَِّذي َكَساِني َهَذا الثَّْوَب َوَرَزَقِنيِه ِمْن َغْيِر َحْوٍل ِمنِّي َوَل ُقوٍَّة؛ ُغِفَر َلُه َما 

َر« )أبو داود ٤)٤٠ - الرتمذي ٣٤5٨). َم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتَأخَّ َتَقدَّ

)باب من قال حني يأوي إلى فراشه: أستغفر الله
وَم وأتوب إليه ثالث مرات( الذي ال إله إالَّ هو احليَّ القيُّ

يٍد I، َعنيِ النَّبيِيِّ H َقاَل: »َمْن َقاَل ِحيَن َيْأِوي  ١٤- َعْن َأبيِ َسعيِ
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ِإَلى ِفَراِشِه: َأْسَتْغِفُر اهلَل الَِّذي َل ِإَلَه ِإلَّ ُهَو اْلَحيَّ اْلَقيُّوَم َوَأُتوُب ِإَلْيِه، َثَاَث َمرَّاٍت؛ َغَفَر 
َجِر، َوِإْن َكاَنْت َعَدَد  اهلُل ُذُنوَبُه، َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر، َوِإْن َكاَنْت َعَدَد َوَرِق الشَّ

ْنَيا« )الرتمذي ٣٣٩7 - أمحد ٠7٤))). َرْمِل َعاِلٍج)))، َوِإْن َكاَنْت َعَدَد َأيَّاِم الدُّ

)باب املسِلَمني يلتقيان فيتصافحان(

ٍب َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلليِ H: »َما ِمْن ُمْسِلَمْيِن  اءيِ ْبنيِ َعازيِ 5)- َعنيِ اْلرَبَ
َيْلَتِقَياِن َفَيَتَصاَفَحاِن، ِإلَّ ُغِفَر َلُهَما َقْبَل َأْن َيْفَتِرَقا« )أبو داود )))5 - أمحد ٨5٤7)).

)باب تنزل اخلطايا مع قطر املاء في الوضوء
ويعود بعده من كل خطيئٍة كيوم ولدته أمه(

١٦- َعْن َأب ُأَماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اهلليِ H َقاَل: »َأيَُّما َرُجٍل َقاَم ِإَلى َوُضوِئِه 
ْيِه َمَع َأوَِّل َقْطَرٍة، َفِإَذا َمْضَمَض،  ْيِه، َنَزَلْت َخِطيَئُتُه ِمْن َكفَّ َاَة، ُثمَّ َغَسَل َكفَّ ُيِريُد الصَّ
َواْسَتْنَشَق، َواْسَتْنَثَر َنَزَلْت َخِطيَئُتُه ِمْن ِلَساِنِه َوَشَفَتْيِه َمَع َأوَِّل َقْطَرٍة، َفِإَذا َغَسَل َوْجَهُه 
َنَزَلْت َخِطيَئُتُه ِمْن َسْمِعِه َوَبَصِرِه َمَع َأوَِّل َقْطَرٍة، َفِإَذا َغَسَل َيَدْيِه ِإَلى اْلِمْرَفَقْيِن، َوِرْجَلْيِه 
ُه«.  ِإَلى اْلَكْعَبْيِن َسِلَم ِمْن ُكلِّ َذْنٍب ُهَو َلُه، َوِمْن ُكلِّ َخِطيَئٍة َكَهْيَئِتِه َيْوَم َوَلَدْتُه ُأمُّ

َاِة َرَفَع اهلُل ِبَها َدَرَجَتُه، َوِإْن َقَعَد َقَعَد َساِلًما« )أمحد ٦7)))). َقاَل: »َفِإَذا َقاَم ِإَلى الصَّ

)باب من توضأ نحو هذا الوضوء وصلى ركعتني ال يحدث فيهما نفسه(

ُه َرَأى ُعْثاَمَن َدَعا بيَِوُضوٍء، َفَأْفَرَغ َعىَل  اَن َأنَّ ١٧- َعْن مُحَْراَن َمْوىَل ُعْثاَمَن ْبنيِ َعفَّ
مَتَْضَمَض،  ُثمَّ   ، اْلَوُضوءيِ ينَُه يفيِ  َيميِ َأْدَخَل  ُثمَّ  اٍت،  َمرَّ َثاَلَث  َفَغَسَلُهاَم   ، إيَِنائيِهيِ ْن  ميِ َيَدْيهيِ 
رمل عاجل: قال الشيخ أ.د عيل بن عبدالعزيز الشبل: هي النفود الكبري عرضها من الرشق للغرب   (((

٦٠٠ كيلو ومن اجلنوب للرشق ٣٦٠ كيلو وهي بحاٌر من رمل
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 ، هيِ َواْسَتنَْشَق، َواْسَتنَْثَر، ُثمَّ َغَسَل َوْجَهُه َثاَلًثا، َوَيَدْيهيِ إيِىَل امليِْرَفَقنْييِ َثاَلًثا، ُثمَّ َمَسَح بيَِرْأسيِ
ُوُضوئيِي  َنْحَو  ُأ  َيَتَوضَّ  H النَّبيِيَّ  َرَأْيُت  َقاَل:  ُثمَّ  َثاَلًثا،  ْجٍل  ريِ ُكلَّ  َغَسَل  ُثمَّ 
ُث ِفيِهَما َنْفَسُه،  َأ َنْحَو ُوُضوِئي َهَذا، ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْيِن َل ُيَحدِّ َهَذا، َوَقاَل: »َمْن َتَوضَّ

َم ِمْن َذْنِبِه« )البخاري ٦٤) - مسلم ٦))). َغَفَر اهلُل َلُه َما َتَقدَّ

هور ثم صلى ركعتني ثم استغفر( )باب العبد إذا أذنب ذنًبا فأحسن الطُّ

ْعُت َعليِيًّا I َيُقوُل: ُكنُْت َرُجاًل  يِّ َقاَل: َسميِ ١٨- َعْن َأْساَمَء ْبنيِ احلََكميِ اْلَفَزاريِ
نُْه بيِاَم َشاَء َأْن َينَْفَعنيِي، َوإيَِذا  يًثا َنَفَعنيِي اهللُ ميِ ْن َرُسوليِ اهلليِ H َحديِ ْعُت ميِ إيَِذا َسميِ
َثنيِي َأُبو َبْكٍر  ْقُتُه. َقاَل: َوَحدَّ ْن َأْصَحابيِهيِ اْسَتْحَلْفُتُه، َفإيَِذا َحَلَف يليِ َصدَّ َثنيِي َأَحٌد ميِ َحدَّ
ِمْن  »َما  َيُقوُل:   H ْعُت َرُسوَل اهلليِ  َقاَل: َسميِ ُه  َأنَّ  ،I َبْكٍر  َأُبو  َوَصَدَق 
ِإلَّ  اهلَل؛  َيْسَتْغِفُر  ُثمَّ  َرْكَعَتْيِن،  َفُيَصلِّي  َيُقوُم  ُثمَّ  ُهوَر،  َفُيْحِسُن الطُّ َذْنًبا،  ُيْذِنُب  َعْبٍد 

هيِ اآْلَيَة: »]ڤ    ڦ           ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ     َغَفَر اهلُل َلُه«. ُثمَّ َقَرَأ َهذيِ

. )أبو داود ))5) - الرتمذي ٤٠٦). ريِ اآْلَيةيِ ڄ    ڄ[«. إيِىَل آخيِ

)باب هذا الذكر عند سماع األذان وما ُيغفُر لقائله(

ُه َقاَل: »َمْن َقاَل  ١٩- َعْن َسْعديِ ْبنيِ َأبيِ َوقَّاٍص، َعْن َرُسوليِ اهلليِ H َأنَّ
َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َوَأنَّ  َلُه،  َشِريَك  َل  َوْحَدُه  اهلُل  ِإلَّ  ِإَلَه  َل  َأْن  َأْشَهُد  اْلُمَؤذَِّن:  َيْسَمُع  ِحيَن 

ٍد َرُسوًل، َوِباْلِْسَاِم ِديًنا، ُغِفَر َلُه َذْنُبُه)))«. َوَرُسوُلُه، َرِضيُت ِباهلِل َربًّا، َوِبُمَحمَّ
)مسلم ٣٨٦ - أبو داود 5)5)

َر«. َم ِمن َذْنبِِه وما َتأخَّ ويف مستخرج أب عوانة ٩٩5: »ُغِفَر َلُه ما َتَقدَّ  (((
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)باب فضل التأذين وفضل شهود صالة اجلماعة(

٢٠- َعْن َأبيِ ُهَرْيَرَة، َعنيِ النَّبيِيِّ H َقاَل: »اْلُمَؤذُِّن ُيْغَفُر َلُه َمَدى َصْوِتِه، 
ُر  َاِة ُيْكَتُب َلُه َخْمٌس َوِعْشُروَن َصَاًة، َوُيَكفَّ َوَيْشَهُد َلُه ُكلُّ َرْطٍب َوَياِبٍس، َوَشاِهُد الصَّ

َعْنُه َما َبْيَنُهَما« )أبو داود 5)5 - أمحد ٩٩٣5).

