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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  " َوَما َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َوَلِكنَّ اللََّھ َرَمى " 

   ) ١٧: األنفال (                          

  مــــن

  ""الكـــــفارات والـــدرجات  الكـــــفارات والـــدرجات  " " 

  يف

  السنة النبوية
  

  :مقدم من 

  أحمد وصفي محمد أحمد العزب/ د 

  الباحث، مدرس الحدیث وعلومھ

  راسات اإلسالمیة والعربیة بنینبكلیة الد

  جامعة األزھر– شرقیة –بالدیدامون 
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  "مقدمة  " 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

الحمد هللا، والصالة والسالم عل�ى رس�ول اهللا، وعل�ى آل�ھ وص�حبھ وم�ن                 

وااله، وأشھد أن   ال إلھ إال اهللا ، وحده ال شریك لھ، وأش�ھد أن محم�دًا      

 محمد النبي وأزواجھ أمھ�ات الم�ؤمنین       عبده ورسولھ  اللھم صلي على     

وذریتھ وآل بیتھ كما صلیت على آل إبراھیم إنك حمید مجید اللھم ب�ارك     

على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراھیم ، إنك حمید مجید 

ورضي اهللا وتبارك وتعالى عن أصحاب وأنصار وأزواج وذری�ة رس�ول            

 .ت��ابعیھم بإح��سان إل�ى ی��وم ال��دین اهللا ص�لى اهللا علی��ھ وس��لم والت�ابعین و  

  مي  

   - ما بع -

 –فلما كان البد من الخطأ والذنوب لبني آدم فقلما ینفك عنھ�ا ب�شر               

 وكل ابن آدم خطاء وخی�ر الخط�ائین         –والمعصوم من عصمھ اهللا تعالى      

التوابون ، ولما كان للذنوب من آثار وعقوبات من الرب تب�ارك وتع�الى        

 والحال والمال والعیال أفرادًا وأس�رًا وجماع�ات ودول    في النفس والبدن  

  ....وأمم وما شاء اهللا من شيء بعد 

- ا م رن ام اول ا -   

وقد جعل اهللا س�بحانھ للح�سنات ، والطاع�ات آث�ارًا محبوب�ة لذی�ذة طیب�ة                  

  .لذتھا فوق لذة المعصیة أضعافًا مضاعفة ال نسبة لھا إلیھا 

 والمعاصي آالمًا وآثارًا مكروھة ، وح�زازات ترب�ى عل�ى           وجعل للسیئات 

  .لذة تناولھا أضعافًا مضاعفة 
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   ل ان س 

إن للح��سنة ن��ورًا ف��ي القل��ب، وض��یاءًا ف��ي الوج��ھ ، وق��وة ف��ي الب��دن،  " 

  . وزیادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق 

ونق�صًا  وإن للسیئة سوادًا في الوجھ وظلمة في القلب ووھنًا في البدن،         

  )١(" في الرزق وبغضھ في قلوب الخلق 

وھذا یعرفھ صاحب البصیرة، ویشھده من نفسھ ومن غیره ، فما حصل 

َوَما " للعبد حال مكروھھ قط إال بذنب وما یعفو اهللا عنھ أكثر قال تعالى      

فك�ل  ..  .)٢( "َأَصاَبُكْم ِمْن ُم�ِصیَبٍة َفِبَم�ا َك�َسَبْت َأْی�ِدیُكْم َوَیْعُف�و َع�ْن َكِثی�رٍ               

نق��ص وب��الء وش��ر ف��ي ال��دنیا واآلخ��رة ف��سببھ ال��ذنوب ومخالف��ة أوام��ر   

  .الرب، فلیس في العالم شر قط إال الذنوب وموجباتھا 

أم�ر م�شھود    : وآثار الحسنات والسیئات في القل�وب واألب�دان واألم�وال           

ف��ي الع��الم ال ینك��ره ذو عق��ل س��لیم ب��ل یعرف��ھ الم��ؤمن والك��افر والب��ر         

مم��ا : عب��د ف��ي نف��سھ وف��ي غی��ره وتأمل��ھ ومطالعت��ھ   والف��اجر وش��ھود ال

یقوي إیمان�ھ بم�ا ج�اءت ب�ھ الرس�ل والث�واب والعق�اب ف�إن ھ�ذا م�شھود               

 وعقوب�ات عاجل�ة دال��ة عل�ى م�ا ھ��و     تمح�سوس ف�ي ھ�ذا الع��الم ومثوب�ا    

  . أعظم منھا لمن كانت لھ بصیرة 

فكل ما تراه في الوجود من شر وألم وعقوبة وجدب ونق�ص ف�ي نف�سك             

وھ���و ع���دل اهللا ..  فھ���و م���ن قی���ام ال���رب تع���الى بالق���سط–ك وف���ي غی���ر

  . وقسطھ، وإن أجراه على ید ظالم فالمسلط لھ أعدل العادلین 

  )٣(. فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات .... 

  وول  ب آر 

                                                           

  لم أعثر على ھذا األثر عن ابن عباس فیما اطلعت علیھ من كتب  (١) 
    ٣٠/ الشورى (٢) 
 لإلمام ٤٢٥ – ٤٢٣ / ١مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین (٣) 

 ٦٩١( أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قیم الجوزیة 
  .   ، بتحقیق محمد حامد الفقي )  ه ٥٧١ –
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والشر الذي یصیب العبد ال یخلو من قسمین، أما ذنوب وقع�ت من�ھ        .... 

لك بفعلھ وقصده وسعیھ، ویكون ھذا الشر       یعاقب علیھا، فیكون وقوع ذ    

ھو الذنوب وموجباتھا، وھو أعظم الشرین وأدومھم�ا وأش�دھما ات�صاًال           

  . بصاحبھ

  )١ (......وإما شر واقع بھ من غیره 

    ت -

فھ���ل ھن���اك حیل���ة أو وس���یلة لت���وفي آث���ار ھ���ذه ال���ذنوب والمعاص���ي         

 تع��الى برحمت��ھ والمخالف��ات لنحی��ا حی��اة طیب��ة ف��ي ال��دنیا ونن��ال جن��ة اهللا 

وفضلھ وترفع فیھا الدرجات فھو عیش طی�ب ھنی�ئ ف�ي ال�دنیا واآلخ�رة        

  .ومقام في أبد 

 م��ا م��ن حیل���ة وال وس��یلة االخ���صال تكف��ر بھ��ا ال���سیئات وترف��ع بھ���ا       -

  .........الدرجات 

  ....  والشرع الشریف ملئ بھذا الخصال كتابًا وسنة -

   .إال أنھا لیست في مصنف واحد أو مرجع مستقل

  - ذا -

شرعت بفضل اهللا تعالى وتوفیقھ في البدء بجمع طائفة في ھذا الصدد ، 

وأسأل اهللا أن یرزقنا بمن یكمل ومن یكمل بعده إلى أن نبلغ ما شاء اهللا      

  .أن یكون فیھ 

                                                           

، الناشر ، مكتبة ) سبق أعاله (  ، البن قیم الجوزیة ٢٢٧ / ٢بدائع الفوائد (١) 
  . القاھرة 
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  "منهجي يف البحث " 

قم��ت بجع��ل ح��دیث مع��اذ ب��ن جب��ل عن��د الترم��ذي رأس��ًا فی��ھ الموض��وع      

مأل األعلى في الكفارات واإلشارة إلى الدرجات       للتصریح فیھ باختصام ال   

واستخرجت ما فیھ الكفارات والدرجات وأضفت إلیھا كفارات أخ�رى ل�م             

  . ترد في ھذا الحدیث وإنما وردت في مصادر ومواضع أخرى 

وفي حال مناقشة كفارة ما نؤصل لھا بما ورد ف�ي ص�حیح ال�سنة وذل�ك         

ع خریطة الشرع في رس�م  حتى یقع العمل بھا والحرص علیھا على موق   

  . بالقبول من رب العالمین– إن شاء اهللا -السنة وتحظى 

  . ونحظى إن شاء اهللا بثمارھا في الدنیا واآلخرة

وإذا كان في موضوع خصلة ما حدیث صحیح اكتفینا بم�صدر واح�دًا أو             

مصدرین ولم نخرجھ على سبیل االستیعاب اكتفاء بما ورد في الصحیح           

ی�ة إال إذا ك��ان تخریج�ھ م�ن م��صادر أخ�رى یف�تح لن��ا      فف�ي ال�صحیح الكفا  

شعابًا أخرى في تفھم الشروح، خرجناه من ھذه المصادر األخرى بق�در         

  .الحاجة 

وبعد إیراد ما یسر اهللا من الن�صوص نعم�د إل�ى م�ا ك�ان م�ن أق�وال أھ�ل                 

ال��شروح واللغ��ة والغری��ب وق��د نوردھ��ا ألكث��ر م��ن ش��ارح إلی��ضاح ھ��ذه   

  .الخصلة وتأصیلھا 

  . ن ن ار ج إ ض ق ر أوإ

وراعیت أن تكون ھذه الخصال المكفرات للسیئات الرافعات للدرجات أن 

تك��ون م��ن ف��ضائل األعم��ال ال الف��رائض والح��دود والمعل��وم م��ن ال��دین      

بالضرورة، ألن ھؤالء لھن م�ا لھ�ن م�ن الفرض�یة واألث�ر ك�ل ف�ي محل�ھ           

  . وموضعھ

ال یعضل بھ إال أق�وام اخت�صھم هللا بھ�ذا وش�مروا         أما ما كان ما قصدت ف     

  ....إلیھ 

  . واهللا المستعان                                                     
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  "اختصام املأل األعلى يف الكفارات والدرجات " 

   أرج ام ارذي ن ذ ن ل ر ا  ل 

َذاَت َغ�َداٍة َع�ْن َص��َلاِة    ِھ َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی��ِھ َوَس�لَّمَ   اْحُت�ِبَس َعنَّ�ا َرُس�وُل اللَّ�     

 ِبالصََّلاِة، )١(الشَّْمِس، َفَخَرَج َسِریًعا َفُثوَِّب الصُّْبِح َحتَّى ِكْدَنا َنَتَراَءى َعْیَن

ا َس�لََّم  َفَلمَّ�  اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم َوَتَج�وََّز ِف�ي َص�َلاِتِھ،      َفَصلَّى َرُسوُل

  :َدَعا ِبَصْوِتِھ ، َفَقاَل َلَنا 

  :  ِإَلْیَنا ، ُثمَّ َقاَل )٢(َكَما َأْنُتْم ، ُثمَّ اْنَفَتَل  َعَلى َمَصافُِّكْم

ِم��َن اللَّْی��ِل،  ِإنِّ��ي َس��ُأَحدُِّثُكْم َم��ا َحَب��َسِني َع��ْنُكُم اْلَغ��َداَة، َأنِّ��ي ُقْم��تُ   َأَم��ا" 

  َفِإَذا َأَنا )٣(ِفي َصَلاِتي، فاْسَتْثَقْلُت دَِّر ِلي ، َفَنَعْسُتَفَتَوضَّْأُت، َوَصلَّْیُت َما ُق

                                                           

  : قال ابن األثیر (١) 
  . ة الصالة التثویب ھاھنا إقام

 لإلمام مجد الدین أبي السعادات، ١٨/٢٢٦النھایة في غریب الحدیث واألثر 
، تحقیق طاھر أحمد )  ه ٦٠٦ – ٥٤٤( المبارك بن حمد الجزري ابن األثیر 

  . الزاوي، دار إحیاء الكتب العربیة، فیصل عیسى البابي الحلبي 
  : یقول الزبیدي (٢) 
انصرف، وھو : كلفتھ، وھو مقلوب، فانفتل ) رفھ ص: ( فتًال ) وجھھ عنھم ( فتل 

  . مجاز
  :  قلت -

  . أي أقبل بوجھھ علینا : ویكون معنى انفتل إلینا
 للسید محمد مرتضى الحسیني ٣٠/١٤٤تاج العروس من جواھر القاموس 

  .  م١٩٩٨ – ه ١٤١٩الزبیدي، تحقیق مصطفى حجازي ، دولة الكویت، 
  :یقول الزبیدي (٣) 

