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الإهداء

إلى روح العلامة الفهامة الفقيه المدقق الولي الصالح

ه( َّ سيدي وشيخي عبد السلام البزنطي )رحمه الل

شيخ العلم الشريف بمدرسة عثمان باشا

الساقزلي بطرابلس غرب المحروسة



مقدمة

﷽

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا وموالنا ونبينا 

ورسولنا محمد، الرحمة السابقة، الالحقة، الواسعة، الشاملة، المهداة 

للعالمين. 

أما بعد:

تهوي  تزال  ال  األمّارة  والنفُس  يمضي،  قد  اإلنسان  ُعُمر  فإّن 

والتّقصيرات  والغفالت  والُعيوب  الذُّنوب  من  متعّددة  بخطايا  به، 

والتّسويفات المهلكات، حتى تحار نفسه اللّوامة في أمر نفسه األمّارة، 

من  تقنُط  وقد  وغيّها،  واعوجاجها  عنادها  إصالح  من  تيأُس  وقد 

الوصول إلى مقام النفس المطمئنة الراجعة إلى ربها راضية مرضيّة، 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ ۀ  تعالى:  قوله  يتذّكر  العبد  لكن 

ھ ھ   ھ ے﴾ ]الزمر: 53[، وقوله تعالى: ﴿ھ ھ ھ ے 

من ضرر 
الخطيئة 

والمعصية

األربعون 
النافعة المنجية
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ـ   الجربعون الرالعة المرأية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   8

ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ﴾ ]النساء: 64[.

لذلك جئُت إلى هدي رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وصحبه 

وسلم(، ألختار أربعين حديثًا من أحاديثه الّشريفة في شأن )الخطأ، 

مُقتديًا  خطاياهم(،  من  خالصهم  وُسبل  والخّطائين،  والخطيئة، 

بمن جمع األربعينيات من سلفنا الصالح رحمهم اهلل تعالى، وكلّها 

مرفُوعة، سوى حديث واحد موقوف.

األذكار،  فضائل  في  أحاديَث  األربعين،  هذه  مع  أضفُت  كما 

استغفاًرا، وهيللة، وتسبيًحا، وصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ودعاءً، وسّميتها: 

األوراد واألذكار المخلّصة من ُظلمات الخطايا والمعصية، استمطاًرا 

للفضل، ومحبّة للخير، وتكّرم شيخي محمد العجيل الفيتوري بتخريج 

األحاديث في الهوامش مشكوًرا، كما تكّرم شيخي مُنصف الدعماشي 

مشكوًرا ببعض التّصويبات والمقترحات، وتّم العمل بمقتضاها.

ولقد مّن اهلل عّز وجل عليَّ بأسانيد متّصلة بكتُب السنّة والحديث، 

السالم  عبد  العالمة  شيخنا  وأسانيد  ُطرق  ومنها:  مُباركة،  طرق  من 

المالكي  علوي  محمد  العالمة  وشيخنا  تعالى،  اهلل  رحمه  البزنطي 
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رحمه اهلل تعالى، وشيخنا العالمة علي جمعة حفظه اهلل تعالى، وشيخنا 

العالمة جمال فاروق الّدقاق حفظه اهلل تعالى.

وهذا ما في الوسع، و﴿ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉې  ې ې ې ى   ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ  ۇئ  

جئحئ  ی  ی  ی    ی  ىئ  ىئ   ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ    ۆئ    ۇئ 

مئ ىئ يئ  جب حبخب  مب ىب يب جت حت خت﴾ 

]البقرة: 286[.

* * *
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 الحديث األول
باب: )البسملة(

عن أبي هريرة � عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكلُّ أَمٍْر ِذي بَاٍل 
ِحيِم فهو أَقَْطُع«))). ْحَمِن الرَّ اَل يُبَْدأُ فِيِه بِبِْسِم اهللِ الرَّ

* * *

أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب الجامع ألخالق الراوي وآداب   (((
السامع 69/2، وذكره اإلمام النووي في األذكار ص202، وعزاه مع 
مجموعة من الروايات األخرى لإلمام الرهاوي في أربعينه، وقال: 
وهو حديث حسن، وكذا أشار إلى حسنه اإلمام زكريا األنصاري 
في منحة الباري بشرح صحيح البخاري 65/1، واإلمام السيوطي 
في نواهد األبكار وشواهد األفكار 92/1، وقال اإلمام ابن عالن 
في الفتوحات الربانية على األذكار النووية 290/3: قال السخاوي: 
هذا حديث غريب، وقال الحافظ: في سنده ضعف وسقط بعض 

رواته.
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 الحديث الثاني

باب: )اتباع السيطة الحسرة تمحها(

َعْن أَبي ذَرٍّ ومعاِذ بن َجبٍَل رضي اهلل عنهما، أّن رسول اهلل 
تَمُحَها،  الَحَسنَةَ  يِّئَةَ  السَّ وأَتْبِِع  ُكنَْت،  َحيثَُما  اهلل  »اتَِّق  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص 

وَخالِِق النَّاَس بُِخلٍُق َحَسٍن«))).

* * *

أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، في أبواب البر والصلة، باب: ما جاء   (((
في معاشرة الناس، برقم 1987، وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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 الحديث الثالث

ه بقوم يخططون( َّ باب: )لو لم تخططوا لجاء الل

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سمعُت  قال:   ،� مالك  بن  أَنَس  َعْن 
َِّذي نَْفِسي بِيَِدِه، لَْو أَْخَطأْتُْم َحتَّى تَْمَلَ َخَطايَاُكْم مَا بَيَْن  يقول: »َوال
ٍد  َِّذي نَْفُس مَُحمَّ َماِء َواأْلَْرِض، ثُمَّ اْستَْغَفْرتُُم اهللَ لََغَفَر لَُكْم، َوال السَّ
بِيَِدِه، لَْو لَْم تُْخِطئُوا لََجاءَ اهللُ بَِقْوٍم يُْخِطئُوَن، ثُمَّ يَْستَْغِفُروَن اهللَ، 

فَيَْغِفُر لَُهْم«))). 

* * *

وذكره   ،13493 برقم   ،146/21 مسنده  في  أحمد  اإلمام  أخرجه   (((
215/10، وقال:  الفوائد  الزوائد ومنبع  الهيثمي في مجمع  اإلمام 

رواه أحمد وأبويعلى، ورجاله ثقات. 
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 الحديث الرابع

باب: )قبول التوبة قبل الغرغرة(

عن عبد اهلل بن ُعمر � أّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إنَّ اهللَ 
يقبَُل توبةَ العبِْد ما لم يَُغْرِغْر)))«))).

* * *

﴿ڤ    تعالى:  قال  كما  الحلقوم،  الروح  بلوغ  بالغرغرة  المقصود   (((
والغرغرة   ،]84  -83 ڄ﴾ ]الواقعة:  ڄ  * ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  

معناها: صوت الحشرجة في الحلق عند خروج الروح. 
أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، في أبواب الدعوات، برقم 3537،   (((

وقال: هذا حديث حسن غريب.
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 الحديث الةامس

باب: )الةطيطة مكتوبة(

ْردَاِء �، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »ُكلُّ َشْيٍء يَتََكلَُّمهُ  َعْن أَبِي الدَّ
ابُْن آدَمَ فَِإنَّهُ مَْكتُوٌب َعلَيِْه، فَِإذَا أَْخَطأَ الَْخِطيئَةَ َوأََحبَّ أَْن يَتُوَب 
َماِء، ثُمَّ  إِلَى اهللِ َعزَّ َوَجلَّ فَلْيَأِْت بُْقَعةً َرفِيَعةً فَلْيَْمُددْ يََديِْه إِلَى السَّ
ِّي أَتُوُب إِلَيَْك ِمنَْها اَل أَْرِجُع إِلَيَْها أَبًَدا، فَِإنَّهُ يَْغِفُر لَهُ مَا لَْم  يَُقوُل: إِن

يَْرِجْع فِي َعَمِلِه ذَلَِك«))).

* * *

أخرجه الحافظ الطبراني في كتاب الدعاء ص85، باب: ما جاء في   (((
المستدرك  في  الحاكم  207، واإلمام  برقم  الدعاء،  في  الدين  رفع 
على الصحيحين 697/1، برقم 1899، وقال: هذا حديث صحيح 

على شرط الشيخين، ولم يخّرجاه.
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 الحديث السادس

باب: )تجاوز الباري عي الةطأ(

عن ُعقبة بن عامر � عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َوَضَع اهللُ َعْن 
أُمَّتِي الَْخَطأَ َوالنِّْسيَاَن، َومَا اْستُْكِرُهوا َعلَيِْه«))).

* * *

أخرجه اإلمام البيهقي في السنن الكبرى 584/7، برقم 15096.   (((
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 الحديث السابع

باب: )التخوف مي العمد(

عن أبي هريرة � عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مَا أَْخَشى َعلَيُْكُم 
الَْفْقَر، َولَِكْن أَْخَشى َعلَيُْكُم التََّكاثَُر، َومَا أَْخَشى َعلَيُْكُم الَْخَطأَ، 

َولَِكْن أَْخَشى َعلَيُْكُم الَْعْمَد«))).

