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                      فضل ذكر اهللا تعالى                    
  } َتْكُفُرونِ ال ِلي َواْشُكُروا مَأذُْكرْكُ  فَاذُْكُروِني{وتعالى  سبحانھ قال اهللا

       )١٥٢البقرة اآلیة ( 
 ُبْكـَرةً  َوَسـبُِّحوهُ  $ َكِثيـًرا ِذْكـًرا اللَّـهَ  اذُْكـُروا َآَمنُـوا الـَِّذينَ  يـَُّهاأَ  يَا{قال اهللا تعالى 

 النُّـورِ  ِإَلى الظُُّلَماتِ  ِمنَ  لُِيْخرَِجُكمْ  َوَمَالِئَكُتهُ  َعَلْيُكمْ  ُيَصلِّي الَِّذي ُهوَ  $َوَأِصيًال 
  } َكرِيًمـا َأْجـًرا َلُهـمْ  َوَأَعـدَّ  َسـَالمٌ  ْونَـهُ يـَْلقَ  يـَـْومَ  َتِحيَّـتُـُهمْ  $ رَِحيًما بِاْلُمْؤِمِنينَ  وََكانَ 

                                                    )٤٤األحزاب اآلیة (
 َواْلَعِشــيِّ  بِاْلغَــَداةِ  رَبـَُّهــمْ  يَــْدُعونَ  الَّــِذينَ  َمــعَ  نـَْفَســكَ  َواْصــِبرْ {قHHال اهللا وتعHHالى   

َناكَ عَ  تـَْعدُ  َوَال  َوْجَههُ  يُرِيُدونَ  ُهمْ  يـْ َيا اْلَحيَـاةِ  زِينَـةَ  ُترِيدُ  َعنـْ نـْ  َأْغَفْلنَـا َمـنْ  ُتِطـعْ  َوَال  الـدُّ
       )٢٨الكھف اآلیة ( }فـُُرطًا َأْمُرهُ  وََكانَ  َهَواهُ  َواتـََّبعَ  ِذْكرِنَا َعنْ  قـَْلَبهُ 

 يـَـْومَ  َنْحُشـُرهُ وَ  َضـْنًكا َمِعيَشـةً  لَـهُ  فَـِإنَّ  ِذْكِري َعنْ  َأْعَرضَ  َوَمنْ {قال اهللا وتعالى  
                                                        )١٢٤طھ اآلیة (   } َأْعَمى اْلِقَياَمةِ 

 قَـرِينٌ  َلهُ  فـَُهوَ  َشْيطَانًا َلهُ  نـَُقيِّضْ  الرَّْحَمنِ  ِذْكرِ  َعنْ  يـَْعشُ  َوَمنْ {قال اهللا وتعالى  
                                                                                   )٣٦الزخرف اآلیة ( }
 ذََكَرنِـي َمـا َعْبـِدي َمعَ أنّـا إن اهللا تعالى یقول :e  :pوقال رسول اهللا ـ ١

رواه اإلمام أحمد وابHن ماجHھ والحHاكم عHن أبHي       i َشَفَتاهُ  ِبي َوَتَحرََّكتْ 
                      ھریرة رضي اهللا عنھ .

                                                         ""صحیح  
) مHHن طریHHق : محمHHد بHHن   ٣٧٨٢) وابHHن ماجHHھ( ١٠٥٤٥رواه أحمHHد(

) مHن طریHق أبHوالمغیرة "عبدالقHدوس بHن      ١٠٥٤٥مصعب ، وأحمد(
ْردَ  ُأمِّ  َعـنْ  اللَّهِ  ُعبَـْيدِ  ْبنِ  ِإْسَماِعيلَ  َعنْ  اْألَْوزَاِعيُّ  الحجاج" كالھما عن :  اءِ الـدَّ

  ُهَريـَْرةَ  أَِبي َعنْ 
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) مHHHن طریHHHق بشHHHر بHHHن بكHHHر  ١٧٧٨ورواه الحHHHاكم فHHHي المسHHHتدرك(
 عن ، اهللا عبيد بن إسماعيل عن ، األوزاعي ثنا التنیسي"أبو عبداهللا البجلي 

                                               ولم یذكرأبا ھریرة عنهما اهللا رضي الدرداء أبي عن ، الدرداء أم
 )٢٠٢والبخHHاري فHHي خلHHق أفعHHال العبHHاد(   ) ١٠٥٥٣ورواه أحمHHد (  

) وابHن  ١٣٨٧) وفي مسند الشHامیین( ٦٨١٠والطبراني في األوسط (
 عــن ، اهللا عبيــد بــن إســماعيل ) مHHن طریHHق : ٨١٦حبHHان فHHي الصHHحیح ( 

   الدرداء أم بيت في ، هريرة أبو ثنا:  قالت ، المزنية الحسحاس بنت كريمة
  '' َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  يـَُقولُ : e ِبيُّ النَّ  ـ قال٢
p ِفـي ذََكْرتـه نـَْفِسـهِ  ِفـي ذََكَرنِـي فَـِإنْ  ذََكَرِني إَذا َمَعهُ  َوأَنَا ِبي َعْبِدي َظنِّ  ِعْندَ  أَنَا 

ُهمْ  َخْيـــرٍ  َمـــَألٍ  ِفـــي ذََكْرتـــه َمـــَألٍ  ِفـــي ذََكَرنِـــي َوِإنْ  نـَْفِســـي ًرا إلَـــيَّ  تـََقـــرَّبَ  َوِإنْ  ِمـــنـْ  ِشـــبـْ
 أَتـَْيتـه َيْمِشـي أَتَـاِني َوِإنْ  بَاًعـا إلَْيهِ  تـََقرَّْبت ِذرَاًعا إَليَّ  تـََقرَّبَ  َوِإنْ  ِذرَاًعا إلَْيهِ  رَّْبتتـَقَ 

رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبـي   iَهْرَوَلةً 
                هريرة .

