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 ُمقد َِّمة  
ُبني، ال يعزب عن مْسعِّه أَقلُّ األنني، وال خْيَفى على بصرِّه حرَكاُت 

احلمُد هلل القوي ِّ املتني، الظاهر القاهر امل
هِّنينيه ربنينيابرط القنيني قني، ق نينيى ق نينياله كمنينيا نينينيال علنينيى اانينياقِّنني، وانينيبَم ا ت نينيا ُه منينين ا تنينيا ه منينينين  اجلَنِّنينيني، َل ل لايِئ

نينيَما ِّ وهنينيأاللِّ أهنينيُل ال منينيني، رنينيرَُ اْلَقنينيَدُ  بنيني لل قبنينيَل عَمنينيلِّ العامِّلني،أ نينيُده انينيب انَه  نينيَد العنينياملِّني، ؤالنينيأالل أهنينيُل  الش ِّ
بنينيني، 

ُ
ُالنينيني، وأنينيالد أهللْا ال كِّلنينيه كِّالل ني امللنيُل احلنينيمُّ امل

الشنياكِّرين، وأانيني له معوننية الصنينيابِّرِّين، وأانيت م بِّنينيهِّ منينين العني ابِّ امل
ٍٍ منين الررنيا  علنيى  وأنيالُد أهللال حممداً عبُده و اوُله املصطفى به أيب بايٍر أو  اتبني األمني، صللى ني عل ه وعلى صاحِّ

ني، وعلى عثماهللَا زوجِّ ابنِتِّ الراو ِّ ونعَم القرِّين، وعلى عليٍ  ََبْر العلنيوِِّ 
الد ِّين، وعلى عمَر القوي ِّ يف أمر ني ؤ  يَلِّ

 ابِّه الطل  ِّبني، وعلى أتباعِّنيه يف ييِّننيه كي ينيِو األنزع البطني، وعلى مج ٍ آ  ب ت الراو  الطاهرين، وعلى ااهِّر أصَ 
 الدين، واللم تقل ماً. 

نُوبِّ واألوزا ِّ ال ه مُجَلة  من األؤ ،وبعدُ  أهللا  األ  نيا عقى ك ويت  ،يعَِّ ةِّ واأل لَْكا ِّ الِت هى ابب  لَِّمْغفِّرَطِّ ال ُّ
وني أا   أهللا جيعل للل  ،هللا ينيْغفَِّر لنا وهلم ال ُّنوَب واألوزا عَقى  َبنيَُّنا العزيُز الَغفلا ِّ أ ،ي كروا نَي هبا ابلل ل والنالا 

ُبل ِّغنيني لنيه كي ينيِو النيدين
وصنيلى نيُ علنيى الننيأل األمنيني وعلنيى آلنيه  ،يف موازين حقنات مألفه وقا ه ه والعنياملني بنيه وامل

 وص به أمجعني. 
                                *****
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:* اْلُمَأل ِّنُوهللا ينُيْغَفُر هلَُ  َُصلِّ لاتِّ
ْثُل َأْررِّ املصل ِّنَي وامل َد ِّ األصوات، َوهَلُم مِّ  م ِبِّ

ل نيِّ   نينينيَي نيُ َعْننينينيُه: أهللال ننينينيألِّ كِّهللال نَي َوَم َهِّاَيتنينينيُه »قنينينياَ :  -صنينينيلى ني عل نينينيه وانينينيلم  -ؤنيَعنينينينِّ اْلنينينيَئَالِّ بنينينينِّ َعنينينيازٍِّب َ هِّ
، َواْلُمَأل ِّهللُا  ثنيُل َأْرنيرِّ َمنيْن ُيَصلُّوهللَا َعَلى الصلف  اْلُمَقدلِِّ بِّنيٍ ، َولنيُه مِّ نيْن َ قنيٍب َوَِ َد ِّ َصْوتِّهِّ، َوُيَصد ُِّقُه َمْن مسَِّعُه مِّ ينُيْغَفُر َلُه ِبِّ

 )1(«َصللى َمَعهُ 
 * ونُيالوي  للمألنني يِو الد ِّين ؤطوىب للمألنني:

َي نيُ َعْنُه َقاَ : مسِّْعُت َ ُاوَ  نيِّ  اْلُمنيأل ِّهللُا ينُيْغَفنيُر لنيُه »ينيُقنيْوُ :  - عل نيه وانيلم صلى ني -ؤنيَعْن َأيبِّ ُهرَينيرََط َ هِّ
بٍِّ ، َونَياهُِّد الصلنيَ طِّ )2(َمَدُ َصْوتِّهِّ  نيُر َعْننيُه َمنيا  )3(، َوَيْشاَلُد َلُه ُكلُّ َ ْقٍب َوَِ ني   َوعِّْشنيُروهللَا َصنيَ ًط، َوياَُيفل َْ ياُْيتنيب لنيُه 

 )4(«بْ ننياُلَما
ْلَمْغفِّرَط   للُمأل ِّنني:* وُيَعال الَنلألِّ األمني ابِّ

نينيَي نيُ َعْننينيُه قنينياَ : قنينياَ  َ ُانيوُ  نيِّ  ُِ َهنينيامِّن َواْلُمنينيَأل ِّهللُا : »-صنينيلى ني عل نينيه وانينيلم  -ؤنيَعنيْن َأيبِّ ُهرَينينينيرََط َ هِّ َمنينيا اإلِّ
َة، َواْغفِّر للُمَأل ِّنِّنْيَ  د األهِّمل  )5(« ُمأََتَن، الللاُلمل أَْ نيِّ

                              
 (  ؤٍ الصوت ابأللاهللا، وص  ه األلباين646النقاهي ) واُه  (1)
َدُ: هو الغاية ( 2)

َ
 والَقْد ، واملراي أقصى مقاؤة يصل كل الا صوته.مدُ صوته: امل

 

للررنيل الني ي  -صنيلى ني عل نيه وانيلم  -ونينياهد الصني ط: أي: الني ي ح نير وصنيلى منٍي األمنياِ مسنيي )نينياهد( حل نيو ه مثنيل قولنيه  (3)
 أي: ح رها وص ها معنا.« . من نيالد معنا الص ط..»ا له هل يل من حج لقبب أت ره قا  

 ( وص  ه األلباين1664ابب  ؤٍ الصوت ابأللاهللا، ابن حباهللا ) (515أبو ياوي ) واُه (4)
 ( ابب ما جيب على املألهللا من تعاهد الوقت، وص  ه األلباين517أبو ياوي )  واهُ (5)
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 وأي َلُه رنلًة عل لة:  ،ُه اب ي الئيلةَغَفَر لَ ،* وَمْن أللهللَا يف  َْأسِّ نَيظِّ لة
نينيَي نيُ َعْننينيُه قنينياَ : مسِّْعنينيُت َ ُانينيوَ  نيِّ  ينيْعَ نينيُب »ينيُقنينيوُ :  -صنينيلى ني عل نينيه وانينيلم  -ؤنيَعنينيْن ُعْقبنينيَة بنينينِّ َعنينيامٍِّر َ هِّ

نينيْن  َاعِّنينيي َغنينيَنم يفِّ  َْأسِّ نَينينيظِّ لٍة  لصلنيني َ  )1( َبُّنينيَل َعنينيزل َوَرنينيلل مِّ َبنينيل، ينينينيَأل ِّهللُا ابِّ طِّ َوُيَصنينيل ِّي، ؤني نيُقنينيوُ  نيُ َعنينيزل َوَرنينيلل: اُنظنينيروا كَِّي ِبِّ
، َقْد َغَفْرُت لَِّعْبدِّي َوأَْيَ لتُه اجْلَنلة  )2(«َعْبدِّي َهَ ا يُأل ِّهللُا َويُقِّ ُم للِّصلَ ط خَيَاُف مِّّن ِّ

 * وُيعال  م ثو  يغفُر لَل بهِّ العزيُز الغفو :
 ألهللا غفر لل ما تقدِ من لنبل:ؤإلا يعوت ابلدعال امل ثو  حني تقمٍ امل

، َعنينيْن َ ُانيو ِّ نيِّ َصنينيللى نيُ َعَلْ نيهِّ َوَانيللَم أَنلنينيُه قنياَ :  ٍَ ٍُ اْلُمنينيَأل ِّهللَا »ؤَعنيْن َانيْعدِّ بنينينِّ َأيبِّ َوقلنيا نينينَي َيْقنيَم َمنينيْن قنياَ  حِّ
نيًدا َعْبني ْانيَ ِِّ َأنْياَلُد أهللَْا اَل كَِّلَه كِّالل نيُ َوْحَدُه اَل نَينيرِّيَل لنيُه، َوأهللال حُمَمل إْلِّ نيٍد َ ُانيواًل، َوابِّ َُ مل هللِّ َ ابو َوِبِّ ني ُت ابِّ ُدُه َوَ ُانيوُلُه، َ هِّ

 )3(«يِّيًنا، ُغفَِّر َلُه َلننيُبهُ 
 * وُيعال يقم يشفٍ لل بقببه البشُم الن ير: 

ٍُ الن َِّداَل: الللاُلمل َ بل  ؤَعْن َرابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّلللِّ: أهللال َ ُاوَ  اَّلللِّ َصللى نيُ َعَلْ هِّ َوَاللَم َقاَ : نَي َيْقَم " َمْن َقاَ  حِّ
ني َلَة، َوابنيَعثنينيُه َمَقاًمنينيا حَمُْمنيني نيني َلَة َوالَف ِّ نينيًدا الَواِّ ْعَوطِّ التلاملنينيةِّ، َوالصلنيَ طِّ الَقاهَِّمنينيةِّ آتِّ حُمَمل وًيا اللني ِّي َوَعْدتنينيُه، َحللنينيْت لنينيُه َهني ِّهِّ النينيدل

 )4(نَيَفاَعِتِّ ينيْوَِ القَِّ اَمةِّ " 
َصللى  َْكَعَتنيِّ َغَفَر َلُه َ بُّ املشرَقنيِّ و َ بُّ املغرَبني:  * وَمْن ألنَب ؤتنيَوهل ، ُثُل ُ

نينيَي نيُ َعْننينيُه: َعنينينِّ النلنينيألِّ ِّ         نينيْن َعْبنينيٍد ينُينيْ نُِّب َلنبنينياً، ُثُل »أَنلنينيُه قنينياَ :  -صنينيلى ني عل نينيه وانينيلم  -ؤنيَعنينيْن َأيبِّ َباْينينيٍر َ هِّ َمنينيا مِّ
، كِّالل َغَفَر نيُ َلهُ ينيتنيَوهل ، ُثُل   )5(« ُيَصل ِّي  َْكَعَتنيِّ، ُثُل َيْقتنيْغفُِّر نَي لَِّ لَِّل ال لْنبِّ
نيْن َ ُاني  ، َقاَ : مسِّْعُت َعلِّ وا، ينيُقوُ : كِّين ِّ ُكْنُت َ ُرً  كَِّلا مسِّْعنيُت مِّ و ِّ اَّلللِّ َصنيللى وَعْن َأمْسَاَل ْبنِّ احَلاَيمِّ الَفزَا ِّي ِّ

ْن َأْصَ ابِّ اَّلللُ عَ  َثّنِّ َ ُرل  مِّ َفَعّنِّ بِّهِّ، َوكَِّلا َحدل َا نَياَل أهللَْا ينيننيْ ْنُه ِبِّ ُ مِّ هِّ اْاَتْ َلْفُتُه َؤإَِّلا َحَلَف يلِّ َلْ هِّ َوَاللَم َحدِّيثًا ننيَفَعّنِّ اَّللل
َثّنِّ أَبُو َباْيٍر، َوَصَدَق أَبُو َباْيٍر، َقاَ : مسِّْعُت َ ُاو  ُتُه، َوكِّنلُه َحدل قنيْ ُ َعَلْ هِّ َوَاللَم ينيُقوُ : َصدل ْن َ ُرٍل »َ  اَّلللِّ َصللى اَّللل َما مِّ

ُ لنيهُ  نينيُر، ُثُل ُيَصنيل ِّي، ُثُل َيْقنيتنيْغفُِّر اَّلللَ، كِّالل َغَفنينيَر اَّللل ، ُثُل قنينيرَأَ َهنيني ِّهِّ اةينيَة: لَواللني ِّيَن كَِّلا ؤنيَعلنينيوا «ينُيْ نُِّب َلننيبنيا، ُثُل ينيُقنيوُِ ؤني نيَتَطالل
َشةً   )1( )6(َأْو ظََلُموا أَننيُفَقاُلْم لََكُروا اَّلللَ َؤاْاتنيْغَفُروا لُِّ نُوهبِِّّْم{ َؤاحِّ

                              
  أس نيظ ة: هي القطعة تنقطٍ من اجلبل ومل تنفصل منه.(1)
 وص  ه األلباين( ابب األلاهللا يف القفر، 1203 واُه أبو ياوي )(2)
 (386ُمقلم ) واُه ( 3)
 (614 واُه الُبخا ي )( 4)
(، تعل نيم حقنيني انيل م أانيد "كانينايه صني  ح"، ابنين 13(، تعل م نيع ب األ نأوط "كانايه ص  ح"، أبو يعلنيى )47أ د ) واُه (5)

 (، واللفظ له، وص  ه األلباين623حباهللا )
 [135]آ  عمراهللا:  ( 6)
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َصللى  َْكَعَتنيِّ َغَفَر َلُه َ بُّ الثَقَلني:   * وَمْن تنيَوهل ، ُثُل ُ
ُ َعَلْ نينيهِّ َوَانينيؤنيَعنينيْن           ، َعنينيْن َ ُانينيو ِّ اَّلللِّ َصنينيللى اَّللل نينيٍد اجْلاَُلنينيّنِّ ِّ

ُثُل  ،َمنينيْن تنيَوهلنينيَ  َؤَ ْحَقنينيَن اْلُوُهنينيولَ »للَم قنينياَ : زَينينيدِّ بنينينِّ َ الِّ
ْن َلنْبِّهِّ  ،َصللى  َْكَعَتنْيِّ اَل َيْقاُلو ؤِّ الَِّما َِ مِّ  )2(«ُغفَِّر َلُه َما تنيَقدل

وبقات: * والصلَلَواُت اْاَْمُ  َكفلا َات  كَِّلا اْرتُنَِّبتْ 
ُ
 امل

: )" الصلَلَواُت اْاَْمُ ، -صلى ني عل ه والم  -َ : َقاَ  َ ُاوُ  نيِّ َقا - هي ني عنه  -ؤنيَعْن َأيبِّ ُهرَينيرََط 
ننياُلنل كَِّلا اْرتُنَِّبْت اْلاَيَباهُِّر "(  )3(َواجْلُُمَعُة كَِّي اجْلُُمَعةِّ، َوَ َمَ اهللُا كَِّي َ َمَ اهللَا َكفلا َات  لَِّما بني نيْ