* * *

واإلمام   ،8074 برقم   ،440/13 مسنده  في  أحمد  اإلمام  أخرجه   (((
 ،3970 برقم   ،582/2 الصحيحين  على  المستدرك  في  الحاكم 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخّرجاه، ووافقه 

اإلمام الذهبي.
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 الحديث الثامي

ه في الدنيا والآخرة( َّ باب: )ستر الل

عن أبي موسى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »مَا َستََر اهللُ َعلَى َعبٍْد ذَنْبًا فِي 
نْيَا فََعيََّرهُ بِِه يَْومَ الِْقيَامَِة«))). الدُّ

* * *

 ،6303 برقم   ،244/6 األوسط  المعجم  في  الطبراني  اإلمام  أخرجه   (((
 ،192/10 الفوائد  ومنبع  الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  اإلمام  وذكره 
وقال: رواه البزار، والطبراني، وفيه عمر بن سعيد األبَّح، وهو ضعيف. 
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 الحديث التاسع

باب: )التحذير مي الإصرار على الةطيطة(

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  العاص  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  عن 
»اْرَحُموا تُْرَحُموا، َواْغِفُروا يَْغِفِر اهللُ لَُكْم، َويٌْل أِلَقَْماِع))) الَْقْوِل، 
َِّذيَن يُِصرُّوَن َعلَى مَا فََعلُوا، َوُهْم يَْعلَُموَن«))). يَن))) ال َويٌْل لِلُْمِصرِّ

األقماع: جمع قمع بكسر القاف وفتح الميم أو سكونه، وهو اإلناء الذي   (((
يجعل في رأس الظرف ليمل، والمعنى المراد: أنهم يسمعون القول وال 
الضيق حتى  اإلناء  رأس  في  تجعل  التي  باألقماع  فشبّههم  به،  يعملون 
به،  تنتفع  فيها وال  يمكث  غيرها وال  إلى  فيمر  الماء  فيها  يمل ويصب 

فكذلك هؤالء يمر القول على آذانهم فال يحفظونه وال يعملون به.
علمهم  مع  يتوبون  الذنب وال  على  يقيمون  الذين  المصرون هم:   (((

بحرمة الذنب والجزاء عليه.
وذكره   ،7041 برقم   ،619/11 مسنده  في  أحمد  اإلمام  أخرجه   (((
191/10، وقال:  الفوائد  الزوائد ومنبع  الهيثمي في مجمع  اإلمام 
الشرعي،  يزيد  بن  الصحيح غير حبان  رواه أحمد، ورجاله رجال 

ووثقه ابن حبان، ورواه الطبراني كذلك.
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 الحديث العاشر

باب: )التحذير مي الرّان(

عن أبي هريرة � عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إِنَّ الَعبَْد إِذَا أَْخَطأَ 
َوتَاَب  َواْستَْغَفَر  نََزَع  ُهَو  فَِإذَا  َسْودَاءُ،  نُْكتَةٌ  قَلْبِِه  فِي  نُِكتَْت  َخِطيئَةً 
َِّذي  اُن))) ال ُسِقَل قَلْبُهُ، َوإِْن َعادَ ِزيَد فِيَها َحتَّى تَْعلَُو قَلْبَهُ، َوُهَو الرَّ

ذََكَر اهللُ ﴿ ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ        ڍ﴾«))).

* * *

الران هو الغطاء والحجاب الكثيف يغّطي القلب من كثرة الذنوب،   (((
ويكون حجابا عن التوبة.

باب:  القرآن،  تفسير  أبواب  في  سننه،  في  الترمذي  اإلمام  أخرجه   (((
ومن سورة ويل للمطففين، برقم 3334، وقال: هذا حديث حسن 

صحيح. 
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 الحديث الحادي عشر

باب )التّحذير مي خطايا اللّسان(

عن عبد اهلل بن مسعود � عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أَْكثَُر 
َخَطايَا ابِن آدَمَ فِي لَِسانِِه«))).

* * *

أخرجه اإلمام الطبراني في المعجم الكبير 197/10، برقم 10446،   (((
وقال اإلمام العراقي في المغني عن حمل األسفار ص998: خرجه 
بَِسنَد  الّشعب  فِي  َوالْبَيَْهِقّي  الصمت  فِي  نْيَا  الدُّ أبي  َوابْن  بََرانِّي  الطَّ

حسن.



ـ   الجربعون الرالعة المرأية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   22

 الحديث الثاني عشر

ه والةطأ مي الرفس( َّ باب: )الصواب مي الل

َعْن مَْسُروٍق، قال: »َكتََب َكاتٌَب لُِعَمَر بِْن الَْخطَّاِب �: 
َهَذا مَا أََرى اهللُ أَِميَر الُْمْؤِمنِيَن ُعَمَر، فَانْتََهَرهُ ُعَمُر �، َوقَاَل: 
اَل، بَِل اْكتُْب: »َهَذا مَا َرأَى ُعَمُر«، فَِإْن َكاَن َصَوابًا فَِمَن اهللِ، َوإِْن 

َكاَن َخَطأً فَِمْن ُعَمَر«))).

* * *

أخرجه اإلمام البيهقي في السنن الكبرى 197/10، برقم 20348،   (((
إسناده   :472/4 الحبير  التلخيص  في  حجر  ابن  الحافظ  وقال 

صحيح. 
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 الحديث الثالث عشر

باب: )الرحمة هي المرجاة(

اءً، إاِلَّ مَا  عن عبد اهلل بن ُعمر � قال: »ابُْن آدَمَ ُخِلَق َخطَّ
.(((» َُرِحَم اهلل

* * *

برقم   ،100/1 والرقائق  الزهد  كتاب  في  المبارك  ابن  اإلمام  أخرجه   (((
.284
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 الحديث الرابع عشر

باب: )التّسديد والتّقريب والقصد(

َي  عن أبي هريرة � قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لَْن يُنَجِّ
أََحًدا ِمنُْكْم َعَملُهُ« قَالُوا: َوالَ أَنَْت يَا َرُسوَل اهللِ؟ قَاَل: »َوالَ أَنَا، 
َوُروُحوا،  َواْغُدوا  َوقَاِربُوا،  بَِرْحَمٍة، َسدِّدُوا  َدنِي اهللُ  يَتََغمَّ أَْن  إاِلَّ 

لَْجِة)))، َوالَقْصَد الَقْصَد تَبْلُُغوا«))). َوَشْيءٌ ِمَن الدُّ

* * *

والدلجة:  آخره،  في  السير  والروحة:  النهار،  أول  في  السير  الغدوة:   (((
السير في أول الليل.

أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه، في كتاب الرقاق، باب: القصد   (((
والمداومة على العمل، برقم 6463.
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 الحديث الةامس عشر

باب: )القصد بالرية(

عن عمر بن الخطاب � قال: سمعت رسول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
إِلَى  ِهْجَرتُهُ  َكانَْت  فََمْن  نََوى،  مَا  امِْرٍئ  َولُِكلِّ  بِالنِّيَِّة،  »األَْعَماُل 
اهللِ َوَرُسولِِه فَِهْجَرتُهُ إِلَى اهللِ َوَرُسولِِه، َومَْن َكانَْت ِهْجَرتُهُ لُدنْيَا 

ُجَها، فَِهْجَرتُهُ إِلَى مَا َهاَجَر إِلَيِْه« ))). يُِصيبَُها، أَِو امَْرأٍَة يَتََزوَّ

* * *

ما  باب:  البخاري في صحيحه، في كتاب اإليمان،  أخرجه اإلمام   (((
جاء إن األعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، برقم 54.
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 الحديث السادس عشر

باب: )استمداد الرحمة بالرحمة(

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رســول  عن   � عمرو  بن  اهلل  عبد  عن 
اِحُموَن يَْرَحُمُهُم الرَّْحَمُن، اْرَحُموا مَْن فِي األَْرِض يَْرَحْمُكْم  »الرَّ
ِحُم ُشْجنَةٌ))) ِمَن الرَّْحَمِن، فََمْن َوَصلََها َوَصلَهُ  َماِء، الرَّ مَْن فِي السَّ

اهللُ َومَْن قََطَعَها قََطَعهُ اهللُ«))).

* * *

أصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة، والمعنى: أنها شعبة متصلة   (((
من الرحمن، من وصلها وصله، ومن قطعها قطعه.

ما  بابا:  والصلة،  البر  أبواب  في  الترمذي في سننه،  اإلمام  أخرجه   (((
جاء في رحمة المسلمين، برقم 1924.
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 الحديث السابع عشر

باب: )تكرار التوبة مي الذنوب(

َعِن ابِْن َعبَّاٍس � عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إِنَّ للُمْؤِمٍن 
ذَنْبًا قَِد اْعتَادَهُ الَْفيْنَةَ بَْعَد الَْفيْنَِة)))، َوذَنْبًا لَيَْس بِتَاِرِكِه َحتَّى يَُموَت 
اءً نَسيًّا، إِذَا ذُكَِّر  اَعةُ، إِنَّ الُْمْؤِمَن ُخِلَق مُْذنِبًا َخطَّ أَْو تَُقومَ َعلَيِْه السَّ

ذََكَر«))).