)باب املصلي يؤذن ويقيم
إذا كان في مكان بعيد ال يراه أحد خوًفا من الله(

ْعُت َرُسوَل اهلليِ H َيُقوُل: »َيْعَجُب  ٍر، َقاَل: َسميِ ٢١- َعْن ُعْقَبَة ْبنيِ َعاميِ
 :D َاِة َوُيَصلِّي، َفَيُقوُل اهلُل َربُُّكْم ِمْن َراِعي َغَنٍم ِفي َرْأِس َشِظيٍَّة))) ِبَجَبٍل ُيَؤذُِّن ِبالصَّ

َاَة، َيَخاُف ِمنِّي، َقْد َغَفْرُت ِلَعْبِدي َوَأْدَخْلُتُه  اْنُظُروا ِإَلى َعْبِدي َهَذا؛ ُيَؤذُِّن َوُيِقيُم الصَّ

اْلَجنََّة« )أبو داود ٠٣)) - النسائي ٦٦٦).

)باب الصلوات اخلمس واجلمعة إلى اجلمعة(

َلـــَواُت اْلَخْمـــُس،  ٢٢- َعـْن َأبيِ ُهَرْيـَرَة َأنَّ َرُسـوَل اهلليِ H َقـاَل: »الصَّ
اَرٌة ِلَما َبْيَنُهنَّ َما َلْم ُتْغَش اْلَكَباِئُر« )مسلم ٣٣) - أبو داود ٣٤٣). َواْلُجْمَعُة ِإَلى اْلُجْمَعِة َكفَّ

)باب الصالة حُتتُّ اخلطايا كما يتحاتُّ ورُق الشجر(

نَْها  َت َشَجَرٍة، َفَأَخَذ ُغْصنًا ميِ يِّ َقاَل: ُكنَّا َمَع َسْلاَمَن حَتْ ٢٣- َعْن َأبيِ ُعْثاَمَن النَّْهديِ
ُكنَّا  َفَقاَل:  َنا.  ْ َأْخربيِ َفُقْلنَا:  َصنَْعُت؟  َعامَّ  َتْسَأُلوينيِ  َأاَل  َفَقاَل:  َوَرُقُه،  َفَتَساَقَط  َفنََفَضُه، 

الشظية: قطعة مرتفعة يف رأس اجلبل.  (((
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نَْها َفنََفَضُه، َفَتَساَقَط َوَرُقُه،  َمَع َرُسوليِ اهلليِ H يفيِ ظيِلِّ َشَجَرٍة، َفَأَخَذ ُغْصنًا ميِ
اْلَعْبَد  »ِإنَّ  َفَقاَل:  اهلليِ.  َرُسوَل  َيا  َنا  ْ َأْخربيِ َفُقْلنَا:  َصَنْعُت؟«.  ا  َعمَّ َتْسَأُلوِني  »َأَل  َفَقاَل: 

َجَرِة«. َاِة َتَحاتَّْت َعْنُه َخَطاَياُه َكَما َتَحاتَّ َوَرُق َهِذِه الشَّ اْلُمْسِلَم ِإَذا َقاَم ِإَلى الصَّ

)أمحد ٦)٣7))

)باب املشُي إلى اجلماعات وإسباغ الوضوء في املكروهات وانتظار 

الصالة بعد الصالة من فعل ذلك كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه(

٢٤- َعنيِ اْبنيِ َعبَّاٍس َأنَّ النَّبيِيَّ H َقاَل: »َأَتاِني َربِّي ِفي َأْحَسِن ُصوَرٍة 
ُد، ُقْلُت: َلبَّْيَك َربِّ َوَسْعَدْيَك. َقاَل: ِفيَم َيْخَتِصُم اْلَمَلُ اأْلَْعَلى؟ ُقْلُت:  َفَقاَل: َيا ُمَحمَّ

َبْيَن  َما  َفَعِلْمُت  َثْدَييَّ  َبْيَن  َبْرَدَها  َفــَوَجــْدُت   ، َكِتَفيَّ َبْيَن  ُه  َيــدَ َفَوَضَع  َأْدِري.  َل   ، َربِّ

ُد، َفُقْلُت: َلبَّْيَك َربِّ َوَسْعَدْيَك. َقاَل: ِفيَم َيْخَتِصُم  َواْلَمْغِرِب، َفَقاَل: َيا ُمَحمَّ اْلَمْشِرِق 

اَراِت، َوِفي َنْقِل اأْلَْقَداِم ِإَلى اْلَجَماَعاِت، َوِإْسَباِغ  َرَجاِت َواْلَكفَّ اْلَمَلُ اأْلَْعَلى؟ ُقْلُت: ِفي الدَّ

َاِة، َوَمْن ُيَحاِفْظ َعَلْيِهنَّ َعاَش  َاِة َبْعَد الصَّ اْلُوُضوِء ِفي اْلَمْكُروَهاِت)))، َواْنِتَظاِر الصَّ

ُه« )الرتمذي ٣٤)٣ - أمحد ٣٤٨٤). ِبَخْيٍر َوَماَت ِبَخْيٍر، َوَكاَن ِمْن ُذُنوِبِه َكَيْوَم َوَلَدْتُه ُأمُّ

ُث فيهما نفسه( )باب صالة ركعتني ال ُيحدِّ

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلليِ H: »َمْن َصلَّى  ٢٥- َعْن َزْيديِ ْبنيِ َخاليٍِد اجلَُهنيِيِّ
َم ِمْن َذْنِبِه« )أمحد )٦٩))). َسْجَدَتْيِن َل َيْسُهو ِفيِهَما َغَفَر اهلُل َلُه َما َتَقدَّ

املكروهات: أي إسباغ الوضوء حال الربد أو ما شاهبه يف املشقة.  (((
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)باب من وافق تسميعه تسميع املالئكة في الصالة(

َقاَل اْلَِماُم  »ِإَذا  H َقاَل:  I َأنَّ َرُسوَل اهلليِ  ٢٦- َعْن َأبيِ ُهَرْيَرَة 
َسِمَع اهلُل ِلَمْن َحِمَدُه، َفُقوُلوا: اللَُّهمَّ َربََّنا َلَك اْلَحْمُد؛ َفِإنَُّه َمْن َواَفَق َقْوُلُه َقْوَل اْلَمَاِئَكِة 

َم ِمْن َذْنِبِه« )البخاري 7٩٦ - مسلم ٤٠٩). ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

)باب من وافق تأمينه تأمني املالئكة في الصالة(

٢٧- َعْن َأبيِ ُهَرْيَرَة I، َأنَّ َرُسوَل اهلليِ H َقاَل: »ِإَذا َقاَل اْلَِماُم: 
]ڦ    ڦ    ڦ     ڄ    ڄ[ َفُقوُلوا: آِميَن؛ َفَمْن َواَفَق َقْوُلُه َقْوَل اْلَمَاِئَكِة 

َم ِمْن َذْنِبِه« )البخاري ٤٤75 - مسلم ٠)٤). ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

)باب التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل دبر كل صالة(

٢٨- َعْن َأبيِ ُهَرْيَرَة، َعْن َرُسوليِ اهلليِ H: »َمْن َسبََّح اهلَل ِفي ُدُبِر ُكلِّ 
َفْتِلَك  َوَثَاِثيَن،  َثَاًثا  اهلَل  َوَكبََّر  َوَثَاِثيَن،  َثَاًثا  اهلَل  َوَحِمَد  َوَثَاِثيَن،  َثَاًثا  َصَاٍة 
ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن«. َوَقاَل، َتَماَم اْلِماَئِة: »َل ِإَلَه ِإلَّ اهلُل َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه 

اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، ُغِفَرْت َخَطاَياُه، َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر«.
)مسلم 5٩7 - املوطأ )5٦)

ح دبر صالة الغداة مئة وهلل مئة( )باب من سبَّ

٢٩- َعْن َأبيِ ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلليِ H: »َمْن َسبََّح ِفي ُدُبِر َصَاِة 
اْلَغَداِة ِماَئَة َتْسِبيَحٍة، َوَهلََّل ِماَئَة َتْهِليَلٍة ُغِفَرْت َلُه ُذُنوُبُه، َوَلْو َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر« 

)النسائي ٣5٤)).
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)باب من قال ا& أكبر، وسبحان ا&، واحلمد &،
وال إله إالَّ ا& وحده ال شريك له، وال حول وال قوة إالَّ با& 

