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امللخص

عنوان البحث :األحاديث الواردة يف قراءة بعض السور واآليات دبر الصالة

مجع ًا ودراسة.

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

يشء من القرآن دبر الصالة من مصادر السنة يف مكان واحد .وإىل خترجيها،
واحلكم عليها قبوالً ورد ًا عل وفق القواعد احلديثية.

خطة البحث :جاء البحث يف مقدمة ،ومتهيد ومقصدين ،وخامتة ،وفهارس.

وتناول البحث  :األحاديث الواردة يف قراءة يشء من القرآن دبر الصالة رواية
ودراية.
أهم النتائج :كامل هدي النبي × ،ومتييز ما صح مما مل يصح مما ورد يف قراءة

يشء من القرآن دبر الصالة.

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

املعوذات.

الكلمات املفتاحية :قرآن ،حديث ،قراءة ،دبر ،صالة ،أذكار .

243

األحاديث الواردة يف قراءة بعض السور واآلايت دبر الصلة :مجعاً ودراسةً

د .أمحد بن عمر ابزمول

املقدمــــة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
َّ
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ،ومن
سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال
إله إال اهلل ،وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله.

﴿ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ﴾[آل عمران.]102:
﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾ [النساء. ]1:

﴿ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ﴾ [األحزاب. ]71-70:

أم ـا بـع ـ ـد:

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

قراءة بعض السور واآليات دبر الصالة ،ثم خترجيها ودراسة أسانيدها ومتوهنا،

حيـث لـم أقـف عل بـحـث علمـي يـجمـعها يف مكان واحد ،مع دراستها وخترجيها
-حسب علمي – مع كثرة األحاديث الواردة يف ذلك.

تسمية البحث :
وسميـتـه :األحـاديـث الـواردة فـي قـراءة بـعـض السور واآليات دبر الصالة
جـمـع ًا ودراسـة.
( )1املرفوع  :ما أضيف إىل النبي × من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.

انظر :معرفة أنواع علوم احلديث البن الصالح ( ،)45النكت عل مقدمة ابن الصالح للزركيش
( ،)411/1التقييد واإليضاح رشح مقدمة ابن الصالح ( ،)65نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر
للحافظ (.)106
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مشكلة البحث:
وتظهر مشكلة البحث يف أمرين :
األول :أن هذه األحاديث ،ليست جمموعة يف مكان واحد ،بل هي متفرقة.

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

حيث بيان درجتها.

حدود البحث:
وقد استخرجت هذه األحاديث التي ورد فيها قراءة يشء من القرآن دبر
الصالة()1باالستقراء والتتبع من كتب التفسري ،وفضائل القرآن ،ومن كتب السنة،
ومن كتب األذكار ،واآلداب الرشعية املطبوعة منها.
( )1ال يدخل يف رشط البحث أربعة أمور:
األول :ما جاء يف اآلثار املوقوفة ،وهي ما أضيف إىل الصحايب من قول أو فعل .أو املقطوعة  :وهي ما
أضيف إىل التابعي ،أو أتباع التابعني فمن بعدهم من قول أو فعل.

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

الثاين :ما جاء يف احلديث من تضمني لآلية مثل حديث متيم الداري  ،قال :قال رسول اهلل × « :من
قال بعد صالة الصبح :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وحده ال رشيك له ،إهل ًا واحد ًا صمد ًا ،مل يتخذ صاحبة وال
ولد ًا﴿ ،ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢﭣ ﴾ ،كتب اهلل

له أربعني ألف حسنة».

أخرجه أمحد يف املسند (151/28رقم ،)16952والرتمذي يف السنن (514/5رقم ،)3473والطرباين
يف املعجم الكبري (57/2رقم ،)1278وابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)505/3وابن السني
يف عمل اليوم والليلة واللفظ له (120رقم ،)136من طرق عن الليث ،عن اخلليل بن مرة ،عن أزهر بن
عبد اهلل ،عن متيم الداري .

وهو حديث ضعيف؛ قال الرتمذي« :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه .واخلليل بن مرة

ليس بالقوي عند أصحاب احلديث ،قال حممد بن إسامعيل :هو منكر احلديث» .واحلديث ذكره ابن عدي
يف منكرات اخلليل بن مرة.
الثالث :ما يقرأ قبل الصالة ،مثل ما رواه عبد اهلل بن عباس  قال« :بت عند خالتي ميمونة ،فقلت:

ألنظرن إىل صالة رسول اهلل × ،فطرحت لرسول اهلل × وسادة ،فنام رسول اهلل × يف طوهلا ،فجعل
يمسح النوم عن وجهه ،ثم قرأ اآليات العرش األواخر من آل عمران ،حتى ختم ثم أتى شن ًا معلق ًا=
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أهداف البحث :

وهيدف البحث إىل حتقيق ما ييل :
مجع ما تفرق من األحاديث الواردة يف قراءة بعض السور واآليات دبر الصالة،
من مصادر السنة يف مكان واحد.
ختريج هذه األحاديث ،واحلكم عليها قبوالً ورد ًا عل وفق القواعد احلديثية.

الدراسات السابقة :

وقفت عل رسالتني يف املوضوع :

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

رشف الدين عبد املؤمن بن خلف الدمياطي (ت705هـ).

حتقيق :حممود البورساوي ،طبعة عام 2008م ،دار جومع الكلم – القاهرة.
وعدد األحاديث املتعلقة ببحثي أربعة عرش حديث ًا ،وقد قام املحقق بتخرجيها
خترجي ًا جيد ًا.
والثانية :األحاديث الواردة يف قراءة آية الكريس دبر الصلوات املكتوبة ،تأليف:

الدكتور عبد اهلل بن فوزان الفوزان ،جملة الدرعية ،العدد لسادس واألربعون،
مجادى اآلخر عام1430هـ.
=فأخذه فتوضأ .» ...
أخرجه البخاري يف الصحيح (41/6رقم ،)4570ومسلم يف الصحيح (526/1رقم.)763
الرابع :ما يقرأ قبل السالم مثل ما رواه معاذ بن جبل «:كان رسول اهلل إذا جلس يف آخر صالته قال :
«التحيات هلل ،والصلوات والطيبات ،السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته ،سالم علينا وعل عباد
اهلل الصاحلني ،أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله»  ،ثم يقول ﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾ ،ثالث ًا ،ثم يسلم عن يمينه
وشامله ":السالم عليكم ورمحة اهلل ،السالم عليكم ورمحة اهلل" .حتى إن كان لريى بياض خديه ».
أخرجه أبو طاهر املخلص يف املخلصيات (223/3رقم )2382من طريق اخلصيب بن جحدر ،عن عبد

األعل ،عن رجاء بن حيوة ،عن جنادة ،عن معاذ . 

قال احلافظ يف نتائج األفكار (« : )290/2يف سنده اخلصيب بن جحدر وهو كذاب».
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وعدد األحاديث املتعلقة ببحثي سبعة عرش حديث ًا ،وقد قام املؤلف بتخرجيها
خترجي ًا جيد ًا.
ومجيع ما يف الرسالتني من األحاديث ثالثة وعرشون حديث ًا؛ اشرتكا يف ثامنية
أحاديث ،وتفرد احلافظ الدمياطي بستة أحاديث ،وتفرد الفوزان بتسعة أحاديث.
وهاتان الرسالتان ال تتعارضان مع بحثي؛ حيث قمت باستبعاد مجيع األحاديث
التي ذكروها ،واقترصت عل األحاديث التي مل ترد عندمها وعددها ستة وعرشون
حديث ًا .

أمهية املوضوع :

وتظهر أمهية املوضوع بام ييل :
 -تعلق املوضوع بالقرآن العظيم ،فكل ما يقال يف فضل القرآن ورشف تعلمه

يقال هنا(.)1

 -ما فيه من االشتغال بتالوة كالم اهلل  ،وما فيه من األجر والثواب ملن

قرأه.
 تعلقه بالصالة فرض ًا ونف ًال؛ حيث يدخل فيام يقرأ دبر الصالة.

أسباب اختيار املوضوع :

وترجع أسباب اختيار املوضوع لألمور التالية :

 -1رغبتي يف بحث موضوع له تعلق بالقرآن والسنة.

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

ملن رام االطالع عليها من الباحثني.

 -3متييز األحاديث الواردة يف قراءهتا دبر الصالة قبوالً ورد ًا.
( )1انظر :معرتك األقران يف إعجاز القرآن ( ،)101/1اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ( ،)199/4الزيادة
واإلحسان يف علوم القرآن البن عقيلة (.)406/7
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املنهج املتبع يف كتابة البحث :

-مجعت كل ما وقفت عليه من األحاديث التي فيها قراءة سورة أو بعض سورة

دبر الصالة.
 -رتبت األحاديث عل ترتيب سور القرآن.

 خرجت األحاديث بام يناسب املقام من غري إطالة وال اختصار خمل؛ مراعي ًااملصادر التي ورد فيها ما يدل عل مرشوعيتها قراءهتا دبر الصالة .
 -حكمت عل األحاديث ،حسب القواعد احلديثية ،فام كان منها صحيح ًا أو

حسن ًا بينت ذلك ،وإذا كان احلديث ضعيف ًا ذكرت سبب ضعفه ،ونقلت ما وقفت
عليه من كالم املحدثني يف مجيع ذلك.
 -علقت عل ما حيتاج إىل تعليق حسب املقام واحلاجة.

 نقلت من املصادر األصيلة غالب ًا ،إال إذا مل أستطع الوقوف أو الوصول إىلاألصل.
 ذكرت يف اخلامتة ملخص ًا لدرجة األحاديث ،صحة وضعف ًا. -ذيلت البحث بفهارس للمصادر واملراجع ،واملوضوعات.

خطة البحث :

وقد جعلته يف مقدمة ،ومقصدين ،وخامتة ،وفهارس.

املقدمة  :ذكرت فيها تسمية البحث ،مشكلة البحث ،حدود البحث ،الدراسات
السابقة ،أمهية املوضوع ،أسباب اختيار املوضوع ،املنهج املتبع يف كتابة البحث،
خطة البحث.

املقصد األول :األحاديث الواردة يف قراءة شيء من القرآن دبر الصلة رواية.
املقصد الثاين :األحاديث الواردة يف قراءة شيء من القرآن دبر الصلة دراية.
اخلامتة :فيها أهم النتائج والتوصيات .
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الفهرس :كشاف املصادر واملراجع ،وفهرس املوضوعات.

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،
وأن جيعله خالص ًا لوجهه الكريم.

كتبه
أ د  :أمحد بن عمر بن سامل ابزمول
أستاذ احلديث وعلومه جبامعة أم القرى
كلية الدعوة وأصول الدين – قسم الكتاب والسنة
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متهيد
يف هدي النيب × بعد السالم من الصالة املكتوبة

()1

كان هدي رسول اهلل × بعد انرصافه من الصالة ،االستغفار ثالث ًا ثم يذكر

اهلل؛ فعن ثوبان  ،قال :كان رسول اهلل × ،إذا انرصف من صالته استغفر
ثالث ًا ،وقال« :اللهم أنت السلم ومنك السلم ،تباركت ذا اجللل واإلكرام»(.)2
ومل يمكث مستقبل القبلة إال مقدار ما يقول ذلك ،بل يرسع االنتقال إىل

املأمومني ،فعن عائشة ،قالت :كان النبي × إذا سلم مل يقعد إال مقدار ما يقول:
«اللهم أنت السلم ومنك السلم ،تباركت اي ذا اجللل واإلكرام»(.)3
وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره ،قال عبد اهلل بن عمرو «:رأيت رسول
اهلل × يصيل ينفتل عن يمينه وعن شامله»(.)4
وقال ابن مسعود « :رأيت رسول اهلل × كثري ًا ينرصف عن يساره»(.)5
وقال أنس « : إن النبي × كان ينرصف عن يمينه»(.)6
ثم كان يقبل عل املأمومني بوجهه ،وال خيص ناحية منهم دون ناحية ،فعن
سمرة بن جندب ،قال « :كان النبي × إذا صل صالة أقبل علينا بوجهه»(.)1
( )1انظر  :زاد املعاد يف هدي خري العباد ( .)305-295/1الصالة وأحكام تاركها كالمها البن قيم اجلوزية (.)172
( )2أخرجه مسلم يف الصحيح (414/1رقم.)591
( )3أخرجه مسلم يف الصحيح (414/1رقم.)592
( )4حسن  :أخرجه أمحد يف املسند (200/11رقم ،)6627وابن ماجه يف السنن (300/1رقم )931من
طريقني عن حسني املعلم عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده.
( )5أخرجه البخاري يف الصحيح (170/1رقم ،)852ومسلم يف الصحيح (492/1رقم.)707
( )6أخرجه مسلم يف الصحيح (492/1رقم.)708
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وكان جيلس يف مصاله بعد صالة الفجر إىل أن تطلع الشمس ،فعن جابر بن
سمرة « :أن النبي × كان إذا صل الفجر جلس يف مصاله حتى تطلع الشمس

حسن ًا»(.)2

وكان يذكر اهلل بعد الصالة بالتسبيح والتحميد والتكبري والتهليل ،ونحوها،
وبقراءة آية الكريس ،وسور املعوذات ،قال النووي« :أمجع العلامء عل استحباب
الذكر بعد الصالة ،وجاءت فيه أحاديث كثرية صحيحة يف أنواع منه متعددة»(.)3

