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 لخصامل
السور واآليات    :البحثعنوان   قراءة بعض  الواردة يف  الصالة دبر  األحاديث 

 مجعًا ودراسة.

هيدف البحث إىل مجع ما تفرق من األحاديث الواردة يف قراءة    :البحثأهداف  

دبر   القرآن  من  خترجيالصالة  يشء  وإىل  واحد.  مكان  يف  السنة  مصادر  ،  هامن 

 ق القواعد احلديثية. وف واحلكم عليها قبوالً وردًا عل 

البحث البحث    :خطة  مقدمة،  جاء  وفهارس.ومومتهيد  يف  وخامتة،   قصدين، 

البحث   قراءة  وتناول  يف  الواردة  األحاديث  الصالة  :  دبر  القرآن  من  رواية  يشء 

 . ودراية

النبي    :أهم النتائج ومتييز ما صح مما مل يصح مما ورد يف قراءة  ،  ×كامل هدي 

 . صالةلار بديشء من القرآن 

، ومجع مرويات قراءة الصالةدبر األذكار النبوية التي تقال مجع  :أهم التوصيات

 . املعوذات

 . أذكار ،صالة ،دبر، قراءة ،حديث ،قرآن :الكلمات املفتاحية
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 ـةاملقدمـــ
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

و ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هلل  احلمد  بإنَّ  منعوذ  ومن  اهلل  أنفسنا،  ن رشور 

لنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال  سيئات أعام

 إله إال اهلل، وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله.

 . [ 210عمران: آل  ] ﴾ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ 
        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ﴿ 

[ 1]النساء:   ﴾  ڦ ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ
  . 

   ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿ 

[ 71-70]األحزاب:   ﴾  ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ
  . 

 : دــــعـا بــ أم
املرفوعة األحاديث  من  عليه  وقفت  ما  فيه  مجعت  بحث  يف   ،(1) فهذا  الواردة 

واآليات  قراءة   السور  الصالةبعض  أسادبر  ودراسة  خترجيها  ثم  ومتوهنا،  نيد،  ها 

مع دراستها وخترجيها   ،ان واحدعها يف مكـجم ـي يـث علم ـح ـ بف علـم أقـث لـحي

 مع كثرة األحاديث الواردة يف ذلك.  –حسب علمي -
 تسمية البحث :   

األحـتـوسمي ال ـادي ـه:  فـث  قـواردة  بـي  واآليات  ـعـ راءة  السور  الصالة ض  دبر 

 . ةـعًا ودراس ـم ـج

 
 من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.  ×بي ناملرفوع : ما أضيف إىل ال (1)

)  :انظر الصالح  البن  احلديث  علوم  أنواع  للزركيش (،  45معرفة  الصالح  ابن  مقدمة  عل  النكت 

)والتقييد    (،1/411) الصالح  ابن  مقدمة  رشح  الفكر  65اإليضاح  نخبة  توضيح  يف  النظر  نزهة   ،)

 (. 106للحافظ )
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 :  مشكلة البحث
 ن : كلة البحث يف أمري ر مشوتظه

 وعة يف مكان واحد، بل هي متفرقة. ديث، ليست جمم أن هذه األحا :األول

بعضها  أن    :الثاين األحاديث  دراستها،  هذه  تتم  من وبعضها  مل  لتحرير  حتتاج 

 حيث بيان درجتها. 

 :  حدود البحث
التي األحاديث  هذه  استخرجت  القرآن    وقد  من  يشء  قراءة  فيها  دبر ورد 

وفضائل القرآن، ومن كتب السنة،  التفسري،  لتتبع من كتب  باالستقراء وا(1) صالةال

 تب األذكار، واآلداب الرشعية املطبوعة منها. ومن ك

 
   ال يدخل يف رشط البحث أربعة أمور: (1)

أو املقطوعة    األول: فعل.  أو  الصحايب من قول  : وهي ما ما جاء يف اآلثار املوقوفة، وهي ما أضيف إىل 

 م من قول أو فعل.ده فمن بع أضيف إىل التابعي، أو أتباع التابعني

 (. 114)   (، نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر للحافظ 47،  46انظر: معرفة أنواع علوم احلديث البن الصالح  ) 

من »  :  ×قال: قال رسول اهلل    ما جاء يف احلديث من تضمني لآلية مثل حديث متيم الداري،    اين:ث ال

 رشيك له، إهلًا واحدًا صمدًا، مل يتخذ صاحبة وال  هلل، وحده ال ا  قال بعد صالة الصبح: أشهد أن ال إله إال 

 . «له أربعني ألف حسنة ، كتب اهلل ﴾  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ ولدًا، 

)  أخرجه أمحد املسند  السنن )16952رقم 28/151يف  والطرباين 3473رقم5/514(، والرتمذي يف   ،)

(، وابن السني 3/505)فاء الرجال  ضع (، وابن عدي يف الكامل يف  1278رقم2/57بري )يف املعجم الك

(، من طرق عن الليث، عن اخلليل بن مرة، عن أزهر بن  136رقم120يف عمل اليوم والليلة واللفظ له )

 .  ، عن متيم الداري عبد اهلل
الرتمذي قال  هذا  »   :وهو حديث ضعيف؛  من  إال  نعرفه  ال  مرة  هذا حديث غريب  بن  واخلليل  الوجه. 

. واحلديث ذكره ابن عدي  «حممد بن إسامعيل: هو منكر احلديث  احلديث، قالوي عند أصحاب  ليس بالق

 يف منكرات اخلليل بن مرة. 

ت عند خالتي ميمونة، فقلت:  ب»قال:    واه عبد اهلل بن عباس  ر ما يقرأ قبل الصالة، مثل ما    الثالث:

عل يف طوهلا، فج ×وسادة، فنام رسول اهلل  ×فطرحت لرسول اهلل ، ×ألنظرن إىل صالة رسول اهلل 

معلقاً  شنًا  أتى  ثم  ختم  حتى  عمران،  آل  من  األواخر  العرش  اآليات  قرأ  ثم  وجهه،  عن  النوم   =يمسح 
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 أهداف البحث :   
 وهيدف البحث إىل حتقيق ما ييل : 

  ، دبر الصالةواآليات  مجع ما تفرق من األحاديث الواردة يف قراءة بعض السور  

 مكان واحد.  من مصادر السنة يف

 وردًا عل وفق القواعد احلديثية. يها قبوالً ، واحلكم علاديثذه األحختريج ه

 الدراسات السابقة :  
 وقفت عل رسالتني يف املوضوع : 

  والذكر والدعاء أدبار الصالة، تأليف : احلافظ   فضل قراءة آية الكريس  األوىل :

   .(هـ705ت)املؤمن بن خلف الدمياطي  ن عبدرشف الدي

 القاهرة. –ر جومع الكلم دام، 2008وي، طبعة عام حتقيق: حممود البورسا

األحاديث   بتخرجيها  وعدد  املحقق  قام  وقد  أربعة عرش حديثًا،  ببحثي  املتعلقة 

 خترجيًا جيدًا.  

بة، تأليف: األحاديث الواردة يف قراءة آية الكريس دبر الصلوات املكتو  :والثانية

عبد فوزان  الدكتور  بن  الدرعية وزانالف  اهلل  جملة  لسادس  ،  العدد  ون،  واألربع، 

 . هـ1430آلخر عامامجادى 

 
 .  « فتوضأ ...   فأخذه=

 (.  763رقم1/526(، ومسلم يف الصحيح )4570رقم6/41البخاري يف الصحيح ) هرجأخ

 جلس يف آخر صالته قال : رسول اهلل إذا  كان  »:اه معاذ بن جبل  قبل السالم مثل ما رو  أما يقر  الرابع:

اد  عبالتحيات هلل، والصلوات والطيبات، السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته، سالم علينا وعل  »

 ی ی ىئ ىئ ﴿   ، ثم يقول:  «اهلل الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

عن  ثالثاً   ،﴾   ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ  جئ ی ی يسلم  ثم  يمينه ، 

 .« حتى إن كان لريى بياض خديه ."السالم عليكم ورمحة اهلل، السالم عليكم ورمحة اهلل "وشامله :

 ( من طريق اخلصيب بن جحدر، عن عبد 2382رقم3/223يف املخلصيات )  لصأخرجه أبو طاهر املخ

 .   عن معاذ  ة، عن جنادة، األعل، عن رجاء بن حيو
 . «يف سنده اخلصيب بن جحدر وهو كذاب» : (2/902)ج األفكار قال احلافظ يف نتائ
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بتخرجيها   املؤلف  قام  وقد  سبعة عرش حديثًا،  ببحثي  املتعلقة  األحاديث  وعدد 

 خترجيًا جيدًا.  

يف   اشرتكا  حديثًا؛  وعرشون  ثالثة  األحاديث  من  الرسالتني  يف  ما  ثامنية ومجيع 

 لفوزان بتسعة أحاديث.  ي بستة أحاديث، وتفرد اأحاديث، وتفرد احلافظ الدمياط

اديث حثي؛ حيث قمت باستبعاد مجيع األحوهاتان الرسالتان ال تتعارضان مع ب

التي ذكروها، واقترصت عل األحاديث التي مل ترد عندمها وعددها ستة وعرشون 

 حديثًا . 

 أمهية املوضوع :  
 املوضوع بام ييل : ة تظهر أمهيو

ف تعلمه يقال يف فضل القرآن ورشفكل ما    القرآن العظيم،تعلق املوضوع ب  -

 .  (1) يقال هنا
ب - االشتغال  من  فيه  اهلل  تالوما  كالم  ملن  ة  والثواب  األجر  من  فيه  وما   ،

 قرأه. 

 . ؛ حيث يدخل فيام يقرأ دبر الصالةتعلقه بالصالة فرضًا ونفالً  -

 ع :  أسباب اختيار املوضو 
 ور التالية : وترجع أسباب اختيار املوضوع لألم

 لقرآن والسنة.وع له تعلق بابحث موض رغبتي يف -1

كثرة األحاديث الواردة يف املوضوع، فأردت مجعها يف مكان واحد، تيسريًا  -2

 ملن رام االطالع عليها من الباحثني. 

 قبوالً وردًا. دبر الصالة متييز األحاديث الواردة يف قراءهتا  -3

 
الزيادة ، (4/199)وطي يلسلاإلتقان يف علوم القرآن  ، (1/101معرتك األقران يف إعجاز القرآن )انظر: ( 1)

 (. 7/406)البن عقيلة  واإلحسان يف علوم القرآن 
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 املنهج املتبع يف كتابة البحث :   
سورة أو بعض سورة  ءة  قراألحاديث التي فيها  كل ما وقفت عليه من ا  تمجع -

 . دبر الصالة

 سور القرآن. ترتيب  رتبت األحاديث عل   -

املقام من غري إطالة وال اختصار  - يناسب  ؛ مراعيًا خمل  خرجت األحاديث بام 

 . دبر الصالة قراءهتا  تهامرشوعيعل يدل  امفيها  املصادر التي ورد

عل  - األحاحكمت  القواعديث  احلديثية،  ، حسب  منهاد  كان  أو    فام  صحيحًا 

احلديث ضعيفًا ذكرت سبب ضعفه، ونقلت ما وقفت حسنًا بينت ذلك، وإذا كان  

 عليه من كالم املحدثني يف مجيع ذلك. 

 علقت عل ما حيتاج إىل تعليق حسب املقام واحلاجة.    -

املصاد  - من  أس نقلت  مل  إذا  إال  غالبًا،  األصيلة  إر  الوصول  أو  الوقوف  ىل  تطع 

 األصل. 

 ، صحة وضعفًا.درجة األحاديثملخصًا ل  اخلامتةذكرت يف  -

 . للمصادر واملراجع، واملوضوعاتذيلت البحث بفهارس    -

 خطة البحث :   
 وقد جعلته يف مقدمة، ومقصدين، وخامتة، وفهارس. 

اسات  مشكلة البحث، حدود البحث، الدراملقدمة : ذكرت فيها تسمية البحث، 

امل أمهية  املوضوع،السابقة،  اختيار  أسباب  البحث،    وضوع،  كتابة  يف  املتبع  املنهج 

 خطة البحث. 

 رواية.  دبر الصلة الواردة يف قراءة شيء من القرآن   األحاديث   : املقصد األول     
 دراية.  لصلة  دبر االواردة يف قراءة شيء من القرآن   األحاديث   : املقصد الثاين     

 ات . أهم النتائج والتوصيها في :اخلامتة
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 املوضوعات.املراجع، وفهرس كشاف املصادر و :الفهرس

هذا : وقد بذلت جهدي يف حترير البحث، فام كان فيه من صواب؛ فمن اهلل، وما 

كان فيه من قصور أو خطأ فمن نفيس والشيطان. واهلل اسأل أن يتقبل مني عميل،  

 خالصًا لوجهه الكريم. وأن جيعله 

 

 

 كتبه
 سامل ابزمولأ د : أمحد بن عمر بن 

 قرى ومه جبامعة أم الأستاذ احلديث وعل
 قسم الكتاب والسنة  –كلية الدعوة وأصول الدين 
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 متهيد 

  (1)من الصالة املكتوبة بعد السالم × يف هدي النيب 

اهلل   رسول  هدي  الصالة،    ×كان  من  انرصافه  ثالبعد  يذكر  االستغفار  ثم  ثًا 

ثوبان   فعن  اهللاهلل؛  رسول  كان  قال:  استغف×  ،  من صالته  انرصف  إذا  ر ، 

 . (2)«اللهم أنت السلم ومنك السلم، تباركت ذا اجللل واإلكرام» :ثالثًا، وقال

إىل   االنتقال  يرسع  بل  ذلك،  يقول  ما  مقدار  إال  القبلة  مستقبل  يمكث  ومل 

النبي  ، فعن عائشة، قاملأمومني   : ما يقول  دارمق  إذا سلم مل يقعد إال  ×الت: كان 

 . (3)«اركت اي ذا اجللل واإلكرامت السلم ومنك السلم، تبم أنالله»

يساره،   يمينه وعن  ينفتل عن  رأيت رسول »:  بن عمرو   اهلل  قال عبدوكان 

   .(4) «يصيل ينفتل عن يمينه وعن شامله × اهلل

 . (5) «ينرصف عن يساره  كثرياً  ×رأيت رسول اهلل » وقال ابن مسعود :

 .( 6) «كان ينرصف عن يمينه ×  ن النبيإ» :  سأنل وقا

ناحية  مث  دون  منهم  ناحية  خيص  وال  بوجهه،  املأمومني  عل  يقبل  فعن كان   ،

 . (1)«علينا بوجهه إذا صل صالة أقبل ×كان النبي » : سمرة بن جندب، قال

 
 (. 172كالمها البن قيم اجلوزية ) وأحكام تاركها    (. الصالة 305-295/ 1عاد يف هدي خري العباد ) امل : زاد  انظر ( 1)

 (. 591رقم1/414أخرجه مسلم يف الصحيح ) (2)

 (. 592رقم1/414أخرجه مسلم يف الصحيح ) (3)

:  ح  (4) املسند )سن  السنن )6627رقم 11/200أخرجه أمحد يف  وابن ماجه يف  ( من 931رقم1/300(، 

 ، عن جده. قني عن حسني املعلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيهيطر

 (.707رقم1/492(، ومسلم يف الصحيح )852رقم1/170أخرجه البخاري يف الصحيح ) (5)

 (. 708رقم1/492أخرجه مسلم يف الصحيح )( 6)
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يف  وكان   أن  صاله  مجيلس  إىل  الفجر  الشمسبعد صالة  بن  تطلع  جابر  فعن   ،

: الن»  سمرة  إذا صل  ×بي  أن  الفجر جلسكان  تطل    الشمس يف مصاله حتى  ع 

 .(2) «حسناً 

الصالة    وكان بعد  اهلل  ونحوها،  يذكر  والتهليل،  والتكبري  والتحميد  بالتسبيح 

املعوذات وسور  الكريس،  آية  النوويوبقراءة  قال  العلام»  :،  استحباب  أمجع  ء عل 