لنيَة َ يب ِّ تنيبنياَ َت َوتنيَعنياَي يفِّ َأْحَقنينِّ وَعْن ابنينِّ َعبلنياٍس، قنياَ : قنياَ  َ ُانيوُ  اَّلللِّ    ُ َعَلْ نيهِّ َوَانيللَم: " أاََتينِّ اللل نيْ َصنيللى اَّللل
ََلُ اأَلْعَلى؟ " َقاَ : " قنيْلُت: اَل "، َقاَ :  -َقاَ  َأْحَقُبُه يفِّ اْلَمَناِِّ  -ُصو ٍَط، 

َ
ُم امل َِ حُمَملُد َهْل َتْد ِّي ؤِّ َم خَيَْتصِّ ؤنيَقاَ : 

نينيَما"ؤنيَوَهنيني َُْنينيرِّي، ؤنيَعلِّْمنينيُت َمنينيا يفِّ القل " َأْو قنينياَ : " يفِّ  ْل َوَرنينيْدُت بنيْرَيَهنينيا بنينينْيَ ثنينيْدَييل َواتِّ َوَمنينيا يفِّ ٍَ ينينيَدُه بنينينْيَ َكتَِّفنينييل َحنيني
نينيا َاتِّ  نينيََلُ اأَلْعلنينيى؟ قنيْلنينيُت: ننيَعنينيْم، يفِّ الاَيفل

َ
نينيُم امل نينيُد، َهنينيْل تنينيْد ِّي ؤِّنيني َم خَيَْتصِّ َِ حُمَمل ، قنينياَ :  اْينينيُي يفِّ اأَلْ ضِّ

ُ
نينيا َاُت امل ، َوالاَيفل

اَيا ِّهِّ، َومَ 
َ
، َوكِّْاَباُغ الُوُهولِّ يفِّ امل دِّ بنيْعَد الصلَ طِّ، َواْلَمْشُي َعَلى اأْلَْقَداِِّ كَِّي اجْلََماَعاتِّ ََقارِّ

َْمٍ امل ِِّ ََ ْن ؤنيَعَل َللَِّل َعا
َْمٍ، وََكاهللَا مِّْن َ طِّ َنتِّهِّ َك نيْوِِّ َوَلَدْتُه أُمُّ  ، َوَماَت ِِّ َِ حُمَملُد، كَِّلا َصللْ َت ؤنيُقْل: الللاُلنيمل كِّين ِّ َأْاني َُلَل ؤِّْعنيَل اانيْمَاتِّ ُه، َوَقاَ : 

ننينيًة َؤاْقبِّْ نينيّنِّ كِّلَْ نينيَل َغنينيْمَ َمْفتنينيوهللٍا، قنيني ََقنينياكِّنيِّ، َوكَِّلا أََ ْيَت بِّعِّبنينيايَِّت ؤِّتنيْ
، َوُحنينيبل امل ُْناَينينيرَاتِّ

َ َراُت كِّْؤَشنينينياَوتنينينيْرَت امل ُل اَ : َوالنينيدل
"  ِ لللْ لِّ َوالنلاُس نَِّ ا ، َوالصلَ ُط ابِّ ُِ الطلَعاِِّ ، َوكِّْقَعا ِِّ َ  )4(القل

َْمٍ  ِِّ ََ ْن ُلنْبِّهِّ َك نيْوِِّ َوَلَدْتُه أُمُُّه: ،* وَمْن َحاَؤَظ على َصَ طِّ اجلََماَعةِّ َعا َْمٍ وََكاهللَا مِّ  َوَماَت ِِّ
َِ  ،"  َأَينينيُت َ يب ِّ َعنينيزل َوَرنينيلل؟ ،اَ  َ ُانينيوُ  اَّلللِّ َصنينيللى نيُ َعَلْ نينيهِّ َوَانينيللمَ َعْبنينيدِّ اَّلللِّ بنينينِّ َعبلنينياٍس قنينياَ : قنيني ؤنيَعنينينْ  ؤنيَقنينياَ : 

ُم اْلَمََلُ اأْلَْعَلى؟ قنيْلنيُت:   َوكِّْانيَباغِّ اْلُوُهنيولِّ  ،اْلَمْشنييِّ َعلنيى اأْلَْقنيَداِِّ كَِّي اجْلََماَعنياتِّ  ،َ ب ِّ يفِّ اْلاَيفلنيا َاتِّ »حُمَملُد ؤِّ َم خَيَْتصِّ
نيْمٍ  ،َوانْتِّظنيا ِّ الصلنيَ طِّ بنيْعنيَد الصلنيَ طِّ  ،يفِّ اْلَماْيُروَهنياتِّ  ِِّ ََ نيْن ُلنُوبِّنيهِّ َك نينيْوِِّ  ،َؤَمنيْن َحنياَؤَظ َعلنيْ الِّنل َعنيا نيْمٍ وََكنياهللَا مِّ َوَمنياَت ِِّ

 )5(«َوَلَدْتُه أُمُّهُ 

                                                                                           
 (680)ص  ح: ص  ح الرتغ ب :  ( 1)
 (6165 :امٍحقن: ص  ح اجل( )2)

 

 233 واُه ُمقلم:  (3)
واملشنينينينينينياياط:  ،3169والصنينينينينيني   ة:  ،59وصنينينينينيني  ح اجلنينينينينينيامٍ:  ،684وصنينينينينيني  ه األلبنينينينينينياين يف اإل وال:  ،3235 واه الرتمنينينينيني ي :   (4)

 408وص  ح الرتغ ب والرته ب:  ،748
 (: ص  ح لغمه302 واه الرتم ي وقا  األلباين يف ص  ح الرتغ ب )  (5)
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وُس القلَ ِ:* وَمْن تنيَوهلَ  َؤَ ْاَبَغ اْلُوُهوَل، ُثُل َمَشى كَِّي َصَ ٍط يفِّ مجََ  ، َغَفَر َلُه الُقدُّ َماِِّ ٍَ اإْلِّ َها َم  اَعٍة َؤَص ل
نينياهللَا، أَنلنينيُه قنينياَ : مسِّْعنينيُت َ ُانينيوَ  اَّلللِّ َصنينيللى نيُ َعَلْ نينيهِّ َوَانينيللَم ينيُقنينيوُ : ؤنيَعنينيْن  َمنينيْن تنيَوهلنينيَ  َؤَ ْانينيَبَغ اْلُوُهنينيوَل، ُثُل »ُعْثَمنينياهللَا بنينينِّ َعفل

، ُغفَِّر َلُه َلننيُبهُ َمَشى كَِّي َصَ ٍط َماْيُتوبَ  َماِِّ ٍَ اإْلِّ َها َم  )1(«ٍة َؤَص ل
َد األْقَصى َأَحد  يُرِّيُد الصلَ طَ   َ اْلَمْق ِّ  كِّالل َغَفَر َلُه ني: ،* واَل َيَْيتِّ

نيا ؤنينيرََغ ُانيؤنيَعْن   ْبنِّ َعْمٍرو، َعنِّ النلألِّ ِّ َصنيللى نيُ َعَلْ نيهِّ َوَانيللَم قنياَ : " َلمل
نيْن بِّننيالِّ بنيْ نيتِّ َعْبدِّ اَّلللِّ َلْ َماهللُا بنيُن َياُوَي مِّ

ْن بنيْعدِّهِّ، َوَأالل َيَْ  َبغِّي أَلََحٍد مِّ ، َاَ َ  اَّلللَ َثَ ًًث: ُحاْيًما ُيَصايُِّف ُحاْيَمُه، َوُمْلاًيا اَل ينيننيْ َد َأَحنيد  اْلَمْقدِّسِّ َ َهنيَ ا اْلَمْقني ِّ يتِّ
نينْ  ُّ َصنيللى نيُ َعَلْ نيهِّ َوَانيللَم:  اَل يُرِّيُد كِّالل الصلَ َط ؤِّ هِّ، كِّالل َ نيرََج مِّ أَملنيا اثنيننيتنياهللاِّ ؤنيَقنيْد »ُلنُوبِّنيهِّ َك نينيْوِِّ َوَلَدتنيُه أُمُّنيُه " ؤنيَقنياَ  النلنيألِّ

 )2(«أُْعطِّ نياُلَما، َوأَْ ُرو أهللَْا َياُيوهللَا َقْد أُْعطَِّي الثلالَِّثةَ 
ْصَلَتاهللاِّ اثنتاهللا ابب  لد و ِّ اجلناهللا:*   و ِّ

اُلَمنينيا قنينياَ : قنينياَ  َ ُانينيوُ  نيِّ ؤنيَعنينيْن َعْبنينيدِّ نيِّ بنينينِّ عَ  نينيَي نيُ َعننيْ ْصنينيَلَتاهللاِّ ال » -صنينيلى ني عل نينيه وانينيلم  -ْمنينيٍرو َ هِّ ِّ 
 ُكنيل ِّ َصنيَ ٍط َعْشنيراً، وَُيَْمنيُدهُ   ُُيْصِّ الَِّما َ ُرل  ُمْقلِّم ، كِّالل َيَ َل اجْلَنلَة، ُُهَا َيقم ، َوَمْن ينيْعَمُل هبَِِّّما َقلْ نيل ، ُيَقنيب ُِّح نَي ُيبنينيرَ 

ُ َعْشراً  ل  .«َعْشراً، َوياَُيئ ِّ َُْْقنيوهللَا َومِّننية  »ينيْعقِّنيُدَها بِّ نيدِّهِّ، قنياَ : ؤنيَقنياَ :  -صلى ني عل ه وانيلم  -َقاَ : َؤَ ََن  َأَْيُت النلألِّ
لل َِّقاهللاِّ  هِّ، َابلَح َو َِّد وَكَ  )3(ابِّ َنٍة يفِّ اْلمِّ زَاهللاِّ وكَِّلا َأَوُ كَِّي ؤِّرَانيِّ َُْْ  مِّ ، َوأَْلف  يفِّ  )4(ئلَ مَِّنه َوأَْلف  َو لل َِّقاهللاِّ ؤَتِّْلَل مَِّنة  ابِّ

ننينيةِّ َانيني  َِّنةٍ  نينيَ  مِّ َْ نينينيدِّ أَْلَفنينينْيِّ َو ، ؤنيني َيُّاُيْم ينيْعَمنينيُل يفِّ اْل نينيوِِّ اْلَواحِّ نينيزَاهللاِّ اَلا؟ قنينياَ :  .«اْلمِّ نيْ نيني نيْ َيََيتِّ َأَحنينينيدَُكُم »قنينينياَ : كْ نينيَف اَل ُُيْصِّ
ْل نَيَغَلُه، َوَلَعللُة أهللَْا اَل ينيْعقَِّل، َوََيْت ِّهِّ يفِّ َمْ َ عِّهِّ َؤَ  ينيزَاُ  الشلْ طَاهللُا َوُهَو يفِّ َصَ ٍط، ؤني نيُقو ُ  : الُْكْر َكَ ا، الُْكْر َكَ ا َح

ْل ينيَناَِ   )5(«ينُيننيو ُِّمُه َح
ْن الللْ لِّ َؤ ََكَر ني َغَفَر َلُه  بُُّه وَمواَله:  * وَمْن تنيَعا ل مِّ

: " َمنيْن تنيَعنيا ل -صنيلى ني عل نيه وانيلم  -َقاَ : َقاَ  َ ُانيوُ  نيِّ  - هي ني عنه  -تِّ ؤنيَعْن ُعَباَيَط ْبنِّ الصلامِّ 
ْن الللْ لِّ ؤنيَقا َ   ،ُانيْبَ اهللَا نيِّ  ،َوُهَو َعَلى ُكنيل ِّ نَينيْيٍل قنيدِّير   ،َوَلُه احْلَْمدُ  ،َلُه اْلُمْللُ  ،اَل كَِّلَه كِّالل نيُ َوْحَدُه اَل نَيرِّيَل َلهُ  :مِّ

                              
 (407يف ص   ه وص  ه األلباين يف ص  ح الرتغ ب )  واه ابن  زمية  (1)

 

ْهِّ نينينينينيب:  ،2090يف َصنينينيني ِّ ح اجْلنينينينيامٍِّ: وصنينينيني  ه األلبنينينينينياين ، 6644، وأ نينينينينيد: 1408(  واُه ابنينينينيُن مارنينينينيَة:  2) ْغِّ نينينينيبِّ َوالرتل َصنينينينيني ِّ ح الرتل
1178 

را وكنيئ عشنينيرا و نينيد عشنينيرا ْقنيوهللا ومننينية ابللقنينياهللا: هنينيو بمنيوع تقنينيب  ه يف الصنينيلوات اامنيني ، أي: كهللا انيبح يف صنيني ط الف نينير عشنيني(3)
 ه ه ث ثوهللا حقنة، وكهللا ؤعلالا يف ابقي الص وات اام  كاهللا بموع تقب  ه ْقوهللا ومنة ابللقاهللا.