ة( دبر كلِّ صالة مئة مرَّ

َع َأَبا َذرٍّ  ُه َسميِ َثُه، َأنَّ ٍم َحدَّ ٣٠- َعْن ُحَييُّ ْبُن َعْبديِ اهلليِ، َأنَّ َأَبا َكثيِرٍي َمْوىَل َبنيِي َهاشيِ
ٍة ُدُبَر ُكلِّ  اَئَة َمرَّ َب َرُسوليِ اهلليِ H َيُقوُل: َكليِاَمٌت َمْن َذَكَرُهنَّ ميِ يَّ َصاحيِ َفاريِ اْلغيِ
يَك َلُه، َواَل َحْوَل  ، َوُسْبَحاَن اهلليِ، َواحلَْمُد هلليَِّيِ، َواَل إيَِلَه إيِالَّ اهللُ َوْحَدُه اَل رَشيِ َصاَلٍة: اهللُ َأْكرَبُ

. )أمحد ))5))). ْثَل َزَبديِ اْلَبْحريِ مَلََحْتُهنَّ َة إيِالَّ بيِاهلليِ، ُثمَّ َلْو َكاَنْت َخَطاَياُه ميِ َواَل ُقوَّ

)باب من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى اجلمعة فاستمع وأنصت(

َفَأْحَسَن  َأ،  َتَوضَّ »َمْن   :H اهلليِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ُهَرْيَرَة  َأبيِ  َعْن   -٣١
َوِزَياَدَة  اْلُجُمَعِة،  َوَبْيَن  َبْيَنُه  َما  َلُه  ُغِفَر  َوَأْنَصَت؛  َفاْسَتَمَع  اْلُجُمَعَة،  َأَتى  ُثمَّ  اْلُوُضوَء، 

َثَاَثِة َأيَّاٍم، َوَمْن َمسَّ اْلَحَصى؛ َفَقْد َلَغا« )مسلم ٨57 - أبو داود ٠5٠)).

)باب من توضأ فأحسن الوضوء
ثم صلى الضحى خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه(

يفيِ   H اهلليِ  َرُسوليِ  َمَع  َخَرَج  ُه  َأنَّ  ،I ٍر  َعاميِ ْبنيِ  ُعْقَبَة  َعْن   -٣٢
ُث َأْصَحاَبُه، َفَقاَل: »َمْن َقاَم  َيْوًما حُيَدِّ  H َِغْزَوةيِ َتُبوَك، َفَجَلَس َرُسوُل اهللي
َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء، ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْيِن، َخَرَج ِمْن ُذُنوِبِه  ْمُس))) َفَتَوضَّ ِإَذا اْسَتَقلَِّت الشَّ
ْن  ميِ َهَذا  َأْسَمَع  َأْن  َرَزَقنيِي  ي  ذيِ الَّ احلَْمُد هلليِ  َفُقْلُت:  ُعْقَبُة:  َفَقاَل  ُه«.  ُأمُّ َوَلَدْتُه  َكَيْوَم 

استقلت الشمس: أي أرتفعت وتعالت.  (((
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ي َجاليًِسا: َأَتْعَجُب  اهيِ َرُسوليِ اهلليِ H. َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اخلَطَّابيِ I َوَكاَن جُتَ
. َفُقْلُت: َوَما  َ ْن َهَذا َقْبَل َأْن َتْأيتيِ ْن َهَذا؟ َفَقْد َقاَل َرُسوُل اهلليِ H َأْعَجَب ميِ ميِ
َأ َفَأْحَسَن  ي؟ َفَقاَل ُعَمُر: َقاَل َرُسوُل اهلليِ H: »َمْن َتَوضَّ َذليَِك بيَِأبيِ َأْنَت َوُأمِّ
َأْن  َأْشَهُد  َفَقاَل:  َماِء-  السَّ ِإَلى  َنَظَرُه  َقاَل:  َماِء -َأْو  السَّ ِإَلى  َبَصَرُه  َرَفَع  ُثمَّ  اْلُوُضوَء، 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه؛ ُفِتَحْت َلُه َثَماِنَيُة  َل ِإَلَه ِإلَّ اهلُل َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

َأْبَواِب اْلَجنَِّة َيْدُخُل ِمْن َأيِِّهنَّ َشاَء« )الدارمي 7٤٣ - أمحد )))).

ه بعد صالة الفجر حتى يصلي الضحى( )باب من قعد في مصالَّ
 H َِأنَّ َرُسوَل اهللي ، ، َعْن َأبيِيهيِ ٣٣- َعْن َسْهليِ ْبنيِ ُمَعاذيِ ْبنيِ َأَنٍس اجلَُهنيِيِّ
ْبِح َحتَّى ُيَسبَِّح))) َرْكَعَتِي  ُه ِحيَن َيْنَصِرُف ِمْن َصَاِة الصُّ َقاَل: »َمْن َقَعَد ِفي ُمَصاَّ

َحى َل َيُقوُل ِإلَّ َخْيًرا؛ ُغِفَر َلُه َخَطاَياُه، َوِإْن َكاَنْت َأْكَثَر ِمْن َزَبِد اْلَبْحِر«. الضُّ
)أبو داود ٨7)) - أمحد ٣)5٦))

)باب من حافظ على صالة الضحى(
٣٤- َعْن َأبيِ ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلليِ H: »َمْن َحاَفَظ َعَلى ُشْفَعِة 

َحى))) ُغِفَر َلُه ُذُنوُبُه، َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر« )الرتمذي ٤7٦ - أمحد ٦)٩7). الضُّ

)باب من صام رمضان وقامه إمياًنا واحتساًبا ُغفر ما تقدم من ذنبه(
٣٥- َعْن َأبيِ ُهَرْيَرَة I، َعنيِ النَّبيِيِّ H، َقاَل: »َمْن َصاَم َرَمَضاَن 
َم ِمْن َذْنِبِه، َوَمْن َقاَم َلْيَلَة اْلَقْدِر ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا، ُغِفَر  ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

َم ِمْن َذْنِبِه« )البخاري ٤)٠) - مسلم ٦5٩). َلُه َما َتَقدَّ

يسبِّح: أي يصيل.  (((
ُشفعة الضحى: أي ركعتي الضحى.  (((
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َر« )أمحد )٩٠٠). َم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتَأخَّ ويف رواية: »ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

 ، َنا َعْن َلْيَلةيِ اْلَقْدريِ ْ ُه َقاَل: َيا َرُسوَل اهلليِ، َأْخربيِ ، َأنَّ تيِ اميِ ٣٦- َعْن ُعَباَدَة ْبنيِ الصَّ
َفَقاَل َرُسوُل اهلليِ H: »ِهَي ِفي َرَمَضاَن، اْلَتِمُسوَها ِفي اْلَعْشِر اأْلََواِخِر، َفِإنََّها 
َوِعْشِريَن،  َسْبٍع  َأْو  َوِعْشِريَن،  َخْمٍس  َأْو  َوِعْشِريَن،  َثَاٍث  َأْو  َوِعْشِريَن،  ِإْحَدى  ِفي  ِوْتٌر: 
َم ِمْن  َأْو ِتْسٍع َوِعْشِريَن، َأْو ِفي آِخِر َلْيَلٍة، َفَمْن َقاَمَها ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

َر« )رواه أمحد )7٤))). َذْنِبِه َوَما َتَأخَّ

)باب من صام رمضان وقامه إمياًنا واحتساًبا

خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه(

ْثنيِي  َحدِّ  : مْحَنيِ الرَّ َعْبديِ  ْبنيِ  َسَلَمَة  َبيِ  ُقْلُت أليِ َقاَل:  َشْيَباَن،  ْبُن  النَّرْضُ  َعْن   -٣٧
َأبيِيَك  َبنْيَ  َلْيَس   ،H اهلليِ  َرُسوليِ  ْن  ميِ َأُبوَك  َعُه  َسميِ َأبيِيَك،  ْن  ميِ ْعَتُه  َسميِ ٍء  بيِيَشْ
َثنيِي َأبيِ َقاَل: َقاَل  َوَبنْيَ َرُسوليِ اهلليِ H َأَحٌد، يفيِ َشْهريِ َرَمَضاَن. َقاَل: َنَعْم، َحدَّ
َرُسوُل اهلليِ H: »ِإنَّ اهلَل F َفَرَض ِصَياَم َرَمَضاَن َعَلْيُكْم، َوَسَنْنُت َلُكْم 

ُه«. ِقَياَمُه، َفَمْن َصاَمُه َوَقاَمُه ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا َخَرَج ِمْن ُذُنوِبِه َكَيْوَم َوَلَدْتُه ُأمُّ
)النسائي ٠))) - أمحد ٦٦٠))

)باب من قام ليلة القدر إمياًنا واحتساًبا(

ْتُه، َأنَّ َرُسوَل اهلليِ H َخَرَج  ، َأنَّ َعائيَِشَة َأْخرَبَ َبرْييِ ٣٨- َعْن ُعْرَوُة ْبُن الزُّ
َقاَلْت:   : َوفيِيهيِ يَث،  احلَديِ َوَساَق   . بيِالنَّاسيِ َفَصىلَّ   ، ديِ امَلْسجيِ يفيِ  ُيَصيلِّ  ْيليِ  اللَّ َجْوفيِ  يفيِ 
َلْيَلَة  َقاَم  »َمْن  َوَيُقوُل:  يَمٍة،  بيَِعزيِ َيْأُمَرُهْم  َأْن  َغرْييِ  ْن  ميِ َرَمَضاَن  قيَِياميِ  ُبُهْم يفيِ  ُيَرغِّ َفَكاَن 
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 H َِرُسوُل اهللي َ َم ِمْن َذْنِبِه«. َقاَل: َفُتُويفِّ اْلَقْدِر ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

َواأْلَْمُر َعىَل َذليَِك. )النسائي ٩٣))).