( )1أخرجه البخاري يف الصحيح (168/1رقم ،)845ومسلم يف الصحيح (1781/4رقم.)2275
( )2أخرجه مسلم يف الصحيح (464/1رقم.)670
( )3األذكار ( .)70انظر منه (.)76-70
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املقصد األول
األحاديث الواردة يف قراءة شيء من القرآن دبر الصالة رواية
سورة الفاتحة:
 -1قال أبو بكر الصديق  - وهو يقسم باهلل الذي ال إله إال هو  -لقد

حدثني رسول اهلل ×  -وهو يقسم باهلل الذي ال إله إال هو  -لقد أخربين جربيل

عليه السالم - ،وهو يقسم باهلل الذي ال إله إال هو  -عن اللوح املحفوظ ،واللوح
يقسم باهلل الذي ال إله إال هو لقد أخربين القلم ،والقلم يقسم باهلل الذي ال إله إال

هو لقد أمرين ريب أن أكتب عن إذنه يف اللوح املحفوظ :قال اهلل « :بعزيت

أقسمت ال يقرأ عبد من عبيدي بعد صلة الصبح السبع املثاين سبع مرات ،ال

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

( )1إسناده ضعيف معضل :أخرجه الغافقي يف ملحات األنوار (566/2رقم )695حدثنا الفقيه أبو بكر
حممد بن عبد الرمحن األ زدي ،حدثنا أبو الوليد بن الدباغ ،حدثنا القايض أبو عيل الصديف وكل واحد منهام
يقسم باهلل الذي ال إله إال هو ،ويرفعه القايض أبو عيل إىل عيل بن أيب طالب  مسلسالً بالقسم باهلل

الذي ال إله إال هو ،قال عيل  :باهلل الذي ال إله إال هو لقد حدثني عثامن بن عفان ،وأقسم باهلل الذي
ال إله إال هو ،لقد حدثني عمر بن اخلطاب  وهو يقسم باهلل الذي ال إله إال هو ،لقد حدثني أبو بكر

الصديق وهو يقسم باهلل الذي ال إله إال هو به.
قال الغافقي « :هكذا نقلته من عند صاحبنا أيب حممد الطنجي

 .وذكر يل أنه نقله من كتاب ابن الدباغ

وترك الطنجي رفع إسناده ،وأخطأ يف ذلك».
وحممد بن عبد الرمحن أبو بكر األزدي (ت 583أو 584هـ) ،قال عنه ابن األبار يف التكملة لكتاب الصلة
(« :)59/2كان أديب ًا كاتب ًا شاعر ًا ذا معرفة باللغة والعربية» ،وقال أبو عبد اهلل املراكيش يف الذيل والتكملة
لكتايب املوصول والصلة (« : )381/4كان راوية فقيه ًا ،متقدما يف علوم اللسان ،بارع ًا شاعر ًا جميد ًا ،كاتب ًا
بليغ ًا ،رسي النفس ،كتب عن بعض الوالة باملقة ،وكانت بينه وبني مجاعة من أدباء عرصه من أهل مالقة
وغريهم مفاحتات ومراجعات نظ ًام ونثر ًا ،ظهرت فيها إجادته وحسن ترصفه» .وذكره الذهبي يف تاريخ
اإلسالم (.)764/12
وأبو الوليد الدباغ هو يوسف بن عبد العزيز اللخمي (ت546هـ) ،قال عنه الذهبي يف سري أعالم النبالء
(« : )220/20اإلمام ،احلافظ ،املتقن األوحد».
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 -2قال أبو هريرة  ،قال رسول اهلل ×« :إن فاحتة الكتاب وآية الكريس،

و﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾ [آل عمران ]18:إىل آخر اآلية
و﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ [آل عمران ]26:إىل آخر اآلية ،يف لوح من نور ،ما بينهن
وبني اهلل حجاب ،فتعلقن هؤالء اآليات بساق العرش فيقلن :أي رب أهبطتنا إىل
من يعصيك ؟! قال  :فبعزيت حلفت؛ ما من عبد قرأكن عند دبر كل صالة إال
جعلت مثواه اجلنة عل ما كان فيه  ،وإال أسكنته حظرية القدس وإال نظرت بعيني
املكنونة إليه كل يوم ،وإال قضيت له كل يوم سبعني حاجة أدناها املغفرة ،وإال
عاديت من يعاديه ،واستجبت له وعلمته احلكمة ،وإن مل يكن حريص ًا عليها وإال
بنيت له ألف مدينة من نور ،يف كل مدينة ألف بيت من نور ،يف كل بيت ألف خيمة
من نور ،يف كل خيمة ألف رسير من نور ،عل كل رسير حوراء من نور ،وأعطيته
ثواب الشاكرين وأعامل الصديقني ومل أكله إىل نفسه طرفة عني»(.)1
 -3قال أبو أيوب  قال النبي × « :ملا نزلت ﴿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾

[الفاحتة ، ]1:وآية الكريس[البقرة ، ]255:و﴿ ﭤ ﭥ ﴾ [آل عمران ،]18:و﴿ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﴾ إىل ﴿ ﯙ ﯚ ﴾ [آل عمران ، ]27-26:تعلقن بالعرش وقلن أتنزلنا
وأبو عيل احلسني بن حممد الصديف األندليس (ت541هـ) ،قال عنه الذهبي يف سري أعالم النبالء
(« : )376/19اإلمام ،العالمة ،احلافظ ،القايض».
وإسناده ضعيف معضل حيث مل يذكر ما بني الصديف إىل عيل بن أيب طالب .

( )1ضعيف جد ًا  :أخرجه احلكيم الرتمذي يف الرد عل املعطلة (96رقم ،)82قال حدثنا عمر بن أيب عمر،
حدثنا حممد بن املتوكل العسقالين ،عن البخرتي بن عبيد بن سليامن األغر ،عن أبيه ،عن أيب هريرة .

وإسناده ضعيف جد ًا؛ فيه عمر بن أيب عمر؛ قال عنه احلافظ يف فتح الباري (« : )354/12واه».

وفيه البخرتي بن عبيد الطابخي ،روى له ابن ماجه ،وقال عنه احلافظ يف تقريب التهذيب (120رقم
« : )642ضعيف مرتوك».
وأبوه عبيد بن سلامن الطابخي ،روى له ابن ماجه ،وقال عنه احلافظ يف تقريب التهذيب (377رقم
« : )4375جمهول».
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عل قوم يعملون بمعاصيك ،فقال  :وعزيت وجاليل وارتفاع مكاين ،ال يتلوكن عبد
دبر كل صالة مكتوبة إال غفرت له ما كان فيه ،وأسكنته جنة الفردوس ،ونظرت
إليه كل يوم سبعني مرة ،وقضيت له سبعني حاجة ،أدناها املغفرة»(.)1
 -4قال زيد بن أسلم قال رسول اهلل × « :ملا أنزلت هذه اآلية ﴿ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ﴾ [الفاحتة ، ]1:إىل آخرها وآية الكريس ،و﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [آل عمران،]18:
و﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ إىل قوله

﴿ﯙ ﯚ ﴾ [آل عمران :

 ]27-26قال اجلبار تبارك وتعاىل :بعزيت حلفت بجاليل وعلوي وارتفاع مكاين ،ال
يتلوكن عبد دبر كل صالة مكتوبة إال غفرت له عل ما كان منه ،ونظرت إليه كل
يوم سبعني نظرة ،وأسكنته جنة الفردوس ،وقضيت له سبعني حاجة ،أدناها
املغفرة»(.)2
( )1موضوع :أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس كام يف الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة للسيوطي
(،)210-209/1من طريق حممد بن عبد الرمحن بن بحري بن ريسان حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق
حدثنا حييى بن أيوب حدثنا إسحاق بن أسيد عن يعقوب بن إبراهيم عن حممد بن ثابت بن رشحبيل عن
عبد اهلل بن يزيد اخلطمي عن أيب أيوب مرفوع ًا.
ويف إسناده ابن ريسان؛ قال ابن عدي يف « :روى عن الثقات باملناكري وعن أبيه عن مالك بالبواطيل» ،قال
ابن يونس « :مرتوك احلديث» ،وقال اخلطيب « :شاعر أديب ،وكان ماجن ًا خبيث اللسان ،وكان يقول :إنه
أكرب سن ًا من أيب نواس» ،وقال مسلمة « :كان كذاب ًا» ،وقال الدارقطني« :مل يكن باملريض» ،وقال مرة :
«منكر احلديث».
انظر :الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي(،)547/7ـ تاريخ بغداد للخطيب ( ،)211/4ميزان
االعتدال للذهبي ( ،)621/3لسان امليزان للحافظ (.)280/7
وفيه :إسحاق بن َأسيد األنصاري ،روى له أبو داود ،وابن ماجه ،وقال عنه احلافظ يف تقريب التهذيب
(100رقم": )342فيه ضعف" .وفيه  :حممد بن ثابت أبو مصعب احلجازي ،روى البخاري يف األدب
املفرد ،وقال عنه احلافظ يف تقريب التهذيب (470رقم« : )5769مقبول».
واحلديث حكم بوضعه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة
(140/2رقم.)699
( )2موضـوع  :أخرجه املستغفري يف فضائل القرآن (533/2رقم )765أخربنا أبو العباس النقبوين حدثنا =
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 -5قال مكحول ،قال رسول اهلل ×« :من قرأ بعد صالة اجلمعة فاحتة

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

[الفلق ،]1:و﴿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [الناس ، ]1:سبع مرات؛ أجاره اهلل هبا من
السوء إىل اجلمعة األخرى ،كفر اهلل عنه ما بني اجلمعتني ،وكان معصو ًما»(.)1

سورة البقرة:
آيــة الكرس ـي :
 -6قال عيل بن أيب طالب  :قال يل رسول اهلل × « :اقرأ آية الكريس يف
دبر كل صالة مكتوبة ،فإنه ال حيافظ عليها إال نبي أو صديق أو شهيد»(.)2

=أبو عبد الرمحن حدثنا عبد اهلل بن عبد السالم املرصي املكتب حدثنا خالد بن نجيح املرصي حدثنا عبد
الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه.
ويف إسناده خالد بن نجيح املرصي ،قال عنه أبو حاتم كام يف اجلرح والتعديل البن أيب حاتم (: )355/3
«كذاب كان يفتعل األحاديث ويضعها يف كتب ابن أيب مريم وأيب صالح وهذه األحاديث التي أنكرت
عل أيب صالح يتوهم أنه من فعله» .وقال عنه ابن يونس يف تارخيه (« : )150/1منكر احلديث».
ويف إسناده عبد الرمحن بن زيد بن أسلم العدوي موالهم ،روى له الرتمذي ،وابن ماجه ،وقال عنه
احلافظ يف تقريب التهذيب (340رقم« : )3865ضعيف».
( )1ضعيف :أخـرجـه سعيـد بـن منـصـور يف سنـنـه كمـا يف فيض القدير للمناوي ( ،)203/6من طريق
فرج بن فضالة.
قال ابن حجر « :مرسل ،وفرج ضعيف» .وانظر  :الفتوحات الربانية عل األذكار النواوية البن عالن
(.)233-232/4
( )2موضوع :أخرجه أبو طاهر السلفي يف املشيخة البغدادية (4/14رقم )18حدثنا حممد بن إسحاق
القطيعي ،نا عيل بن حممد بن عقبة الكويف ،نا عبد اهلل بن حممد بن سوار ،نا أمحد بن صبيح األسدي ،نا
احلسني بن علوان ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن عيل .
يف إسناده أمحد بن صبيح األسدي؛ قال احلافظ يف لسان امليزان (« : )485/1ذكره أبو العرب يف الضعفاء
ونقلَ ،عن أيب الطاهر املديني أنه قال :كويف ليس يساوي شيئ ًا».
وفيه :احلسني بن علوان الكلبي ،قال عنه حييى بن معني« :كذاب» ،وقال أبو حاتم الرازي « :واه ،ضعيف
مرتوك احلديث» ،وقال عيل « :ضعيف جد ًا» ،وقال النسائي « :مرتوك احلديث» ،وقال مرة « :كذاب»،
=

وقال صالح جزرة « :كان يضع احلديث».
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 -7قال أبو أمامة الباهيل :قال رسول اهلل × « :من صل ليلة النحر ركعتني،

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

[اإلخالص ، ]1:مخس عرشة مرة ،و﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [الفلق ، ]1:مخس
عرشة مرة ،و﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [الناس ، ]1:مخس عرشة مرة ،فإذا سلم قرأ
آية الكريس ثالث مرات ،ويستغفر اهلل مخس عرشة مرة ،جعل اهلل اسمه يف
أصحاب اجلنة ،وغفر له ذنوب الرس وذنوب العالنية ،وكتب له بكل آية قرأها
حجة وعمرة ،وكأنام أعتق ستني رقبة من ولد إسامعيل ،فإن مات فيام بينه وبني
اجلمعة األخرى مات شهيدا»(.)1
 -8قال أبو ذر :قيل :يا رسول اهلل كيف ينبغي للمذنب أن يتوب من

الذنوب؟ قال« :يغتسل ليلة االثنني بعد الوتر ،ويصيل اثنتي عرشة ركعة ،يقرأ يف
كل ركعة بفاحتة الكتاب ،و﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [الكافرون ، ]1:مرة ،وعرش
مرات ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [اإلخالص ،]1:ثم يقوم ويصيل أربع ركعات،
ويسلم ويسجد ويقرأ يف سجوده آية الكريس مرة ،ثم يرفع رأسه ويستغفر مائة
=انظر :اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ( ،)61/3ميزان االعتدال للذهبي ( ،)542/1لسان امليزان
للحافظ (.)189/3
( )1موضوع :أخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات ( )133/2أنبأنا حممد بن نارص أنبأنا حممد بن عيل بن
ميمون أنبأنا أبو عبد اهلل حممد بن عل بن عبد الرمحن أنبأنا حممد بن عيل بن احلسني بن أيب اجلراح القطواين
أنبأنا أيب حدثنا إسحاق بن أمحد بن عبد اهلل حدثنا أمحد بن حممد بن غالب حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد

الرمحن بن يزيد عن القاسم بن عبد الرمحن عن أيب أمامة الباهيل .