* * *

الفينة بعد الفينة: أي الحين بع الحين، والساعة بعد الساعة.  (((
أخرجه اإلمام البيهقي في شعب اإليمان 9:329، برقم 6722.  (((
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 الحديث الثامي عشر

ُمحى بالتوبة( باب: )عظم الةطيطة ي

عن أبي هريرة � عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لَْو أَْخَطأْتُْم َحتَّى 
َماءَ، ثُمَّ تُبْتُْم، لَتَاَب اهللُ َعلَيُْكْم«))). تَبْلَُغ َخَطايَاُكُم السَّ

* * *

أخرجه اإلمام ابن ماجه في سننه، في كتاب الزهد، باب: ذكر التوبة،   (((
برقم 4248، وقال اإلمام البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد 

ابن ماجه 246/4: هذا إسناد حسن.



ـ   29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مي عرر الةطيطة والمعصية  

 الحديث التاسع عشر

ه بتوبة العبد( َّ باب: )لرح الل

بِتَْوبَِة  فََرًحا  أََشدُّ  »هلَلُ  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن   � أنس  عن 
َعبِْدِه ِحيَن يَتُوُب إِلَيِْه، ِمْن أََحِدُكْم َكاَن َعلَى َراِحلَتِِه بِأَْرِض فاََلٍة، 
َشَجَرةً،  فَأَتَى  ِمنَْها،  فَأَيَِس  َوَشَرابُهُ،  َطَعامُهُ  َوَعلَيَْها  ِمنْهُ  فَانَْفلَتَْت 
فَاْضَطَجَع فِي ِظلَِّها، قَْد أَيَِس ِمْن َراِحلَتِِه، فَبَيْنَا ُهَو َكَذلَِك إِذَا ُهَو 
ِة الَْفَرِح: اللُهمَّ  بَِها، قَائَِمةً ِعنَْدهُ، فَأََخَذ بِِخَطاِمَها، ثُمَّ قَاَل ِمْن ِشدَّ

ِة الَْفَرِح«))). َُّك، أَْخَطأَ ِمْن ِشدَّ أَنَْت َعبِْدي َوأَنَا َرب

* * *

أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، في كتاب التوبة، باب: في الحض   (((
على التوبة والفرح بها، برقم 2747.
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 الحديث العشرون

باب: )الردم كفارة(

عن عبد اهلل بن مسُعود � عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »مَْن أَْخَطأَ 
اَرتُهُ«))). َخِطيئَةً، أَْو أَذْنََب ذَنْبًا، ثُمَّ نَِدمَ فَُهَو َكفَّ

* * *

 ،6633 برقم   ،263/9 اإليمان  شعب  في  البيهقي  اإلمام  أخرجه   (((
 :391/2 الصغير  الجامع  بشرح  التيسير  في  المناوي  اإلمام  وقال 

وإسناده حسن. 
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 الحديث الحادي والعشرون

باب: )الحزن كفارة(

َكثَُرْت  »إِذَا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قالت:   � عائشة  عن 
َرَها  بِالُْحْزِن لِيَُكفِّ ُرَها ابْتاََلهُ اهللُ  مَا يَُكفِّ ذُنُوُب الَْعبِْد َولَْم يَُكْن لَهُ 

َعنْهُ«))).

* * *

وذكره   ،25236 برقم   ،134/42 مسنده  في  أحمد  اإلمام  أخرجه   (((
وقال:   ،291/2 الفوائد  ومنبع  الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  اإلمام 
رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.
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 الحديث الثاني والعشرون

ه بالفرض والروالل( َّ باب: )التقرب إلى الل

عن أبي هريرة � عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إِنَّ اهللَ قَاَل: مَْن 
َعادَى لِي َولِيًّا فََقْد آذَنْتُهُ بِالَحْرِب، َومَا تََقرََّب إِلَيَّ َعبِْدي بَِشْيٍء 
إِلَيَّ  يَتََقرَُّب  َعبِْدي  يََزاُل  َومَا  َعلَيِْه،  افْتََرْضُت  ا  ِممَّ إِلَيَّ  أََحبَّ 
بِِه،  يَْسَمُع  َِّذي  ال َسْمَعهُ  ُكنُْت  أَْحبَبْتُهُ:  فَِإذَا  أُِحبَّهُ،  َحتَّى  بِالنََّوافِِل 
َّتِي يَْمِشي  َّتِي يَبِْطُش بَِها، َوِرْجلَهُ ال َِّذي يُبِْصُر بِِه، َويََدهُ ال َوبََصَرهُ ال
َّهُ، َولَئِِن اْستََعاذَنِي أَلُِعيَذنَّهُ، َومَا تََردَّدُْت)))  بَِها، َوإِْن َسأَلَنِي أَلُْعِطيَن

اهلل تعالى ال يُوصف بالتردد ألنه يعلم عواقب األمور.   (((
والمراد به: تردد المالئكة الذين يعالجون قبض الروح، وأضافه الحق   

إلى نفسه ألنه واقع بأمره ﴿ڦ  ڦ ڦ﴾ ]األنبياء: 27[. 
والمعنى المراد: هو إرادة اللطف بالعبد، فإن المالئكة الكرام إذا نظروا   
في  فترددوا  احترموه،  الدنيا  ألهل  به  المنفعة  وعظم  المؤمن  قدر  إلى 
بُّدا من  لم يجدوا  أمر ربهم  فإذا ذكروا  إليه لقبض روحه  أيديهم  بسط 
= امتثاله، فكأنّهم يتردّدون. 
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َعْن َشْيٍء أَنَا فَاِعلُهُ تََردُِّدي َعْن نَْفِس الُمْؤِمِن، يَْكَرهُ الَمْوَت َوأَنَا 
أَْكَرهُ مََساءَتَهُ«))).

* * *

أما الرب سبحانه فهو منّزه عن هذا المعنى، فالمراد: ما تردد مالئكتي،   =
فكأنهم يريدون تأخير قبض روحه لما يعلمون من محبة اهلل له ومكانته 

عند اهلل وانتفاع الناس به. 
أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه، في كتاب الرقاق، باب: التواضع،   (((

برقم 6502.



ـ   الجربعون الرالعة المرأية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   34

 الحديث الثالث والعشرون

باب: )الاستغفار(

عن أنس بن مالك � قال: سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »قَاَل 
ََّك مَا دََعْوتَنِي َوَرَجْوتَنِي َغَفْرُت  اهللُ تَبَاَرَك َوتََعالَى: يَا ابَْن آدَمَ إِن
لََك َعلَى مَا َكاَن فِيَك َواَل أُبَالِي، يَا ابَْن آدَمَ لَْو بَلََغْت ذُنُوبَُك َعنَاَن 
ََّك  َماِء))) ثُمَّ اْستَْغَفْرتَنِي َغَفْرُت لََك، َوالَ أُبَالِي، يَا ابَْن آدَمَ إِن السَّ
تُْشِرُك بِي َشيْئًا  لَْو أَتَيْتَنِي بُِقَراِب األَْرِض))) َخَطايَا ثُمَّ لَِقيتَنِي الَ 

أَلَتَيْتَُك بُِقَرابَِها مَْغِفَرةً«))).

* * *

عنان السماء: ما يرتفع منها وما يبدو للناظر كالسحاب.  (((
جوده  سعة  عن  عبارة  وهذا  ملها،  يقارب  ما  أي  األرض:  قراب   (((

تعالى وكرمه. 
أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، في أبواب الدعوات، برقم 3540،   (((

وقال: هذا حديث حسن غريب. 
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 الحديث الرابع والعشرون

باب: )تكرار الاستغفار(

 ، ِِّه عن أبي هريرة � عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فِيَما يَْحِكي َعْن َرب
تَبَاَرَك  فََقاَل  ذَنْبِي،  لِي  اْغِفْر  اللُهمَّ  فََقاَل:  ذَنْبًا،  َعبٌْد  قَاَل: »أَذْنََب 
نَْب، َويَأُْخُذ  ًّا يَْغِفُر الذَّ َرب َوتََعالَى: أَذْنََب َعبِْدي ذَنْبًا، فََعِلَم أَنَّ لَهُ 
نِْب، ثُمَّ َعادَ فَأَذْنََب، فََقاَل: أَْي َربِّ اْغِفْر لِي ذَنْبِي، فََقاَل تَبَاَرَك  بِالذَّ
نَْب، َويَأُْخُذ  ًّا يَْغِفُر الذَّ َرب َوتََعالَى: َعبِْدي أَذْنََب ذَنْبًا، فََعِلَم أَنَّ لَهُ 
نِْب، ثُمَّ َعادَ فَأَذْنََب فََقاَل: أَْي َربِّ اْغِفْر لِي ذَنْبِي، فََقاَل تَبَاَرَك  بِالذَّ
نَْب، َويَأُْخُذ  ًّا يَْغِفُر الذَّ َرب َوتََعالَى: أَذْنََب َعبِْدي ذَنْبًا، فََعِلَم أَنَّ لَهُ 