)باب الصائم يعود مريًضا ويشهد جنازة(

ُه َقاَل: »َمْن  ، َعْن َرُسوليِ اهلليِ H َأنَّ ٣٩- َعْن َسْهليِ ْبنيِ ُمَعاٍذ، َعْن َأبيِيهيِ
َكاَن َصاِئًما َوَعاَد َمِريًضا َوَشِهَد َجَناَزًة، ُغِفَر َلُه ِمْن َبْأٍس)))، ِإلَّ َأْن ُيْحِدَث ِمْن َبْعُد« 

)أمحد )5٦٤)).

)باب من أتى املسجد احلرام حلٍج أو عمرة ولم يرفث ولم يفسق(

٤٠- َعْن َأبيِ ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلليِ H: »َمْن َأَتى َهَذا اْلَبْيَت))) 
ُه« )البخاري ٠)٨) - مسلم ٣5٠) واللفظ له(. َفَلْم َيْرُفْث، َوَلْم َيْفُسْق؛ َرَجَع َكَما َوَلَدْتُه ُأمُّ

)باب من أهّلً بحجٍّ أو عمرة من املسجد األقصى(

 H َِعْت َرُسوَل اهللي َا َسميِ ٤١- َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َزْوجيِ النَّبيِيِّ H، َأهنَّ
ٍة َأْو ُعْمَرٍة ِمَن اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى ِإَلى اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم؛ ُغِفَر َلُه  َيُقوُل: »َمْن َأَهلَّ ِبَحجَّ

غفر له من بأس: قال الساعايت: والظاهر أنه سقط منه يشء جيوز أن يكون )غفر له ما كان من   (((
بأس( واهلل أعلم. )الفتح الرباين )٨)/٩)).

يقيِ األْعَمشيِ َعْن أبيِ  ن َطريِ الّداَرُقْطنيِيُّ ميِ َيْشَمُل احلَجَّ والُعْمَرَة وَقْد أْخَرَجُه  قال ابن حجر: وُهَو   (((
ٍم بيَِلْفظيِ َمن َحجَّ أويِ اْعَتَمَر َلكيِْن يفيِ اإلْسناديِ إىل األْعَمشيِ َضْعٌف. )فتح الباري )٣/٣٨). حازيِ

واياتيِ َمن َحجَّ وجَيُوُز مَحُْل  يَّةيِ الرِّ ن َقْوليِهيِ يفيِ َبقيِ وقال يف موضع آخر: َمن أتى َهذا الَبْيَت وُهَو أَعمُّ ميِ  
ن َحْيُث إنَّ الغاليَِب أنَّ إْتياَنُه  واَيَة َمن أتى ميِ ي ريِ َن احلَجِّ والُعْمَرةيِ َفُتساويِ َلْفظيِ َحجَّ َعىل ما ُهَو أَعمُّ ميِ

إنَّام ُهَو ليِْلَحجِّ أْو ليِْلُعْمَرةيِ. )فتح الباري ٠)/٤).
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َتُهاَم َقاَل. َر«. َأْو: »َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة«. َشكَّ َعْبُد اهلليِ َأيَّ َم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتَأخَّ َما َتَقدَّ
َة. . َيْعنيِي إيِىَل َمكَّ سيِ ْن َبْيتيِ امَلْقديِ َقاَل َأُبو َداُوَد: َيْرَحُم اهللُ َوكيِيًعا، َأْحَرَم ميِ

َحتَّى  سيِ  امَلْقديِ َبْيتيِ  إيِىَل  يثيِ  احَلديِ َذليَِك  نَْد  عيِ َحكيِيٍم)))  ُأمُّ  َفَركيَِبْت  أمحد:  وعند 
نُْه بيُِعْمَرٍة. )أبو داود )7٤) - أمحد ٦55٨)). َأَهلَّْت ميِ

)باب من حفظ بصره ولسانه يوم عرفة(
ُظ  ُياَلحيِ َعبَّاٍس  ْبَن  اْلَفْضَل  َرَأى   H النَّبيِيَّ  َأنَّ  َعبَّاٍس:  اْبنيِ  َعنيِ   -٤٢
، َقاَل: »ِإنَّ َهَذا  هيِ َعىَل َعنْييِ اْلُغاَلميِ يََّة َعَرَفَة، َفَقاَل النَّبيِيُّ H َهَكَذا بيَِيديِ اْمَرَأًة َعشيِ

َيْوٌم َمْن َحِفَظ ِفيِه َبَصَرُه َوِلَساَنُه، ُغِفَر َلُه« )أمحد ٣٣5٠).

)باب صيام يوم عرفة وما ُيغَفر لصاحبه(
ْعُت َرُسوَل اهلليِ H، َيُقوُل: »َمْن  ، َقاَل: َسميِ ٤٣- َعْن َقَتاَدَة ْبنيِ النُّْعاَمنيِ

َصاَم َيْوَم َعَرَفَة ُغِفَر َلُه َسَنٌة َأَماَمُه َوَسَنٌة َبْعَدُه« )ابن ماجة )7٣)).

)باب من طاف بالبيت خمسني مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه(
ِباْلَبْيِت  َطاَف  »َمْن   :H اهلليِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعبَّاٍس،  اْبنيِ  َعنيِ   -٤٤

ُه« )الرتمذي ٨٦٦). َخْمِسيَن َمرًَّة َخَرَج ِمْن ُذُنوِبِه َكَيْوَم َوَلَدْتُه ُأمُّ

ى من بعد ارتفاع الشمس )باب امُلحِرم إذا لبَّ
حتى غروبها غربت ذنوبه كما ولدته أمه(

٤٥- َعْن َجابيِريِ ْبنيِ َعْبديِ اهلليِ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلليِ H: »َمْن َأْضَحى َيْوًما ُمْحِرًما 
ُه« )ابن ماجة 5)٩) - أمحد 5٠٠٨)). ْمُس، َغَرَبْت ِبُذُنوِبِه َكَما َوَلَدْتُه ُأمُّ ُمَلبًِّيا َحتَّى َغَرَبِت الشَّ

وهي الراوية للحديث عن أم سلمة.  (((

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





45 أسباب المغفرة
من األحاديث المشتهرة

)باب من جاء إلى املسجد األقصى ال ينهزه
إال الصالة فيه خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه(

ْبَن  ُسَلْيَماَن  »َأنَّ   :H اهلليِ  َرُسوليِ  َعْن  َعْمٍرو،  ْبنيِ  اهلليِ  َعْبديِ  َعْن   -٤٦
 D ِخَاًل َثَاَثًة: َسَأَل اهلَل D ا َبَنى َبْيَت اْلَمْقِدِس َسَأَل اهلَل َداُوَد H، َلمَّ
ُحْكًما ُيَصاِدُف ُحْكَمُه َفُأوِتَيُه، َوَسَأَل اهلَل D ُمْلًكا َل َيْنَبِغي أِلََحٍد ِمْن َبْعِدِه َفُأوِتَيُه، 
َاُة ِفيِه،  َوَسَأَل اهلَل D ِحيَن َفَرَغ ِمْن ِبَناِء اْلَمْسِجِد َأْن َل َيْأِتَيُه َأَحٌد َل َيْنَهُزُه ِإلَّ الصَّ

ُه« )النسائي ٦٩٣ - أمحد ٦٦٤٤). َأْن ُيْخِرَجُه ِمْن َخِطيَئِتِه َكَيْوَم َوَلَدْتُه ُأمُّ

)باب من خرج مجاهًدا في سبيل ا& ابتغاء مرضاته(
َقاَل:   D هيِ  َربِّ َعْن   ، حَيْكيِيهيِ فيِياَم   H النَّبيِيِّ  َعنيِ  ُعَمَر،  اْبنيِ  َعنيِ   -٤٧
َأْن  َلُه  َضِمْنُت  َمْرَضاِتي  اْبِتَغاَء  اهلِل  َسِبيِل  ِفي  ُمَجاِهًدا  َخَرَج  ِعَباِدي  ِمْن  َعْبٍد  »َأيَُّما 