 . (3)«دةنه متعدأنواع ميحة يف الذكر بعد الصالة، وجاءت فيه أحاديث كثرية صح

 

 

 

 

 
 

 
 (.2275رقم 4/1781(، ومسلم يف الصحيح )845رقم1/168رجه البخاري يف الصحيح )خأ (1)

 (. 670رقم1/464لم يف الصحيح )سأخرجه م( 2)

 (.76-07(. انظر منه )70األذكار )( 3)
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 املقصد األول 
 األحاديث الواردة يف قراءة شيء من القرآن دبر الصالة رواية  

 : سورة الفاتحة

الصديق   -1 بكر  أبو  إله إال هو    -  قال  الذي ال  باهلل  يقسم  لقد    -وهو 

  أخربين جربيلد  لق  -هو  وهو يقسم باهلل الذي ال إله إال    -  ×سول اهلل  حدثني ر

عن اللوح املحفوظ، واللوح    -إال هو     الذي ال إلهوهو يقسم باهلل  -عليه السالم،  

يقسم باهلل الذي ال إله إال هو لقد أخربين القلم، والقلم يقسم باهلل الذي ال إله إال  

إذنه عن  أكتب  أن  ريب  أمرين  لقد  اهلل    هو  قال  املحفوظ:  اللوح  بعزيت »  :يف 
 سبع مرات، ال بعد صلة الصبح السبع املثاين  من عبيدي  عبد    ال يقرأ أقسمت  

 . ( 1) « نفسي أن ال أعذبه ابلنار   حيدث نفسه بشيء من الدنيا، إال وقد أشهدت له على 

 
معضل  (1) ):  إسناده ضعيف  األنوار  ملحات  يف  الغافقي  بكر  695رقم2/566أخرجه  أبو  الفقيه  حدثنا   )

زدي، حدثنا أبو الوليد بن الدباغ، حدثنا القايض أبو عيل الصديف وكل واحد منهام  األحممد بن عبد الرمحن 

أبو    يقسم إله إال هو، ويرفعه القايض  بالقسم باهلل      بن أيب طالب عيل إىل عيل  باهلل الذي ال  مسلسالً 

قسم باهلل الذي وأ: باهلل الذي ال إله إال هو لقد حدثني عثامن بن عفان،  الذي ال إله إال هو، قال عيل  

إال هو، لقد حدثني أبو بكر    وهو يقسم باهلل الذي ال إله  ال إله إال هو، لقد حدثني عمر بن اخلطاب  

 إله إال هو به.   اهلل الذي ال الصديق وهو يقسم ب

. وذكر يل أنه نقله من كتاب ابن الدباغ  هكذا نقلته من عند صاحبنا أيب حممد الطنجي  »  قال الغافقي :

 .«طنجي رفع إسناده، وأخطأ يف ذلكلا وترك

  ، قال عنه ابن األبار يف التكملة لكتاب الصلة(هـ584أو    583ت)عبد الرمحن أبو بكر األزدي    وحممد بن

، وقال أبو عبد اهلل املراكيش يف الذيل والتكملة «ديبًا كاتبًا شاعرًا ذا معرفة باللغة والعربيةكان أ»  :(2/59)

للسان، بارعًا شاعرًا جميدًا، كاتبًا  كان راوية فقيهًا، متقدما يف علوم ا»   ( :813/ 4)  لكتايب املوصول والصلة

اعة من أدباء عرصه من أهل مالقة  كانت بينه وبني مجيغًا، رسي النفس، كتب عن بعض الوالة باملقة، وبل

فيها إجادته وحسن ترصفه  ريخ   تايف  . وذكره الذهبي«وغريهم مفاحتات ومراجعات نظاًم ونثرًا، ظهرت 

 (. 12/764اإلسالم )

، قال عنه الذهبي يف سري أعالم النبالء (هـ546ت)هو يوسف بن عبد العزيز اللخمي    وأبو الوليد الدباغ

 .«ظ، املتقن األوحداإلمام، احلاف » ( :20/022)
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،  إن فاحتة الكتاب وآية الكريس»  :×، قال رسول اهلل  قال أبو هريرة   -2

ية اآلآخر  إىل    [ 18]آل عمران:   ﴾  ڤ ڤ ڤ ڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٿ  ٿ ﴿ و

ور، ما بينهن إىل آخر اآلية، يف لوح من ن [26]آل عمران: ﴾  ژ    ڈ    ڈ ڎ﴿ و

آليات بساق العرش فيقلن: أي رب أهبطتنا إىل  اب، فتعلقن هؤالء  وبني اهلل حجا

: قال  ؟!  يعصيك  ك  من  دبر  عند  قرأكن  عبد  من  ما  حلفت؛  إال فبعزيت  صالة  ل 

س وإال نظرت بعيني  ة القدته حظريال أسكنجعلت مثواه اجلنة عل ما كان فيه ، وإ

قضي وإال  يوم،  كل  إليه  املغفرةاملكنونة  أدناها  حاجة  سبعني  يوم  كل  له  وإال    ،ت 

ال  وإن مل يكن حريصًا عليها وإ  ، واستجبت له وعلمته احلكمة  ،عاديت من يعاديه

  يف كل مدينة ألف بيت من نور، يف كل بيت ألف خيمة  ،بنيت له ألف مدينة من نور

ته  وأعطي  ،عل كل رسير حوراء من نور  ،ألف رسير من نورخيمة    ، يف كلمن نور

 .  (1) «فة عنيل الصديقني ومل أكله إىل نفسه طرامعوأ ب الشاكرينثوا
  ﴾  ڎ ڎ  ڌ ڌ ﴿ ملا نزلت  »  :  ×قال النبي    قال أبو أيوب   -3

     ڈ ڎ﴿ و ،  [ 18مران: ]آل ع   ﴾  ٿ  ٿ ﴿ ، و  [ 255]البقرة: يس، وآية الكر  [ 1]الفاحتة: 

 بالعرش وقلن أتنزلنا   ، تعلقن  [ 27-26عمران: ]آل    ﴾  ۆ    ۆ ﴿   إىل  ﴾  ژ ڈ

 
األندليس   الصديف  حممد  بن  احلسني  عيل  النبالء  (هـ541ت)وأبو  أعالم  سري  يف  الذهبي  عنه  قال   ،

 .«ام، العالمة، احلافظ، القايضاإلم» ( :19/637)

 .  إىل عيل بن أيب طالب  يف معضل حيث مل يذكر ما بني الصديفوإسناده ضع 
(، قال حدثنا عمر بن أيب عمر، 82رقم96رجه احلكيم الرتمذي يف الرد عل املعطلة )أخضعيف جدًا :  (  1)

 .غر، عن أبيه، عن أيب هريرة سليامن األبن حدثنا حممد بن املتوكل العسقالين، عن البخرتي بن عبيد  
   .«واه  » ( :12/354) عنه احلافظ يف فتح الباري وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه عمر بن أيب عمر؛ قال

( التهذيب  تقريب  يف  احلافظ  عنه  وقال  ماجه،  ابن  له  روى  الطابخي،  عبيد  بن  البخرتي   رقم120وفيه 

 .  «ضعيف مرتوك» ( :642

عب سلوأبوه  بن  روامن  يد  )الطابخي،  التهذيب  تقريب  يف  احلافظ  عنه  وقال  ماجه،  ابن  له   رقم 377ى 

 .«لجمهو» ( :4375
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ال يتلوكن عبد   ،وعزيت وجاليل وارتفاع مكاين:    فقال  ،عل قوم يعملون بمعاصيك

ونظرت   ،وأسكنته جنة الفردوس  ،دبر كل صالة مكتوبة إال غفرت له ما كان فيه

 .  (1)«فرةا املغأدناه ،ة حاجله سبعنيوقضيت  ،ني مرةإليه كل يوم سبع 

 ڎ  ڌ ڌ ﴿   يةملا أنزلت هذه اآل»  :  ×قال زيد بن أسلم قال رسول اهلل   -4

 ڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٿ  ٿ﴿ ، و خرها وآية الكريسآإىل  ،    [ 1]الفاحتة:   ﴾ ڎ

،  [ 18]آل عمران:  ﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

  :   ن عمرا ]آل    ﴾  ۆ    ۆ ﴿   هإىل قول   ﴾  ک ڑ    ڑ ژ ژ  ڈ    ڈ ڎ ﴿ و

ال    ،قال اجلبار تبارك وتعاىل: بعزيت حلفت بجاليل وعلوي وارتفاع مكاين  [ 26-72

ونظرت إليه كل   ،يتلوكن عبد دبر كل صالة مكتوبة إال غفرت له عل ما كان منه

نظرة سبعني  الفردوس  ،يوم  جنة  حاجة  ، وأسكنته  سبعني  له  أدناها   ،وقضيت 

 .(2) «املغفرة
 

املوضوعة للسيوطي س كام يف الآلىلء املصنوعة يف األحاديث  أخرجه الديلمي يف مسند الفردو  :موضوع  (  1)

بن طارق بيع  (،من طريق حممد بن عبد الرمحن بن بحري بن ريسان حدثنا عمرو بن الر1/209-210)

بت بن رشحبيل عن  حدثنا إسحاق بن أسيد عن يعقوب بن إبراهيم عن حممد بن ثا  حييى بن أيوب  حدثنا

 يب أيوب مرفوعًا. عبد اهلل بن يزيد اخلطمي عن أ

، قال «روى عن الثقات باملناكري وعن أبيه عن مالك بالبواطيل»  قال ابن عدي يف :  ويف إسناده ابن ريسان؛

أديب، وكان ماجنًا خبيث اللسان، وكان يقول: إنه  شاعر » خلطيب :، وقال ا «احلديثوك مرت» ابن يونس :

نواسأكرب   أيب  :«سنًا من  كذاباً »  ، وقال مسلمة  الدارقطني:«كان  وقال  باملريض»  ،  : ، وقال مر«مل يكن    ة 

 . «منكر احلديث»

عدي) البن  الرجال  ضعفاء  يف  الكامل  للخطيب  7/547انظر:  بغداد  تاريخ  ميزان 4/112)(،ـ   ،)

 (. 7/280(، لسان امليزان للحافظ )3/162للذهبي ) االعتدال

أبو داود، وابن ماجه،  وفيه: إسحاق بن له  التهذيب    َأسيد األنصاري، روى  وقال عنه احلافظ يف تقريب 

أبو مصعب احلجازي، روى البخاري يف األدب  "فيه ضعف"( :342رقم100) ثابت  . وفيه : حممد بن 

 . «مقبول» ( :5769مرق470لتهذيب )ه احلافظ يف تقريب ال عناملفرد، وقا

يف   األلباين  بوضعه  حكم  السيواحلديث  وأثرها  واملوضوعة  الضعيفة  األحاديث  األمة سلسلة  يف  ئ 

 (.699رقم2/140)

=  لنقبوين حدثنا  ( أخربنا أبو العباس ا765رقم2/533ه املستغفري يف فضائل القرآن )أخرج وع :  ـموض  (2)
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ر -5 قال  مكحول،  اهللقال  قرأ  »  :×  سول  اجلبعمن  صالة  فاحتة  د  معة 

  ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿ ، و  [ 1ص: ]اإلخال   ﴾  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿   ،الكتاب

سبع مرات؛ أجاره اهلل هبا من   ،  [ 1]الناس:   ﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿ ، و[ 1]الفلق: 

 . (1)«وكان معصوًما ،كفر اهلل عنه ما بني اجلمعتني ،معة األخرىالسوء إىل اجل

 : سورة البقرة

 : ي ـة الكرســآيـ

  اقرأ آية الكريس يف »  :   ×: قال يل رسول اهلل    بلن أيب طاقال عيل ب -6

   .(2) «دبر كل صالة مكتوبة، فإنه ال حيافظ عليها إال نبي أو صديق أو شهيد

 
بد  السالم املرصي املكتب حدثنا خالد بن نجيح املرصي حدثنا ع  اهلل بن عبد  حدثنا عبدمحن  أبو عبد الر=

 .الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه

 ( : 3/355خالد بن نجيح املرصي، قال عنه أبو حاتم كام يف اجلرح والتعديل البن أيب حاتم )  ويف إسناده

يفتعل األحاديث» كان  أيب    كذاب  ابن  أنكرت وأيب صالح وهذه األحاد  مريمويضعها يف كتب  التي  يث 

 . «كر احلديثمن» ( : 1/150ه ابن يونس يف تارخيه ). وقال عن«عل أيب صالح يتوهم أنه من فعله

عنه   وقال  ماجه،  وابن  الرتمذي،  له  روى  موالهم،  العدوي  أسلم  بن  زيد  بن  الرمحن  عبد  إسناده  ويف 

 . « يفضع » ( :3865رقم340ذيب )احلافظ يف تقريب الته 

بـه سعيـ رجـأخ:  ضعيف(  1) منـد  كمـنـور يف سنـصـن  للـه  القدير  فيض  )ا يف  من طريق  6/203مناوي   ،)

 .  فرج بن فضالة

: حجر  ابن  وفرج ضعيف»  قال  الب«مرسل،  النواوية  األذكار  عل  الربانية  الفتوحات   : وانظر  عالن .  ن 

(4/232-233.) 

املشيخة  :موضوع  (2) يف  السلفي  طاهر  أبو  )  أخرجه  بن  18رقم 41/4البغدادية  حممد  حدثنا  إسحاق ( 

نا عيل بن حممد بن ع نا أمحد بن صقبة الكويفالقطيعي،  نا عبد اهلل بن حممد بن سوار،  نا  ،  بيح األسدي، 

 احلسني بن علوان، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن عيل .

