


 

 خلص  امل
هيدف افبحث إػ مجع إحاديث افْبقية افقاردة يف ؿرراةة شرقرا االخريفص يف 

 افهيفة مٍرووة ـإت أو تىقظٔة، ومـ َثَؿ افتّٔٔز بغ مَبقهلا ومردودها.

 وشبب مجًل هلذه ادادة يرجع إػ ظدة أمقر مْٓا : 

 ـثرة إخبار افتل ورد ؾٔٓا ؿراةة افسقرتغ يف افهيفة. 

 ٓر مـ ـيفم افًِامة يف ؾوؾ ؿراةة هاتغ افسقرتغ يف افهيفة. ما اصت  

 .تْهٔص افًِامة ظذ ؾوِٓام وؾوؾ ؿراةهتام يف بًض افهِقات 

 وخامتة .  ثيفثة مَاصدوؿد جًِت افبحث يف مَدمة ومتٓٔد و

 وؿسّت إحاديث إػ ؿسّغ :

 . افَسؿ إول : إحاديث افقاردة يف ؿراةهتام يف افهيفة ادٍرووة

 افَسؿ افثاين : إحاديث افقاردة يف ؿراةهتام يف افهيفة افتىقظٔة . 

 شُِت يف ـتابة افبحث افىريَة افتافٔة : 

مجًت ما وؿٍت ظِٔف مـ إحاديث افْبقية افتل ورد ؾٔٓا ذـر ؿراةة هاتغ  

 افسقرتغ مًًا يف افهيفة مٍرووة ـإت أو تىقظٔة. 

افهحابة اـتٍٔت ببًض افروايات إن إذا ورد احلديث افقاحد ظـ مجع مـ  

 ثبت افْص، وإن ـإت افرواية ؤًٍة ؾ٘ين أمجع ـؾ ما وؿٍت ظِٔف .

رتبت إحاديث افْبقية ظذ ادقورقظات مبتردًًا بقؿرت افٍجرر ؾرام بًرده،  

ويسرر افورًػ ظرذ  ،ومَدمًا فٍِرض ظذ افٍْؾ، ومَدمًا فَِّبقل ظذ افورًٔػ 

 افنديد.

اتغ افسقرتغ يف افهيفة مٍرووة ـإرت أو تىقظٔرة يف وؿد وؿٍت ظذ ؿراةة ه

وافرـًتران  ْٓا أربًة ؾَط وهرل : رـًترا افٍجرر،فُـ افثابت م ؛مخسة ظؼ مقوًاً 

 ورـًتا افىقاف  . ،وصيفة افقتر ،بًد ادٌرب 

 وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔا حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ .



 

 املقدمة
وٕسرتٌٍره، وًٕرقذ براهلل مرـ ذور إٍٔسرْا، ومرـ إَن احلّد هلل ٕحّده وٕستًْٔف 

شٔئات أظامفْا، مـ هيده اهلل ؾيف موؾ فف، ومـ يوِؾ ؾريف هرادي فرف، وأصرٓد أن ٓ 

 إفف إٓ اهلل، وحده ٓ ذيؽ فف، وأصٓد أن حمّدًا ظبده ورشقفف.

 .[201]آل ظّران: ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ   ژ

پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ژ

 .[2]افْساة: ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳﮴      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ژ

﮼  ﮽    . [02-00]إحزاب: ژ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  

أٓ وإن أصرردا افُرريفم ـرريفم اهلل، وخررر اهلرردي هرردي حمّررد، وذ إمررقر 

 هتا، وـؾ حمدثة بدظة، وـؾ بدظة ويففة، وـؾ ويففة يف افْار.حمدثا

 أما بًد :

ؾٓذا بحث مجًت ؾٔف ما وؿٍت ظِٔف مـ إحاديث افْبقية افتل ورد ؾٔٓرا ؿرراةة 

 شقرا االخيفص يف افهيفة مٍرووة ـإت أو تىقظٔة .

اخست افُتابة يف هذا ادقوقع فألمقر افتافٔة : 

إحاديث افْبقية افتل ورد ؾٔٓا ؿراةة افسقرتغ يف افهيفة؛ ؾٖحببرت  ـثرة (2

 مجًٓا يف مُان واحد؛ تسٓٔيًف فِباحثغ وافراؽبغ يف افقؿقف ظِٔٓا. 

 . ما اصتٓر مـ ـيفم افًِامة يف ؾوؾ ؿراةة هاتغ افسقرتغ يف افهيفة (1

 .تْهٔص افًِامة ظذ ؾوِٓام وؾوؾ ؿراةهتام يف بًض افهِقات (3

 

 .( ـيفمها ٓبـ ؿٔؿ اجلقزية 2/323وزاد ادًاد ) ،(103-1/102إير : افهقاظؼ ادرشِة ) (2)

 ذـرره افسرًّاين يف افتحبرر ( ٕيب ًٕٔؿ إصبٓاين ـتاب بًْقان ما ـان يَررأ برف يف افهرِقات مرـ افسرقر،1)

 ( فِسٔقضل . 935ٓبـ ؿٔؿ اجلقزية وإصباه وافْياًر ) (2/323)زاد ادًاد (. وإير : 2/280)



 

 افتّٔٔز بغ إخبار ببٔان صحٔحٓا مـ شَّٔٓا.  (1

بَرراةة شرقرا إحاديرث افْبقيرة  افرقاردة  )) : وؿرد شرّٔتف

.(( مجع ودراشة: االخيفص يف افهيفة 

أمجع ـؾ ما وؿٍت ظِٔف مرـ إحاديرث افْبقيرة افترل ورد ؾٔٓرا ذـرر ؿرراةة  -2

 غ مًًا يف افهيفة مٍرووة ـإت أو تىقظٔة. هاتغ افسقرت

إن جاة احلديث افقاحد ظـ ظدد مـ افهحابة اـتٍٔت ببًض افروايات إن  -1

 ثبت افْص، وإن ـإت افرواية ؤًٍة ؾ٘ين أمجع ـؾ ما وؿٍت ظِٔف .

أرترب إحاديرث افْبقيررة ظرذ ادقوررقظات، مَردمًا فٍِرررض ظرذ افٍْررؾ،  -3

ومَدمًا فِحديث ادَبقل ظذ افؤًػ، وافورًَٔػ   ومبتدًًا بقؿت افٍجر ؾام بًده،

 يسر افوًػ ظذ صديد افوًػ.

 تبًت يف هذا افبحث مْٓج آشتَراة وافتحِٔؾ . ا -1

 وخامتة وؾٓارس ؾْٔة . وثيفثة مَاصد وؿد جًِت افبحث يف مَدمة ومتٓٔد 

ٔة افبحرث ادَدمة : أذـر ؾٔٓرا خىبرة احلاجرة، وشربب اختٔرار ادقورقع، وتسرّ

 وادْٓج ادتبع يف افبحث .

 : أذـر ؾٔف ما جاة يف ؾوؾ ؿراةهتام .افتّٓٔد 

 : ما ورد يف ؿراةهتام يف افهِقات ادٍرووة . وحتتف مبحثان :  ادَهد إول

 ادبحث إول : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة افٍجر  . -

 ادبحث افثاين : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة ادٌرب   . -

ر ر: ما ورد يف ؿراةهتام يف افهرِقات افتىقظٔرة . وحتترف : ثيفثرة ظنر ادَهد افثاين

  :مبحثًا 



 

 : ما جاة يف ؿراةهتام يف رـًتل افٍجر .ادبحث إول -

 ادبحث افثاين : ما جاة يف ؿراةهتام يف رـًتل صيفة افًك . -

 : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة يقم افسبت  .  ادبحث افثافث -

 افرابع : ما جاة  يف ؿراةهتام يف افرـًتغ بًد ادٌرب  ادبحث -

: مررا جرراة يف ؿررراةهتام مررا بررغ ادٌرررب وافًنرراة يررقم ادبحررث اخلررامس -

 اخلّٔس.

 . يف صيفة أربع رـًات بًد افًناة: ما جاة يف ؿراةهتامادبحث افسادس -

 ادبحث افسابع : ما جاة يف ؿراةهتام يف افهيفة يف جقف افِٔؾ . -

 ثامـ : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة افقتر  .ادبحث اف -

 ادبحث افتاشع : ما جاة يف ؿراةهتام يف افرـًتغ بًد افقتر . -

 ادبحث افًاذ : ما جاة يف ؿراةهتام يف رـًتل حتٔة ادسجد  .  -

 ادبحث احلادي ظؼ : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة افوحك  .  -

 ام يف رـًتل افىقاف  .ادبحث افثاين ظؼ : ما جاة يف ؿراةهت  -

 ادبحث افثافث ظؼ : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة افتقبة  .  -

ومل أؿػ هلرا ظرذ  : افهِقات افتل اشتحسـ افًِامة ؿراةهتام ؾٔٓا، ادَهد افثافث

 :وحتتف أحد ظؼ مبحثًا  دفٔؾ خاص .

 ادبحث إول : ؿراةهتام يف صيفة افتسبٔح. -

  رـًتل آشتخارة.ادبحث افثاين : ؿراةهتام يف -

 ادبحث افثافث : ؿراةهتام يف رـًتل اخلروج مـ ادْزل ظْد افسٍر. -

 ادبحث افرابع : ؿراةهتام يف صيفة االحرام. -

 ادبحث اخلامس : ؿراةهتام يف صيفة احلاجة. -

 ادبحث افسادس : ؿراةهتام يف صيفة ظاصقراة . -



 

 ادبحث افسابع : ؿراةهتام يف صيفة اخلهامة . -

 افثامـ : ؿراةهتام يف صيفة يقم افًاذ مـ ادحرم . ادبحث -

 ادبحث افتاشع : ؿراةهتام يف صيفة يقم آشتٍتاح . -

 ادبحث افًاذ : ؿراةهتام يف صيفة آخر مجًة مـ رجب . -

 ادبحث احلادي ظؼ : ؿراةهتام يف صيفة يقم افسوية . -

 ث.: أذـر ؾٔٓا أبرز افْتاًج افتل تقصِت هلا مـ افبح خلامتةا

د برؾ هرل مل أؿػ ظذ ـتراب مجرع مجٔرع افروايرات ادسرْدة ادرؾقظرة يف ـتراب واحر

 ؾّـ ذفؽ : ، متٍرؿة أو ؽر مستقظبة 

ويف ص  ،ذـرر ؾورؾ شرقرة  افُراؾرون 212يف ص  :ؾواًؾ افَررآن ٕيب ظبٔرد -

 ومل يقرد صٔئًا مما يتًِؼ افهيفة . ،ذـر ؾوؾ شقرة االخيفص  211

ذـرر ؿرراةهتام يف ؾررض افٍجرر، ويف  281يف ص :افَرآن ٓبـ افرضريس ؾواًؾ -

 ذـر ؿراةهتام يف رـًتل افٍجر . 101ص

ذـرر ؿرراهتام  1/191يف  :مقشقظة ؾواًؾ وشقر وآيات افَرآن دحّد ضرهقين -

ذـرر  1/330ذـر ؿراةهتام يف رـًترل افٍجرر وادٌررب، ويف  1/319يف افقتر، ويف 

 .  ؿراةهتام يف رـًتل افىقاف

ذـررر  390يف ص :ؾورراًؾ شررقر افَرررآن افُررريؿ البررراهٔؿ ظررع افسررٔد ظٔسررك -

ذـررر ؿررراةهتام يف  389ذـررر ؾورؾ ؿررراةهتام، ويف ص 381ؿرراةهتام يف افررقتر ، يف ص

 ذـر ؿراةهتام يف رـًتل افىقاف. 352رـًتل افٍجر وادٌرب، ويف ص



 

مجرع ـثررًا  ،فهق ـتراب مٍٔرد يف بابر :ـتاب جامع أخبار وآثار افَراةة يف افهيفة -

وبادَارٕة برغ بحثرل وبرغ مرا ـتبرف وجردت إٔرف مل  ،فُـ مل يستقظب ؛مـ افروايات

 يذـر ادباحث افتافٔة :  

 ادبحث افثاين : ما جاة يف ؿراةهتام يف رـًتل صيفة افًك .

 ادبحث افثافث : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة يقم افسبت  .  

 ةهتام ما بغ ادٌرب وافًناة يقم اخلّٔس  .ادبحث اخلامس : ما جاة يف ؿرا

 ادبحث افسابع : ما جاة يف ؿراةهتام يف افهيفة يف جقف افِٔؾ .

 : ما جاة يف ؿراةهتام يف رـًتل حتٔة ادسجد  .ادبحث افًاذ

 : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة افوحك  .ادبحث احلادي ظؼ

 صيفة افتقبة  .: ما جاة يف ؿراةهتام يف ادبحث افثافث ظؼ

وإن ـان هق ذط يف ادَدمة إٔف ٓ يذـر ما جاة يف ـتب إحاديث ادقوقظة فُرـ 

 بًوٓا فٔست يف ـتب ادقوقظات  .

ـام إٔف مل يذـر ادَهد افثافث وهق ما اشرتحب افًِرامة ؿرراةة شرقرا االخريفص يف 

وهرل  ،ًا ر مبحثرربًض افهِقات مما مل يثبت ؾٔف دفٔؾ . وؿرد اصرتّؾ ظرذ أحرد ظنر

وإن ـإررت فٔسررت ظررذ ذضررف فُررـ مررـ ادٓررؿ افتْبٔررف ظِٔٓررا حتررك يُررقن افبحررث 

 مستقظبًا . 

ؼة مبحثرًا جديردة مل تررد يف ـتراب جرامع أحاديرث وآثرار افَرراةة يف رؾٓذه ثامين ظر

 هلل ظذ تقؾَٔف . افهيفة . ؾاحلّد

ًّررؾ، داد، وأن يرزؿْررل االخرريفص يف افَررقل وافرٖل افتقؾٔررؼ وافسرررررررواهلل اش

 وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔا حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ . 



 

 ما جاء في فضل قراءتهما :تمهيدال
 جاةت ظدة أحاديث ٕبقية ؾٔٓا إثبات ؾواًؾ متًددة  هلاتغ افسقرتغ مْٓا : 

ٱ  ٻ   ژ »: ×  ؾًرـ  ابـ ظباس ؿرال : ؿال رشقل اهلل :ما تًدٕٓف مـ افَرآن -

 ژٱ  ٻ  ٻ   ژ  ژٻ  ٻ  

 . ش

 

(2)   

وابـ افرضيس يف  ،(1851رؿؿ9/293وافسمذي يف افسْـ ) ،(139أخرجف أبق ظبٔد يف ؾواًؾ افَرآن )

( ظرـ 2/933واحلراـؿ يف ادسرتدر) ) ،(0/280وابرـ ظردي يف افُامرؾ ) ،(155رؿرؿ101ؾواًؾ افَرآن )

 بـ ادٌرة افًْزي، حدثْا ظىاة، ظـ ابـ ظباس، ظْف بف . يامن ا

 (:0891رؿررؿ320ري، ؿررال ظْررف احلرراؾظ يف افتَريررب )روإشررْاده وررًٔػ؛ ؾٔررف : يررامن بررـ ادٌرررة افبهرر

 .  شؤًػ»

 اهر.شهذا حديث ؽريب ٓ ًٕرؾف إٓ مـ حديث يامن بـ ادٌرة» ؿال افسمذي :

 اهر.شومل خيرجاه هذا حديث صحٔح االشْاد ،»وؿال احلاـؿ :

 اهر. شبؾ يامن وًٍقه»ؾتًَبف افذهبل يف افتِخٔص بَقفف :

 اهر. شيف شْده يامن بـ ادٌرة ، وهق ؤًػ ظْدهؿ »( :5/31وؿال احلاؾظ يف ؾتح افباري )

( وافًَرٔع يف افورًٍاة 1853رؿرؿ9/239وفف صاهد مرـ حرديث إٔرس : أخرجرف افسمرذي يف افسرْـ )

( 1923رؿرؿ1/150هترذيب افُرامل( وافبَٔٓرل يف صرًب االيرامن )-3/233ـؿ )( وأبق أمحد احلا2/113)

( مرـ ضريرؼ احْلََسرـ برـ 3/233( وادزي يف هترذيب افُرامل )195رؿؿ1/131واخلىٔب يف تايل افتِخٔص )

، ظـ إٔس بـ َمافٍِؽ، ظْف بف ٕحقه. ، حدثْا َثابٌِت اْفُبَْايِنُ ْجِعُ
ًِ ِِْؿ بـ َصافٍِح اْف  َش

 .شجمٓقل»(  :2111رؿؿ232ػ؛ ؾٔف احلسـ بـ شِؿ افًجع، ؿال ظْف احلاؾظ يف افتَريب )وإشْاده ؤً

ٍؿ  »ؿال أبق ِظَٔسك : ِْ ـِ بـ َش ِْٔخ احْلََس ِرُؾُف إٓ مـ حديث هذا افَن ًْ َٕ  َٓ  .شهذا َحِديٌث َؽِريٌب 

 .شر احْلََسـ ظْف ؽريب مـ حديث ثابت، ظـ إٔس، ٓ أظِؿ أحدًا حدث بِِف ؽ » وؿال أبق أمحد احلاـؿ :

 .شهذا افًجع جمٓقل »ؿال افبَٔٓل :

( 283رؿرؿ2/33وفف صاهد آخر مـ حديث ظبرد اهلل برـ ظّرر : أخرجرف افىرزاين يف ادًجرؿ إوشرط )

( وابرـ ظردي يف افُامرؾ 23902، 23153رؿرؿ108، 21/109( وادًجرؿ افُبرر )1595رؿؿ3/123و)

( مرـ 2/110( واخلىٔرب يف تراريخ بٌرداد )2083رؿرؿ1/019( وادستٌٍري يف ؾواًؾ افَررآن )0/129)

 ضريؼ ظبٔد اهلل بـ زحر، ظـ فٔث بـ أيب شِٔؿ، ظـ جماهد، ظـ ابـ ظّر، ظْف بف ٕحقه . 