نِْب، اْعَمْل مَا ِشئَْت فََقْد َغَفْرُت لََك«))). بِالذَّ

* * *

باب:  التوبة،  كتاب  في  صحيحه،  في  مسلم  اإلمام  اإلمام  أخرجه   (((
قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة، برقم 2758. 
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 الحديث الةامس والعشرون

َحر( باب: )الاستغفار في الّسَ

عن أبي هريرة � عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يَنِْزُل اهللُ إِلَى 
ُل، فَيَُقوُل: أَنَا  نْيَا ُكلَّ لَيْلٍَة ِحيَن يَْمِضي ثُلُُث اللَّيِْل اأْلَوَّ َماِء الدُّ السَّ
ذَا  مَْن  لَهُ،  فَأَْستَِجيَب  يَْدُعونِي  َِّذي  ال ذَا  مَْن  الَْمِلُك،  أَنَا  الَْمِلُك، 
َِّذي يَْستَْغِفُرنِي فَأَْغِفَر لَهُ، فاََل يََزاُل  َِّذي يَْسأَلُنِي فَأُْعِطيَهُ، مَْن ذَا ال ال

َكَذلَِك َحتَّى يُِضيءَ الَْفْجُر«))).

* * *

أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه كتاب صالة المسافرين وقصرها،   (((
باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، واإلجابة فيه، برقم 

.758
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 الحديث السادس والعشرون

باب: )استغفار الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للمؤمرين والمؤمرات(

َعْن عاصم األحول عن َعبِْد اهللِ بِْن َسْرِجٍس �، َرأَيُْت 
َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوأََكلُْت مََعهُ، فَُقلُْت: َغَفَر اهللُ لََك يَا َرُسوَل اهللِ، 
قَاَل: »َولََك«، قُلُْت لَِعبِْد اهللِ: أَْستَْغَفَر لََك َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص؟ قَاَل: 

مث  جث       ﴿ يت  اْليـَـةَ  َهِذِه  تاََل  ثُمَّ  َولَُكْم،  نََعْم، 
ىث﴾ ]محمد: 19[))).

* * *

اليوم  عمل  كتاب  في  الكبرى،  السنن  في  النسائي  اإلمام  أخرجه   (((
والليلة، باب: إذا قيل للرجل: غفر اهلل لك ما يقول؟، برقم 10183.
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 الحديث السابع والعشرون

 باب: )طلب الاستغفار مي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

والتبرك بيده الشريفة(

مََع َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل: َحَجْجنَا  اأْلَْسَوِد �  بِْن  يَِزيَد  عن 
بِْح أَِو الَْفْجِر،  ةَ الَْودَاِع، قَاَل: فََصلَّى بِنَا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلصَصاَلةَ الصُّ َحجَّ
قَاَل: ثُمَّ انَْحَرَف َجالًِسا، َواْستَْقبََل النَّاَس بَِوْجِهِه، فَِإذَا ُهَو بَِرُجلَيِْن 
بَِهَذيِْن  »ائْتُونِي  فََقاَل:  النَّاِس،  مََع  يَُصلِّيَا  لَْم  النَّاِس  َوَراِء  ِمْن 
ُجلَيِْن«، قَاَل: فَأُتَِي بِِهَما تَْرَعُد فََرائُِصُهَما، فََقاَل: »مَا مَنََعُكَما أَْن  الرَّ
َّا ُكنَّا قَْد َصلَّيْنَا فِي الرَِّحاِل.  تَُصلِّيَا مََع النَّاِس؟«، قَااَل: يَا َرُسوَل اهللِ إِن
اَلةَ مََع  قَاَل: »فاََل تَْفَعاَل، إِذَا َصلَّى أََحُدُكْم فِي َرْحِلِه، ثُمَّ أَدَْرَك الصَّ
ََّها لَهُ نَافِلَةٌ«. قَاَل: فََقاَل أََحُدُهَما: اْستَْغِفْر  مَاِم، فَلْيَُصلَِّها مََعهُ، فَِإن اإْلِ
لِي يَا َرُسوَل اهللِ. فَاْستَْغَفَر لَهُ، قَاَل: َونََهَض النَّاُس إِلَى َرُسوِل اهللِ 
َجاِل َوأَْجلَُدهُ. قَاَل: فََما  ملسو هيلع هللا ىلص َونََهْضُت مََعُهْم، َوأَنَا يَْومَئٍِذ أََشبُّ الرِّ
فَأََخْذُت  َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص،  إِلَى  َوَصلُْت  َحتَّى  النَّاَس  أَْزَحُم  ِزلُْت 
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بِيَِدِه فََوَضْعتَُها إِمَّا َعلَى َوْجِهي أَْو َصْدِري، قَاَل: فََما َوَجْدُت َشيْئًا 
أَْطيََب َواَل أَبَْردَ ِمْن يَِد َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص. قَاَل: َوُهَو يَْومَئٍِذ فِي مَْسِجِد 

الَْخيِْف))).

* * *

أخرجه اإلمام أحمد في مسنده 29/21، برقم 17476، وقال اإلمام   (((
الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 8/283: رواه الطبراني في 

األوسط والكبير باختصار، وإسناده حسن.
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 الحديث الثامي والعشرون

باب: )الحرص على المصافحة المسلسلة(

قَاَل ثَابٌِت أِلَنٍَس بن مالك �: يَا أَنَُس، مَِسْسَت يََد َرُسوِل اهللِ 
ملسو هيلع هللا ىلص بِيَِدَك؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل: أَِرنِي أُقَبِّلَُها))).

* * *

أخرجه اإلمام أحمد في مسنده 146/19، برقم 12094.  (((
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 الحديث التاسع والعشرون

باب: )المصافحة وتناثر الةطايا(

عن ُحذيفة بن اليمان � عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إِنَّ الُْمْؤِمَن 
تَنَاثََرْت  فََصافََحهُ،  بِيَِدِه  َوأََخَذ  َعلَيِْه،  فََسلََّم  الُْمْؤِمَن  لَِقَي  إِذَا 

َجِر«))). َخَطايَاُهَما َكَما يَتَنَاثَُر َوَرُق الشَّ

* * *

أخرجه اإلمام الطبراني في األوسط 84/1، برقم 245، وذكره اإلمام   (((
الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 36/8، وقال: رواه الطبراني 
في األوسط، ويعقوب بن محمد بن الطحالء، روى عنه غير واحد، 

ولم يضّعفه أحد، وبقيّة رجاله ثقات. 
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 الحديث الثلاثون

باب: )الصدقة تطفئ الةطيطة(

اَلةُ قُْربَاٌن،  عن كعب بن ُعجرة � عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الصَّ
َكَما  الَْخِطيئَةَ  تُْطِفئُ  َدقَةُ  َوالصَّ ُجنَّةٌ،  ْومُ  بُْرَهاٌن،َوالصَّ َدقَةُ  َوالصَّ

َفا)))«))). يَْذَهُب الَْجِليُد َعلَى الصَّ

* * *

الصفا أي: الصخرة الملساء.  (((
أخرجه اإلمام ابن حبّان في صحيحه 378/12، برقم 5567.  (((
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 الحديث الحادي والثلاثون

باب: )الوضوء وخروج الةطايا(

َعْن ُعثَْماَن بِْن َعفَّان �، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »مَْن 
أَ فَأَْحَسَن الُْوُضوءَ َخَرَجْت َخَطايَاهُ ِمْن َجَسِدِه، َحتَّى تَْخُرَج  تََوضَّ

ِمْن تَْحِت أَْظَفاِرِه«))).