العرب يف الضعفاء  ذكره أبو  »   :  (1/485)امليزان  حلافظ يف لسان  ايف إسناده أمحد بن صبيح األسدي؛ قال  

 .«وي شيئاً ليس يسا ن أيب الطاهر املديني أنه قال: كويفونقل، عَ 

واه ، ضعيف  »  ، وقال أبو حاتم الرازي :«كذاب »  :عنه حييى بن معني  : احلسني بن علوان الكلبي، قالوفيه 

،  «كذاب»  وقال مرة :  ،«مرتوك احلديث»  ، وقال النسائي :«ضعيف جداً »  ،  وقال عيل :«احلديثمرتوك  

  =                                                                                                          .«يضع احلديثكان » وقال صالح جزرة :
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  ، من صل ليلة النحر ركعتني » : ×اهلل ل رسول قاقال أبو أمامة الباهيل:  -7

الكتاب بفاحتة  ركعة  كل  يف  مرة    ،يقرأ  عرشة    ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ مخس 

[ 1ص: ]اإلخال 
مرة  سمخ  ،   [ 1]الفلق:   ﴾  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿ و  ،عرشة 

مخس    ،  

مخس عرشة مرة، فإذا سلم قرأ   ،[  1]الناس:   ﴾ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ﴿ و  ،عرشة مرة

مرات ثالث  الكريس  يف  ،آية  اسمه  اهلل  جعل  مرة،  عرشة  مخس  اهلل    ويستغفر 

اجلنة العالنية  ،أصحاب  وذنوب  الرس  ذنوب  له  آي  ،وغفر  بكل  له  قرأها وكتب  ة 

ووعم حجة   ستني  كأرة،  أعتق  وبني  نام  بينه  فيام  مات  فإن  إسامعيل،  ولد  من  رقبة 

 .(1) « اجلمعة األخرى مات شهيدا

ذر -8 أبو  من  قال  يتوب  أن  للمذنب  ينبغي  كيف  اهلل  رسول  يا  قيل:   :

قال: ليلة اال»  الذنوب؟  الوتريغتسل  بعد  اثنتي عرشة ركعة  ،ثنني  يقرأ يف   ،ويصيل 

وعرش    ،مرة  ،  [ 1]الكافرون:   ﴾ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ ، والكتاب  كل ركعة بفاحتة

ركعات ،  [ 1]اإلخالص:   ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿   مرات أربع  ويصيل  يقوم   ، ثم 

مرة الكريس  آية  سجوده  يف  ويقرأ  ويسجد  مائة   ،ويسلم  ويستغفر  رأسه  يرفع  ثم 

 
والتعديلانظر= اجلرح   :  ( حاتم  أيب  )3/61البن  للذهبي  االعتدال  ميزان  امليزان 1/542(،  لسان   ،)

 (.3/189) للحافظ

ابن  :  موضوع  (1) )اأخرجه  املوضوعات  يف  أنبأن2/133جلوزي  نارص  بن  حممد  أنبأنا  بن  (  عيل  بن  حممد  ا 

ن أنبأنا حممد بن عيل بن احلسني بن أيب اجلراح القطواين الرمح  بن عل بن عبد مداهلل حم ميمون أنبأنا أبو عبد 

  ن حممد بن غالب حدثنا الوليد بن مسلم عن عبدأمحد ب  اهلل حدثنا  أنبأنا أيب حدثنا إسحاق بن أمحد بن عبد

 .  ن عن أيب أمامة الباهيل الرمح الرمحن بن يزيد عن القاسم بن عبد
اده ... فيه أمحد بن حممد بن غالب وهو غالم خليل كان  هذا حديث ال يصح يف إسن»  ي :وزقال ابن اجل

 . «يضع احلديث

 . «بفيه: غالم خليل، كذا » :( 188وقال الذهبي يف تلخيص كتاب املوضوعات )

  (، تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار 2/35: الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة للسيوطي )وانظر

)يع الشن املوضوعة البن عراق  للشوكاين )2/69ة  املجموعة  الفوائد  املرفوعة يف األخبار 53(،  اآلثار   ،)

 (. 89املوضوعة للكنوي )
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ويصل عند   ويصبح من الغد صائامً   ،باهللال حول وال قوة إال    :ويقول مائة مرة  ،مرة

  ، [ 1]اإلخالص:   ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ب ومخس مرات  ة الكتاره ركعتني بفاحتإفطا

توبتيويقو تقبل  القلوب  مقلب  يا  داود  ،ل  نبيك  من  تقبلت  كام    ،كام  واعصمني 

زكريا بن  حييى  الصاحلني،وأص  ،عصمت  أوليائك  أصلحت  كام  إين    لحني  اللهم 

التائب   لمافإن رأس    ثم يقوم نادماً   ى ال أعصيك،ل ما فعلت فاعصمني حتنادم ع

يقوم من مقامه وقد غفر و  ،وقىض حوائجه   ،توبته  ن فعل ذلك تقبل اهللدامة، فم الن

الذنوب من    ،اهلل  حيفظونه  ملك  ألف  إليه  اهلل  وبعث  السالم،  عليه  لداود  غفر  كام 

يرى مكانه  وال خيرج من الدنيا حتى    ،إىل أن يفارق الروح جسده  ،إبليس وجنوده

ل عليه السالم مع ثامنني ه جربي ويغسل  ،راض  واهلل عنه   ض اهلل روحهمن اجلنة، ويقب

تغفرون له ويكتبون له احلسنات إىل يوم القيامة، ويبرشه منكر ونكري يس   ،ألف ملك

اجلنة  ،باجلنة من  بابني  اهلل يف قربه  بغري حساب  ،وفتح  اجلنة  فيها   ،ويدخل  وجياور 

 .(1) « ه السالمحييى بن زكريا علي

أوحى اهلل إىل »  قال :رسول اهللاحلديث إىل  فع ير قال أنس بن مالك   -9

 ، : من داوم عل قراءة آية الكريس دبر كل صالة  -  السالمو  ةلصالا  -  هموسى علي

 
د بن ( أنبأنا حممد بن نارص أنبأنا أبو صالح أمح2/134جلوزي يف املوضوعات )اأخرجه ابن    :موضوع  (1)

م بن حممد الفقيه شاهد حدثنا أمحد بن إبراهيحممد الالنيسابوري حدثنا إسامعيل بن سعيد بن    عبد امللك

التميمي حدثنا جعفر بن حدثنا حممد بن حممد بن عيل األش أبو طلحة رشيح بن عبد الكريم  عث حدثنا 

بن رفيع    ر عن عبد العزيزمد بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني حدثنا شداد بن حكيم حدثنا جريحم

 .  عن زيد بن وهب عن أيب ذر 
اب :قال  اهلل    هذا حديث موضوع»  ن اجلوزي  يقله رسول  بن  ×مل  زيد  أبو ذر وال  رواه  وهب ويف   وال 

 .«يعة بأشياء باردةإسناده جماهيل، ولقد أبدع الذي وضعه واجرتأ عل الرش

 .«واحلمل فيه عل من دون جرير كر ال يتابع عليه راويه.هذا حديث باطل من»قال أبو عامر احلافظ: 

ذكر كيفية طويلة باردة. وضع عل جرير بن عبد »  : (  188تلخيص كتاب املوضوعات )  ذهبي يفوقال ال

 .«سنده جماهيلميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن زيد بن وهب، عن أيب ذر. واحل

الرشيعة املرفوعة عن األخبار    (، تنزيه2/53ة للسيوطي )الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوع  :وانظر

 (. 2/96ة البن عراق )املوضوعالشنيعة 
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الشاكرين قلوب  النبيني  ،أعطيته  الصديقني  ،وأجر  يميني   ،وأعامل  عليه  وبسطت 

 ى : يا رب. قال موس ه ملك املوتة إال أن يأتيأن أدخله اجلنمن  منعه  ومل ي  ،بالرمحة

إال نبي أو صديق  أعطيه من عبادي  ال: إين  قال  ؟  داوم عليه  يال  أحد  ذا  مع هبمن س 

 .( 1) «أريد قتله يف سبييل أو رجل

إن موسى بن عمران »   :×قال رسول اهلل  :  بن عباس  اهلل    قال عبد -10

له: ما  -عليهام الصالة والسالم  -  لقى جربيل آية الكريسمل  فقال  كذا  كذا و   ن قرأ 

فسأل ربه    -  لسالماليه الصالة وع  -  عليه موسى   وَ يق  مل  األجر من  فذكر نوعاً مرة؟  

: إن  لسالم  اعليه الصالة و  أن ال يضعفه عن ذلك ثم أتاه جربيل مرة أخرى، فقال

صالة مكتوبة مرة واحدة: اللهم إنى أقدم إليك بني    ربك يقول: من قال يف دبر كل

ئ  ش   كلو  ،رضاأل  لسموات وأهلف هبا أهل اوملحة وطرفة يطر  ،نفس  ل يدى ك

  ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ﴿   :  أو قد كان، أقدم إليك بني يدى ذلك كله  هو يف علمك كائن

قوله   ،﴾  ہھ ہ أربعة   ،[ 255]البقرة:   ﴾ ی  ی ىئ﴿   إىل  والنهار  الليل  فإن 

حتى   ،فيها سبعون ألف ألف حسنة ساعة إال يصعد إيل    وعرشون ساعة، ليس منها

 .(2) «كةغل املالئتش  الصور، وتىفينفخ 

 
(، حدثنا عتيق بن حممد  1362رقم6/111أخرجه احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول )جدًا :  ضعيف  (  1)

  سليم عن احلوشبي عن أبان عن أنس به . حدثنا ابن أيب فديك عن أيب

حلافظ يف  اه  وقال عنأبو إسامعيل العبدي، روى له أبو داود،  ن أيب عياش فريوز البرصي  ويف إسناده أبان ب

 .«مرتوك» ( :142رقم87تقريب التهذيب )

 (.1/289يعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة )وضعفه ابن عراق يف تنزيه الرش

ا )وقال  املجموعة  الفوائد  عل  حاشيته  يف  :300ملعلمي  بطال»  (  يف  أبان  يكفي  طريق  من  أنه  أيب  نه،  بن 

 .«عياش، وهو مرتوك

نا عمر  1366رقم6/114ل )ه احلكيم الرتمذي يف نوادر األصوأخرج:  ضعيف جداً (  2) نا  (،  بن أيب عمر 

 ن زيد عن ابن عباس .  الكريم الصفار عن جابر ب مسلم بن إبراهيم عن حرب بن ميمون عن عبد

   أنه واه . (؛ 2يف احلديث )رقمق عمر بن أيب عمر؛ سب

عبد  : حربوفيه  أبو  ميمون  ذكر  بن  البرصي،  احلافظالرمحن  )  ه  التهذيب  تقريب   = ( 1169رقم155يف 
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جا -11 اهلل  رس   قال  بر  قال  كل من  »  :×ول  دبر  يف  الكريس  آية  قرأ 

الشاكرين  ، صالة مكتوبة النبيني   ،أعطي قلوب  وأعامل الصادقني، وبسط   ،وثواب 

 .(1) « ومل يمنعه من دخول اجلنة إال قبض ملك املوت روحه ،اهلل عليه يمينه ورمحه

أيب طالب    -12 بن  اهلل    :قال عيل  أ  ×سمعت رسول  اعل  ملنرب عواد 

مل يمنعه من دخوله اجلنة إال املوت، ومن   ،الكريس دبر كل صالة آية قرأمن » :وليق

 .(2) « قرأها حني يأخذ مضجعه أمنه اهلل عل داره ودار جاره والدويرات حوله

 
 .«ادتهمرتوك احلديث مع عب» وقال :=

(1)    : أنبأنا عبد1/244أخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات )موضوع  أنبأنا    (، قال  قال  اهلل بن عيل املقري 

أبو نرص أمحد بن حممعبد الواح أنبأنا  الباقي بن قاند بن علوان قال  أنبأنا عبد  دثنا  ع قال حد النريس قال 

إبراهيم القطواين صالح قال حدثنا احلسن بن حممد عن أيب يزيد   قال حدثنا عبد احلميد بن  إسامعيل بن 

 عن موىل الزبري عن جابر به . 

 . «قد رسقه من الطريق األولهذا طريق فيه جماهيل وأحدهم » ابن اجلوزي :قال 

وال يدرى من   -حسن بن حممد  لم إىل  سند مظ»  ( :143رقم67تلخيص املوضوعات )  وقال الذهبي يف

 .«أيب يزيد عن جابر عن -هو 

 .«فيه جماهيل» ( :1/211لسيوطي يف الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة )وقال ا

 (. 1/289األخبار الشنيعة املوضوعة ) وضعفه ابن عراق يف تنزيه الرشيعة املرفوعة عن

اإليامن  :موضوع  (2) شعب  يف  البيهقي  يف 2174رقم57-4/56)  أخرجه  اجلوزي  ابن  طريقه  ومن   ،)  

(، من 581رقم7/64رجه الثعلبي يف الكشف والبيان عن تفسري القرآن )(، وأخ1/243املوضوعات )

يب إسحاق اهلمداين، عن حبة العرين، قال:  مد بن عمرو القريش، عن هنشل بن سعيد، عن أطريقني عن حم

 به .  معت عيل بن أيب طالب س

بن سعيد عن أيب   تاريخ بلده من حديث هنشل  رواه احلاكم يف»  ( :1565ح ابن ماجه )ي يف رش قال مغلطا

 . «إسحاق عن حبة عن عيلي 

 .  « إسناده ضعيف» قال البيهقي :  

 . «هذا حديث ال يصح» قال ابن اجلوزي :

وامل الضعيفة  األحاديث  سلسلة  يف  األلباين  )وتعقب  األمة  يف  السيئ  وأثرها  -13/388وضوعة 

البيهقي يف قوله :7461رقم893 :«إسناده ضعيف»  ( قول  بقوله  م»  ؛  بل هو  آفته هنشل قلت:  وضوع، 

                                                    . «فأصاب اجلوزي يف املوضوعاتهذا؛ متهم بالوضع، ولذلك أورده ابن 

=  : فيه  موضوع  احلهنشل  وإسناده  قال  ماجه،  ابن  له  روى  البرصي،  سعيد  التهذيب  بن  تقريب  يف  افظ 

 =                                                                             .«وكذبه إسحاق ابن راهويه مرتوك،» ( :7198رقم566)
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املروزي   -13 زيد  اهلل  قال  رسول  كل  »  :  ×قال  دبر  الكريس  آية  قرأ  من 

بياء تل عن أنن قان كم وكا  ،واإلكرام  ذو اجلالل  يل قبض روحهيكان الذي    ،صالة

 . (1) «حتى يستشهد ،اهلل ورسله

 : اآليتان آخر سورة البقرة

عقبة   -14 اهلل    قال  رسول  اجلنة »  :  ×قال  كنز  من  آيتان  عيل    ، أنزل 

قبل أن خيلق اخللق بألفي سنة، من قرأ هبام بعد العشاء اآلخرة أجزتا   هلل  ا كتبهام  

 .(2) «لبقرةا آخر سورة ايلة ومهلقيام  ،عنه

 
ا»  :ومجلة =   آية  قرأ  يمنمن  مل  إلكريس دبر كل صالة  أيب «ال املوتعه من دخوله اجلنة  ثابتة من حديث  ؛ 

الباهيل   النسائي يف السنن الكربأمامة  اليوم  9848رقم9/44ى )، أخرجها  (، وابن السني يف عمل 

الكبري )124رقم110)  والليلة املعجم  الدعاء )5327رقم8/114(، والطرباين يف    رقم   2/214(، ويف 

طرق  (675 من  حممد،  بن محري، عن  حممد  سم  عن  قال:  زياد،  اهلل بن  رسول  قال  يقول:  أمامة،  أبا  عت 

 .    «يمنعه من دخول اجلنة، إال املوت آية الكريس دبر كل صالة مكتوبة ملمن قرأ »:×

و داود يف املراسيل، والنسائي، اري، وأب، روى له البخ(هـ200ت)وإسناده حسن : حممد بن محري احلميص  

ماجه،   الكاشوابن  يف  الذهبي  عنه  )وقال  :2/166ف  ال  وث»  (  حاتم:  أبو  وقال  ودحيم،  معني،  ابن  قه 

 .  "صدوق"( :5837رقم754، وقال احلافظ يف تقريب التهذيب )«هحيتج ب

مسلامً  إال  اجلامعة  له  روى  احلميص،  اين  األهَله سفيان  أبو  زياد  بن  عوحممد  وقال  الكاشف ،  يف  الذهبي  نه 

 . «ثقة» ( :5889رقم479تهذيب )وقال احلافظ يف تقريب ال ،«وثقه مجاعة» ( :2/172)

 (.1/294يف زاد املعاد )واحلديث قواه ابن قيم اجلوزية 

 .«صحيح أو حسن» ( :2/281ظ يف نتائج األفكار )وقال عنه احلاف

 (.1/288وضوعة البن عراق )شنيعة املانظر : تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار ال

معضل  (1) نوأخر:  ضعيف  يف  الرتمذي  احلكيم  )جه  األصول  زيد   (،1364رقم6/113ادر  نا  اجلارود  نا 

 . ×إىل رسول اهلل  املروزي رفعه
 ( إىل احلكيم عن زيد املروزي معضالً. 4272/22768رقم9/784جلامع الكبري )عزاه السيوطي يف ا

للتوانظر العامل  كنز  اهلند:  )قي  وامل2567رق1/569ي  الضعيفة  األحاديث  سلسلة  وأثرها (،  وضوعة 

 (.12/633 )األمة لأللباينالسيئ يف 

النيساب :  ضعيف  (2) أبو عمرو  وما يستحب أن أخرجه  القرآن  وليلة    وري يف قوارع  يوم  بقراءته كل  ال خيل 

بـي ـع ـو سـأبا  ـرنـب ـأخ  الـ، ق(35رقم85) مـد  بـم ـحـن  إبـد  بن عبدانأبو حاتراهيم، حدثنا  ــن    =   م مكي 
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بنعقبعن   -15 قال:    ة  البلدي،  مسعود  أيب  اهلل  قال  عمرو   : ×رسول 
كتبها الرمحن بيده قبل أن خيلق اخللق بألفي    ،اآليتني من كنوز اجلنة  أنزل اهلل  »