قال ابن اجلوزي « :هذا حديث ال يصح يف إسناده  ...فيه أمحد بن حممد بن غالب وهو غالم خليل كان
يضع احلديث».
وقال الذهبي يف تلخيص كتاب املوضوعات (« : )188فيه :غالم خليل ،كذاب».
وانظر :الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة للسيوطي ( ،)53/2تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار
الشنيعة املوضوعة البن عراق ( ،)96/2الفوائد املجموعة للشوكاين ( ،)53اآلثار املرفوعة يف األخبار
املوضوعة للكنوي (.)89
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مرة ،ويقول مائة مرة :ال حول وال قوة إال باهلل ،ويصبح من الغد صائ ًام ويصل عند
إفطاره ركعتني بفاحتة الكتاب ومخس مرات ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [اإلخالص،]1:
ويقول يا مقلب القلوب تقبل توبتي ،كام تقبلت من نبيك داود ،واعصمني كام
عصمت حييى بن زكريا ،وأصلحني كام أصلحت أوليائك الصاحلني ،اللهم إين
نادم عل ما فعلت فاعصمني حتى ال أعصيك ،ثم يقوم نادم ًا فإن رأس مال التائب
الندامة ،فمن فعل ذلك تقبل اهلل توبته ،وقىض حوائجه ،ويقوم من مقامه وقد غفر
اهلل الذنوب ،كام غفر لداود عليه السالم ،وبعث اهلل إليه ألف ملك حيفظونه من
إبليس وجنوده ،إىل أن يفارق الروح جسده ،وال خيرج من الدنيا حتى يرى مكانه
من اجلنة ،ويقبض اهلل روحه واهلل عنه راض ،ويغسله جربيل عليه السالم مع ثامنني
ألف ملك ،يستغفرون له ويكتبون له احلسنات إىل يوم القيامة ،ويبرشه منكر ونكري
باجلنة ،وفتح اهلل يف قربه بابني من اجلنة ،ويدخل اجلنة بغري حساب ،وجياور فيها
حييى بن زكريا عليه السالم»(.)1
 -9قال أنس بن مالك  يرفع احلديث إىل رسول اهلل قال « :أوحى اهلل إىل

موسى عليه  -الصالة والسالم  : -من داوم عل قراءة آية الكريس دبر كل صالة،
( )1موضوع :أخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات ( )134/2أنبأنا حممد بن نارص أنبأنا أبو صالح أمحد بن
عبد امللك النيسابوري حدثنا إسامعيل بن سعيد بن حممد الشاهد حدثنا أمحد بن إبراهيم بن حممد الفقيه
حدثنا حممد بن حممد بن عيل األش عث حدثنا أبو طلحة رشيح بن عبد الكريم التميمي حدثنا جعفر بن
حم مد بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني حدثنا شداد بن حكيم حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع
عن زيد بن وهب عن أيب ذر . 
قال ابن اجلوزي « :هذا حديث موضوع مل يقله رسول اهلل × وال رواه أبو ذر وال زيد بن وهب ويف
إسناده جماهيل ،ولقد أبدع الذي وضعه واجرتأ عل الرشيعة بأشياء باردة».
قال أبو عامر احلافظ« :هذا حديث باطل منكر ال يتابع عليه راويه .واحلمل فيه عل من دون جرير».
وقال الذهبي يف تلخيص كتاب املوضوعات (« : )188ذكر كيفية طويلة باردة .وضع عل جرير بن عبد
احلميد ،عن عبد العزيز بن رفيع ،عن زيد بن وهب ،عن أيب ذر .وسنده جماهيل».
وانظر :الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة للسيوطي ( ،)53/2تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار
الشنيعة املوضوعة البن عراق (.)96/2
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أعطيته قلوب الشاكرين ،وأجر النبيني ،وأعامل الصديقني ،وبسطت عليه يميني
بالرمحة ،ومل يمنعه من أن أدخله اجلنة إال أن يأتيه ملك املوت .قال موسى  :يا رب
من سمع هبذا أحد ال يداوم عليه ؟ قال  :إين ال أعطيه من عبادي إال نبي أو صديق
أو رجل أريد قتله يف سبييل»(.)1
 -10قال عبد اهلل بن عباس  :قال رسول اهلل ×« :إن موسى بن عمران

لقى جربيل -عليهام الصالة والسالم  -فقال له :ما ملن قرأ آية الكريس كذا وكذا
مرة؟ فذكر نوع ًا من األجر مل يق َو عليه موسى  -عليه الصالة والسالم  -فسأل ربه
أن ال يضعفه عن ذلك ثم أتاه جربيل مرة أخرى ،فقال عليه الصالة والسالم  :إن
ربك يقول :من قال يف دبر كل صالة مكتوبة مرة واحدة :اللهم إنى أقدم إليك بني
يدى كل نفس ،وملحة وطرفة يطرف هبا أهل السموات وأهل األرض ،وكل شئ
هو يف علمك كائن أو قد كان ،أقدم إليك بني يدى ذلك كله  ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩﮪ ﴾ ،إىل قوله ﴿ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [البقرة ،]255:فإن الليل والنهار أربعة
وعرشون ساعة ،ليس منها ساعة إال يصعد إيل فيها سبعون ألف ألف حسنة ،حتى
ينفخ ىف الصور ،وتشتغل املالئكة»(.)2
( )1ضعيف جد ًا  :أخرجه احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول (111/6رقم ،)1362حدثنا عتيق بن حممد
حدثنا ابن أيب فديك عن أيب سليم عن احلوشبي عن أبان عن أنس به .
ويف إسناده أبان بن أيب عياش فريوز البرصي أبو إسامعيل العبدي ،روى له أبو داود ،وقال عنه احلافظ يف
تقريب التهذيب (87رقم« : )142مرتوك».
وضعفه ابن عراق يف تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة (.)289/1
وقال املعلمي يف حاشيته عل الفوائد املجموعة (« : )300يكفي يف بطالنه ،أنه من طريق أبان بن أيب
عياش ،وهو مرتوك».
( )2ضعيف جد ًا :أخرجه احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول (114/6رقم ،)1366نا عمر بن أيب عمر نا
مسلم بن إبراهيم عن حرب بن ميمون عن عبد الكريم الصفار عن جابر بن زيد عن ابن عباس .
عمر بن أيب عمر؛ سبق يف احلديث (رقم)2؛ أنه واه.
وفيه :حرب بن ميمون أبو عبد الرمحن البرصي ،ذكره احلافظ يف تقريب التهذيب (155رقم=)1169
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 -11قال جابر  قال رسول اهلل ×« :من قرأ آية الكريس يف دبر كل

صالة مكتوبة ،أعطي قلوب الشاكرين ،وثواب النبيني ،وأعامل الصادقني ،وبسط
اهلل عليه يمينه ورمحه ،ومل يمنعه من دخول اجلنة إال قبض ملك املوت روحه»(.)1
 -12قال عيل بن أيب طالب  :سمعت رسول اهلل × عل أعواد املنرب

يقول« :من قرأ آية الكريس دبر كل صالة ،مل يمنعه من دخوله اجلنة إال املوت ،ومن
قرأها حني يأخذ مضجعه أمنه اهلل عل داره ودار جاره والدويرات حوله»(.)2

=وقال « :مرتوك احلديث مع عبادته».
( )1موضوع  :أخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات ( ،)244/1قال أنبأنا عبد اهلل بن عيل املقري قال أنبأنا
عبد الواحد بن علوان قال أنبأنا أبو نرص أمحد بن حممد النريس قال أنبأنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا
إسامعيل بن إبراهيم القطواين قال حدثنا عبد احلميد بن صالح قال حدثنا احلسن بن حممد عن أيب يزيد
عن موىل الزبري عن جابر به .
قال ابن اجلوزي « :هذا طريق فيه جماهيل وأحدهم قد رسقه من الطريق األول».
وقال الذهبي يف تلخيص املوضوعات (67رقم« : )143سند مظلم إىل حسن بن حممد  -وال يدرى من
هو  -عن أيب يزيد عن جابر».
وقال السيوطي يف الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة (« : )211/1فيه جماهيل».
وضعفه ابن عراق يف تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة (.)289/1
( )2موضوع :أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن (57-56/4رقم ،)2174ومن طريقه ابن اجلوزي يف
املوضوعات ( ،)243/1وأخرجه الثعلبي يف الكشف والبيان عن تفسري القرآن (64/7رقم ،)581من
طريقني عن حممد بن عمرو القريش ،عن هنشل بن سعيد ،عن أيب إسحاق اهلمداين ،عن حبة العرين ،قال:
سمعت عيل بن أيب طالب  به .
قال مغلطاي يف رشح ابن ماجه (« : )1565رواه احلاكم يف تاريخ بلده من حديث هنشل بن سعيد عن أيب
عيل».
إسحاق عن حبة عن ي
قال البيهقي « :إسناده ضعيف».
قال ابن اجلوزي « :هذا حديث ال يصح».
وتعقب األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة (-388/13
389رقم )6174قول البيهقي يف قوله « :إسناده ضعيف»؛ بقوله « :قلت :بل هو موضوع ،آفته هنشل
هذا؛ متهم بالوضع ،ولذلك أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات فأصاب».
=وإسناده موضوع فيه  :هنشل بن سعيد البرصي ،روى له ابن ماجه ،قال احلافظ يف تقريب التهذيب
=
(566رقم« : )7198مرتوك ،وكذبه إسحاق ابن راهويه».
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 -13قال زيد املروزي قال رسول اهلل × « :من قرأ آية الكريس دبر كل
صالة ،كان الذي ييل قبض روحه ذو اجلالل واإلكرام ،وكان كمن قاتل عن أنبياء
اهلل ورسله ،حتى يستشهد»(.)1

اآليتان آخرسورة البقرة:
 -14قال عقبة  قال رسول اهلل × « :أنزل عيل آيتان من كنز اجلنة،

كتبهام اهلل  قبل أن خيلق اخللق بألفي سنة ،من قرأ هبام بعد العشاء اآلخرة أجزتا
عنه ،قيام ليلة ومها آخر سورة البقرة»(.)2

= ومجلة« :من قرأ آية الكريس دبر كل صالة مل يمنعه من دخوله اجلنة إال املوت»؛ ثابتة من حديث أيب
أمامة الباهيل  ،أخرجها النسائي يف السنن الكربى (44/9رقم ،)9848وابن السني يف عمل اليوم

والليلة (110رقم ،)124والطرباين يف املعجم الكبري (114/8رقم ،)7532ويف الدعاء ( 214/2رقم
 ،)675من طرق عن حممد بن محري ،عن حممد بن زياد ،قال :سمعت أبا أمامة ،يقول :قال رسول اهلل
×«:من قرأ آية الكريس دبر كل صالة مكتوبة مل يمنعه من دخول اجلنة ،إال املوت».

وإسناده حسن  :حممد بن محري احلميص (ت200هـ) ،روى له البخاري ،وأبو داود يف املراسيل ،والنسائي،

وابن ماجه ،وقال عنه الذهبي يف الكاشف (« : )166/2وثقه ابن معني ،ودحيم ،وقال أبو حاتم :ال
حيتج به» ،وقال احلافظ يف تقريب التهذيب (475رقم": )5837صدوق".
وحممد بن زياد أبو سفيان األَ ههلاين احلميص ،روى له اجلامعة إال مسل ًام ،وقال عنه الذهبي يف الكاشف
(« : )172/2وثقه مجاعة» ،وقال احلافظ يف تقريب التهذيب (479رقم« : )5889ثقة».
واحلديث قواه ابن قيم اجلوزية يف زاد املعاد (.)294/1
وقال عنه احلافظ يف نتائج األفكار (« : )281/2صحيح أو حسن».
انظر  :تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة البن عراق (.)288/1
( )1ضعيف معضل :أخرجه احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول (113/6رقم ،)1364نا اجلارود نا زيد
املروزي رفعه إىل رسول اهلل × .