* * *

أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، في كتاب الطهارة، باب: خروج   (((
الخطايا مع ماء الوضوء، برقم 245
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 الحديث الثاني والثلاثون

باب: )غسل الجمعة وَسّلُ الةطايا(

يَْومَ  الُْغْسَل  »إِنَّ  قَاَل:  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َعِن  أُمَامَةَ �  أَبِي  َعْن 
ْعِر انِْسالاَلً«))). ))) الَْخَطايَا ِمْن أُُصوِل الشَّ الُْجُمَعِة لَيَُسلُّ

* * *

السل: انتزاع الشيء وإخراجه في رفق.  (((
 ،7996 برقم   ،256/8 الكبير  المعجم  الطبراني في  اإلمام  أخرجه   (((
 ،174/2 الفوائد  ومنبع  الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  اإلمام  وذكره 

وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
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 الحديث الثالث والثلاثون

باب: )الركوع والسأود وحط الةطايا(

عن أبي ذَّر � عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »مَْن َرَكَع َرْكَعةً أَْو َسَجَد 
ْت َعنْهُ بَِها َخِطيئَةٌ«))). َسْجَدةً ُرفَِع بَِها دََرَجةً، َوُحطَّ

* * *

أخرجه اإلمام أحمد في مسنده 237/35، برقم 21308، وذكره اإلمام   (((
كله  رواه  وقال:   ،248/2 الفوائد  ومنبع  الزوائد  مجمع  في  الهيثمي 

أحمد والبزار بنحوه بأسانيد، وبعضها رجاله رجال الصحيح.
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 الحديث الرابع والثلاثون

باب: )الصبر على البلاء(

عن شّداد بن أوس � قال: سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
ِّي إِذَا ابْتَلَيُْت َعبًْدا ِمْن ِعبَاِدي مُْؤِمنًا، فََحِمَدنِي  »إِنَّ اهللَ  يَُقوُل: إِن
َعلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ، فَِإنَّهُ يَُقومُ ِمْن مَْضَجِعِه ذَلَِك َكيَْوِم َولََدتْهُ أُمُّهُ ِمَن 
َوابْتَلَيْتُهُ،  َعبِْدي،  قَيَّْدُت  أَنَا   : َوَجلَّ َعزَّ  الرَّبُّ  َويَُقوُل  الَْخَطايَا، 

فَأَْجُروا لَهُ َكَما ُكنْتُْم تُْجُروَن لَهُ َوُهَو َصِحيٌح«))).

* * *

وذكره   ،17118 برقم   ،343/28 مسنده  في  أحمد  اإلمام  أخرجه   (((
اإلمام الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 303/2، وقال: رواه 
أحمد والطبراني في الكبير واألوسط، كلهم من رواية إسماعيل بن 

عياش عن راشد الصنعاني، وهو ضعيف في غير الشاميّين.



ـ   47 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مي عرر الةطيطة والمعصية  

 الحديث الةامس والثلاثون

باب: )الركبات تحط الةطايا(

دُ  عن عائشة � أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إِنَّ الُْمْؤِمنِيَن يَُشدَّ
َعلَيِْهْم، فَِإنَّهُ لَيَْس ِمْن مُْؤِمٍن تُِصيبُهُ نَْكبَةٌ َشْوَكةٌ، َواَل َوَجٌع، إاِلَّ َرفََع 

اهللَ َعزَّ َوَجلَّ لَهُ بَِها دََرَجةً، َوَحطَّ َعنْهُ بَِها َخِطيئَةً«))).

* * *

أخرجه اإلمام أحمد في مسنده 439، برقم 25804، وذكره اإلمام   (((
رواه  وقال:   ،292/2 الفوائد  ومنبع  الزوائد  مجمع  في  الهيثمي 

الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.



ـ   الجربعون الرالعة المرأية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   48

 الحديث السادس والثلاثون

 باب: )الرصب والوصب والهم والحزن

والجذى والغم كلها تكفر الةطايا(

عن أبي هريرة � عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »مَا يُِصيُب المْسِلَم، 
ِمْن نََصٍب َوالَ َوَصٍب، َوالَ َهمٍّ َوالَ ُحْزٍن َوالَ أَذًى َوالَ َغمٍّ، َحتَّى 

َر اهللُ بَِها ِمْن َخَطايَاهُ«))). ْوَكِة يَُشاُكَها، إاِلَّ َكفَّ الشَّ

* * *

أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه، في كتاب المرضى، باب: ما   (((
جاء في كفارة المرض، برقم 5641.
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 الحديث السابع والثلاثون

باب: )الشيب في الإسلام يحط الةطايا(

يَْب،  عن أبي هريرة � أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اَل تَنْتُِفوا الشَّ
ْساَلِم ُكتَِب لَهُ بَِها َحَسنَةٌ،  فَِإنَّهُ نُوٌر يَْومَ الِْقيَامَِة، َومَْن َشاَب َشيْبَةً فِي اإْلِ

َوُحطَّ َعنْهُ بَِها َخِطيئَةٌ، َوُرفَِع لَهُ بَِها دََرَجةٌ«))).

* * *

أخرجه اإلمام ابن حبان في صحيحه 253/7، برقم 2985.  (((
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 الحديث الثامي والثلاثون

باب: )ُمجالسة الذّاكرين تحّط الةطايا(

تَبَاَرَك  هلِلِ  »إِنَّ  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن   � هريرة  أبي  عن 
ْكِر، فَِإذَا َوَجُدوا  َوتََعالَى مَاَلئَِكةً َسيَّاَرةً، فُُضاًل يَتَتَبَُّعوَن مََجالَِس الذِّ
مَْجِلًسا فِيِه ِذْكٌر قََعُدوا مََعُهْم، َوَحفَّ بَْعُضُهْم بَْعًضا بِأَْجنَِحتِِهْم، 
َعَرُجوا  قُوا  تََفرَّ فَِإذَا  نْيَا،  الدُّ َماِء  السَّ َوبَيَْن  بَيْنَُهْم  مَا  يَْملَئُوا  َحتَّى 
بِِهْم:  أَْعلَُم  َوُهَو   ، اهللُ  فَيَْسأَلُُهُم  قَاَل:  َماِء،  السَّ إِلَى  َوَصِعُدوا 
اأْلَْرِض،  فِي  لََك  ِعبَاٍد  ِعنِْد  ِمْن  ِجئْنَا  فَيَُقولُوَن:  ِجئْتُْم؟  أَيَْن  ِمْن 
َويَْسأَلُونََك،  َويَْحَمُدونََك  َويَُهلِّلُونََك  َويَُكبُِّرونََك  يَُسبُِّحونََك 
َرأَْوا  َوَهْل  قَاَل:  َجنَّتََك،  يَْسأَلُونََك  قَالُوا:  يَْسأَلُونِي؟  َومَاذَا  قَاَل: 
قَالُوا:  َجنَّتِي؟  َرأَْوا  لَْو  فََكيَْف  قَاَل:  َربِّ  أَْي  اَل،  قَالُوا:  َجنَّتِي؟ 
 ، َويَْستَِجيُرونََك، قَاَل: َوِممَّ يَْستَِجيُرونَنِي؟ قَالُوا: ِمْن نَاِرَك يَا َربِّ
نَاِري؟  َرأَْوا  لَْو  فََكيَْف  قَاَل:  اَل،  قَالُوا:  نَاِري؟  َرأَْوا  َوَهْل  قَاَل: 
قَالُوا: َويَْستَْغِفُرونََك، قَاَل: فَيَُقوُل: قَْد َغَفْرُت لَُهْم فَأَْعَطيْتُُهْم مَا 
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ا اْستََجاُروا، قَاَل: فَيَُقولُوَن: َربِّ فِيِهْم فاَُلٌن  َسأَلُوا، َوأََجْرتُُهْم ِممَّ
ََّما مَرَّ فََجلََس مََعُهْم، قَاَل: فَيَُقوُل: َولَهُ َغَفْرُت ُهُم  اءٌ، إِن َعبٌْد َخطَّ

الَْقْومُ اَل يَْشَقى بِِهْم َجِليُسُهْم«))).

* * *

أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، في كتاب الذكر والدعاء والتوبة   (((
واالستغفار، باب: فضل مجالس الّذكر، برقم 2689. 
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 الحديث التاسع والثلاثون

باب )الشهادة تطيش أمامها سجلات الةطايا(

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إِنَّ اهللَ َسيَُخلُِّص َرُجالً ِمْن أُمَّتِي َعلَى ُرءُوِس الَخالَئِِق يَْومَ 
الِقيَامَِة، فَيَنُْشُر َعلَيِْه تِْسَعةً َوتِْسِعيَن ِسِجالًّ ُكلُّ ِسِجلٍّ ِمثُْل مَدِّ البََصِر، 
ثُمَّ يَُقوُل: أَتُنِْكُر ِمْن َهَذا َشيْئًا؟ أََظلََمَك َكتَبَتِي الَحافُِظوَن؟ فَيَُقوُل: الَ 
، فَيَُقوُل: بَلَى إِنَّ لََك  ، فَيَُقوُل: أَفَلََك ُعْذٌر؟ فَيَُقوُل: الَ يَا َربِّ يَا َربِّ
أَْشَهُد  فِيَها:  بَِطاقَةٌ  فَتَْخُرُج  اليَْومَ،  َعلَيَْك  ُظلَْم  فَِإنَّهُ الَ  ِعنَْدنَا َحَسنَةً، 
اْحُضْر  فَيَُقوُل:  َوَرُسولُهُ،  َعبُْدهُ  ًدا  أَنَّ مَُحمَّ َوأَْشَهُد  إاِلَّ اهللُ  إِلَهَ  أَْن الَ 
ََّك  ِجالَِّت، فََقاَل: إِن َوْزنََك، فَيَُقوُل: يَا َربِّ مَا َهِذِه البَِطاقَةُ مََع َهِذِه السِّ
ٍة، فََطاَشِت  ٍة َوالبَِطاقَةُ فِي َكفَّ ِجالَُّت فِي َكفَّ الَ تُْظلَُم، قَاَل: فَتُوَضُع السِّ

ِجالَُّت َوثَُقلَِت البَِطاقَةُ، فاَلَ يَثُْقُل مََع اْسِم اهللِ َشْيءٌ«))). السِّ

أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، في أبواب اإليمان، باب: ما جاء   (((
فيمن يموت وهو يشهد أن ال إله إال اهلل، برقم 2639، وقال: هذا 

حديث حسن غريب.
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 الحديث الجربعون

ه هي الهأرة مي الةطايا( َّ باب: )الهأرة إلى الل

أَِمنَهُ  مَْن  »الُْمْؤِمُن  قَاَل:    النبي  ُعبَيْد عن  بن  فََضالَةَ  عن 
الَْخَطايَا  َهَجَر  مَْن  َوالُْمَهاِجُر  َوأَنُْفِسِهْم،  أَمَْوالِِهْم  َعلَى  النَّاُس 

َوالذُّنُوَب«))).