 (:1150رؿرؿ302إشْاده ورًٔػ : ؾٔرف : ظبٔرد اهلل برـ زحرر االؾريَرل، ؿرال ظْرف احلراؾظ يف افتَريرب )

صردوا اخرتِط » :(9389رؿؿ131احلاؾظ يف افتَريب ) وؾٔف : فٔث بـ أيب شِٔؿ، ؿال ظْف .شصدوا خيىئ»

 =                                                                                                                        .شجدًا ومل يتّٔز حديثف ؾس)
 



 

: ؾًـ جابر أن رجيًف ؿام ؾرـع رـًتل  ما تقجبٓام مـ االيامن وادًرؾة فَارًٓام -

 حتك إَوت افسقرة، ؾَال افْبرل ژٱ  ٻ  ٻ   ژ  افٍجر، ؾَرأ يف إوػ

حترك  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژثرؿ ؿرام ؾَررأ يف أخررة  ش»: ×

 .  ش»:   َٕوت افسقرة ؾَال افْبل ا

 .شؾٖٕا أشتحب أن أؿرأ هاتغ افسقرتغ يف هاتغ افرـًتغ»ؿال ضِحة : 

 :: ؾًـ رجؾ مـ افهحابة إٔف ؿرال رةما تقجبٓام مـ افزاةة مـ افؼ) وادٌٍ -

ٱ  ٻ   ژيف فِٔرررة طِرررامة ؾسرررّع ؿارًرررًا يَررررأ    ×ـْرررت أشرررر مرررع رشرررقل اهلل  

وهٕرا ؾسرّع  ش » ×ؾَال رشقل اهلل  ژٻ

 .ش » :ؾَال ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژرجيًف يَرأ

.شؾٍٍُت راحِتل ٕٕير مـ هق ؾٖبؼه ؾْيرت ئًّْا وصامًٓ ؾام رأيت أحدًا 

 

( 983رؿررؿ1/232حة )رتَررل إػ افهررحٔح فٌررره ـررام يف افسِسررِة افهررحٔيوبّجّررقع هررذه افىرررا = 

 فألفباين. 
(2)   

( 1130رؿررؿ3/123( وابررـ حبرران يف افهررحٔح )2/158أخرجررف افىحرراوي يف ذح مًرراين أثررار )

( وافبَٔٓرل يف 350رؿؿ2/200( وابـ بؼان يف إمايل )2089رؿؿ1/011وادستٌٍري يف ؾواًؾ افَرآن )

( واحلاؾظ ابـ حجر افًسرَيفين 22/01ْبيفة )( وافذهبل يف شر أظيفم اف1911رؿؿ1/155صًب االيامن )

( مـ ضريؼ حئك بـ مًغ، ظـ 2/903( ويف ٕتاًج إؾُار )23رؿؿ31يف االمتاع بإربًغ ادتبايْة افسامع  )

 حئك بـ ظبداهلل، ظـ ضِحة بـ خراش، ظـ جابر، ظْف بف .

ف... وثبرت يف احلرديث هرذا حرديث حسرـ ؽريرب، رواه ابرـ حبران يف صرحٔح»ؿال احلاؾظ يف االمتاع :

ـان يَرأ افسقرتغ ادذـقرتغ يف رـًتل افٍجر، وأما براؿل شرٔاؿف ؾتٍررد برف ضِحرة ظرـ  افهحٔح أن افْبل 

 . وـذا حسْف احلاؾظ يف ٕتاًج إؾُار . شجابر وتٍرد بف إٕٔز ظـ ضِحة ومها صدوؿان

(1)  

( 215رؿررؿ1/101برـ مْهرقر يف افسرْـ )( وشررًٔد 9/303( و)39، 1/33أخرجرف أمحرد يف ادسرْد )

 =ريس يفر( وابرـ افور3113رؿرؿ1/992( وافدارمل يف افسْـ )531رؿؿ1/111صٔبة يف ادسْد )أيب  وابـ
 



 

 املقصد األول 

 ي قراءتهما في الصخلوات املفروضة ما ورد ف

 جاء في قراءتهما في صالة الفجر ما :األولاملبحث 
أتْٔاه يف مجاظة مـ ؿقمف ؾِؿ َِٕف بادديْة ، ـان ؿد خرج يف  »ؿال زرظة بـ خٍِٔة  : 

رضت صيفة افٍجر ؾهرذ بْرا ر، وح×ْا ؾهذ بْا رشقل اهلل ربًض مٌازيف ، ؾإكؾ

شژٱ  ٻ  ٻ   ژ، و ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ ؾَرأ : ×رشقل اهلل 
 

. 

 

( وادستٌٍري يف ؾواًؾ 20910رؿؿ3/200( وافْساًل يف افسْـ افُزى )303رؿؿ109ؾواًؾ افَرآن )=

ـ ضرا ظـ مٓاجر أيب احلسـ، ؿال شًّت ( م1/931( وافقاحدي يف افقشٔط)2093رؿؿ1/005افَرآن )

 رجيًف.

ة، بَرَواُه مسرردد، وأبررق بُررر بررـ أيب صررٔ » ( :8/113تك إحترراف افسررادة ادٓرررة )رؿررال افبقصررري يف خمرر

ْزَى بسْد َصِحٔح  ُُ ُل يِف اْف
 .شوافََْساًِ

(2)   

االصرابة( -1/931بة )( وابرـ مْرده يف افهرحا3085رؿرؿ3/2133أخرجف أبرق ًٕرٔؿ يف مًرؾرة افهرحابة )

كي، ثْرا ر( مـ ضريَغ ظرـ حمبرقب برـ مسرًقد أيب هنرام افبر2013رؿؿ 903وظْف افسّٓل يف تاريخ جرجان  )

يَرال فرف زرظرة برـ خٍِٔرة ؾٖتٔترف  ×أبق مًذل اجلرجاين، ؿال : خرجت حاجًا ؾَٔؾ يل : ها هْا رجؾ ؿد رأى افْبل 

 ؟ ؿال : أتْٔاه يف مجاظة . ×ل اهلل يًيؿ يف ؿقمف ، ؾَِت : إٔت رأيت رشق بنٔخؾ٘ذا 

 .شتٍرد بف حمبقب »ابـ مْده : ؿال

 االصابة( مـ ضريؼ حمبقب بـ مسًقد ظْف بف. -1/931ابـ افسُـ ) وأخرجف

ٓ يًررف هرق وٓ  »فسان ادٔزان( ظرـ حمبرقب برـ احلسرـ وأيب افًردل اجلرجراين :-8/259ؿال ابـ افسُـ )

 .شأذـر حديثف صٔخف وفقٓ أن أبا زرظة حدث ظْف مل

( وابررـ أيب صررٔبة يف ادهررْػ 1039، 1033رؿررؿ225-1/228افرررزاا يف ادهررْػ ) ظبررد أخرررجؾاًرردة : 

 ( وأبرق2313رؿرؿ100( وابرـ ادَررئ يف ادًجرؿ )0/321( وافبخراري يف افتراريخ افُبرر )3383رؿؿ2/311)

( واجلرقهري يف 315رؿرؿ50ران )افنرٔخ يف ذـرر إؿر ( وأبق10، 13رؿؿ201زرظة افدمنَل يف افٍقاًد ادًِِة )

( مـ ضرا ظـ احلُؿ، ظـ ظّرو برـ مّٔرقن ؿرال : صرِٔت مرع ظّرر برذي احلٍِٔرة 218رؿؿ11مسْد ابـ اجلًد )

 =                                 .شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژوَ  ژٱ  ٻ  ٻ   ژ وهق يريد مُة صيفة افٍجر ؾَرأ بر
 



 

ٱ   ژبٖصرحابف يف شرٍر صريفة افٍجرر ؾَررأ  ×صذ رشرقل اهلل  » :وؿال ابـ ظّر

»وؿرال ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ و ژٻ  ٻ  

.ش
 

 جاء في قراءتهما في صالة املغرب املبحث الثاني : ما
 ژٱ  ٻ  ٻ ژ يَررأ يف ادٌررب ×ـان افْبل »: اهلل بـ ظّر ؿال ظبد

شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ وَ 
 

 . 

 

 وإشْاده صحٔح . =

(2)   

( وابررـ أيب 191رؿررؿ 281رضيس يف ؾورراًؾ افَرررآن )ر( وابررـ افرر891رؿررؿ135ـ محٔررد يف ادسررْد )أخرجررف ظبررد برر

( واخلررريفل يف ؾوررراًؾ شرررقرة االخررريفص 1/211( وابرررـ ظررردي يف افُامرررؾ )190رؿرررؿ2/53حررراتؿ يف افًِرررؾ )

( 0/195افرررز يف افتّٓٔرررد ) ( وابرررـ ظبرررد2011رؿرررؿ1/385يف ؾوررراًؾ افَررررآن ) وادسرررتٌٍري (11رؿرررؿ32)

 ( مـ ضريَغ ظـ جًٍر بـ أيب جًٍر، ظـ أبٔف، ظـ ابـ ظّر، ظْف بف . 1/25يف ادقوح) واخلىٔب

جًٍرر  »( :1/285وإشْاده ؤًػ؛ ؾٔف : جًٍر بـ أيب جًٍر إصجًل، ؿرال ظْرف افبخراري يف افتراريخ افُبرر )

 .شابـ أيب جًٍر إصجًل ظـ أبٔف هق ؤًػ مُْر احلديث

فٔس هذا جًٍر برـ حمّرد برـ ظرع برـ حسرغ هرذا جًٍرر برـ أيب جًٍرر صرٔخ  »وؿال أبق حاتؿ ـام يف افًِؾ :

 .  شؤًػ احلديث

 (.  0/223وؿد ذـره ابـ ظدي يف افُامؾ مـ مُْرات جًٍر . ووًٍف احلاؾظ ابـ رجب يف ؾتح افباري )

(1)   

( 23359رؿرؿ21/300( وافىرزاين يف ادًجرؿ افُبرر )833رؿرؿ2/101أخرجف ابـ ماجف يف افسْـ )

( وأبق 39رؿؿ05( واخليفل يف ؾواًؾ شقرة االخيفص )510رؿؿ1/291وأبق افنٔخ يف ضبَات ادحدثغ )

( واخلىٔرب افبٌردادي 2052رؿرؿ1/010( وادستٌٍري يف ؾواًؾ افَرآن )2/325ًٕٔؿ يف أخبار أصبٓان )

َٔاٍث، ثْا ُظبَ 1/15يف تاريخ بٌداد ) ُص بـ ِؽ ٍْ اؾٍِع، ظـ ابـ ظّر . ( ظـ َأمْحَد بـ ُبَدْيٍؾ، ثْا َح َٕ  ُْٔد اهلل، ظـ 

ؿال افْرض: ذـرت هذا احلديث ٕيب زرظة افرازي! ؾَال: مـ حدثؽ برف ؟ ؿِرت : ابرـ برديؾ . ؿرال : ذ 

 فف.

اهلل ظرـ  حدث بف أمحد بـ بديؾ ، ظـ حٍص بـ ؽٔاث  ظـ ُظَبٔد »( :23/10وؿال افدارؿىْل يف افًِؾ )

ر . وؿال ؾٔف : إن  َّ  .ش ـان يَرأ يف ادٌرب ..، وفٔس هذا مـ احلديث بسبٔؾ... افْبل ٕاؾع ظـ ابـ ُظ

 =                          .شتٍرد بف حٍص بـ ؽٔاث ظْف »إضراف( :-3/130وؿال افدارؿىْل يف افٌراًب )
 



 

 يَرأ يِف صيفة ادٌرب فِٔة اجلًّرة بِرر  ×ـان رشقل اهلل »وؿال جابِر بـ شّرة : 

ويَررررأ يف افًنررراة أخررررة فِٔرررة  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ و ژٱ  ٻ  ٻ   ژ

شاجلًّة : اجلًّة وادْاؾَغ
 

 . 

 

 ژٱ  ٻ  ٻ ژ روي ظْف إٔرف ؿررأ ؾٔٓرا برر »( :133وؿال ابـ ؿٔؿ اجلقزية يف حُؿ تار) افهيفة )= 

 تٍرد بف ابـ ماجف وفًؾ أحد رواتف وهؿ مـ ؿراةتف هبام يف شْة ادٌررب ؾُران يَررأ هبرام ژٻ    ٱ  ٻ  ٻ ژو

 .شيف شْة ادٌرب ؾَال ـان يَرأ هبام يف ادٌرب أو شَىت ـِّة شْة مـ افْسخة واهلل أظِؿ

حٍقظ ظرـ ؿال افدارؿىْل : إن أمحد بـ بديؾ أخىٖ ؾٔف، واد »( :2/132وؿال احلاؾظ يف ٕتاًج إؾُار )

  (.1/131. وـذا أظِف احلاؾظ يف ؾتح افباري )شابـ ظّر

(2)  

( ويف افثَرات 2812رؿرؿ215/ 9( وابـ حبان يف افهحٔح )19رؿؿ185أخرجف ابـ افسام) يف جمِسف )

( 3/102( ويف افسررْـ افُررزى )900رؿررؿ2/130( ومررـ ضريَررف افبَٔٓررل يف افسررْـ افهررٌرى )3/330)

االظرريفم بسرررْتف( وادسررتٌٍري يف ؾوررراًؾ افَررررآن -9/2101ف يف أوٓد ادحررردثغ )وأخرجررف ابرررـ مردويرر

( ظرـ 1/2103ظريفم بسرْتف )( ومٌِىراي يف اال1/352( وافبَٔٓل يف افسْـ افُزى )2051رؿؿ1/018)

د افرؿار، حِؽ بـ حمظبد اد ـِ حرامشًٔد بـ ِش  لثْدحل َأيِب، ثْدَّ  ام) بـ حررٍب، ؿرالَأيِب ش لثْدحٍب، ) ب

رة روٓ َأظِؿ إِٓ جابِ  ُّ  ظْف بف .  بـ ش

 .×ؿال ابـ حبان:  وادحٍقظ ظـ شام) أن افْبل 
 .شمسو) احلديث »( :1/31ويف إشْاده شًٔد بـ شام) ؿال ظْف أبق حاتؿ ـام يف اجلرح وافتًديؾ )

إشٍار واحلاؾظ افًراؿل يف ادٌْل ظـ محؾ (، 0/32واحلديث وًٍف احلاؾظ ابـ رجب يف ؾتح افباري )

 .( 1/131(، واحلاؾظ يف ؾتح افباري )993رؿؿ2/210)



 

 املقصد الثاني 

 ي قراءتهما في الصخلوات التطوعية ما ورد ف 

 تهما في ركعتي الفجرجاء في قراءاملبحث األول : ما 
ٱ  ٻ   ژؿرررررأ يف رـًتررررل افٍجررررر  ×أن رشررررقل اهلل »:  ظرررررـ أيب هريرررررة

شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ ، و ژٻ  
 

. 