 ڳ ڳ ڳ﴿   عنه قيام ليلة  أجزأتاه  ،فمن قرأها بعد عشاء اآلخرة مرتني  ،سنة

[285البقرة:  ] ﴾ ڱ ڱ  ڱ  ڱ
 . (1) «بقرةلحتى يتم ا ،  

 : عامســورة األن

بن مسعود  اهلل  عبد  قال -16      اهلل الفجر يف  »:×قال رسول  من صل 

به  اهلل  وكل  األنعام،  سورة  أول  من  آيات  ثالث  وقرأ  مصاله،  يف  وقعد  مجاعة، 

 . (2) «يسبحون اهلل ويستغفرون له إىل يوم القيامة ،سبعني ملكاً 

 
عـم ـحـ م  حدثنا= بن  هشام  حييى، حدثنا  بن  عبداملد  بن  لك  امر، حدثنا  هشام  حدثنا  الصنعاين،  بن حممد 

 ن مكحول، عقبة بن عامر.  الغاز، ع

عبد إسناده  حممد    ويف  بن  تقريب امللك  يف  احلافظ  عنه  وقال  الرتمذي،  إال  األربعة  له  روى  الصنعاين، 

 . «حلديثلني ا» ( :1142رقم365التهذيب )

رو الدمشقي،  عامر  بن  مسلامً   اهوهشام  إال  احل اجلامعة  عنه  وقال  التهذيب  افظ  ،  تقريب  يف 

 .«قرئ كرب فصار يتلقن فحديثه القديم أصحصدوق م» ( :7303رقم573)

يب هلل الشامي، روى له اجلامعة إال البخاري ففي جزء القراءة، وقال عنه احلافظ يف تقرومكحول أبو عبد ا

 .«ثقة فقيه كثري اإلرسال مشهور» ( :6875رقم545التهذيب )

مك مورواية  عقبة  عن  احول  )رسلة؛  حاتم  أيب  البن  املراسيل   : ج211نظر  للعالئي (،  التحصيل  امع 

 (.  314اسيل للعراقي )(، حتفة التحصيل يف ذكر رواة املر285)

جداً   (1) )  :ضعيف  الرجال  ضعفاء  يف  الكامل  يف  عدي  ابن  وعنه8/369أخرجه  تاريخ   (،  يف  السهمي 

( ر268جرجان  بن  جعفر  بن  حممد  حدثنا  احلز(،  العطار  حدثنا ين  العالء،  بن  إبراهيم  حدثنا  ميص، 

أبان،  إسامعيل   عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن علقمة عن  بن عياش عن الوليد بن عباد عن 

 . عقبة بن عمرو أيب مسعود البلدي 

بان، عن عاصم وأبان هو بن أيب عياش صاحب أنس وأبان، عن  ث من رواية أهذا احلدي»  قال ابن عدي :

 .«روى إال هذا احلديث وحديثًا آخرصم ال أعلم يعا

ابن حجر )  قال  الشاف  الكاف  إسناده  »  :(333/ 1يف  أيب  يف  بن  أبان  عن  جمهول،  وهو  عباد،  بن  الوليد 

 .  «عياش، وهو مرتوك

جداً   (2) الني  :ضعيف  عمرو  أبو  قوأخرجه  يف  )سابوري  القرآن  مسند 54رقم109ارع  يف  والديلمي   ،)  =
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من يات  ثالث آ  من قرأ»  :  ×قال رسول اهلل    قال أنس بن مالك   -17

األنعأول سور الغداة  إذا صل  مثل  م،  له  ويكتب  ملك،  ألف  أربعون  إليه  نزل  اة، 

القيامة، وينزل ملك من فوق سبع ساموات معه مرزبة من حديد،   يوم  أعامهلم إىل 

بينه   يكون  هبا رضبة،  الرش رضبه  من  شيئًا  آدم  ابن  قلب  يف  الشيطان  أوحى  فإذا 

، وكل  عبدي امش يف ظيل  :اهلل لهة، قال  مالقيا  ان يومكوبينها سبعني حجابًا، فإذا  

ادخل  عبدي،  وأنت  ربك  فأنا  السبيل،  ماء  من  واغتسل  الكوثر،  جنتي  ثامر  من 

 .  (1) «جنتي فال حساب عليك وال عذاب

 
كام  = الفرش  يف  الفردوس  ) متهيد  للسيوطي  العرش  املوجبة لظل  بن    (، عن 12يف اخلصال  بن عيل  حممد 

أبو بكر حممد بن الرسي بن عثامن التامر البغدادي، حدثنا عيل بن حرب املوصيل ثنا  عمر الوراق، حدثنا  

 اهيم عن علقمه عن ابن مسعود. األعمش عن إبر أبو معاوية الرضير عن

، قال: سئل ( أخربنا الربقاين 3/263اخلطيب يف تاريخ بغداد )بغدادي، قال  ال  ويف إسناده حممد بن الرسي

أبو بكر حممد بن الرسي  أبو احلسن الدارقطني، ع  ن حديث حدثنا به حممد بن عبد الواحد، قال: حدثنا 

أبو داود احلفري، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل،   ري، قال: حدثناالتامر، قال: حدثنا عباس الدو

من كذب عيل متعمدا فليتبوأ  »:  ×عن سعد بن أيب وقاص، قال: قال رسول اهلل    مصعب بن سعد،عن  

 . «ن النارمقعده م

هذا ال يصح عن مصعب بن سعد، وال عن سلمة بن كهيل، وال عن الثوري، ولعل هذا الشيخ  »فقال:  

 .«حديثعليه حديث يف  دخل

 .«محل عنه الدارقطنية للموضوعات اوير» ( :2/584وقال الذهبي يف املغني يف الضعفاء )

 . «ليس بيشء» ( :3727رقم523وقال يف ديوان الضعفاء )

مي الدارقطني حديثًا  »  ( :3/559زان االعتدال )وقال يف  له  ... روى  ليس بشئ  والباليا.  املناكري  يروي 

 .«خل عليه حديث يف حديثعل هذا الشيخ دفخبط فقال: ل

 (.4/72)  اينوأشار لضعفه األلويس يف روح املع 

الرمحن    بو حممد عبد (، أجاز لنا أ52رقم107ع القرآن )أخرجه أبو عمرو النيسابوري يف قوارموضوع :    (1)

بن    حدثنا إبراهيم بن حممد بن حمبور، أخربنا أمحد بن حممد بن حييى السلمي الدهان، أخربنا أمحد بن معاذ،

 .  ×مالك عن النبي  عن أنس بن البنايناحلكم بن ظهري، أخربين أيب عن أيب رجاء عن ثابت 
 . « كذاب »   : ( 95/ 2لرازي كام يف اجلرح والتعديل البنه ) حلكم بن ظهري، قال عنه أبو حاتم ا ويف إسناده : إبراهيم بن ا 

  = : (1454رقم262افظ يف التقريب )، وقال عنه احل  احلكم بن ُظَهريه أبو حممد الفزاري، روى له الرتمذي
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   :سورة اإلسراء

 ۀ ڻ﴿ من قال يف دبر صالته: »   : ×قال رسول اهلل    قال أبو هريرة   -18

  ﴾   ۆ ۆ ۇ ڭۇ      ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ  ھ ہ  ہ    ہ ہ ۀ

كان له من األجر مثل السموات السبع واألرضني السبع وما فيهن  ،    [ 111ء: رسا ]اإل 

اهلل   أن  وذلك  واجلبال  حتتهن،    ۈ ۈ ۆ ۆ﴿   يقول  وما 

فلهذا من   ،[ 91-90]مريم:   ﴾ ې  ې   ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ  ٴۇ

 .(1) « األجر كام عل هذا الكافر من الوزر

 : سـورة الصافات

 ىئ ﴿ قال يف دبر كل صالة:    نم»:×  ينبأرقم، قال الن  ب  قال زيد -19

  ﴾  ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ   جئ ی ی ی ی ىئ

 . (2) «فقد اكتال باجلريب األوىف من األجر ،ثالث مرات ، [ 182-180]الصافات: 
 

 . «ابن معنيواهتمه مرتوك رمي بالرفض ، »=

 .  (4/72وأشار لضعفه األلويس يف روح املعاين )

):  منكر  (1) الدعاء  يف  الطرباين  ثنا 676رقم1/215أخرجه  العسكري،  بحر  بن  النرض  بن  أمحد  حدثنا   ،)

عن عمه موسى بن يسار، عن بن إسحاق،  سلمة، عن حممد    عبدالصمد بن حممد بن معدان، ثنا حممد بن

 .  أيب هريرة 
 ترمجة. دان؛ مل أقف له عل يه عبدالصمد بن حممد بن مع ضعيف؛ ف وهذا إسناد

وفيه : حممد بن إسحاق أبو بكر املدين، روى له اجلامعة إال البخاري فتعليقًا، وقال عنه احلافظ يف تقريب 

. وقد عده احلافظ يف الطبقة الرابعة «القدربالتشيع ودوق يدلس، ورمي  ص»  :(5725رقم467التهذيب )

حديثهم إال بام رصحوا فيه بالسامع ؛    أنه ال حيتج بيشء منمن اتفق عل  »  ( وهم :168  ،63لسني )من املد

 ، وقد عنعن ابن إسحاق يف إسناده .«لكثرة تدليسهم عن الضعفاء واملجاهيل

 . «منكر » ( : 6317رقم 694/ 13واملوضوعة ) ث الضعيفة  سلسلة األحاديواحلديث حكم عليه األلباين يف

اأخ:  موضوع(  2) )لطرجه  الكبري  املعجم  يف  أ5124رقم5/211رباين  وعنه  الصحابة (  معرفة  يف  نعيم  بو 

( ومن طريق أيب نعيم أخرجه الديلمي يف مسنده كام يف األجوبة املرضية فيام سئل 2982رقم3/1175)

( حدثنا أمحد بن رشدين املرصي، ثنا عبد املنعم بن بشري  3/940) حاديث النبوية  األالسخاوي عنه من  

 =                   عن عبد اهلل بن زيد بن أرقم، عن أبيه.ي، ثنا عبد اهلل بن حممد األنيس، من ولد أنس، اراألنص
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  :بقوله  ×رسول اهلل  كنا نعرف انرصاف  »   :بن عباس  قال عبداهلل   -20

 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ  جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ 

[ 182-180]الصافات:   ﴾  ىب مب
  » (1) . 

 
وهو  عبد املنعم بن بشري،رواه الطرباين، وفيه » :(10/102قال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد )= 

 . « ضعيف جداً 

يف معرفة علامء  د ألبيه كام يف اإلرشاد بن أمح ، قال عبد اهلل املنعم بن بشري أبو اخلري األنصاري املرصي وعبد

وذاك الكذاب   ،رأيت عبد املنعم بن بشري يف السوق؟ فقال: يا بني  ،يا أبت» ( :1/158احلديث للخلييل )

 . «يعيش؟

معني  ابن  االعتد  وقال  ميزان  يف  )كام  للذهبي  أيب  »  :(2/669ال  أحاديث  إىل  فأخرج  املنعم،  عبد  أتيت 

سمعت هذه من أيب مودود؟ قال: نعم. قلت:   ث كذب. فقلت: يا شيخ، أنتي حديود نحوا من مائتمود

 . «أتق اهلل، فإن هذه كذب. وقمت، ومل أكتب عنه شيئاً 

،    يرويه عبد املنعم  ما  ري ... وعامة أحاديث مناك له  »  :(7/36وقال ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال )

 . « ال يتابع عليه

 . «وكمرت» ( :314رقم46ربقاين )ت القطني كام يف سؤاال وقال الدار

 .«هو وضاع عل األئمة» ( :1/158وقال اخللييل يف اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث )

مل  »  ( :2/75)اتم يف اجلرح  رصي ، قال عنه ابن أيب حويف إسناده أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين امل

فيه تكلموا  ملا  ا«أحدث عنه  الكام، وقال  )لنسائي كام يف  أخو»  ( :1/198ل  ،    كان عندي  ميمون وعدة 

فدخل ابن رشدين هذا ؛ فصعقوا به ، وقالوا له : يا كذاب ، فقال يل : ابن رشدين أال ترى ما يقولون يل ؟  

. فقال سمعت عيل بن سهل يقول سمعت  قال : نعم    أليس أمحد بن صالح إمامك؟  فقال له أخو ميمون :

ابن رشدين هذا صاحب »  ( :1/198بن عدي يف الكامل )قال ا، و«يقول : إنك كذاب  أمحد بن صالح

حديث كثري ، حيدث عن احلفاظ بحديث مرص ، أنكرت عليه أشياء مما رواه ، وهو ممن يكتب حديثه مع  

كان من حفاظ احلديث ، وأهل الصنعة . وقال ن يونس :  قال اب»  ( : 1/594ن امليزان )، ويف لسا«ضعفه

 . «ًا باحلديثاحد وكان ثقة عامل غري ويف الصلة : حدثنا عنه  مسلمة

جداً (  1) )  :ضعيف  الكبري  املعجم  الطرباين يف  الدعاء )11221رقم11/115أخرجه  ويف    رقم   1/207(، 

ثنا حممد بن عبد اهلل بن عبيد بن  بن حرب النشائي، ثنا حممد بن يزيد،  د(، حدثنا عبيد العجل، ثنا حمم652

 .بن دينار، عن ابن عباس عمري، عن عمرو

ليس بذاك  »  ( :1/142اهلل بن عبيد الليثي؛ قال عنه البخاري يف التاريخ الكبري )  بدويف إسناده حممد بن ع

ع«الثقة البن  الرجال  الكامل يف ضعفاء  يف  كام  مرة  وقال  :7/450)دي  ،  احلديث»  (  أبو «منكر  وقال   ، 

=  ام  ، وقال أبو زرعة ك «ثذاك الثقة ضعيف احلديليس ب»  ( :7/300حاتم كام يف اجلرح والتعديل البنه )
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 ىئ﴿ قال:  ،ةف من الصالرصكان إذا ان  ×أن النبي  »:ال أنسق -21

  ﴾  ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ  جئ ی ی ی ی ىئ

[ 182-180]الصافات: 
  » (1) . 