 « .يقبح ث ًث وث ثني وُيمد ث ًث وث ثني ويايئ أ بعا وث ثني»منه: وتفص لالا كما يف احلديي اة ر ( 4)
 وص  ه األلباين ،(2009ابن حباهللا ) واه ( 5)
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هللِّ  ،َواَل كِّلنيَه كِّالل نيُ  ،ُد هللِّ َواحْلَْمني  ،اْانيُت ِّ َب لنينيهُ  ،َأْو َيَعنينيا ،ُثُل قنياَ : الللاُلنينيمل اْغفِّنيْر يلِّ  ،َونيُ َأْكنينيَئُ َواَل َحنيْوَ  َواَل قنينينيولَط كِّالل ابِّ
 )1(قُبَِّلْت َصَ تُُه "  ،َؤإِّهللْا تنيَوهلَ  َوَصللى

 وب للقاهمني:.ومغفرُط ال ن.* وأرُر القانتني واملقنطرين
َِ »ؤَعْن َأيبِّ ُهرَينيرََط أهللال َ ُاوَ  اَّلللِّ َصللى نيُ َعَلْ هِّ َوَاللَم َقاَ :  َِ َ َمَ اهللَا كِّميَاًَن َواْحتَِّقااًب، ُغفَِّر َلُه َما تنيَقدل َمْن َقا

ْن َلنْبِّهِّ   )2(« مِّ
ُ َعْنُه، َعنِّ النلألِّ ِّ َصلل  َي اَّللل َلَة الَقنيْد ِّ كِّمينَياًَن َواْحتَِّقنيااًب، »ى نيُ َعَلْ هِّ َوَاللَم، َقاَ : وَعْن َأيبِّ ُهرَينيرََط َ هِّ َِ لَ نيْ َمْن َقا

ْن َلنْبِّ  َِ مِّ َِ َ َمَ اهللَا كِّميَاًَن َواْحتَِّقااًب ُغفَِّر َلُه َما تنيَقدل ْن َلنْبِّهِّ، َوَمْن َصا َِ مِّ   )3(«هِّ ُغفَِّر َلُه َما تنيَقدل
  ب العاملني:.. ابب  ملغفرط .* ومواؤقة التامني

 ؤمن واؤم قوله " آمني"  قو  امل هاية غفر له ما تقدِ من لنبه:
ُِ، ؤنيَ م ُِّنوا، َؤإِّنلنيُه َمنيؤنيَعْن  َمنيا ل َصللى نيُ َعَلْ هِّ َوَاللَم َقاَ : " كَِّلا أَملنيَن اإلِّ نينَي َأيبِّ ُهرَينيرََط: أهللال النلألِّ ْن َواؤنيَم أَتْمِّ ننيُه أَتْمِّ
 َهِّاَيةِّ ُغفِّ 

َ
ْن َلنْبِّهِّ"امل َِ مِّ  )4(َر َلُه َما تنيَقدل
 .. ابب  ملغفرط الرب ِّ اجمل د:.* ومواؤقة الت م د 

 ؤمن واؤم قوله " اللالم  بنا لل احلمد"  قو  امل هاية غفر له ما تقدِ من لنبه:
نينيَدُه، ؤنيُقولنينيوا:  َأيبِّ ُهرَينينينيرََط، أهللال َ ُانينيوَ  نيِّ َصنينيللى نيُ َعَلْ نينيهِّ َوَانينيللَم قنينياَ : " كَِّلاؤنيَعنينيْن  ٍَ نيُ لَِّمنينيْن  ِّ نيني ُِ مسِّ َمنينيا قنينياَ  اإْلِّ

ْن َلنْبِّ  َِ مِّ  )5(هِّ "اللاُلمل  َبنيلَنا َلَل احْلَْمُد، َؤإِّنلُه َمْن َواَؤَم قنيْوُلُه قنيْوَ  اْلَمَ هِّاَيةِّ، ُغفَِّر َلُه َما تنيَقدل
ٍِّ  ََكَعاٍت ينُيُغفُِّر هبا الَ نْ   وُب والق نات:* وص ُط التقاب نينينيح يفِّ أَْ َب

 َِ  " : نياُه، ؤَعنِّ اْبنِّ َعبلاٍس، أهللال َ ُاوَ  اَّلللِّ َصللى نيُ َعَلْ هِّ َوَاللَم َقاَ  لِّْلَعبلاسِّ ْبنِّ َعْبدِّ اْلُمطللِّنيبِّ َِ َعمل  َعبلنياُس، 
َصاٍ ، كِّلَ  َعُل بَِّل َعْشَر  ِّ ُ لنيَل َلننيبنيَل َأوللنيُه َأاَل أُْعطِّ َل، َأاَل أَْمَنُ َل، َأاَل َأْحُبوَت، َأاَل أَؤنيْ ا أَْنَت ؤنيَعْلنيَت َللِّنيَل َغَفنيَر اَّللل

َصاٍ : أهللَْا تُ  رلُه َوَعَ نِّ نيَتُه، َعْشَر  ِّ رَُه، َقدِّميَُه َوَحدِّيَثُه، َ طََ ُه َوَعْمَدُه، َصغِّمَُه وََكبِّمَُه، اِّ ٍَ  ََكَعنياٍت تنيْقنيرَأُ يفِّ  َوآ ِّ َصل َِّي أَْ بني
نيَن اْلقِّنيرَاَلطِّ يفِّ َأول ِّ  َْكَعنيٍة َوأَننيَت قنياهِّم ، قنيْلنيَت: ُانيْبَ اهللَا اَّلللِّ، وَ ُكل ِّ  َْكَعٍة َؤاِتََِّة  احْلَْمنيُد َّللِّلِّ، اْلايَِّتابِّ َوُاو ًَط، َؤإَِّلا ؤنيَرْغَت مِّ

ٍُ، ؤنيتنيُقوهُلنَينينيا َوأَننينيَت  نينيَ  َعْشنينينيرََط َمنينيرلًط، ُثُل تنيرَْكنيني َْ ُ َأْكنينيَئُ،  ، َواَل كِّلنينيَه كِّالل اَّلللُ، َواَّللل نينيَن الرُُّكنينينيوعِّ ٍُ  َْأَانينيَل مِّ ٍ  َعْشنينيرًا، ُثُل تنيْرؤنينيني  َاكِّنيني
َن القُُّ ويِّ  ٍُ  َْأَاَل مِّ د  َعْشرًا، ُثُل تنيْرَؤ ًدا، ؤنيتنيُقوهُلَا َوأَْنَت َاارِّ ؤنيتنيُقوهُلَا َعْشرًا، ُثُل َتْقُ ُد، ؤنيتنيُقوهُلَا َعْشرًا، ُثُل ََتْوِّي َاارِّ

 ٍُ ٍِّ  ََكَعنياٍت، كِّهللاِّ  ؤنيتنيُقوهُلَا َعْشرًا، ُثُل تنيْرَؤ ُعوهللَا، يفِّ ُكل ِّ  َْكَعٍة تنيْفَعُل َللِّنيَل يفِّ أَْ بني َْْ   َوَابنيْ  َْأَاَل، ؤنيتنيُقوهُلَا َعْشرًا، َؤَ لَِّل 

                              
 ( 1103 واه البخا ي )   (1)
 )متقم عل ه( ( 2)
 ( )متقم عل ه(3)
 (780 واه البخا ي ) ( 4)
 (71 واه مقلم ) ( 5)
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َعْل، َؤإِّهللْا ملَْ تنيْفَعْل َؤفِّي ُكل ِّ مُجَُعٍة َمرلًط، َؤإِّهللْا ملَْ  تنيْفَعْل َؤفِّي ُكل ِّ نَياْلٍر َمرلًط، َؤإِّهللْا  اْاَتَطْعَت أهللَْا ُتَصل ِّ نياَلا يفِّ ُكل ِّ ينيْوٍِ َمرلًط َؤاؤنيْ
ملَْ تنيْفَعْل َؤفِّي ُكل ِّ َاَنٍة َمرلًط، َؤإِّهللْا ملَْ تنيْفَعْل، َؤفِّي ُعُمرَِّت َمرلًط " 

)1( 
ٍُ لصاحبالا يِو الدين حْ يد ل اجلنة مٍ الدا لني:   * واو ط  تشف

َي نيُ َعْنُه: َعنِّ النلألِّ ِّ  نيَن اْلُقنيْرآهللاِّ َث َثنُيوهللَا آينيًة »َقاَ :  -صلى ني عل ه والم  - ؤَعْن َأيبِّ ُهرَينيرََط َ هِّ كِّهللال ُاو ًَط مِّ
ْل ُغفَِّر َلُه َوهَِّي ُاو َُط لتنيَباَ َت الل ِّي بَِّ دِّهِّ اْلُمْلُل{   )2(«نَيَفَعْت لَِّرُرٍل َح
نيَي نيُ َعْننيُه قنينياَ : قنياَ  َ ُانيوُ  نيِّ  نينيَي : »-عل نيه وانيلم  صنينيلى ني -وَعنينِّ ابنينِّ َمْقنينيعُوٍي َ هِّ ُانينيو َُط لتنيبنياَ َت{ هِّ

ْن َعَ ابِّ اْلَقْئِّ   )3(« اْلَمانَِّعة  مِّ
َي نيُ َعْنُه: َعنِّ النلألِّ ِّ  َن اْلُقْرآهللاِّ َث َثُوهللَا آينيًة »َقاَ :  -صلى ني عل ه والم  -وَعْن َأيبِّ ُهرَينيرََط َ هِّ كِّهللال ُاو ًَط مِّ

ْل ُغفَِّر َلُه   )4(« َوهَِّي ُاو َُط لتنيَباَ َت الل ِّي بَِّ دِّهِّ اْلُمْلُل{ نَيَفَعْت لَِّرُرٍل َح
َي نيُ َعْنُه َقاَ : َقاَ  َ ُاوُ  نيِّ  نيَن اْلُقنيْرآهللاِّ َمنيا : »-صلى ني عل ه والم  -وَعْن أََن ِّ ْبنِّ َمالٍِّل َ هِّ ُانيو َط  مِّ

ْل أَْيَ لَ  بِّاَلا َح  )5(«ْتُه اجْلَنلَة، َوهَِّي لتنيَباَ َت{ هَِّي كِّالل َث َثُوهللَا آيًَة، َ اَصَمْت َعْن َصاحِّ
َِ َ َمَ اهللَا ُغفَِّر َلُه من لنبِّهِّ َما كاهللا:  * وَمْن  َقا

 

نينيَي نيُ َعْننينيُه قنينياَ : قنينياَ  َ ُانينيوُ  نيِّ  ؤَعنينْ  َِ َ َمَ نينياهللَا كِّمينَينياَنً : »-صنينيلى ني عل نينيه وانينيلم  -َأيبِّ ُهرَينينينيرََط َ هِّ َمنينيْن َصنينيا
ْن َلنْبِّهِّ َواْحتَِّقاابً ُغفَِّر َلُه َما تنيَ  َِ مِّ َلَة اْلَقْد ِّ كِّميَاَنً َواْحتَِّقاابً ُغفَِّر َلُه َما تنيَقدل َِ لَ نيْ ْن َلنْبِّهِّ، َوَمْن َقا َِ مِّ  )6(«َقدل

َِ َ َمَ نينياهللَا كِّمينَينياًَن َواْحتَِّقنينيااًب، غُ »وَعنينيْن َأيبِّ ُهرَينينينيرََط أهللال َ ُانينيوَ  اَّلللِّ َصنينيللى نيُ َعَلْ نينيهِّ َوَانينيللَم قنينياَ :  فِّنينيَر لنينيُه َمنينيا َمنينيْن قنينيا
ْن َلنْبِّهِّ  َِ مِّ  )7(«تنيَقدل

هم:  *  واحُل لاُج واملعتمروهللا وؤُد ني موالهم..كلا ا لوه أعطاهم.. وكلا ااتغفروه غفر هلم وتوالل
 :َث ثنية   ورنيلل  عنيزل  ني دُ ْؤنيوَ : "عل نيه وانيلم  ني صنيلى ني قنيا   انيو  :قنيا   هنيي ني عننيه هرينيرط أيبؤنيَعنيْن 

 (8)" َواْلُمْعَتمِّرُ  ،َواحْلَاجُّ  ،اْلَغازِّي

                              
  3031 – 7937ص  ح: ص  ح اجلامٍ :  ( 1)

 

 (2315)ص  ح: ص  ح الرتم ُ: ( 2)
 ( .1140الص   ة ) ،(3643يف ص  ح اجلامٍ )وص  ه األلباين  ،(526قبقات احملدثني أبصبالاهللا )( 3)
 وحقنه األلباين( ابب ما رال يف او ط امللل، 2891 واُه الرتم ي ) (4)
 ( .3644يف ص  ح اجلامٍ ) وحقنه األلباين ،(3654املع م األواط )(5)
( ابب الرتغ نيب يف ق نياِ  م نياهللا وهنيو 760( ابب من صاِ  م اهللا كمياَن واحتقنيااب ون نية، مقنيلم )1802متفم عل ه، البخا ي )( 6)

 للفظ له.الرتاويح، وا
 173ومقلم:  ،37البخا ي:  واُه (7)
 (2924ص  ح النقاهي )   (8)
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 َواحْلنياجُّ  اَّلللِّ  اْلغنيازِّي يفِّ َانيبِّ لِّ  " :قنينيا  :عنين الننيأل صنيلى ني عل نيه وانيلم : هنينيي ني عننيه عمنير ابنينوعنين 
 (1)" َوَا ُلوُه َؤ ْعطَاُهمْ  َؤ َرابُوهُ  َيَعاُهمْ  اَّلللِّ  َوْؤدُ  َواْلُمْعَتمِّرُ 

 ابُم البصم:* وااتغفا   يقم يغفُر لل به ا
ل  -صنيلى ني عل نينيه وانيلم  -بِّنيَ   بنينِّ َيَقنينيا ِّ بنينِّ زَينيٍد َمنينيْوَي النلنيألِّ  ؤنيَعنيْن  ٍَ النلنينيألِّ ني : َعنينيْن َرنيد ِّي مسِّ َثّنِّ َأيبِّ  -َحنيدل

اْلَق ُّوَِ َوأَُتوُب كِّلَْ نيهِّ، ُغفِّنيَر لنيُه  َمْن َقاَ : َأْاتنيْغفُِّر نَي اْلَعظِّ َم الل ِّي اَل كَِّلَه كِّالل ُهَو احلَْيل »ينيُقوُ :  -صلى ني عل ه والم 
َن الزلْحفِّ   )2(« َوكِّهللْا َكاهللا ؤنيرل مِّ

  * وُقوىَب لَل  ا  املُقتايثرين من االاتغفا :
َي نيُ َعْنُه َقاَ : َقاَ  َ ُاوُ  نيِّ          َوَرنيَد يفِّ قنيوىَب لَِّمنيْن : »-صلى ني عل نيه وانيلم  -ؤنيَعْن َعْبدِّ نيِّ ْبنِّ ُبْقٍر َ هِّ

َفتِّهِّ اْاتِّْغَفا اً َكثِّماً    )3(«َص ِّ نيْ
نيَي نيُ َعْننيُه: أهللال َ ُانيوَ  نيِّ    َمنيْن َأَحنيبل أهللَْا َتُقنير ُه َصني ِّ َفُتُه »قنياَ :  -صنيلى ني عل نيه وانيلم  -وَعنِّ النيزَُّبم َ هِّ

   )4(«ؤنيْلُ اْيثِّر ؤِّ اَلا مَِّن االْاتِّغَفا 
:* وَمْن َعلَِّم ُقْد ََط الايبمِّ  تعايل َغَفَر َلُه وَما ينُيَبايلِّ