* * *

أخرجه اإلمام ابن ماجه في سننه، في كتاب الفتن، باب: حرمة دم   (((
مصباح  في  البوصيري  اإلمام  وقال   ،3934 برقم  وماله،  المؤمن 

الزجاجة في زاوئد ابن ماجه 164/4: هذا إسناد صحيح.
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 أورادٌ تُكرّر في اليوم واللّيلة

باب: )سيد الاستغفار(

عن َشّداد بن أَْوس � َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َسيُِّد ااِلْستِْغَفاِر 
أَْن تَُقوَل: اللُهمَّ أَنَْت َربِّي الَ إِلَهَ إاِلَّ أَنَْت، َخلَْقتَنِي َوأَنَا َعبُْدَك، َوأَنَا 
َعلَى َعْهِدَك َوَوْعِدَك مَا اْستََطْعُت، أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ مَا َصنَْعُت، 
، َوأَبُوءُ لََك بَِذنْبِي فَاْغِفْر لِي، فَِإنَّهُ اَل يَْغِفُر  أَبُوءُ))) لََك بِنِْعَمتَِك َعلَيَّ

نُوَب إاِلَّ أَنَْت«))). الذُّ

* * *

أبوء: أي: أعترف.   (((
باب:  الدعوات،  كتاب  في  صحيحه،  في  البخاري  اإلمام  أخرجه   (((

أفضل االستغفار، برقم 6306.
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باب: )الاستغفار مضمون رغم الةطايا(

عن زيد � مولى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:»مَْن 
َِّذي اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو الَحيَّ الَقيُّومَ َوأَتُوُب إِلَيِْه، ُغِفَر  قَاَل أَْستَْغِفُر اهللَ ال

لَهُ َوإِْن َكاَن فَرَّ ِمْن الزَّْحِف)))«))).

* * *

هو  الزحف  من  والفرار  عليه،  الهجوم  أي:  العدو،  على  الزحف   (((
لم  إن  السبع  الموبقات  أو  الكبائر  المعركة، وهو من  الهروب من 

يكن له داعي.
أخرجه اإلمام الترمذي في سننه،  أبواب الدعوات، باب: في دعاء   (((
3577، وقال: هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من  الضيف، برقم 

هذا الوجه.
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باب: )علاج الغين الاستغفار مائة(

َّهُ لَيَُغاُن)))  عن األَغّر الُْمَزنِيِّ � أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:»إِن
ٍة«))). ِّي أَلَْستَْغِفُر اهللَ، فِي الْيَْوِم ِمائَةَ مَرَّ َعلَى قَلْبِي، َوإِن

قُلُت: والغيُن على قلب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص غين أنوار ال غين 
ذُنوب وأكدار، لوُجوب العصمة له ملسو هيلع هللا ىلص.

* * *

الغين مثل الغيم، يغان عليه أي: يغطيه أو يتغشاه، فكل حائل بينك   (((
وبين شيء يقال له غين. 

وقال القاضي عياض رحمه اهلل: يُحتمل أن يكون الغين بالنسبة له   
ملسو هيلع هللا ىلص حال خشية وإعظام. 

والتوبة  والدعاء  الذكر  كتاب  في  صحيحه،  في  مسلم  اإلمام  أخرجه   (((
واالستغفار، باب: استحباب االستغفار واالستكثار منه، برقم 2702.
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 باب: )التسبيح والحمد والهيللة والتكبير

تحط الةطايا(

ْردَاِء � قَاَل: قَاَل لِي َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َعلَيَْك  َعْن أَبِي الدَّ
ََّها يَْعنِي  أَْكبَُر فَِإن إاِلَّ اهللُ، َواهللُ  بُِسبَْحاَن اهللِ، َوالَْحْمُد هللِ، َواَل إِلَهَ 

َجَرةُ َوَرقََها«))). يَْحُطْطَن الَْخَطايَا، َكَما تَُحطُّ الشَّ

* * *

أخرجه اإلمام ابن ماجه في سننه، في كتاب األدب، باب فضل التسبيح،   (((
الصغير  الجامع  شرح  التيسير  في  المناوي  اإلمام  وقال   ،3813 برقم 

138/2: وإسناده حسن.
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 باب: )ما يغفرُ الذنوب

ولو كانت أكثر مي زَبَد البحر(

عن أبي هريرة � قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مَْن َسبََّح 
ثاََلثًا َوثاََلثِيَن، َوَكبََّر ثاََلثًا َوثاََلثِيَن، َوَحِمَد ثاََلثًا َوثاََلثِيَن، َوقَاَل: 
الَْحْمُد، َوُهَو  الُْملُْك، َولَهُ  َوْحَدهُ اَل َشِريَك لَهُ، لَهُ  إاِلَّ اهللُ  اَل إِلَهَ 
اَلِة، ُغِفَر لَهُ ذَنْبُهُ، َولَْو َكاَن أَْكثََر  َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر، َخلَْف الصَّ

ِمْن َزبَِد الْبَْحِر)))«))).

* * *

كانت  وإن  والمراد:  هيجانه،  عند  على وجهه  يعلو  ما  البحر:  زبد   (((
الذنوب مثل زبد البحر في الكثرة.

أخرجه اإلمام أحمد في مسنده 187/16، برقم 10267.  (((
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باب: )صيغة الهيللة الماحية للخطايا(

ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول اهلل  قال  قال:   � طالب  أبي  بن  علي  عن 
رِّ َخَطايَا  »أال أَُعلُِّمَك َكِلَماٍت إِْن أَنَْت قُلْتَُهنَّ َوَعلَيَْك ِمثُْل َعَدِد الذَّ
َغَفَر اهللُ لََك؟« فََعلََّمهُ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ال إله إاّل اهلل العظيم، ال 
إله إاّل اهلل الَْكِريُم، ُسبَْحاَن اهلل َوال إِلَهَ إاِل اهلل َربِّ الَْعْرِش الَْعِظيِم، 

الَْحْمُد هللِ َرّب الَْعالَِميَن«))). 

* * *

أخرجه اإلمام الخطيب البغدادي في تاريخه 361/9، برقم 4917،   (((
وللحديث شواهد ومتابعات عند اإلمام الترمذي وغيره.
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ه ملسو هيلع هللا ىلص( َّ باب: )الصلاة على رسول الل

عن أبي مسُعود األنصاري � قال: أَتَانَا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 
فِي مَْجِلِس َسْعِد بِْن ُعبَادَةَ، فََقاَل لَهُ بَِشيُر بُْن َسْعٍد: أَمََرنَا اهللُ أَْن 
نَُصلَِّي َعلَيَْك يَا َرُسوَل اهللِ، فََكيَْف نَُصلِّي َعلَيَْك ؟ قَاَل: فََسَكَت 
َّهُ لَْم يَْسأَلْهُ، ثُمَّ قَاَل: »قُولُوا: اللُهمَّ  َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َحتَّى تََمنَّيْنَا أَن
إِبَْراِهيَم،  َعلَى  َكَما َصلَّيَْت  ٍد،  مَُحمَّ آِل  َوَعلَى  ٍد  مَُحمَّ َعلَى  َصلَّ 
ٍد، َكَما بَاَرْكَت َعلَى آِل إِبَْراِهيَم،  ٍد َوَعلَى آِل مَُحمَّ َوبَاِرْك َعلَى مَُحمَّ

الَمُ، َكَما قَْد َعِلْمتُْم«))). ََّك َحِميٌد مَِجيٌد، َوالسَّ فِي الَْعالَِميَن، إِن

* * *

أخرجه اإلمام مالك في الموطأ، ما جاء في الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص،   (((
برقم 573.
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َّه ملسو هيلع هللا ىلص  باب: )الصلاة على رسول الل

تكفي الهموم، وتغفر الذنوب(

ِّي أُْكثُِر  َعْن أُبَيِّ بِْن َكْعٍب � قَاَل: قُلُْت: يَا َرُسوَل اهللِ إِن
اَلةَ َعلَيَْك، فََكْم أَْجَعُل لََك ِمْن َصاَلتِي ؟ فََقاَل: »مَا ِشئَْت«.  الصَّ
بَُع، قَاَل: »مَا ِشئَْت فَِإْن ِزدَْت فَُهَو َخيٌْر لََك«، قُلُْت:  قَاَل: قُلُْت: الرُّ
النِّْصَف، قَاَل: »مَا ِشئَْت، فَِإْن ِزدَْت فَُهَو َخيٌْر لََك«، قَاَل: قُلُْت: 
فَالثُّلُثَيِْن، قَاَل: »مَا ِشئَْت، فَِإْن ِزدَْت فَُهَو َخيٌْر لََك«، قُلُْت: أَْجَعُل 
َك، َويُْغَفُر لََك ذَنْبَُك«))). لََك َصاَلتِي ُكلََّها)))، قَاَل: »إِذًا تُْكَفى َهمَّ

* * *

صالتي: أي دعائي وأورادي أي: أكتفي بالصالة عليك عن بقية األدعية.  (((
أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، في أبواب صفة القيامة والرقائق   (((

والورع، برقم 2457، وقال: هذا حديث حسن.