 : ورة اإلخالصس

بن عباس   -22 اهلل  اهلل    قال عبد  قرأ خلف كل »  :  ×قال رسول  من 

 فهو رفيقي   ،، ثالث مرات  [ 1خالص: ]اإل   ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ ،ة  ـوبـتـالة  مكـص

 .  (2) «نةيف اجل
 

، وقال النسائي «ليس بقوى »  ، وقال مرة اخرى :«لني احلديث»  ( :7/300اجلرح والتعديل البنه )  يف=

 . «حلديثمرتوك ا» ( :7/450كام يف الكامل يف ضعفاء الرجال )

عبيد  حممد بن عبد اهلل بن  طرباين، وفيه  رواه ال»  ( :10/103الزوائد ومنبع الفوائد )  قال اهليثمي يف جممع

 .«، وهو مرتوكبن عمري

( نتائج األفكار  ابن حجر يف  بن عبيد»  ( :2/290وقال  أيب    يف سنده حممد  مثل  املكي وهو  بن عبيد  اهلل 

 . «جداً  ضعيف» ( :17/51ف املهرة )قال مرة يف إحتا. و«هارون، بل أشد ضعًفا

 . «سند ضعيفطرباين بروى ال» ( :8/169اد )يف سرية خري العبوقال الصاحلي يف سبل اهلدى والرشاد  

ابن عمري  » ( :3/939وقال السخاوي يف األجوبة املرضية فيام سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية )

 .«أشد ضعًفا من أيب هارون

الشاميني:  ضعيف(  1) مسند  الطرباين يف  هار2602رقم 4/16)  أخرجه  بن  حدثنا حممد  حممد(  بن  بن    ون 

 .  ن بشري، عن قتادة، عن أنس سعيد ب  بكار الدمشقي، ثنا أيب، عن جدي، عن
الثقات ) ( 9/151ويف إسناده حممد بن هارون بن حممد بن بكار أبو عمر الدمشقي، ذكره ابن حبان يف 

 هـ(.290-ـه281/وفيات 293إلسالم ). وذكره الذهبي يف تاريخ ا«عنه أهل الشامروى » ال :وق

وقال عنه احلافظ يف التقريب  ، وى له األربعة ، ر(ـه 168ت)يد بن بشري أبو عبد الرمحن الشامي وفيه : سع  

 . «ضعيف» ( :2289رقم374)

له اجلامعة    :وفيه  ، روى  أبو اخلطاب البرصي  ِدَعامة  التقريب )، وقال  قتادة بن   رقم   798عنه احلافظ يف 

 (.92رقم146ة من املدلسني )الطبقة الثالث . وقد عده احلافظ يف«ثقة ثبت» : (5553

(، حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن 98رقم155و عمرو النيسابوري يف قوارع القرآن )أبأخرجه    :ضعيف  (2)

الرازي حدثنا العباس بن محزة حدثنا فر حممد بن أمحد بن سعيد  حمد بن أيوب الطرماحي، حدثنا أبو جع 

  =شدا سفيان بن سعيد الثوري عن الربيع بن أيب راسف البلخي حدثا وكيع بن اجلراح حدثنيم بن يوإبراه
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:  ×سمعت رسول اهلل    يب طالب   بن أعيلل  قا -23 من صل  »  يقول 

عرش    ،  [ 1خالص: ]اإل   ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿   ثم مل يتكلم حتى يقرأ  ،الة الغداةص

 .(1) «وأجري من الشيطان ،مل يدركه ذلك اليوم ذنب ،مرات

 
 عن سعيد بن جري عن عبد اهلل بن عباس. =

ميزان االعتدال   الذهبي يف  قال  الرازي،  بن سعيد  أمحد  بن  إسناده حممد  ب»  :  ويف  أتى  لكن  أعرفه  خرب ال 

 .«باطل هو آفته

 (. 523، 6/503يزان ) لسان املوضعفه الدارقطني قاله يف

عمي إذنًا أن أبا صالح احلافظ كتب إليه   ( ثنا اإلمام390رقم260لفاخر يف موجبات اجلنة )أخرجه ابن ا

ثن  اإلسامعييل،  بكر  أبو  اإلمام  ثنا  أخربهم،  اجلرجاين  احلناطي  احلسن  أبا  زأن  بن  القاسم  بكر  أبو  كريا  ا 

ك أيب  بن  عبيد  بن  إسامعيل  ثنا  ساملقري،  عن  حدريمة  إسحاق  بن  حممد  عن  بزيغ  بن  بن  عيد  سعيد  ثني 

 . سحسان بن ثابت عن عكرمة عن ابن عبا 

(، 4/39وسعيد بن عبد الرمحن بن حسان بن ثابت األنصاري، ذكره ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل )

  وال تعديالً. ومل يذكر فيه جرحاً 

 . «دينة وكان شاعراً عنه أهل املروى » :(، وقال6/349ه ابن حبان يف الثقات )وذكر

 . «كان سعيد قليل احلديث شاعراً » :(، 131متمم التابعني ) -عد يف الطبقات الكربى وقال ابن س

أبو احلسن  »  ال :(، وق320ويف إسناده : أبو احلسن احلناطي اجلرجاين، ذكره اجلرجاين يف تاريخ جرجان )

 . «لغطريفي ومجاعة إلسامعييل وابن أمحد احلناطي املعلم اجلرجاين روى عن ا عيل

وأبو حممد   ،اهلل الفراوي  ربنا أبو عبدأخ  (،57/281أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )ًا :  ضعيف جد  (1)

بن عبد    نا إسامعيل  ،بد الغافر بن حممد الفاريس قالوا أنا ع  ،وفاطمة بنت عيل البغدادية  ،والقاري  ،السيدي

امليكايل األ  ،اهلل  عبدان  احلريش  ،هوازيأنا  بن  زيد  أبو مهام  ،نا  مروا  ،نا  بن ساملعن  بن    ،ن  احلجاج  عن 

 يقول ...   ×فقال سمعت رسول اهلل    ، قال: مر بنا عيل أمري املؤمنني بعد صالة الغداة   ، حل عن احلكم بن ج   ، دينار 

م إسناده  ماجه ويف  ابن  له  روى  الغفاري،  سامل  بن  التهذيب  روان  تقريب  يف  احلافظ  عنه  وقال   ،

 .«عمرتوك ورماه الساجي وغريه بالوض» ( :6570مرق526)

 .«مرتوك ،وفيه مروان بن سامل الغفاري ،ن عساكر عن عيلاب» :(2/151قال املتقي اهلندي يف كنز العامل )

 بواسطة.  واحلكم يروي عن عيل 

لرضيس يف فضائل (، وابن ا29813رقم6/102ف )إسناده فأخرجه ابن أيب شيبة يف املصن  واختلف يف

اج بن دينار، عن احلكم بن حجل، عن رجل حدثه، عن يعل بن عبيد، عن حج (  268رقم115لقرآن )ا

  قوله. ن عيلع

 وإسناده ضعيف؛ فيه راو  مبهم. 
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 ٻ ٱ ﴿   يا براء، من قرأ»  :  ×قال الرباء بن عازب: قال يل رسول اهلل   -24

بعد صالة الغداة قبل أن يكلم    ،ةا مائة مرهآخر  إىل  ،[ 1: خالص ]اإل   ﴾ ٻ ٻ ٻ

 . (1) «ل مخسني صديقاً م رفع له ذلك اليوم ع ،أحداً 
  ﴾ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿  من قرأ» :×: قال رسول اهلل قال أبو هريرة  -25

وكان  ،فكأنام قرأ القرآن أربع مرار ،بعد صالة الفجر ،ثنتي عرشة مرة ،  [ 1]اإلخالص: 

 . (2)«اتقىإذا  رض يومئذ أفضل أهل األ

 
 (، حدثنا أمحد بن إبراهيم بن شاذان، 42رقم86سورة اإلخالص )  أخرجه اخلالل يف فضائل موضوع :    (1)

املغرية، خادم الرباء  ن الربيع، ثنا كادح بن رمحة، ثنا يوسف بن  حممد بن احلسني بن محيد، ثنا سليامن بثنا  

 . بن عازب عن الرباء 
يف ميزان االعتدال  ه موضوع؛ فيه كادح بن رمحة الزاهد الكويف؛ كذبه األزدي وغريه، قاله الذهبي  سنادوإ

(3/399.) 

يه غري حمفوظة، وال يتابع أحاديثه عامة ما يرو»  ( :7/230فاء الرجال )يف ضع وقال ابن عدي يف الكامل  

 . « يثهم يقع فيها ما ال يتابعهم عليه أحد أحاد   حديث الصاحلني فإن ، وال يف متونه ويشبه حديثه عليه يف أسانيده

 .«روى عن الثوري ومسعر أحاديث موضوعة» ( :134وقال أبو نعيم يف الضعفاء )

 . «بسند واه»  ( وقال :8/678)الدر املنثور يف التفسري باملأثور للديلمي يف ونسبه السيوطي 

 .  « ضعيف عن كادح بن رمحة وهو كذاب   هو الربيع و فيه سليامن بن  »   ( : 599/ 1ندي يف كنز العامل ) اهل وقال التقي 

ا:  منكر  (2) )أخرجه  الصغري  املعجم  يف  ن166رقم1/115لطرباين  أبو  وعنه  أصبهان  (،  تاريخ  يف  عيم 

القرآن1/140) فضائل  يف  املستغفري  وأخرجه  اإليامن1057رقم2/710)  (،  شعب  يف  والبيهقي   ،)  

(، من طرق 7/260املوطأ من املعاين واألسانيد )ملا يف    ، وابن عبد الرب يف التمهيد   (2298  رقم  4/136)

 . ة سلمة، عن أيب هريرعن أيب  ،مسعد، حدثني عمي سعد بن إبراهيحدثنا  ،بن عطية عن زكريا 
حديث سعد بن إبراهيم  هبذا اإلسناد تفرد به ابن عطية، وال يروى  ال يروى عن سعد إال  »  قال الطرباين :

 .«اإلسناد. تفرد به ابن عطية أيضا إال هبذا  عن أيب سلمة عن أيب هريرة

 .«مةلشيوخ ليست من أحاديث األئهذا احلديث واألحاديث التي قبله من أحاديث ا» الرب : وقال ابن عبد

 .«، وفيه من مل أعرفهمرواه الطرباين يف الصغري» ( :7/146لفوائد )وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع ا

الدر   يف  السيوطي  يف  وقال  )املنثور  باملأثور  :680/ 8التفسري  وا»  (  الصغري  يف  الطرباين  يف  أخرج  لبيهقي 

 . «الشعب بسند ضعيف

 . «نكر احلديثمنكر، وزكريا بن عطية م» ( :4/720يب حاتم )ام يف علل احلديث البن أوقال أبو حاتم ك 
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 : املعوذات ور س

اهلل    قالت عائشة،   -26 قال رسول  بعد صالة اجلمعة: »  :  ×:  قرأ   من 
 ڇ﴿ و ،    [ 1]الفلق:   ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿ و   ،  [ 1]اإلخالص:   ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

اهلل    ،[ 1]الناس:   ﴾ ڍ ڍ  ڇ أعاذه  مرات،  اجلمعة   سبع  إىل  السوء  من 

 . (1)«األخرى
 
 
 

 
 

 
فضائل   يف الرتغيب يف  (، وابن شاهني375رقم332يف عمل اليوم والليلة )أخرجه ابن السني  :  ضعيف(  1)

(، ومن طريقه  13رقم51ل يف فضائل سورة اإلخالص )(، واخلال 472رقم137األعامل وثواب ذلك )

اهلل بن    اهلل بن عبيد  ن عبد( من طريق اخلليل بن مرة، ع110رقم61لصالة )عبد الغني املقديس يف أخبار ا

 . عائشة  أيب مليكة، عن
ال مرة  بن  اخلليل  فيه  البرصيوإسناده ضعيف؛  احلافظ  له  روى    ،ُضبَعي  عنه  وقال  تقريب  الرتمذي،  يف 

النواوية«ضعيف »  :(1757رقم196)التهذيب األذكار  عل  الربانية  الفتوحات   : وانظر  عالن   .  البن 

(4/232.) 
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 املقصد الثاني 
  يةن دبر الصالة درااءة شيء من القرآة يف قرردحاديث الواألا

 :   (1) يف األذكار بعد الصلة × النيب هدي

 أ آية الكريس واملعوذات. ريذكر اهلل بأنواع من الذكر، ويق ×كان 

 فمن األذكار الواردة بعد الصالة : 

 :   ةكان يقول يف دبر كل صالة مكتوب  ×أن النبي  : ما رواه املغرية بن شعبة 

 كل يشء قدير،  له امللك، وله احلمد، وهو عل   وحده ال رشيك له، اهللالله إال إ»

 .(2) «ع ذا اجلد منك اجلدفاللهم ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت، وال ين

الزبري   ابن  كان  قال:  الزبري،  أبو  رواه  كل صالة حني   وما  دبر  يقول: يف   ،

إله إال اهلل وحده  »  يسلم : له    الال  له،  كل يشء    وهو عل  امللك وله احلمدرشيك 

باهلل إال  قوة  وال  حول  ال  وله  قدير،  النعمة  له  إياه،  إال  نعبد  وال  اهلل،  إال  إله  ال   ،

الكافرون  ،الفضل كره  ولو  الدين  له  خملصني  اهلل  إال  إله  ال  احلسن،  الثناء  .  "وله 

 . (3)«هيلل هبن دبر كل صالة ×كان رسول اهلل ": وقال

اهلل    رة  رواه كعب بن عجوما   معقبات ال خييب  »  :  الق  ×، عن رسول 

فاعلهن-قائلهن   وثالث   -أو  تسبيحة،  وثالثون  ثالث  مكتوبة،  صالة  كل  دبر 

 . (4) «حتميدة، وأربع وثالثون تكبرية وثالثون

ل من سبح اهلل يف دبر ك»  :أنه قال  ×، عن رسول اهلل  وما رواه أبو هريرة  

فتلك تسعة وثالثني، وكرب اهللًا  الث ، ومحد اهلل ث صالة ثالثًا وثالثني  ثالثًا وثالثني، 

 
 (.109-108البن قيم اجلوزية ) (، الوابل الصيب من الكلم الطيب76-70ووي )نظر :األذكار للنا (1)

 (.593رقم1/414(، ومسلم يف الصحيح )844رقم1/168) ري يف الصحيحأخرجه البخا ( 2)

 (. 594رقم1/415أخرجه مسلم يف الصحيح )( 3)

 (. 596قمر1/418أخرجه مسلم يف الصحيح ) (4)
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املائة: ال امللك  وتسعون، وقال: متام  له  له،  اهلل وحده ال رشيك  إال  وله احلمد   إله 

 .(1) « وهو عل كل يشء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر

يا ر يم لنعور بالدرجات واسول اهلل ذهب أهل الدث وما رواه أبو هريرة، قالوا: 

قال وأنفقوا   «ذاك؟ف  كي»   :املقيم.  قالوا: صلوا كام صلينا، وجاهدوا كام جاهدنا، 

قال أموال.  لنا  أمواهلم، وليست  كان  »  :من فضول  بأمر تدركون من  أفال أخربكم 

جاء  من  إال  به  جئتم  ما  بمثل  أحد  يأيت  وال  بعدكم،  جاء  من  وتسبقون  قبلكم، 

 . (2)«ون عرشاً عرشًا، وتكرب مدون، وحتر كل صالة عرشاً بمثله؟ تسبحون يف دب

أوصيك يا معاذ »  أخذ بيده، وقال :  ×، أن رسول  وما رواه معاذ بن جبل  

ت فـدعـال  دبـن  كـي  تـ ص  لـر  الله ـقـالة  أعنـول:  علـم  ذكـي  وش ـى  رك،  ـكـرك، 

 . (3) «كـادتـن عبـوحس

ام ك  ت: كان سعد يعلم بنيه هؤالء الكلامعمرو بن ميمون األودي، قالوما رواه  

  كان يتعوذ منهن دبر الصالة :  ×قول: إن رسول اهلل علم الغلامن الكتابة وييعلم امل

رذل العمر، وأعوذ بك من  أاللهم إين أعوذ بك من اجلبن، وأعوذ بك أن أرد إىل  »

 . (4) «اب القربفتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذ

 
 (. 597مرق1/418أخرجه مسلم يف الصحيح ) (1)

 (. 6329رقم8/72أخرجه البخاري يف الصحيح )( 2)

(3)  ( املسند  يف  أمحد  املفرد  22126  ،22119رقم 443  ،36/429أخرجه  األدب  يف  والبخاري   ،)(239  

)690رقم السنن  يف  داود  وأبو  )1522رقم86/ 2(،  السنن  يف  والنسائي  وابن  1303رقم3/53(،   ،)

(، 2021-2020رقم365،  5/364يف الصحيح )(، وابن حبان  751رقم1/369خزيمة يف الصحيح )

يوة قال: سمعت عقبة بن  ح( من طرق عن  3/307(، )1/407اكم يف املستدرك عل الصحيحني )واحل

 .   عن معاذ   ي يقول: حدثني أبو عبد الرمحن احلبيل، عن الصنابحي،مسلم التجيب
 الذهبي.حه ابن خزيمة، وابن حبان، واحلاكم، ووافقه واحلديث إسناده صحيح؛ صح

 (. 2822رقم4/23أخرجه البخاري يف الصحيح )( 4)



 (ه1443 اآلخرة مجادى )    ونــثل ـثل او  لثثا ال ددـــعال   ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراسطيب اـ لشاام ـماإل دـهـعم ةـلـجـم

271 

 ءهتا دبر الصلة :  السور واآلايت اليت وردت قرا
الصالة حسب ما وقفت   يف األحاديث قراءهتا بعدرد  التي و  اتيوالسور واآل  

 عليه هي : 

 سورة الفاحتة.   -1

 .  األخريتان من سورة البقرة : آية الكريس، واآليتان -2

 (.  26، 18سورة آل عمران : )ن مو -3

 (.  3-1ومن سورة األنعام اآليات ) -4

 .ومن سورة اإلرساء اآلية األخرية -5

 (.18-17ومن سورة الروم ) -6

 (. 91-90)مريم آية  رةسوومن  -7

 (.  218-180ات آية ) ومن سورة الصاف -8

 . (1) وسور املعوذات -9

 :  الذي ال تشرع قراءته  منها وغري الثابت املشروع بيان الثابت 
خاتم النبيني، ال نبي بعده، وقد نسخ   ×حممد  »  ل شيخ اإلسالم ابن تيمية : اق

، فام أمر ×  اتباع حممدب  ال ريه، فلم يبَق طريق إىل اهلل إبرشعه ما نسخه من رشع غ 

العبا من  اس به  أو  إجياب،  أمر  فيه، دات:  رغب  ما  وكذلك  مرشوع،  فهو  تحباب؛ 

 وذكر ثوابه وفضله.