  . كما في المحكم ) نعسة تغلبك ) : الفتح ب( الثقلة 
   . ٢٨/١٥٨تاج العروس 
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  : َفَقاَل  )١(، ِبَربِّي َتَباَرَك َوَتَعاَلى ِفي َأْحَسِن ُصوَرٍة

  : ُمَحمَُّد ، ُقْلُت َیا 

  : ، َقاَل " َربِّ َلبَّْیَك " 

   اْلَمَلُأ اْلَأْعَلى ؟ )٢(َیْخَتِصُم ِفیَم

  َثَلاًثا،  َقاَلَھا" . ْدِري َربِّ َلا َأ: " ُقْلُت 

  : َقاَل 

، َفَتَجلَّ�ى  )٣(َوَجْدُت َبْرَد َأَناِمِلِھ َبْیَن َثْدَیيَّ َفَرَأْیُتُھ َوَضَع َكفَُّھ َبْیَن َكِتَفيَّ قد" 

  ، " َشْيٍء، َوَعَرْفُت  ِلي ُكلُّ

  ، " َربِّ  َلبَّْیَك: " َیا ُمَحمَُّد ، ُقْلُت : َفَقاَل 

  یَم َیْخَتِصُم اْلَمَلُأ اْلَأْعَلى ؟ ِف: َقاَل 

  َما ُھنَّ ؟ : ، َقاَل " اْلَكفَّاَراِت  ِفي: " ُقْلُت 

  ِإَلى اْلَجَماَعاِت ،  َمْشُي اْلَأْقَداِم: " ُقْلُت 

                                                           

  : قال ابن العربي المالكي (١) 
دلیل على أن حال النبي صلى اهللا علیھ وسلم كانت أفضل حالھ، فإن ) في أحسن صورة ( قولھ 

=              حھاالمثل في اهللا والنبي إذا ضربھ الملك الموكل بالرؤیا، فإنما ترجع الرؤیا في حسنھا وقب
:   ( وقال في حدیث معاذ ) أحسبھ في المنام : ( على الرائي وقد قال في حدیث ابن عباس = 

  .وذكر الرؤیا ) نعست في صالتي فاستثقلت 
، لإلمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد اهللا بن ٧٩ / ١٢عارضة األحوذي بشرح صحیح الترمذي 
 ه، وضع حواشیھ الشیخ ٥٤٣عربي المالكي المتوفى سنة محمد بن عبد اهللا المعروف بابن ال

  . جمال مرعشلي، دار الكتب العلمیة، بیروت 
 (

٢
  :یقول الزبیدي (

  : بالضم وقال ) مخاصمة وخصومة ( خصامًا و) الجدل، خاصمھ : ( الُخصومة بالضم 
  . ، واالسم منھما الخصومة )تخاصموا ( جادلوا، مثل : واختصموا ... 

   .١٠١، ٣٢/١٠٠س تاج العرو
 (

٣
  : قال ابن العربي (

واحد من جھة االعتقاد ) فوضع كفھ ( وفي روایة معاذ ) فوضع یده ( قولھ في روایة ابن عباس 
ومن جھة الرؤیا، أما من جھة االعتقاد فقد ورد ذكر الید والكف من طریق صحیحھ ، وأما 

كتفین في المنام حتى نفذ بردھا من جھة الرؤیا فاألمر متقارب في التفسیر، ووضعھا بین ال
إلى نحره دلیل على أن ما عند اهللا من الخیر والعلم مما شاء اهللا أن یلقیھ إلیھ قد حصل في 

  .قلبھ 
   .٧٩ / ١٢عارضة األحوذي بشرح صحیح الترمذي 
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 َواْلُجُلوُس ِفي اْلَمَساِجِد َبْعَد الصََّلاة ،

  ، " َوِإْسَباُغ اْلُوُضوِء ِفي اْلَمْكُروَھاِت  

  م فیم ؟ ث: َقاَل 

  ِإْطَعاُم الطََّعاِم،  " : ُقْلُت

  َوِلیُن اْلَكَلاِم ، 

  ، "َوالنَّاُس ِنَیاٌم  َوالصََّلاُة ِباللَّْیِل

  : َسْل ، ُقْلُت : َقاَل 

اْلَم�َساِكیِن،   َأْس�َأُلَك ِفْع�َل اْلَخْی�َراِت، َوَت�ْرَك اْلُمْنَك�َراِت، َوُح�بَّ       اللَُّھ�مَّ ِإنِّ�ي  " 

ِفْتَنَة ف�ي َق�ْوٍم َفَت�َوفَِّني َغْی�َر َمْفُت�وٍن،       ي َوَتْرَحَمِني، َوِإَذا َأَرْدَتَوَأْن َتْغِفَر ِل

  . َوُحبَّ َمْن ُیِحبَُّك، َوُحبَّ َعَمٍل ُیَقرُِّب ِإَلى ُحبَِّك وَأْسَأُلَك ُحبََّك،
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  : َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم  َقاَل

  )١( " " ُسوَھا، ُثمَّ َتَعلَُّموَھاَفاْدُر،  ِإنََّھا َحقٌّ" 

  .ھذا حدیث حسن صحیح

َھ��َذا َح��ِدیٌث :  ، َع��ْن َھ��َذا اْلَح��ِدیِث ، َفَق��اَل  )٢(َس��َأْلُت ُمَحمَّ��َد ْب��َن ِإْس��َماِعیل 

  .َحَسٌن َصِحیٌح

  

                                                           

  :  أخرجھ الترمذي - (١) 
ورة في سنتھ كتاب تفسیر القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، باب ومن س

 لإلمام أبي عیسى محمد بن عیسى بن ٥٨٨/ ٨ ، سنن الترمذي - ٣٨ –ص 
تحقیق وتعلیق عزت عبید الدعاس، دار ) :  ه ٢٧٩ – ٢٠٩( سورة الترمذي 

  . ابن كثیر، دمشق، بیروت 
 وأحمد في مسنده من حدیث معاذ بن جبل، وفیھ نقل األقدام إلى الجمعات وفیھ -

بدًال من ..." إطعام الطعام : قلت " درجات ؟ مزید إیضاح قولھ تعالى وما ال
  ..."إطعام الطعام : قولھ في ھذه الروایة ثم فیم ؟ قلت 

واخرج شاھدًا لھ عن ابن عباس رضي اهللا عنھما مختصرًا بلفظ مقارب وفیھ قولھ 
ومن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر وكان من خطیئتھ .." بعد ذكر الكفارات 
لین " بدًال من " إفشاء السالم " وذكر في الدرجات " ... كیوم ولدتھ أمھ 

  " الكالم 
  . ، مؤسسة قرطبة ١/٣٦٨، ٢٤٣ / ٥مسند اإلمام أحمد بن حنبل 

  .ھو اإلمام البخاري صاحب الصحیح(٢) 



 - ٨٩ -

  "من الكفارات " 

   ما هي الكفارات ؟ -

    ول ان ار -

دیث اس�مًا وفع�ًال مف�ردًا وجمع�ًا،         في الح " الكفارة  : " قد تكرر ذكر    .... 

أي  وھي عبارة عن الفعلة والخصلة التي من ش�أنھا أن تكف�ر الخطیئ�ة،               

وھ�ي فعال�ة للمبالغ�ة ، كقتال�ھ وض�رابة ، وھ�ي م�ن           تسترھا وتمحوھا ،    

  .)١(  الصفات الغالبة في باب االسمیة

   ل ا ض -

   " ق�ال  علیھ وسلم في شرح حدیث أبي ھریرة أن رسول اهللا صلى اهللا

أال أدلكم على ما یمحو اهللا بھ الخطایا ویرفع بھ الدرجات؟ ق�الوا بل�ى ی�ا            

 إل��ى وكث��رة الخط��ا المك��اره، إس��باغ الوض��وء عل��ى " رس��ول اهللا ق��ال 

  )٢( الرباط المساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم

   )٣ (ل ام

محو " أال أدلكم على ما یمحو اهللا بھ الخطایا ویرفع بھ الدرجات         " قولھ

  الخطایا كنایة عن غفرانھا، ویحتمل محوھا من كتاب الحفظة، ویكون 

                                                           

   .١٨٩ / ٤النھایة في غریب الحدیث واألثر (١) 
ى  باب فضل إسباغ الوضوء عل–رواه مسلم في صحیحھ ، كتاب الطھارة (٢) 

 ، صحیح مسلم لإلمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج ٢١٩ / ١المكاره 
ه ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار ٢٦١ – ٢٠٦القشیري النیسابوري 
  .إحیاء التراث العربي 

  . أعني بھ القاضي عیاض رضي اهللا عنھ (٣) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=92&idto=93&bk_no=56&ID=41
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=92&idto=93&bk_no=56&ID=41
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=92&idto=93&bk_no=56&ID=41
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=92&idto=93&bk_no=56&ID=41


 - ٩٠ -

  )١ (.دلیًال  على غفرانھا 

    ت -

 علی��ھ وس��لم ف��ي ھ��ذا الح��دیث إس��باغ الوض��وء عل��ى وق��د ذك��ر ص��لى اهللا

المك��اره ن��صًا كم��ا ف��ي روای��ة الترم��ذي الت��ي نح��ن ب��صددھا وذك��ر علی��ھ   

ال���سالم ص���فاتًا أخ���رى قریب���ة مم���ا ف���ي الترم���ذي فموض���وعھما واح���د    

  .فلیالحظ

- ا رن ام اول او    

دي ھ��ذا الح��دیث دلی��ل عل��ى مح��و الخطای��ا بالح��سنات م��ن ال��صحف بأی��      

المالئكة التي فیھا یكون المح�و أو اإلثب�ات ، ال م�ن أم الكت�اب الت�ي ھ�ي              

عند اهللا وقد ثبتت على ما ھي علیھ، فال یزاد فیھا وال ینتقص منھا أبدًا          
)٢( .  

    وول ا اوي  ر  ار -

م��ن ص��حف الحفظ��ة أو   " أال أدلك��م عل��ى م��ا یمح��و اهللا ب��ھ الخطای��ا      " 

  . )٣( ھا كنایة عن غفرانھا محو

                                                           

 موسى ، لإلمام الحافظ أبي الفصل عیاض بن٢/٥٥إكمال المعلم بفوائد مسلم (١) 
 دار الوفاء –یحیى إسماعیل / ه، تحقیق الدكتور ٥٤٤بن عیاض الیحصبي ت 

  .للطباعة والنشر والتوزیع 
   .٦٠ / ١: عارضة األحوذي (٢) 
 ، الطبعة ١٤٢/ ٣فیض القدیر ،  للعالمة المناوي ، شرح الجامع الصغیر (٣) 

  .  م ، الناشر مكتبة مصر ٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤الثانیة، 



 - ٩١ -

   ت -

فبان بذلك أن تلك الخصال المذكورة وغیرھا مما جاء في صحیح السنة            

ف�ي أحادی�ث أخ��رى أن م�ن ش�أنھا أن تمح��و ال�ذنوب ویغفرھ�ا اهللا تع��الى       

  .واهللا أعلم ...... ویوقي العبد آثارھا في الدنیا واآلخرة 

  "الكفارة األوىل " 

  "ماعات مشي األقدام إىل اجل" 

  

وال�ذي نح�ن   ( وھو أول ما ذكر في ح�دیث مع�اذ ب�ن جب�ل عن�د الترم�ذي                  

  . وجاء في حدیث أبي ھریرة عند مسلم ) بصدده 

  )١ (..."كثرة الخطا إلى المساجد " .... 

  :  یقول القاضي عیاض -

   )٢( وكثرة الخطا یكون ببعد الدار أو كثرة التكرار... 

  :  قلت -

ولى ھنا ھي المشي إلى المساجد ألغراض كثیرة وبذلك تكون الكفارة األ

منھا حضور الجمع والجماعات وما یكون فیھا م�ن دروس العل�م وحل�ق      

  .وغیره من مھام المساجد الشرعیة .... الذكر 

  

  

  

                                                           

  .ھ قبل قلیلسبق تخریج(١) 
  .٢/٥٥إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢) 



 - ٩٢ -

  "الكفارة الثانية " 

  "اوس  اد د اة " 

   ت -

 وال�دنیا واآلخ�رة   وھو ال یكاد یخلو من منفعة عاجلة أو آجل�ة ف�ي ال�دین          

  .ودعاء المالئكة بالمغفرة والرحمة 

  "الكفارة الثالثة " 

  "إسباغ الوضوء يف املكروهات " 

  :  قلت -

" قول�ھ علی�ھ ال�سالم      ) السابق  ( وجاء في حدیث أبي ھریرة عند مسلم        

  ...." إسباغ الوضوء على المكاره ..... 