ُ
  امل

اُلما َقاَ : َقاَ  َ ُاوُ  نيِّ           َي نيُ َعننيْ قنياَ  نيُ َعنيزل َوَرنيلل َمنيْن : »-صلى ني عل نيه وانيلم  -ؤنيَعْن اْبنِّ َعبلاٍس َ هِّ
نُوبِّ َغَفْرُت َلُه َواَل أاَُبيلِّ    )5(«َما ملَْ ُيْشرِّْت يبِّ نَيْ ناً  َعلَِّم َأينِّ ُلو ُقْد ٍَط َعَلى َمْغفِّرَطِّ ال ُّ

ت ِّ َااَعاٍت ُغفَِّر َلُه َلننيُبُه والق نات:   * وَمْن اْاَتغَفَر  َبلُه قنيْبَل اِّ
َي نيُ َعْنُه: َعْن َ ُاو ِّ نيِّ          ٍُ »قنياَ :  -صلى ني عل نيه وانيلم  -ؤنيَعْن َأيبِّ أَُماَمَة َ هِّ نيَما ِّ َلَمؤني َب الشل كِّهللال َصنياحِّ

تل َااَعاٍت َعنِّ اْلَعْبدِّ اْلُمْقلِّمِّ اْلُمْخطِّئ الْ  يل  -َقَلَم اِّ اَلنيا أَْلَقاَهنيا، َوكِّالل ُكتِّبنيْت -َأْو اْلُمقِّ ننيْ َِ َواْانيتنيْغَفَر نَي مِّ ، ؤنيإِّهللْا ننيدِّ
َدهً   .)6(«َواحِّ

  * وَمْن اَلَزَِ  االاتغفا  َغَفَر َلُه الَعزِّيُز الَغفلا :
َي نيُ َعْنُه: أهللال َ ُاوَ  نيِّ  ؤنيَعْن َأيبِّ َاعِّ دٍ         َِ »َقاَ :  -صلى ني عل ه والم  -َ هِّ نيْ طَاهللَا قنياَ : َوعِّزلتِّنيَل  كِّهللال الشل

                              
 ( 2339ص  ح ابن ماره )   (1)
 2727( ابب يف يعال ال  ف، وص  ه األلباين يف الص   ة: 3577(  واُه الرتم ي )2)
  وص  ه األلباين ( ابب االاتغفا ، 3818ابن ماره )(  واُه 3)
نينينينينينيَنهُ األلبنينينينينينياين يف (،  648عب اإلمينينينينينينياهللا )(، نينينينينينيني839املع نينينينينينيم األوانينينينينينيط )( 4) (، الرتغ نينينينينينيب والرته نينينينينينيب 5955صنينينينينيني  ح اجلنينينينينينيامٍ )وحقل
(1619.) 
َنُه األلباين يف (، 11615املع م الايبم )( 5)  (.4330ص  ح اجلامٍ )وحقل
َنُه األلباين يف (، 7765املع م الايبم )( 6)  (.1209(، الص   ة )2097ص  ح اجلامٍ )وحقل
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اَل أَزَاُ  أَْغفُِّر  يتِّ َوَرَ يلِّ َ ب ِّ اَل أَبنيرَُح أُْغوِّي عَِّباَيت َما َياَمْت أَْ َواُحاُلْم يفِّ َأْرَقايِّهِّْم، ؤنيَقاَ  الرلبُّ تنيَباَ َت َوتنيَعاَي: َوعِّزل 
 )1(«هَلُْم َما اْاتنيْغَفُروينِّ 

اُلَمنينينيا قنينينياَ : قنينينياَ  َ ُانينينيوُ  اَّلللِّ  نينينيَي نيُ َعننيْ نينينيا َُط النينيني لْنبِّ : »-صنينينيلى ني عل نينينيه وانينينيلم  -وَعنينينينِّ ابنينينينِّ َعبلنينينياٍس َ هِّ َكفل
ُ َعزل َوَرلل بَِّقْوٍِ يُْ نُِّبوهللَا لِّ نيْغفَِّر هَلُمْ  َلْو ملَْ تُْ نُِّبوا: »-صلى ني عل ه والم  -َوَقاَ  َ ُاوُ  اَّلللِّ  .«النلَداَمةُ   )2(« جَلَاَل اَّللل

 .هي وقاية نير ِّ ال نوب مٍ ارتها :واملغفرط ،قلُب املغفرط :واالاتغفا ُ 
نيني م   :كقولنينيه تعنينياي  ،ؤتنينيا ًط ينينيأمر بنينيه ،وقنيد كثنينير يف القنينيرآهللا لكنينيُر االانينيتغفا   :{ )البقنينيرط ل َواْانينيتنيْغفُِّروا نَي كِّهللال نَي َغُفنينيو   َ حِّ

ل َواْلُمْقنينينيتنيْغفِّرِّيَن  :كقولنينينيه  ،( وات ًط مينينينيدُح أهلنينينيه 3 :ل َوأهللاِّ اْانينينيتنيْغفُِّروا  َبلاُينينينيْم ُثُل ُتوبنُينينيوا كِّلَْ نينينيهِّ { )هنينينيوي :وقولنينينيه ،( 199
أَلْاَ ا ِّ { )آ  عمراهللا ت، وقوله:(17 :ابِّ أَلْانيَ ا ِّ ُهنيْم َيْقنيتنيْغفُِّروهللَا { )الني اِ   ِّيَن كَِّلا ل َواللني :وقولنيه ،( 18 :ل َوابِّ

َشنينيًة َأْو ظََلُمنينيوا أَننيُفَقنينياُلْم لََكنينيُروا نَي َؤاْانينيتنيْغَفُروا لِّنينيُ نُوهبِِّّْم َوَمنينيْن ينيْغفِّنينيرُ  نُوَب كِّالل نيُ { )آ  ؤنيَعلنينيوا َؤاحِّ ( 135 :عمنينيراهللا النيني ُّ
ُه ُثُل َيْقتنيْغفِّرِّ نَي جيِّدِّ نَي َغُفو اً ل َوَمْن ينيْعَمْل ُاولاً َأْو َيْظلِّْم ننيْفقَ  :كقوله تعاي  ،وات ًط ي كر أهللا ني يغفر ملن ااتغفره

 .( 110 :َ حِّ ماً { )النقال
ُِ الغُُ وب:  نُوَب َغَفَر َلُه َع ل  * وَمْن َعلَِّم أهللال َلُه َ ابو ينيْغفُِّر ال ل

َي نيُ َعْننيُه: َعنينِّ النلنيألِّ ِّ    أَْلننيَب »َُيْايِّنيي َعنيْن  َب ِّنيهِّ َعنيزل ُوَرنيلل قنياَ : ؤِّ َمنيا  -صنيلى ني عل نيه وانيلم  -ؤنيَعْن َأيبِّ ُهرَينيرََط َ هِّ
، ؤنيَقنينياَ  تنيبنينياَ َت َوتنيَعنينياَي: أْلننينيَب َعْبنينيدِّي َلنْبنينياً، ؤنيَعلِّنينيَم أهللال  ْنَب، َعْبنينيد  َلنْبنينياً، ؤنيَقنينياَ : الللاُلنينيمل  اْغفِّنينير يلِّ َلننينيألِّ  لنينيُه َ ابو ينيْغفِّنينيُر النيني ل

، ُثُل َعاَي َؤَ ْلَنبَ  ل لْنبِّ ، ؤنيَقنياَ  تنيبنياَ َت َوتنيَعنياَي: َعْبنيدِّي أْلننيَب َلنْبنياً، ؤنيَعلِّنيَم أهللال َوَيَُْ ُ  ابِّ ، ؤنيَقاَ : َأْي َ ب ِّ اْغفِّْر يلِّ َلننيألِّ
، ؤنيَقني : اْغفِّنيْر يلِّ َلننيألِّ ، ُثُل َعنياَي َؤَ ْلننيَب، ؤنيَقنياَ : َأْي َ ب ِّ ل لْنبِّ ْنَب، َوَيَُْ ُ  ابِّ تنيَعنياَي: أْلننيَب اَ  تنيبنياَ َت وَ َلُه َ ابو ينيْغفُِّر ال ل
ْنَت ؤنيَقْد َغَفرُت َللَ  ، اْعَمْل َما نيِّ ل لْنبِّ ْنَب، َوَيَُْ ُ  ابِّ  )3(« َعْبدِّي َلنْباً، ؤنيَعلَِّم أهللال َلُه َ ابو ينيْغفُِّر ال ل

نَي ينيُتوُب: ُِ الغُُ وب بِّتنيْوبَةِّ َعْبدِّهِّ حِّ  * ويفرُح َع ل
نيَي نيُ          ُ َأنَينيدُّ ؤنيَرحنياً بِّتنيْوبنيةِّ : »-صنيلى ني عل نيه وانيلم  - َعْننيُه قنياَ : قنياَ  َ ُانيوُ  نيِّ ؤنيَعْن أَن ِّ ْبنِّ َمالٍِّل َ هِّ َّللَل

َْ ضِّ َؤَ ٍط  َلتِّهِّ أبِّ ْن َأَحدُِّكْم َكاهللَا َعَلى  َاحِّ نَي ينيُتوُب كِّلَْ هِّ، مِّ ْنُه َوَعَلْ الاَ َقَعاُمُه َونَينيرَابُُه، ؤني َيَِّ   )4(َعْبدِّهِّ حِّ  )5(َؤاننيَفَلَتْت مِّ

                              
( كتنينياب التوبنينية واإلَنبنينية، تعل نينيم احلنينياكم "هنيني ا حنينيديي صنيني  ح اإلانينيناي ومل خيررنينياه"، تعل نينيم النيني هأل يف 7672) مقنينيتد ت احلنينياكم (1)

َنُه األلباين يف (، 11255التلخ ص "ص  ح"، أ د )  (.104(، الص   ة )1650ص  ح اجلامٍ )وحقل
 ( .5301ص  ح اجلامٍ )وص  ُه األلباين يف  ،(2623 واُه أ د ) (2)
( ابب قبنينينيو  التوبنينينية منينينين 2758مقنينينيلم ) ،( ابب قنينينيو  ني تعنينينياي ليرينينينيدوهللا أهللا يبنينينيدلوا كنينيني ِ ني{7068 نينينيه، البخنينينيا ي )متفنينينيم عل( 3)

 امل نب وكهللا تاير ت ال نوب والتوبة، واللفظ له.
 الف ط: هي األ ض الوااعة ااال ة من الناس واملال والنبات.(4)
 ؤ ي : أنقطٍ أمله.(5)
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نَينيا َقا ننينيا ُهنينيَو َكنينيَ لَِّل كَِّلا ُهنينيَو هبِّ َلتِّنينيهِّ، ؤنيبني نيْ نينيْن  َاحِّ ٍَ يفِّ ظِّل ِّاَلنينيا قنينيْد أَيِّنينيَ  مِّ اَلنينيا، ؤنيني ََتى نَينينيَ رًَط َؤاْهنينيَطَ  ننيْ هَِّمنينيًة عِّْننينيَدُه، َؤَ َ نينيَ  مِّ
: الللاُلمل  أَْنَت َعْبدِّي َوأَََن  َبَُّل، َأْ طَ َ  طِّ اْلَفرَحِّ دل اَلا ُثُل َقاَ  مِّْن نيِّ طِّ اْلَفرَحِّ  ِِِّّطَامِّ دل  )1(«. مِّْن نيِّ

م َغَفَر َلُه اابُم البصم:  * وَمْن اْاَتغَفَر  َبلُه يف ثنُيُليِّ الللْ لِّ اة ِّ
َي نيُ َعْنُه َقاَ : قنياَ  َ ُانيوُ  نيِّ  ينيتنيننينيزلُ   َبُننياَ تنيبنياَ َت َوتنيَعنياَي  : »-صنيلى ني عل نيه وانيلم  -ؤنيَعْن َأيبِّ ُهرَينيرََط َ هِّ

ْ َب َلُه َمنْ ُكلل  ُر ينيُقوُ : َمْن يَْدُعوينِّ َؤَ ْاَت ِّ َقى ثنُيُلُي الللْ لِّ اة ِّ نْيَ ينيبنيْ ننيَ ا، حِّ َلةِّ كَِّي القلَمال الدُّ  َيْق َُلّنِّ َؤُ ْعطَِّ ُة َمْن لَ نيْ
  .)2(«َيْقتنيْغفُِّرينِّ َؤَ ْغفَِّر َلهُ 

َي نيُ عَ          اُلَما َقااَل: َقاَ  َ ُاوُ  نيِّ وَعْن َأيبِّ َاعِّ ٍد َوَأيبِّ ُهرَينيرََط َ هِّ كِّهللال نَي مُيْالُِّل، : »-صلى ني عل ه والم  -ننيْ
ْن ُمْقتنيْغفٍِّر، َهْل مِّ  ننيَ ا ؤني نيُقوُ : َهْل مِّ ْل كَِّلا َلَهَب ثنُيُلُي الللْ لِّ اأَلولُ ، ننيَزَ  كَِّي القلَمالِّ الدُّ ْن َااهٍِّل، َح ْن اَتهٍِّب، َهْل مِّ

ْن َياٍع، َر اْلَفْ رُ  َهْل مِّ َف ِّ ْل ينيننيْ   )3(«. َح
صنيلى عل نينيه النينيربُّ العلنينيى باينينيل صني ط عشنينيرا و ؤنينيٍ لنينيه عشنينيرا وكتنيب لنينيه عشنينيرا وحمنينيا عننينيه  * و َمنيْن َصنينيللى علنينيى الننينيأل 

 عشرا:
نيْن َ يب ِّ َعنيزل َوَرنيلل  ُ َعَلْ نيهِّ َوَانيللَم قنيا :" أاََتينِّ آٍت مِّ ؤنيَقنياَ : َمنيْن َصنيللى  ؤَعنين أيب قَْلَ نية أهللال َ ُانيوَ  اَّلللِّ َصنيللى اَّللل
ٍَ لنيُه َعْشني َا َعْشَر َحَقَناٍت، َوحَمَا َعْنُه َعْشَر َاني  َِّناٍت، َوَ ؤني ْن أُملتَِّل َصَ ًط َكَتَب نيُ َلُه هبِّ َر َيَ َرنياٍت، َوَ يل َعَلْ نيهِّ َعَلْ َل مِّ

ثنيَلاَلا "  )4( مِّ
:* والصل ُط على النأل ِّ املعصِو ينُيْغَفُر هبا ال نوب وُتايفَ   ى اهلمِو