ليل رشعي، وال جيوز أن  مستحب، أو مرشوع؛ إال بد  اوال جيوز أن يقال: إن هذ

ا أن هذا عمل مستحب مرشوع، ... وأما أن يثبتو(2)!!يثبت رشيعة بحديث ضعيف 

 
، وقد ذكرها     باساهلل بن ع  د جاءت عن عبدقسورة الروم؛ فوكلها وردت يف هذا البحث سوى  (  1)

 (.153الدمياطي يف فضل آية الكريس )

 للخطيب   ع(، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السام134-331: الكفاية يف علم الرواية للخطيب )انظر  (2)

 . ( 373-371/ 1ي ) (، املدخل إىل علم السنن للبيهق 29كليل للحاكم ) املدخل إىل كتاب اإل (، 2/89-91)
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إذا عرفوا أف فحاشا هللعيض  بحديث ن احلديث كذب؛ فإهنم مل يكونوا  ، كام أهنم 

أنه كذب   يبينوا  أن  إال  روايته؛  النبي  يستحلون  فعله  لتعبد  اعل وجه    ×... وما 

كان ختصيصه فهو   بعبادة  مكانًا  أو  زمانًا  فإذا خصص  فيه.  به  التأيس  يرشع  عبادة 

وكتخصيصه مقام   تكاف فيها،عاالدة سنة: كتخصيصه العرش األواخر ببتلك العبا

ل مثل ما فعل عل الوجه الذي فعل؛ ـه : أن يفعـأيس بـه، فالتـيـالة فـ الصـبراهيم  ـإب

 . (1) «ألنه فعل

 أنه رشع قراءة آية الكريس، واملعوذات.  ×لنبي السنة الثابتة عن وا

أنه    ×عن النبي  الباهيل  أما قراءة آية الكريس فثبتت من حديث أيب أمامة  

الكر   قرأ   ن م »   : ل ا ق  كلآية  دبر  مكتوبة    يس  إال صالة  اجلنة،  دخول  من  يمنعه  مل 

 .   (2) «املوت

املعوذات سول اهلل  رأمرين  »  قال :  فثبتت من حديث عقبة اجلهني    (3) وأما 

 . (4)«أن أقرأ باملعوذات دبر كل صالة ×

 
 (.409-10/408انظر : جمموع الفتاوى )( 1)

   (.12وهو حديث حسن صحيح؛ وقد سبق خترجيه حتت حديث )رقم (2)

تيمية ابن  )    وأما تضعيف  الكربى  الفتاوى  الكريس يف  آية  فتاوى  (،  218،  2/213حلديث  جمموع 

 ن مل يعلم.  م علم حجة علفلعله مل يقف عل ما يقويه عنده، ومن (؛ 516، 22/850ابن تيمية )

(، واألحاديث  3-2رقم44-39انظر : فضل قراءة آية الكريس والذكر والدعاء أدبار الصالة للدمياطي )

 (.12-5اهلل الفوزان )  عبد للدكتور آية الكريس دبر الصلوات املكتوبة   الواردة يف قراءة

تيمية ابن  يف      ولعل  اجلوزية  قيم  ابن  قال  فقد  تضعيفه؛  عن  يف  زاد رجع  العباد   املعاد  خري  هدي 

 . «ابن تيمية قدس اهلل روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صالة بلغني عن شيخنا أيب العباس » ( :1/294)

و دعاء إال  يث عنده؛ ألنه ال يرى املداومة عل ذكر أه عل قراءة آية لكريس؛ دليل عل ثبوت احلدومداومت

 (.115-22/510) اوى: جمموع الفتإذا ثبت بنص رشعي. انظر

 (. 9/62املعوذات هي سورة اإلخالص والفلق والناس، انظر : فتح الباري للحافظ ) (3)

 (.762-2/274: نتائج األفكار للحافظ )وانظر

 = ( 2903قمر5/171(، والرتمذي يف السنن )17417رقم 28/633أخرجه أمحد يف املسند )صحيح :  (  4)
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 عدد مرات قراءهتما :  
 .(1)مكتوبةكل صالة ة دبر تقرأ مرة واحد واملعوذاتآية الكريس، أن والظاهر 

آ قراءة  من  ورد  اوما  أن  ية  الباهيل،  أمامة  أيب  حديث  يف  مرات  ثالث  لكريس 

ة ثالث مرار مل يكن بينه من قرأ آية الكريس يف دبر كل صال»  :قال  ×رسول اهلل  

 . (2)فهي رواية شاذة .«املوت وبني اجلنة إال

ث حلديح واملساء  الصبا  ا ورد من قراءة املعوذات ثالث مرات فهو يف أذكاروم

ه قال: خرجنا يف ليلة مطر، وظلمة شديدة، نطلب رسول  نأ  اهلل بن خبيب    عبد

فلم أقل    «قل»  شيئًا، فقال :  ليصيل لنا، فأدركناه، فقال: أصليتم؟ فلم أقل  ×اهلل  

فقلت: يا رسول اهلل ما أقول؟   «قل»  ، ثم قال : فلم أقل شيئاً   «قل»  شيئًا، ثم قال : 

متيس، وحني    واملعوذتني حني  ،[ 1الص: ]اإلخ   ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿   : قل»  قال :

 . (3) « ح، ثالث مرات تكفيك من كل يشءتصب

 
(، وابن خزيمة 1260رقم2/94نن الكربى )لسنسائي يف اال(، و1523رقم2/86وأبو داود يف السنن )=

(، من طرق عن عيل  2004رقم 5/344(، وعنه ابن حبان يف الصحيح )755رقم1/372يف الصحيح )

 رباح اللخمي، عن عقبة بن عامر اجلهني.بن 

الذهبي  «هذا حديث غريب»  :الرتمذيقال   وقال  .  «غريب  حديث حسن »   : ( 433/ 4)   ميزان االعتدال يف  . 

 . «هذا حديث صحيح » ( :2/274نتائج األفكار ) ل احلافظ يفقاو

)انظر  (1) تيمية  البن  الكربى  الفتاوى  الب2/210:  العباد  خري  هدي  يف  املعاد  زاد  اجلوزية (،  قيم  ن 

(1/294.) 

)الروياين  هأخرج (  2) املسند  بن  1268  رقم  2/311 يف  نا عيل  بن صدقة، حدثني  (  نا عيل  الفرائيض،  زيد 

 .   ن زياد، عن أيب أمامة الباهيل ب، عن حممد محريحممد بن 
، (هـ263ت)وهي شاذة ففي إسناده : عيل بن زيد أبو احلسن الفرائيض    «ثالث مرار»هكذا رواه بزيادة :

، وقال مسلمة  «ا فيهتكلمو»  ( :11/425يف تاريخ بغداد للخطيب )قال أبو سعيد بن يونس املرصي كام  

 .«ثقة» : (5/540ان للحافظ )مليزبن قاسم كام يف لسان ا

 . «يغرب» (، وقال :8/471وفيه: عيل بن صدقة األذين، ذكره ابن حبان يف الثقات )

ا:  حسن(  3) يف  محيد  بن  عبد  )أخرجه  )494رقم178ملسند  السنن  يف  داود  وأبو  (، 5082رقم4/321(، 

بن أيب عاصم يف  ا(، و5428رقم8/250سنن )(، والنسائي يف ال3575مرق5/567والرتمذي يف السنن )

  = اهلل بن  ( من طريق ابن أيب ذئب، عن أيب أسيد الرباد، عن معاذ بن عبد2572رقم5/33د واملثاين )اآلحا
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وى إذا أ كان  ×إن النبي »: قالت وكذا تقرأ ثالثًا قبل النوم حلديث عائشة 

فيه ثم نفث  كفيه،  ليلة مجع  فراشه كل  فيهام: إىل    ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿   ام فقرأ 

و[  1: فلق ال ]   ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿ و  ، [ 1]اإلخالص:   ڍ ڍ  ڇ ڇ ﴿ ، 

ي  [ 1: ناس ]ال   ﴾ ڌ يبدأ هبام عل رأسه ووجهه  مسح هب، ثم  ام ما استطاع من جسده، 

 . (1) «وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثالث مرات

املعو سور  أو  الكريس،  آية  لقارئ  يرشع  بعد ذوال  ظاهر جسده  يمسح  أن  ات 

 . (2) هفت علي؛ حسب ما وق×ألنه مل ينقل عن النبي لوات؛ قراءهتا دبر الص

بق السووأما  فيهاية  يثبت  فلم  الط  ر  من  عليه  وقفت  ما  حسب  رق حديث 

 .؛ فال ترشع قراءهتا والروايات

  :  «دبر الصلة» : × معىن قوله

الباب أن جله يف قياس واحد،    االدال والباء والراء. أصل هذ»   قال ابن فارس :

 . (3)«ةه خالف قبله. وتشذ عنه كلامت يسريخلفوهو آخر اليشء و

ا  «رــدب»و وجيوز ضملدال،  بضم  امل  والباء،  وهو  الباء،  وإسكان  شهور الدال، 

 . (4) لغة، ورواية 

 
 . خبيب، عن أبيه =

 . «هذا حديث حسن صحيح غريب» لرتمذي :قال ا

 .«حديث حسن هذا» ( :2/328حلافظ يف نتائج األفكار )وقال ا

 (. 8574رقم7/133(، )5017رقم6/901أخرجه البخاري يف الصحيح ) (1)

أن النبي »  السابق، ويف الرقية؛ حلديث عائشة :  واملرشوع يف املسح عند النوم كام يف حديث عائشة    (2)

بيده،  ه   اشتد وجعه كنت أقرأ عليه، وأمسح عنفث، فلاماشتكى يقرأ عل نفسه باملعوذات، وينكان إذا    ×

 . « رجاء بركتها

 (. 2192رقم4/1723أخرجه مسلم يف الصحيح )

 (. 2/324اللغة )  مقاييس (3)

 (.2/566: رياض األفهام يف رشح عمدة األحكام للفاكهاين )انظر (4)
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دبر   الكلمةوهذه   يف  كام  السالم،  قبل  أي  الصالة،  من  جزء  آخر  هبا  يراد  قد 

احليوا  اإلنسان ما  طاحلائأو    نأو  هبا  يراد  وقد  منه،  جزء  آخر  فإنه  جزء ؛  آخر  ييل 

بعد   أي  قوله  كام    م،لسالامنها،  يرا  ، [ 40]ق:   ﴾ ک ڑ﴿ ىل: تعا يف  به وقد  د 

  . (2) ، وبعض األحاديث يفرس بعضًا ملن تتبع ذلك وتدبره(1)وع األمرينجمم 

فهو قبل ء؛ اإذا كان املقيد بالدبر من باب الدع :يف معرفة املراد بالكلمةوالضابط 

 السالم. فهو بعد  اب الذكراملقيد بالدبر من بوإن كان السالم،  

ثم   التشهد ملا ذكره قال  يف حديث ابن مسعود يف  ×قوله    ا الضابطليل هذدو

إليه أعجبه  أو  أحب  ما  أو  شاء  ما  الدعاء  من  يف   ،(3) ليتخري  وتعاىل  سبحانه  وقال 

،   [ 031]النساء:   ﴾ ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ﴿ الذكر

 .(4) تؤيد وتوافق هذا الضابط ×لية منه م والسنة الع

 :خلفها  لصلة اليت تقرأ املراد اب
قـاهـظ يشم ـص  ه كلـولـر  اـالة  العلامء ملكتوبات ول  النوافل لكن محله مجع من 

 . (5) املكتوباتعل

 
لباين طة متفرقة للشيخ األ(، تفريغ أرش1/295وزية )العباد البن قيم اجل: زاد املعاد يف هدي خري  انظر  (1)

(120/3.) 

)انظر(  2) تيمية  البن  الكربى  الفتاوى  املعاد يف هدي خري821،  2/209:  زاد  اجلوزية (،  قيم  البن  العباد   

(2/264). 

 (.153الصالة وأحكام تاركها البن قيم اجلوزية )

 (.402رقم1/302م يف الصحيح )(، ومسل 835رقم1/167أخرجه البخاري يف الصحيح )( 3)

تيميانظر(  4) البن  الكربى  الفتاوى   :( العباد  214-2/205ة  املعاد يف هدي خري  زاد  اجلوزية (،  قيم  البن 

الباري للحافظ )264  ،2/249) (، 286/7(، تفريغ أرشطة متفرقة للشيخ األلباين )11/133(، فتح 

ملرام البن عثيمني  ا  (، فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ5/502)   رشح رياض الصاحلني البن عثيمني

(2/177.) 

 (. 2/328فتح الباري للحافظ )انظر:  (5)
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 : «ة إال أن ميوتنعه من دخول اجلنميمل » : × قولهمعىن 

 . (1)يعني: مل يكن بينه وبني دخول اجلنة إال املوت

 ءة آية الكرسي بعد الصلة جهراً : شرع قرا ت ال
تيم   قال ا»  :يةابن  يكن  ال  وخلفاؤه  وأصحابه  ×لنبي  مل  بعد  صالة جيهرون 

آية الكريس، وال غري القرآن، فجهر اإلمام واملأموم بذلك، واملداومة بقراءة  ها من 

 . (2) «عليها بدعة مكروهة بال ريب، فإن ذلك إحداث شعار

 واملعوذات :   ،وقت قراءة آية الكرسي
ا  آية  قال    الصالة،  ون بعدات، تكواملعوذلكريس،  الظاهر من احلديث أن قراءة 

الفراغ من الصالة فلو تأخر  ديث أن  مقتىض احل»  :افظاحل الذكر املذكور يقال عند 

بحيث ال يعد معرضًا أو كان ناسيًا أو متشاغاًل بام    ذلك عن الفراغ فإن كان يسرياً 

 . (3) «كآية الكريس فال يرض ةورد أيضًا بعد الصال

 

 

 

 
 

 
 (. 091الصيب من الكلم الطيب )  انظر : الوابل (1)

 (. 2/213الفتاوى الكربى ) (2)

 (. 2/328فتح الباري )( 3)
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 امتة خلا

 ئج والتوصيات. م النتالخص الدراسة وأهختام البحث م يفأسجل 

 مجلة من األقوال واألفعال بعد السالم.  ×رشع النبي  -

 جاءت أحاديث كثرية يف ذكر قراءة يشء من القرآن بعد السالم.  -

النبي   - م هو  يف قراءة يشء من القرآن بعد السال  ×الذي صح وثبت عن 

واملعق الكريس،  آية  مرة، راءة  مرة،  يث  وذات  قراءومل  ثالبت  يثبت  هتام  ومل  سح  مثًا، 

 .  هتاماجلسد بعد قراء

 ترشع قراءة املعوذات ثالثًا ضمن أذكار الصباح واملساء، وعند النوم.   -

 وردت قراءة مجلة من السور، واآليات لكنها ال تثبت فال ترشع قراءهتا.   -

ى : السالم، وبمعن  ل السالم، وبمعنى : بعدى : قبنوردت بمع  (دبر)كلمة   -

 لسالم. قبل وبعد ا

بالكلم والضابط يف معرف - املراد  الدعاء؛ ة  بالدبر من باب  املقيد  إذا كان   : ة 

 فهو قبل السالم، وإن كان املقيد بالدبر من باب الذكر فهو بعد السالم. 