َأْرِجَعُه، ِإْن َأْرَجْعُتُه ِبَما َأَصاَب ِمْن َأْجٍر َأْو َغِنيَمٍة، َوِإْن َقَبْضُتُه َغَفْرُت َلُه َوَرِحْمُتُه«.
)النسائي ٦))٣ - أمحد 5٩77)

)باب من لقي العدو فقاتل حتى ُيقتل(
ْن َأْصَحابيِ النَّبيِيِّ H، َقاَل:  يِّ َوَكاَن ميِ َلميِ ٤٨- َعْن ُعْتَبَة ْبنيِ َعْبٍد السُّ
َقاَل َرُسوُل اهلليِ H: »اْلَقْتُل َثَاَثٌة: َرُجٌل ُمْؤِمٌن َجاَهَد ِبَنْفِسِه َوَماِلِه ِفي َسِبيِل 
ِهيُد اْلُمْمَتَحُن))) ِفي َخْيَمِة اهلِل  اهلِل َحتَّى ِإَذا َلِقَي اْلَعُدوَّ َقاَتَلُهْم َحتَّى ُيْقَتَل، َفَذِلَك الشَّ
َتْحَت َعْرِشِه، َل َيْفُضُلُه النَِّبيُّوَن ِإلَّ ِبَدَرَجِة النُُّبوَِّة، َوَرُجٌل ُمْؤِمٌن َقَرَف))) َعَلى َنْفِسِه ِمَن 

ب املخلَّص. ى امُلهذَّ املمتحن: امُلصفَّ  (((
قرف الذنب واقرفه: عمله.  (((

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





أسباب المغفرة46
من األحاديث المشتهرة

ُنوِب َواْلَخَطاَيا َجاَهَد ِبَنْفِسِه َوَماِلِه ِفي َسِبيِل اهلِل َحتَّى ِإَذا َلِقَي اْلَعُدوَّ َقاَتَل َحتَّى  الذُّ
اُء اْلَخَطاَيا، َوُأْدِخَل ِمْن َأيِّ  ْيَف َمحَّ ُيْقَتَل َفَمْصَمَصٌة))) َمَحْت ُذُنوَبُه َوَخَطاَياُه، ِإنَّ السَّ
َأْسَفُل ِمْن  َوَبْعُضَها  َأْبَواٍب،  َوِلَجَهنََّم َسْبَعَة  َأْبَواٍب،  َثَماِنَيَة  َلَها  َفِإنَّ  اْلَجنَِّة َشاَء؛  َأْبَواِب 
َبْعٍض، َوَرُجٌل ُمَناِفٌق َجاَهَد ِبَنْفِسِه َوَماِلِه َحتَّى ِإَذا َلِقَي اْلَعُدوَّ َقاَتَل ِفي َسِبيِل اهلِل َحتَّى 

ْيُف َل َيْمُحو النَِّفاَق« )أمحد 7٦57) - الدارمي ٤55)). ُيْقَتَل؛ َفِإنَّ َذِلَك ِفي النَّاِر، السَّ

)باب الشهيد ُيغفر له في أول ُدفعة من دمه(
ِهيِد  َب، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلليِ H: »ِللشَّ ي َكريِ ٤٩- َعنيِ امليِْقَداميِ ْبنيِ َمْعديِ
ِعْنَد اهلِل ِستُّ ِخَصاٍل: ُيْغَفُر َلُه ِفي َأوَِّل َدْفَعٍة، َوَيَرى َمْقَعَدُه ِمَن اْلَجنَِّة، َوُيَجاُر ِمْن َعَذاِب 
اْلَقْبِر، َوَيْأَمُن ِمَن اْلَفَزِع اأْلَْكَبِر، َوُيوَضُع َعَلى َرْأِسِه َتاُج اْلَوَقاِر، اْلَياُقوَتُة ِمْنَها َخْيٌر ِمَن 
ُع ِفي َسْبِعيَن  ْنَيا َوَما ِفيَها، َوُيَزوَُّج اْثَنَتْيِن َوَسْبِعيَن َزْوَجًة ِمَن اْلُحوِر اْلِعيِن، َوُيَشفَّ الدُّ

ِمْن َأَقاِرِبِه« )الرتمذي ٦٦٣) - أمحد )٨)7)).

)باب فضل التوبة(
 ،H َِقْت َعىَل َعْهديِ َرُسوليِ اهللي ٥٠- َعْن َعْبديِ اهلليِ ْبنيِ َعْمٍرو، َأنَّ اْمَرَأًة رَسَ
َقْوُمَها:  َقاَل  َقْتنَا.  امَلْرَأَة رَسَ هيِ  إيِنَّ َهذيِ َيا َرُسوَل اهلليِ،  َفَقاُلوا:  َقْتُهْم،  يَن رَسَ ذيِ الَّ َا  َفَجاَء هبيِ
هَيا. َيْعنيِي َأْهَلَها. َفَقاَل َرُسوُل اهلليِ H: »اْقَطُعوا َيَدَها«. َفَقاُلوا:  َفنَْحُن َنْفديِ
اْلُيْمنَى.  َيُدَها  َفُقطيَِعْت  َقاَل:  َيَدَها«.  »اْقَطُعوا  َقاَل:  ديِينَاٍر.  َئةيِ  اميِ بيَِخْمسيِ هَيا  َنْفديِ َنْحُن 
َخِطيَئِتِك  ِمْن  اْلَيْوَم  َأْنِت  َقاَل: »َنَعْم،  اهلليِ؟  َرُسوَل  َيا  َتْوَبٍة  ْن  ميِ يليِ  َهْل  امَلْرَأُة:  َفَقاَلتيِ 

ِك«. َفَأْنَزَل اهللُ D يفيِ ُسوَرةيِ امَلائيَِدةيِ: ]ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ     َكَيْوَم َوَلَدْتِك ُأمُّ
. )أمحد ٦٦57). ريِ اآْلَيةيِ ڄ[ إيِىَل آخيِ

رة من دنس اخلطايا. َفَمْصَمَصٌة: أي ُمطهِّ  (((
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)باب إذا ابتلى ا& عبده املؤمن فحمده على ما ابتاله به
قام من مضجعه كيوم ولدته أمه(

 ، َواحيِ َر بيِالرَّ ديِ ديَِمْشَق َوَهجَّ ُه َراَح إيِىَل َمْسجيِ ، َأنَّ ِّ نَْعاينيِ ٥١- َعْن َأبيِ اأْلَْشَعثيِ الصَّ
يُد  ، َيْرمَحُُكاَم اهللُ؟ َقااَل: ُنريِ يَدانيِ يُّ َمَعُه، َفُقْلُت: َأْيَن ُتريِ نَابيِحيِ اَد ْبَن َأْوٍس َوالصُّ َي َشدَّ َفَلقيِ
، َفَقااَل  ُجليِ يٍض َنُعوُدُه. َفاْنَطَلْقُت َمَعُهاَم َحتَّى َدَخاَل َعىَل َذليَِك الرَّ َهاُهنَا إيِىَل َأٍخ َلنَا َمريِ
 ، يَِّئاتيِ اَراتيِ السَّ ْ بيَِكفَّ اٌد: َأْبرشيِ َلُه: َكْيَف َأْصَبْحَت؟ َقاَل: َأْصَبْحُت بيِنيِْعَمٍة. َفَقاَل َلُه َشدَّ
ْعُت َرُسوَل اهلليِ H َيُقوُل: »ِإنَّ اهلَل D َيُقوُل: ِإنِّي  َوَحطِّ اخلََطاَيا؛ َفإيِينِّ َسميِ
ِإَذا اْبَتَلْيُت َعْبًدا ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمًنا، َفَحِمَدِني َعَلى َما اْبَتَلْيُتُه َفِإنَُّه َيُقوُم ِمْن َمْضَجِعِه 

َواْبَتَلْيُتُه  َعْبِدي  َقيَّْدُت  َأَنا   :D الرَّبُّ  َوَيُقوُل  اْلَخَطاَيا.  ِمَن  ُه  ُأمُّ َوَلَدْتُه  َذِلَك َكَيْوَم 

َفَأْجُروا َلُه َكَما ُكْنُتْم ُتْجَرْوَن َلُه َوُهَو َصِحيٌح« )أمحد ٨))7)).

)باب العبد إذا ابتاله ربه فصبر على البالء(

٥٢- َعْن َأَنسيِ ْبنيِ َماليٍِك، َأنَّ َرُسوَل اهلليِ H َقاَل: »َما ِمْن َعْبٍد َيْبَتِليِه 
اهلُل ِبَبَاٍء ِفي َجَسِدِه، ِإلَّ َقاَل اهلُل ِلْلَمَلِك: اْكُتْب َلُه َصاِلَح َعَمِلِه الَِّذي َكاَن َيْعَمُل. 