  : یقول القاضي عیاض -

   .)١( من شدة ألم جسم ونحوهأي إیابھ ، والمكاره تكون 

  :  ویقول اإلمام السیوطي -

  .أي إتمامھ وإكمالھ واستیعاب أعضائھ بالماء ) إسباغ الوضوء ( 

من شدة برد وألم جسم وحاجھ إل�ى الن�وم       : قال الباجي   ) عند المكاره   ( 

   .)٢( وعجلھ إلى أمر مھم وغیر ذلك

 زرل او   

                                                           

  ٢/٥٥إكمال المعلم بفوائد مسلم (١) 
تنویر الحوالك ، شرح على موطأ مالك، لإلمام جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر (٢) 

طھ  / ه، تصحیح وتخریج الشیخ ٩١١الخضیري السیوطي الشافعي المتوفى سنة 
  . الثقافة الدینیة، القاھرة عبد الرؤوف سعد، الناشر مكتبة 



 - ٩٣ -

 : )١(عن�ى الك�ره والم�شقة ق�ال أب�و عم�ر           جمع مكرھھ بم  ) عند المكاره   ( 

  .)٣)(٢( ھي شدة البرد وكل حال یكره المرء فیھا نفسھ على الوضوء

- رن ال ا    

أو ھ�و إیث��ار الوض��وء عل��ى  ..... أراد إس�باغ الوض��وء عن��د المك��اره  ... 

   .)٤( أمر من الدنیا، فال یأتي بھ مع ذلك إال كارھًا مؤثرًا وجھ اهللا

فھ�ذه كلھ�ا   ) .. ال�ذي معن�ا    ( دد ح�دیث مع�اذ عن�د الترم�ذي           ویقول ب�ص   -

كفارات للذنوب كما قال في الحدیث الصحیح ، ف�إن ل�م تج�د ذنوب�ًا كان�ت                  

  .)٥( ذخرًا 

                                                           

  .والنص ھناك بذات اللفظ الذي ھنا . ھو ابن عبد البر (١) 
االستذكار الجامع لمذاھب فقھاء األمصار وعلماء األقطار فیما تضمنھ الموطأ من معاني (٢) 

، لإلمام الحافظ أبي عمر ٣٠٢/ ٢الرأي واآلثار وشرح ذلك كلھ باإلیجاز واالختصار 
ه، علق ٤٦٣هللا بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة یوسف بن عبد ا

  . علیھ سالم محمد عطا
  .دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان 

، لمحمد بن عبد الباقي ٥٥٦/ شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك بن أنس (٣) 
بن یوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصري األزھري المالكي المتوفى 

  .تحقیق طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدینیة / ه ١١٢٢ سنة
  .٦٠ / ١عارضة األحوذي (٤) 
  .٨٢ / ١٢عارضة األحوذي (٥) 



 - ٩٤ -

    ت -

وقد قصدت بھذا الجمع القلیل ألقوال األئمة ُلیرد بھ على النفس في ھذه 

ذي ھ�و س�الح   األحوال التي أوردوھا فتكون دافع�ًا للوض�وء وإس�باغھ ال�           

  . المؤمن، فإن لم یكن معھ سالح فبم یقاتل

  . واهللا أعلم                                                         

  

  



 - ٩٥ -

  "الكفارة الرابعة " 

  "انتظار الصالة بعد الصالة " 

انتظ�ار ال�صالة   " جاء في حدیث أبي ھریرة عند مسلم قولھ علیھ السالم   

   )١".(بعد الصالة

-  زرم اول ا   

أي إذا صلى بالجماعة ینتظر ص�الة أخ�رى یتعل�ق ذك�ره         : قال المظھري   

لھا ، إما بأن یجلس ف�ي الم�سجد ینتظرھ�ا أو یك�ون ف�ي بیت�ھ أو ی�شتغل            

بكسبھ وقلبھ متعلق بھا ینتظر حضورھا، فكل ذلك داخل في ھذا الحك�م،         

  : ویؤیده حدیث 

  .انتھى "  منھ حتى یعود إلیھ ورجل قلبھ معلق بالمسجد إذا خرج" 

الع�صر بع�د الظھ�ر والع�شاء     :  ھذا إنما یكون في ص�التین  :وقال الباجي

بعد المغرب، وأما انتظار الصبح بعد العشاء فل�م یك�ن م�ن عم�ل الن�اس،               

وكذا انتظ�ار الظھ�ر بع�د ال�صبح ، وأم�ا انتظ�ار المغ�رب بع�د الع�صر ف�ال                      

شاء والظھ�ر بع�د ال�صبح ،    أذكر فیھ نصا وحكمھ عندي كالصبح بعد الع�        

ألن الذي ینتظر صالة لیس بینھ�ا وب�ین الت�ي ص�لى اش�تراك ف�ي وق�ت ،              

وال أذكر موضعھا  مالك عن البن وھب وفي ظني أني رأیتھ روایة: قال 

  . اآلن

بأن�ھ ل�یس ف�ي الح�دیث م�ا ی�دل عل�ى الم�شتركتین ل�وال م�ا            األب�ي  وتعقبھ

ن��ھ یعن��ي باالنتظ��ار ذك��ره أن��ھ ل��یس م��ن عم��ل الن��اس، وھ��و بن��اء عل��ى أ  

  )٢ (.الجلوس بالمسجد

                                                           

  .سبق تخریجھ قبل قلیل (١) 
 ، لإلمام أبي عبد ٣٢ /٢إكمال اكمال المعلم : شرح صحیح مسلم المسمى بـ (٢) 

كمال المعلم، للسنوسي  ه، ومعھ مكمل إكمال ا٨٢٧اهللا األبي المتوفى سنة 
  .ه، مكتبة طبریة، الریاض ٨٩٥المتوفى سنة 



 - ٩٦ -

 .ویحتمل أن یرید بھ تعلق القلب بالصالة فیعم الخمس : ابن العربي قال

)١(   

جل�وس اإلم�ام ف�ي الم�سجد ینتظ�ر ال�صالة        : ابن عرف�ة  قال الشیخ یعني

ی��دفع ب��ذلك م��شقة الرج��وع لبع��د أو مط��ر ال یمن��ع م��ن نی��ل الث��واب وف��ي  

  )٢( . ذلك بالدویرة التي بالجامع نظر انتھىالمذكور وفي انتظار اإلمام 

انتظ��ار ال��صالة بع��د "   ویق��ول اب��ن العرب��ي أی��ضًا كالم��ًا مخت��صرًا ف��ي  -

    " :الصالة

   : أراد  ون

 دأ  الجلوس في المسجد ، وذلك ُیتصور بالعادة في ثالث ص�لوات 

صبح في ھذه وفي ال: العصر والمغرب والعشاء وفي العبادة في أربع  :

  .  العتمة والصبح  وال تكون بین

 تعلی��ق القل��ب بال��صالة واالھتم��ام لھ��ا ، والتأھ��ب لھ��ا ، وذل��ك  :الث��اني 

  .)٣(  یتصور في الصلوات كلھا

    وول ا اوي -

س�واًء أدى ال�صالة بجماع�ة أو منف�ردًا         ) وانتظار ال�صالة بع�د ال�صالة        ( 

   .)٤( عتكافأراد بھ اال: في مسجد أو في بیتھ، وقیل 

    ت -

                                                           

  :  قلت - (١) 
وقد رجعت إلى كالم أبي العربي ھذا في عارضة األحوذي ووجدت ھذا المعنى في 

 ویقول –الوجھ الثاني عنده وإن شاء اهللا سوف أثبتھ بعد سطور قالئل بقولي 
" .... ر الصالة بعد الصالة انتظا" أبي العربي أیضًا كالمًا مختصرًا في 

  .فلیالحظ 
   .٥٥٧ / ١شرح الزرقاني (٢) 
  .٦٠ / ١عارضة األحوذي (٣) 
   .١٤٢ / ٣فیض القدیر (٤) 



 - ٩٧ -

وبذا یبین فضیلة انتظ�ار ال�صالة بع�د ال�صالة ف�ي تكفی�ر ال�سیئات ورف�ع                   

  . الدرجات

وربم��ا ت��رد ف��ي ھ��ذا البح��ث كف��ارات أخ��رى إن ش��اء اهللا تع��الى ف��ستكون  

  تحت رقم 



 - ٩٨ -

  .فليالحظ ) الكفارة اخلامسة ( 

  "رجع إلى حدیث معاذ بن جبل عند الترمذي " 

  م فیم ؟ ث) اهللا تعالي ( قال 

  الحدیث .... " إطعام الطعام : " قلت 

    ت -

  .وقد وقع في روایة البن عباس رضي اهللا عنھما عند الترمذي 

  ).وھي الروایة التي قبل حدیثنا ھذا ( 

  : قولھ علیھ السالم 

  فیم یختصم المأل األعلى ؟ : قال " .... 

  )١(..."  ادرت وارات  ت 

عل��ى أنھ��ا " ق��ال ث��م ف��یم ؟ "  ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ف��یمكن حم��ل قول��ھ

 –الح�دیث  ...." إطع�ام الطع�ام    : " السؤال عن الدرجات فكان�ت اإلجاب�ة        

  واهللا أعلم 

    ت -

وقد وضحت ذلك أیضًا عند تخریج ھذا الحدیث بما ورد مصرحًا ب�ھ ف�ي              

  )إن أحببت ( مسند اإلمام أحمد رضي اهللا عنھ فلیراجع ھناك 

  

  "درجات من ال" 

                                                           

ھذا : وقال  ) ٣٨ – ومن سورة ص –باب ( رواه الترمذي في كتاب التفسیر (١) 
عن النبي ... حدیث حسن غریب من ھذا الوجھ وفي الباب عن معاذ بن جبل 

   .٥٨٧ / ٨سنن الترمذي .    علیھ وسلم صلى اهللا



 - ٩٩ -

   ما هي الدرجات ؟ -

    ول ازري -

من�ازل أرف�ع   : الرفعة في المنزلة، ودرجات الجنان   : الدرجة  : قال اللیث   

   )١ (.من منازل

- زرول او    

ھ��ذا الح��دیث م��ن أح��سن م��ا ی��روى ف��ي ف��ضائل      : وق��ال أب��و عم��ر  .... 