 أي املكتوبة.   «دبر كل صالة» : ×املراد بالصالة يف قوله  -

   د الصالة جهراً ع قراءة آية الكريس بع ال ترش -

 لصالة وال يؤخرها.  مع أذكار ابعد الصالة  ووقت قراءهتا -

جمموع األحاديث الواردة يف قراءة يشء من القرآن بعد الصالة كام يف جزء   -

، وبحث  (فضل قراءة آية الكريس والذكر والدعاء أدبار الصالة) للحافظ الدمياطي

  هلل ا   للدكتور عبد  ،(وات املكتوبةة آية الكريس دبر الصل قراءيفاألحاديث الواردة  )

 عة وأربعون( حديثًا. الفوزان، وبحثي )تس
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أحاديث،    اشرتكت - ثامنية  يف  الفوزان  الدكتور  بحث  مع  الدمياطي  رسالة 

أحاديث،   بتسعة  الفوزان  الدكتور  وتفرد  أحاديث،  بستة  الدمياطي  احلافظ  وتفرد 

 يثًا. دوتفرد بحثي بستة وعرشين ح 

  التالية :وعات كتابة يف املوضويويص الباحث إىل ال

 الثابت من الضعيف.بعد الصالة مع متييز مجع األذكار الواردة  -1

 مجع ما ورد يف السنة من قراءة املعوذات. -2

 مجع ما ورد يف السنة من قراءة يشء من القرآن يف الصباح واملساء. -3

 داد.   القبول والتوفيق والستعاىلونه وهذا آخر ما يرسه اهلل يل. واسأله سبحا

واحلمد هلل    .حبه أمجعنيد، وعل آله وص ـم ـحـا مـنـ ي ـبـلــى نم عـ لـ وس ل اهللـوص

 رب العاملني.  
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 املصادر واملراجع فهرس

امللك فهد بن عبد القرآن الكري  - برواية حفص عن عاصم، طبعة جممع   العزيز    ، 

 تعاىل املدينة النبوية. 

دار  هـ،  840ت   بكر البوصريي  ألمحد بن أيب   ،زوائد املسانيد العشرةة ب ف اخلرية املهر احتإ  -1

 هـ. 1420الرياض، ط األوىل،  -الوطن 

القرآن  -2 البايب  اإلتقان يف علوم  يوطي، مطبعة  السي بكر  محن بن أيب  ين عبدالري الدِّ ، جلالل 

 م. 1978هـ،  1398احللبي بمرص، ط الرابعة،  

مل األخبار املوضوعة   اآلاثر املرفوعة يف   -3 هـ،  1304اللكنوي ت   مد عبد احلي بن حممدح، 

 بسيوين زغلول  حتقيق: حممد السعيد

النبوية   -4 األحاديث  من  السخاوي  فيما سئل عنه  املرضية  عبد األجوبة  بن  للحافظ حممد   ،  

 الفتاوى احلديثية . هـ . دار الراية  1418، ط األوىل  حممد إسحاق   حتقيق : د. ن السخاوي، الرمح

ب  ،اآلحاد واملثاين  -5 أ  ن عمرو بن الضحاكألمحد    يب عاصم . حتقيق : باسم بن خملد ابن 

 اض. الري -هـ . دار الراية 1411فيصل اجلوابرة . ط األوىل  

اهلل    ، تأليف: الدكتور عبداألحاديث الواردة يف قراءة آية الكرسي دبر الصلوات املكتوبة   -6

 هـ 1430عام  ادى اآلخر ادس واألربعون، مج س بن فوزان الفوزان، جملة الدرعية، العدد ل

تقريب حاإل  -7 يف  :   سان  حبان  ابن  الفارسي علء    صحيح  بلبان  بن  علي  :  الدين  حتقيق   ،

 بريوت .  -هـ، مؤسسة الرسالة 1408يب األرناؤوط . ط األوىل  شع

البخاري  -8 إمساعيل  بن  حملمد   : املفرد  عبداألدب  فؤاد  حممد  أحاديثه  خرج  ط    ،  الباقي، 

 بريوت .  -ة ئر اإلسالمي شا هـ . دار الب1409  الثالثة

ليح  -9 الاألذكار،  شرف  بن  تىي  عبدـه676نووي  حتقيق:  ط    ،  األرنؤوط،  القادر 

 بريوت.   -هـ، دار الفكر 1414

احلديث  -10 علماء  معرفة  يف  عبد  اإلرشاد  بن  اخلليل  يعل  أليب  القزويني    :  اخللييل،  اهلل 

 . الرياض    -. مكتبة الرشد    هـ 1409ط األوىل    . حتقيق : الدكتور حممد سعيد بن عمر إدريس 

ي  -11 ابن  املصرياتريخ  لعبد ونس  بن  الرمح  ،  تن  الصديف  سعيد  أيب  ط  347أمحد  هـ، 

 بريوت.   –هـ، دار الكتب العلمية  1421األوىل  
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أصبهان  -12 عبد اتريخ  بن  ألمحد  ت    ،  األصبهاين  .  430اهلل  ديررنغ  سفن  نرشه:   . هـ 

 هـ . 1405العلمية ـ اهلند   هـ. تصوير الدار1931يريل، ليدن 

هـ، حتقيق :  748ن أمحد الذهبي ت ، ملحمد بهري َواألعلمفيات املشاَووَ م  اتريخ اإلسل   -13

ا  م.  2003د، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط األوىل  بشار عوي

. مطبعة  م1987-م1994: ملحمد بن إسامعيل البخاري . ط األوىل    التاريخ الكبري  -14

 ت . بريو -علمية  دار الكتب ال   اهلند . تصوير - ة دار املعارف العثامني

عواد،  هـ، حتقيق: بشار  463دادي ت غ ـب البـيـن عيل اخلطـد بـ مـألح  اد،دـــغ ـخ بــاريـت  -15

 بريوت.  -هـ، دار الغرب اإلسالمي 1422ط األوىل  

ابن عساكر : حتقيق  أليب القاسم عيل بن احلسني بن هبة اهلل الشافعي    اتريخ دمشق :  -16

  هـ . 1415الفكر، بريوت، ط األوىل ار ، ديعمر بن غرامة العمرو 

يف   -17 التحصيل  امل حتفة  رواة  ذكر  ألراسيل  ت ،  العراقي  الرحيم  عبد  بن  هـ،  826محد 

 الرياض.  –قيق: عبد اهلل نوارة، النارش: مكتبة الرشد  حت

حتقيق:  هـ،  385، لعمر بن أمحد ابن شاهني ت الرتغيب يف فضائل األعمال وثواب ذلك  -18

 لبنان.   –لمية، بريوت  ع ل هـ، النارش: دار الكتب ا 1424وىل،  األ   ط:   ، حممد حسن إسامعيل 

أليب الفضل أمحد بن عيل ابن حجر    ملوصوفني ابلتدليسقديس مبراتب اتعريف أهل الت  -19

 هـ، السعودية . 1413حتقيق: أمحد بن عيل املباركي، ط األوىل عام ، هـ852العسقالين ت 

 . تفريغ أشرطة متفرقة للشيخ األلباين  -20

العظيم   سري ف ت  -21 كثالقرآن  بن  عمر  بن  أ، إلسامعيل  الفداء  ري  هـ،  747الدمشقي تيب 

 السعودية. وهي املرادة عند االطالق.    –هـ، دار طيبة  1420  ط الثانية سامي سالمة،  حتقيق:

التهذيب  -22 العسقالين    تقريب  حجر  ابن  بن  أمحد  الفضل  أليب   : التهذيب  تقريب   :

 . هـ. دار العاصمة ـ الرياض1416  وىلاأل طهـ حتقيق: صغري الباكستاين، 852ت 

حتقيق :  هـ،  806: للعراقي ت   اب ابن الصلحوأغلق من كت  ح ملا أطلق يد واإليضا تقيلا  -23

 بريوت .   –هـ، دار البشائر  1425أسامة خياط، ط األوىل عام  

الصلة،  -24 لكتاب  البلنيس ت   التكملة  اهلل  بن عبد  السالم  658ملحمد  : عبد  هـ، حتقيق 

 لبنان.  –عة هـ، النارش: دار الفكر للطبا1415:  لنرش ة اناهلراس، س
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 بريوت . -شية املستدرك تصوير دار املعرفة  بن أمحد الذهبي .  بحا   : ملحمد   تلخيص املستدرك    -25

املوضوعات  -26 ت تلخيص كتاب  الذهبي  أمحد  بن  ملحمد  بن  748،  يارس  حتقيق:  هـ، 

 ض. اي لرا –هـ النارش: مكتبة الرشد  1419إبراهيم، ط: األوىل،  

 هـ.  911وطي ت بن أيب بكر السي   الرمحن لعبد    ، ل العرش متهيد الفرش يف اخلصال املوجبة لظ    -27

واألسانيد  -28 املعاين  من  املوطأ  يف  ملا  عبدالتمهيد  بن  يوسف  النمري    ،  عمر  أيب  الرب 

 هـ، حتقيق : هيئة من العلامء بوزارة األوقاف ط األوىل، يف اململكة املغربية. 463ت 

كناين، حتقيق :  ال  راقلعيل ابن ع   ، عن األخبار الشنيعة املوضوعة   رفوعة املعة  يتنزيه الشر   -29

ـ بريوت. 1399وعبد اهلل. ط األوىل. سنة  اللطيف،  الوهاب عبد  عبد  هـ دار الكتب العلمية 

املعيد    : أليب حاتم حممد بن حبان البستي . حتت مراقبة : الدكتور حممد عبدالثقات    -30

 ة ـ اهلند. ف العثامني. مطبعة جملس دائرة املعار 3140  هـ ـ1393خان. ط األوىل  

امل   معجا  -31 أحكام  يف  الدين   راسيلالتحصيل  لصالح  كيكلدي    :  بن  خليل  سعيد  أيب 

الثانية   ط   . السلفي  محدي   : حتقيق  النهضة  1407العالئي.  مكتبة   . الكتب  عامل   . هـ 

 . بريوت-احلديثة 

، ملحمد بن عيسى  وما عليه العملل  لو ع اجلامع املختصر من السنن ومعرفة الصحيح وامل  -32

 ريوت . ب-ء الرتاث العريب محد شاكر، دار إحياأ ق:هـ، حتقي279ي ت الرتمذ

البغدادي تاجلامع ألخلق الراوي وآداب السامع  -33 هـ،  463، ألمحد بن عيل اخلطيب 

 الرياض.  –حتقيق: حممود الطحان، النارش: مكتبة املعارف  

والتعديل  -34 لعبد  اجلرح  ت  حمن  ب   نالرمح  :  حاتم  أيب  ابن  إدريس  بن  . 327مد  ط    هـ 

 . بريوت -يةـ  اهلند. دار إحياء الرتاث العريب  املعارف العثامن بعة جملس دائرة  مط هـ . 1371األوىل  

 بريوت.   –هـ، دار الفكر  911الرمحن السيوطي ت   لعبد ،  الدر املنثور يف التفسري ابملأثور   -35

الطرباين ت    الدعاء:  -36 : حممد سعيد بن حممد حسن  حت  هـ063ألمحد بن سليامن  قيق 

 هـ . 1407 ط األوىل عامبريوت،   -  دار البشائري،  خارالب

: لشمس الدين حممد بن  ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من اجملهولني وثقات فيهم لني   -37

 مكة املكرمة.   -هـ، حتقيق: محاد األنصاري، مكتبة النهضة احلديثة  748أمحد بن عثامن الذهبي ت 
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والصلة،يل  ذال  -38 املوصول  لكتايب  حم  ملحمد  والتكملة  عببن  بن  املرمد  امللك  اكيش  د 

األوىل،  هـ، حتقيق    703ت  معروف، ط:  عواد  بشار  بن رشيفة،  عباس، حممد  إحسان   :

 م النارش: دار الغرب اإلسالمي، تونس.  2012

الرتمذي  -39 احلكيم  علي  بن  حملمد  املعطلة  على  األالرد  ط  البحث،  فريق  حتقيق:  ىل  و، 

 مرص.   –هجري، النارش: الروضة 9143

تف امل  روح   -40 يف  الع عاين  القرآن  والسسري  املثاظيم  األلويس  ينبع  اهلل  عبد  بن  ملحمود   ،

حتقيق:1270ت  األوىل،  هـ،  ط:  عطية  عبدالباري  الكتب    1415عيل  دار  النارش:  هـ 

 بريوت.  –العلمية  

املالرايض األفهام يف شرح عمدة األحكام  -41 هـ، حتقيق: نور  734ي ت ك، لعمر بن عيل 

 ريا. وادر، سو ارش: دار النلنا هـ، 1431ىل،  الدين طالب، ط: األو

هـ، حتقيق:  751، ملحمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ت  زاد املعاد يف هدي خري العباد  -42

 . بريوت   –هـ . مؤسسة الرسالة  1406. ط الثالثة عرش  شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط 

 الرياض.   -ارف  هـ، مكتبة املع 911الرمحن السيوطي ت   عبد ل   ، وضوعاتاملعلى  ت الزايدا  -43

القرآنواإل  ايدة الز   -44 جمموعة    هـ، حتقيق: 1150ملحمد ابن عقيلة املكي ت ،  حسان يف علوم 

 اإلمارات. -هـ، مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة  1427من الباحثني، ط األوىل  

والرشاد   -45 اهلدى  خريسبل  سرية  يف  وذالعبا   ،  نبوتد،  وأعالم  فضائله  وأفعاله كر    ه 

املوأحواله   الشيخ  هـ، حت942سف الصاحلي ت يو  بن  بدأ واملعاد، ملحمديف  قيق وتعليق: 

 هـ، النارش: دار الكتب العلمية بريوت. 1414، ط: األوىل،  عادل أمحد ، الشيخ عيل حممد

األمة   -46 يف  السيئ  وأثرها  واملوضوعة  الضعيفة  األحاديث  الدين،  نارص  حمد  مل ،  سلسلة 

 الرياض.  ف،ارر النرش: دار املع دا هـ،  1412وىل،  هـ، ط: األ1420األلباين ت 

 . 4هـ، اإلصدار 1420جمالس حممد نارص الدين األلباين ت سلسلة اهلدى والنور،  -47

النسائي  -48 ألمحد   : عام  السنن  الثانية  ط  اإلسالمي،  الرتاث  حتقيق  مكتب   : حتقيق   ،

 وت . ريب -هـ، دار املعرفة  1412

 ن . باكستا -مي  ، حديث أكادهـ 638السنن : لعلي بن عمر الدارقطين ت  -49



 (ه1443 اآلخرة مجادى )    ونــثل ـثل او  لثثا ال ددـــعال   ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراسطيب اـ لشاام ـماإل دـهـعم ةـلـجـم

283 

 الباقي وتصوير دار الفكر.   حتقيق : حممد فؤاد عبد .    حملمد بن يزيد القزويين ابن ماجه :  السنن     -50

السجستاين  -51 داود  أيب  و  سنن  الدعاس  عبيد  عزت   : األوىل  حتقيق  ط  السيد،  عادل 

 . تبريو  -هـ، دار احلديث  1393

سيد  اري، والغفار البند  عبد  حتقيق : دكتور  .   الكربى، ألمحد بن شعيب النسائينن  الس  -52