يَررأ يف  ×مرا شرًّت رشرقل اهلل  يصرمرا أحر»وظـ ظبد اهلل  بـ مسًقد ؿال : 

ٱ  ٻ   ژ ، و ژٱ  ٻ  ٻ   ژ افرـًتغ بًد ادٌرب وافررـًتغ ؿبرؾ افٍجرر

 .ش ژٻ  ٻ  

ؼيـ مررة أو مخسرًا رأربًرًا وظر ×رمَرت افْبرل »اهلل برـ ظّرر ؿرال :  وظـ ظبد

، ژٱ  ٻ  ٻ   ژوظؼيـ مرة يَرأ يف افرـًتغ ؿبؾ افٍجر وبًد ادٌررب 

 . شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ و

 

 ٕقوي( .-013رؿؿ3/8أخرجف مسِؿ يف افهحٔح ) (2)

(1)   

( وادرروزي 2/158( وافىحاوي يف ذح مًراين أثرار )132رؿؿ1/153أخرجف افسمذي يف افسْـ )

( مـ ضريَغ ظـ ظبد ادِؽ بـ افقفٔد بـ 9030رؿؿ3/91( وافىزاين يف ادًجؿ إوشط )39يف ؿٔام افِٔؾ )

 مًدان، ظـ ظاصؿ، ظـ أيب واًؾ، ظـ ظبداهلل . 

ؽريرب مرـ حرديث ابرـ مسرًقد ، ٓ ًٕرؾرف إٓ مرـ حرديث ظبرد ادِرؽ برـ مًردان ظرـ »ؿال افسمرذي :

 اهر.شظاصؿ

 .شبـ واؿد مل يرو هذا احلديث ظـ ظاصؿ إٓ ظبد ادِؽ بـ افقفٔد بـ مًدان واحلسغ»ؿال افىزاين :

 ( :1110رؿرؿ333وإشْاده ؤًػ : ؾٔف : ظبد ادِؽ بـ افقفٔد افبكي، ؿال ظْرف احلراؾظ يف افتَريرب )

 .شؤًػ»

 ومتْف صحٔح فٌره ؛ ؾَد صح ظـ أيب هريرة ـام شبؼ، وصح ظـ ابـ ظّر ـام شٖٔا.

(3)                                                                                                                                = 
 



 

ًَِنَة ؿافت ـران رشرقل اهلل وظ  »يَرقل : × ـ َظا

شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ ژٱ  ٻ  ٻ   ژ 
 

. 

ٱ  ٻ   ژ يَرررأ يف رـًتررل افٍجررر ×ـرران رشررقل اهلل »وظررـ ظاًنررة ؿافررت : 

شين ؾٔٓام افَراةة ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ و،  ژٻ  
 

. 

 

( مررـ ضرررا ظررـ 2/158( وافىحرراوي يف ذح مًرراين أثررار )1/59،55أخرجررف أمحررد يف ادسررْد )= 

 إهأًؾ ظـ أيب إشحاا ظـ جماهد ظـ ابـ ظّر ظْف بف. 

 وإشْاده صحٔح فذاتف. 

دة ، وـذا تابًف شٍٔان افثقري وأبق إحقص ، وهٗٓة روايتٓؿ ورواية إهأًؾ ظـ جده أيب إشحاا جٔ

 ( ٓبـ افُٔال.392ظـ أيب إشحاا جٔدة ، إير افُقاـب افْرات )

 (.1/103واحلديث صححف أمحد صاـر يف تًَِٔف ظذ افسمذي )

( وابررـ ماجررف يف افسررْـ 120رؿررؿ1/103( وافسمررذي يف افسررْـ )1/51وأخرجررف أمحررد يف ادسررْد )

( ظـ أيب أمحد افزبري، حدثْا شٍٔان، ظرـ 1195رؿؿ3/122( وابـ حبان يف افهحٔح )2215رؿؿ1/33)

 أيب إشحاا، ظـ جماهد ظـ ابـ ظّر ٕحقه . 

( وأخرجف افىزاين يف 1/39( وظْف أمحد يف ادسْد )1050رؿؿ3/95وأخرجف ظبد افرزاا يف ادهْػ )

اا أخزٕا افثقري ظـ أيب إشحاا ظـ جماهرد ظرـ ( مـ ضريؼ ظبد افرز23910رؿؿ21/121ادًجؿ افُبر )

 ٕحقه .  ابـ ظّر

( 3333رؿرؿ1/90( وابـ أيب صرٔبة يف ادهرْػ )2853رؿؿ190وأخرجف أبق داود افىٔافز يف ادسْد )

( ظرـ أيب إحقص شيفم ظـ أيب إشحاا ظرـ جماهرد ظرـ 913رؿؿ193وابـ أخل مّٔل افدؿاا يف ؾقاًده )

 ابـ ظّر ٕحقه . 

 .شحديث ابـ ظّر حديث حسـ»مذي :ؿال افس

(2)   

( وابرـ حبران يف افهرحٔح 2290رؿرؿ2/333( وابـ ماجف يف افسرْـ )3/135أخرجف أمحد يف ادسْد )

( ظرـ يزيرد برـ هرارون، إٔرا 1993رؿؿ1/920( ومـ ضريَف افبَٔٓل يف صًب االيامن )1132رؿؿ3/121)

ٍٔؼ، ظـ ظاًنة َِ  ظْٓا بف . اجلريري، ظـ ظبد اهلل بـ َص

( ثْرا بْردار، ٕرا إشرحاا برـ يقشرػ إزرا، ثْرا 2221رؿرؿ1/233وأخرجف ابـ خزيّة يف افهرحٔح )

 اجلريري، ظْف بف. 

 .شاهلل بـ صَٔؼ، ظـ ظاًنة روى ابـ ماجف ب٘شْاد ؿقي ظـ ظبد »( :3/10ؿال احلاؾظ يف ؾتح افباري )

 ( ٓبـ افُٔال . 280فُقاـب افْرات )ورواية يزيد بـ هارون ظـ اجلريري ؿبؾ آختيفط؛ ـام يف ا

(1)                                                                                                                          = 

 



 

ٕام رشقل اهلل ظـ رـًتل افٍجر، ؾَوامها بًدما ضًِرِت »وظـ أيب هريرة ؿال : 

، ژٱ  ٻ  ٻ   ژتررل افٍجررر بِررر ؿرررأ يف رـً × افنررّس، وَأَن رشررقل اهلل

 .شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژوَ 

 ي قراءتهما في ركعتي صالة العصرما جاء ف: املبحث الثاني
ـان يَرأ يف افرـًتغ ؿبؾ صريفة  ×أن رشقل اهلل  » :ظـ ظبد اهلل ريض اهلل ظْف 

ٱ  ٻ  ٻ   ژ و ژٱ  ٻ  ٻ   ژ   ك برررافٍجر ويف افرـًتغ بًرد صريفة افًر

 .شژٻ  

 

( وابررررـ أيب صررررٔبة يف ادهررررْػ 1085، 1088رؿررررؿ3/95أخرجررررف ظبررررد افرررررزاا يف ادهررررْػ )= 

( 2112رؿررؿ2/358( وافرردارمل يف افسررْـ )3/138( و)3/281( وأمحررد يف ادسررْد )3330رؿررؿ1/90)

 -321رؿرؿ1/131( وابرـ أيب ظّرر يف ادسرْد )2312-2335رؿؿ3/033وإشحاا بـ راهقية يف ادسْد )

( 2081رؿرؿ1/011( وادستٌٍري يف ؾوراًؾ افَررآن )2/150ادىافب( وافىحاوي يف ذح مًاين أثار )

 ـ ابـ شريـ، ظـ ظاًنة ظْٓا بف .( مـ ضرا ظـ هنام، ظ12-11/10)يف افتّٓٔد وابـ ظبد افز

 ( مـ ضريؼ أيقب، ظـ حمّد، ظْف بف ٕحقه .2338رؿؿ3/031وأخرجف إشحاا بـ راهقيف يف ادسْد )

. أي بّجّرقع ضرؿرف وإٓ ؾرابـ شرريـ مل شهذا حديث حسرـ»( :2/901ؿال احلاؾظ يف ٕتاًج إؾُار )

مل يسرّع ابرـ شرريـ مرـ  :ؿرال أبرق حراتؿ »( فًِيفًل، وؾٔرف :131ـام يف جامع افتحهٔؾ ) يسّع مـ ظاًنة

 .  ويرتَل احلديث فِهحٔح فٌره بنقاهده. شظاًنة صٔئاً 

ة ، ظرـ يرـ مًاوِ برشٖفت أيب ظـ حديث رواه مرروان  »( :109رؿؿ2/219ؿال ابـ أيب حاتؿ يف افًِؾ ) (2)

ـِ ـٔسان ، ظـ َأيِب حاِزٍم  يِزيد دما ضًِت راَم َرُشقل اهلل ظـ ٕ »:  َأيِب هريرة  ؿال ظـب ًْ ـًتِل افٍْجِر، ؾَوامها ب

 .ش ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژوَ  ژٱ  ٻ  ٻ   ژ ِر بِرافَنّس، وأَن رشقل اهلل ؿرَأ يِف رـًتل افٍج

ْؿ ُيقِؿْيُف إِ ؿاَل َأيِب : اْخَتَك  َِ اَم افَْبُِل َؾ َٕ ـَ احْلَِديِث اَفِذي  سِ  َمْرَواُن ِم ّْ  .شٓ َحُر افَن

ٍٔد حردثْا َيِزيرُد برـ 380رؿؿ2/102ؿِت ينر دا أخرجف مسِؿ يف افهحٔح ) ًِ ( مـ ضريؼ  حئك برـ َشر

َْٔسانَ  َٕبِرلا اهلل  حدثْا أبق َحاِزٍم ظـ أيب هري ـَ ُس ؾَرال   ×َرَة ؿال َظَرْشَْا مرع  ّْ رْت افَنر ًَ َِ ْظ حترك َض
َِ
ْٔ ْسرَت َٕ ؾِرؿ 

َُٖٔخْذ ـ  ×افْبل  
ا ؾٔف افَنْٔ تِِف ؾ٘ن هذا َمِْزٌل حرَض َِ ُؾ رُجٍؾ بَِرأِس راحفِ َْا ُثَؿ َدظا بِاداة ؾتقَوَٖٕ ِْ ًَ ٍَ ُثَؿ  َىاُن ؿال َؾ

قُب  ،َشَجَد َشْجَدَتْغِ  َُ ًْ َداةَ  ،ُثَؿ صذ َشْجَدَتْغِ  :وؿال َي ٌَ ْت افَهيَفُة َؾَهَذ اْف َّ  .شُثَؿ ُأِؿٔ

َْٔسراَن ظرـ 013ؿؿر2/901وأخرج مسِؿ يف افهحٔح ) ـَ اِوَيَة ظـ َيِزيَد هق بـ  ًَ ( مـ ضريؼ َمْرَواُن بـ ُم

ْجررِر  أيب َحرراِزٍم ظررـ أيب ُهَرْيررَرَة َأَن َرُشررقَل اهلل  ٍَ َتررْل اْف ًَ ـْ ٱ  ٻ  ٻ   ژو ژٱ  ٻ  ٻ   ژَؿررَرَأ يف َر

 .ش ژٻ

(1)  :                                                                                          = 
 



 

 في قراءتهما في صالة يوم السبتما جاء : املبحث الثالث
 »يَرقل :  ×ظـ أيب هريرة ؿال شرًّت رشرقل اهلل 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ

ش
 

. 

 

( حدثْا يقشػ بـ يًَرقب برـ خافرد 193رؿؿ130أخرجف ابـ صاهغ يف ٕاشخ احلديث ومْسقخف  )= 

 ادِؽ بـ افقفٔد برـ مًردان افوربل افْٔسابقري، حدثْا إشحاا بـ إبراهٔؿ افهقاف، حدثْا بدل، أخزٕا ظبد

 أيب واًؾ، ظـ ظبد اهلل ظْف بف .  ظـ ظاصؿ بـ هبدفف، ظـ زر، ظـ

ـام شبؼ خترجيرف ظرـ  شوافرـًتان بًد ادٌرب»وادًروف : افرـًتغ بًد صيفة افًك( مُْر، وؿقفف )ويف

 اهلل بـ مسًقد .ظبد

فرغ »( :313رؿرؿ55وإشْاده ؤًػ؛ ؾٔف إشحاا بـ إبراهٔؿ افهقاف، ؿرال ظْرف احلراؾظ يف افتَريرب )

 .شاحلديث

 .شؤًػ»( :1110رؿؿ333بـ افقفٔد افبكي، ؿال ظْف احلاؾظ يف افتَريب ) ادِؽ وؾٔف : ظبد

(2)   

( إٔبٖٕا إبراهٔؿ بـ حمّد افىٔبل، إٔبٖٕا احلسغ برـ 551رؿؿ1/128أخرجف ابـ اجلقزي يف ادقوقظات )

د برـ حمّرد برـ ظّرر إبراهٔؿ، إٔبٖٕا حمّد بـ ظبد افٌٍار، إٔبٖٕا ظع بـ حمّرد برـ أمحرد، إٔبٖٕرا أبرق افًبراس أمحر

 = حدثْا أبق أيقبا أبق بُر حمّد بـ أمحد افًسُري،حدثْاحلسـ حمّد بـ ظبد اهلل افبكي، إٔبٖٕا أبق،احلٍْٔل
 



 

 راءتهما في الركعتني بعد املغربفي ق جاء ما: املبحث الرابع
يَررأ يف  × مرا شرًّت رشرقل اهلل  يصرمرا أحر»ظـ ظبد اهلل  بـ مسرًقد ؿرال : 

ٱ  ٻ   ژ ، و ژٱ  ٻ  ٻ   ژ افرـًتغ بًد ادٌرب وافررـًتغ ؿبرؾ افٍجرر

شژٻ  ٻ  
 

. 

ؼيـ مررة أو مخسرًا رأربًرًا وظر × مَرت افْبرل ر»اهلل بـ ظّرر ؿرال :  وظـ ظبد

،  ژٱ  ٻ  ٻ   ژ   وظؼيـ مرة يَرأ يف افرـًتغ ؿبؾ افٍجر وبًد ادٌررب

شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ و
 

. 

 »: × وظـ إٔس ؿال: ؿال رشرقل اهلل 
ژٱ  ٻ  ٻ   ژ 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژ

 .ش

 

أيب شِّة، ظرـ شِٔامن بـ ظبد احلّٔد، حدثْا حئك بـ صافح، حدثْا إشحاا بـ حئك، حدثْا افزهري، ظـ = 

 أيب هريرة ظْف بف .

 . شديث مقوقع ؾُاؾٖ اهلل مـ صان االشيفم بام يًتَده تزئًْا ففهذا ح »ؿال ابـ اجلقزي :

 .شوؾٔف مجاظة مـ ادجٓقفغ. ؿال حئك : إشحاا بـ حئك فٔس بقة، وؿال أمحد : مسو) احلديث

 (. 1/15وواؾَف افسٔقضل يف افميلة ادهْقظة )

مـ صذ يقم افسربت  :هريرةحديث أيب  »( :322رؿؿ2/292وؿال افًراؿل يف ادٌْل ظـ محؾ إشٍار )

 .شأربع رـًات احلديث : أبق مقشك ادديْل يف ـتاب وطاًػ افِٔايل وإيام بسْد ؤًػ جداً 

 (. 85رؿؿ 11( . وافنقـاين يف افٍقاًد ادجّقظة )1/81أورده ابـ ظراا يف تْزيف افؼيًة )

 فٍجر . ، وؿد تَدم خترجيف يف ما جاة يف ؿراةهتام يف رـًتل ا (2)

 : وؿد تَدم خترجيف يف ما جاة يف ؿراةهتام يف رـًتل افٍجر .  (1)

(3)   

( ومررـ ضريَرف ابررـ اجلرقزي يف افًِررؾ ادتْاهٔررة 21/188( و)0/59أخرجرف اخلىٔررب يف تراريخ بٌررداد )

برـ حتٔرة، حردثْا ( مـ ضريؼ بُر بـ أمحد بـ حمّل افبٌدادي، حدثْا أبق يقشرػ يًَرقب 031رؿؿ 2/132)

 =                                                                         يزيد بـ هارون، أخزٕا محٔد افىقيؾ، ظـ إٔس بـ مافؽ .
 