عزاه السيوطي يف اجلامع الكبري (784/9رقم )22768/4272إىل احلكيم عن زيد املروزي معضالً.
وانظر :كنز العامل للتقي اهلندي (569/1رق ،)2567سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها

السيئ يف األمة لأللباين (.)633/12
( )2ضعيف :أخرجه أبو عمرو النيسابوري يف قوارع القرآن وما يستحب أن ال خيل بقراءته كل يوم وليلة
(85رقم ،)35قـال أخـبـرنـا أبـو سـعـيـد بـن مـحـمـد بـن إبــراهيم ،حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان =

260

مـجـلـة معـهـد اإلمـام الشـاطيب للدراسـات القـرآنـي ـة العـ ـدد الثالث والثـلث ـون (مجادى اآلخرة 1443ﻫ)

 -15عن عقبة بن عمرو أيب مسعود البلدي ،قال :قال رسول اهلل ×:

«أنزل اهلل  اآليتني من كنوز اجلنة ،كتبها الرمحن بيده قبل أن خيلق اخللق بألفي
سنة ،فمن قرأها بعد عشاء اآلخرة مرتني ،أجزأتاه عنه قيام ليلة ﴿ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [البقرة ، ]285 :حتى يتم البقرة»(.)1

ســورة األنعام:
 -16قال عبد اهلل بن مسعود  قال رسول اهلل ×«:من صل الفجر يف
مجاعة ،وقعد يف مصاله ،وقرأ ثالث آيات من أول سورة األنعام ،وكل اهلل به

سبعني ملك ًا ،يسبحون اهلل ويستغفرون له إىل يوم القيامة»(.)2
=حدثنا مـحـمـد بن حييى ،حدثنا هشام بن عامر ،حدثنا عبدامللك بن حممد الصنعاين ،حدثنا هشام بن
الغاز ،عن مكحول ،عقبة بن عامر.
ويف إسناده عبد امللك بن حممد الصنعاين ،روى له األربعة إال الرتمذي ،وقال عنه احلافظ يف تقريب
التهذيب (365رقم« : )4211لني احلديث».
وهشام بن عامر الدمشقي ،رواه اجلامعة إال مسل ًام ،وقال عنه احلافظ يف تقريب التهذيب
(573رقم« : )7303صدوق مقرئ كرب فصار يتلقن فحديثه القديم أصح».
ومكحول أبو عبد اهلل الشامي ،روى له اجلامعة إال البخاري ففي جزء القراءة ،وقال عنه احلافظ يف تقريب
التهذيب (545رقم« : )6875ثقة فقيه كثري اإلرسال مشهور».
ورواية مكحول عن عقبة مرسلة؛ انظر  :املراسيل البن أيب حاتم ( ،)211جامع التحصيل للعالئي
( ،)285حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل للعراقي (.)314
( )1ضعيف جد ًا :أخرجه ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)369/8وعنه السهمي يف تاريخ
جرجان ( ،)268حدثنا حممد بن جعفر بن رزين العطار احلميص ،حدثنا إبراهيم بن العالء ،حدثنا
إسامعيل بن عياش عن الوليد بن عباد عن أبان ،عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن علقمة عن
عقبة بن عمرو أيب مسعود البلدي.
قال ابن عدي « :هذا احلديث من رواية أبان ،عن عاصم وأبان هو بن أيب عياش صاحب أنس وأبان ،عن
عاصم ال أعلم يروى إال هذا احلديث وحديث ًا آخر».
قال ابن حجر يف الكاف الشاف (« :)333/1يف إسناده الوليد بن عباد ،وهو جمهول ،عن أبان بن أيب
عياش ،وهو مرتوك».
( )2ضعيف جد ًا :أخرجه أبو عمرو النيسابوري يف قوارع القرآن (109رقم ،)54والديلمي يف مسند=
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 -17قال أنس بن مالك  قال رسول اهلل × « :من قرأ ثالث آيات من
أول سورة األنعام ،إذا صل الغداة ،نزل إليه أربعون ألف ملك ،ويكتب له مثل
أعامهلم إىل يوم القيامة ،وينزل ملك من فوق سبع ساموات معه مرزبة من حديد،
فإذا أوحى الشيطان يف قلب ابن آدم شيئ ًا من الرش رضبه هبا رضبة ،يكون بينه
وبينها سبعني حجاب ًا ،فإذا كان يوم القيامة ،قال اهلل له :عبدي امش يف ظيل ،وكل
من ثامر جنتي الكوثر ،واغتسل من ماء السبيل ،فأنا ربك وأنت عبدي ،ادخل
جنتي فال حساب عليك وال عذاب»(.)1
=الفردوس كام يف متهيد الفرش يف اخلصال املوجبة لظل العرش للسيوطي ( ،)12عن حممد بن عيل بن
عمر الوراق ،حدثنا أبو بكر حممد بن الرسي بن عثامن التامر البغدادي ،حدثنا عيل بن حرب املوصيل ثنا
أبو معاوية الرضير عن األعمش عن إبراهيم عن علقمه عن ابن مسعود.
ويف إسناده حممد بن الرسي البغدادي ،قال اخلطيب يف تاريخ بغداد ( )263/3أخربنا الربقاين ،قال :سئل
أبو احلسن الدارقطني ،عن حديث حدثنا به حممد بن عبد الواحد ،قال :حدثنا أبو بكر حممد بن الرسي
التامر ،قال :حدثنا عباس الدوري ،قال :حدثنا أبو داود احلفري ،عن سفيان الثوري ،عن سلمة بن كهيل،
عن مصعب بن سعد ،عن سعد بن أيب وقاص ،قال :قال رسول اهلل ×« :من كذب عيل متعمدا فليتبوأ
مقعده من النار».

فقال « :هذا ال يصح عن مصعب بن سعد ،وال عن سلمة بن كهيل ،وال عن الثوري ،ولعل هذا الشيخ
دخل عليه حديث يف حديث».
وقال الذهبي يف املغني يف الضعفاء (« : )584/2راوية للموضوعات محل عنه الدارقطني».
وقال يف ديوان الضعفاء (352رقم« : )3727ليس بيشء».
وقال يف ميزان االعتدال (« : )559/3يروي املناكري والباليا .ليس بشئ  ...روى له الدارقطني حديث ًا
فخبط فقال :لعل هذا الشيخ دخل عليه حديث يف حديث».
وأشار لضعفه األلويس يف روح املعاين (.)72/4
( )1موضوع  :أخرجه أبو عمرو النيسابوري يف قوارع القرآن (107رقم ،)52أجاز لنا أبو حممد عبد الرمحن
بن حممد بن حمبور ،أخربنا أمحد بن حممد بن حييى السلمي الدهان ،أخربنا أمحد بن معاذ ،حدثنا إبراهيم بن
احلكم بن ظهري ،أخربين أيب عن أيب رجاء عن ثابت البناين عن أنس بن مالك عن النبي × .

ويف إسناده  :إبراهيم بن احلكم بن ظهري ،قال عنه أبو حاتم الرازي كام يف اجلرح والتعديل البنه (« :)95/2كذاب».
احلكم بن ُظ َه هري أبو حممد الفزاري ،روى له الرتمذي  ،وقال عنه احلافظ يف التقريب (262رقم=:)1454
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سورة اإلسراء:
 -18قال أبو هريرة  قال رسول اهلل ×« :من قال يف دبر صالته﴿:ﮣﮤ

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

[اإلرساء ، ]111:كان له من األجر مثل السموات السبع واألرضني السبع وما فيهن
وما حتتهن ،واجلبال وذلك أن اهلل  يقول ﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [مريم ،]91-90:فلهذا من
األجر كام عل هذا الكافر من الوزر»(.)1

سـورة الصافات:
 -19قال زيد بن أرقم ،قال النبي ×«:من قال يف دبر كل صالة﴿ :ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁﰂﰃﰄ ﰅ ﰆﰇﰈ ﰉ ﴾

[الصافات ، ]182-180:ثالث مرات ،فقد اكتال باجلريب األوىف من األجر»(.)2
=«مرتوك رمي بالرفض  ،واهتمه ابن معني».
وأشار لضعفه األلويس يف روح املعاين (.)72/4
( )1منكر :أخرجه الطرباين يف الدعاء (215/1رقم ،)676حدثنا أمحد بن النرض بن بحر العسكري ،ثنا
عبدالصمد بن حممد بن معدان ،ثنا حممد بن سلمة ،عن حممد بن إسحاق ،عن عمه موسى بن يسار ،عن

أيب هريرة . 

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه عبدالصمد بن حممد بن معدان؛ مل أقف له عل ترمجة.
وفيه  :حممد بن إسحاق أبو بكر املدين ،روى له اجلامعة إال البخاري فتعليق ًا ،وقال عنه احلافظ يف تقريب
التهذيب (467رقم« :)5725صدوق يدلس ،ورمي بالتشيع والقدر» .وقد عده احلافظ يف الطبقة الرابعة
من املدلسني ( )168 ،63وهم « :من اتفق عل أنه ال حيتج بيشء من حديثهم إال بام رصحوا فيه بالسامع ؛
لكثرة تدليسهم عن الضعفاء واملجاهيل» ،وقد عنعن ابن إسحاق يف إسناده .
واحلديث حكم عليه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة (694/13رقم« : )6317منكر».
( )2موضوع :أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري (211/5رقم )5124وعنه أبو نعيم يف معرفة الصحابة
(1175/3رقم )2982ومن طريق أيب نعيم أخرجه الديلمي يف مسنده كام يف األجوبة املرضية فيام سئل
السخاوي عنه من األحاديث النبوية ( )940/3حدثنا أمحد بن رشدين املرصي ،ثنا عبد املنعم بن بشري
األنصاري ،ثنا عبد اهلل بن حممد األنيس ،من ولد أنس ،عن عبد اهلل بن زيد بن أرقم ،عن أبيه.
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 -20قال عبداهلل بن عباس « :كنا نعرف انرصاف رسول اهلل × بقوله:

﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﴾ [الصافات.)1(» ]182-180:
= قال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد (« :)102/10رواه الطرباين ،وفيه عبد املنعم بن بشري ،وهو
ضعيف جد ًا».
وعبد املنعم بن بشري أبو اخلري األنصاري املرصي ،قال عبد اهلل بن أمحد ألبيه كام يف اإلرشاد يف معرفة علامء
احلديث للخلييل (« : )158/1يا أبت ،رأيت عبد املنعم بن بشري يف السوق؟ فقال :يا بني  ،وذاك الكذاب
يعيش؟».
وقال ابن معني كام يف ميزان االعتدال للذهبي (« :)669/2أتيت عبد املنعم ،فأخرج إىل أحاديث أيب
مودود نحوا من مائتي حديث كذب .فقلت :يا شيخ ،أنت سمعت هذه من أيب مودود؟ قال :نعم .قلت:
أتق اهلل ،فإن هذه كذب .وقمت ،ومل أكتب عنه شيئ ًا».
وقال ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال (« :)36/7له أحاديث مناكري  ...وعامة ما يرويه عبد املنعم ،
ال يتابع عليه».
وقال الدارقطني كام يف سؤاالت الربقاين (46رقم« : )314مرتوك».
وقال اخللييل يف اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث (« : )158/1هو وضاع عل األئمة».
ويف إسناده أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين املرصي  ،قال عنه ابن أيب حاتم يف اجلرح (« : )75/2مل
أحدث عنه ملا تكلموا فيه» ،وقال النسائي كام يف الكامل (« : )198/1كان عندي أخو ميمون وعدة ،
فدخل ابن رشدين هذا ؛ فصعقوا به  ،وقالوا له  :يا كذاب  ،فقال يل  :ابن رشدين أال ترى ما يقولون يل ؟
فقال له أخو ميمون  :أليس أمحد بن صالح إمامك؟ قال  :نعم  .فقال سمعت عيل بن سهل يقول سمعت
أمحد بن صالح يقول  :إنك كذاب» ،وقال ابن عدي يف الكامل (« : )198/1ابن رشدين هذا صاحب
حديث كثري  ،حيدث عن احلفاظ بحديث مرص  ،أنكرت عليه أشياء مما رواه  ،وهو ممن يكتب حديثه مع
ضعفه» ،ويف لسان امليزان (« : )594/1قال ابن يونس  :كان من حفاظ احلديث  ،وأهل الصنعة  .وقال
مسلمة يف الصلة  :حدثنا عنه غري واحد وكان ثقة عامل ًا باحلديث».
( )1ضعيف جد ًا :أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري (115/11رقم ،)11221ويف الدعاء ( 207/1رقم
 ،)652حدثنا عبيد العجل ،ثنا حممد بن حرب النشائي ،ثنا حممد بن يزيد ،ثنا حممد بن عبد اهلل بن عبيد بن
عمري ،عن عمرو بن دينار ،عن ابن عباس.
ويف إسناده حممد بن عبد اهلل بن عبيد الليثي؛ قال عنه البخاري يف التاريخ الكبري (« : )142/1ليس بذاك
الثقة» ،وقال مرة كام يف الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي (« : )450/7منكر احلديث» ،وقال أبو
حاتم كام يف اجلرح والتعديل البنه (« : )300/7ليس بذاك الثقة ضعيف احلديث» ،وقال أبو زرعة كام =
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 -21قال أنس«:أن النبي × كان إذا انرصف من الصالة ،قال﴿:ﯺ

ﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉ﴾

[الصافات.)1(» ]182-180:

سورة اإلخالص:
 -22قال عبد اهلل بن عباس  قال رسول اهلل × « :من قرأ خلف كل

صـالة مكـتـوبـة ﴿،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [اإلخالص ، ]1:ثالث مرات ،فهو رفيقي
يف اجلنة»(.)2

=يف اجلرح والتعديل البنه (« : )300/7لني احلديث» ،وقال مرة اخرى « :ليس بقوى» ،وقال النسائي
كام يف الكامل يف ضعفاء الرجال (« : )450/7مرتوك احلديث».
قال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد (« : )103/10رواه الطرباين ،وفيه حممد بن عبد اهلل بن عبيد
بن عمري ،وهو مرتوك».
وقال ابن حجر يف نتائج األفكار (« : )290/2يف سنده حممد بن عبيد اهلل بن عبيد املكي وهو مثل أيب
هارون ،بل أشد ضع ًفا» .وقال مرة يف إحتاف املهرة (« : )51/17ضعيف جد ًا».
وقال الصاحلي يف سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد (« : )169/8روى الطرباين بسند ضعيف».
وقال السخاوي يف األجوبة املرضية فيام سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية (« : )939/3ابن عمري
أشد ضع ًفا من أيب هارون».
( )1ضعيف :أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني (16/4رقم )2602حدثنا حممد بن هارون بن حممد بن
بكار الدمشقي ،ثنا أيب ،عن جدي ،عن سعيد بن بشري ،عن قتادة ،عن أنس . 