  )٢ (.األعمال وفیھ طرح المسألة على المتعلم 

    ت -

أال أدلك��م عل��ى م��ا یمح��و اهللا ب��ھ " صد ح��دیث أب��ي ھری��رة عن��د م��سلم یق��

  ) . وقد سبق ( الحدیث " ... الخطایا؟ 

    وول ا اوي -

أي المن��ازل ف��ي الجن��ة ، أو الم��راد رف��ع   ) ویرف��ع ب��ھ ال��درجات  ( قول��ھ 

  )٣(. درجتھ في الدنیا بالذكر الجمیل وفي العقبى بالثواب الجزیل 

                                                           

 -٢٨٢( ، ألبي منصور محمد بن أحمد األزھري ٦٤٢/ ١٠تھذیب اللغة (١) 
علي حسن ھاللي ، الدار المصریة للتألیف / تحقیق األستاذ ) ه٣٧٠

  .والترجمة
   . ٥٥٦ / ١شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك (٢) 
   . ١٤٢ / ٣فیض القدیر (٣) 



 - ١٠٠ -

   ا ض  وول -

   )١ (.إعالء المنازل في الجنة ): ویرفع الدرجات ؟ ( 

    ت -

  : هناك تساءل 

              ت ورا رة دةواا ون ا ن أنن ا ل

  درت ؟ 

  ا  نعم ، وقد بین ذلك اإلمام النووي رحمھ اهللا في شرحھ لح�دیث 

صیام یوم عرفھ أحتسب عل�ى   ... "أبي قتادة األنصاري رضي اهللا عنھ    

   )٢(عند مسلم.... " اهللا أن یكفر السنة التي قبلھ والسنة التي بعده 

    ل ام اووي -

معناه یكفر ذنوب صائمھ في السنتین قالوا والمراد بھا الصغائر ، س�بق   

بیان مثل ھذا في تكفیر الخطایا بالوض�وء وذكرن�ا ھن�اك أن�ھ إن ل�م تك�ن                 

  )٣(. ى التخفیف من الكبائر فإن لم یكن رفعت درجات صغائر یرج

                                                           

   .٥٥ / ٢ل المعلم بفوائد مسلم أكما(١) 
  ). صیام یوم عرفھ ( سیأتي تخریجھ في الكفارة الثامنة (٢) 
، لإلمام محي الدین یحیى بن ٨/٥١المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (٣) 

ه، مكتبة ٦٧٦شرف بن ُمرِّي بن حسن بن حسین بن حزام النووي ت 
  . الغزالي، دمشق ، مؤسسة مناھل العرفان، بیروت



 - ١٠١ -

  )١( " الدرجة األوىل" 

   "الكفارة اخلامسة " 

   "إطعام الطعام" 

روى البخ��اري ف��ي ص��حیحھ م��ن ح��دیث عب��د اهللا ب��ن عم��رو رض��ي اهللا     

أي اإلس�الم خی��ر ؟  : عنھم�ا أن رج�ًال س�أل النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم        

  : قال 

   )٢( "لسالم على من عرفت ومن لم تعرف تطعم الطعام وتقرأ ا" 

    ول ام ان ر -

  أي خصال اإلسالم ؟ : التقدیر) أي اإلسالم خیر ؟ ( قولھ 

وذك�ر اإلطع�ام    .... ھو في تقدیر المصدر، أي أن تطع�م         ) تطعم  ( وقولھ  

  .لیدخل فیھ الضیافة وغیرھا 

                                                           

وھكذا ما یسر اهللا من جمعھ من .. قد قصدت بقولي الدرجة األولى والثانیة (١) 
  . أعداد تلك الدرجات 

  . باب إطعام الطعام من اإلسالم– كتاب اإلیمان –أخرجھ البخاري في صحیحھ (٢) 
، لمحمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة بن َبْرِدْزیة ١/١٠صحیح البخاري 

ه ١٣٧٢ الطبعة األخیرة – ه، الجزء األول ٢٥٦ – ١٩٤الجعفي البخاري 
   م، طبع ونشر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ١٩٥٣

 باب بیان تفاضل اإلسالم، وأي أموره أفضل – ومسلم في صحیحھ كتاب اإلیمان -
   . ٦٥ / ١بلفظھ ، صحیح مسلم 



 - ١٠٢ -

    وول ا ض -

وس���لم عل���ى التحاب���ب والت���ودد وعل���ى  وق���د ح���ض ص���لى اهللا علی���ھ  ... 

أس���بابھما م���ن التھ���ادي وإطع���ام الطع���ام وإف���شاء ال���سالم، ونھ���ى ع���ن    

 .أضدادھما من التقاطع ، والتدابر، والتجسس، والنمیمة وذي الوجھین 

)١(  

- رن اول او    

وإطع���ام الطع���ام ف���ي ال���صدقات والكرام���ات .. فأم���ا ال���درجات فھ���ي .... 

  )٢ (. والضیافات

  : لت  ق-

ویتضح بھ�ذه العجال�ة ف�صیلة إطع�ام الطع�ام وھ�و أم�ر مق�رر ف�ي ال�سنة                    

  .... مستفیض مشھور ویكفي ما أوردت مما أخرجھ الشیخان 

  . واهللا أعلم                                                        

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .١/٢٧٦إكمال المعلم (١) 
   .٨٢ / ١٢عارضة األحوذي (٢) 



 - ١٠٣ -

  "الدرجة الثانية " 

  "الكفارة السادسة " 

  "لني الكالم " 

   م ان ار  ول ا-

فأما الدرجات فھي لین الكالم ، فالمؤمن ھ�ین ل�ین، وإطع�ام الطع�ام،                ... 

 ....)١(  

-  ا ذي ررم ال ا   

حدثنا علي بن ُم�ْسھر ع�ن عب�د ال�رحمن ب�ن            : حدثنا على بن ُحجْر، قال      

قال النب�ي   : إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن على رضي اهللا عنھ قال            

  -:صلى اهللا علیھ وسلم 

إن في الجنة غرفًا ترى ظھورھا من بطونھا، وبطونھا من ظھروھ�ا،   " 

  لمن أطاب الكالم، وأطعم : یا رسول اهللا؟ قال فقام إعرابي  فقال لمن ھي

                                                           

  .٨٢ / ١٢عارضة األحوذي (١) 



 - ١٠٤ -

  .)١( " الطعام، وأدام الصیام، وصلى باللیل والناس نیام 

ق�ال  :  قال وأخرج البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ         -

  : رسول      اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

یع�دل  :  من الن�اس علی�ھ ص�دقة ك�ل ی�وم تطل�ع فی�ھ ال�شمس             )٢(كل سالمي " 
 أو یرف�ع علیھ�ا   –بین االثنین صدقة، ویعین الرجل على دابتھ فیحمل علیھا   

متاع��ھ ص��دقة، والكلم��ة الطیب��ة ص��دقة ، وك��ل خط��وة یخطوھ��ا إل��ى ال��صالة    
  )٣ (. " عن الطریق صدقة صدقة، ویمیط األذى 

   - ل ان طل -

الكالم الطیب مندوب إلی�ھ وھ�و م�ن جلی�ل أفع�ال الب�ر، ألن النب�ي علی�ھ ال�سالم                   
جعل��ھ كال��صدقة بالم��ال، ووج��ھ ت��شبیھھ علی��ھ ال��سالم الكلم��ة الطیب��ة بال��صدقة  
بالم��ال ھ��و أن ال��صدقة بالم��ال تحی��ا بھ��ا نف��س المت��صدق علی��ھ ویف��رح بھ��ا،       

                                                           

 باب ما جاء في قول – كتاب البر والصلة –أخرجھ الترمذي في سننھ (١) 
  .المعروف 

  .  باب ما جاء في صفة غرف الجنة –وفي كتاب الجنة 
  : وقال 

ھذا حدیث غریب ال نعرفھ إال من حدیث عبد الرحمن بن إسحاق، وقد تكلم بعض 
سحاق ھذا من قبل حفظھ، وھو كوفي، وعبد أھل الحدیث في عبد الرحمن بن إ

الرحمن بن إسحاق القرشي مدني وھو أثبت من ھذا، وكالھما كانا في عصر 
  واحد 

   .٧/١٧٤ ، ٤٥٦/ ٦سنن الترمذي 
  . وأحمد في مسنده -

وأخرج شاھدًا لھ عن عبد اهللا بن عمرو وفیھ أن السائل ھو أبو موسى األشعري ، 
ولیس في " أطاب الكالم " بدًال من "  اآلن الكالم لمن" وفیھ قولھ علیھ السالم 

  . الروایتین ذكر الصیام 
  . ٢/١٧٣ ، ١٥٦ / ١مسند أحمد 

  :  قلت -
   .٥٩٩ / ٢ورمز لھ اإلمام السیوطي بالصحة ، فیض القدیر 

  : قال ابن األثیر (٢) 
جمع سالمیة وھي األنملة من أنامل األصابع، وقیل واحدة وجمعھ : السالمي 
ء، ویجمع على سالمیات وھي التي بین كل مفصلین من أصابع اإلنسان سوا

   .٣٩٦ / ٢النھایة .كل عظم مجوف من صغار العظام: : وقیل السالمي 
  . رواه البخاري في صحیحھ كتاب الجھاد باب من أخذ بالركاب ونحوه (٣) 

   . ١١٤ / ٢     صحیح البخاري 



 - ١٠٥ -

بة یفرح بھا المؤمن ویحسن موقعھ�ا م�ن قلب�ھ فاش�تبھا م�ن ھ�ذه              والكلمة الطی 
  )١ (.أال ترى أنھا تذھب الشحناء وتجلي السخیمة: الجھة 

َكَأنَّ�ُھ   اْدَف�ْع ِب�الَِّتي ِھ�َي َأْح�َسُن َف�ِإَذا الَّ�ِذي َبْیَن�َك َوَبْیَن�ُھ َع�َداَوةٌ         "كما قال اهللا تعالى

  )٢(". َوِليٌّ َحِمیٌم 

  .) ٣(سن قد یكون بالقول كما یكون بالفعل والدفع بالتي ھي أح

    ت -

ولین الكالم لھ أثره العالي في حصول التحاب بین الناس جمیعًا ووحدة 

المجتمع وقضاء مصالح الدنیا واآلخرة وھو من مكارم األخالق 

  . ومعالیھا

  . والدین كلھ خلق فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في الدین 

  .واهللا أعلم                                                                   

                                                           

  : قال ابن األثیر (١) 
   .٣٥١ / ٢النھایة . في النفسالحقد : السخیمة 

   .٣٤/  فصلت (٢) 
، ألبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ٢٢٥ / ٩ شرح صحیح البخاري (٣) 

 مكتبة الرشد، ناشرون، –ابن بطال، علق علیھ، أبو تمیم یاسر بن إبراھیم 
  . الریاض –السعودیة 



 - ١٠٦ -

  "الدرجة الثالثة " 

  "الكفارة السابعة " 

  "الصالة بالليل والناس نيام " 

   ل ان ار دد دث ذ ن ل -

 ، وص�الة اللی�ل إذا رق�د الن�اس     ......وأما الدرجات فھي لین الك�الم  ... 
)١(.  

   ارذي أ ًن د ا ن م ل  ود أرج -

 الن�اس إلی�ھ،   )٢( لما قدم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس�لم المدین�ة انجف�ل   

رس�ول اهللا ص�لى اهللا    رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس�لم ، ق�دم   قدم: وقیل 

رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی�ھ وس��لم، فجئ�ت ف��ي الن��اس    علی�ھ وس��لم، ق�دم  

وج�ھ رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم عرف�ت              ألنظر إلیھ، فلما استبنت     

أیھ�ا  : ش�يء تكل�م ب�ھ أن ق�ال      أن وجھ�ھ ل�یس بوج�ھ ك�ذاب ، وك�ان أولُ     

  والناُس نیام تدخلوا  الناس أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وَصلُّـوا

                                                           

   .٨٢/ ١٢عارضة األحوذي (١) 
  : یقول ابن األثیر (٢) 

   . ١/٢٧٩النھایة .ا مسرعین نحوه یقال جفل ، وأجفل، وانجفلأي ذھبو



 - ١٠٧ -

   . )١( الجنة بسالم

  .ھذا حدیث صحیح 

    ت -

 ھ�ي ال�صالة باللی�ل     وھذا الحدیث ی�شھد لم�ا معن�ا ف�ي ھ�ذه الدرج�ة والت�ي            

والت�ي ب�رقم   ) إطع�ام الطع�ام  (والناس نیام ویشھد أیضًا لدرج�ة س�بقت ھ�ي        

  . واهللا أعلم )  راجعھا إن شئت(األولى 

 وأخرج اإلمام مسلم رحمھ اهللا عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال ق�ال     -

  : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

وأفضل ال�صالة بع�د الفری�ضة    أفضل الصیام بعد رمضان شھر اهللا المحرم    " 

  .)٢("صالة اللیل

                                                           

 أخرجھ الترمذي في كتاب صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول اهللا - (١) 
   . ١٥١ / ٧سنن الترمذي  . –صلى اهللا علیھ وسلم 

  . و الحاكم في المستدرك في كتاب الھجرة-
  .  ووافقھ الذھبيوقال ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه،

  ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه : وأخرجھ أیضًا في كتاب البر والصلة وقال 
  " .وصلوا األرحام " تقدم، وفي الروایتین زیادة : ووافقھ الذھبي أیضًا بقولھ 

 حدیث رقم ١٧٦ / ٤، ٤٢٨٣ حدیث رقم ٣/١٤المستدرك على الصحیحین 
 – محمد بن عبد اهللا الحاكم النیسابوري  ، لإلمام الحافظ أبي عبد اهللا٧٢٧٧

 – بیروت – دار الكتب العلمیة –دراسة وتحقیق مصطفى عبد القادر عطا 
  . لبنان 

 فضل صوم المحرم ، صحیح مسلم - أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الصیام(٢) 
٨٢١ / ٢.  