 

 »:  × اهلل بـ ظّرو بـ مرة ظرـ افْبرل  وظـ ظبد
 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژژٱ  ٻ  ٻ ژ 

ش
 

. 

 بني املغرب والعشاء يوم الصميس ما جاء في قراءتهما ما: حث الصامساملب
»إٔف ؿرال :  × ظـ أيب هريرة ظـ افْبل 

ٱ ژ

 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  ژٻٻٻ

 . ش

 

هذا حديث ٓ يهح وٓ يًِؿ رواه ؽر بُر بـ أمحد، ظـ يًَقب بـ حتٔة، وـيفمها  »ؿال ابـ اجلقزي := 

 .شجمٓقل احلال

ؿرال ابرـ اجلرقزي :  »( :1/98ده: بُر بـ أمحد افبٌدادي، ؿال ظْف افذهبل يف مٔزان آظتردال )ويف إشْا

 .شهذا افرجؾ مل يُـ مـ أهؾ احلديث »( :1/13. وؿال احلاؾظ يف فسان ادٔزان )شجمٓقل. ؿِت ٓ

 .شد اهتؿفٔس بثَة ؿ »( :1/090ويف إشْاده : يًَقب بـ إشحاا افقاشىل، ؿال ظْف افذهبل يف ادٌْل )

(2)   

( مـ ضريؼ حمّد بـ وزير افدمنَل، حدثْا ورّرة، 250أخرجف افْسٍل يف افَْد يف ذـر ظِامة شّرؿْد )

 ظـ إشامظٔؾ بـ ظٔاش، ظـ ضِحة بـ زيد، ظـ ظبداهلل بـ ظّرو بـ مرة، ظْف بف. 

ؾظ يف افتَريررب ويف إشررْاده: ضِحررة بررـ زيررد افَرررر أبررق مسررُغ أو أبررق حمّررد افرؿررل، ؿررال ظْررف احلررا

 .شـان يوع :مسو) ؿال أمحد وظع وأبق داود »( :3010رؿؿ181)

(1)   

 ادٌْل ظرـ محرؾ-328رؿؿ2/293أخرجف أبق مقشك ادديْل وأبق مْهقر افديِّل يف مسْد افٍردوس )

 .شبسْد ؤًػ جدًا وهق مُْر»( :2/293ؿال افًراؿل يف ادٌْل ظـ محؾ إشٍار ) إشٍار(

برـ  ( مرـ حرديث أيب هريررة وؾٔرف ظاصرؿمرك) »( :218رؿؿ1/212ابـ ظراا يف تْزيف افؼيًة  )وؿال 

د وهرق ووراع وصرٔخف إشرامظٔؾ برـ ( شبحان اهلل يف احلديث احلسـ بـ ظرثامن برـ زيرامرضس مسو) ) ؿِت

 =نرٔخ وأظرؾاهلل بـ إشامظٔؾ مـ وفد ظثامن مل أؿػ فرف ظرذ ذـرر ٓ يف افورًٍاة وٓ يف افثَرات ؾرسـٓام افظبد
 



 

 ا في صالة أربع ركعات بعد العشاءما جاء في قراءتهم: املبحث السادس
رف َؿراَل :  × ظـ ابـ ظباس ظـ رشرقل اهلل  َٕ  »أ

ٱ  ٻ   ژ  ژٻٱ  ٻ   ژ 

ٱ  ٻ  ٻ      ژ ژٻ   ژ ژٻ  ٻ  

ش ژٻ  
 

. 

 

احلديث بًاصؿ وؽاية ما ؿٔؾ ؾٔف مُْرر احلرديث وٓ يِرزم مرـ ذفرؽ أن يُرقن حديثرف مقورقظًا واهلل أظِرؿ =

 إتٓك.

 ومراده بافنٔخ أي افسٔقضل . 

صٔخ ـان يُقن برافري مُْرر  »(:3/392وظاصؿ بـ مرضس ؿال ظْف أبق حاتؿ ـام يف اجلرح وافتًديؾ )

 .شاحلديث

ـران ظْردي  »( :1/319افتسسي ؿال ظْف ابـ ظردي يف افُامرؾ يف افورًٍاة ) واحلسـ بـ ظثامن بـ زياد

( 1/125.وإيرر فسران ادٔرزان )شيوع وينا حديث افْاس شٖفت ظبدان إهقازي ظْرف ؾَرال هرق ـرذاب

 فِحاؾظ. 

(2)   

ومرـ ( 21110رؿرؿ22/313خمتك( وافىزاين يف ادًجؿ افُبرر )-35أخرجف ادروزي يف ؿٔام افِٔؾ )

( وأخرجررف افبَٔٓررل يف افسررْـ افُررزى 99( )91رؿررؿ31ضريَررف ظبررد افٌْررل ادَرردد يف أخبررار افهرريفة )

تسديد افَقس( مـ ضريؼ ظبد اهلل بـ َؾّروخ، حردثْل أبرق َؾرْرَوَة، -9391رؿؿ1/91( وأبق افنٔخ )1/100)

 ظـ شامِل إؾَىس، ظـ شًٔد بـ ُجَبْر، ظـ ابـ ظباس .  

 .شبف ابـ ؾروخ ادكي تٍرد »ؿال افبَٔٓل :

رواه افىزاين يف افُبر وؾٔف يزيد بـ شْان أبرق ؾرروة افرهراوي »( :1/132ؿال اهلٔثّل يف جمّع افزواًد )

وًٍف أمحد وابـ ادديْل وابـ مًغ وؿال افبخاري مَارب احلديث وثَف مروان مًاوية وؿرال أبرق حراتؿ حمِرة 

 .شافهدا وـإت ؾٔف ؽٍِة

 .شؤًػ »( :0010رؿؿ301شْان افتّّٔل، ؿال ظْف احلاؾظ يف افتَريب ) ويف إشْاده يزيد بـ

 .شصدوا يٌِط»(:3932رؿؿ320اهلل بـ ؾروخ اخلراشاين، ؿال ظْف احلاؾظ يف افتَريب ) وظبد

، ظـ جُمَاِهٍد، 0103رؿؿ1/210ؾاًدة : أخرج ابـ أيب صٔبة يف ادهْػ ) ( حدثْا ابـ إْدِريَس، ظـ ُحَهْغٍ

ـَ مـ فِِٔة اف »ـ ظّرو ؿال :ظـ ظبد اهلل ب ـَ ـَْدِرِه ـُ ا بًد افًناة  ًً ْدرِ مـ صذ َأرب  .شََ

. وهق يف حُؿ افرؾع؛ ٕن مثِف ٓ يَال بافرأي فُـ فرٔس ؾٔرف ؿرراةة شرقرا االخريفص صحٔحوإشْاده 

 =                                                                                                                                                            ؾٔٓا.
 



 

 راءتهما في الصالة في جوف الخليلما جاء في ق :املبحث السابع
 »: × ظـ شِامَن افٍارد ؿال : ؿال رشرقل اهلل 

    ژٱ  ٻ  ٻ   ژ 

  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ 

ش 
 

. 

 

( فألفباين، وفٔس 9030وؿد صح احلديث ظـ مجع مـ افهحابة آخريـ إير افسِسِة افهحٔحة )رؿؿ=

 ؾٔٓا ؿراةة شقرا االخيفص.

(2)  

ويـ يف أخبررار ؿررزويـ ( وافراؾًررل يف افتررد2003رؿررؿ1/115أخرجررف ابررـ اجلررقزي يف ادقوررقظات )

( مـ ضريَغ ظـ أيب افٍوؾ بـ أمحد، ظـ أيب ظّرو أمحد، إٔبٖٕا ظبد اهلل بـ حمّد، حردثْا شرِٔامن برـ 1/11)

داود، حدثْا إبراهٔؿ بـ يقٕس افًبدي، إٔبٖٕا أشد بـ شًٔد، ظـ شِٔامن افتّٔل، ظرـ أيب ظرثامن افْٓردي، ظرـ 

 شِامن افٍارد .

 =                              .ش، وؾٔف مجاظة جماهٔؾ×ث مقوقع ظذ رشقل اهلل هذا حدي»ؿال ابـ اجلقزي : 
 



 

 جاء في قراءتهما في صالة الوترما  :املبحث الثامن

ٱ  ٻ   ژ و ژں  ڻ  ڻ  ڻ   ژ يرقتر برر × ـان افْبرل » ظـ ابـ ظباس ؿال : 

 .شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ ، و ژٻ  

ں  ڻ   ژ  ـان يقتر بثيفث ؾَٔررأ ؾررل أول رـًرة برر × أن افْبل »ًنة : وظـ ظا

 و ،ژٻ  ٻٻ ٱژ  ويف افثافثة ،ژٻ ٱ ٻ ژ ويف افثإٔة،ژڻ  ڻ  

ش ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ژ و ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ژ
 

. 

 

 ( .1/91وواؾَف افسٔقضل يف افميلة ادهْقظة )

اشتَؾ هذا يف افُرذب بَحرة واورًف، وشرْده »( :118رؿؿ283وؿال افذهبل يف تِخٔص ادقوقظات )

 .شٔامن افتّٔل، ظـ افْٓديميِؿ إػ إبراهٔؿ بـ يقٕس افًبدي، ظـ أشد بـ شًٔد، ظـ شِ

(2)   

( وافْسراًل يف افسرْـ 2/301( وأمحرد يف ادسرْد )3880رؿرؿ1/51أخرجف ابرـ أيب صرٔبة يف ادهرْػ )

( وافرررردارمل يف افسررررْـ 2201رؿررررؿ1/10( وابررررـ ماجررررف يف افسررررْـ )2310رؿررررؿ2/113افُررررزى )

 ( 2983رؿؿ2/115)

ق احلسرغ برـ اديٍرر يف ؽراًرب حرديث صرًبة ( وأبر1201رؿرؿ1/311وافىزاين يف ادًجؿ إوشرط )

( مـ ضريَغ ظـ شًٔد بـ جبر، ظرـ 2310رؿؿ359( وأبق ضاهر افسٍِل يف مًجؿ افسٍر )233رؿؿ255)

 ابـ ظباس . 

 وإشْاده صحٔح. 

افذي ييٓرر أن احلرديث منرٓقر مسرتٍٔض ، وؿرد أصرار إػ ذفرؽ احلراؾظ ابرـ ـثرر حرغ ؿرال يف  ؾاًدة :

ؿد روى االمام أمحد يف مسْده مرـ حرديث أيب برـ ـًرب، وظبرد اهلل برـ ظبراس، وظبرد »( :1/900افتٍسر )

ُؿرْؾ َيرا و ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  ـان يَررأ يف افرقتر برر أن رشقل اهلل »افرمحـ بـ أبزى، وظاًنة أم ادٗمْغ :

اؾُِرونَ  َُ  ، زادت ظاًنة وادًقذتغ .ُؿْؾ ُهَق اهلل َأَحدٌ  ، و َأهُيَا اْف

وي هذا احلديث مـ ضريؼ جابر، وأيب أمامة صدي بـ ظجيفن، وظبد اهلل بـ مسرًقد، وظّرران وهُذا ر

وفقٓ خنٔة االضافة ؛ ٕوردٕا ما تٔن فْا مرـ أشرإٔد ذفرؽ ومتقٕرف ،  -  -بـ حهغ، وظع بـ أيب ضافب 

 اهر . شوفُـ يف االرصاد هبذا آختهار ـٍاية

(1)    

( وافىحرراوي يف 1/352( وافًَررٔع يف افوررًٍاة )130، 133رؿررؿ28/110ْد )أخرجررف افبررزار يف ادسرر

 ( وابرـ إظررايب يف 3210رؿرؿ180/ 3( وافىزاين يف ادًجؿ إوشرط )181، 2/181ذح مًاين أثار )

 =( وافردارؿىْل يف1131،1118رؿرؿ3/288،102( وابـ حبران يف افهرحٔح )135رؿؿ2/138ادًجؿ )
 



 

مرا يَررأ يف  × وظـ ظبد افرمحـ بـ شزة يًْل أبا خٔثّرة أن : أبراه شرٖل افْبرل 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ ژڻ  ڻ  ڻ   ں  ژ »افرررررقتر ؟ ؾَرررررال : 

ش  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ 
 

.
 

 

ُثَر ظِٔف ×  َأّن رشقل اهلل  » :وظـ أيب ُأَماَمَة  ـَ ـان يقتر بتسع رـًاٍت ؾِام َبَدَن َو

رَرأ ؾرٔٓام بِرر َْ َِْحُؿ أوتر بسبع رـًاٍت وصَذ َرـًتغ وشجدتغ وهق جافٌس َي ٹ   ژ اف

 .شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژو ژٱ  ٻ  ٻ ژ و ژڤ  

 

( وأخرجرف افردارؿىْل يف افسرْـ 301رؿرؿ2/198ف ابـ اجلرقزي يف افتحَٔرؼ )( ومـ ضري1/11َافسْـ )=

( وادسررتٌٍري يف ؾورراًؾ افَرررآن 1/912( و)1/910( و)2/309( واحلرراـؿ يف ادسررتدر) )39، 1/31)

( 1/138( وافقاحردي يف افقشرٔط )1930رؿرؿ1/923( وافبَٔٓل يف صرًب االيرامن )2233رؿؿ1/015)

 حئك بـ شًٔد، ظـ ظّرة، ظـ ظاًنة.مـ ضرا ظـ حئك بـ أيقب، ظـ 

 اهر .شهذا حديث صحٔح ظذ ذط افنٔخغ ، ومل خيرجاه»وؿال احلاـؿ :

 .  شهذا حديث حسـ»( :2/921وهذا إشْاد حسـ فذاتف، ؿال احلاؾظ يف ٕتاًج إؾُار )

 واحلديث يرتَل فِهحٔح فٌره بنقاهده ادذـقرة هْا وؽرها . 

(2)    

االصررابة( وظْررف افىررزاين يف ادًجررؿ -3/2/181رضمل يف افهررحابة )رحمّررد بررـ ظبررد اهلل احلررأخرجررف 

االصررابة( وأبررق ًٕررٔؿ يف مًرؾررة افهررحابة -3/2/183( وأخرجررف افبررارودي )9333رؿررؿ3/3إوشررط )

( مـ ضريَغ ظـ يقٕس برـ 1/231( وابـ ؿإع يف مًجؿ افهحابة )1311،1311رؿؿ2835، 1/2832)

 ما يَرأ يف افقتر ؟ ×ٔؾ بـ رزيـ، ظـ افنًبل، ظـ ظبد افرمحـ بـ شزة أن أباه شٖل افْبل بُر، ظـ إشامظ

افُررقيف، ؿررال إزدي  –وؿٔررؾ : ابررـ زريب وإول أرجررح  –إشررْاده وررًٔػ؛ ؾٔررف : إشررامظٔؾ بررـ رزيررـ 

 اهر . شيتُِّقن ؾٔف»ادٔزان( : -2/118)

افُبر وإوشط ، وؾٔف إشامظٔؾ بـ زريب، ذـره ابـ  رواه افىزاين يف»( :1/111ؿال اهلٔثّل يف ادجّع )

 اهر . شحبان يف افثَات ، ؿال إزدي : يتُِّقن ؾٔف

 . ×يف ؿراةة افسقر ، وبَٔة افروايات ؾٔٓا حُاية ؾًؾ افْبل  ×وهذه افرواية ؾٔٓا حُاية ؿقل افْبل 
(1)   

(  مرـ 2289رؿرؿ103/ 1اين يف ادسْد )( وافروي8031رؿؿ8/100أخرجف افىزاين يف ادًجؿ افُبر )

 ضرا ظـ ظامرة بـ زاذان، ظـ أيب ؽافب، ظـ أيب أمامة .