ويف إسناده حممد بن هارون بن حممد بن بكار أبو عمر الدمشقي ،ذكره ابن حبان يف الثقات ()151/9
وقال « :روى عنه أهل الشام» .وذكره الذهبي يف تاريخ اإلسالم (/293وفيات 281هـ290-هـ).
وفيه  :سعيد بن بشري أبو عبد الرمحن الشامي (ت168هـ) ،روى له األربعة  ،وقال عنه احلافظ يف التقريب
(374رقم« : )2289ضعيف».
وفيه :قتادة بن ِدعَامة أبو اخلطاب البرصي  ،روى له اجلامعة  ،وقال عنه احلافظ يف التقريب ( 798رقم
« : )5553ثقة ثبت» .وقد عده احلافظ يف الطبقة الثالثة من املدلسني (146رقم.)92
( )2ضعيف :أخرجه أبو عمرو النيسابوري يف قوارع القرآن (155رقم ،)98حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن
حمد بن أيوب الطرماحي ،حدثنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن سعيد الرازي حدثنا العباس بن محزة حدثنا
إبراهيم بن يوسف البلخي حدثا وكيع بن اجلراح حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن الربيع بن أيب راشد=
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 -23قال عيل بن أيب طالب  سمعت رسول اهلل × يقول « :من صل

صالة الغداة ،ثم مل يتكلم حتى يقرأ ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [اإلخالص ، ]1:عرش
مرات ،مل يدركه ذلك اليوم ذنب ،وأجري من الشيطان»(.)1
=عن سعيد بن جري عن عبد اهلل بن عباس.
ويف إسناده حممد بن أمحد بن سعيد الرازي ،قال الذهبي يف ميزان االعتدال « :ال أعرفه لكن أتى بخرب
باطل هو آفته».
وضعفه الدارقطني قاله يف لسان امليزان (.)523 ،503/6
أخرجه ابن الفاخر يف موجبات اجلنة (260رقم )390ثنا اإلمام عمي إذن ًا أن أبا صالح احلافظ كتب إليه
أن أبا احلسن احلناطي اجلرجاين أخربهم ،ثنا اإلمام أبو بكر اإلسامعييل ،ثنا أبو بكر القاسم بن زكريا
املقري ،ثنا إسامعيل بن عبيد بن أيب كريمة عن سعيد بن بزيغ عن حممد بن إسحاق حدثني سعيد بن
حسان بن ثابت عن عكرمة عن ابن عباس .
وسعيد بن عبد الرمحن بن حسان بن ثابت األنصاري ،ذكره ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل (،)39/4
ومل يذكر فيه جرح ًا وال تعديالً.
وذكره ابن حبان يف الثقات ( ،)349/6وقال« :روى عنه أهل املدينة وكان شاعر ًا».
وقال ابن سعد يف الطبقات الكربى  -متمم التابعني (« : ،)131كان سعيد قليل احلديث شاعر ًا».
ويف إسناده  :أبو احلسن احلناطي اجلرجاين ،ذكره اجلرجاين يف تاريخ جرجان ( ،)320وقال « :أبو احلسن
عيل بن أمحد احلناطي املعلم اجلرجاين روى عن اإلسامعييل والغطريفي ومجاعة».
( )1ضعيف جد ًا  :أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ( ،)281/57أخربنا أبو عبد اهلل الفراوي ،وأبو حممد
السيدي ،والقاري ،وفاطمة بنت عيل البغدادية ،قالوا أنا عبد الغافر بن حممد الفاريس ،نا إسامعيل بن عبد
اهلل امليكايل ،أنا عبدان األهوازي ،نا زيد بن احلريش ،نا أبو مهام ،عن مروان بن سامل ،عن احلجاج بن
دينار ،عن احلكم بن جحل ،قال :مر بنا عيل أمري املؤمنني بعد صالة الغداة ،فقال سمعت رسول اهلل × يقول ...

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

(526رقم« : )6570مرتوك ورماه الساجي وغريه بالوضع».
قال املتقي اهلندي يف كنز العامل (« :)151/2ابن عساكر عن عيل ،وفيه مروان بن سامل الغفاري ،مرتوك».
واحلكم يروي عن عيل  بواسطة.

واختلف يف إسناده فأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف (102/6رقم ،)29813وابن الرضيس يف فضائل
القرآن (115رقم )268عن يعل بن عبيد ،عن حجاج بن دينار ،عن احلكم بن حجل ،عن رجل حدثه،
عن عيل قوله.
وإسناده ضعيف؛ فيه راو مبهم.
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 -24قال الرباء بن عازب :قال يل رسول اهلل × « :يا براء ،من قرأ ﴿ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [اإلخالص ،]1:إىل آخرها مائة مرة ،بعد صالة الغداة قبل أن يكلم
أحد ًا ،رفع له ذلك اليوم عمل مخسني صديق ًا»(.)1
 -25قال أبو هريرة  :قال رسول اهلل ×« :من قرأ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾

[اإلخالص ، ]1:ثنتي عرشة مرة ،بعد صالة الفجر ،فكأنام قرأ القرآن أربع مرار ،وكان
أفضل أهل األرض يومئذ إذا اتقى»(.)2
( )1موضوع  :أخرجه اخلالل يف فضائل سورة اإلخالص (86رقم ،)42حدثنا أمحد بن إبراهيم بن شاذان،
ثنا حممد بن احلسني بن محيد ،ثنا سليامن بن الربيع ،ثنا كادح بن رمحة ،ثنا يوسف بن املغرية ،خادم الرباء
بن عازب عن الرباء .

وإسناده موضوع؛ فيه كادح بن رمحة الزاهد الكويف؛ كذبه األزدي وغريه ،قاله الذهبي يف ميزان االعتدال

(.)399/3
وقال ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال (« : )230/7أحاديثه عامة ما يرويه غري حمفوظة ،وال يتابع
عليه يف أسانيده ،وال يف متونه ويشبه حديثه حديث الصاحلني فإن أحاديثهم يقع فيها ما ال يتابعهم عليه أحد».
وقال أبو نعيم يف الضعفاء (« : )134روى عن الثوري ومسعر أحاديث موضوعة».
ونسبه السيوطي يف الدر املنثور يف التفسري باملأثور للديلمي ( )678/8وقال « :بسند واه».
وقال التقي اهلندي يف كنز العامل (« : )599/1فيه سليامن بن الربيع وهو ضعيف عن كادح بن رمحة وهو كذاب».
( )2منكر :أخرجه الطرباين يف املعجم الصغري (115/1رقم ،)166وعنه أبو نعيم يف تاريخ أصبهان
( ،)140/1وأخرجه املستغفري يف فضائل القرآن (710/2رقم ،)1057والبيهقي يف شعب اإليامن
( 136/4رقم  ، )2298وابن عبد الرب يف التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ( ،)260/7من طرق
عن زكريا بن عطية ،حدثنا سعد ،حدثني عمي سعد بن إبراهيم ،عن أيب سلمة ،عن أيب هريرة . 
قال الطرباين « :ال يروى عن سعد إال هبذا اإلسناد تفرد به ابن عطية ،وال يروى حديث سعد بن إبراهيم
عن أيب سلمة عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد .تفرد به ابن عطية أيضا».
وقال ابن عبد الرب « :هذا احلديث واألحاديث التي قبله من أحاديث الشيوخ ليست من أحاديث األئمة».
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد (« : )146/7رواه الطرباين يف الصغري ،وفيه من مل أعرفهم».
وقال السيوطي يف الدر املنثور يف التفسري باملأثور (« : )680/8أخرج الطرباين يف الصغري والبيهقي يف
الشعب بسند ضعيف».
وقال أبو حاتم كام يف علل احلديث البن أيب حاتم (« : )720/4منكر ،وزكريا بن عطية منكر احلديث».
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سور املعوذات:
 -26قالت عائشة :  ،قال رسول اهلل × « :من قرأ بعد صالة اجلمعة:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [اإلخالص ، ]1:و﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [الفلق ، ]1:و﴿ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ﴾ [الناس ،]1:سبع مرات ،أعاذه اهلل 

من السوء إىل اجلمعة

األخرى»(.)1

( )1ضعيف :أخرجه ابن السني يف عمل اليوم والليلة (332رقم ،)375وابن شاهني يف الرتغيب يف فضائل
األعامل وثواب ذلك (137رقم ،)472واخلالل يف فضائل سورة اإلخالص (51رقم ،)13ومن طريقه
عبد الغني املقديس يف أخبار الصالة (61رقم )110من طريق اخلليل بن مرة ،عن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن
أيب مليكة ،عن عائشة .

وإسناده ضعيف؛ فيه اخلليل بن مرة ال ُضبَعي البرصي ،روى له الرتمذي ،وقال عنه احلافظ يف تقريب

التهذيب(196رقم« :)1757ضعيف» .وانظر  :الفتوحات الربانية عل األذكار النواوية البن عالن
(.)232/4
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املقصد الثاني
األحاديث الواردة يف قراءة شيء من القرآن دبر الصالة دراية
هدي النيب × يف األذكار بعد الصلة(: )1

كان × يذكر اهلل بأنواع من الذكر ،ويقرأ آية الكريس واملعوذات.
فمن األذكار الواردة بعد الصالة :

ما رواه املغرية بن شعبة  :أن النبي × كان يقول يف دبر كل صالة مكتوبة :

«ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو عل كل يشء قدير،
اللهم ال مانع ملا أعطيت ،وال معطي ملا منعت ،وال ينفع ذا اجلد منك اجلد»(.)2
وما رواه أبو الزبري ،قال :كان ابن الزبري  ، يقول :يف دبر كل صالة حني
يسلم « :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد وهو عل كل يشء
قدير ،ال حول وال قوة إال باهلل ،ال إله إال اهلل ،وال نعبد إال إياه ،له النعمة وله
الفضل ،وله الثناء احلسن ،ال إله إال اهلل خملصني له الدين ولو كره الكافرون".
وقال ":كان رسول اهلل × هيلل هبن دبر كل صالة»(.)3

وما رواه كعب بن عجرة  ، عن رسول اهلل × قال « :معقبات ال خييب

قائلهن -أو فاعلهن -دبر كل صالة مكتوبة ،ثالث وثالثون تسبيحة ،وثالث
وثالثون حتميدة ،وأربع وثالثون تكبرية»(.)4
وما رواه أبو هريرة  ،عن رسول اهلل × أنه قال« :من سبح اهلل يف دبر كل

صالة ثالث ًا وثالثني ،ومحد اهلل ثالث ًا وثالثني ،وكرب اهلل ثالث ًا وثالثني ،فتلك تسعة
( )1انظر :األذكار للنووي ( ،)76-70الوابل الصيب من الكلم الطيب البن قيم اجلوزية (.)109-108
( )2أخرجه البخاري يف الصحيح (168/1رقم ،)844ومسلم يف الصحيح (414/1رقم.)593
( )3أخرجه مسلم يف الصحيح (415/1رقم.)594
( )4أخرجه مسلم يف الصحيح (418/1رقم.)596
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وتسعون ،وقال :متام املائة :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد
وهو عل كل يشء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»(.)1
وما رواه أبو هريرة ،قالوا :يا رسول اهلل ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم
املقيم .قال« :كيف ذاك؟» قالوا :صلوا كام صلينا ،وجاهدوا كام جاهدنا ،وأنفقوا
من فضول أمواهلم ،وليست لنا أموال .قال« :أفال أخربكم بأمر تدركون من كان
قبلكم ،وتسبقون من جاء بعدكم ،وال يأيت أحد بمثل ما جئتم به إال من جاء
بمثله؟ تسبحون يف دبر كل صالة عرش ًا ،وحتمدون عرش ًا ،وتكربون عرش ًا»(.)2
وما رواه معاذ بن جبل  ،أن رسول × أخذ بيده ،وقال « :أوصيك يا معاذ
ال تـدعـن فـي دبـر كـل صـالة تـقـول :اللهـم أعنـي علـى ذكـرك ،وشـكـرك،
وحسـن عبـادتـك»(.)3
وما رواه عمرو بن ميمون األودي ،قال :كان سعد يعلم بنيه هؤالء الكلامت كام
يعلم املعلم الغلامن الكتابة ويقول :إن رسول اهلل × كان يتعوذ منهن دبر الصالة :
«اللهم إين أعوذ بك من اجلبن ،وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمر ،وأعوذ بك من
فتنة الدنيا ،وأعوذ بك من عذاب القرب»(.)4
( )1أخرجه مسلم يف الصحيح (418/1رقم.)597
( )2أخرجه البخاري يف الصحيح (72/8رقم.)6329
( )3أخرجه أمحد يف املسند (443 ،429/36رقم ،)22126 ،22119والبخاري يف األدب املفرد (239
رقم ،)690وأبو داود يف السنن (86/2رقم ،)1522والنسائي يف السنن (53/3رقم ،)1303وابن
خزيمة يف الصحيح (369/1رقم ،)751وابن حبان يف الصحيح (365 ،364/5رقم،)2021-2020
واحلاكم يف املستدرك عل الصحيحني ( )307/3( ،)407/1من طرق عن حيوة قال :سمعت عقبة بن
مسلم التجيبي يقول :حدثني أبو عبد الرمحن احلبيل ،عن الصنابحي ،عن معاذ . 
واحلديث إسناده صحيح؛ صححه ابن خزيمة ،وابن حبان ،واحلاكم ،ووافقه الذهبي.
( )4أخرجه البخاري يف الصحيح (23/4رقم.)2822
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السور واآلايت اليت وردت قراءهتا دبر الصلة :

والسور واآليات التي ورد يف األحاديث قراءهتا بعد الصالة حسب ما وقفت

عليه هي :
 -1سورة الفاحتة.