ـ   65 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مي عرر الةطيطة والمعصية  

 باب: )الةروج مي الظلمات إلى الرّور

ه وملائكته المتأتّية َّ  بصلاة الل

بالصلاة على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص(

مُْسِلٍم  ِمْن  »مَا  قال:    النبي   عن  ربيعة  بن  عامر  عن 
، فَلْيُِقلَّ الَْعبُْد  ، إاِلَّ َصلَّْت َعلَيِْه الَْماَلئَِكةُ مَا َصلَّى َعلَيَّ يَُصلِّي َعلَيَّ

ِمْن ذَلَِك أَْو لِيُْكثِْر«))).

أخرجه اإلمام ابن ماجه في سننه، في كتاب إقامة الصالة والسنة فيها،   (((
باب الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، برقم 907، وقال اإلمام البوصيري في 
َضِعيف  إِْسنَاد  َهَذا   :112/1 ماجه  ابن  زاوئد  في  الزجاجة  مصباح 
َعاِصم بن عبيد اهلل َوإِن روى َعنهُ ُشْعبَة َومَالك َوابْن ُعيَيْنَة، فقد قَاَل 
فِيِه البَُخاِرّي َوأَبُو َحاتِم َوَغيرهَما مُنكر الَحِديث، َوَرَواهُ اإِلمَام أَْحمد 
َوأَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مسنديهما من َطِريق َعاِصم بن عبيد اهلل، 
قَاَل الَْحافِظ عبد الَْعِظيم الُْمنِْذِرّي: َوَعاِصم َوإِن َكاَن واهي الَحِديث 
فقد مَشاهُ بَعضهم َوصحح لَهُ التِّْرِمِذّي، قَاَل: َوَهَذا الَحِديث حسن فِي 

الُْمتَابََعة.
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قلُت: وهذا استمداد لما وعد اهلل به عباده المؤمنين في قوله 
خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  الكريم:﴿حب 

مت ىتيت جث مث ىث﴾ ]األحزاب: 43[.

* * *
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ه عليه وآله وصحبه  َّ باب: )المجيء إلى الرسول صلى الل

وسلم بمقتضى الجمر الإلهي »جاءوك«(

َعْن ُعثَْماَن بِْن ُحنَيٍْف، أَنَّ َرُجاًل َضِريَر الْبََصِر أَتَى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
فََقاَل: ادُْع اهللَ أَْن يَُعافِيَنِي، قَاَل: »إِْن ِشئَْت دََعْوُت لََك، َوإِْن ِشئَْت 
فَيُْحِسَن  أَ،  يَتََوضَّ أَْن  فَأَمََرهُ  ادُْعهُ،  فََقاَل:  َخيٌْر«.  فَُهَو  ذَاَك،  ْرُت  أَخَّ
ِّي أَْسأَلَُك،  َعاِء: »اللُهمَّ إِن ُوُضوءَهُ، َويَُصلَِّي َرْكَعتَيِْن، َويَْدُعَو بَِهَذا الدُّ
ْهُت  ِّي تََوجَّ ُد، إِن ْحَمِة، يَا مَُحمَّ ٍد نَبِيِّ الرَّ إِلَيَْك بِنَبِيَِّك مَُحمَّ هُ  َوأَتََوجَّ

.(((» ْعهُ فِيَّ بَِك إِلَى َربِّي فِي َحاَجتِي َهِذِه، فَتُْقَضى لِي، اللُهمَّ َشفِّ

* * *

أخرجه اإلمام أحمد في مسنده 478/28، برقم 17240، وأخرجه   (((
 ،1180 برقم   ،458/1 الصحيحين  على  المستدرك  في  الحاكم 

وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخّرجاه. 
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باب: )الدعاء بترقية القلب مي الةطايا(

َّهُ َكاَن يَْدُعو بَِهُؤاَلِء  عن أُمِّ َسلََمةَ �، عن رسول اهلل  أَن
اَل  اْلِخُر  َوأَنَْت  قَبْلََك،  َشْيءَ  اَل  ُل  اأْلَوَّ أَنَْت  »اللُهمَّ  الَْكِلَماِت: 
بَِك  َوأَُعوذُ  بِيَِدَك،  نَاِصيَتَُها  ٍَّة  دَاب ُكلِّ  ِمْن  بَِك  أَُعوذُ  بَْعَدَك،  َشْيءَ 
ثِْم َوالَْكَسِل َومَْن َعَذاِب النَّاِر َومَْن َعَذاِب الَْقبِْر َومَْن فِتْنَِة  ِمَن اإْلِ
الِْغنَى َوفِتْنَِة الَْفْقِر، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن الَْمأْثَِم َوالَْمْغَرِم، اللُهمَّ نَقِّ قَلْبِي 
ْد بَيْنِي  نَِس، اللُهمَّ بَعِّ يَْت الثَّْوَب اأْلَبْيََض ِمَن الدَّ ِمَن الَْخَطايَا َكَما نَقَّ
ْدَت بَيَْن الَْمْشِرِق َوالَْمْغِرِب، َهَذا مَا َسأََل  َوبَيَْن َخِطيئَتِي َكَما بَعَّ
َعاِء َوَخيَْر  ِّي أَْسأَلَُك َخيَْر الَْمْسأَلَِة َوَخيَْر الدُّ َّهُ، اللُهمَّ إِن ٌد َرب مَُحمَّ
النََّجاِح َوَخيَْر الَْعَمِل َوَخيَْر الثََّواِب َوَخيَْر الَْحيَاِة َوَخيَْر الَْمَماِت 
ْل مََواِزينِي َوأَِحقَّ إِيَمانِي َواْرفَْع دََرَجتِي َوتََقبَّْل َصاَلتِي  َوثَبِّتْنِي َوثَقِّ
آِميَن،  الَْجنَِّة  ِمَن  الُْعلَى  َرَجاِت  الدَّ َوأَْسأَلَُك  َخِطيئَتِي،  َواْغِفْر 
لَهُ َوآِخَرهُ  ِّي أَْسأَلَُك فََواتَِح الَْخيِْر َوَخَواتَِمهُ َوَجَواِمَعهُ َوأَوَّ اللُهمَّ إِن
نِي  َرَجاِت الُْعلَى ِمَن الَْجنَِّة آِميَن، اللُهمَّ َونَجِّ َوَظاِهَرهُ َوبَاِطنَهُ، َوالدَّ
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الَِح ِمَن الَْجنَِّة آِميَن،  ِمَن النَّاِر َومَْغِفَرِة اللَّيِْل َوالنََّهاِر َوالَْمنِْزَل الصَّ
ِّي أَْسأَلَُك َخاَلًصا ِمَن النَّاِر َسالًِما، َوأَدِْخلْنِي الَْجنَّةَ آِمنًا،  اللُهمَّ إِن
ِّي أَْسأَلَُك أَْن تُبَاِرَك لِي فِي نَْفِسي َوفِي َسْمِعي َوفِي بََصِري  اللُهمَّ إِن
َوفِي ُروِحي َوفِي ُخلُِقي َوفِي َخِليَقتِي َوأَْهِلي َوفِي مَْحيَاَي َوفِي 
ِمَن  الُْعلَى  َرَجاِت  الدَّ َوأَْسأَلَُك  َحَسنَاتِي،  َوتََقبَّْل  اللُهمَّ  مََماتِي، 

الَْجنَِّة، آِميَن«))).