صردوا ـثرر  »( :1810رؿرؿ105ري؛ ؿرال ظْرف احلراؾظ يف افتَريرب )رويف إشْاده ظامرة بـ زاذان افبهر

 =                                                                                                                                                  .شاخلىٖ
 



 

ّقٕرة ووصرٍف فَٔرام وظـ ابـ ظباس ريض اهلل ظْٓام يف ؿهة بٔاتف ظْرد خافترف مٔ

ثؿ ؿام حغ بَل شدس افِٔؾ أو أؿرؾ ؾاشرتا) ثرؿ تقورٖ ثرؿ دخرؾ ... »: افِٔؾ وؾٔف 

ثؿ  ، ثؿ رـع وشجد ژں  ڻ  ڻ  ڻ   ژمسجده ؾُز ؾاؾتتح ؾاحتة افُتاب ثؿ ؿرأ 

ثرؿ ؿرام ؾَررأ ، ثؿ رـع وشرجد ،  ژٱ  ٻ  ٻ ژ َرأ ؾاحتة افُتاب وؿام ؾ

حترك  ، ثؿ ؿْت ثؿ رـع وشجد ؾِام ؾرغ ؿًرد،  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژ ؾاحتة افُتاب و

ؾرقاهلل مرا  ش» :ؿرال، فبٔؽ يا رشرقل اهلل  :ؿِت،  ش» :إذا ضِع افٍجر ؿال

ٱ  ٻ  ژ حترة افُتراب وؾَررأ بٍا، ثؿ صِٔت خٍِرف ، ؾَّت ؾتقوٖت ، ـْت بْاًؿ 

ٱ  ٻ  ٻ  ژ ثؿ رـع وشجد ثؿ ؿرام يف افثإٔرة ؾَررأ ؾاحترة افُتراب و ژٻ 

» :ؾِام شِؿ شرًّتف يَرقل ژٻ 

ش
 

 

 .ششْده ؤًػ ٕجؾ ظامر بـ زاذان »( :952رؿؿ100وؿال ابـ ادَِـ يف خيفصة افبدر ادْر  )= 

 وؿد اوىرب يف متْف : 

ًرراين ( وافىحرراوي يف ذح اد135( وادررروزي يف صرريفة افررقتر )9/135ؾٖخرجررف أمحررد يف ادسررْد )

( مرـ ضررا ظرـ 3/33( ومـ ضريَرف افبَٔٓرل يف افسرْـ افُرزى )9/80( وابـ ظدي يف افُامؾ )2/150)

ـان يرقتر بتسرع ، ؾِرام بردن وـثرر حلّرف أوترر  ×أن رشقل اهلل »ظامرة بـ زاذان، ظـ أيب ؽافب، ظـ أيب أمامة 

 .ش ژٱ  ٻ  ٻ   ژو ژٹ  ڤ   ژبسبع وصذ رـًتغ وهق جافس يَرأ ؾٔٓام 

  ؾٔٓام.  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژيذـر ؿراةة  ؾِؿ

(2)  

(  حردثْا 032رؿرؿ1/2081( ويف افردظاة )21305رؿرؿ21/232أخرجف افىزاين يف ادًجرؿ افُبرر )

حبٔب بـ أيب ثابت، احلسـ ابـ ظع ادًّري، ثْا هنام، ثْا ظىاة بـ مسِؿ احلِبل، ثْا افًيفة بـ ادسٔب، ظـ 

 =                                                                                                                                            ظـ ابـ ظباس .
 



 

 ژژ  ڑ ژ يقتر بثيفث يَرأ يف إوػ ×ـان رشقل اهلل » وظـ ظع ؿال:

ڎ    ڎ   ژ ك ور، ويَرررررأ ؾرررررل افثإٔررررة بافًررررژٹ  ڤ   ژ و ژٱ  ٻ   ژ و

 و. ژٱ  ٻ  ٻ   ژ  ر، ويف افثافثرررة برررژڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ ، و ژڈ

 .ش ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ ،  و ژڈ  ژ

 

 ( :1955رؿررؿ351وإشررْاده وررًٔػ؛ ؾٔررف ظىرراة بررـ مسررِؿ اخلٍرراف، ؿررال ظْررف احلرراؾظ يف افتَريررب )=

 .شصدوا خيىئ ـثراً »

ثَة ؾَٔف جِٔرؾ  »(:2081رؿؿ290ٔس افُقيف، ؿال ظْف احلاؾظ يف افتَريب )وؾٔف : حبٔب بـ أيب ثابت ؿ

 .شوـان ـثر االرشال وافتدفٔس

يف افهرحٔح بًورف رواه افىرزاين يف افُبرر وؾٔرف ظىراة برـ  »( :1/103ؿال اهلٔثّل يف جمّرع افزواًرد )

 .شيف يثبت حديثفمسِؿ اخلٍاف وثَف ابـ حبان وؿال ؽره ؤًػ وهق رجؾ صافح وفُْف دؾـ ـتبف ؾ

( ومسرِؿ يف افهرحٔح 238رؿرؿ2/31وافرواية افتل أصار إفٔٓا اهلٔثّل أخرجٓا افبخاري يف افهحٔح )

مرـ افِٔرؾ ؾرٖتك  ×برت فِٔرة ظْرد خرافتل مّٔقٕرة ؾَرام افْبرل »( مـ حديث ابـ َظَبراٍس : 033رؿؿ2/919)

ثرؿ تقورٖ وورقةًا برغ افقورقةيـ ومل حاجتف ثؿ ؽسؾ وجٓف ويديف ثؿ ٕام ثؿ ؿام ؾٖتك افَربة ؾرٖضِؼ صرْاؿٓا 

يُثر وؿد أبِغ ثؿ ؿام ؾهذ ؾَّت ؾتّىٔت ـراهٔة أن يرى أين ـْت إٔتبف فف ؾتقوٖت ؾَام ؾهذ ؾَّرت ظرـ 

مـ افِٔؾ ثيفث ظؼة رـًة ثؿ اوىجع ؾْام  ×يساره ؾٖخذ بٔدي ؾٖدارين ظـ ئّْف ؾتتامت صيفة رشقل اهلل 

 »ؾآذٕف بافهيفة ؾَام ؾهذ ومل يتقورٖ وـران يف دظاًرف :  حتك ٍٕخ وـان إذا ٕام ٍٕخ ؾٖتاه بيفل

 .  ش

ؾرذـر ظهربل وحلّرل ودمرل اس ؾحردثْل هبرـ وشبًًا يف افتابقت! ؾَِٔت بًض وفد افًبر »ؿال ـريب :

 .شوذـر خهِتغ يوصًري وبؼ

ؿقفرف يف حرديث ابرـ ظبراس يف دظراة افْبرل ظِٔرف افسريفم يف »( :2/228ؿال ظٔاض يف منارا إٕرقار )

 وٕسرٔت مرا» :ؿٔؾ مًْاه : ٕسٔتٓا، وؿد وؿع هذا يف رواية مسرِؿ ظرـ أيب افىراهر شوشبًًا يف افتابقت»صيفتف 

 ريد إٔف ـإت ظْده مُتقبة يف ـتبف يف تابقتف ـذا ؿال بًوٓؿ.، ؾَد يشبَل

 أٓ ترراه ـٔرػ ؿرال يف؛ أي يف جسرده وجقؾرف  شوشربًًا يف افترابقت» :وؿد حيتّؾ ظْردي أن يُرقن ؿقفرف

 . شؾَِٔت بًض وفد افًباس ؾحدثْل هبـ ؾذـر ظهبل وحلّل ودمل وصًري وبؼى»احلديث 
 .ة واهلل أظِؿا بَل مـ متام افسبًويُقن ٕسٔإف د

(2)   

( وظبررد بررـ محٔررد يف ادسررْد 130رؿررؿ1/313( وافسمررذي يف افسررْـ )2/85أخرجررف أمحررد يف ادسررْد )

 =( وأبررق يًررذ يف ادسررْد892رؿررؿ3/81( وافبررزار يف ادسررْد )230( وادررروزي يف افررقتر )38رؿررؿ2/212)
 



 

ں   ژ»ؿال :  شؿِت يا رشرقل اهلل ، بؿ تقترر ؟» وظـ افًْامن بـ بنر ؿال :

 .شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ  ژٱ  ٻ  ٻ   ژ ژڻ  ڻ  ڻ  

 قراءتهما في الركعتني بعد الوترما جاء في : املبحث التاسع 
ٱ  ٻ   ژ ؾرٔٓامـران يهرع رـًترغ بًرد افرقتر يَررأ × أن افْبرل » ظـ إٔس :

شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ وژٻ  
 

 

 إوشررررررط يف ادًجررررررؿ وافىررررررزاين(2/150وافىحرررررراوي يف ذح ادًرررررراين)( 130رؿررررررؿ2/393)=

 .بف مـ ضرا ظـ أيب إشحاا، ظـ احلارث، ظـ ظع ظْف(190رؿؿ2/108( ويف افهٌر)2112رؿؿ1/98)

اهلل بـ مقشك ظـ إهأًؾ ظـ أيب إشحاا ظـ احلارث ظـ  هذه إحاديث افتل رواها ظبٔد »ؿال افبزار :

 اهر . شًِٕؿ أحدا رواها ؽر ظعظع ٓ 

ك مرـ ضريرؼ رهرذا حرديث ؽريرب... أخرجرف حمّرد برـ ٕر »( :2/929ٕؾُار )ا وؿال احلاؾظ يف ٕتاًج

 .شأخرى ظـ ظع مقؿقؾًا وـٖٕف أرجح واهلل أظِؿ

 ( :2015رؿرؿ213شْاده ؤًػ جدًا؛ ؾٔف : احلارث بـ ظبداهلل إظقر، ؿال ظْف احلاؾظ يف افتَريب )وإ

 .شـذبف افنًبل يف رأيف ورمل بافرؾض ويف حديثف وًػ»

(2)   

( مـ ضرريَغ 3/198( وابـ ظدي يف افُامؾ )8055رؿؿ8/330أخرجف افىزاين يف ادًجؿ إوشط )

ني برـ إشرامظٔؾ، ظرـ افنرًبل، ظرـ رظـ حمّد بـ ظبد افًزيز افرمع، ثْا ٕك بـ إشحاا اهلّرداين، ظرـ افر

 افًْامن ابـ بنر ظْف بف . 

 .شمسو) احلديث »( :1112رؿؿ130اؾظ يف افتَريب )وإشْاده ؤًػ جدًا : ؾٔف : افني، ؿال ظْف احل

 اهر .شؾٔف افني بـ إشامظٔؾ ، وهق ؤًػ جداً  »( :1/113ؿال اهلٔثّل يف ادجّع )

 . ×يف ؿراةة افسقر ، وبَٔة افروايات ؾٔٓا حُاية ؾًؾ افْبل  ×وهذه افرواية ؾٔٓا حُاية ؿقل افْبل 
(1)  

( حردثْا حمّرد برـ ظّررو، حردثْا بَٔرة، ٕرا، ظتبرة برـ أيب 0113رؿرؿ23/131أخرجف افبزار يف ادسرْد )

 حُٔؿ، ظـ ؿتادة، ظـ إٔس ظْف بف. 

 . شهذا ٓ ًِٕؿ رواه ظـ ؿتادة ظـ إٔس إٓ ظتبة »ؿال افبزار :

( : شٖفت أيب ظـ حديث رواه بَٔة، ظـ ظتبرف برـ 111رؿؿ2/290وؿال ابـ أيب حاتؿ يف ظِؾ احلديث )

ـان يهع بًد افقتر رـًترغ وهرق جرافس يَررأ يف افرـًرة إوػ   ×ـ إٔس أن افْبل أيب حُٔؿ، ظـ ؿتادة، ظ

  ؟شژٱ  ٻ  ٻ   ژوويف أخرة بٖم افَرآن  ژٹ  ڤ   ژ بٖم افَرآن و

 =                                                                                                 .شهذا مـ حديث ؿتادة مُْر »ؿال أيب :
 



 

 قراءتهما في ركعتي تحية املسجدما جاء في  :املبحث العاشر        
دخؾ ابـ مسرًقد ادسرجد ؾرٖتك شرارية ؾقؿرػ يهرع  » :وظـ ظع بـ رباح ؿال

ش  يف ادسجد ؾَال : × ورشقفف 

× ام يف افرـًة افثإٔرة ؾَرال افْبرلورـع وشجد ثؿ ؿژٱ  ٻ  ٻ  ژ
ثرؿ رـرع وشرجد وجِرس ؾَرال ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژؾَررأ ش»

افِٓرؿ إين أشرٖفؽ افْهرٔب إو  » ش»×افْبل

ؼى ظْرد إَىراع روأشٖفؽ اهلردى وافتَرك وافًٍرق وافثررى وافبر، يف جْات افًْٔؿ 

وتقؾَٔررًا ، ٓ يَْىررع  ورجرراةً ، وؿرررة ظررغ ٓ تٍْررد ، وأشررٖفؽ إيامٕررًا ٓ يرتررد  ، افرردٕٔا

يف أظرذ جْرة ×ومراؾَرة ٕبٔرؽ حمّرد، وزيْرة االيرامن ، وفباس افتَرقى  ، فِحّد

شاخلِد

 

( 1/12( وافدارؿىْل يف افسْـ )095رؿؿ2/132وهذه افرواية أخرجٓا افىزاين يف مسْد افنامٔغ )=

 ( مـ ضريؼ بَٔة، ظـ ظتبة، ظْف بف.3/33وافبَٔٓل يف افسْـ افُزى )

 . شظتبة بـ أيب حُٔؿ ؽر ؿقي »ؿال افبَٔٓل :

صردوا خيىرئ »(:1110رؿرؿ380َريرب افتٓرذيب )وظتبة بـ أيب حُٔؿ اهلّداين، ؿال ظْرف احلراؾظ يف ت

 .  شـثراً 

ٕبرذ : افْبرذ ضرحرؽ »:( 3/922ٕابذ مـ ٕبذ، وهق افىرح وافرمرل، ؿرال ابرـ مْيرقر يف فسران افًررب ) (2)

افقة مـ يد) أمامؽ أو وراة) . ٕبذت افقة إٔبذه ٕبذا إذا أفَٔتف مـ يد) ، و ٕبذتف ، صدد فُِثرة . و ٕبرذت 

  .شٔتف وأبًدتف ...، وـؾ ضرح : ٕبذافقة أيوا إذا رم

(1)  

ادىافررب افًافٔررة( وابررـ ظسرراـر يف ترراريخ دمنررؼ -1033رؿررؿ23/132أخرجررف ابررـ أيب ظّررر يف ادسررْد )

 ( ظـ ادَرئ، ٕا شًٔد بـ أيب أيقب، ظـ افًْامن بـ ظّرو افِخّل، ظـ ظع بـ رباح.33/201)

 .شهذا مرشؾ »ؿال ابـ ظساـر :

( وابـ أيب حاتؿ يف اجلرح 8/03ًامن بـ ظّرو افِخّل، ذـره افبخاري يف افتاريخ افُبر )ويف إشْاده افْ

 (0/930( ومل يذـرا ؾٔف جرحًا وٓ تًدييًف، وذـره ابـ حبان يف افثَات )8/113وافتًديؾ )

 ( فًِيفًل .110ويف  إشْاده ظع بـ رباح افِخّل، مل يسّع مـ ابـ مسًقد ـام يف جامع افتحهٔؾ )



 

 جاء في قراءتهما في صالة الضحى ما  :املبحث الحادي عشر
 »إٔف ؿال :  ×ظـ ظع بـ أيب ضافب ظـ افْبل 

ٱ  ٻ  ژ 

ڇ  ژ   ژٿ  ٿ  ٹ  ٹژ ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژ    ژٻ 

ژڇ   ڍ  ڍ  

ش 
 

. 

ـِ ظ »: × اهلل  قلرشر لاٍس : ؿرابوظـ  اب
 ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ژ 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  

 ،

 -إػ أن ؿرال -... 