 - ١٠٨ -

    ول اووي -

  " وأفضل الصالة بعد الفریضة صالة اللیل " 

 تطوع اللیل أفضل من تط�وع النھ�ار،   فیھ دلیل لما اتفق العلماء علیھ أن 

 من أصحابنا ومن وافقھ أن ص�الة اللی�ل   ي إسحاق المروزيألب وفیھ حجة

الرواتب أفضل ألنھا تشبھ : أفضل من السنن الراتبة ، وقال أكثر أصحابنا 

  . )١( واهللا أعلم. الفرائض ، واألول أقوى وأوفق للحدیث 

ب��اب قی��ام النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم حت��ى َت��ِرم   "  وت��رجم البخ��اري -

: والُفط�ور  . حتى تفطَّر ق�دماه  : رضي اهللا    عنھا  عائشة قدماه وقالت

  .انشقت :ت انفطر . الشقوق 

إن ك�ان النب�ي ص�لى اهللا        : وأخرج حدیثًا عن المغیرة رضي اهللا عنھ یقول         

أف�ال   ق�ول فیق�ال ل�ھ، فی  -أو س�اقاه -علیھ وسلم لیقوم لیصلي حتى َتِرم ق�دماه 

  .)٢( ؟"أكون عبدا شكورا

    ول ان ر -

" لیق�وم  " إن مخفف�ة م�ن الثقیل�ة و     )إن كان لیق�وم أو لی�صلي  : ( قولھ 

 عائشة ، وفي حدیث" لیقوم یصلي  " : كریمة بفتح الالم ، وفي روایة

  .كان یقوم من اللیل :

بف�تح المثن�اة، وك�سر ال�راء ، وتخفی�ف الم�یم بلف��ظ        )حت�ى ت�رم  : ( قول�ھ 

 : خالد بن یحیى المضارع من الورم ھكذا سمع وھو نادر ، وفي روایة

 عن�د  زی�اد  ، ع�ن  أبي عوان�ة  ، وفي روایة"حتى ترم أو تنتفخ قدماه  "

  . " حتى انتفخت قدماه " : الترمذي

ول�م ی�شك ،   " ق�دماه   " خ�الد  ، وف�ي روای�ة   ) ق�دماه أو س�اقاه  : ( قول�ھ  

أب�ي   من حدیث وللنسائي "حتى تورمت: " وللمصنف في تفسیر الفتح 

                                                           

   .٥٥ / ٨المنھاج  (١) 
  . ي صلى اهللا علیھ وسلم اللیل باب قیام النب–رواه البخاري في كتاب التھجد (٢) 

   .١٤١/ ١صحیح البخاري 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11817
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2085&idto=2086&bk_no=52&ID=730
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2085&idto=2086&bk_no=52&ID=730
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2085&idto=2086&bk_no=52&ID=730
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2085&idto=2086&bk_no=52&ID=730
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2085&idto=2086&bk_no=52&ID=730
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2085&idto=2086&bk_no=52&ID=730
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2085&idto=2086&bk_no=52&ID=730
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397


 - ١٠٩ -

   ب�زاي وع�ین مھمل�ة، وال اخ�تالف ب�ین     )١("حتى تزلع قدماه "   ھریرة

 )٢( ھ���ذه الروای���ات، فإن���ھ إذا ح���صل االنتف���اخ أو ال���ورم ح���صل الزل���ع 

  . )٣( والتشقق، واهللا أعلم

-  ا م رن ام اول او    

ھجد النبي صلى اهللا علیھ وسلم زیادة في درجاتھ،         كذلك النافلة في ت   ... 

وفي أجره، ولھذا خصھ بھا، فإن قیام اللیل في حق غیره مباح، ومكفر             

للسیئات، وأما النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، فقد غفر اهللا لھ ما تقدم من               

ذنبھ وما تأخر، فھو یعمل ف�ي زی�ادة ال�درجات وعل�و المرات�ب ، وغی�ره          

  .یعمل في التكفیر

إنما كان نافلة للنبي صلى اهللا علیھ وسلم ألنھ ق�د غف�ر ل�ھ     : مجاھد قال

زیادة في الثواب، : ما تقدم من ذنبھ وما تأخر، فكانت طاعتھ نافلة، أي    

  .)٤( ولغیره كفارة لذنوبھ

    ت -

وقی��ام اللی���ل أم��ر ل���ھ س��عتھ وش���ھرتھ ف��ي ال���سنة وف��ي أعم���ال الن���اس      

ا یعطي من بع�ث اهللا إی�اه ف�ضًال من�ھ            واجتھادھم سلفًا وخلفًا كُل حسب م     

                                                           

 االختالف – كتاب قیام اللیل وتطوع النھار –أخرجھ النسائي عن أبي ھریرة (١) 
كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : على عائشة في إحیاء اللیل ونصھ 

  .یصلي حتى تزلع یعني تشقق قدماه
(  أحمد بن شعیب بن علي النسائي ، ألبي عبد الرحمن٢٣٤ / ١سنن النسائي 

 - بیت األفكار الدولیة، الریاض–، اعتناء حسان عبد المنان ) ه٣٠٢ - ٢١٥
  . الطبعة األولى 

  : یقول ابن األثیر (٢) 
   .٣٠٩ / ٢النھایة .یقال زلع قدمھ بالكسر ، یزلع زلعًا بالتحریك إذا تشقق 

الحافظ أحمد بن علي بن ، لإلمام ١٥/ ٣فتح الباري بشرح صحیح البخاري (٣) 
رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ محمد فؤاد ) ه ٨٥٢ – ٧٧٢( حجر العسقالني  

  . عبد الباقي ، مؤسسة مناھل العرفان ـ بیروت ، مكتبة الغزالي، دمشق 
 ٨٤ / ١زاد المعاد في ھدي خیر العباد محمد خاتم النبیین وإمام المرسلین (٤) 

 محمد بن بكر الزرعي الدمشقي بن قیم للعالمة شمس الدین أبي عبد اهللا
   .١٩٢٤الجوزیة، المطبعة المصریة ومكتبتھا تأسست عام 
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تع��الى ورحم��ھ ، وھ��و مكف��ر لل��سیئات ، راف��ع لل��درجات ، كم��ا تب��ین ف��ي  

  . النصوص السابقة وغیرھا

  ...نسأل اهللا تعالى أن یقسم لنا منھ أوفر الحظ والنصیب 

وال حول وال ق�وة إال ب�اهللا العل�ي العظ�یم ، وال ملج�أ من�ھ إال إلی�ھ ، واهللا                    

  . أعلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  "الكفارة الثامنة " 

   ")١( صيام يوم عرفه" 

 أخرج اإلمام م�سلم ف�ي ص�حیحھ ع�ن أب�ي قت�ادة األن�صاري رض�ي اهللا                   -

... " كی�ف ت�صوم   : عنھ أن رجًال أتى النبي صلى اهللا علیھ وس�لم فق�ال           

                                                           

ویوم عرفھ ھو الیوم التاسع من شھر ذي الحجة وفیھ یكون ركن الحج األكبر (١) 
  .وھو الوقوف بعرفات كما ھو معلوم 
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صیام یوم عرف�ھ احت�سب عل�ى اهللا أن یكف�ر ال�سنة      " ..... الحدیث وفیھ  

  )١( ..."عده التي قبلھ ، والسنة التي ب

                                                           

 أیام  باب استحباب صیام ثالثة– كتاب الصیام – أخرجھ مسلم في صحیحھ - (١) 
من كل شھر وصوم یوم عرفھ وعاشوراء واالثنین والخمیس ، صحیح مسلم 

٨١٨ / ٢.   
  .  باب في صوم الدھر تطوعًا – وأبو داود في سننھ ، كتاب الصوم -

، لإلمام الحافظ أبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني ٥٦٠ / ٢سنن أبي داود 
 دار أبن -  عبید الدعاسإعداد وتعلیق ، عزت) ه٢٧٥ – ٢٠١( األزدي      

  .حزم 
 والترمذي في سننھ كتاب الصوم عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، باب ما -

حدیث أبي قتادة حدیث : قال ) مختصرًا ( جاء في فصل صوم یوم عرفھ  
 / ٣حسن وقد استحب أھل العلم صیام یوم عرفھ إال بعرفھ ، سنن الترمذي 

٧٢ .   
   . ٥٩٦ / ٥یث أبي قتادة األنصاري ، مسند أحمد  وأحمد في مسنده من حد-
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   ول ام اووي -

معناه یكفر ذنوب صائمھ في السنتین قالوا والمراد بھا ال�صغائر وس�بق      

بیان مثل ھذا في تكفیر الخطایا بالوض�وء وذكرن�ا ھن�اك أن�ھ إن ل�م تك�ن                 

   .)١( صغائر یرجى التخفیف من الكبائر فإن لم یكن رفعت درجات

    وول ا ل اروري -

ف���ي النھای���ة االحت���ساب ف���ي ) وص���یام عرف���ھ إن���ي احت���سب عل���ى اهللا ( 

األعمال الصالحة ھو البدار إلى طلب األج�ر وتح�صیلھ واس�تعمال أن�واع             

  . البر والقیام بھا على الوجھ المرسوم فیھا طلبًا للثواب المرجو منھا 

  طل ا        ك��ان األص��ل أن یق��ال أرج��و م��ن اهللا أن یكف��ر فوض��ع 

ت�سب وع�داه بعل�ي ال�ذي للوج�وب عل�ى س�بیل الوع�د مبالغ�ة                  موضعھ أح 

  .)٢( لحصول الثواب

  .ضمیر الفاعل یرجع إلى اهللا عز وجل أو الصیام ) أن یكفر ( 

  .أي ذنوبھا ) السنة التي قبلھ ( 

والمكفر الصغائر ق�ال عی�اض      : قال إمام الحرمین    ) والسنة التي بعده    ( 

 الكب�ائر ف�ال یكفرھ�ا إال التوب�ة       فھو مذھب أھل السنة والجماع�ة، وأم�ا       : 

  .... ورحمة اهللا تعالى 

                                                           

   .٤٩ / ٨المنھاج (١) 
" بالكاشف عن حقائق السنن " شرح الطیبي على مشكاة المصابیح المسمى (٢) 

، تألیف اإلمام شرف الدین الحسین بن عبد اهللا بن محمد الطیبي ١٦٠٨ / ٥
  ه، ٧٤٣المتوفى سنة 

  .ناشر مكتبة نزار مصطفى الباز  ال–عبد الحمید ھنداوي / تحقیق دكتور 
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تكفی��ر ال��سنة اآلتی��ة أن یحفظ��ھ م��ن ال��ذنوب فیھ��ا،  : ق��ال المظھ��ر وقی��ل 

أن یعطی��ھ م��ن الرحم��ة والث��واب ق��در أن یك��ون كف��ارة لل��سنة         : وقی��ل 

   .)١( الماضیة واآلتیة إذا جاءت واتفقت لھ ذنوب

    ت -

 تكفی��ر ال��ذنوب ش��ھیر ب��ین العام��ة   وف��ضل ص��وم ی��وم عرف��ھ وأث��ره ف��ي  

والخاصة ومما ورثنا عن اآلباء واألج�داد رحمھ�م اهللا واكتف�ى باإلش�ارة             

  . إلیھ بما سبق

  . واهللا المستعان                                                          

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، للعالمة المحدث الكبیر الشیخ خلیل ٢٨٤ / ١١بذل المجھود في حل أبي داود (١) 
 سھارنفور –أحمد السھارنفوري، رئیس الجامعة الشھیرة بمظاھر العلوم 

  بالھند، 
  .  لبنان – بیروت –ه، دار الكتب العلمیة ١٣٤٦المتوفى سنة 
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  "الكفارة التاسعة " 

  )١( " صيام يوم عاشوراء " 

" ...  قتادة ال�سابق عن�د م�سلم قول�ھ علی�ھ ال�سالم                جاء في حدیث أبي    -

   )٢( "أحتسب على اهللا أن یكفر السنة التي قبلھ " وصیام یوم عاشوراء 

   ول ام اوي -

ألن ) یكفر سنة ماضیة ( عاشوراء بالمد فاعوالء ) وصوم عاشوراء ( 

 یوم عرفھ س�نة الم�صطفى ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم وی�وم عاش�وراء س�نة                 