* * *

 ،717 برقم   ،316/23 الكبير  المعجم  الطبراني في  اإلمام  أخرجه   (((
 ،176/10 وذكره اإلمام الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
غير  الصحيح  رجال  ورجاله  األوسط،  في  الطبراني  رواه  وقال: 

محمد بن ُزنبور وعاصم بن ُعبيد، وهما ثقتان.
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باب: )الدعاء بغسل الةطايا(

ِّي أَُعوذُ  عن عائشة � أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يُقول: »اللُهمَّ إِن
بَِك ِمَن الَكَسِل َوالَهَرِم، َوالَمأْثَِم َوالَمْغَرِم، َوِمْن فِتْنَِة الَقبِْر، َوَعَذاِب 
الَقبِْر، َوِمْن فِتْنَِة النَّاِر َوَعَذاِب النَّاِر، َوِمْن َشرِّ فِتْنَِة الِغنَى، َوأَُعوذُ 
اِل، اللُهمَّ  بَِك ِمْن فِتْنَِة الَمِسيِح الدَّجَّ بَِك ِمْن فِتْنَِة الَفْقِر، َوأَُعوذُ 
اْغِسْل َعنِّي َخَطايَاَي بَِماِء الثَّلِْج َوالبََرِد، َونَقِّ قَلْبِي ِمَن الَخَطايَا َكَما 
نَِس، َوبَاِعْد بَيْنِي َوبَيَْن َخَطايَاَي َكَما  يَْت الثَّْوَب األَبْيََض ِمَن الدَّ نَقَّ

بَاَعْدَت بَيَْن الَمْشِرِق َوالَمْغِرِب«))).

* * *

باب:  الدعوات،  كتاب  في  صحيحه،  في  البخاري  اإلمام  أخرجه   (((
التعوذ من المأثم والمغرم، برقم6368.
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وِن عليه السلام: ُّ  باب: )دُعَاءُ ذِي الر

الِمِينَ( ا َأنَْت ُسبْحَانََك ِإنِّي ُكرُْت مَِي الّظَ لَا ِإلَهَ ِإلَّ

عن سعد بن أبي وقاص � قَاَل: ُكنَّا ُجلُوًسا ِعنَْد النَّبِيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص فََقاَل: »أاََل أُْخبُِرُكْم بَِشْيٍء إِذَا نََزَل بَِرُجٍل ِمنُْكْم َكِرٌب، أَْو باََلءٌ 
ُج َعنْهُ؟« فَِقيَل لَهُ: بَلَى، فََقاَل: »دَُعاءُ ِذي  نْيَا دََعا بِِه يَُفرَّ ِمْن باََليَا الدُّ

الِِميَن«))). ِّي ُكنُْت ِمَن الظَّ النُّوِن: اَل إِلَهَ إاِلَّ أَنَْت ُسبَْحانََك إِن

* * *

الصحيحين685/1،  على  المستدرك  في  الحاكم  اإلمام  أخرجه   (((
برقم 1864.
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باب: )لضل الفاتحة(

َعْن أَبِي َسـِعيِد بِْن الــُمَعلَّى، قَاَل: ُكنُْت أَُصلِّي فِي الَمْسـِجِد، 
ِّي ُكنُْت  فََدَعانِـي َرُسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فَلَـْم أُِجبْهُ، فَُقلُْت: يَا َرُسـوَل اهللِ، إِن

ي، فََقـاَل: »أَلَـْم يَُقـِل اهللُ: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ   أَُصلِـّ
َك ُسـوَرةً ِهـَي  ې ﴾ ]األنفـال: 24[«. ثُـمَّ قَـاَل لِـي: »أَلَُعلَِّمنَـّ
ـَوِر فِي الُقـْرآِن، قَبْـَل أَْن تَْخُرَج ِمَن الَمْسـِجِد«. ثُـمَّ أََخَذ  أَْعَظـُم السُّ
ـا أََرادَ أَْن يَْخـُرَج، قُلْـُت لَهُ: »أَلَـْم تَُقْل أَلَُعلَِّمنََّك ُسـوَرةً  بِيَـِدي، فَلَمَّ
ِهـَي أَْعَظُم ُسـوَرٍة فِـي الُقـْرآِن«، قَـاَل: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ »ِهَي 

ِذي أُوتِيتُهُ«))). َـّ ـبُْع الَمثَانِـي، َوالُقـْرآُن الَعِظيُم ال السَّ

وصلى اهلل وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 
تسليًما، والحمد هلل رب العالمين.

أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه، في كتاب تفسير القرآن، باب:   (((
ما جاء في فاتحة الكتاب، برقم 4474.
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القرآن الكريم. 	•

األذكار: لإلمام محي الدين النووي ت676هـ، دار ابن حزم، بيروت،  	•

ط1، 2004م.
ت463هـ،  البغدادي  الخطيب  أحمد  أبوبكر  لإلمام  بغداد:  تاريخ  	•

ط1،  بيروت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  معروف،  عواد  بشار  تحقيق: 
2002م.

أحمد  لإلمام  الكبير:  الرافعي  أحاديث  تخريج  في  الحبير  التلخيص  	•

ط1،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ت852هـ،  العسقالني  حجر  ابن 
1989م.

المناوي  الرؤوف  الصغير: لإلمام محمد عبد  الجامع  التيسير بشرح  	•

ت1031هـ، مكتبة اإلمام الشافعي الرياض، ط3، 1988م.
الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع: لإلمام أبوبكر أحمد الخطيب  	•

المعارف،  مكتبة  الطحان،  محمود  تحقيق:  ت463هـ،  البغدادي 
الرياض، ط1، 1983م.

الدعاء: لإلمام سليمان الطبراني ت360هـ، تحقيق: مصطفى عطا، دار  	•

الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1993م.
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الزهد والرقائق: لإلمام عبد اهلل بن المبارك ت181هـ، تحقيق: أحمد  	•

فريد، دار المعراج الدولية للنشر، الرياض، ط1، 1995م.
سنن ابن ماجه: لإلمام محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ت273هـ،  	•

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.
سنن الترمذي: لإلمام محمد بن عيسى الترمذي ت279هـ، تحقيق:  	•

الحلبي، ط2،  البابي  أحمد شاكر وآخرون، مكتبة ومطبعة مصطفى 
1975م.

السنن الكبرى: لإلمام أحمد بن الحسين البيهقي ت458هـ، تحقيق:  	•

محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 2003م.
السنن الكبرى: لإلمام أحمد بن شعيب النسائي ت303هـ، تحقيق:  	•

حسن شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 2001م.
شعب اإليمان: لإلمام أحمد بن الحسين البيهقي ت458هـ، تحقيق:  	•

عبد العلي حامد، مكتبة الرشد الرياض ط1، 2003.
لإلمام  ابن حبان«:  تقريب صحيح  في  »اإلحسان  ابن حبان  صحيح  	•

محمد بن حبان الدارمي البُستي ت354هـ، ترتيب: األمير عالء الدين 
علي بن بلبان الفارسي 739 هـ، تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة 

الرسالة، بيروت، ط1، 1988م.
ت256هـ،  البخاري  إسماعيل  بن  محمد  لإلمام  البخاري:  صحيح  	•

تحقيق: محمد زهير الناصر،  دار طوق النجاة، بيروت، ط1، 2001.
ت261هـ،  النيسابوري  الحجاج  بن  مسلم  لإلمام  مسلم:  صحيح  	•
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تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي، بيروت.
عالن  بن  محمد  لإلمام  النووية:  األذكــار  على  الربانية  الفتوحات  	•

ت1057هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لإلمام نور الدين علي الهيثمي ت807هـ،  	•

تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، ط1، 1994م.
الحاكم  اهلل  عبد  بن  محمد  لإلمام  الصحيحين:  على  المستدرك  	•

العلمية،  الكتب  دار  عطا،  مصطفى  تحقيق:  ت405هـ،  النيسابوري 
بيروت، ط1، 1990م.

مسند اإلمام أحمد: لإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ت241هـ، تحقيق:  	•

شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط1، 2001م.
أحمد  الدين  شهاب  لإلمام  ماجه:  ابن  زوائد  في  الزجاجة  مصباح  	•

البوصيري ت840هـ، تحقيق: محمد الكشناوي، دار العربية بيروت، 
ط2، 1983م.

المعجم األوسط: لإلمام سليمان الطبراني ت360هـ، تحقيق: طارق  	•

عوض اهلل، عبد المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، 1994م.
المعجم الكبير: لإلمام سليمان الطبراني ت360هـ،تحقيق حمدي عبد  	•

المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط2، 1983م.
المغني عن حمل األسفار في األسفار في تخريج ما في اإلحياء من  	•

العراقي ت806هـ، »مطبوع  الرحيم  الدين عبد  األخبار: لإلمام زين 
بهامش اإلحياء”، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 2005م.
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األنصاري  زكريا  لإلمام  البخاري:  صحيح  بشرح  الباري  منحة  	•

للنشر والتوزيع،  الرشد  العازمي، مكتبة  ت926هـ، تحقيق: سليمان 
الرياض، ط1، 2005م.

الموطأ: لإلمام مالك بن أنس األصبحي ت179هـ، تحقيق: محمد  	•

فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1985م.
نواهد األبكار وشواهد األفكار: اإلمام عبد الرحمن السيوطي ت911هـ،  	•

منشورات جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة، ط1، 2005م.

* * *
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