 . ش

 

(2)   

أخرجف أبق ًٕٔؿ يف ـتراب ؿربران  »(:38ؿال احلاؾظ ابـ حجر يف جمافس أمايل إذـار يف صيفة افتسبٔح )

 .شادتَغ بسْديـ متهؾ ومَْىع ... ؿال أبق ًٕٔؿ بًد خترجيف : ؾٔف أفٍاظ مُذوبة، وآثار افقوع ظِٔف ًٓحة

(1)   

( مـ ضريؼ خِػ بـ ظع افَىًٔل، حدثْا حمّرد 551ؿرؿ2/123أخرجف ابـ اجلقزي يف ادقوقظات )

 بـ افرضيس، حدثْا افٍؤؾ بـ ظٔاض، ظـ شٍٔان افثقري، ظـ جماهد، ظـ ابـ ظباس ظْف . 

( 2533رؿرؿ3/20( وؿقام افسْة يف افسؽٔب وافسهٔب )2/155وأخرجف أبق ًٕٔؿ يف تاريخ أصبٓان )

 =ظـ ابـ ظباس ظْف بف ٕحقه.ي،ظـ فٔث،ظـ جماهد،شٍٔان افثقرمـ ضرا ظـ شًد بـ شًٔد اجلرجاين، ظـ 
 



 

 ء في قراءتهما في ركعتي الطوافما جا: املبحث الثاني عشر
ٱ   ژ وَ  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ إٔف ـان يَرأ يف افررـًتغ»:  ×ظـ جابر ظـ افْبل 

شژٻ  ٻ  
 

. 

ٱ  ٻ   ژؿررررأ يف رـًترررل افىرررقاف  ×أن افْبرررل »وظرررـ يًَرررقب برررـ زيرررد : 

شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ و ژٻ  
 

. 

بافبٔرت ثرؿ جراة مَرام إبرراهٔؿ ؾَررأ    × ضاف رشقل اهلل » :وظـ أيب راؾع ؿال 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ ثرؿ صرذ ؾَررأ بٍاحترة افُتراب و  ژ ۉ  ې  ې  ې   ېژ

 شذا) اهلل» :ؿررررررال ژپ  ڀ   ڀ  ڀ ژ  شذا) اهلل» :ؾَرررررال ژپ  پ    ٻ

 

ؾرام أبررد ، ؾيف بار) اهلل ؾّٔـ وورًف  ، هذا حديث مقوقع ظذ رشقل اهلل بيف صؽ »ؿال ابـ اجلقزي := 

وؾٔف جماهٔرؾ  ، شمـ صذ رـًتغ ؾِف ثقاب مقشك وظٔسك»وـٔػ حيسـ أن يَال :، هذا افقوع وما أشّجف 

 .شأحدهؿ ؿد ظِّف

 (.1/39ضل يف افميلة ادهْقظة )وواؾَف افسٔق

 ( مـ حديث جابر .2128رؿؿ1/883أخرجف مسِؿ يف افهحٔح ) (2)

( هذا اجلزة مـ افرواية براالدراج، وافهرحٔح أ را 1/302وؿد أظؾ اخلىٔب يف افٍهؾ فِقصؾ اددرج )

 صرحٔح شرْـ ثابتة مرؾقظة وفٔست بّدرجة، وؿد أجاب ظـ هذه افًِة افنٔخ حمّد ٕاس افرديـ إفبراين يف

(، وؿد مجًت بحثًا خاصًا هبذه اجلِّة مـ افرواية خِهت ؾٔف إػ ثبقت هذه اجلِّرة مرـ 2505أيب داود )رؿؿ

 افرواية .

(1)   

-2110رؿرؿ3/135( وابـ أيب ظّر يف ادسرْد )29813رؿؿ3/111أخرجف ابـ أيب صٔبة يف ادهْػ )

 دة، ظـ يًَقب بـ زيد.ادىافب افًافٔة( ظـ وـٔع، ظـ مقشك بـ ظبٔ

 . شهذا مرشؾ ومقشك ؤًػ »ؿال احلاؾظ :

ورًٔػ وٓ شرٔام يف  »( :3585رؿرؿ991ومقشك بـ ُظبٔدة اددين، ؿال ظْف احلاؾظ يف تَريب افتٓرذيب )

 .  شظبداهلل بـ ديْار وـان ظابداً 

صدوا مرـ »( :0823رؿؿ308ويًَقب بـ زيد بـ ضِحة افتّٔل، ؿال ظْف احلاؾظ يف تَريب افتٓذيب )

 ؾٓق مـ ضبَة افتابًغ.  شاخلامسة

 وينٓد فف حديث جابر افسابؼ . 



 

ة ثررؿ رـررع وشررجد ثررؿ ؿرررأ بٍاحترر شذا) اهلل»ؿررال:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ

ڀ  ڀ     ڀ  ڀ     پٻ  پ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ   ژ افُتررررررررراب و

 ژٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ    ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ژ   شٓ أظبرررررد إٓ اهلل» :ؿرررررال ژٺ

 .شثؿ رـع وشجد ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژ شٓ أظبد إٓ اهلل» :ؾَال

 اء في قراءتهما في صالة التوبةما ج :املبحث الثالث عشر
ؿٔررؾ : يررا رشررقل اهلل ـٔررػ يْبٌررل فِّررذٕب أن يتررقب مررـ  » ظررـ أيب ذر ؿررال :

»ؿرال شافرذٕقب ؟

ژٱ  ٻ  ٻ  ژ 

، ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

، ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 

 افدر ادْثقر( ومل أؿػ ظذ إشْاده . -8/399أخرجف ابـ مردويف يف افتٍسر ) (2)

 وهذه افرواية ؾٔٓا ؿراةة االخيفص يف إوػ وافُاؾرون يف افثإٔة ! وهل ختافػ ما يف افهحٔح . 



 

 

(2)   

ادِرؽ  ( إٔبٖٕا حمّد بـ ٕاس، إٔبٖٕا أمحد بـ ظبد2010رؿؿ1/192ـ اجلقزي يف ادقوقظات )أخرجف اب

افْٔسابقري، حدثْا إشامظٔؾ بـ شًٔد، حدثْا أمحد بـ إبراهٔؿ، حدثْا حمّد بـ حمّد بـ ظع إصًث، حدثْا 

سغ، حدثْا صرداد برـ ذيح بـ ظبد افُريؿ افتّّٔل، حدثْا جًٍر بـ حمّد بـ جًٍر بـ حمّد بـ ظع بـ احل

 حُٔؿ، حدثْا جرير، ظـ ظبد افًزيز بـ رؾٔع، ظـ زيد بـ وهب، ظـ أيب ذر، ظْف بف.

هذا حديث مقوقع مل يَِف رشقل اهلل وٓ رواه أبق ذر وٓ زيد برـ وهرب ويف إشرْاده  »ؿال ابـ اجلقزي :

امر احلراؾظ: هرذا حرديث باضرؾ جماهٔؾ وفَد أبدع افذي ووًف واجسأ ظذ افؼيًة بٖصٔاة براردة ؿرال أبرق ظر

 (.1/33.  وأؿره افسٔقضل يف افميلة ادهْقظة )شمُْر ٓ يتابع ظِٔف راويف واحلّؾ ؾٔف ظذ مـ دون جرير

احلّٔررد ظررـ  ووررع ظررذ جريررر بررـ ظبررد »( :113رؿررؿ288وؿررال افررذهبل يف تِخررٔص ادقوررقظات )

 .شبـ وهب ظـ أيب ذر ! وشْده جماهٔؾظبدافًزيز بـ رؾٔع ظـ زيد 



 

 املقصد الثالث

 ولم أقف لها عخلى دليل خاص ي استحسن العخلماء قراءتهما فيهاالصخلوات الت

  املبحث األول : قراءتهما في صالة التسبيح

حمّد ظبد افَرادر برـ أيب صرافح احلِبرل  ؿد ذـر االمام أبق» : ؿال ابـ ضقفقن

ں   ژرمحة اهلل ظِٔف أن مـ صذ صيفة افتسربٔح يَررأ بًرد افٍاحترة يف افرـًرة إوػ 

ويف  ژٱ  ٻ  ٻ   ژ  ويف افثافثررة ژٹ  ڤ ژويف افثإٔررة  ژڻ  ڻ  ڻ  

 .ش  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژافرابًة 

املبحث الثاني : قراءتهما في ركعتي االستصارة
صريفة آشرتخارة: مرـ هرؿ برٖمر وـران ٓ يردري ظاؿبترف وٓ » : ل افٌرزايلؿا

بررٖن يهررع  × يًرررف أن اخلررر يف ترـررف أو يف االؿرردام ظِٔررف ؾَررد أمررره رشررقل اهلل 

 ، ويف افثإٔة افٍاحتة و ژٱ  ٻ  ٻ ژرـًتغ يَرأ يف إوػ ؾاحتة افُتاب 

ش ..  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ
 

. 

 

 ( دحّد بازمقل.201-55صيفة افتسبٔح ثابتة : إير بٌٔة ادتىقع ) (2)

 (.32افسصٔح ) (1)

 مل أؿػ ظذ دفٔؾ خاص يف ختهٔص ؿراةهتام ؾٔٓا . (3)

 ( دحّد بازمقل.203-203صيفة آشتخارة ثابتة : إير بٌٔة ادتىقع ) (1)

( و 3/2313إٕررقار يف ؾورراًؾ افَرررآن )(. وإيررر: افٌرراؾَل، دحررات 1/103إحٔرراة ظِررقم افررديـ )( 9)

 ( .122افْقوي، إذـار )
( متًَبررًا 2/920ؿررال احلراؾظ يف ٕتراًج إؾُرار )مل أؿرػ ظرذ دفٔرؾ خرراص يف ختهرٔص ؿرراةهتام ؾٔٓرا؛  (3)

أما افَراةة يف رـًتل آشتخارة ؾِؿ أؿػ ظِٔٓا يف رة مرـ  »افْقوي يف ذـره ؿراةة افسقرتغ يف آشتخارة :

 اديث . إح

وؿد ذـر صٔخْا يف ذح افسمذي ـيفم افْرقوي، وؿرال : شربَف إفٔرف افٌرزايل يف االحٔراة. ومل أجرد فرذفؽ 

 =                                                                                 .شأصيًف وفُْف حسـ؛ ٕن ادَام يْاشب االخيفص ...
 



 

تهما في ركعتي الصروج من املنزل عند السفراملبحث الثالث : قراء

افثافثرة : يف اخلرروج مرـ افردار يْبٌرل إذا هرؿ  » : ؿال افٌرزايل يف آداب افسرٍر

 ژٱ  ٻ  ٻ ژباخلروج أن يهع رـًتغ أوٓ يَرأ يف إوػ بًرد افٍاحترة 

 .شويف افثإٔة االخيفص

املبحث الرابع : قراءتهما في صالة اإلحرام

 

فُررـ هررذه ادْاشرربة ٓ تسررقغ افَررقل »( بَقفررف :209يف بٌٔررة ادتىررقع ) وتًَبررف افنررٔخ حمّررد بررازمقل= 

 إتٓك .  شبادؼوظٔة وافتًٔغ

 ( مـ حرديث جرابر برـ ظبرد اهلل ريض اهلل ظرْٓام2205رؿؿ2/352ؿِت : أخرج افبخاري يف افهحٔح )

ِاّْا آ ×ؿال ـان رشقل اهلل  ِاّْا اف ـام رِ َة يف إُُمقرتخاشيً  رِ رآِن يَقل إذا هرَؿ أحردـؿ بِرإَمقرَة مـ افَسيً

َؽ ...تخُرَ) بًِِشِر افٍِريوِة ُثَؿ فَْٔؾ افِٓؿ إين أَ ؽ مـ غِ ؾَِرـْع رـًت  احلديث .  شِّ

 ( :209ؾِؿ يًغ يف احلديث ما يَرأ بف يف صيفة آشتخارة، ؿال افنرٔخ حمّرد برازمقل يف بٌٔرة ادتىرقع )

 .شة شقرة أو آيات مًْٔة بًد افٍاحتةؾٔف إٔف ٓ يتًغ يف افرـًتغ ؿراة»

ذـرر صرِقات وأدظٔرة  »: (203( يف ؾهرؾ ؿرال يف أوفرف )201) وؿد ذـرها افُِْرقي يف أثرار ادرؾقظرة

: وفْذـر ٕبذًا مْٓا أخذًا مـ وشِٔة افىافبغ إػ حمبة رب افًرادغ مرـ تٖفٍٔرات بًرض مريردي صرٔخ خمهقصة

خٍِٔة صٔخ ادنايخ ٕقر افديـ أمحد بـ ظّر بـ أشًد افيفهقري وؿد االشيفم مقٕٓا حسام افديـ ادإُبقري 

رتب تِؽ افرشافة ظذ مَدمة وثيفثة أبقاب وخامتة افباب إول يف وطاًػ افِٔؾ وافْٓار وإشبقع افثراين يف 

وطاًػ ادقاشؿ وإيام وافنٓقر وافسْغ وافباب افثافث يف صِقات وأدظٔة خمهقصة فَواة احلقاًج ودؾع 

 .شفًِؾ وافبيفيات وـؾ ذفؽ َٕيًف ظـ صٔخف وؽره مـ ادنايخ وافهقؾٔةا

 ٓ دفٔؾ ظِٔٓا مـ افسْة ؾيف تؼع أصيًف . يًْل

افسؽٔب يف صيفة رـًتغ ظْد دخقل بٔترف وظْرد خروجرف مىَِرًا دون تَٔٔرد بسرٍر أو  ×ثبت ظـ افْبل  (2)

 ( دحّد بازمقل . 52ؽره . إير : بٌٔة ادتىقع )

 (.2/110ٔاة ظِقم افديـ )إح (1)

ؿررال بًررض  »( :391ؿررال افْررقوي يف إذـررار )مل أؿررػ ظررذ دفٔررؾ خرراص يف ختهررٔص ؿررراةهتام ؾٔٓررا؛  (3)

ٱ  ٻ  ٻ  ژ ويف افثإٔرة :  ژٱ  ٻ  ٻ  ژ : يستحب أن يَررأ يف إوػ مرْٓام بًرد افٍاحترة أصحابْا

 .ش ژٻ  

 .شؿاشف ظذ رـًتل افٍجر »( بَقفف :58ؾتًَبف احلاؾظ ـام يف حتٍة إبرار )

 .أي ٓ دفٔؾ ظِٔٓا

فٔس فإلحرام صيفة ختهف، فُرـ إن أدرـترف افهريفة ؿبرؾ »( :29ؿال إفباين يف مْاشؽ احلج وافًّرة ) (1)

 .شحٔث أحرم بًد صيفة افيٓر ×إحرامف ؾهذ، ثؿ أحرم ظَب صيفتف، ـان فف أشقة برشقل اهلل 



 

إذا أراد االحرررام اؽتسررؾ وتقوررٖ وفرربس إزاره ورداةه ... ثررؿ  : » ؿررال افْررقوي

ٱ  ٻ   ژ يهرررع رـًترررغ ... ويسرررتحب أن يَررررأ يف افرـًرررة إوػ بًرررد افٍاحترررة

 .ش ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ ويف افثإٔة  ژٻ  

 املبحث الصامس : قراءتهما في صالة الحاجة

 

ٓجد يف إوػ يَرأ افٍاحتة شبع مرات وشرقرة وهل رـًتان يهِٔٓام بًد صيفة افت

ؿؾ يا أهيا افُاؾرون مرة ويف افثإٔة افٍاحتة شبع مرات وشقرة االخريفص ويَرقل بًرد 

ؼ مرررات ويَررقل : يررا ؽٔرراث رافسرريفم شرربحان اهلل وبحّررده شرربحان اهلل افًيررٔؿ ظرر

چ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃچ  چ  چ   ژ  ؼ مرررات وـررذفؽرادسررتٌٔثغ . أؽثْررا ظرر

 .  [8]افتحريؿ: ژڇ  ڇ  

 املبحث السادس : قراءتهما في صالة عاشوراء
ٱ   ژ :ويف افثإٔررة، يف إوػ بًررد افٍاحتررة شررقرة افنررّس  :وهررل شررت رـًررات

 :ويف اخلامسررة، شررقرة االخرريفص  :ويف افرابًررة ژٹ  ڤ   ژ :ويف افثافثررة،  ژٻ

ٱ   ژ :ويَررأ ؾٔٓرا، فسريفم ويسرجد بًرد ا، شقرة افْراس  :ويف افسادشة، شقرة افٍِؼ 

 .ويسٖل اهلل حاجتف ، شبع مرات ژٻ  ٻ  

 ابع : قراءتهما في صالة الصصماءاملبحث الس
رـًات يهِٔٓا يف يقم ظاصقراة وآخر مجًة مـ رموان ويقم افسوية  أربعوهل 