وسى ، فجعل سنة نبینا صلى اهللا علیھ وسلم وعلى آلھ وسلم تضاعف م

   .)٣( على سنة موسى في األجر

    ت -

                                                           

  .وم العاشر من شھر المحرم كما ھو معلوم ویوم عاشوراء ھو الی(١) 
  ) راجعھ إن أحببت في الكفارة الثامنة ( سبق تخریجھ عند مسلم وأبي داود (٢) 

 باب –ورواه الترمذي في كتاب الصوم عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  -
 .ما جاء في الحث على صوم یوم عاشوراء 

ي وسلمھ بن األكوع وھند بن وفي الباب عن علي ومحمد بن صیف: وقال بعده 
أسماء وابن عباس والربیع بنت معوذ بن عفراء وعبد الرحمن بن سلمھ الخزاعي 
عن عمھ وعبد اهللا بن الزبیر ذكروا عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أنھ حث 

صیام یوم : " على صیام یوم عاشوراء، ال نعلم في شيء من الروایات أنھ قال 
  . إال في حدیث أبي قتادة " عاشوراء كفارة سنة 

  . وبحدیث أبي قتادة یقول أحمد وأسحق  

   .٧٤ / ٣سنن الترمذي 

صوم : وأحمد في مسنده من حدیث أبي قتادة األنصاري، ولفظھ قال الرجل -
" یكفر السنة الماضیة : " یوم عاشوراء ؟ قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

   . ٢٩٦ / ٥مسند أحمد 
   .٢٧٧  /٤فیض القدیر (٣) 
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وبمراجعة ما قالھ العالم�ة ال�سھارنفوري ب�شأن ص�یام ی�وم عرف�ھ، ف�إن                 

ألفاظ الحدیث التي وردت عنھ ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ب�شأن ی�وم عرف�ھ،            

غیر أنھما اختلف�ا ف�ي ع�دد    ھي نفسھا التي وردت بشأن یوم عاشوراء،        

  . السنوات المكفر ذنوبھا

وكان یمكن أن یورد ویدمج ما جاء بشأن عرفھ وعاش�وراء ف�ي مطل�ب               

  .واحد إال أنني  حرصت على فصل كل واحدة منھما عن األخرى 

  . لیبین أن ھذه خصلة مكفره 

  .وتلك خصلة أخرى مكفرة غیرھا 

  . اتفما أحوجنا إلى الثنتین وغیرھا من الكفار

.. ونسأل اهللا العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا واآلخرة           

  .  أمین

  .والحمد هللا رب العالمین                            

  

  

  

  

  

  

  "الكفارة العاشرة " 

  "العمرة إىل العمرة " 
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 أخرج اإلم�ام البخ�اري ع�ن أب�ي ھری�رة رض�ي اهللا عن�ھ أن رس�ول اهللا          -

العم��رة إل��ى العم��رة كف��ارة لم��ا بینھم��ا     : " لی��ھ وس��لم ق��ال   ص��لى اهللا ع

   .)١( "والحج المبرور لیس لھ جزاء إال الجنة 

- زرم اول ا    

  .الزیادة، وقیل ھي القصد : العمرة لغة 

ق��صد البی��ت عل��ى كیفی��ة خاص��ة قی��ل أنھ��ا م��شتقة م��ن عم��ارة    : وش��رعًا

  )٢ (.المسجد الحرام

   ي  وول ام اوو-

ھ�ذا  ) العمرة إلى العمرة كف�ارة لم�ا بینھم�ا     ( قولھ صلى اهللا علیھ وسلم      

ظ��اھر ف��ي ف��ضیلة العم��رة وأنھ��ا مكف��رة للخطای��ا الواقع��ة ب��ین العم��رتین   

وس��بق ف��ي كت��اب الطھ��ارة بی��ان ھ��ذه الخطای��ا وبی��ان الجم��ع ب��ین ھ��ذا        

الحدیث وأحادیث تكفیر الوضوء للخطایا وتكفیر الصلوات وصوم عرفھ          

   . )٣( شوراءوعا

    ول ا ض -

                                                           

 باب العمرة ، وجوب – في كتاب العمرة – أخرجھ البخاري في صحیحھ - (١) 
لیس أحد إال وعلیھ حجة : العمرة وفضلھا ، وقال ابن عمر رضي اهللا عنھما 

  ...وعمرة 
  . ٢١٥ /١    صحیح البخاري 

  .  باب فضل الحج والعمرة، ویوم عرفھ– كتاب الحج – ومسلم في صحیحھ -
   .٩٨٣ / ٢صحیح مسلم 

  . جامع ما جاء في العمرة :  كتاب الحج باب – ومالك في الموطأ -
   –  إلمام األئمة وعالم المدینة مالك بن أنس رضي اهللا عنھ ٢٩٢ / ١موطأ مالك 

 دار إحیاء الكتب العربیة، فیصل –تصحیح وترقیم وتخریج محمد فؤاد عبد الباقي 
  .عیسى البابي الحلبي

  .یث أبي ھریرة ، بتقدیم وتأخیر  وأحمد في مسنده من حد-
   .٢٤٦ / ٢مسند أحمد 

   .٤٠٠ / ٢شرح الزرقاني على موطأ مالك  (٢) 
   .١١٧ / ٩المنھاج (٣) 
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ب�ین  ) العمرة إلى العمرة كفارة لم�ا بینھم�ا         ( قولھ صلى اهللا علیھ وسلم      

 )١(یحتم��ل أن یك��ون بمعن��ى : المعن��ى ف��ي تكفی��ر ال��سیئات بفعلھ��ا، وقی��ل  

وفیھ حض على تكرارھ�ا ، واس�تدل ب�ھ بع�ضھم عل�ى ج�واز العم�رة ف�ي                    

  .)٢( السنة مرارًا 

    وول ان ر -

أشار ابن عبد الب�ر إل�ى أن   ) العمرة إلى العمرة كفارة لما بینھما       ( قولھ  

وذھ��ب بع��ض العلم��اء م��ن    : الم��راد تكفی��ر ال��صغائر دون الكب��ائر ق��ال     

  .عصرنا إلى تعمیم ذلك، وبالغ في اإلنكار علیھ 

  وفي الحدیث أیضًا إشارة إلى جواز االعتمار قبل الحج وھو من : وقال 

                                                           

  :  قلت - (١) 
وذلك لقصور المعنى بغیابھا واكتمالھ بھا " مع " أحسب أن ھنا كلمة ساقطة وھي 

واهللا )  أحببت ارجع إلیھ إن( ویشھد لذلك ما أوردتھ من قول الزرقاني بعد 
  . أعلم 

   .٤/٤٦١إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢) 
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   .)١(   الذي أشرنا إلیھ عند الترمذيحدیث ابن مسعود

- زرول او    

یحتمل كما قال الباجي    ) العمرة إلى العمرة    ( قولھ صلى اهللا علیھ وسلم      

 "من أنصاري إلى اهللا " وتبعھ ابن القیم أن إلى بمعنى مع كقولھ تعالى 
  .  أي مع العمرة )٢(

  ) ....كفارة لما بینھما ( قولھ 

من ألفاظ العموم فتقتضي من جھ�ة اللف�ظ   : جي فإنھ قال   وكأنھ یعني البا  

  ...تكفیر جمیع ما یقع بینھما إال ما  خصھ الدلیل 

وظ��اھر الح��دیث أن العم��رة األول��ى ھ��ي المكف��رة ألنھ��ا الت��ي وق��ع الخب��ر  

عنھا أنھا تكفر ، ولكن الظاھر م�ن جھ�ة المعن�ى أن العم�رة الثانی�ة ھ�ي                

ابقة ، ف�إن التكفی�ر قب�ل وق�وع ال�ذنب      المكفرة لم�ا قبلھ�ا إل�ى العم�رة ال�س        

  .خالف الظاھر 

   ُل او              األظھر أنھ خرج مخرج الحث عل�ى العم�رة واإلكث�ار منھ�ا 

ألنھ إذا حمل عل�ى غی�ر ذل�ك ی�شكل بم�ا إذا اعتم�ر م�رة واح�دة، إذ یل�زم                 

علیھ أن ال فائدة لھا، ألن فائدتھا وھو التكفیر م�شروط بفعلھ�ا ثانی�ة إال                

 تنحصر فائدة العبادة في تكفیر السیئات بل یكون فیھا وفي    لم: أن یقال   

 ثب�وت الح�سنات ورف�ع ال��درجات كم�ا ورد ف�ي بع��ض األحادی�ث م�ن فع��ل       

                                                           

 – باب –أخرجھ الترمذي، في كتاب الحج عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم (١) 
  :ما جاء في ثواب الحج والعمرة، عن ابن مسعود رضي اهللا عنھ ، قال 

فإنھما ینفیان تابعوا بین الحج والعمرة، :" قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
الفقر والذنوب كما ینفي الكیر خبث الحدید والذھب والفضة، ولیس للحجة 

  " . المبرورة ثواب إال الجنة 
وفي الباب عن عمر وعامر بن ربیعة وأبي ھریرة وعبد اهللا بن ُحبشي وأم سلمة 
وجابر، حدیث ابن مسعود حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابن مسعود، 

   .١١٧ / ٣سنن الترمذي 
   .٥٩٨ / ٣فتح الباري 

   .٥٢/ آل عمرن (٢) 
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كذا، كتب لھ كذا كذا حسنة، ومحیت عنھ ك�ذا ك�ذا س�یئة، ورفع�ت ل�ھ ك�ذا                

  .كذا درجة، فتكون فائدتھا إذا لم تكرر ثبوت الحسنات ورفع الدرجات 

إذا ل�م نك�رر كف�ر بع�ض م�ا        : د اهللا یعن�ي اب�ن عرف�ھ         وقال شیخنا أبو عب�    

  . )٢)(١( واهللا أعلم بقدر ذلك البعض. وقع بعدھا ال كلھ 

  :  قلت -

وبذا یبین فضل العمرة إلى العمرة وتكرارھا في تكفی�ر ال�سیئات وزی�ادة          

الح��سنات ورف��ع ال��درجات ف��اللھم وس��ع عل��ى عب��ادك المقل��ین واف��تح لن��ا  

   .آمین آمین. أبواب فضلك 

  

  

                                                           

 ، لإلمام أبي عبد ٤٤٤ /٣اكمال اكمال المعلم : شرح صحیح مسلم المسمى بـ (١) 
 ه أو سنة ٨٢٧اهللا محمد بن خلیفة الوشتاني األبي المالكي المتوفى سنة 

 ھجریة ، وشرحھ المسمى مكمل إكمال االكمال ، لإلمام أبي عبد اهللا ٨٢٨
ه، دار ٨٩٥ بن محمد بن یوسف السنوسي الحسیني  المتوفى سنة محمد

  . بیروت لبنان–الكتب العلمیة 
   .٤٠١ / ٢شرح الزرقاني على موطأ مالك  (٢) 



 - ١٢٠ -

  "الكفارة احلادي عشرة " 

ما يصيب املؤمن من مرض أو حزن أو حنو ذلك حىت الشوكة " 

  "يشاكها 

أن��ي س��معت ...  أخ�رج اإلم��ام م�سلم ع��ن عائ��شة رض�ي اهللا عنھ��ا ق�ال     -

م�ا م�ن م�سلم ی�شاك ش�وكة فم�ا       " رسول اهللا صلى اهللا علی�ھ وس�لم ق�ال      

  )١( "فوقھا إال كتبت لھ بھا درجة، ومحیت عنھ بھا خطیئة 

 وأخرج عن أبي سعید وأبي ھری�رة أنھم�ا س�معا رس�ول اهللا ص�لى اهللا                  -

 وال )٣( وال ن�صب )٢( یصیب المؤمن م�ن وص�ب   ما " -:علیھ وسلم یقول    

  )٤( ". سقم وال حزن حتى الھم ُیھمُّھ ، إال ُكفرِّ بھ من سیئاتھ 

 " من یعمل س�وءًا یج�ز ب�ھ   " لما نزلت :  وأخرج عن أبي ھریرة قال -
 بلغ��ت م��ن الم��سلمین مبلغ��ًا ش��دیدًا فق��ال رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ     )٥(

  : وسلم 

                                                           