َي نيُ َعْنُه َقاَ : َكاهللَا َ ُانيوُ  نيِّ  كَِّلا  -صنيلى ني عل نيه وانيلم  -ؤَعنِّ الطَُّف لِّ ْبنِّ ُأيبِّ ِّ ْبنِّ َكْعٍب، َعْن أَبِّ هِّ َ هِّ
َِ ؤنيَقاَ :  فَ »َلَهَب ثنُيلُثا الللْ لِّ َقا نَيا َِ أَينيُّاَلا النلاُس: الُْكُروا نَي الُْكُروا نَي، َراَلْت الرلارِّ بنيُعاَلنيا الرلايِّؤنيُة، َرنياَل اْلُمنيوُت ِبِّ ُة تنيتنيْ
نَيا ؤِّ نيهِّ  ؟  .«ؤِّ نيهِّ، َرنياَل اْلُمنيوُت ِبِّ نيْن َصنينيَ يتِّ َِ َ ُانيوَ  نيِّ  كِّين ِّ أُْكثِّنيُر الصلنيَ َط َعَلْ نينيَل َؤاَينيْم َأْرَعنيل لنيَل مِّ قنينياَ  ُأيبِّ ، قنيْلنيُت: 

نيْنتَ »َقاَ :  ٍَ؟ قنياَ :  .«َما نيِّ نيْنَت، ؤنيإِّهللْا زِّْيَت ؤنياُلنيَو َ نيْم  لنيلَ  َمنيا»قنياَ : قنيْلنيُت: الرُّبني َمنيا »قنيْلنيُت: الن ِّْصنيَف؟ قنياَ :  .«نيِّ

                              
 ( ابب يف احلض ِّ على التوبة والفرح هبا، واللفظ له.2747ب التوبة، مقلم )( اب5950متفم عل ه، البخا ي ) (1)
( ابب الرتغ نينيب 758( ابب قنينيو  ني تعنينياي ليرينينيدوهللا أهللا يبنينيدلوا كنيني ِ ني{، واللفنينيظ لنينيه، مقنينيلم )7056متفنيم عل نينيه، البخنينيا ي )( 2)

 يف الدعال وال كر يف آ ر الل ل واإلرابة ؤ ه.
(، تعل نينيم نينينيع ب األ ننينيأوط 11911غ نينيب يف النينيدعال والنيني كر يف آ نينير الل نينيل واإلرابنينية ؤ نينيه، أ نينيد )( ابب الرت 758مقنينيلم )(  واُه 3)

 "حديي ص  ح".
 (57ص  ح : ص  ح اجلامٍ ) ( 4)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
                                       

13 

نينيْنَت، ؤنينيإِّهللْا زِّْيَت ؤنياُلنينيَو َ نينيْم  لنينيلَ  نينيْنَت، ؤنينيإِّهللْا زِّْيَت ؤنياُلنينيَو َ نينيْم  لنينيلَ »قنينيَا : قنيْلنينيُت: ؤنينيالثنيُّلَُثنْيِّ؟ قنينياَ :  .«نيِّ قنيْلنينيُت:  .«َمنينيا نيِّ
  )2(«لاً ُتاْيَفى َُهلَل، َوينُيْغَفُر َلَل َلننيُبلَ كِّ »َقاَ :  )1(َأْرَعل َلَل َصَ يتِّ ُكللاَلا

َباٍت   :)4(َومُيَ ى به َعْشُر َا  ِّناٍت ُمْوبَِّقاتٍ  )3(* ولِّكر  َعْشَر َمرلاٍت يايتُب به عشُر َحَقَناٍت ُمورِّ
نيَي نيُ َعْننيُه قنياَ : قنياَ  َ ُانيوُ  نيِّ  َمنيْن قنياَ : اَل كِّلنيَه : »-انيلم صنيلى ني عل نيه و  -ؤنيَعْن ُعَما ََط ْبنِّ نَينيبِّ ٍب َ هِّ

 )5(َعْشنيَر َمنيرلاٍت َعلنيى كِّثنيرِّ  كِّالل نُي َوْحَدُه اَل نَيرِّْيَل َلُه، َلُه اْلُمْلُل َوَلُه احْلَْمُد ُُيْ ِّي َومُيْ ُت، َوُهَو َعَلى ُكل ِّ نَيْيٍل َقدِّير،
، بنيَعَي نَي َلُه َمْقَل ًه  َن ال )6(اْلَمْغرِّبِّ َباٍت َُيَْفُظونَُه مِّ َا َعْشَر َحَقَناٍت ُمورِّ ْل ُيْصبَِّح، وََكَتَب نيُ َلُه هبِّ  )7(شلْ طَاهللاِّ َح
 )9(« وََكاَنْت َلُه بَِّعْد ِّ َعْشرِّ  َِّقاٍب ُمْأمَِّناتٍ  )8(َوحَمَا َعْنُه َعْشَر َا  ِّناٍت ُمْوبَِّقاتٍ 

نينَي ينيْنَصنيرُِّف َمنيْن َصنيَ طِّ  :-ل ه والم صلى ني ع -َقاَ  َ ُاوُ  اَّلللِّ  :َعْن ُمَعالِّ ْبنِّ َرَبٍل َقا َ و  " َمنيْن قنياَ  حِّ
ُ َوْحَدُه اَل نَيرِّيَل َلهُ  :اْلَغَداطِّ قنيْبَل أهللَْا ينيَتاَيللمَ  َلُه اْلُمْلُل َوَلُه احْلَْمُد بَِّ دِّهِّ ااَْْمُ َوُهَو َعلنيى ُكنيل ِّ نَينيْيٍل قنيدِّير   ،اَل كَِّلَه كِّالل اَّللل

نينيَي هبِِّّنيني ،َعَشنينيَر َمنينيرلاتٍ  ًعا ُكتِّنينيَب لنينيُه هبِِّّنينينل َعَشنينيُر َحَقنينيَناتٍ أُْعطِّ ٍَ لنينيُه هبِِّّنينينل َعَشنينيُر  ،َوحمِّنينيَي َعْننينيُه هبِِّّنينينل َعَشنينيُر َانيني  َِّناتٍ  ،نل َانينيبنيْ َو ُؤِّنيني
َن الشلْ طَاهللاِّ  ،وَُكنل َلُه َعْدَ  َعْشرِّ َنَقَماتٍ  ،َيَ َراتٍ  ْفظًا مِّ َن اْلَماْينيُروهِّ  ،وَُكنل َلُه حِّ ْرزًا مِّ نيهِّ َللِّنيَل َوملَْ ينيْل َ  ،َوحِّ ْقنيُه يفِّ ينيْومِّ

َّلللِّ  ْرَت ابِّ ْثَل َللَِّل لِّثنيلُثِّهِّ " ،َلْنب  كِّالل الش ِّ نَي ينيْنَصرُِّف مِّْن َصَ طِّ اْلَمْغرِّبِّ أُْعطَِّي مِّ    )10(َوَمْن َقاهَلُنل حِّ
 * وبالُِّ  ال كر والتم  د كفلا َط  ل نوب العب د:

" كِّهللال َّللِّلِّ َم َهِّاَينينيًة َيُطوؤنينينيوهللَا يفِّ الطُّنينينيُرقِّ  :-صنينيلى ني عل نينينيه وانينينيلم  -اَّلللِّ  قنينينياَ  َ ُانينينيو ُ  :قنينيا َ  ،ؤنيَعنينيْن َأيبِّ ُهرَينينينينيرَطَ 
ْم كَِّي  :َهُلمُّوا كَِّي َحاَرتِّاُيْم " َقا َ  :َؤإَِّلا َوَرُدوا قنيْوًما يَْ ُكُروهللَا اَّلللَ تنيَناَيْوا ،ينيْلَتمُِّقوهللَا أَْهَل ال  ِّْكرِّ  ْرنَِّ نيتِّالِّ " ؤنيَ ُ فُّنيوَهُْم أبَِّ

ننيَ ا " َقا َ ال ُمْ  :قلَمالِّ الدُّ اُلمْ  ،" ؤنيَ ْقَ هُلُْم َ هبُّ نيننيْ ُوننيَل  :ينيُقولنيوهللاَ  :َمنيا ينيُقنيوُ  عِّبنيايِّي ؟ قنياُلوا ،َوُهَو أَْعَلُم مِّ ُيَقنيب ُِّ وَنَل َوياَُيئ ِّ
نينيُدوَنَل " قنينيا َ   :" ؤني نيُقنينيو ُ  :اَل َواَّلللِّ َمنينيا  ََأْوَت ؟ " قنينيا َ  :" ؤني نيُقولنينيوهللاَ  :َهنينيْل  ََأْوينِّ ؟ " قنينيا َ  :" ؤني نيُقنينيو ُ  :َوَُيَْمنينيُدوَنَل َومُيَ  ِّ

                              
أرعنيل لنينيل صنيني يت كلالنينيا: معنينين الصنيني ط هننينيا النينيدعال، ومعنين احلنينيديي: ِ  انينيو  ني كِّهللْا يعنينيوت ملنينيدط انينياعة ؤقنينيوف أرعنينيل  بعالنينيا ( 1)

 فالا، كي أهللا قا : اْرَعل ُكل وقت يعاهي ص ط عل ل.ص ط عل ل، ثلثالا، نص
 (954وحقنه األلباين يف الص   ة ) ،(2457َ َواُه الرتم ي )  (2)
 موربات: أي: لل نة. (3)
 موبقات: ماللايات. (4)
 على أثر: أي: بنيْعد.( 5)
لوي اني ح أو ألهنيم يقنياينوهللا املقنيل ة مقنيل ة: املقنيل ة القنيِو الني ين ُيفظنيوهللا الثغنيو  منين العنيدو ومسنيوا مقنيل ة ألهنيم يايوننيوهللا ( 6)

 وهي كالثغر.
 موربات: أي: لل نة.( 7)
 موبقات: ماللايات. (8)
َنُه األلباين  ،(3534الرتم ي )(  واُه 9)  وحقل
َنهُ األلباين يف (  15935اْلُمْعَ ُم اْلاَيبُِّم لِّلطلَئَاينِّ ِّ ) (10)   (475)ص  ح الرتغ ب وحقل
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َوَأْكثنيَر َلَل َتْقبِّ ً ا  ،َوَأنَيدل َلَل ََتْ ِّ ًدا َوَِتْمِّ ًدا ،َلْو  ََأْوَت َكانُوا َأنَيدل َلَل عَِّباَيطً  :" ينيُقوُلوهللاَ  :وََكْ َف َلْو  ََأْوينِّ ؟ " َقا َ 
اَل َواَّلللِّ  :" ينيُقوُلوهللاَ  :َوَهْل  ََأْوَها ؟ " َقا َ  :" ينيُقو ُ  :" َيْق َُلوَنَل اجلَنلَة " َقا َ  :َقا َ َؤَما َيْق َُلوينِّ ؟ "  :" ينيُقو ُ  :" َقا َ 

ُْم  ََأْوَها ؟ " َقا َ  :" ينيُقو ُ  :َِ َ ب ِّ َما  ََأْوَها " َقا َ  ُْم  ََأْوَها َكانُوا َأنَيدل َعلَ  :" ينيُقوُلوهللاَ  :َؤاَيْ َف َلْو َأهل ْرًصنياَلْو َأهل اَلنيا حِّ  ، نيْ
َن النلا ِّ " َقا َ  :" ينيُقوُلوهللاَ  :َؤمِّمل ينيتنيَعولُلوهللَا ؟ " َقا َ  :َقا َ  ،َوأَْعَظَم ؤِّ اَلا َ ْغَبةً  ،َوَأنَيدل هَلَا قََلًبا َوَهْل  ََأْوَها ؟  :" ينيُقو ُ  :مِّ

َِ َ ب ِّ َمنيا  ََأْوَهنيا " قنيا َ  :" ينيُقوُلوهللاَ  :" َقا َ  لنيْو  ََأْوَهنيا َكنيانُوا  :" ينيُقولنيوهللاَ  :َؤاَيْ نيَف لنيْو  ََأْوَهنيا ؟ " قنيا َ  :" ينيُقنيو ُ  :اَل َواَّلللِّ 
اَلا ؤِّرَا ًا ننيْ  َهِّاَينيةِّ  :َؤُ نْيالِّدُُكْم َأين ِّ َقْد َغَفْرُت هَلُْم " َقا َ  :" ؤني نيُقو ُ  :َوَأنَيدل هَلَا ََمَاَؤًة " َقا َ  ،َأنَيدل مِّ

َ
نيَن امل  :" ينيُقوُ  َمَلل  مِّ

ْم ُؤَ هللا  لَ ْ  اُلمْ ؤِّ الِّ ننيْ َاَرةٍ  ،َ  مِّ َا َراَل حلِّ  )1(ُهُم اجلَُلَقاُل اَل َيْشَقى هبِِّّْم َرلِّ ُقاُلْم " :َقا َ  .كَِّّنل
نيَي نيُ َعْننيُه قنياَ : قنياَ  َ ُانيوُ  نيِّ     َمنيا َرلنيَ  قنينينيْوِ  : »-صنيلى ني عل نيه وانيلم  -وَعنيْن َانياْللِّ بنينِّ َحْنظَلنيَة َ هِّ

ْل ينُيَقنينينياَ  هَلنُينينيْم: ُقوُمنينينيوا قنينيْد َغَفنينينيَر نيُ َلاُينينينيْم ُلننُينينيوَباُيْم، َوبنُينينيد َِّلْت َانينيني  ِّناتاُيْم َبْلِّقنينياً ينينينيْ ُكُروهللَا نَي َعنينينيزل  َوَرنينينيلل ؤِّ نينينيهِّ ؤني نيُقوُمنينيوهللَا َحنينيني
  .)2(«َحَقَناتٍ 
َدا َعَلى النلألِّ ِّ           َُما نَيالِّ اُلَما: َأهل َي نيُ َعننيْ أَنلنيُه  -صلى ني عل ه والم  - وَعْن َأيبِّ ُهرَينيرََط َوَأيبِّ َاعِّ ٍد اْاُْد ِّي ِّ َ هِّ
اُلُم الرلْ َُة، َوننيزََلتْ »َقاَ :  اُلُم اْلَم َهِّاَيُة، َوَغشِّ نيتنيْ َنُة، َولََكَرُهُم  اَل ينيْقُعُد قنيْوِ  يَْ ُكُروهللَا نَي َعزل َوَرلل كِّالل َحفلتنيْ َعَلْ الُِّم القلايِّ نيْ

  )3(«نيُ ؤِّ َمْن عِّْنَدهُ 
:* ولِّكر  للرح مِّ الرلَ ن ابب  ملغفرط ال نوب واحلفظِّ من   الشلْ طَاهللاِّ