َرُه، َوِإْن َقَبَضُه َغَفَر َلُه َوَرِحَمُه« )أمحد )٣5٠)). َفِإْن َشَفاُه َغَسَلُه َوَطهَّ

)باب بالء املؤمن في نفسه وولده وماله(

٥٣- َعْن َأبيِ ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلليِ H: »َما َيَزاُل اْلَبَاُء ِباْلُمْؤِمِن 
َواْلُمْؤِمَنِة ِفي َنْفِسِه َوَوَلِدِه َوَماِلِه، َحتَّى َيْلَقى اهلَل َوَما َعَلْيِه َخِطيَئٌة« )الرتمذي ٣٩٩)).
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)باب املرض َيحطُّ الذنوب(

َفُقْلُت:  َماليٍِك،  ْبَن  َأَنَس  َأَتْيُت  َقاَل:  َثنيِي،  َحدَّ َداُوَد  َأبيِ  ْبُن  َهاُروُن  َعْن   -٥٤
ْعُت  َسميِ َفَقاَل:  َرْأَسُه  َفَرَفَع  َنُعوَدَك.  َأْن  ُبنَا  ُيْعجيِ َوَنْحُن  يٌد،  َبعيِ امَلَكاَن  إيِنَّ  مَحَْزَة،  َأَبا  َيا 
َرُسوَل اهلليِ H َيُقوُل: »َأيَُّما َرُجٍل َعاَد َمِريًضا َفِإنََّما َيُخوُض ِفي الرَّْحَمِة، َفِإَذا 
ي  ذيِ يُح الَّ حيِ َقَعَد ِعْنَد اْلَمِريِض َغَمَرْتُه الرَّْحَمُة«. َقاَل: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلليِ، َهَذا الصَّ

يُض َما َلُه؟ َقاَل: »ُتَحطُّ َعْنُه ُذُنوُبُه« )أمحد ٣٦7٣)). يَض، َفامَلريِ َيُعوُد امَلريِ

َقم( )باب املؤمن إذا أصابه السَّ

يِ  ي اخلرَضيِ اميِ َأخيِ ٍر الرَّ ي، َعْن َعاميِ َثنيِي َعمِّ هيِ َقاَل: َحدَّ ٥٥- َعْن َأُب َمنُْظوٍر، َعْن َعمِّ
، َوَلكيِْن َكَذا َقاَل- َقاَل: إيِينِّ َلبيِبيِاَلديَِنا إيِْذ ُرفيَِعْت  : ُهَو اخلرُْضُ ُّ -َقاَل َأُبو َداُوَد: َقاَل النَُّفْييليِ
َيٌة، َفُقْلُت: َما َهَذا؟ َقاُلوا: َهَذا ليَِواُء َرُسوليِ اهلليِ H. َفَأَتْيُتُه َوُهَو  َلنَا َراَياٌت َوَأْلويِ
، َوَقديِ اْجَتَمَع إيَِلْيهيِ َأْصَحاُبُه، َفَجَلْسُت  َط َلُه كيَِساٌء َوُهَو َجاليٌِس َعَلْيهيِ َت َشَجَرٍة َقْد ُبسيِ حَتْ
َقُم،  ْم، َفَذَكَر َرُسوُل اهلليِ H اأْلَْسَقاَم، َفَقاَل: »ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا َأَصاَبُه السَّ إيَِلْيهيِ
َيْسَتْقِبُل،  ِفيَما  َلُه  َوَمْوِعَظًة  ُذُنوِبِه،  ِمْن  َمَضى  ِلَما  اَرًة  َكاَن َكفَّ ِمْنُه،  اهلُل  َأْعَفاُه  ُثمَّ 
َوِإنَّ اْلُمَناِفَق ِإَذا َمِرَض ُثمَّ ُأْعِفَي َكاَن َكاْلَبِعيِر، َعَقَلُه َأْهُلُه ُثمَّ َأْرَسُلوُه، َفَلْم َيْدِر ِلَم 
اأْلَْسَقاُم؟  َوَما  اهلليِ،  َرُسوَل  َيا  َحْوَلُه:  َّْن  مميِ َرُجٌل  َفَقاَل  َأْرَسُلوُه«.  ِلَم  َيْدِر  َوَلْم  َعَقُلوُه، 
. َفَقاَل َرُسوُل اهلليِ H: »ُقْم َعنَّا َفَلْسَت ِمنَّا«. َفَبْينَا َنْحُن  ْضُت َقطُّ َواهلليِ َما َمريِ
، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلليِ، إيِينِّ  ٌء َقديِ اْلَتفَّ َعَلْيهيِ هيِ يَشْ نَْدُه إيِْذ َأْقَبَل َرُجٌل َعَلْيهيِ كيَِساٌء، َويفيِ َيديِ عيِ
ْعُت فيِيَها َأْصَواَت فيَِراخيِ َطائيٍِر،  مَلَّا َرَأْيُتَك َأْقَبْلُت إيَِلْيَك، َفَمَرْرُت بيَِغْيَضةيِ َشَجٍر، َفَسميِ
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، َفَكَشْفُت هَلَا  ُهنَّ َفاْسَتَداَرْت َعىَل َرْأيسيِ َفَأَخْذهُتُنَّ َفَوَضْعُتُهنَّ يفيِ كيَِسائيِي، َفَجاَءْت ُأمُّ
»َضْعُهنَّ  َقاَل:  ُأواَلءيِ َمعيِي.  َفُهنَّ  بيِكيَِسائيِي،  َفَلَفْفُتُهنَّ   ، َمَعُهنَّ نَّ  َعَلْيهيِ َفَوَقَعْت   ، َعنُْهنَّ
 : َْصَحابيِهيِ ، َفَقاَل َرُسوُل اهلليِ H أليِ ُهنَّ إيِالَّ ُلُزوَمُهنَّ ، َوَأَبْت ُأمُّ َعْنَك«. َفَوَضْعُتُهنَّ

»َأَتْعَجُبوَن ِلُرْحِم ُأمِّ اأْلَْفَراِخ ِفَراَخَها؟«. َقاُلوا: َنَعْم َيا َرُسوَل اهلليِ H. َقاَل: 

َحتَّى  ِبِهنَّ  اْرِجْع  ِبِفَراِخَها،  اِخ  اأْلَْفــرَ ُأمِّ  ِمْن  ِبِعَباِدِه  َأْرَحــمُ  هلُل  ِباْلَحقِّ  َبَعَثِني  »َفَوالَِّذي 

. )أبو داود ٣٠٨٩). يِنَّ «. َفَرَجَع هبيِ ُهنَّ َمَعُهنَّ َتَضَعُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَخْذَتُهنَّ َوُأمُّ

)باب الرجل الصالح إذا بلغ الثمانني والتسعني(

ْن  نَي َسنًَة؛ آَمنَُه اهللُ ميِ ُجُل امُلْسليُِم َأْرَبعيِ ٥٦- َعْن َأَنسيِ ْبنيِ َماليٍِك، َقاَل: إيَِذا َبَلَغ الرَّ
َ اهللُ D َعَلْيهيِ  نَي؛ َلنيَّ ، َوإيَِذا َبَلَغ اخلَْمسيِ ، َواجلَُذاميِ ، َواْلَبَرصيِ َن اجلُنُونيِ َأْنَواعيِ اْلَباَلَيا: ميِ
َأَحبَُّه اهللُ،  نَي؛  ْبعيِ السَّ َبَلَغ  َوإيَِذا  َعَلْيَها،  حُييِبُُّه  إيَِناَبًة  َرَزَقُه اهللُ  تِّنَي؛  السِّ َبَلَغ  َوإيَِذا  َساَبُه،  حيِ
، َوإيَِذا  ، َوحَمَا َعنُْه َسيَِّئاتيِهيِ نُْه َحَسنَاتيِهيِ ، َوإيَِذا َبَلَغ الثَّاَمنيِنَي؛ َتَقبََّل اهللُ ميِ اَمءيِ َوَأَحبَُّه َأْهُل السَّ
 ، رَي اهلليِ يفيِ اأْلَْرضيِ َي َأسيِ َر، َوُسمِّ ْن َذْنبيِهيِ َوَما َتَأخَّ َم ميِ َبَلَغ التِّْسعيِنَي؛ َغَفَر اهللُ َلُه َما َتَقدَّ