 باب ثواب المؤمن – كتاب البر والصلة واآلداب –رواه مسلم في صحیحھ (١) 
  . فیما یصیبھ من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة یشاكھا

   . ١٩٩١ / ٤مسلم صحیح 
  :قال ابن األثیر (٢) 

  . وقد یطلق الوصب على التعب، والفتور في البدن... دوام الوجع ولزومھ: والوصب
   . ١٩٠ /٥النھایة 

  :قال ابن األثیر (٣) 
  .التعب ، وقد نصب ینصب ، ونصبھ غیره وأنصبھ : النصب 
   .٦٢ / ٥النھایة 

   .١٩٩٢ / ٤ین ، صحیح مسلم رواه مسلم في الكتاب والباب السابق(٤) 
   .١٢٣/ النساء (٥) 



 - ١٢١ -

ي ك��ل م��ا ی�صاب ب��ھ الم��سلم كف�ارة حت��ى النكب��ة   ق�اربوا  وس��ددوا ، فف�  " 

  )١( " .ُینكُبھا ، أو الشوكة ُیشاُكھا 

 وفي روایة لھ قال حدثنا أب�و الط�اھر أخبرن�ا اب�ن وھ�ب أخبرن�ي مال�ك                -

بن أنس عن یزید بن خصیفھ ع�ن ع�روة ب�ین الزبی�ر ع�ن عائ�شة زوج                    

  :ال النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ق

ال ی���صیب الم���ؤمن م���ن م���صیبة، حت���ى ال���شوكة ، إال ُق���صَّ بھ���ا م���ن  " 

   )٢( .."خطایاه، أو ُكّفر بھا من خطایاه 

  . ال یدري یزید أیھما قال عروة 

- ا ووي رم اول ا    

م�ا م�ن م�سلم ی�شاك ش�وكة فم�ا فوقھ�ا إال        " قولھ صلى اهللا علی�ھ وس�لم    

    "ھا خطیئة  درجة ومحیت عنھ ب)٣( كتبت لھ

  .)٤(" أال رفعھ اهللا بھا درجة أو حط عنھ بھا خطیئة " وفي روایة 

                                                           

  .  م ١٩٩٣ / ٤ صحیح مسلم –رواه مسلم في الكتاب والباب (١) 
 – والترمذي في سننھ كتاب تفسیر القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم -

سنن . وقال بعده ھذا حدیث حسن غریب ) سورة النساء ( باب ومن   
   .٤٦٧ / ٨الترمذي 

   .١٩٩٢ / ٤واه مسلم في صحیحھ ، في الكتاب والباب ، صحیح مسلم ر(٢) 
  . باب ما جاء في أجر المریض – ومالك في الموطأ كتاب العین -

   . ٧٣٧ / ٢الموطأ 
 ، كما ھو مثبت ھنا، إال أن ما نقلناه قبل ١٢٨ / ١٦ورد النص في المنھاج (٣) 

" بھا " كلمة ،  مثبت فیھ في ھذا الموضع ١٩٩١ / ٤من صحیح مسلم 
  .فلیالحظ 

   . ١٩٩١ / ٤صحیح مسلم (٤) 



 - ١٢٢ -

إال كت�ب ل�ھ بھ�ا    "  وف�ي روای�ة   )١( "وحط عنھ بھا " وفي بعض النسخ 

   .)٢( "حسنة أو حطت عنھ بھا خطیئھ 

في ھذه األحادیث بشارة عظیمة للمسلمین وأنھ قلما ینفك الواح�د م�نھم              

مور وفیھ تكفیر الخطایا باألمراض واألسقام ساعة من شيء من ھذه األ

وم�صائب ال��دنیا وھمومھ��ا وإن قل��ت م�شقتھا وفی��ھ رف��ع ال��درجات بھ��ذه   

  .األمور وزیادة الحسنات وھذا ھو الصحیح الذي علیھ جماھیر العلماء 

وحكي القاضي عن بعضھم أنھا تكف�ر الخطای�ا فق�ط وال ترف�ع درج�ة وال                

  : تكتب حسنة قال 

الوجع ال یكتب بھ أجر لكن تكف�ر ب�ھ   : ابن مسعود قال وروي نحوه عن    

الخطایا فقط واعتمد على األحادیث التي فیھا تكفی�ر الخطای�ا، ول�م تبلغ�ھ           

األحادیث الت�ي ذكرھ�ا م�سلم الم�صرحة برف�ع ال�درجات وكت�ب الح�سنات                 

....  

ال تصیب المؤمن شوكة فما فوقھا إال َقصَّ     ( قولھ صلى اهللا علیھ وسلم      

 ھكذا ھو في معظم النسخ وفي بعضھا، نقص، )٣( )ن خطیئتھ اهللا بھا م

  . وكالھما صحیح متقارب المعنى

ما یصیب المؤمن من وصب وال نصب وال        ( قولھ صلى اهللا علیھ وسلم      

  ) .سقم وال حزن حتى الھم یھمھ إال كفر اهللا بھ من سیئاتھ 

ي  أ)٤("ولھ�م ع�ذاب واص�ب       " الوصب الوجھ الالزم ومن�ھ قول�ھ تع�الى          

  .الزم ثابت

                                                           

  .یعني بالعطف بالواو ولیس للتنویع بأو (١) 
   .١٩٩٢ / ٤صحیح مسلم (٢) 
   .١٩٩٢ / ٤صحیح مسلم (٣) 
   .٩/ الصافات (٤) 



 - ١٢٣ -

والنصب التعب وقد نصب ینصب نصبًا كفرح یفرح فرحًا ون�صبھ غی�ره             

     )١( .وانصبھ

  ن  

وال���سُّْقم ب���ضم ال���سین وإس���كان الق���اف وفتحھم���ا لغت���ان وك���ذلك الُح���ْزن 

والحزن فیھ اللغتان ویھمھ قال القاضي ھو بضم الیاء وفتح الھاء عل�ى             

فتح الیاء وض�م الھ�اء أي یغم�ھ    ما لم یسم فاعلھ وضبطھ غیره ویُھمھ ب     

  ...وكالھما صحیح 

أي اقتصدوا فال تغلوا وال تقصروا ) قاربوا ( قولھ صلى اهللا علیھ وسلم 

  . بل توسطوا 

  . أي أقصدوا السداد وھو الصواب ) وسددوا ( 

وھ��ي مث��ل العث��رة  ) حت��ى النكب��ة ینكبھ��ا  ( قول��ھ ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  

   )٢( .عھ وأصل النكب الكب والقلب یعثرھا برجلھ، وربما جرحت أصب

- زرم اول او   

أص��لھا ) ال ی��صیب الم��ؤمن م��ن م��صیبة  ( قول��ھ ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  

أص�اب ی�ستعمل   : الرمي بالسھم ثم استعملت في كل نازلة وقال الراغب      

 َت�ُسْؤُھْم َوِإْن ُت��ِصْبكَ  ِإْن ُت�ِصْبَك َح�َسَنةٌ  " ف�ي الخی�ر وال�شر، ق�ال تع�الى       

  .  اآلیة)٣( "ُمِصیَبٌة 

اإلصابة في الخیر مأخوذة م�ن ال�صوب وھ�و المط�ر ال�ذي ین�زل                : وقیل  

  . بقدر الحاجة من غیر ضرر وفي الشر مأخوذة من إصابة السھم

                                                           

  سبق بیانھ بالھامش من النھایة البن األثیر (١) 
   .١٣١- ١٢٨ / ١٦المنھاج (٢) 
ُتِصْبَك َحَسَنٌة َتُسْؤُھْم َوِإن ُتِصْبَك ُمِصیَبٌة َیُقوُلوا  ِإن" آلیة  وتمام ا٥٠/ التوبة (٣) 

  " .َأَخْذَنا َأْمَرَنا ِمن َقْبُل َوَیَتَولَّْوا َوُھْم َفِرُحوَن  َقْد



 - ١٢٤ -

ما ینزل باإلنسان مطلقًا وعرفًا م�ا ن�زل         : المصیبة لغة   : وقال الكرماني   

  )١(. بھ من مكروه خاصة وھو المراد ھنا

الم��رة م��ن م��صدر ش��اكھ ) حت��ى ال��شوكة ( اهللا علی��ھ وس��لم قول��ھ ص��لى 

  . بدلیل جعلھا غایة للمعاني 

  .بالقاف والصاد المھملة أي ُأخذ ) إال ُقصَّ ( 

  .وأصل القص األخذ ومنھ القصاص أخذ حق المقتص لھ ) بھا (

  .وھما متقاربان بالمعنى، قالھ عیاض " نقص" وفي روایة 

  .بن خصیفة ) دري یزید أو كفر بھا من خطایاه ال ی( 

  أي اللفظین ُقصَّ أو ُكفر ) أیھما (

  ) قال عروة ( 

 أي یك�ون ذل�ك عقوب�ة    )٢( "إال ك�ان كف�ارة لذنب�ھ    : " وفي روایة ألحمد 

  . بسبب ما كان صدر منھ من المعصیة ویكون ذلك سببًا لمغفرة ذنبھ

 " إال رفعھ اهللا بھا درجة وحط عن�ھ بھ�ا خطیئت�ھ    " وفي روایة لمسلم 
)٣ (.  

وھذا یقتضي حصول األمرین معًا حصول الث�واب ورف�ع       : )٤(قال الحافظ 

  .العقاب 

  : وما في مسلم  من طریق عمرة عنھا ...... وشاھده 

                                                           

، لإلمام شمس الدین ١٦٣ / ١٠الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري (١) 
 دار –محمد عثمان / نایة  ع–ه ٧٨٦محمد بن یوسف الكرماني المتوفى سنة 

  . بیروت، لبنان–الكتب العلمیة 
 ٦رواه أحمد في مسنده من حدیث السیدة عائشة رضي اهللا عنھا ، مسند أحمد (٢) 

 /١٦٧ .  
  . ١٩٩٢ / ٤صحیح مسلم (٣) 
  .یعني ابن حجر رضي اهللا عنھ (٤) 



 - ١٢٥ -

 فیحتم�ل أن یك�ون   )١( "إال كتب لھ بھا حسنة أو حط عنھ بھا خطیئ�ھ  " 

  .شكًا من الراوي ، ویحتمل التنویع وھو أوجھ " أو " 

إال كتب اهللا بھا حسنة إن لم یك�ن علی�ھ خطای�ا، أو ح�ط        : ویكون المعنى   

عنھ إن كانت لھ خطایا، وعل�ى ھ�ذا فمقت�ضى األول أن م�ن لی�ست علی�ھ          

  )٣( ، )٢( .خطیئھ یزاد في رفع درجتھ بقدر ذلك والفضل واسع 

    ت -

وب��ذلك یت��ضح ف��ضیلة األق��دار المؤلم��ة كاألوج��اع واألم��راض واألح��زان   

وغی��ره ...  ل م��ا  فی��ھ م��ن أل��م نف��سي أو ب��دني    والمتاع��ب والبالی��ا وك�� 

وھ�و  ( وغیره وأثرھا في تكفیر سیئات العبد ف�إن ل�م یك�ن ھن�اك س�یئات          

  . رفعت درجاتھ) بعید إال من رحم ربك 

ون��سأل اهللا تع��الى العف��و العافی��ة والمعاف��اة الدائم��ة ف��ي ال��دین وال��دنیا         

  . واآلخرة 

اء وأن یعاملن��ا بلط��ائف  كم��ا ن��سألھ العافی��ة م��ن ال��بالء والرض��ا بالق��ض     

  .آمین ... اإلحسان وال یأخذنا بسالسل االمتحان

  .والحمد هللا رب العالمین                                                 

  

  

  

  

                                                           

   .١٩٩٢ / ٤صحیح مسلم (١) 
  .١٠٥ / ١٠ح الباري فت: ما كان من قول الحافظ بن حجر فمن (٢) 
   .٥١٤، ٥١٣ / ٤شرح الزرقاني على موطأ مالك  (٣) 



 - ١٢٦ -

  "اخلامتة " 

لم��ا كان��ت حاج��ة الن��اس إل��ى تكفی��ر س��یئاتھم ورف��ع درج��اتھم ھ��ي مج��ال  

 ویشمر ل�ھ الم�شمرون ، ك�ان    السبق الحقیقي الذي ال یعقلھ إال العاملون  

البد من تصنیف أو تألیف یشمل ھذا النوع من الخصال أو أكثرھ�ا وھ�و       

ف��ي ال��دین كثی��ر كثی��ر، ولع��ل أن تك��ون ھ��ذه العجال��ة بمثاب��ة أح��د أس��نان   