ُ َعْننينيُه، أهللال َ ُانينيوَ  اَّلللِّ َصنينيللى نيُ َعَلْ نينيهِّ  :قنينيا : قنينيا   انينيو  ني  أيب هرينينيرطؤنيَعنينيْن  نينيَي اَّللل َعنينيْن َأيبِّ ُهرَينينينيرََط َ هِّ
، يفِّ ينيْوٍِ َوَاللَم، َقاَ : " َمْن َقاَ : اَل كَِّلَه كِّالل اَّلللُ  ُْلُل َوَلُه احلَْمُد، َوُهَو َعَلى ُكل ِّ نَيْيٍل َقدِّير 

، َوْحَدُه اَل نَيرِّيَل َلُه، َلُه امل
اَهُة َا  َِّنٍة، َو  اَهُة َحَقَنٍة، َوحمَِّ ْت َعْنُه مِّ اَهَة َمرلٍط، َكاَنْت َلُه َعْدَ  َعْشرِّ  َِّقاٍب، وَُكتَِّبْت َلُه مِّ ْرزًا مِّ مِّ َن الشلْ طَاهللاِّ َكاَنْت َلُه حِّ
ْن َللِّلَ  َل َأْكثنيَر مِّ َْؤَ َل ِمِّلا َراَل بِّهِّ، كِّالل َأَحد  َعمِّ َي، َوملَْ َيَْتِّ َأَحد  أبِّ ْل مُيْقِّ  )4(" ينيْوَمُه َللَِّل َح

نُوبِّ والق نات َوكِّهللْا َكاَنْت مِّْثُل زَبَدِّ الب ا  واحمل طات:  * ولكُر  تاِِّ الصلوات ابب  ملغفرط ال ُّ
:: " َمنيْن َانيبلَح اَّلللَ يفِّ ُيبنُيرِّ ُكنيل ِّ َصنيَ ٍط ثنيَ ًًث َوَثَ ثِّنينَي َوَ نيَد اَّلللَ قنياَ : قنياَ  َ ُانيوُ  اَّلللِّ  َأيبِّ ُهرَينيرََط ؤنيَعْن 

اهنيةِّ  َِ اْلمِّ ُ َوْحنيَدُه اَل نَينيرِّيَل لنيُه لنينيُه ثنيَ ًًث َوَثَ ثِّنينَي وََكنيئلَ اَّلللَ ثنينيَ ًًث َوَثَ ثِّنينَي ؤَتِّْلنيَل تِّْقنيَعة  َوتِّْقنينيُعوهللَا َوقنياَ  ََتنَيا : اَل كِّلنينيَه كِّالل اَّللل
ُه َوكِّهللْا َكاَنْت مِّْثَل زَبَدِّ اْلَبْ رِّ " َِ اْلُمْلُل َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكل ِّ نَيْيٍل َقدِّير  ُغفَِّرْت َ طَا

)5( . 

                              
 ( 6408البخا ي )(  واُه 1)
 (.5610ص  ح اجلامٍ )وص  ُه األلباين يف (، 6039املع م الايبم ) (2)
 وص  ُه األلباين(، 852( ابب ؤ ل االرتماع على ت وط القرآهللا وعلى ال كر، ابن حباهللا )2700مقلم ) واُه  (3)
 )ُمتنيلَفم  َعَلْ هِّ( ( 4)
 146َ َواُه ُمقلم :   (5)
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اَل أَُعل ُِّمَل َكلَِّماٍت تنيُقوهُلُنل تنيْلَ ُم َمنيْن َانيبنيَقَل َواَل َِ أاََب َل ٍ  أَ : »َقاَ : َقاَ  َ ُاوُ  اَّلللِّ  وَعْن َأيبِّ ل   
َِ َ ُانينيوَ  اَّلللِّ قنينياَ : « ينُينيْد ُِّكَل كِّالل َمنينيْن َأَ نينيَ  بَِّعَملِّنينيَل؟ ُ ُيبنينينيَر ُكنينيل ِّ َصنينيَ ٍط ثنينيَ ًًث َوَثَ ثِّنينينَي َوُتَقنينيب ُِّح ثنينيَ ًًث »قنينياَ : بنيلنينيى  ُتاَينينيئ ِّ

ُ َوْحَدُه اَل نَيرِّيَل َلُه َلُه اْلُمْلُل َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكل ِّ نَينيْيٍل  ،ًًث َوَثَ ثِّنَي[َوَثَ ثِّنَي، ]َوَِتَْمُد َثَ   َوََتْتُِّم بَِّ  كَِّلَه كِّالل اَّللل
  )1(« َمْن َقاَ  للَل ُغفَِّرْت له ُلنُوبُُه ولو كانْت مثَل زَبِّدِّ الَبْ رِّ « َقدِّير  

 الب ا :َوكِّهللْا َكاَنْت مِّْثُل زَبَدِّ وزا  * ولِّكر  يقم  ابب  ملغفرط األ
اَهَة َمرلٍه، ُحطلْت َعْنُه » :قا : قا   او  ني  وعن أيب هريرط  َْمدِّهِّ يفِّ ينيْوٍِ مِّ َمْن َقاَ : ُاْبَ اهللَا نيِّ َوَبِّ

ُه َوكِّهللْا َكاَنْت مِّْثُل زَبَدِّ اْلَبْ رِّ  َِ  )2(«َ طَا
نينَي ُيْصنيبُِّح: انيب اهللا ني وَبمنيده مننية منيرط وكلا أمقنيى مننية  قنياَ : قنياَ  َ ُانيوُ  اَّلللِّ  وَعْنه  : "َمنيْن قنياَ  حِّ

 )3(َمرلٍط ُغفَِّرت ُلنُوبُُه َوكِّهللْا َكاَنْت َأْكثنيَر مِّْن زبد الب ر(
َْمنيَقاَ : َقاَ  َ ُاوُ  اَّلللِّ  َوَعْنُه  نيي: ُانيْبَ اهللَا اَّلللِّ َوَبِّ نينَي مُيْقِّ نينَي ُيْصنيبُِّح َوحِّ اهنيَة َمنيرلٍط ملَْ : " َمْن َقاَ  حِّ دِّهِّ مِّ

ْثَل َما َقاَ  َأْو زَاَي َعَلْ هِّ(  َْؤَ َل ِمِّلا َراَل بِّهِّ كِّالل َأَحد  َقاَ  مِّ   )4(َيَْتِّ َأَحد  ينيْوَِ اْلقَِّ اَمةِّ أبِّ
 :* ولكر  عند املناِ يُغفُِّر لَل به ال نوب واةًثِ

نينَي َيَْ  ُ َوْحنيَدُه اَل نَينيرِّيَل لنيُه، لنيُه اْلَملِّنيُل َولنيُه ؤَعْن َأيبِّ ُهرَينيرََط، َقاَ : " َمنيْن قنياَ  حِّ نيهِّ: اَل كِّلنيَه كِّالل اَّللل وِّي كَِّي ؤِّرَانيِّ
َْمنيدِّهِّ، احْلَْمنيُد َّللِّلِّ، اَل كِّلنيَه كِّالل اَّلللُ، ا ، ُانيْبَ اهللَا اَّلللِّ َوَبِّ ُ َأْكنيَئُ، ُغفِّنيَرْت لنيُه ُلنُ احْلَْمُد، َوُهَو َعَلى ُكل ِّ نَيْيٍل قنيدِّير  وبنُيُه َوكِّهللْا  َّللل

 )5(َكاَنْت مِّْثَل زَبَدِّ اْلَبْ رِّ "
: اَهة  من التلْقبِّ َ اتِّ تُعدُِّ  أَْلفاً من احلقناتِّ  * ومِّ

اُلَما: أهللال َ ُاوَ  نيِّ  َي نيُ َعننيْ َُلَقاهِّهِّ:  -صلى ني عل ه والم  -ؤنيَعْن ُمْصعبِّ ْبنِّ َاْعٍد، َعْن أَبِّ هِّ َ هِّ َقاَ  جلِّ
َب أَْلَف َحَقَنٍة؟أَينيْعَ ُز َأَحدُ » نيُب َأَحنيُدَنَ أَْلنيَف َحَقنيَنة؟ قنياَ :  .«ُكْم أهللَْا َياْيقِّ نيْن ُرَلَقنياهِّهِّ: َكْ نيَف َياْيقِّ َؤَقني ََلُه َانياهِّل  مِّ
اَهَة َتْقبِّ َ ٍة ُتاْيَتُب َلُه أَْلُف حقنٍة، َوُِتَطُّ َعْنُه أَْلُف َا  َِّنةٍ »  )6(« ُيَقب ُِّح َأَحدُُكْم مِّ

:  ابب  ملغفرطِّ القل َناتِّ تِّْغَفا ِّ * وُيَعاُل َا  دِّ االاْ     وُي و ِّ اجلنلاتِّ
َي نيُ َعْنُه: َعنِّ النلألِّ ِّ           ْبنِّ َأْوٍس َ هِّ

ايِّ َاني  ُد االْانيتِّْغَفا ِّ أهللَْا تنيُقنيوَ : »قنياَ :  -صلى ني عل ه وانيلم  -ؤنيَعْن نَيدل
نيْن نَينير ِّ َمنيا الللاُلمل  أَْنَت  ِّيب ِّ اَل كَِّلَه كِّالو أَْنَت، َ َلقْ  َتّنِّ َوأَََن َعْبُدَت، َوأَََن َعَلى َعاْلدَِّت َوَوْعدَِّت َما اْاَتَطْعُت، أَُعنيوُل بِّنيَل مِّ

                              
 2919 – 7821ص  ح: ص  ح اجلامٍ:  ( 1)
 )ُمتنيلَفم  َعَلْ هِّ(  (2)

 

 856ص  ح: التعل قات احلقاهللا علي ص  ح ابن حباهللا: ( 3)
 ص  ح: ُمتنيلَفم  َعَلْ هِّ  ( 4)
 (607)ص  ح: ص  ح الرتغ ب:  ( 5)

 

 (  3463( ابب ؤ ل التالل ل والتقب ح والدعال، الرتم ي )2698مقلم )(  واُه 6)
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نُوَب كِّالل  ، َؤإِّنلُه اَل ينيْغفُِّر ال ُّ نيَن َوَمْن َقا»َقاَ : «. أَْنتَ َصننيْعُت، أَبُوُل َلَل بِّنِّْعَمتَِّل َعَليل َوأَبُوُل َلَل بَِّ ْنألِّ َؤاْغفِّْر يلِّ هَلنَيا مِّ
نيَن الللْ نيلِّ  ْن أَْهنيلِّ اجلننية، َوَمنيْن َقاهَلنَيا مِّ ي، ؤنياُلَو مِّ ْن ينيْومِّهِّ قنيْبَل أهللَْا مُيْقِّ َا، َؤَماَت مِّ نَيا، َؤَمنياَت الننيلاَلا ِّ ُموقِّناً هبِّ  َوُهنيَو ُمنيْوقِّن  هبِّ

ْن أَْهلِّ اجْلَنلةِّ   )1(«قنيْبَل أهللَْا ُيْصبَِّح، ؤنياُلَو مِّ
 ُ  مل وهللا حقنة إبلهللا العل م اا ق: * ويعال  عند ي و  األاواق.. يعد

ُ َعَلْ نيهِّ َوَاني للَم قنياَ : " َمنيْن قنياَ  ؤَعْن َااملِِّّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّلللِّ ْبنِّ ُعَمَر، َعْن أَبِّ هِّ، َعْن َرد ِّهِّ، أهللال َ ُاوَ  اَّلللِّ َصنيللى اَّللل
ُ َوْحَدُه اَل نَيرِّيَل َلُه، َلهُ  : اَل كَِّلَه كِّالل اَّللل ُْلُل َوَلُه احلَْمُد، ُُيْ ِّي َوميِّ ُت َوُهَو َحي  اَل مَيُوُت، بَِّ دِّهِّ اَاْمُ َوُهَو  يفِّ القُّوقِّ

امل
ُ َلُه أَْلَف أَْلفِّ َحَقَنٍة، َوحَمَا َعْنُه أَْلَف أَْلفِّ َا  َِّنٍة، َوَبَن َلُه  ، َكَتَب اَّللل ًتا يفِّ اجلَنلةِّ "َعَلى ُكل ِّ نَيْيٍل َقدِّير   )2(بني نيْ

 ت  يقمات يُغفُر هبا ال نوُب والق نات:* وكلما
ٍُ احْلنينيدِّيَي كَِّي َ ُانيو ِّ نيِّ َصنينيللى نيُ َعَلْ نينيهِّ َوَانينيللَم قنياَ : " َمنينيْن قنينياَ : اَل كِّلنينيَه كِّالل ؤنيَعنيْن   نُي، َونيُ َأيبِّ ُهرَينينينيرََط، ينيْرؤنيني

لنيَه كِّالل نُي، لنيُه اْلُمْلنيُل َولنيُه احْلَْمنيُد، اَل كِّلنيَه كِّالل نُي، َواَل َحنيْوَ  َواَل قنينيولَط كِّالل َأْكَئُ، اَل كَِّلَه كِّالل نيُ َوْحَدُه اَل نَيرِّيَل َلُه، اَل كِّ 
لنيٍة َأْو يفِّ نَينياْلٍر ُثُل َمنيا َصابِّعِّهِّ، ُثُل قنياَ : َمنيْن قنياهَلُنل يفِّ ينينيْوٍِ َأْو لَ نيْ ًَْْقا أبَِّ هللِّ، ينيْعقُِّدُهنل  ، َأْو يفِّ تِّْلنيَل َت يفِّ َللِّنيَل اْل نينيابِّ ْوِِّ

اْلرِّ، ُغفَِّر َلُه َلننيُبُه " َلةِّ، َأْو يفِّ َللَِّل الشل  )3(اللل نيْ
 * وكلمات  يقمات يايتُب لَل هبا حقنات  ويُغفُر لل الق نات:
اُلَما: َعنِّ النلألِّ ِّ  َي نيُ َعننيْ كِّهللال نَي َعزل َوَرنيلل : »َقا َ  -صلى ني عل ه والم  -ؤنيَعْن َأيبِّ ُهرَينيرََط، َوَأيبِّ َاعِّ ٍد َ هِّ