 -2من سورة البقرة  :آية الكريس ،واآليتان األخريتان.
 -3ومن سورة آل عمران .)26 ،18( :
 -4ومن سورة األنعام اآليات (.)3-1
 -5ومن سورة اإلرساء اآلية األخرية.
 -6ومن سورة الروم (.)18-17

 -7ومن سورة مريم آية (.)91-90

 -8ومن سورة الصافات آية (.)182-180
 -9وسور املعوذات(.)1

بيان الثابت املشروع منها وغري الثابت الذي ال تشرع قراءته :
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :حممد × خاتم النبيني ،ال نبي بعده ،وقد نسخ
يبق طريق إىل اهلل إال باتباع حممد × ،فام أمر
برشعه ما نسخه من رشع غريه ،فلم َ
به من العبادات :أمر إجياب ،أو استحباب؛ فهو مرشوع ،وكذلك ما رغب فيه،
وذكر ثوابه وفضله.
وال جيوز أن يقال :إن هذا مستحب ،أو مرشوع؛ إال بدليل رشعي ،وال جيوز أن
يثبت رشيعة بحديث ضعيف!!( ...)2وأما أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مرشوع،
( )1وكلها وردت يف هذا البحث سوى سورة الروم؛ فقد جاءت عن عبد اهلل بن عباس  ، وقد ذكرها
الدمياطي يف فضل آية الكريس (.)153

( )2انظر :الكفاية يف علم الرواية للخطيب ( ،)134-133اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب
( ،)91-89/2املدخل إىل كتاب اإلكليل للحاكم ( ،)29املدخل إىل علم السنن للبيهقي (.)373-371/1
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بحديث ضعيف فحاشا هلل ،كام أهنم إذا عرفوا أن احلديث كذب؛ فإهنم مل يكونوا
يستحلون روايته؛ إال أن يبينوا أنه كذب  ...وما فعله النبي × عل وجه التعبد

فهو عبادة يرشع التأيس به فيه .فإذا خصص زمان ًا أو مكان ًا بعبادة كان ختصيصه
بتلك العبادة سنة :كتخصيصه العرش األواخر باالعتكاف فيها ،وكتخصيصه مقام
إبـراهيم بـالصـالة فـيـه ،فالتـأيس بـه  :أن يفعـل مثل ما فعل عل الوجه الذي فعل؛
ألنه فعل»(.)1
والسنة الثابتة عن النبي × أنه رشع قراءة آية الكريس ،واملعوذات.

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

قال« :من قرأ آية الكريس دبر كل صالة مكتوبة مل يمنعه من دخول اجلنة ،إال
املوت»(.)2
وأما املعوذات( )3فثبتت من حديث عقبة اجلهني  قال « :أمرين رسول اهلل
× أن أقرأ باملعوذات دبر كل صالة»(.)4
( )1انظر  :جمموع الفتاوى (.)409-408/10
( )2وهو حديث حسن صحيح؛ وقد سبق خترجيه حتت حديث (رقم.)12
وأما تضعيف ابن تيمية

حلديث آية الكريس يف الفتاوى الكربى ( ،)218 ،213/2جمموع فتاوى

ابن تيمية ()516 ،508/22؛ فلعله مل يقف عل ما يقويه عنده ،ومن علم حجة عل من مل يعلم.
انظر  :فضل قراءة آية الكريس والذكر والدعاء أدبار الصالة للدمياطي (44-39رقم ،)3-2واألحاديث
الواردة يف قراءة آية الكريس دبر الصلوات املكتوبة للدكتور عبد اهلل الفوزان (.)12-5
ولعل ابن تيمية

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

(« : )294/1بلغني عن شيخنا أيب العباس ابن تيمية قدس اهلل روحه أنه قال :ما تركتها عقيب كل صالة».
ومداومته عل قراءة آية لكريس؛ دليل عل ثبوت احلديث عنده؛ ألنه ال يرى املداومة عل ذكر أو دعاء إال
إذا ثبت بنص رشعي .انظر :جمموع الفتاوى (.)511-510/22
( )3املعوذات هي سورة اإلخالص والفلق والناس ،انظر  :فتح الباري للحافظ (.)62/9
وانظر :نتائج األفكار للحافظ (.)276-274/2
( )4صحيح  :أخرجه أمحد يف املسند (633/28رقم ،)17417والرتمذي يف السنن (171/5رقم=)2903
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عدد مرات قراءهتما :

والظاهر أن آية الكريس ،واملعوذات تقرأ مرة واحدة دبر كل صالة مكتوبة(.)1
وما ورد من قراءة آية الكريس ثالث مرات يف حديث أيب أمامة الباهيل ،أن

رسول اهلل × قال« :من قرأ آية الكريس يف دبر كل صالة ثالث مرار مل يكن بينه

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

وما ورد من قراءة املعوذات ثالث مرات فهو يف أذكار الصباح واملساء حلديث
عبد اهلل بن خبيب  أنه قال :خرجنا يف ليلة مطر ،وظلمة شديدة ،نطلب رسول
اهلل × ليصيل لنا ،فأدركناه ،فقال :أصليتم؟ فلم أقل شيئ ًا ،فقال « :قل» فلم أقل
شيئ ًا ،ثم قال « :قل» فلم أقل شيئ ًا ،ثم قال « :قل» فقلت :يا رسول اهلل ما أقول؟

قال « :قل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [اإلخالص ،]1:واملعوذتني حني متيس ،وحني
تصبح ،ثالث مرات تكفيك من كل يشء»(.)3
=وأبو داود يف السنن (86/2رقم ،)1523والنسائي يف السنن الكربى (94/2رقم ،)1260وابن خزيمة
يف الصحيح (372/1رقم ،)755وعنه ابن حبان يف الصحيح (344/5رقم ،)2004من طرق عن عيل
بن رباح اللخمي ،عن عقبة بن عامر اجلهني.
قال الرتمذي« :هذا حديث غريب» .وقال الذهبي يف ميزان االعتدال (« :)433/4حديث حسن غريب».
وقال احلافظ يف نتائج األفكار (« : )274/2هذا حديث صحيح».
( )1انظر :الفتاوى الكربى البن تيمية ( ،)210/2زاد املعاد يف هدي خري العباد البن قيم اجلوزية
(.)294/1
( )2أخرجه الروياين يف املسند ( 311/2رقم  )1268نا عيل بن زيد الفرائيض ،نا عيل بن صدقة ،حدثني
حممد بن محري ،عن حممد بن زياد ،عن أيب أمامة الباهيل . 

هكذا رواه بزيادة «:ثالث مرار» وهي شاذة ففي إسناده  :عيل بن زيد أبو احلسن الفرائيض (ت263هـ)،

قال أبو سعيد بن يونس املرصي كام يف تاريخ بغداد للخطيب (« : )425/11تكلموا فيه» ،وقال مسلمة
بن قاسم كام يف لسان امليزان للحافظ (« : )540/5ثقة».
وفيه :عيل بن صدقة األذين ،ذكره ابن حبان يف الثقات ( ،)471/8وقال « :يغرب».
( )3حسن :أخرجه عبد بن محيد يف املسند (178رقم ،)494وأبو داود يف السنن (321/4رقم،)5082
والرتمذي يف السنن (567/5رقم ،)3575والنسائي يف السنن (250/8رقم ،)5428وابن أيب عاصم يف
اآلحاد واملثاين (33/5رقم )2572من طريق ابن أيب ذئب ،عن أيب أسيد الرباد ،عن معاذ بن عبد اهلل بن=
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وكذا تقرأ ثالث ًا قبل النوم حلديث عائشة  قالت« :إن النبي × كان إذا أوى

إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه ،ثم نفث فيهام فقرأ فيهام ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾
[اإلخالص ،]1:و﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [الفلق ، ]1:و﴿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ﴾ [الناس ، ]1:ثم يمسح هبام ما استطاع من جسده ،يبدأ هبام عل رأسه ووجهه
وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثالث مرات»(.)1
وال يرشع لقارئ آية الكريس ،أو سور املعوذات أن يمسح ظاهر جسده بعد
قراءهتا دبر الصلوات؛ ألنه مل ينقل عن النبي ×؛ حسب ما وقفت عليه(.)2

وأما بقية السور فلم يثبت فيها حديث حسب ما وقفت عليه من الطرق

والروايات؛ فال ترشع قراءهتا.
معىن قوله × « :دبر الصلة» :

قال ابن فارس « :الدال والباء والراء .أصل هذا الباب أن جله يف قياس واحد،

وهو آخر اليشء وخلفه خالف قبله .وتشذ عنه كلامت يسرية»(.)3
و«دبــر» بضم الدال ،والباء ،وجيوز ضم الدال ،وإسكان الباء ،وهو املشهور
لغة ،ورواية(.)4
=خبيب ،عن أبيه . 

قال الرتمذي « :هذا حديث حسن صحيح غريب».
وقال احلافظ يف نتائج األفكار (« : )328/2هذا حديث حسن».
( )1أخرجه البخاري يف الصحيح (190/6رقم133/7( ،)5017رقم.)5748

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

× كان إذا اشتكى يقرأ عل نفسه باملعوذات ،وينفث ،فلام اشتد وجعه كنت أقرأ عليه ،وأمسح عنه بيده،
رجاء بركتها».

أخرجه مسلم يف الصحيح (1723/4رقم.)2192
( )3مقاييس اللغة (.)324/2
( )4انظر :رياض األفهام يف رشح عمدة األحكام للفاكهاين (.)566/2
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وهذه الكلمة قد يراد هبا آخر جزء من الصالة ،أي قبل السالم ،كام يف دبر
اإلنسان أو احليوان أو احلائط؛ فإنه آخر جزء منه ،وقد يراد هبا ما ييل آخر جزء
منها ،أي بعد السالم ،كام يف قوله تعاىل﴿:ﮍ ﮎ﴾ [ق ،]40:وقد يراد به
جمموع األمرين( ،)1وبعض األحاديث يفرس بعض ًا ملن تتبع ذلك وتدبره(.)2
والضابط يف معرفة املراد بالكلمة :إذا كان املقيد بالدبر من باب الدعاء؛ فهو قبل
السالم ،وإن كان املقيد بالدبر من باب الذكر فهو بعد السالم.
ودليل هذا الضابط قوله × يف حديث ابن مسعود يف التشهد ملا ذكره قال ثم

ليتخري من الدعاء ما شاء أو ما أحب أو أعجبه إليه( ،)3وقال سبحانه وتعاىل يف
الذكر﴿ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ﴾ [النساء، ]103:
والسنة العملية منه × تؤيد وتوافق هذا الضابط(.)4

املراد ابلصلة اليت تقرأ خلفها:

ظـاهـر قـولـه كل صـالة يشمـل املكتوبات والنوافل لكن محله مجع من العلامء
عل املكتوبات(.)5
( )1انظر :زاد املعاد يف هدي خري العباد البن قيم اجلوزية ( ،)295/1تفريغ أرشطة متفرقة للشيخ األلباين
(.)3/120
( )2انظر :الفتاوى الكربى البن تيمية ( ،)218 ،209/2زاد املعاد يف هدي خري العباد البن قيم اجلوزية
(.)264/2
الصالة وأحكام تاركها البن قيم اجلوزية (.)153
( )3أخرجه البخاري يف الصحيح (167/1رقم ،)835ومسلم يف الصحيح (302/1رقم.)402
( )4انظر :الفتاوى الكربى البن تيمية ( ،)214-205/2زاد املعاد يف هدي خري العباد البن قيم اجلوزية
( ،)264 ،249/2فتح الباري للحافظ ( ،)133/11تفريغ أرشطة متفرقة للشيخ األلباين (،)7/286
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ( ،)502/5فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام البن عثيمني
(.)177/2
( )5انظر :فتح الباري للحافظ (.)328/2
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معىن قوله × « :مل مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت»:
يعني :مل يكن بينه وبني دخول اجلنة إال املوت(.)1

ال تشرع قراءة آية الكرسي بعد الصلة جهراً :
قال ابن تيمية« :مل يكن النبي × وأصحابه وخلفاؤه جيهرون بعد الصالة

بقراءة آية الكريس ،وال غريها من القرآن ،فجهر اإلمام واملأموم بذلك ،واملداومة
عليها بدعة مكروهة بال ريب ،فإن ذلك إحداث شعار»(.)2

وقت قراءة آية الكرسي ،واملعوذات :

الظاهر من احلديث أن قراءة آية الكريس ،واملعوذات ،تكون بعد الصالة ،قال

احلافظ« :مقتىض احلديث أن الذكر املذكور يقال عند الفراغ من الصالة فلو تأخر
ذلك عن الفراغ فإن كان يسري ًا بحيث ال يعد معرض ًا أو كان ناسي ًا أو متشاغ ً
ال بام
ورد أيض ًا بعد الصالة كآية الكريس فال يرض»(.)3

( )1انظر  :الوابل الصيب من الكلم الطيب (.)109
( )2الفتاوى الكربى (.)213/2
( )3فتح الباري (.)328/2
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اخلامتة
أسجل يف ختام البحث ملخص الدراسة وأهم النتائج والتوصيات.
-

رشع النبي × مجلة من األقوال واألفعال بعد السالم.