 بريوت . -هـ . دار الكتب العلمية  1411رسوي . ط األوىل  ك

الدارمي  هللا بن عبد  السنن، عبد  -53 العلمي، ط األوىل عام  الرمحن  فواز زمريل وخالد   ،

 القاهرة .  -هـ، دار الريان 1407

الرحيم    ـ، املحقق: عبده425د بن حممد الربقاين ت ، ألمح قطين دار لل  سؤاالت الربقاين  -54

 الهور، باكستان  -هـ، النارش: كتب خانه مجييل  1404األوىل،   قري، ط:حممد أمحد القش

النبلء   -55 أعلم  ت  سري  الذهبي  أمحد  بن  حممد  األرناؤوط  748،  شعيب   : حتقيق  هـ، 

 هـ . 4141  بريوت، ط العارشة عام  -وغريه، مؤسسة الرسالة 

رش:  هـ، النا 1426هـ، ط: 4211تلح العثيمني ملحمد بن صا  شرح رايض الصاحلني،  -56

 لوطن للنرش، الرياض. دار ا

ماجه    -57 ابن  سنن  السلم  -شرح  عليه  بسنته  املرصي  اإلعلم  قليج  بن  ملغلطاي   ،

كامل عويضة، ط: األوىل،  762ت   : نزار مصطفى    1419هـ، حتقيق  النارش: مكتبة  هـ، 

 . مكة -الباز  

السعيد  حتقيق : أيب هاجر حممد  سني البيهقي .  أليب بكر أمحد بن احل  شعب اإلميان :  -58

 بريوت .  -هـ . دار الكتب العلمية  1410بسيوين زغلول . ط األوىل  ابن 

خزمية،  -59 ابن  عام    صحيح  الثانية  ط  األعظمي،  حممد  املكتب  1412حتقيق  هـ، 

 بريوت  -اإلسالمي 

لنارش: مكتبة  هـ، ا751جلوزية تأيب بكر ابن قيم ا  بن  حمد، مل الصلة وأحكام اتركها  -60

 لثقافة باملدينة. ا

هـ   1405اهلل األصبهاين . حتقيق: فاروق محادة . ط األوىل    عبد  ألمحد بن  :فاء  الضع   -61

 دار الثقافة ـ الدار البيضاء . 
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الكربى   -62 سعد  الطبقات  بن  ملحمد  بعدهم،  ومن  املدينة  أهل  لتابعي  املتمم  القسم   ،

حتقيق:  230ت   ديدا غالب حممد هـ،  الثاني زياد  ط:  ال1408ة،  ،  العلوم  نارش،  مكتبة   :

 املدينة.  - واحلكم

عبداحلديث  علل  -63 الرازي ت   ، أليب حممد  حاتم  أيب  ابن  أ 327الرمحن  حتقيق:    -هـ، 

هـ . وهذه ط هي املرادة عند  1405حمب الدين اخلطيب . تصوير دار املعرفة، بريوت :  

 الرياض.   -مكتبة الرشد    هـ، 1424: حممد الدبايس، ط األوىل عام  ق  قي حت -ب  إطالق العزو .  

الدينوري . حتقيق: سامل السلفي .ط مؤسسة الكتب    السني  : البن  لليلة عمل اليوم وا   -64

 هـ . 1408الثقافية ـ بريوت . ط األوىل 

الكربى   -65 ت الفتاوى  احلراين  تيمية  ابن  احلليم  عبد  بن  ألمحد  األوىل،  728،  ط:  هـ، 

 لنارش: دار الكتب العلمية. ا ـ،ه1408

البار   -66 صحفتح  بشرح  الي  أمحدبخارييح  الفضل  أليب  العسقالين   ،  حجر  ابن    بن 

 بريوت . -. مصورة ط السلفية، دار املعرفة  : حمب الدين اخلطيب ومراجعة   هـ. حتقيق 852ت 

الصغري   -67 اجلامع  إىل  الزايدة  ضم  يف  الكبري  السيوطي  الفتح  بكر  أيب  بن  الرمحن  لعبد   ،

 بريوت.  –: دار الفكر هـ، النارش1423هـ، حتقيق: يوسف النبهاين، ط: األوىل، 191ت 

، ملحمد بن صالح العثيمني حتقيق: صبحي  م بشرح بلوغ املرامفتح ذي اجللل واإلكرا  -68

ـ النارش: املكتبة اإلسالمية للنرش والتوزيع 1427بن حممد ، أم إرساء بيومي ط: األوىل،    . ه

القرآن  -69 أل  فضائل  حمال   يب :  بن  جعفر  ت عباس  املستغفري  أمحد  هـ،  432مد  حتقيق: 

 وت. بري  -هـ، دار ابن حزم  7142سلوم، ط األوىل عام  ال

ابن الرضيس . حتقيق: غزوة بدير .  اهلل حممد بن أيوب    دــي عبـ: ألب  رآنـــل الق ــ ائـضـف  -70

 هـ دار الفكر ـ دمشق . 1408ط األوىل  

املؤمن بن خلف الدمياطي   ، لعبدلصلة اأدابر  فضل قراءة آية الكرسي والذكر والدعاء  -71

 لقاهرة. ا –م، دار جومع الكلم 2008د البورساوي، طبعة عام  ـ، حتقيق: حمموه705ت 

املوضوعة   -72 األحاديث  يف  اجملموعة  عبد   الفوائد  حتقيق:   . الشوكاين  عيل  بن  ملحمد   :  

املعلمي الثالثة    وأرشف.  الرمحن  ط   . الشاويش  زهري  طبعه    املكتب هـ  1407عل 

 اإلسالمي ـ بريوت . 
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ت هـ، ط األوىل عام    د الرؤوف املناويف : عب ، تأليع الصغري فيض القدير شرح اجلام   -73

 مرص.  –املكتبة التجارية الكربى هـ، 1356

، أليب عمرو حممد بن حييى  قوارع القرآن وما يستحب أن ال خيل بقراءته كل يوم وليلة   -74

 الرياض.    –هـ، مكتبة املعارف  4321ألوىل  ا وم، ط  : أمحد السل هـ، حتقيق 427النيسابوري ت 

معرف  -75 رواية  الكاشف يف  له  من  الكتبة  عثام  الستة   يف  بن  أمحد  بن  ملحمد  الذهبي  :  ن 

 مؤسسة علوم القرآن.  -هـ . دار القبلة  1413حتقيق: حممد عوامة. ط األوىل  

  ين، ط: ، ألمحد بن عيل ابن حجر العسقالالكاف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف  -76

 بريوت.  –ريب هـ، النارش: دار الكتاب الع1407  -الثالثة  

ـ، حتقيق : حييى خمتار  ه365اهلل بن عدي اجلرجاين ت   عبد  ،الكامل يف ضعفاء الرجال  -77

 هـ . 1409بريوت، ط الثالثة   -غزاوي، دار الفكر 

القرآن  -78 تفسري  عن  والبيان  ت   ألمحد ،  الكشف  الثعلبي  إسحاق  أيب  إبراهيم    ، هـ 427بن 

 . جدة  –التفسري  هـ، دار1436من الباحثني، ط األوىل   : عدد  قحتقي

 . بريوت –الكتب العلمية  هـ . دار463ت  للخطيب البغدادي اية الكفاية يف علم الرو   -79

هـ،  975، لعيل بن حسام الدين املتقي اهلندي تكنز العمال يف سنن األقوال واألفعال  -80

 هـ. 1401بريوت، ط اخلامسة،  -ة لرسال حتقيق : بكري حياين، صفوة السقا، مؤسسة ا

هـ،  911ت   محن بن أيب بكر، السيوطي لعبد الر ،  يث املوضوعة ادنوعة يف األحالآلىلء املص  -81

 بريوت.   –هـ، النارش: دار الكتب العلمية    1417قيق: صالح بن حممد، ط: األوىل،  حت 

أبو    حالفتا   هـ، حتقيق : عبد852، ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين ت  لسان امليزان   -82

 هـ . 3142، ط األوىل  حلب   -دة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية  غ

األنوار    -83 األزهار حملات  و   ونفحات  ما  ملعرفة  الظمآن  قارئ وري  ثواب  يف  اآلاثر  من    رد 

هـ، حتقيق : رفعت فوزي، ط األوىل عام  619الواحد الغافقي ت  ، ملحمد بن عبدالقرآن

 وت. بري -هـ، دار البشائر اإلسالمية  1418

ن  هـ، حتقيق : حسام الدي807ر اهليثمي ت ، لعيل بن أيب بكمع الزوائد ومنبع الفوائدجم  -84

 .  هـ، مكتبة القديس 1414القديس، طبعة عام  
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و   -85 تيمية مجع  ابن  اإلسلم  فتاوى شيخ  عبد  ترتيبجمموع  قاسم    :  بن  حممد  بن  الرمحن 

 مرص .  -النجدي، مكتبة ابن تيمية  

عبد  املخلصيات  -86 بن  ملحمد  ت  نالرمح،  نبيل 393املَخلِّص  حتقيق:  الدين    هـ،  سعد 

 األوقاف والشؤون اإلسالمية لدولة قطر  هـ، النارش: وزارة 1429وىل،  جرار، ط: األ

البيهقي ت املدخل إىل علم السنن   -87 هـ، حتقيق: حممد عوامة،  458، ألمحد بن احلسني 

 بريوت.   -هـ، دار املنهاج 1437ط األوىل،  

  هـ، 405احلاكم النيسابوري تهللا  يب عبد هللا حممد بن عبد  ألكليل  املدخل إىل كتاب اإل   -88
 اإلسكندرية.  -حتقيق: فؤاد عبد املنعم، دار الدعوة

عبد  املراسيل،  -89 حممد  ت    أليب  الرازي  حممد  بن  اهلل  327الرمحن  شكر   : حتقيق  هـ، 

 بريوت .  -هـ، مؤسسة الرسالة  1418قوجايت، ط الثانية  

ري، ط األوىل عام  واب اهلل احلاكم النيس   تأليف : أيب عبد   :ستدرك على الصحيحني  امل  -90

 بريوت   –اهلند، تصوير دار املعرفة   -هـ، دائرة املعارف العثامنية  1334

هـ، حتقيق : شعيب األرنؤوط وغريه، ط  241ألمحد بن حممد بن حنبل ت   املسند :  -91

 بريوت .  -هـ، مؤسسة الرسالة   1421األوىل، 

وياين  بن هارون، ملحمد ند الروايين مس  -92 ن عيل أبو يامين، ط:  مهـ، حتقيق: أي 307ت الرُّ

 القاهرة.  –هـ، النارش: مؤسسة قرطبة  1416األوىل، 

  الطرباين . حتقيق: محدي عبد أليب القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب   يني :مسند الشام   -93

 . وت بري-هـ مؤسسة الرسالة 1409املجيد السلفي . ط األوىل  

، ملسلم بن احلجاج  ×  عن العدل إىل رسول هللا  املسند الصحيح املختصر بنقل العدل  -94

 بريوت.   -الرتاث العريب  الباقي، دار إحياء    حتقيق : حممد فؤاد عبد هـ،  261النيسابوري ت

البغدادية   -95 احملدثني  األصبهاين تمشيخة  لفي  السِّ حممد  بن  ألمحد   ،576  : حتقيق  هـ، 

 القاهرة.  –هـ، دار الرسالة  1432 عامىل أمحد فريد، ط األو 

أتليف   -96 أيب    املصنف  عبدب:  ت    كر  الكويف  شيبة  أيب  بن  حممد  235اهلل   : حتقيق  هـ، 

 بريوت  -ر الكتب العلمية هـ، دا 1416شاهني، ط األوىل عام  
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القرآن،   -97 إعجاز  يف  األقران  ت   لعبد  معرتك  السيوطي  بكر  أيب  بن  ط  911الرمحن  هـ، 

 بريوت.   –تب العلمية  الكار هـ، د1408األوىل  

الكبري  -98 القاس  املعجم  أيب  للحافظ  عبد   م :  حتقيق: محدي   . الطرباين  أمحد  بن    سليامن 

 ة للطباعة ـ بغداد. هـ الدار العربي 1319املجيد السلفي . ط األوىل  

بن إمساعيل  -99 إبراهيم  بن  زياد  .  املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي أمحد  حتقيق: 

 املدينة النبوية .  -هـ مكتبة العلوم واحلكم  1410األوىل ط  ر . حممد منصو

:  هـ، حتقيق430اهلل بن أمحد األصبهاين ت   أليب نعيم أمحد بن عبد  معرفة الصحابة،  -100

 الرياض .  -هـ، دار الوطن  1419ط األوىل عام   عادل العزازي،

لصالح  ن ااب  الرمحن  ، مقدمة ابن الصالح، لعثامن بن عبد معرفة أنواع علوم احلديث   -101

 بريوت.   –املعارص   ره، دار الفك1406هـ، حتقيق: نور الدين عرت، ط  643ت 

نور  هـ . حتقيق :  748: لإلمام حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ت   املغين يف الضعفاء  -102

 قطر .  -الدين عرت، دار إحياء الرتاث اإلسالمي  

د السالم حممد  عب  يق: أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا . حتق  مقاييس اللغة :  -103

 .  هارون . تصوير دار الكتب العلمية ـ بريوت 

: للحافظ أيب حممد احلسن بن حممد اخلالل    وما لقارئهااإلخلص  من فضائل سورة    -104

 . هـ . مكتبة لينة1412خ حممد بن رزق بن طرهوين . ط األوىل الشي . حتقيق :هـ439ت 

قيق : صبحي السامرائي.  ، حتكشي بن محيد ال  بن محيد، عبد  املنتخب من مسند عبد   -105

 . هـ، عامل الكتب 1408ط األوىل  

اجلنة،م   -106 عبد   وجبات  بن  ت   ملعمر  األصبهاين  نارص  564الواحد   : حتقيق  هـ، 

 القاهرة .  -الفاروق احلديثة  هـ، 1423الدمياطي، ط األوىل عام  

الـالب  ات،ـوعـموضـال  -107 تــجـن  الديـنق  ـيـحقـوزي،  بـور  شكــن  مكـن  ة  ـبـتـرى، 

 اض. ــيالر –لف ــء السواـأض 

ن عثامن الذهبي . حتقيق :  ب: ملحمد بن أمحد بن أمحد    ميزان االعتدال يف نقد الرجال  -108

 بريوت .   -هـ . دار املعرفة  1412عيل حممد البجاوي . ط األوىل  



 محد بن عمر ابزمول أ. د            ايت دبر الصلة: مجعاً ودراسةً حاديث الواردة يف قراءة بعض السور واآلاأل

288 

، أليب الفضل أمحد بن ابن حجر العسقالين  ر يف ختريج أحاديث األذكارنتائج األفكا  -109

هـ . مكتبة املثنى  1411هـ1406في .ط األوىل  املجيد السل  ي عبد محد   هـ، حتقيق:852ت 

 تيمية : القاهرة .  ن: بغداد، ومكتبة اب

الفكر  -110 توضيح خنبة  النظر يف  العسقالين ت نزهة  ابن حجر  بن عيل  هـ،  852، ألمحد 

 دمشق.   –هـ، مطبعة إيضاح  1421ور الدين عرت، ط الثالثة عام حتقيق : ن

هـ، حتقيق : زين  794الزركيش، ت  ، ملحمد بن عبدلح الص النكت على مقدمة ابن   -111

 الرياض.  -هـ، أضواء السلف  1941العابدين بال فريج، ط األوىل  

الرسول -112 أحاديث  معرفة  يف  األصول  الرتمذي،  ×  نوادر  احلكيم  عيل  بن  ملحمد   ،

 سوريا.   –هـ، دار النوادر  1431يق: توفيق تكلة، ط  حتق

الطيب  -113 الكلم  من  الصيب  ابنملح،  الوابل  بكر  أيب  بن  ت  مد  اجلوزية  هـ،  751قيم 

 القاهرة.  –م النارش: دار احلديث  9199حتقيق: سيد إبراهيم رقم ط: الثالثة،  
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