ويقم ظٔد إوحك ويقم ظرؾة وخامس ظؼر صرًبان ويَررأ يف إوػ بًرد افٍاحترة 

 

 ( فِسخاوي .95ار ادساؾر واحلاج )(. وإير آبتٓاج بٖذـ325إذـار ) (2)

افنٔخ ابـ باز رمحف اهلل تًاػ يسٖل ظرـ ؿرراةة مل أؿػ ظذ دفٔؾ خاص يف ختهٔص ؿراةهتام ؾٔٓا؛ شًّت  (1)

ختهٔص افرـًتغ هباتغ افسقرتغ ٓ دفٔؾ ظِٔف، بؾ هلا أن تَرأ  »هاتغ افسقرتغ يف رـًتل االحرام ؾٖجاب :

 .اهر شةما صاةت ـافرجؾ بًد افٍاحت

( 382رؿرؿ2/118. إير : صحٔح افسؽٔب وافسهٔرب ) ×ثبتت صيفة احلاجة، وفُْٓا خاصة بافْبل  (3)

 ( فألفباين .83-09وافتقشؾ إٔقاظف وأحُامف )

 ( فُِْقي.220مل أؿػ ظذ دفٔؾ خاص يف ختهٔص ؿراةهتام ؾٔٓا؛ إير : ٔثار ادرؾقظة ) (1)

 ( فُِْقي.220ا. إير : أثار ادرؾقظة )هذا افهيفة مبتدظة ٓ دفٔؾ ظِٔٓ (9)



 

ص إحدى ظؼ مرة ويف افثإٔة شقرة ؿؾ يا أهيا افُراؾرون ثريفث مررات شقرة االخيف

وشقرة االخيفص إحدى ظؼة مرة ويف افثافثة شقرة افتُاثر مرة وشرقرة االخريفص 

ؼ مرررة ويف افرابًررة آيررة افُرررد ثرريفث مرررات وشررقرة االخرريفص مخسررا رإحرردى ظرر

 . وظؼيـ مرة

 شر من املحرمة يوم العااملبحث الثامن : قراءتهما في صال
ٱ  ٻ   ژو ، وهل رـًتان يف ـؾ رـًة بًد افٍاحتة شقرة االخيفص ثيفث مرات

 . مرة  ژٻ  

 قراءتهما في صالة يوم االستفتاحاملبحث التاسع : 
يف ـؾ رـًة يَرأ ، وهل مخسقن رـًة  ، يقم آشتٍتاح هق اخلامس ظؼ مـ رجب

وبًرد افرزوال ، هذا وؿت االذاا ،  بًد افٍاحتة شقرة االخيفص وادًقذتغ مرة مرة

ثرؿ يهرع ثرامن رـًرات بًرد ، يَررأ ؾٔٓرا مرا صراة ، مـ ذفؽ افٔقم يهع ثامن رـًرات 

ثرؿ بًرد افٍرراغ ، يف ـؾ رـًة بًد افٍاحتة شقرة االخيفص وشرقرة افُراؾرون ، افيٓر

وآمرـ  ، راتمرر ؼرفؽ شقرة االخيفص وآيرة افُررد ظروـذ، يَرأ افٍاحتة ماًة مرة 

وشقرة إًٕام وافُٓػ ومريؿ وضرف وآمل ، ؼ مرات رشقل إػ آخر شقرة افبَرة ظافر

افسرجدة ويرس وافهرراؾات وحرؿ افسررجدة وشرقرة افردخان وشررقرة افٍرتح وافقاؿًررة 

، ثؿ يَقل : يا ؿايض حقاًج افىافبغ مررة ، وادِؽ وإذا افسامة إنَت إػ آخر افَرآن 

 . ظـ جًٍر افهادا وهذا ـِف مَْقل، ويدظق بدظاة آشتٍتاح 

 اءتهما في صالة آخر جمعة من رجباملبحث العاشر : قر

 

 ( فُِْقي.222هذا افهيفة مبتدظة ٓ دفٔؾ ظِٔٓا . إير : أثار ادرؾقظة ) (2)

 ( فُِْقي.222هذا افهيفة مبتدظة ٓ دفٔؾ ظِٔٓا .  إير : أثار ادرؾقظة ) (1)

 ( فُِْقي.221هذا افهيفة مبتدظة ٓ دفٔؾ ظِٔٓا .  إير : أثار ادرؾقظة ) (3)



 

صيفة آخر مجًة مـ رجب فىقل افًّر وهل اثْتا ظؼ رـًة بثيفث تسِٔامت يَرأ 

ٱ  ٻ   ژو ،مرة ژٱ  ٻ  ٻ   ژو، يف ـؾ رـًة بًد افٍاحتة آية افُرد مرة 

يا أجؾ مـ  :ذا افدظاةوبًد ـؾ شيفم يَرأ ظؼ مرات ه، ثيفث مرات  ژٻ  ٻ  

، ويا أـرم مـ ـؾ ـريؿ ، ويا أظز مـ ـؾ ظزيز ، ويا أظيؿ مـ ـؾ ظئؿ ، ـؾ جِٔؾ 

إٔت ريب ٓ ، ويا خر مـ ـؾ أحد ، ويا أوحد مـ ـؾ واحد ، ويا أرحؿ مـ ـؾ رحٔؿ 

يا أرحؿ ، يا ؽٔاث ادستٌٔثغ ورجاةهؿ أؽثْل بٍوِؽ ورمحتؽ ، رب يل ؽر) 

وهب يل ظّرا ضقييف يف روا) يا ـريؿ يا ، ّري مدا يف خر وظاؾٔة ومد ظ، افرامحغ 

هق احلل  اشتٌٍر اهلل افذي ٓ إفف إٓ :ويَقل ثيفث مرات، وهاب يا رحٔؿ يا تقاب 

 . ه وأتقب إفٔف إٕف هق افتقاب افرحٔؿررافَٔقم واشتًهّف واشتْه

 م الرتويةاملبحث الحادي عشر : قراءتهما في صالة يو
ٱ   ژويف افثإٔرة ، ر ريف إوػ بًد افٍاحترة شرقرة افًهر :رـًاتوهل شت 

 ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ژويف افرابًرة ، ويف افثافثة شقرة افُراؾرون  ژٻ  

يف ـؾ رـًة شقرة االخيفص ثيفث مرات، ثؿ يهع رـًتغ ، ثؿ يسِؿ 
 

 . 

 

 ( فُِْقي.223هذا افهيفة مبتدظة ٓ دفٔؾ ظِٔٓا .  إير : أثار ادرؾقظة ) (2)

 ( فُِْقي.223هذا افهيفة مبتدظة ٓ دفٔؾ ظِٔٓا . إير : أثار ادرؾقظة ) (1)



 

 الصاتمة
ل، وافترل روٓ حترأمحد ريب افًع افُريؿ وأصُره ظذ ًّٕف وآًٓف افتل ٓ تًرد 

ؼؾت ؾٔرف بخدمرة افَررآن رمْٓا ًّٕة آبترداة وإٓتٓراة مرـ هرذا افبحرث افرذي تر

افُريؿ وافسرْة افْبقيرة، وظنرت مًرف أيامرًا أ رؾ ؾٔٓرا مرـ ادًرغ افهرايف واشرتْر 

 بٖؿقال أهؾ افًِؿ . 

 تِخٔهًا فِبحث مع أبرز افْتاًج :  خاتمة البحثوأشجؾ يف 

ظررررردة  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ و ژٱ  ٻ  ٻ   ژشرررررقرة إٔررررف وردت يف  -

 أحاديث ٕبقية تدل ظذ ؾوآًِام. 

أين مل أؿػ ظذ حديث مَبقل ؾٔف ؿراةة هاتغ افسقرتغ يف صيفة مٍروورة، ومرا  -

ورد ؾٓق ؤًػ. وإٕام ثبت ظـ ظّرر ريض اهلل ظْرف إٔرف ؿرأمهرا يف صريفة افٍجرر يف 

 افسٍر. 

 ت افتىقظٔة وهل افهِقات افتافٔة يف : ؿرأمها يف بًض افهِقا× ثبت أن افْبل  -

 رـًتل افٍجر . -2

 افرـًتغ بًد ادٌرب . -1

 صيفة افقتر  .  -3

 رـًتل افىقاف  . -1

ؿرأمها يف بًض افهِقات ادٍرووة وافتىقظٔة وفُـ مل يثبت × وورد أن افْبل  -

 مْٓا رة، وهل افهِقات افتافٔة : 

 صيفة افٍجر .  -2

 صيفة ادٌرب .  -1

 رـًتا صيفة افًك . -3



 

 صيفة يقم افسبت  .   -1

 صيفة ما بغ ادٌرب وافًناة يقم اخلّٔس. -9

 صيفة أربع رـًات بًد افًناة. -3

 افهيفة يف جقف افِٔؾ . -0

 افرـًتان بًد افقتر . -8

 رـًتا حتٔة ادسجد  . -5

 صيفة افوحك  . -20

 يف صيفة افتقبة  .  -22

ووؿٍت ظذ اشتحباب افًِامة فَراةة هاتغ افسقرتغ يف بًرض افهرِقات  -

افثابتة فُـ ٓ يقجد دفٔرؾ خراص يف ذفرؽ، ويف بًرض افهرِقات افترل مل  افتىقظٔة

 أصيًف :× ظـ افْبل  تثبت

صيفة افتسبٔح. وأصرؾ صريفة افتسربٔح ثابترة، فُرـ مل تثبرت افَرراةة ؾرٔٓام  -2

 بسقرا االخيفص. 

رـًتا آشتخارة. وأصرؾ صريفة آشرتخارة ثابترة، فُرـ مل تثبرت افَرراةة  -1

 ؾٔٓام بسقرا االخيفص. 

 أصيًف :  ×ٓل ؽر ثابتة ظـ افْبل افهِقات افتافٔة ؾو

 رـًتا اخلروج مـ ادْزل ظْد افسٍر. -2

 صيفة االحرام. -1

 صيفة احلاجة. -3

 صيفة ظاصقراة . -1

 صيفة اخلهامة . -9



 

 صيفة يقم افًاذ مـ ادحرم . -3

 صيفة يقم آشتٍتاح . -0

 صيفة آخر مجًة مـ رجب . -8

 صيفة يقم افسوية . -5

 حاديث ادتًَِة بتٍسر افَرآن وؾواًِف . وأويص بُثرة آظتْاة بإ -



 

 املصادر واملراجع
احلِرٔؿ افُِْرقي ت  ، ٕيب احلسرْات ظبرداحلل برـ حمّرد ظبرد -2

 بروت.  –هر، دار افُتب افًِّٔة 2109، حتَٔؼ : حمّد زؽِقل، افىبًة إوػ ظام  هر2301

هر، حتَٔرؼ: ظرادل 810، ٕمحد بـ أيب بُر افبقصري ت -1

 افرياض.  –هر، مُتبة افرصد 2125بـ شًد، وافسٔد بـ حمّقد، افىبًة إوػ ظام 

:  فًريفة افرديـ ظرع برـ بِبران افٍرارد ، حتَٔرؼ : صرًٔب   -3

 بروت .  -هر. مٗشسة افرشافة 2121 -هر2108إرٕاؤوط . افىبًة إوػ 

 بروت .  –هر، ضبًة دار ادًرؾة 909، ٕيب حامد حمّد بـ حمّد افٌزايل ت -1

هر، حتَٔؼ : جمردي محرقدة، افىبًرة إوػ 300، فًبد افٌْل بـ ظبدافقاحد ادَدد ت  -9

 افَاهرة.  –هر، دار أثار 2111ظام 

ربجل، ؿاشرؿ افْرقري، رهرر، حتَٔرؼ : ظرع افنر303يا حئك برـ ذف افْرقوي ت ، ٕيب زـر -3

 هر .  2111افىبًة إوػ ظام 

هرر، 522، جليفل افرديـ ظبرد افررمحـ  افسرٔقضل ت -0

 روت. ب -، مٗشسة افُتب افثَاؾٔة  هر2129افٍتاح، افىبًة إوػ ظام  حتَٔؼ: خافد ظبد

: ٕمحد بـ ظع بـ حجر افًسَيفين . حتَٔؼ حمّد ظع افبجراوي ، تهرقير    -8

 دار ادًرؾة . 

، حتَٔرؼ : حمّرقد حسرـ ٕهرار ، افىبًرة إوػ ،   -5

 بروت .  –دار افُتب افًِّٔة 

هرر ، حتَٔرؼ : ـامرؾ 031فًيفة افرديـ مٌِىراي برـ ؿِرٔج احلٍْرل ت   -20

 هر .2125مُة ، افىبًة إوػ  –ظقيوة ، مُتبة ٕزار افبار 

هر ، حتَٔؼ : ظادل افًرزازي ، افىبًرة إوػ ظرام 130إمايل ، فًبد ادِؽ بـ حمّد ابـ بؼان ت -22

 افرياض .  –هر ، دار افقضـ 2128

هرر ، 891، ٕيب افٍورؾ أمحرد برـ ظرع افًسرَيفين ت  -21

 افُقيت .  –هر ، افدار افسٍِٔة 2108حتَٔؼ : صيفح افديـ مَبقل ، ضبًة ظام 

هر، دار اهلجرة 2113، دحّد بـ ظّر بازمقل، افىبًة افرابًة ظام   -23

 افسًقدية.  –



 

شؿ ظع بـ احلسرغ برـ هبرة اهلل افنراؾًل  ابرـ ظسراـر : حتَٔرؼ ظّرر برـ : ٕيب افَا  -21

   هر .2129ؽرامة افًّروي ، دار افٍُر ، بروت ، افىبًة إوػ 

 -هرر، مُتبرة اخلرإجل 2352، ٕمحرد برـ ظرع اخلىٔرب افبٌردادي . افىبًرة إوػ   -29

 افَاهرة.

 -مراؿبرة : حمّرد خران . افْراذ ظرامل افُترب  : حلّزة بـ يقشرػ افسرّٓل . حترت  -23

 هر . 2102بروت ، 

م  . مىبًرة دار 2580-م2551: دحّرد برـ إشرامظٔؾ افبخراري . افىبًرة إوػ   -20

 بروت . -اهلْد . تهقير دار افُتب افًِّٔة  -ادًارف افًثامٕٔة 

هرر . خترريج 133-351ٔرب افبٌردادي : ٕمحد برـ ظرع ثابرت أيب بُرر اخلى  -28

-هرر2120وتًِٔؼ : أيب ظبٔدة منٓقر بـ حسـ آل شِامن وأيب حذيٍرة أمحرد افنرَرات . افىبًرة إوػ 

 افسًقدية .  -م . دار افهًّٔل 2550

     . ادْتخب مـ مًجؿ صٔقخ أيب شًد افسًّاين = 

هرر، حتَٔرؼ : 950فرمحـ برـ ظرع ابرـ اجلرقزي ت، ٕيب افٍرج ظبردا -25

 بروت.  –هر، دار افُتب افًِّٔة 2129مسًد افسًدين، افىبًة إوػ ظام 

: فًبد افُريؿ بـ حمّد افَزويْل  افراؾًل : حتَٔؼ : ظزيز اهلل افًىراري .   -10

 اهلْد.  -هر . ظـ ضبًة ادىبًة افًزيزية 2108دار افُتب افًِّٔة  

هر، حتَٔؼ : ؾقاز افزمرريل، وحمّرد 891، فِحاؾظ أمحد بـ ظع ابـ حجر افًسَيفين  -12

 بروت.  –هر، دار افُتاب افًريب 2100افبٌدادي، افىبًة إوػ ظام 

: ٕيب افَاشؿ إشامظٔؾ بـ حمّد بـ افٍوؾ إصبٓاين  افتّٔل ، حتَٔؼ : أيّـ   -11

 م . دار احلديث ر افَاهرة . 2553هر/2121صًبان . افىبًة إوػ  بـ صافح بـ

 هر . ضبًة دار ادًرؾة ر بروت .001، الشامظٔؾ بـ ظّر بـ ـثر  ت  -13

هر حتَٔؼ : صٌر افباـسرتاين 891تَريب افتٓذيب : ٕيب افٍوؾ أمحد بـ ابـ حجر افًسَيفين ت -11

 هر .2123ىبًة إوػ . دار افًاصّة ر افرياض . اف

-: دحّد بـ أمحد بـ ظثامن افرذهبل .  بحاصرٔة ادسرتدر) تهرقير دار ادًرؾرة   -19

 بروت . 