-

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

-

الذي صح وثبت عن النبي × يف قراءة يشء من القرآن بعد السالم هو

قراءة آية الكريس ،واملعوذات مرة ،مرة ،ومل يثبت قراءهتام ثالث ًا ،ومل يثبت مسح
اجلسد بعد قراءهتام.
-

ترشع قراءة املعوذات ثالث ًا ضمن أذكار الصباح واملساء ،وعند النوم.

-

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

-

كلمة (دبر) وردت بمعنى  :قبل السالم ،وبمعنى  :بعد السالم ،وبمعنى :

قبل وبعد السالم.
-

والضابط يف معرفة املراد بالكلمة  :إذا كان املقيد بالدبر من باب الدعاء؛

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

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

-

ال ترشع قراءة آية الكريس بعد الصالة جهر ًا

-

ووقت قراءهتا بعد الصالة مع أذكار الصالة وال يؤخرها.

-

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

للحافظ الدمياطي (فضل قراءة آية الكريس والذكر والدعاء أدبار الصالة) ،وبحث
(األحاديث الواردة يف قراءة آية الكريس دبر الصلوات املكتوبة) ،للدكتور عبد اهلل
الفوزان ،وبحثي (تسعة وأربعون) حديث ًا.
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-

د .أمحد بن عمر ابزمول

اشرتكت رسالة الدمياطي مع بحث الدكتور الفوزان يف ثامنية أحاديث،

وتفرد احلافظ الدمياطي بستة أحاديث ،وتفرد الدكتور الفوزان بتسعة أحاديث،
وتفرد بحثي بستة وعرشين حديث ًا.
ويويص الباحث إىل الكتابة يف املوضوعات التالية :
 -1مجع األذكار الواردة بعد الصالة مع متييز الثابت من الضعيف.
 -2مجع ما ورد يف السنة من قراءة املعوذات.

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

وهذا آخر ما يرسه اهلل يل .واسأله سبحانه وتعاىل القبول والتوفيق والسداد.
وصـل اهلل وسـلـم علــى نـبـيـنـا مـحـمـد ،وعل آله وصحبه أمجعني .واحلمد هلل
رب العاملني.
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فهرس املصادر واملراجع

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

تعاىل املدينة النبوية.
 -1إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة ،ألمحد بن أيب بكر البوصريي ت840هـ ،دار

الوطن -الرياض ،ط األوىل1420 ،هـ.
السيوطي ،مطبعة البايب
 -2اإلتقان يف علوم القرآن ،جلالل الدِّ ين
عبدالرمحن بن أيب بكر ي
ي
احللبي بمرص ،ط الرابعة1398 ،هـ1978 ،م.
 -3اآلاثر املرفوعة يف األخبار املوضوعة ،ملحمد عبد احلي بن حممد اللكنوي ت1304هـ،
حتقيق :حممد السعيد بسيوين زغلول

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

الرمحن السخاوي ،حتقيق  :د .حممد إسحاق ،ط األوىل 1418هـ  .دار الراية الفتاوى احلديثية .
 -5اآلحاد واملثاين ،ألمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد ابن أيب عاصم  .حتقيق  :باسم
فيصل اجلوابرة  .ط األوىل 1411هـ  .دار الراية  -الرياض.
 -6األحاديث الواردة يف قراءة آية الكرسي دبر الصلوات املكتوبة ،تأليف :الدكتور عبد اهلل
بن فوزان الفوزان ،جملة الدرعية ،العدد لسادس واألربعون ،مجادى اآلخر عام1430هـ
 -7اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  :علء الدين علي بن بلبان الفارسي ،حتقيق :
شعيب األرناؤوط  .ط األوىل 1408هـ ،مؤسسة الرسالة  -بريوت .
 -8األدب املفرد  :حملمد بن إمساعيل البخاري ،خرج أحاديثه حممد فؤاد عبد الباقي ،ط
الثالثة 1409هـ  .دار البشائر اإلسالمية  -بريوت .
 -9األذكار ،ليحىي بن شرف النووي ت676هـ ،حتقيق :عبد القادر األرنؤوط ،ط
1414هـ ،دار الفكر  -بريوت.

 -10اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث  :أليب يعل اخلليل بن عبد اهلل القزويني اخللييل،
حتقيق  :الدكتور حممد سعيد بن عمر إدريس  .ط األوىل 1409هـ  .مكتبة الرشد  -الرياض .

 -11اتريخ ابن يونس املصري ،لعبد الرمحن بن أمحد أيب سعيد الصديف ت347هـ ،ط
األوىل 1421هـ ،دار الكتب العلمية – بريوت.
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 -12اتريخ أصبهان ،ألمحد بن عبد اهلل األصبهاين ت 430هـ  .نرشه :سفن ديررنغ .
يريل ،ليدن1931هـ .تصوير الدار العلمية ـ اهلند 1405هـ .

 -13اتريخ اإلسلم َوَوفيات املشاهري َواألعلم ،ملحمد بن أمحد الذهبي ت748هـ ،حتقيق :
عواد ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط األوىل  2003م.
بشار ي

 -14التاريخ الكبري  :ملحمد بن إسامعيل البخاري  .ط األوىل 1994م1987-م .مطبعة
دار املعارف العثامنية  -اهلند  .تصوير دار الكتب العلمية -بريوت .

 -15تـاري ـخ بـغـ ـداد ،ألحـمـد بـن عيل اخلطـيـب البـغدادي ت463هـ ،حتقيق :بشار عواد،
ط األوىل 1422هـ ،دار الغرب اإلسالمي  -بريوت.

 -16اتريخ دمشق  :أليب القاسم عيل بن احلسني بن هبة اهلل الشافعي ابن عساكر  :حتقيق
عمر بن غرامة العمروي ،دار الفكر ،بريوت ،ط األوىل 1415هـ .

 -17حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل ،ألمحد بن عبد الرحيم العراقي ت826هـ،
حتقيق :عبد اهلل نوارة ،النارش :مكتبة الرشد – الرياض.

 -18الرتغيب يف فضائل األعمال وثواب ذلك ،لعمر بن أمحد ابن شاهني ت385هـ ،حتقيق:
حممد حسن إسامعيل ،ط :األوىل1424 ،هـ ،النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان.

 -19تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس أليب الفضل أمحد بن عيل ابن حجر
العسقالين ت852هـ ،حتقيق :أمحد بن عيل املباركي ،ط األوىل عام 1413هـ ،السعودية .

 -20تفريغ أشرطة متفرقة للشيخ األلباين.

 -21تفسري القرآن العظيم ،إلسامعيل بن عمر بن كثري أيب الفداء الدمشقي ت774هـ،
حتقيق :سامي سالمة ،ط الثانية 1420هـ ،دار طيبة – السعودية .وهي املرادة عند االطالق.

 -22تقريب التهذيب  :تقريب التهذيب  :أليب الفضل أمحد بن ابن حجر العسقالين
ت852هـ حتقيق :صغري الباكستاين ،ط األوىل 1416هـ .دار العاصمة ـ الرياض.

 -23التقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلح  :للعراقي ت806هـ ،حتقيق :
أسامة خياط ،ط األوىل عام 1425هـ ،دار البشائر – بريوت .

 -24التكملة لكتاب الصلة ،ملحمد بن عبد اهلل البلنيس ت658هـ ،حتقيق  :عبد السالم
اهلراس ،سنة النرش1415 :هـ ،النارش :دار الفكر للطباعة – لبنان.
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 -25تلخيص املستدرك  :ملحمد بن أمحد الذهبي  .بحاشية املستدرك تصوير دار املعرفة -بريوت .
 -26تلخيص كتاب املوضوعات ،ملحمد بن أمحد الذهبي ت748هـ ،حتقيق :يارس بن
إبراهيم ،ط :األوىل 1419 ،هـ النارش :مكتبة الرشد – الرياض.
 -27متهيد الفرش يف اخلصال املوجبة لظل العرش ،لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ت911هـ.
 -28التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،يوسف بن عبد الرب أيب عمر النمري
ت463هـ ،حتقيق  :هيئة من العلامء بوزارة األوقاف ط األوىل ،يف اململكة املغربية.
 -29تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة ،لعيل ابن عراق الكناين ،حتقيق :
عبد الوهاب عبد اللطيف ،وعبد اهلل .ط األوىل .سنة 1399هـ دار الكتب العلمية ـ بريوت.
 -30الثقات  :أليب حاتم حممد بن حبان البستي  .حتت مراقبة  :الدكتور حممد عبد املعيد
خان .ط األوىل 1393هـ ـ  . 1403مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية ـ اهلند.
 -31جامع التحصيل يف أحكام املراسيل  :لصالح الدين أيب سعيد خليل بن كيكلدي
العالئي .حتقيق  :محدي السلفي  .ط الثانية 1407هـ  .عامل الكتب  .مكتبة النهضة
احلديثة -بريوت.
 -32اجلامع املختصر من السنن ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل ،ملحمد بن عيسى
الرتمذي ت279هـ ،حتقيق :أمحد شاكر ،دار إحياء الرتاث العريب -بريوت .
 -33اجلامع ألخلق الراوي وآداب السامع ،ألمحد بن عيل اخلطيب البغدادي ت463هـ،
حتقيق :حممود الطحان ،النارش :مكتبة املعارف – الرياض.
 -34اجلرح والتعديل  :لعبد الرمحن بن حممد بن إدريس ابن أيب حاتم ت 327هـ  .ط
األوىل 1371هـ  .مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية ـ اهلند .دار إحياء الرتاث العريب -بريوت.
 -35الدر املنثور يف التفسري ابملأثور ،لعبد الرمحن السيوطي ت911هـ ،دار الفكر – بريوت.
 -36الدعاء :ألمحد بن سليامن الطرباين ت 360هـ حتقيق  :حممد سعيد بن حممد حسن
البخاري ،دار البشائر  -بريوت ،ط األوىل عام 1407هـ .
 -37ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من اجملهولني وثقات فيهم لني :لشمس الدين حممد بن
أمحد بن عثامن الذهبي ت748هـ ،حتقيق :محاد األنصاري ،مكتبة النهضة احلديثة  -مكة املكرمة.
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 -38الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ،ملحمد بن حممد بن عبد امللك املراكيش
ت 703هـ ،حتقيق  :إحسان عباس ،حممد بن رشيفة ،بشار عواد معروف ،ط :األوىل،
 2012م النارش :دار الغرب اإلسالمي ،تونس.
 -39الرد على املعطلة حملمد بن علي احلكيم الرتمذي ،حتقيق :فريق البحث ،ط األوىل
1439هجري ،النارش :الروضة – مرص.
 -40روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،ملحمود بن عبد اهلل األلويس
ت1270هـ ،حتقيق:عيل عبدالباري عطية ط :األوىل 1415 ،هـ النارش :دار الكتب
العلمية – بريوت.
 -41رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام ،لعمر بن عيل املالكي ت734هـ ،حتقيق :نور
الدين طالب ،ط :األوىل 1431 ،هـ ،النارش :دار النوادر ،سوريا.
 -42زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ملحمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ت 751هـ ،حتقيق:
شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط .ط الثالثة عرش 1406هـ  .مؤسسة الرسالة – بريوت.
 -43الزايدات على املوضوعات ،لعبد الرمحن السيوطي ت911هـ ،مكتبة املعارف  -الرياض.
 -44الزايدة واإلحسان يف علوم القرآن ،ملحمد ابن عقيلة املكي ت1150هـ ،حتقيق :جمموعة
من الباحثني ،ط األوىل 1427هـ ،مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة -اإلمارات.
 -45سبل اهلدى والرشاد ،يف سرية خري العباد ،وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله
وأحواله يف املبدأ واملعاد ،ملحمد بن يوسف الصاحلي ت942هـ ،حتقيق وتعليق :الشيخ
عادل أمحد  ،الشيخ عيل حممد ،ط :األوىل1414 ،هـ ،النارش :دار الكتب العلمية بريوت.
 -46سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،ملحمد نارص الدين،
األلباين ت1420هـ ،ط :األوىل 1412 ،هـ ،دار النرش :دار املعارف ،الرياض.
 -47سلسلة اهلدى والنور ،جمالس حممد نارص الدين األلباين ت1420هـ ،اإلصدار.4
 -48السنن  :ألمحد النسائي ،حتقيق  :مكتب حتقيق الرتاث اإلسالمي ،ط الثانية عام
1412هـ ،دار املعرفة  -بريوت .
 -49السنن  :لعلي بن عمر الدارقطين ت386هـ ،حديث أكادمي  -باكستان .
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 -50السنن  :حملمد بن يزيد القزويين ابن ماجه  .حتقيق  :حممد فؤاد عبد الباقي وتصوير دار الفكر.
 -51سنن أيب داود السجستاين حتقيق  :عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ،ط األوىل
1393هـ ،دار احلديث  -بريوت.
 -52السنن الكربى ،ألمحد بن شعيب النسائي  .حتقيق  :دكتور عبد الغفار البنداري ،وسيد
كرسوي  .ط األوىل 1411هـ  .دار الكتب العلمية -بريوت .
 -53السنن ،عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي ،فواز زمريل وخالد العلمي ،ط األوىل عام
1407هـ ،دار الريان  -القاهرة .
 -54سؤاالت الربقاين للدارقطين ،ألمحد بن حممد الربقاين ت425هـ ،املحقق :عبد الرحيم
حممد أمحد القشقري ،ط :األوىل1404 ،هـ ،النارش :كتب خانه مجييل  -الهور ،باكستان
 -55سري أعلم النبلء ،حممد بن أمحد الذهبي ت 748هـ ،حتقيق  :شعيب األرناؤوط
وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ط العارشة عام 1414هـ .
 -56شرح رايض الصاحلني ،ملحمد بن صالح العثيمني ت1421هـ ،ط1426 :هـ ،النارش:
دار الوطن للنرش ،الرياض.
 -57شرح سنن ابن ماجه  -اإلعلم بسنته عليه السلم ،ملغلطاي بن قليج املرصي
ت762هـ ،حتقيق  :كامل عويضة ،ط :األوىل 1419 ،هـ ،النارش :مكتبة نزار مصطفى
الباز  -مكة.
 -58شعب اإلميان  :أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي  .حتقيق  :أيب هاجر حممد السعيد
ابن بسيوين زغلول  .ط األوىل 1410هـ  .دار الكتب العلمية  -بريوت .
 -59صحيح ابن خزمية ،حتقيق حممد األعظمي ،ط الثانية عام 1412هـ ،املكتب
اإلسالمي  -بريوت
 -60الصلة وأحكام اتركها ،ملحمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ت751هـ ،النارش :مكتبة
الثقافة باملدينة.
 -61الضعفاء  :ألمحد بن عبد اهلل األصبهاين  .حتقيق :فاروق محادة  .ط األوىل 1405هـ
دار الثقافة ـ الدار البيضاء .
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 -62الطبقات الكربى ،القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم ،ملحمد بن سعد
البغدادي ت230هـ ،حتقيق :زياد حممد ،ط :الثانية ،1408 ،النارش :مكتبة العلوم