  .     مفتاحھ

  :وتوجز ما جاء بھا من كفارات السیئات ورافعات الدرجات 

   .مشي األقدام إلى الجماعات: الكفارة األولى 

  .الجلوس في المساجد بعد الصالة : الكفارة الثانیة 

  .إسباغ الوضوء في المكروھات : الكفارة الثالثة 

  . انتظار الصالة بعد الصالة : الكفارة الرابعة 

وورد ف��ي بع��ض األحادی��ث ن��صًا ھ��و م��ن ال��درجات، إال أن��ھ بع��د البح��ث    

ن�ذكرھا كم�ا   تكون كف�ارات ودرج�ات، كم�ا س�بق بیان�ھ، إال أنن�ا آثرن�ا أن               

  . جاءت في النص 

  : فمن الدرجات 

  ) الكفارة الخامسة ( إطعام الطعام : الدرجة األولى 

  ) الكفارة السادسة ( لین الكالم  : الدرجة الثانیة 

  ) الكفارة السابعة ( الصالة باللیل والناس نیام : الدرجة الثالثة 

  .صیام یوم عرفة : الكفارة الثامنة 

  .صیام یوم عاشوراء : الكفارة التاسعة 

  .العمرة إلى العمرة : الكفارة العاشرة 

ما یصیب المؤمن م�ن م�رض أو ح�زن أو نح�و             : الكفارة الحادي عشرة    

  . ذلك حتى الشوكة یشاكھا 



 - ١٢٧ -

ولعل اهللا یبعث من یكمل في ھذا الموضوع، وبعده، وبعده، إلى ما ش�اء      

  .اهللا أن یكون

  آمین .... رفع درجاتنا ونسأل اهللا أن یكفر عنا سیئاتنا وأن ی

  



 - ١٢٨ -

  "مراجع البحث " 

اكم�ال اكم�ال المعل�م ، لإلم�ام أب�ي           :  شرح صحیح مسلم المسمى بـ       -١
عبد اهللا      محمد بن خلیفة الوشتاني األبي المالكي المت�وفى س�نة        

 ھجری���ة ، وش���رحھ الم���سمى مكم���ل إكم���ال   ٨٢٨ ه أو س���نة ٨٢٧
 ب�ن محم�د  ب�ن یوس�ف     االكمال ، لإلمام أبي عبد اهللا          محمد           

 –  ه ، دار الكت�ب العلمی�ة          ٨٩٥السنوسي الح�سیني المت�وفى س�نة        
 .بیروت لبنان

إكم�ال اكم�ال المعل�م، لإلم�ام أب��ي     : ش�رح ص�حیح م�سلم الم�سمى ب�ـ       -٢
 ه، ومع��ھ مكم��ل إكم��ال اكم��ال    ٨٢٧عب��د اهللا األب��ي المت��وفى س��نة    

 .ه، مكتبة طبریة، الریاض ٨٩٥المعلم، للسنوسي المتوفى سنة 

إكمال المعلم بفوائ�د م�سلم،  لإلم�ام الح�افظ أب�ي الف�صل عی�اض ب�ن                    -٣
 –یحی�ى إس�ماعیل     / موسى بن عی�اض الیح�صبي، تحقی�ق ال�دكتور           

 .دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع 

االس��تذكار الج��امع لم��ذاھب فقھ��اء األم��صار وعلم��اء األقط��ار فیم��ا      -٤
 باإلیج�از  تضمنھ الموطأ من مع�اني ال�رأي واآلث�ار وش�رح ذل�ك كل�ھ         

واالختصار، لإلمام الحافظ أبي عمر یوس�ف ب�ن عب�د اهللا ب�ن محم�د                
ه، علق علیھ سالم ٤٦٣بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة 

 .محمد عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

الكواكب الدراري في شرح ص�حیح البخ�اري ، لإلم�ام ش�مس ال�دین               -٥
محم�د  /  عنای�ة  –ه ٧٨٦نة محمد بن یوس�ف الكرم�اني المت�وفى س�        

 . بیروت، لبنان– دار الكتب العلمیة –عثمان 

المستدرك على الصحیحین ، لإلمام الح�افظ أب�ي عب�د اهللا محم�د ب�ن                -٦
 دراس�ة وتحقی�ق م�صطفى عب�د الق�ادر          –عبد اهللا الح�اكم النی�سابوري       

 . لبنان– بیروت – دار الكتب العلمیة –عطا 

 لإلم�ام مح�ي ال�دین یحی�ى     المنھاج شرح صحیح مسلم ب�ن الحج�اج،     -٧
ب��ن ش��رف    ب��ن ُم��رِّي ب��ن ح��سن ب��ن ح��سین ب��ن ح��زام الن��ووي ت        

 .ه، مكتبة الغزالي، دمشق ، مؤسسة مناھل العرفان، بیروت٦٧٦

 –الموط��أ، إلم��ام األئم��ة وع��الم المدین��ة مال��ك ب��ن أن��س رض��ي اهللا عن��ھ        -٨
بی�ة   دار إحیاء الكت�ب العر –تصحیح وترقیم وتخریج محمد فؤاد عبد الباقي     

 .، فیصل عیسى البابي الحلبي 

النھایة في غریب الحدیث واألثر ، لإلمام مجد الدین أبي السعادات،      -٩
، تحقی�ق  )  ه ٦٠٦ – ٥٤٤( المبارك بن محم�د الج�زري اب�ن األثی�ر           
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طاھر أحمد ال�زاوي، دار إحی�اء الكت�ب العربی�ة، فی�صل عی�سى الب�ابي              
 . الحلبي 

 . الناشر ، مكتبة القاھرة بدائع الفوائد ، البن قیم الجوزیة، -١٠

بذل المجھود في حل أب�ي داود، للعالم�ة المح�دث الكبی�ر ال�شیخ                 -١١
 –خلیل أحمد السھارنفوري، رئیس الجامعة الشھیرة بمظاھر العل�وم          

 بیروت –ه، دار الكتب العلمیة ١٣٤٦سھارنفور بالھند المتوفى سنة 
 . لبنان –

ت��ضى ت��اج الع��روس م��ن ج��واھر الق��اموس ، لل��سید محم��د مر       -١٢
الحسیني الزبیدي، تحقیق مصطفى حج�ازي وآخ�رین، دول�ة الكوی�ت،            

 .  م، وسنوات أخر في أجزاء الكتاب المختلفة ١٩٩٨ – ه ١٤١٩

تنویر الحوالك ، شرح على موطأ مالك، لإلمام جالل الدین عب�د             -١٣
ال��رحمن ب��ن أب��ي بك��ر الخ��ضیري ال��سیوطي ال��شافعي المت��وفى س��نة      

 عب��د ال��رؤوف س��عد، الناش��ر  ط��ھ/ ه، ت��صحیح وتخ��ریج ال��شیخ  ٩١١
  . مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة 

 – ٢٨٢( تھذیب اللغة، ألبي منصور محمد بن أحم�د األزھ�ري         -١٤
، تحقیق األستاذ علي حسن ھاللي، الدار المصریة للتألیف         )  ھـ ٣٧٠

 . والترجمة 

زاد المع��اد ف��ي ھ��دي خی��ر العب��اد، محم��د خ��اتم النبی��ین، وإم��ام       -١٥
ة شمس الدین أبي عبد اهللا محمد ب�ن بك�ر الزرع�ي        المرسلین،  للعالم  

الدمشقي ابن قیم الجوزیة، المطبعة المصریة ومكتبتھ�ا تأس�ست ع�ام           
١٩٢٤.  

س��نن أب��ي داود، لإلم��ام الح��افظ أب��ي داود س��لیمان ب��ن األش��عث     -١٦
إع��داد وتعلی��ق ، ع��زت عبی��د   ) ه٢٧٥ – ٢٠١( السج��ستاني األزدي 

 . دار ابن حزم-الدعاس

إلمام أبي عیسى محمد ب�ن عی�سى م�ن س�ورة            سنن الترمذي ، ل    -١٧
تحقی��ق وتعلی��ق ع��زت عی��د ال��دعاس،  ):  ه ٢٧٩ – ٢٠٩( الترم��ذي 

  . دار ابن كثیر، دمشق، بیروت 

( سنن النسائي، ألبي عبد الرحمن أحمد بن ش�عیب ب�ن عل�ي الن�سائي            -١٨
 بی����ت األفك����ار الدولی����ة، –، اعتن����اء ح����سان عب����د المن����ان ) ه٣٠٢ -٢١٥

 .لى  الطبعة األو-الریاض

ش�رح الزرق��اني عل��ى موط��أ اإلم��ام مال�ك ب��ن أن��س، لمحم��د ب��ن عب��د    -١٩
الباقي بن یوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصري األزھري المالكي 

تحقی��ق ط��ھ عب��د ال��رؤوف س��عد، مكتب��ة الثقاف��ة   / ه ١١٢٢المت��وفى س��نة 
 .الدینیة 
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بالكاش�ف ع�ن   " شرح الطیب�ي عل�ى م�شكاة الم�صابیح الم�سمى            -٢٠
 ت�ألیف اإلم�ام ش�رف ال�دین الح�سین ب�ن عب�د اهللا ب�ن         ،"حق�ائق ال�سنن  

عب��د الحمی��د  / ه، تحقی��ق دكت��ور  ٧٤٣محم��د الطیب��ي المت��وفى س��نة    
 . الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز–ھنداوي 

ش��رح ص��حیح البخ��اري، ألب��ي الح��سن عل��ي ب��ن خل��ف ب��ن عب��د    -٢١
 مكتبة الرشد، –الملك ابن بطال، علق علیھ أبو تمیم یاسر بن إبراھیم

 . الریاض –ون السعودیة ناشر

صحیح البخاري ، لمحمد بن إس�ماعیل ب�ن إب�راھیم ب�ن المغی�رة               -٢٢
 الطبع�ة  – ه، الجزء األول ٢٥٦ – ١٩٤بن بردزیة الجعفي البخاري    

 م، طب���ع ون���شر، مكتب���ة م���صطفى الب���ابي    ١٩٥٣ه ١٣٧٢األخی���رة 
 الحلبي وأوالده بمصر

ي ص�حیح م�سلم لإلم�ام أب�ي الح��سین م�سلم ب�ن الحج�اج الق��شیر        -٢٣
ه ، تحقی��ق محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقي ، دار  ٢٦١ – ٢٠٦النی��سابوري 

 .إحیاء التراث العربي 

عارضة األحوذي ب�شرح ص�حیح الترم�ذي ، لإلم�ام الح�افظ أب�ي         -٢٤
بكر محمد بن عبد اهللا ب�ن محم�د ب�ن عب�د اهللا المع�روف ب�ابن العرب�ي                

 ه، وضع حواشیھ الشیخ جمال مرعشلي، ٥٤٣المالكي المتوفى سنة 
 .لكتب العلمیة، بیروت دار ا

ف�تح الب�اري ب�شرح ص�حیح البخ�اري ، لإلم�ام الح�افظ أحم�د ب�ن           -٢٥
رق���م كتب���ة وأبواب���ة  ) ه ٨٥٢ – ٧٧٢( عل���ي ب���ن حج���ر الع���سقالني  

وأحادیثھ محمد فؤاد عبد الباقي ، مؤس�سة مناھ�ل العرف�ان ـ بی�روت،       
  . مكتبة الغزالي، دمشق 

ن���اوي ، الطبع���ة ف���یض الق���دیر، ش���رح الج���امع ال���صغیر،  للعالم���ة الم -٢٦
 . م ، الناشر مكتبة مصر٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤الثانیة، 

مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك ن�ستعین، لإلم�ام أب�ي عب�د       -٢٧
 ٥٧١ – ٦٩١(اهللا محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قیم الجوزیة 

 .   ، بتحقیق محمد حامد الفقي )ه

 . قرطبة مسند أحمد اإلمام أحمد بن حنبل ، مؤسسة -٢٨
  والحمد هللا أوال وأخرًا                

    تم بحمد هللا تعالى                                                      

  