هرر ، حتَٔرؼ : يراه برـ إبرراهٔؿ ، افىبًرة 018، دحّد برـ أمحرد افرذهبل ت  -13

 افرياض .  –هر ، مُتبة افرصد 2125إوػ ظام 



 

: ٕيب ظّر يقشػ بـ ظبد اهلل افَرضبل  ابرـ ظبرد افرز .   -10

 حتَٔؼ : هٔئة مـ افًِامة بقزارة إوؿاف ر يف ادُِّة ادٌربٔة . افىبًة إوػ .

، فًرع ابرـ ظرراا افُْراين ، حتَٔرؼ : ظبرد   -18

هررر دار افُتررب افًِّٔررة ر 2355د افِىٔررػ ، وظبررد اهلل حمّررد . افىبًررة إوػ. تهررقير شررْة افقهرراب ظبرر

 بروت.

: ٕيب احلجاج يقشػ بـ ظبد افرمحـ ادزي . حتَٔؼ: بنار ظرقاد   -15

 بروت -هر . مٗشسة افرشافة 2123هر ر 2103مًروف . افىبًة افثإٔة 

حمّد بـ حبان افبستل . حتت مراؿبة : افدـتقر حمّد ظبد ادًٔد خران. افىبًرة : ٕيب حاتؿ   -30

 . مىبًة جمِس داًرة ادًارف افًثامٕٔة ر اهلْد.  2103هر ر 2353إوػ 

: د خِٔؾ بـ ـُِٔدي افًيفًل. حتَٔؼ: فهيفح افديـ أيب شًٔ  -32

 بروت . -هر . ظامل افُتب . مُتبة افْٓوة احلديثة 2100افثإٔة محدي ظبد ادجٔد افسٍِل . افىبًة 

: ٕيب ظٔسرك حمّرد برـ   -31

ظٔسك بـ شقرة افسمذي . حتَٔؼ : أمحد حمّد صاـر ، وحمّد ؾٗاد ظبد افباؿل، وإبرراهٔؿ ظىرقة ظرقض . 

 بروت . -افًريب  تهقير دار إحٔاة افساث

هرر . افىبًرة 310: ٕيب حمّد ظبد افرمحـ بـ حمّد بـ إدريرس ابرـ أيب حراتؿ ت   -33

 بروت . -هر . مىبًة جمِس داًرة ادًارف افًثامٕٔة ر اهلْد. تهقير دار إحٔاة افساث افًريب 2302إوػ 

، فًّر بـ ظع برـ ادَِرـ إٕهراري،   -31

 افرياض. -هر، حتَٔؼ: محدي ظبد ادجٔد افسٍِل، دار افْؼ: مُتبة افرصد 2120افىبًة: إوػ ظام 

يـ ظبرد افرّرمحـ برـ أيب بُرر افّسرٔقضل، دار افٍُرر،  -39 ، جلريفل افردا

 هر.2103بروت، افىبًة افثإٔة، 

هرر حتَٔرؼ: حمّرد شرًٔد افبخراري ، افىبًرة إوػ ظرام 330ٕمحد بـ شِٔامن افىرزاين ت  -33

 بروت. –هر، دار افبناًر 2100

ره: شرٍـ ديررٕرغ . رهرر . ٕنر130، ٕيب ًٕٔؿ أمحد بـ ظبد اهلل إصربٓاين ت   -30

 هر .2109م . تهقير افدار افًِّٔة ر اهلْد 2531هر ر 2532يريؾ ، فٔدن

هرر ، 335، ٕيب افنٔخ ظبد اهلل بـ حمّرد إصربٓاين ت  -38

 بروت .  –هر ، دار افُتب افًِّٔة 2120افىبًة إوػ ظام 

هرر ، حتَٔرؼ: صرًٔب 092، دحّد بـ أيب بُر ابـ ؿرٔؿ اجلقزيرة ت   -35

 بروت .  -هر . مٗشسة افرشافة 2103اؤوط . افىبًة افثافثة ظؼ إرٕاؤوط وظبد افَادر إرٕ



 

 –هر، مُتبة ادًرارف 2129، دحّد ٕاس افديـ إفباين، ضبًة ظام  -10

 افرياض . 

هرر . دار 2121: فسرًٔد برـ مْهرقر اخلراشراين : حتَٔرؼ : شرًد آل محٔرد ، افىبًرة إوػ   -12

  افرياض . -افهًّٔل 

، فًبرد اهلل برـ ظبرد افررمحـ افردارمل ، ؾرقاز زمرريل وخافرد افًِّرل ، افىبًرة إوػ ظرام   -11

 افَاهرة .  –هر ، دار افريان 2100

 باـستان .  –هر ، حديث أـادمل 383: فًع بـ ظّر افدارؿىْل ت  -13

إظيّرل،  هرر، حتَٔرؼ : حمّرد ورٔاة افررمحـ198، ٕمحد بـ احلسغ افبَٔٓل ت  -11

 افرياض .  –هر، مُتبة افرصد 2111 –افىبًة إوػ 

 : دحّد بـ يزيد افَزويْل ابـ ماجف . حتَٔؼ : حمّد ؾٗاد ظبد افباؿل وتهقير دار افٍُر .   -19

هرر ، مىبًرة 2311هرر ، افىبًرة إوػ 198: ٕيب بُر أمحد بـ احلسغ افبَٔٓل ت  -13

 اهلْد .  -يامٔة جمِس داًرة ادًارف افْ

افُزى ، ٕمحد بـ صًٔب افْساًل . حتَٔؼ : دـتقر ظبد افٌٍار افبْداري، وشٔد ـنوي .   -10

 بروت . -هر . دار افُتب افًِّٔة 2122افىبًة إوػ 

ٕيب داود افسجسرتاين . حتَٔرؼ : ظرزت ظبٔرد افردظاس ، وظرادل افسرٔد . افىبًرة إوػ   -18

 بروت . -ث هر . دار احلدي2388

هرر ، حتَٔرؼ : صرًٔب إرٕراؤوط وؽرره ، 018، حمّرد برـ أمحرد افرذهبل ت   -15

 هر .2121بروت ، افىبًة افًاذة ظام  –مٗشسة افرشافة 

: ٕيب جًٍر أمحد بـ حمّد بـ شيفمة افىحاوي . حتَٔؼ : حمّد زهري افْجار .   -90

 بروت . -دار افُتب افًِّٔة هر . 2355افىبًة إوػ 

هر 2120: ٕيب بُر أمحد بـ احلسغ افبَٔٓل . حتَٔؼ : حمّد زؽِقل . افىبًة إوػ   -92

 بروت . -. دار افُتب افًِّٔة 

حمّد برـ إشرحاا برـ خزيّرة  . حتَٔرؼ: افردـتقر حمّرد مهرىٍك إظيّرل .   -91

 بروت . - افىبًة إوػ . ادُتب االشيفمل

: مع ذحف ؾتح افباري ، ترؿٔؿ حمّد ؾٗاد ظبد افباؿل، مهقرة افىبًة افسرٍِٔة ر   -93

 بروت . -دار ادًرؾة 

ؼ: دار ر، دسِؿ بـ احلجراج افْٔسرابقري، حتَٔرؼ: حمّرد ؾرٗاد ظبرد افبراؿل، دار افْر -91

 بروت. –إحٔاة افساث افًريب 



 

ا صيفة افْبل مرـ حرغ ـران يُرز إػ أن يٍررغ مْٓرا فنرّس افرديـ وشٔا  -99

هرر ،  دار 2123حمّد بـ أيب بُر ابـ ؿٔؿ اجلقزية، حتَٔؼ: بسام ظبد افقهاب اجلرايب،  افىبًرة إوػ ظرام 

 بروت . –ابـ حزم 

َٔؼ: ، فنّس افديـ حمّد بـ أيب بُر ابـ ؿٔؿ اجلقزية، حت -93

 افرياض. -هر، دار افًاصّة 2128ظع بـ حمّد افدخٔؾ هلل، افىبًة افثافثة ظام 

: ٕيب جًٍر حمّرد برـ ظّررو افًَرٔع . حتَٔرؼ: افردـتقر ظبرد ادًىرل ؿًِجرل . افىبًرة   -90

 هر  دار افُتب افًِّٔة ر بروت .2101إوػ 

ظبد اهلل بـ حمّد بـ جًٍرر إصربٓاين  أيب : ٕيب حمّد   -98

هرر  ، مٗشسرة افرشرافة ، 2100افنٔخ . دراشة وحتَٔؼ ظبد افٌٍرقر ظبرد احلرؼ افبِرقر ، افىبًرة إوػ 

 بروت .

. قر حمٍرقظ افررمحـ زيرـ اهلل افسرٍِل. حتَٔرؼ: افردـت 22ر2: فِدارؿىْل ظع بـ ظّر مـ ج  -95

 ادديْة ادْقرة .  -ضٔبة هر دار 2121ر  2109افىبًة إوػ 

، اشرؿ ادٗفرػ:  ظبرد افررمحـ برـ حمّرد برـ إدريرس برـ مٓرران افررازي أبرق حمّرد   -30

 ، حتَٔؼ : حمب افديـ اخلىٔب 2109 -بروت  -، دار افْؼ : دار ادًرؾة  هر310ت

ط. إدارة  . حتَٔرؼ: إرصراد احلرؼ . 950: ٓبرـ اجلرقزي ت  -32

 ترمجان افسْة ر ٓهقر .

هرر، حتَٔرؼ : 305، ٕيب احلسغ حمّد بـ اديٍر بـ مقشرك ت  -31

 افَاهرة .  -هر ، دار احلديث 2111محزة أمحد افزيـ ، ضبًة ظام 

، اشرؿ ادٗفرػ:  زيرـ افرديـ أيب افٍررج ظبرد افررمحـ ابرـ   -33

 -هر ، دار افْؼر : دار ابرـ اجلرقزي 059صٓاب افديـ افبٌدادي ثؿ افدمنَل افنٓر بابـ رجب افقؾاة: 

 هر  ، افىبًة : افثإٔة ، حتَٔؼ : أبق مًاذ ضارا بـ ظقض اهلل بـ حمّد2111 -افسًقدية / افدمام 

فًسرَيفين ، اشؿ ادٗفػ:  أمحد بـ ظع بـ حجر أبق افٍورؾ ا  -31

 بروت ، حتَٔؼ : حمب افديـ اخلىٔب. -، دار افْؼ : دار ادًرؾة  891افناؾًل افقؾاة: 

هر، حتَٔؼ : أمحرد برـ ؾرارس افسرِقم، افىبًرة 131، جلًٍر بـ حمّد ادستٌٍري ت  -39

 بروت.  –هر، دار ابـ حزم 2110إوػ ظام 

ابـ افرضريس . حتَٔرؼ: ؽرزوة بردير . افىبًرة إوػ   : ٕيب ظبد اهلل حمّد بـ أيقب  -33

 هر دار افٍُر ر دمنؼ .2108



 

: ٕيب ظبٔد افَاشرؿ برـ شريفم . أ حتَٔرؼ: وهبرل شرِٔامن ؽراوجل . افىبًرة إوػ   -30
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هرر، افىبًرة 819هر، اختكه أمحد بـ ظع ادَريرزي ت151، دحّد بـ ٕك ادرزي ت -01
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هر ، حتَٔؼ : حئك خمتار ؽزاوي ، 339بـ ظدي اجلرجاين ت  ، فًبد اهلل  -03

 هر .2105بروت ، افىبًة افثافثة  –دار افٍُر 
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 حِب .  –هر، مُتبة ادىبقظات االشيفمٔة 2113أبقؽدة، افىبًة إوػ ظام 

00-  ،

هررر، دار 2128هررر، حتَٔررؼ : رؾًررت ؾررقزي، افىبًررة إوػ ظررام 325دحّررد بررـ ظبدافقاحررد افٌرراؾَل ت

 بروت.  –افبناًر االشيفمٔة 

: هرر، حتَٔرؼ891ًسرَيفين ت برـ حجرر اف، ٕمحد بـ ظع  -08

 مك .  –هر، مىبًة اددين 2123ـٔيفين خٍِٔة، افىبًة إوػ ظام 

)جمّقع ؾٔف ظؼة أجزاة حديثٔة(، حتَٔؼ : ٕبٔرؾ جررار ، افىبًرة    -05

 بروت. –هر ، دار افبناًر االشيفمٔة 2111إوػ ظام 



 

هر ، حتَٔؼ : حسام افديـ افَدد ، 800بـ أيب بُر اهلٔثّل ت، فًع   -80

 هر ، مُتبة افَدد . 2121ضبًة ظام 

: ٕيب ظبد اهلل حمّرد برـ ظبرد اهلل احلراـؿ افْٔسرابقري . افىبًرة إوػ   -82
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         بروت . - داود شِٔامن بـ داود بـ اجلارود  افىٔافز . تهقير دار ادًرؾة : ٕيب -81

 مستخرج أيب ظقإة .   *
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ٕيب بُرر ظبرد اهلل برـ حمّرد برـ أيب صرٔبة، ، حتَٔرؼ: ظرادل افًرزازي وأمحرد  ، -81
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: فًبرد افررزاا برـ مهرام افهرًْاين . حتَٔرؼ: حبٔرب افررمحـ إظيّرل. افىبًرة إوػ   -51
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: ٕيب بُر ظبداهلل بـ حمّد برـ إبرراهٔؿ برـ ظرثامن افًبزر  ابرـ أيب   -53
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 م دار ابـ اجلقزي ر افسًقدية.2550هر ر 2128احلسْٔل . افىبًة إوػ 
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 افرياض .  –مُتبة افرصد 
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 هر .2129افرياض . افىبًة إوػ -اظتْاة أذف ظبد ادَهقد .ط دار ضزية 

هر . حتَٔرؼ : ٕرقر افرديـ ظرس ، 018: فإلمام حمّد بـ أمحد بـ ظثامن افذهبل ت  -201

 ؿىر .  –دار إحٔاة افساث االشيفمل 
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هر ، حتَٔرؼ : حمّرد برـ رزا برـ ضرهرقين، افىبًرة : إوػ،  135احلسـ بـ ظع افبٌدادي اخليفل افقؾاة: 

 افَاهرة . -هر ، دار افْؼ : مُتبة فْٔة 2121

هرر، حتَٔرؼ  ٕرقر 950ـ ظع ابرـ اجلرقزي ت، فًبدافرمحـ ب -203
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 بروت . –، ظامل افُتب هر2103
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 233 ............................................. ادبحث افثاين : ما جاة يف ؿراةهتام يف رـًتل صيفة افًك

 230 ..............................................ادبحث افثافث : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة يقم افسبت  

 238 ........................................... ادبحث افرابع : ما جاة  يف ؿراةهتام يف افرـًتغ بًد ادٌرب

 235 ....................... ادبحث اخلامس : ما جاة يف ؿراةهتام ما بغ ادٌرب وافًناة يقم اخلّٔس

 200 ......................... ربع رـًات بًد افًناةادبحث افسادس : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة أ

 202 .......................................  ادبحث افسابع : ما جاة يف ؿراةهتام يف افهيفة يف جقف افِٔؾ

 201 ........................................................ادبحث افثامـ : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة افقتر  

 203 ............................................. ادبحث افتاشع : ما جاة يف ؿراةهتام يف افرـًتغ بًد افقتر

 200 ...........................................ادبحث افًاذ : ما جاة يف ؿراةهتام يف رـًتل حتٔة ادسجد  



 

 208 ..........................................ؿراةهتام يف صيفة افوحك  ادبحث احلادي ظؼ : ما جاة يف 

 205   ...........................................ادبحث افثاين ظؼ : ما جاة يف ؿراةهتام يف رـًتل افىقاف  

 280 ..............................................ادبحث افثافث ظؼ : ما جاة يف ؿراةهتام يف صيفة افتقبة  

281 

 281 .................................................................... ادبحث إول : ؿراةهتام يف صيفة افتسبٔح
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