واحلكم  -املدينة.
 -63علل احلديث ،أليب حممد عبد الرمحن ابن أيب حاتم الرازي ت327هـ ،أ -حتقيق:
حمب الدين اخلطيب  .تصوير دار املعرفة ،بريوت 1405 :هـ  .وهذه ط هي املرادة عند

إطالق العزو  .ب -حتقيق  :حممد الدبايس ،ط األوىل عام 1424هـ ،مكتبة الرشد  -الرياض.
 -64عمل اليوم والليلة  :البن السني الدينوري  .حتقيق :سامل السلفي .ط مؤسسة الكتب
الثقافية ـ بريوت  .ط األوىل 1408هـ .

 -65الفتاوى الكربى ،ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين ت728هـ ،ط :األوىل،
1408هـ ،النارش :دار الكتب العلمية.

 -66فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،أليب الفضل أمحد بن ابن حجر العسقالين
ت852هـ .حتقيق ومراجعة :حمب الدين اخلطيب .مصورة ط السلفية ،دار املعرفة -بريوت .

 -67الفتح الكبري يف ضم الزايدة إىل اجلامع الصغري ،لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي
ت911هـ ،حتقيق :يوسف النبهاين ،ط :األوىل1423 ،هـ ،النارش :دار الفكر – بريوت.

 -68فتح ذي اجللل واإلكرام بشرح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح العثيمني حتقيق :صبحي
بن حممد  ،أم إرساء بيومي ط :األوىل1427 ،هـ النارش :املكتبة اإلسالمية للنرش والتوزيع.

 -69فضائل القرآن  :أليب العباس جعفر بن حممد املستغفري ت432هـ ،حتقيق :أمحد
السلوم ،ط األوىل عام 1427هـ ،دار ابن حزم  -بريوت.

 -70فـضـائ ـل القـ ـرآن  :ألبـي عبــد اهلل حممد بن أيوب ابن الرضيس  .حتقيق :غزوة بدير .
ط األوىل 1408هـ دار الفكر ـ دمشق .

 -71فضل قراءة آية الكرسي والذكر والدعاء أدابر الصلة ،لعبد املؤمن بن خلف الدمياطي
ت705هـ ،حتقيق :حممود البورساوي ،طبعة عام 2008م ،دار جومع الكلم – القاهرة.

 -72الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة  :ملحمد بن عيل الشوكاين  .حتقيق :عبد
الرمحن املعلمي .وأرشف عل طبعه زهري الشاويش  .ط الثالثة 1407هـ املكتب
اإلسالمي ـ بريوت .
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 -73فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،تأليف  :عبد الرؤوف املناوي ت هـ ،ط األوىل عام
1356هـ ،املكتبة التجارية الكربى – مرص.
 -74قوارع القرآن وما يستحب أن ال خيل بقراءته كل يوم وليلة ،أليب عمرو حممد بن حييى
النيسابوري ت427هـ ،حتقيق :أمحد السلوم ،ط األوىل 1432هـ ،مكتبة املعارف – الرياض.
 -75الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة  :ملحمد بن أمحد بن عثامن الذهبي
حتقيق :حممد عوامة .ط األوىل 1413هـ  .دار القبلة  -مؤسسة علوم القرآن.
 -76الكاف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف ،ألمحد بن عيل ابن حجر العسقالين ،ط:
الثالثة 1407 -هـ ،النارش :دار الكتاب العريب – بريوت.
 -77الكامل يف ضعفاء الرجال ،عبد اهلل بن عدي اجلرجاين ت 365هـ ،حتقيق  :حييى خمتار
غزاوي ،دار الفكر  -بريوت ،ط الثالثة 1409هـ .
 -78الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،ألمحد بن إبراهيم أيب إسحاق الثعلبي ت427هـ،
حتقيق  :عدد من الباحثني ،ط األوىل 1436هـ ،دار التفسري – جدة.
 -79الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي ت463هـ  .دار الكتب العلمية – بريوت.
 -80كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ،لعيل بن حسام الدين املتقي اهلندي ت975هـ،
حتقيق  :بكري حياين ،صفوة السقا ،مؤسسة الرسالة -بريوت ،ط اخلامسة1401 ،هـ.
 -81الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة ،لعبد الرمحن بن أيب بكر ،السيوطي ت911هـ،
حتقيق :صالح بن حممد ،ط :األوىل 1417 ،هـ ،النارش :دار الكتب العلمية – بريوت.
 -82لسان امليزان ،ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين ت 852هـ ،حتقيق  :عبد الفتاح أبو
غدة ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية  -حلب ،ط األوىل 1423هـ .
 -83حملات األنوار ونفحات األزهار وري الظمآن ملعرفة ما ورد من اآلاثر يف ثواب قارئ
القرآن ،ملحمد بن عبد الواحد الغافقي ت619هـ ،حتقيق  :رفعت فوزي ،ط األوىل عام
1418هـ ،دار البشائر اإلسالمية  -بريوت.
 -84جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،لعيل بن أيب بكر اهليثمي ت807هـ ،حتقيق  :حسام الدين
القديس ،طبعة عام 1414هـ ،مكتبة القديس .
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 -85جمموع فتاوى شيخ اإلسلم ابن تيمية مجع وترتيب  :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم
النجدي ،مكتبة ابن تيمية  -مرص .
 -86املخلصيات ،ملحمد بن عبد الرمحن َ
املخ ِّلص ت393هـ ،حتقيق :نبيل سعد الدين
جرار ،ط :األوىل 1429 ،هـ ،النارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لدولة قطر
 -87املدخل إىل علم السنن ،ألمحد بن احلسني البيهقي ت458هـ ،حتقيق :حممد عوامة،
ط األوىل1437 ،هـ ،دار املنهاج  -بريوت.
 -88املدخل إىل كتاب اإلكليل أليب عبد هللا حممد بن عبد هللا احلاكم النيسابوري ت405هـ،
حتقيق :فؤاد عبد املنعم ،دار الدعوة -اإلسكندرية.
 -89املراسيل ،أليب حممد عبد الرمحن بن حممد الرازي ت 327هـ ،حتقيق  :شكر اهلل
قوجايت ،ط الثانية 1418هـ ،مؤسسة الرسالة  -بريوت .
 -90املستدرك على الصحيحني  :تأليف  :أيب عبد اهلل احلاكم النيسابوري ،ط األوىل عام
1334هـ ،دائرة املعارف العثامنية  -اهلند ،تصوير دار املعرفة – بريوت
 -91املسند  :ألمحد بن حممد بن حنبل ت241هـ ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وغريه ،ط
األوىل 1421 ،هـ ،مؤسسة الرسالة  -بريوت .
الروياين ت307هـ ،حتقيق :أيمن عيل أبو يامين ،ط:
 -92مسند الروايين ،ملحمد بن هارون ُّ
األوىل1416 ،هـ ،النارش :مؤسسة قرطبة – القاهرة.
 -93مسند الشاميني  :أليب القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين  .حتقيق :محدي عبد
املجيد السلفي  .ط األوىل 1409هـ مؤسسة الرسالة -بريوت .
 -94املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا × ،ملسلم بن احلجاج
النيسابوري ت261هـ ،حتقيق  :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

السلفي األصبهاين ت576هـ ،حتقيق :
 -95مشيخة احملدثني البغدادية ،ألمحد بن حممد ِّ
أمحد فريد ،ط األوىل عام 1432هـ ،دار الرسالة – القاهرة.
 -96املصنف أتليف  :أيب بكر عبد اهلل بن أيب شيبة الكويف ت 235هـ ،حتقيق  :حممد
شاهني ،ط األوىل عام 1416هـ ،دار الكتب العلمية  -بريوت
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 -97معرتك األقران يف إعجاز القرآن ،لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ت911هـ ،ط
األوىل 1408هـ ،دار الكتب العلمية – بريوت.
 -98املعجم الكبري  :للحافظ أيب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين  .حتقيق :محدي عبد
املجيد السلفي  .ط األوىل 1319هـ الدار العربية للطباعة ـ بغداد.
 -99املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل .حتقيق :زياد
حممد منصور  .ط األوىل 1410هـ مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة النبوية .
 -100معرفة الصحابة ،أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد األصبهاين ت430هـ ،حتقيق:
عادل العزازي ،ط األوىل عام 1419هـ ،دار الوطن  -الرياض .
 -101معرفة أنواع علوم احلديث ،مقدمة ابن الصالح ،لعثامن بن عبد الرمحن ابن الصالح
ت643هـ ،حتقيق :نور الدين عرت ،ط 1406ه ،دار الفكر املعارص – بريوت.
 -102املغين يف الضعفاء  :لإلمام حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ت748هـ  .حتقيق  :نور
الدين عرت ،دار إحياء الرتاث اإلسالمي  -قطر .
 -103مقاييس اللغة  :أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا  .حتقيق :عبد السالم حممد
هارون  .تصوير دار الكتب العلمية ـ بريوت .
 -104من فضائل سورة اإلخلص وما لقارئها  :للحافظ أيب حممد احلسن بن حممد اخلالل
ت439هـ .حتقيق  :الشيخ حممد بن رزق بن طرهوين  .ط األوىل 1412هـ  .مكتبة لينة.
 -105املنتخب من مسند عبد بن محيد ،عبد بن محيد الكشي ،حتقيق  :صبحي السامرائي.
ط األوىل 1408هـ ،عامل الكتب.
 -106موجبات اجلنة ،ملعمر بن عبد الواحد األصبهاين ت564هـ ،حتقيق  :نارص
الدمياطي ،ط األوىل عام 1423هـ ،الفاروق احلديثة  -القاهرة .
 -107الـموضـوعـات ،البـن الـجــوزي ،تـحقـيـق نـور الديـن بــن شكـرى ،مكـتـبـة
أضـواء الســلف – الريــاض.
 -108ميزان االعتدال يف نقد الرجال  :ملحمد بن أمحد بن أمحد بن عثامن الذهبي  .حتقيق :
عيل حممد البجاوي  .ط األوىل 1412هـ  .دار املعرفة  -بريوت .
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 -109نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار ،أليب الفضل أمحد بن ابن حجر العسقالين
ت852هـ ،حتقيق :محدي عبد املجيد السلفي .ط األوىل 1406هـ1411هـ  .مكتبة املثنى
 :بغداد ،ومكتبة ابن تيمية  :القاهرة .
 -110نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر ،ألمحد بن عيل ابن حجر العسقالين ت852هـ،
حتقيق  :نور الدين عرت ،ط الثالثة عام 1421هـ ،مطبعة إيضاح – دمشق.

-111النكت على مقدمة ابن الصلح ،ملحمد بن عبد الزركيش ،ت794هـ ،حتقيق  :زين
العابدين بال فريج ،ط األوىل 1419هـ ،أضواء السلف  -الرياض.

 -112نوادر األصول يف معرفة أحاديث الرسول × ،ملحمد بن عيل احلكيم الرتمذي،
حتقيق :توفيق تكلة ،ط 1431هـ ،دار النوادر – سوريا.

-113الوابل الصيب من الكلم الطيب ،ملحمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ت751هـ،
حتقيق :سيد إبراهيم رقم ط :الثالثة1999 ،م النارش :دار احلديث – القاهرة.
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