َن اْلاَي َِِّ أَْ بَعاً: ُاْبَ اهللَا نيِّ َواحْلَْمُد هللِّ َواَل كَِّلَه كِّالل نيُ َونيُ اْكَئُ  َوَمنيْن قنياَ : ُانيْبَ اهللَا نيِّ ُكتِّبنيْت »قنيا :  .«اْصَطَفى مِّ
نَينيا عِّْشنينيُروهللَا َحَقنينيَنة َوُحنينيطل َعْننينيُه عِّْشنينيُروهللَا َانيني  َِّنة، َوَمنينينْ  ثنينيُل  لنينيُه هبِّ ثنينيُل َللِّنينيَل، َوَمنينيْن قنينياَ : اَل كِّلنينيَه كِّالل نيُ َؤمِّ قنينياَ : نيُ اْكنينيَئُ َؤمِّ

نَيا َث َثنُيوهللَا َحَقنيَنة، َوُحنيطل  هِّ  ُكتِّنيَب لنيُه هبِّ ْن قَِّبلِّ ننيْفقِّ « َعْننيُه َث َثنُيوهللَا َ طِّ ننيةً  َللَِّل، َوَمْن َقاَ : احْلَْمُد هللِّ َ ب ِّ اْلَعاَلمِّنَي، مِّ
)4( 

                              
 ( ابب ؤ ل االاتغفا .5947البخا ي )(  واُه 1)
  (2726)ص  ح الرتم ي :   (2)
 
 3481ص  ح لغمه: ص  ح الرتغ ب:  (3)
تعل نينيم نينينيع ب األ ننينيأوط "كانينينايه صنيني  ح علنينيى نينينيرط مقنينيلم"، تعل نينيم األلبنينياين "صنيني  ح"، صنيني  ح اجلنينيامٍ  ،(8079 واُه أ نينيد ) (4)
(1718 ) 
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 ننيَفاهِّ  َكفلا َط  للغط اجملالِّ : * وكلمات   
 ؤنيَعْن َأيبِّ ُهرَينيرََط  هي ني عنه َقاَ : َقاَ  َ ُاوُ  نيِّ صلى ني عل ه والم: " َمْن َرَلَ  يفِّ َبْلٍِّ ، َؤاَيثنيَر ؤِّ نيهِّ 

هِّ َللَِّل: ُاْبَ اَنَل الللاُلمل َوَبَِّ )1(َلَغطُهُ  ْن َبْلِّقِّ ْمدَِّت، َأنْياَلُد أهللَْا اَل كَِّلَه كِّالل أَْنَت، َأْاتنيْغفُِّرَت َوأَُتوُب ؤنيَقاَ  قنيْبَل أهللَْا ينيُقوَِ مِّ
هِّ َللَِّل "   )2(كِّلَْ َل، كِّالل ُغفَِّر َلُه َما َكاهللَا يفِّ َبْلِّقِّ

َي نيُ َعْننيُه قنياَ : قنياَ  َ ُانيوُ  نيِّ    ْبَ اهللَا َمنيْن قنياَ : ُاني: »-صنيلى ني عل نيه وانيلم  -وَعْن ُرَبْم ْبنِّ ُمْطعٍِّم َ هِّ
َْمنينيدَِّت َأنْينينياَلُد أهللَْا اَل كِّلنينيَه كِّالل أَننينيَت َأْانينيتنيْغفُِّرَت َوأَتنينيوُب كِّلَْ نيني َْمنينيدِّهِّ ُانينيْبَ اَنَل الللاُلنينيمل َوَبِّ َل، ؤنينيإِّهللا َقاهَلنَينيا يفِّ َبْلِّنيني ِّ لِّْكنينيٍر  نيِّ َوَبِّ

ٍُ َعَلْ نينينينينينينينينينينينينينينيهِّ، َوَمنينينينينينينينينينينينينينينيْن َقاهَلنَينينينينينينينينينينينينينينيا يفِّ َبْلِّنينينينينينينينينينينينينينيني ِّ َلْغنينينينينينينينينينينينينينينيٍو َكاننينينينينينينينينينينينينينيني )3(َكاننينينينينينينينينينينينينينينيْت َكالطلنينينينينينينينينينينينينينينيابٍِِّّ  نينينينينينينينينينينينينينينيا ًَط لنينينينينينينينينينينينينينينيهُ يُْطبنينينينينينينينينينينينينينيني  )4(«ْت َكفل
َي نيُ َعْنُه َقاَ : َكاهللَا َ ُاوُ  نيِّ           ينيُقنيوُ  أَبَ نيرٍط كَِّلا أَ َاَي  -صلى ني عل ه والم  -وَعْن َأيبِّ بنيْرزَط األْاَلمِّي  َ هِّ

 : َن اْلَمْ لِّ ِّ َْمدَِّت َأنْياَلُد أهللَْا ال كَِّلهَ »أهللَْا ينيُقوَِ مِّ ؤنيَقنياَ  َ ُرنيل : «. كِّالل أَْنَت َأْانيتنيْغفُِّرَت َوأَتنيوُب كِّلَْ نيلَ  ُاْبَ اَنَل الللاُلمل َوَبِّ
  )5(«َكفلا َط  لَِّما َياُيوهللُا يفِّ اْلَمْ لِّ ِّ »َِ َ ُاوَ  نيِّ  كِّنلَل لَتنيُقوُ  َقواًل َما ُكْنَت تنيُقوُلُه ؤِّ َما َمَ ى؟ َقاَ : 

ٍُ كلمات يُغفُر هبا ال نوُب والق نات:  * وأ ب
ٍُ احْلنينيدِّيَي كَِّي َ ُانيو ِّ نيِّ َصنينيللى نيُ َعَلْ نينيهِّ َوَانينيللَم قنياَ : " َمنينيْن قنينياَ : اَل كِّلنينيَه كِّالل َأيبِّ ؤنيَعنيْن  نُي، َونيُ  ُهرَينينينيرََط، ينيْرؤنيني

، اَل كِّلنيَه كِّالل نُي، َواَل َحنيْوَ  َواَل قنينيولَط كِّالل َأْكَئُ، اَل كَِّلَه كِّالل نيُ َوْحَدُه اَل نَيرِّيَل َلُه، اَل كِّلنيَه كِّالل نُي، لنيُه اْلُمْلنيُل َولنيُه احْلَْمنيدُ 
لنيٍة َأْو يفِّ نَينياْلٍر ُثُل َمنيا َصابِّعِّهِّ، ُثُل قنياَ : َمنيْن قنياهَلُنل يفِّ ينينيْوٍِ َأْو لَ نيْ ًَْْقا أبَِّ هللِّ، ينيْعقُِّدُهنل  ، َأْو يفِّ تِّْلنيَل ابِّ َت يفِّ َللِّنيَل اْل نينيْوِِّ

َلةِّ، َأْو يفِّ َللِّلَ  اْلرِّ، ُغفَِّر َلُه َلننيُبُه " اللل نيْ  )6(الشل
نينيَي نيُ َعْننينيُه: أهللال َ ُانينيوَ  نيِّ  بَِّقنينيةِّ اْلنينيَو قِّ  -صنينيلى ني عل نينيه وانينيلم  -وَعنينيْن أَننيني ِّ بنينينِّ َمالِّنينيٍل َ هِّ َِ َمنينيرل بَِّشنينيَ رٍَط 

نينيْن ُلننُينيوبِّ  كِّهللال احْلَْمنينيَد هللِّ َوُانينيْبَ اهللَا نيِّ »َؤَ نينيَرهَبَا بَِّعَصنينياُه ؤنيتنيننينياثنيَر اْلنينيَو ُق، ؤنيَقنينياَ :  َواَل كِّلنينيَه كِّالل نيُ َونيُ اْكنينيَئُ، لَُتَقنينياقُِّط مِّ
 )7(« اْلَعْبدِّ، َكَما َتَقاَقَط َوَ ُق َه ِّهِّ الشلَ رِّطِّ 

 

                              
َا ؤِّ هِّ كُِّْث   (1)  (329/ َ  8 لَِّقْولِّهِّ )ُغفَِّر َلُه(. ِتفة األحولي )ج ،َأْي: َتاَيللَم ِبِّ
ْهِّ ب: 6192َص ِّ ح اجْلَامٍِّ: وص  ُه األلباين يف  ،3433 واُه الرتم ي:(2) ْغِّ بِّ َوالرتل  1516، َص ِّ ح الرتل
 الطابٍ: أي: ااامت.( 3)
( كتاب الدعال والتايبم والتالل نيل والتقنيب ح والني كر، واللفنيظ لنيه، تعل نيم احلنياكم "هني ا حنيديي صني  ح 1970مقتد ت احلاكم )  (4)
(، تعل نيم األلبنينياين 10257ى نينيرط مقنيلم ومل خيررنياه"، تعل نيم الني هأل يف التلخني ص "علنينيى نينيرط مقنيلم"، انينن النقنياهي الاينيُئ )علني

 (.81(، الص   ة )643"ص  ح"، ص  ح اجلامٍ )
 وص  ُه األلباين ( ابب يف كفا ط اجملل ، 4859أبو ياوي ) واُه ( 5)
 3481ص  ح لغمه: ص  ح الرتغ ب:  (6)
َنُه األلباين ،(3533الرتم ي ) (  واهُ 7)  وحقل
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ٍُ كلمات تنفُض ااط نات: -  وأ ب
نينينيَتفِّْض، ُثُل ننيَفَ نينينيُه ؤنيلنينينيْم أهللال َ ُانينينيوَ  اَّلللِّ َصنينينيللى نيُ َعَلْ نينينيهِّ َوَانينينيللَم َأَ نينينيَ  ُغْصنينينيًنا ؤنيننيَفَ نينينيُه ؤنيلنينيني أننينيني  ؤنيَعنينينيْن  ْم ينيننيْ

َتفِّْض، ُثُل ننيَفَ ُه َؤاننيتنيَفَض، ؤنيَقنياَ  َ ُانيوُ  اَّلللِّ َصنيللى نيُ َعَلْ نيهِّ َوَانيللَم:  ُ »ينيننيْ كِّهللال ُانيْبَ اهللَا اَّلللِّ، َواحْلَْمنيُد َّللِّلِّ، َواَل كِّلنيَه كِّالل اَّللل
َِ َكَما  ُفُض ااَْطَا ُ َأْكَئُ، تنيننيْ ُفُض الشلَ رَُط َوَ قنياَلاَواَّللل  )1(«تنيننيْ

 * وث ُث كلمنينينيات ابب  ملغفرط الَ ْنوبِّ والق نات:
ُ َعَلْ هِّ َوَاللَم: " َما َعَلى اأَلْ ضِّ َأَحد     ينيُقوُ : اَل كَِّلَه ؤَعْن َعْبدِّ اَّلللِّ ْبنِّ َعْمٍرو، َقاَ : َقاَ  َ ُاوُ  اَّلللِّ َصللى اَّللل
ُ َواَّلللُ  ُه َوَلْو َكاَنْت مِّْثَل زَبَدِّ الَبْ رِّ  كِّالل اَّللل َِ َّلللِّ، كِّالل ُكف َِّرْت َعْنُه َ طَا   )2("َأْكَئُ َواَل َحْوَ  َواَل قنيولَط كِّالل ابِّ

 * و ُدَت ني بعد الطعاِ يُغفُر لَل به ما تقدِ من ال نوب واةًثِ:
ُ َعَلْ نيهِّ َوَانيللَم قنياَ : " َمنيْن َأَكنيَل َقَعاًمنيا ؤنيَقنياَ : ؤَعْن َانياْللِّ بنينِّ ُمَعنيالِّ بنينِّ أَننيٍ ، َعنيْن أَبِّ نيهِّ، َعني نِّ النلنيألِّ ِّ َصنيللى اَّللل

 َِ ْن َغْمِّ َحْوٍ  مِّّن ِّ َواَل قنيولٍط، ُغفَِّر َلُه َما تنيَقنيدل نيْن َلنْبِّنيهِّ، َوَمنيْن لنيبَِّ  ثنينيْواًب ؤنيَقنيا َ احْلَْمُد َّللِّلِّ الل ِّي أَْقَعَمّنِّ َهَ ا َوَ َزقَنِّ هِّ مِّ : مِّ
ْن َلنْبِّهِّ "  َِ مِّ ْن َغْمِّ َحْوٍ  مِّّن ِّ َواَل قنيولٍط، ُغفَِّر َلُه َما تنيَقدل  )3(احْلَْمُد َّللِّلِّ الل ِّي َكَقاينِّ َهَ ا مِّ

ْل احل تاهللا ُيَصلُّوهللَا َعَلى ُمَعل ِّمِّي ااَْمِّ لإلنقاهللا:  * واْاَْلُم ُكلُّاُلْم َح
اَلا قَ    َي نُي َعننيْ اْاَْلنيُم ُكلُّاُلنيْم ُيَصنيلُّوهللَا َعلنيى ُمَعل ِّنيمِّ : »-صنيلى ني عل نيه وانيلم  -اَلْت: َقاَ  َ ُانيوُ  نيِّ ؤنيَعْن َعاهَِّشَة َ هِّ

ْل نِّ َناهللُا اْلَبْ رِّ   .)5(«)4(ااَْمِّ، َح
َي نيُ َعْنُه َقاَ : مسِّْعُت َ ُانيوَ  نيِّ  ْ َيالِّ َ هِّ ُه لََ ْقنيتنيْغفُِّر لِّْلَعنياملِِّّ َمنيْن كِّنلني»ينيُقنيوُ :  -صنيلى ني عل نيه وانيلم  -وَعْن َأيبِّ الدل

، احلِّ َتاهللُا يفِّ اْلَبْ رِّ   )6(«يفِّ القلَماَواتِّ َوَمْن يفِّ اأَلْ ضِّ
نيَي نيُ َعْننيُه قنياَ : قنياَ  َ ُانيوُ  نيِّ  قَلنيُب اْلعِّْلنيمِّ َؤرَِّيَ نية  َعلنيى ُكنيل ِّ ُمْقنينيلٍِّم، : »-صنينيلى ني عل نيه وانيلم  -وَعنيْن أَننيٍ  َ هِّ

َتاهللُا يفِّ اْلَبْ رِّ َوكِّهللال قَالَِّب  ْل احلِّ نيْ  .)7(«اْلعِّْلمِّ َيْقتنيْغفُِّر َلُه ُكلُّ نَيْيٍل َح

                              
 (1570)حقن : ص  ح الرتغ ب:  ( 1)

 

 ( 5636-1818حقن: ص  ح اجلامٍ: )  ( 2)
 

 (2042)حقن لغمه: ص  ح الرتغ ب:  ( 3)
 