. )أمحد ٦)5٦). َع يفيِ َأْهليِهيِ َوُشفِّ

ْثَلُه َقاَل: »ِإَذا  ، َعنيِ النَّبيِيِّ H، ميِ ٥٧- َعْن َعْبديِ اهلليِ ْبنيِ ُعَمَر ْبنيِ اخلَطَّابيِ
َواْلَبَرِص،  اْلُجُنوِن،  ِمَن  اْلَبَاَيا:  َأْنَواِع  ِمْن  اهلُل  آَمَنُه  َسَنًة؛  َأْرَبِعيَن  اْلُمْسِلُم  الرَُّجُل  َبَلَغ 
تِّيَن؛ َرَزَقُه اهلُل  َواْلُجَذاِم، َوِإَذا َبَلَغ اْلَخْمِسيَن؛ َليََّن اهلُل D َعَلْيِه ِحَساَبُه، َوِإَذا َبَلَغ السِّ
َماِء، َوِإَذا َبَلَغ الثََّماِنيَن؛  ْبِعيَن؛ َأَحبَُّه اهلُل، َوَأَحبَُّه َأْهُل السَّ ِإَناَبًة ُيِحبُُّه َعَلْيَها، َوِإَذا َبَلَغ السَّ
َم ِمْن  َتَقبََّل اهلُل ِمْنُه َحَسَناِتِه، َوَمَحا َعْنُه َسيَِّئاِتِه، َوِإَذا َبَلَغ التِّْسِعيَن؛ َغَفَر اهلُل َلُه َما َتَقدَّ

َع ِفي َأْهِلِه« )أمحد 7)5٦). َي َأِسيَر اهلِل ِفي اأْلَْرِض، َوُشفِّ َر، َوُسمِّ َذْنِبِه َوَما َتَأخَّ
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ى فيه األمانه ولم ُيفِش عليه )باب من غسل ميًتا فأدَّ
ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه(

٥٨- َعْن َعائيَِشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلليِ H: »َمْن َغَسَل َميًِّتا َفَأدَّى ِفيِه 
ُه«.  اأْلََماَنَة، َوَلْم ُيْفِش َعَلْيِه َما َيُكوُن ِمْنُه ِعْنَد َذِلَك، َخَرَج ِمْن ُذُنوِبِه َكَيْوَم َوَلَدْتُه ُأمُّ

ا ِمْن  َقاَل: »ِلَيِلِه َأْقَرُبُكْم ِمْنُه ِإْن َكاَن َيْعَلُم، َفِإْن َكاَن َل َيْعَلُم َفَمْن َتَرْوَن َأنَّ ِعْنَدُه َحظًّ
َوَرٍع َوَأَماَنٍة« )أمحد )٤٨٨)).

)باب غسل امليت وتكفينه وحمله والصالة عليه

وعدم إفشاء ما يراه منه ُيْخِرج من اخلطيئة مثل يوم الوالدة(

َنُه،  َوَكفَّ َميًِّتا،  َل  َغسَّ »َمْن   :H اهلليِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:   ٍّ َعيليِ َعْن   -٥٩
َيْوَم  َرَأى؛ َخَرَج ِمْن َخِطيَئِتِه ِمْثَل  َوَلْم ُيْفِش َعَلْيِه َما  َوَحنََّطُه، َوَحَمَلُه، َوَصلَّى َعَلْيِه، 

ُه« )ابن ماجة )٤٦)). َوَلَدْتُه ُأمُّ

)باب من مات فصلى عليه مئة من املسلمني(

ِمَن  ِماَئٌة  َعَلْيِه  »َمْن َصلَّى  َقاَل:   H النَّبيِيِّ  َعنيِ  ُهَرْيَرَة،  َأبيِ  َعْن   -٦٠
اْلُمْسِلِميَن ُغِفَر َلُه« )ابن ماجة ٤٨٨)).

)باب العبد املؤمن إذا مات فصلى عليه ثالثة صفوف(

َة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلليِ H: »َما ِمْن ُمْؤِمٍن  ٦١- َعْن َماليِكيِ ْبنيِ ُهَبرْيَ
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ٌة ِمَن اْلُمْسِلِميَن َيْبُلُغوا َأْن َيُكوُنوا َثَاَثَة ُصُفوٍف، ِإلَّ ُغِفَر َلُه«.  َيُموُت، َفُيَصلِّي َعَلْيِه ُأمَّ

َعَلُهْم َثاَلَثَة ُصُفوٍف.  ى إيَِذا َقلَّ َأْهُل َجنَاَزٍة، َأْن جَيْ َة َيَتَحرَّ َقاَل: َفَكاَن َماليُِك ْبُن ُهَبرْيَ
)أمحد ٤)٦7)).

ر من الذنوب( )باب الصدقة وما ُتَكفِّ

َعْن  َق  َتَصدَّ »َمْن   :H َرُسوُل اهلليِ  َقاَل  َقاَل:   ، تيِ اميِ اْبنيِ الصَّ َعنيِ   -٦٢
َر اهلُل َعْنُه ِبَقْدِر ُذُنوِبِه« )أمحد 7٩٤))). َجَسِدِه ِبَشْيٍء َكفَّ

)باب مجالس الذكر وما يغفر الله ألهلها
وملن جلس فيها ولو كان من غير أهلها(

٦٣- َعْن َأبيِ ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلليِ H: »ِإنَّ هلِلِ َمَاِئَكًة َيُطوُفوَن 
وا ِإَلى  ْكِر، َفِإَذا َوَجُدوا َقْوًما َيْذُكُروَن اهلَل، َتَناَدْوا: َهُلمُّ ُرِق، َيْلَتِمُسوَن َأْهَل الذِّ ِفي الطُّ

ْنَيا«. َقاَل: »َفَيْسَأُلُهْم َربُُّهْم  َماِء الدُّ وَنُهْم ِبَأْجِنَحِتِهْم ِإَلى السَّ َحاَجِتُكْم«. َقاَل: »َفَيُحفُّ

-َوُهَو َأْعَلُم ِمْنُهْم- َما َيُقوُل ِعَباِدي؟ َقاُلوا: َيُقوُلوَن ُيَسبُِّحوَنَك َوُيَكبُِّروَنَك َوَيْحَمُدوَنَك 
ُدوَنَك«. َقاَل: »َفَيُقوُل: َهْل َرَأْوِني؟«. َقاَل: »َفَيُقوُلوَن: َل َواهلِل، َما َرَأْوَك«. َقاَل:  َوُيَمجِّ
َوَأَشدَّ  ِعَباَدًة  َلَك  َأَشدَّ  َرَأْوَك َكاُنوا  َلْو  َقاَل: »َيُقوُلوَن:  َرَأْوِني؟«.  َلْو  »َفَيُقوُل: َوَكْيَف 
»َيْسَأُلوَنَك  َقاَل:  َيْسَأُلوِني؟«.  َفَما  »َيُقوُل:  َقاَل:  َتْسِبيًحا«.  َلَك  َوَأْكَثَر  َتْمِجيًدا  َلَك 
َرَأْوَها«. َقاَل:  َرَأْوَهــا؟«. َقاَل: »َيُقوُلوَن: َل َواهلِل َيا َربِّ َما  اْلَجنََّة«. َقاَل: »َيُقوُل: َوَهْل 
َعَلْيَها  َأَشدَّ  َكاُنوا  َرَأْوَهــا  َأنَُّهْم  َلْو  »َيُقوُلوَن:  َقاَل:  َرَأْوَهــا؟«.  َأنَُّهْم  َلْو  َفَكْيَف  »َيُقوُل: 
ِحْرًصا َوَأَشدَّ َلَها َطَلًبا َوَأْعَظَم ِفيَها َرْغَبًة«. َقاَل: »َفِممَّ َيَتَعوَُّذوَن؟«. َقاَل: »َيُقوُلوَن: 
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ِمَن النَّاِر«. َقاَل: »َيُقوُل: َوَهْل َرَأْوَها؟«. َقاَل: »َيُقوُلوَن: َل َواهلِل َما َرَأْوَها«. َقاَل: »َيُقوُل: 
َفَكْيَف َلْو َرَأْوَها؟«. َقاَل: »َيُقوُلوَن: َلْو َرَأْوَها َكاُنوا َأَشدَّ ِمْنَها ِفَراًرا َوَأَشدَّ َلَها َمَخاَفًة«. 
َقاَل: »َفَيُقوُل: َفُأْشِهُدُكْم َأنِّي َقْد َغَفْرُت َلُهْم«. َقاَل: »َيُقوُل َمَلٌك ِمَن اْلَمَاِئَكِة: ِفيِهْم 
َجِليُسُهْم«.  ِبِهْم  َيْشَقى  َل  اْلُجَلَساُء  ُهُم  َقاَل:  ِلَحاَجٍة.  َجاَء  ِإنََّما  ِمْنُهْم،  َلْيَس  ُفَاٌن 
ا  في رواية مسلم: »َقاَل: َفَيُقوُل: َقْد َغَفْرُت َلُهْم، َفَأْعَطْيُتُهْم َما َسَأُلوا، َوَأَجْرُتُهْم ِممَّ
اٌء، ِإنََّما َمرَّ َفَجَلَس َمَعُهْم. َقاَل:  ، ِفيِهْم ُفَاٌن َعْبٌد َخطَّ اْسَتَجاُروا. َقاَل: َفَيُقوُلوَن: َربِّ

َفَيُقوُل: َوَلُه َغَفْرُت؛ ُهُم اْلَقْوُم َل َيْشَقى ِبِهْم َجِليُسُهْم« )البخاري ٦٤٠٨ - مسلم ٦٨٩)).

)باب كفارة اجمللس)))(

يِنَّ َأَحٌد يفيِ  ُه َقاَل: َكليِاَمٌت اَل َيَتَكلَُّم هبيِ و ْبنيِ اْلَعاصيِ َأنَّ ٦٤- َعْن َعْبديِ اهلليِ ْبنيِ َعْمريِ
يِنَّ َعنُْه، َواَل َيُقوهُلُنَّ يفيِ جَمْليِسيِ َخرْيٍ َوجَمْليِسيِ  َر هبيِ اٍت إيِالَّ ُكفِّ هيِ َثاَلَث َمرَّ نَْد قيَِياميِ هيِ عيِ جَمْليِسيِ
َك،  : ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوبيَِحْمديِ يَفةيِ حيِ َتُم بيِاخلَاَتميِ َعىَل الصَّ يِنَّ َعَلْيهيِ َكاَم خُيْ ذيِْكٍر إيِالَّ ُختيَِم َلُه هبيِ

ُرَك َوَأُتوُب إيَِلْيَك. )أبو داود ٤٨57 - الرتمذي ٣٤٣٣). اَل إيَِلَه إيِالَّ َأْنَت، َأْسَتْغفيِ

فهرس

اَرُة امْلََجالِِس َأْن َيُقوَل  جاءت هذه التسمية من حديث أب هريرة َعنيِ النَّبيِيِّ H، َقاَل: »َكفَّ  (((
اْلَعْبُد...« )أمحد ٨)٨٨).
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t
مقدمة.......................................................................٥
باب من لقي اهلل ال يرشك به شيًئا ُيصيلِّ اخلمس ويصوم رمضان..............٣٠

باب املوحد السامل من الرشك وإن لقي ربه بقراب األرض خطيئة لقيه ربه 
مغفرة...............................................................٣٠ بمثلها 

ُقراب  به اخلطايا ولو كانت  وما يغفر اهلل  التوحيد  باب االستغفار وفضل 
األرض....................................................................٣٠
باب اإلسالم واهلجرة واحلج هتدم ما كان قبلها من الذنوب..................٣١
باب من قرأ سورة )يس( يريد اهلل والدار اآلخرة.............................٣٢
باب قراءة سورة اإلخالص سبٌب ملغفرة الذنوب............................٣٢
ة..............................٣٢ باب من قرأ ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ[ مخسني مرَّ
باب سورة )تبارك( تشفع ملن قرأها حتى يغفر له............................٣٣

احلمد،  وله  امللك  له  له،  رشيك  ال  وحده  اهلل  إالَّ  إله  ال  قال  من  باب 
ة. ومن قال سبحان اهلل وبحمده يف  وهو عىل كلِّ يشٍء قديٌر. يف يوم مائة مرَّ

يوٍم مائة مرة................................................................٣٣
ة إالَّ باهلل................٣٣ باب من قال ال إله إالَّ اهلل واهلل أكرب وال حول وال قوَّ
باب فضل االستغفار.......................................................٣٤
باب هذا الذكر وما ُيغفُر لقائله حني يصبح وحني يميس......................٣٤
باب ما يقول من أكل طعاًما ومن لبس ثوًبا وما ُيغَفُر له......................٣٤
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احليَّ  إالَّ هو  إله  الذي ال  أستغفر اهلل  فراشه:  إىل  يأوي  قال حني  باب من 
القيُّوَم وأتوب إليه ثالث مرات.............................................٣٤
باب املسليَِمني يلتقيان فيتصافحان...........................................٣٥

باب تنزل اخلطايا مع قطر املاء يف الوضوء ويعود بعده من كل خطيئٍة كيوم 
أمه..................................................................٣٥ ولدته 
باب من توضأ نحو هذا الوضوء وصىل ركعتني ال حيدث فيهام نفسه..........٣٥
باب العبد إذا أذنب ذنًبا فأحسن الطُّهور ثم صىل ركعتني ثم استغفر..........٣٦
باب هذا الذكر عند سامع األذان وما ُيغفُر لقائله.............................٣٦
باب فضل التأذين وفضل شهود صالة اجلامعة..............................٣٧
باب املصيل يؤذن ويقيم إذا كان يف مكان بعيد ال يراه أحد خوًفا من اهلل.......٣٧
باب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة..................................٣٧
باب الصالة حُتتُّ اخلطايا كام يتحاتُّ ورُق الشجر...........................٣٧

الصالة  وانتظار  املكروهات  يف  الوضوء  وإسباغ  اجلامعات  إىل  امليُش  باب 
بعد الصالة من فعل ذلك كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه.....................٣٨
ُث فيهام نفسه......................................٣٨ باب صالة ركعتني ال حُيدِّ
باب من وافق تسميعه تسميع املالئكة يف الصالة.............................٣٩
باب من وافق تأمينه تأمني املالئكة يف الصالة................................٣٩
باب التسبيح والتحميد والتكبري والتهليل دبر كل صالة.....................٣٩
باب من سبَّح دبر صالة الغداة مئة وهلل مئة................................٣٩

وحده  اهلل  إالَّ  إله  وال  هلل،  واحلمد  اهلل،  وسبحان  أكرب،  اهلل  قال  من  باب 
ة................٤٠ ال رشيك له، وال حول وال قوة إالَّ باهلل دبر كلِّ صالة مئة مرَّ
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باب من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى اجلمعة فاستمع وأنصت..............٤٠
كيوم  ذنوبه  من  خرج  الضحى  صىل  ثم  الوضوء  فأحسن  توضأ  من  باب 

أمه..................................................................٤٠ ولدته 
ه بعد صالة الفجر حتى يصيل الضحى.................٤١ باب من قعد يف مصالَّ
باب من حافظ عىل صالة الضحى..........................................٤١
باب من صام رمضان وقامه إيامًنا واحتساًبا ُغفر ما تقدم من ذنبه.............٤١
باب من صام رمضان وقامه إيامًنا واحتساًبا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه...٤٢
باب من قام ليلة القدر إيامًنا واحتساًبا.......................................٤٢
باب الصائم يعود مريًضا ويشهد جنازة.....................................٤٣
باب من أتى املسجد احلرام حلٍج أو عمرة ومل يرفث ومل يفسق.................٤٣
باب من أهلًّ بحجٍّ أو عمرة من املسجد األقىص.............................٤٣
باب من حفظ برصه ولسانه يوم عرفة.......................................٤٤
باب صيام يوم عرفة وما ُيغَفر لصاحبه......................................٤٤
باب من طاف بالبيت مخسني مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.............٤٤

م إذا لبَّى من بعد ارتفاع الشمس حتى غروهبا غربت ذنوبه كام  باب امُلحريِ
أمه..................................................................٤٤ ولدته 

باب من جاء إىل املسجد األقىص ال ينهزه إال الصالة فيه خرج من خطيئته 
كيوم ولدته أمه.............................................................٤٥
باب من خرج جماهًدا يف سبيل اهلل ابتغاء مرضاته.............................٤٥
باب من لقي العدو فقاتل حتى ُيقتل........................................٤٥
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باب الشهيد ُيغفر له يف أول ُدفعة من دمه....................................٤٦
التوبة...........................................................٤٦ فضل  باب 

باب إذا ابتىل اهلل عبده املؤمن فحمده عىل ما ابتاله به قام من مضجعه كيوم 
أمه..................................................................٤٧ ولدته 
باب العبد إذا ابتاله ربه فصرب عىل البالء.....................................٤٧
باب بالء املؤمن يف نفسه وولده وماله.......................................٤٧
باب املرض حَيطُّ الذنوب...................................................٤٨
َقم................................................٤٨ باب املؤمن إذا أصابه السَّ
باب الرجل الصالح إذا بلغ الثامنني والتسعني................................٤٩

باب من غسل ميًتا فأدَّى فيه األمانه ومل ُيفشيِ عليه ما يكون منه عند ذلك 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه..............................................٥٠

منه  يراه  ما  إفشاء  وعدم  عليه  والصالة  ومحله  وتكفينه  امليت  غسل  باب 
ج من اخلطيئة مثل يوم الوالدة...........................................٥٠ خُيْريِ
باب من مات فصىل عليه مئة من املسلمني...................................٥٠
باب العبد املؤمن إذا مات فصىل عليه ثالثة صفوف..........................٥٠
ر من الذنوب..........................................٥١ باب الصدقة وما ُتَكفِّ
باب جمالس الذكر وما يغفر اهلل ألهلها وملن جلس فيها ولو كان من غري أهلها....٥١
باب كفارة املجلس.........................................................٥٢
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