ن ناهللا الب نير: أي: ح تنياهللا الب نير، الننيوهللا هنيو احلنيوت كمنيا قنيا  تعنياي: لولا الننيوهللا كل لهنيب مغاهنيبا{ أي: صنياحب احلنيوت وهنيو  (4)
 ن  عل ه الق ِ.يو 
(، الصني   ة 3343صني  ح اجلنيامٍ )وصني  هُ األلبنياين يف (، 193/ 2(، الايامل يف ال نيعفال البنين عنيدي )2996الديلمي ) (5)
(1852.) 
 وص  ُه األلباين ( ابب ثواب من علم العلم، 239ابن ماره )(  واُه 6)
"قلنيب العلنينيم ؤري نينية علنينيى كنينيل مقنينيلم" ..  - عل نينيه وانينيلم صنينيلى ني -( ابب قولنينيه 10رنيامٍ ب نينياهللا العلنينيم وؤ نينيله البنينين عبنيد النينيئ ) (7)

 واللفظ له
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ْ َيالِّ، َوُهنينيَو بِّدَِّمْشنينيَم ؤنيَقنينياَ : َمنينيا أَْقنيني          دِّيننينيةِّ َعلنينيى َأيبِّ النينيدل
َ
نينيَن امل َِ َ ُرنينيل  مِّ َِ وَعنينيْن قنينينيْ  ِّ بنينينِّ َكثِّنينيٍم، قنينياَ : قنينيدِّ َدَمَل 

نيي؟ ؤنيَقنياَ : َحنيدِّيي  بنيَلغني َاَرنيٍة؟ قنينياَ : اَل، َأ ِّ ْننيَت حلِّ ُ َعَلْ نيهِّ َوَانينيللَم، قنياَ : أََمنيا رِّ ّنِّ أَنلنيَل ُِتَد ِّثنُينيُه َعنيْن َ ُانيو ِّ اَّلللِّ َصنيللى اَّللل
؟ قنياَ : ؤنيإِّين ِّ مسِّْعنيُت  ْننيُت كِّالل يفِّ قَلنيبِّ َهنيَ ا احلنيدِّييِّ اَّلللِّ َصنيللى َ ُانيوَ  َقاَ : أََما َقدِّْمَت لِّتَِّ ا ٍَط؟ َقاَ : اَل، َقاَ : َمنيا رِّ

ُ بِّنينينيهِّ َقرِّيًقنينينيا كَِّي اجلَنلنينينيةِّ  َتغِّنينينيي ؤِّ نينينيهِّ عِّْلًمنينينيا َانينينيَلَل اَّللل ُ َعَلْ نينينيهِّ َوَانينينيللَم ينيُقنينينيوُ : "َمنينينيْن َانينينيَلَل َقرِّيًقنينينيا ينيبنيْ ٍُ اَّللل ََ هِّاَينينينيَة لََتَ نينيني
، َوكِّهللال امل

َ لََ ْقتنيْغفُِّر َلُه مَ  ، َوكِّهللال الَعاملِّ الِّ، َوَؤْ ُل َأْرنَِّ تنياَلا  َِّهاًل لِّطَالِّبِّ العِّْلمِّ
َ
ْل احلِّ َتاهللُا يفِّ امل ْن يفِّ القلَمَواتِّ َوَمْن يفِّ اأَلْ ضِّ َح

، كِّهللال الُعَلَماَل َو َثَُة األَنْبَِّ الِّ، كِّهللال األَنْ   بَِّ اَل ملَْ ينُيَو  ِّثُوا يِّيَنا ًا َواَل يِّْ َُهًاالَعاملِِّّ َعَلى الَعابِّدِّ، َكَفْ لِّ الَقَمرِّ َعَلى َااهِّرِّ الاَيَواكِّبِّ
ْن َحنيدِّييِّ عَ  َا َو لثُوا العِّْلَم، َؤَمْن َأَ َ  بِّهِّ َأَ َ  َبَِّظٍ  َواؤٍِّر": َواَل ننيْعرُِّف َهَ ا احلَدِّيَي كِّالل مِّ نيَوَط، كَِّّنل نيمِّ بنينِّ َ َرنيالِّ بنينِّ َح نيْ اصِّ

ْاَنايِّ  ََ ا اإْلِّ ٍَ هبِّ َدا ثنيَنا حَمُْموُي ْبُن  ِّ ٍل َهاَيَ ا َحدل ُتلصِّ مِّ ْبنِّ َ َرنيالِّ  َولَْ َ  ُهَو عِّْندِّي ِبِّ َا ينُيْرَوُ َهَ ا احلَدِّيُي َعْن َعاصِّ َوكَِّّنل
، َعنينِّ النلنيألِّ ِّ َصنيللى اَّلللُ 

ْ َيالِّ َوَط، َعنِّ اْلَولِّ دِّ ْبنِّ مجِّ ٍل، َعْن َكثِّمِّ بنينِّ قنينيْ ٍ ، َعنيْن َأيبِّ النيدل  َعَلْ نيهِّ َوَانيللَم "َوَهنيَ ا َأَصنيحُّ ْبنِّ َح نيْ
، َو َْأُي حُمَملدِّ ْبنِّ كِّمْسَاعِّ َل َهَ ا َأَصحُّ" مِّْن َحدِّييِّ حَمُْمويِّ ْبنِّ  ِّ  ٍَ  )1(َدا

 * ونيالايُط اجلماهللا يُغَفُر هبا ال نوُب وجتُب اجلناهللا:
نينيَي نيُ َعْننينيُه قنينياَ : قنينياَ  َ ُانينيوُ  نيِّ   نينيْن ُمْقنينيلٍِّم : »-صنينيلى ني عل نينيه وانينيلم  -ؤنيَعنينيْن أَننيني ِّ بنينينِّ َمالِّنينيٍل َ هِّ َمنينيا مِّ

نُيْم ال ينيْعَلُمنيوهللَا كِّالل َ نيْماً، كِّالل قنياَ  نيُ  مَيُوُت، ؤنيَ ْشاَلُد َلهُ  مَتِّنيهِّ اأَلْيننينْيَ َأهل نيْن رِّ : قنيْد -َرنيلل َوَعنيَ   -أَْ بنيَعُة أَْهلِّ أَبني نياٍت مِّ
  )2(«قَبِّْلُت عِّْلَماُيْم ؤِّ هِّ، َوَغَفْرُت َلُه َما ال تنيْعَلُموهللاَ 

 
 

                              
 ( وص  ُه األلباين 2682الرتم ي: )( واُه 1)
 (، تعل م األلباين "ص  ح"، تعل م نيع ب األ نأوط "ص  ح بشواهده".3015ابن حباهللا )(  واُه 2)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
                                       

20 

 
 

 وأ ما
تكهللا أ يت أهللا ِتظى ِب اعفة ه ه األرنيو   َمنيْن َي ل َعلنيى َ نيْمٍ ؤنيلنيُه » :واحلقنينات ؤتني كر قنيو  اني د النيِئ

ْثُل َأْررِّ َؤاعِّلِّهِّ    )1(«مِّ
ؤطنيوىب لاينيل منين ي   علنيى هني ا اانيم واتقنياه، انيوال بايلمنية أو موعظنية ابتغنيي هبنيا ورنيه ني، كني ا منين علقالنينيا 

ثالنينيا عنينيئ القننينيوات الف نينياه ة، أو علنينيى ب نينيت منينين ب نينيوت ني، ومنينين قبعالنينيا  رنينيال ثواهبنينيا ووزعالنينيا علنينيى عبنينياي ني، ومنينين ب
نينينيباية اإلنرتننينيت العامل نينية، ومنينين ترمجالنينيا كي اللغنينيات األرنب نينية، لتنتفنينيٍ هبنينيا مج نينيٍ األمنينية اإلانيني م ة، ويايف نينيه وعنينيد انيني د 

ْل ينُيبنيل َِّغُه، ؤنيُربل َحامِّلِّ ؤِّْقٍه كَِّي َمْن هُ » :الئية ٍَ مِّنلا َحدِّيثًا، َؤَ فَِّظُه َح ُ اْمرَأً مسِّ ْنُه، َوُ بل َحامِّلِّ ؤِّْقنيٍه َن لَر اَّللل َقُه مِّ َو أَؤنيْ
   )2(«لَْ َ  بَِّفقِّ هٍ 

 أموت ويبقى كل ما كتبته    ؤ ال ت من قرأ يعا ل ا
 عقى اإلله أهللا يعفو عن     ويغفر ي اول ؤعالني ا

 َكتنيَبهُ 
 أبو عبد الر ن أ د مصطفى

dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com 
 )حقوق الطبٍ لايل مقلم عدا َمن غمل ؤ ه 

 أو ااتخدمه ىف أغراض جتا ية(
***** 

                              
 133(  واه مقلم:1)
  6764(  واه الرتم ُ وص  ه األلباين يف ص  ح اجلامٍ : 2)
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 الفالرس

 3 ...................................................................................... ُمقد َِّمة  
:* اْلُمَأل ِّ ***** َُصلِّ لاتِّ

ْثُل َأْررِّ املصل ِّنَي وامل َد ِّ األصوات، َوهَلُم مِّ  3 ........................ نُوهللا ينيْغَفُر هَلُم ِبِّ
 4 .................................................. * ونُيالوي  للمألنني يِو الد ِّين ؤطوىب للمألنني:

ْلَمْغفَِّرط للُمأل ِّنني:  4 ........................................................ * وُيَعال الَنلألِّ األمني ابِّ
 5 .................................. * وَمْن أللهللَا يف َ ْأسِّ نَيظِّ لة،َغَفَر َلُه اب ي الئيلة، وأي َلُه رنلًة عل لة:

 5 ....................................................... * وُيعال  م ثو  يغفُر لَل بهِّ العزيُز الغفو :
 5 ................................................... * وُيعال يقم يشفٍ لل بقببه البشُم الن ير:

 5 .......................... ألنَب ؤتنيَوهل ، ُُثلُ َصللى  َْكَعَتنيِّ َغَفَر َلُه َ بُّ املشرَقنيِّ و َ بُّ املغرَبني:* وَمْن 
وبقات: * والصلَلَواُت ااَْْمُ  َكفلاَ ات  كَِّلا اْرتُنَِّبتْ 

ُ
 6 ............................................... امل

ْن ُلنْبِّهِّ َك نيْوِِّ َوَلَدْتُه أُمُُّه: َْمٍ وََكاهللَا مِّ َْمٍ، َوَماَت ِِّ ِِّ ََ  6 .............. * وَمْن َحاَؤَظ على َصَ طِّ اجَلَماَعةِّ َعا
َد األقْ  َ اْلَمْق ِّ  7 .................................... َصى َأَحد  يُرِّيُد الصلَ َط، كِّالل َغَفَر َلُه ني:* واَل ََيْيتِّ

ْصَلَتاهللاِّ اثنتاهللا ابب  لد و ِّ اجلناهللا:*   7 ........................................................ و ِّ
ْن اللل   7 ............................................... ْ لِّ َؤَ َكَر ني َغَفَر َلُه  بُُّه وَمواَله:* وَمْن تنيَعا ل مِّ

 8 ............................................ * وأرُر القانتني واملقنطرين..ومغفرُط ال نوب للقاهمني:
 8 ................................................... ابب  ملغفرط  ب العاملني: * ومواؤقة التامني...

 8 .................................................. * ومواؤقة الت م د... ابب  ملغفرط الرب ِّ اجمل د:
ٍِّ  ََكَعاٍت ينيُغفِّ   8 .................................... ُر هبا الَ ْنوُب والق نات:* وص ُط التقاب نينينيح يفِّ َأْ َب

ٍُ لصاحبالا يِو الدين حْ يد ل اجلنة مٍ الدا لني:  9 ................................ * واو ط  تشف
َِ َ َمَ اهللَا ُغفَِّر َلهُ   9 .................................................... من لنبِّهِّ َما كاهللا: * وَمْن  َقا

هم:  9 .......... *  واحُل لاُج واملعتمروهللا وؤُد ني موالهم..كلا ا لوه أعطاهم.. وكلا ااتغفروه غفر هلم وتوالل
 10 ................................................... ا   يقم يغفُر لل به اابُم البصم:* وااتغف
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ُِ الغُُ وب:  11 ....................................... * وَمْن َعلَِّم َأهللال َلُه َ ابو ينيْغفُِّر ال لنُوَب َغَفَر َلُه َع ل
نَي ينيُتوُب: * ُِ الغُُ وب بِّتنيْوَبةِّ َعْبدِّهِّ حِّ  11 ................................................. ويفرُح َع ل

م َغَفَر َلُه اابُم البصم:  12 ................................... * وَمْن اْاَتغَفَر َ بلُه يف ثنيُليِّ الللْ لِّ اة ِّ
:  12 ................................... * والصل ُط على النأل ِّ املعصِو ينيْغَفُر هبا ال نوب وُتايَفى اهلمِو

َباٍت   13 ......... :()َقاتٍ َومُيَ ى به َعْشُر َا  ِّناٍت ُمْوبِّ  ()* ولِّكر  َعْشَر َمرلاٍت ُيايتُب به عشُر َحَقَناٍت ُمورِّ
 13 ................................................ * وبالُِّ  ال كر والتم  د كفلاَ ط  ل نوب العب د:

ْثُل َزَبدِّ الب ا  واحمل طات:* ولكُر  تاِِّ الصلوات ابب  ملغفرط ال ُّنُوبِّ والق نات َوكِّهللْا كَ   14 ....... اَنْت مِّ
ْثُل َزَبدِّ * ولِّكر  يقم  ابب  ملغفرط األوزا    15 ................................... الب ا :َوكِّهللْا َكاَنْت مِّ

 15 ................................................ املناِ يُغفُِّر لَل به ال نوب واةًثِ: * ولكر  عند
: اَهة  من التلْقبِّ َ اتِّ ُتعدُِّ  أَْلفاً من احلقناتِّ  15 .............................................. * ومِّ

 16 .......................... ق.. يعدُ  مل وهللا حقنة إبلهللا العل م اا ق:* ويعال  عند ي و  األاوا
 16 ................................................* وكلمات  يقمات يُغفُر هبا ال نوُب والق نات:

 16 .................................ات  ويُغفُر لل الق نات:* وكلمات  يقمات ُيايتُب لَل هبا حقن
ٍُ كلمات تنفُض ااط نات: -  18 ........................................................... وأ ب

 18 ............................................. * وث ُث كلمنينينيات ابب  ملغفرط الَ ْنوبِّ والق نات:
 18 ............................... * و ُدَت ني بعد الطعاِ يُغفُر لَل به ما تقدِ من ال نوب واةًثِ:

 19 .............................................. * ونيالايُط اجلماهللا يُغَفُر هبا ال نوُب وجتُب اجلناهللا:
 20 .................................................................................... وأ ما
 21 ................................................................................... الفالرس
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