  " صحيح"
) والنســـائي فـــي ٤٨٣٢لم() ومســـ٦٨٥٦) والبخـــاري(٩٨٣٤أخرجـــه أحمـــد( 

) مـن حـديث أبـي هريـرة . ورواه الطيالسـي ٨١٢) وابن حبان(٧٧٣٠الكبرى (
) وأبو يعلى ١١٧١) وعبد بن حميد (١١٧٨٦) وأحمد (٢٠٦٧في المسند(

  أنس به . عن) من طرق ٣١٨٢في المسند (
ُهمْ  ِإالَّ  َوَجـلَّ  َعـزَّ  اللَّـهَ  يَـْذُكُرونَ  قـَـْومٌ  يـَْقُعدُ  َال e   pقال النبي ـ٣  اْلَمَالِئَكـةُ  َحفَّـتـْ

ُهمْ    i ِعْنَدهُ  ِفيَمنْ  اللَّهُ  َوذََكَرُهمْ  السَِّكيَنةُ  َعَلْيِهمْ  َونـََزَلتْ  الرَّْحَمةُ  َوَغِشَيتـْ
  رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي اهللا عنه .

   "صحيح"
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) ١١٤٤١شـعبة () و ٩٣٩٦إسـرائيل (  : عـن طـرق والحديث رواه  أحمد من
)، ومسـلم مــن ٨٦٣) ورواه عبـد بــن حميـد مــن طريـق معمــر (١١٤٥٧ومعمـر(

ــق شــعبة ( ــق ســفيان (٤٨٦٨طري ) وابــن ماجــه مــن ٣٣٠٠) والترمــذي مــن طري
،  ن" إسرائيل ، شعبة ، معمـر ، سـفيا: ) خمستهم٣٧٨١بن ُرزيق( طريق عمار

  عمار بن ُرزيق "
 ســـعيد أبـــي علـــى أشـــهد:  قـــال  مســـلم أبـــي األغـــر عـــن ، إســـحاق أبـــي عـــن :

  ... قال أنهe  اهللا رسول على شهدا أنهما هريرة أبي و ريالخد
  فذكرا الحديث . 
 منـابر علـى النـور وجـوههم في القيامة يوم أقواما اهللا ليبعثن e pالنبي عن ـ٤

 ركبتيـه علـى أعرابـي فجثـى قـال  شـهداء وال بأنبيـاء ليسـوا النـاس يغـبطهم اللؤلؤ
 شـتى قبائـل مـن اهللا فـي لمتحـابونا هم قال نعرفهم لنا لهمح اهللا رسول يا فقال
  i يذكرونه اهللا ذكر على يجتمعون شتى وبالد

  رواه الطبراني بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي اهللا عنه .
  " حسن "

أورده في مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير من حديث أبي الدرداء   
  وحسنه ، وكذا فعل المنذري في الترغيب والترهيب .

       " بحثت عنه في معجم الطبراني فلم أجده فيه أني " قلت نبيه  :ت 
  يذكرون " والحديث روي دون هذه الزيادة "على ذكراهللا 

  وهذا لفظه :
 يـا فقال بوجهه إلى أقبل صالته قضى لما سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول أن"

 شـــهداء وال اءبأنبيـــ ليســـوا عبـــادا هللا أن واعلمـــوا واعقلـــوا اســـمعوا النـــاس أيهـــا
 مـــن رجـــل فجـــاء اهللا مـــن وقـــربهم مجالســـهم علـــى والشـــهداء النبيـــون يغـــبطهم



 ٥

 فقـال سـلم و عليه اهللا صلى اهللا نبي إلى بيده وألوى الناس قاصية من األعراب
 علــى والشــهداء النبيــون يغـبطهم شــهداء وال بأنبيــاء ليســوا النـاس مــن اهللا نبــي يـا

 اهللا صـلى اهللا رسـول وجـه فسـر لنـا فهمصـ لنـا انعـتهم اهللا من وقربهم مجالسهم
 نـاس هـم سـلم و عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول فقـال األعرابـي لسـؤال سلم و عليه
ــاء مــن ــاس أفن ــل ونــوازع الن ــة أرحــام بيــنهم تصــل لــم القبائ  اهللا فــي تحــابوا متقارب

 فيجعــل عليهــا فيجلســهم نــور مــن منــابر القيامــة يــوم لهــم اهللا يضــع فيــه وتصـافوا
 الـذين اهللا أوليـاء وهـم يفزعون وال القيامة يوم الناس يفزع نورا بهموثيا وجوههم
  " يحزنون هم وال عليهم الخوف

)و ٦٦٩٣يعلــى فــي المســند( يابــروي مــن حــديث أبــي مالــك االشــعري عنــد 
 ومـن حـديث ابـن عمـر عنـد الحـاكم )٧ومسند ابـن المبـارك()٢٢٩٠٦احمد (

ى عنـــد ابـــي يعلـــى ومـــن حـــديث ابـــي هريـــر ، وقـــال صـــحيح االســـناد )٧٣١٨(
)٥٩٧٦(   
 هللا الحمـد الـدعاء وأفضـل ، اهللا إال إلـه ال:  الـذكر أفضـل e pـ قال النبـي٥
i ترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن جابر رضي اهللا عنه .لرواه ا  

   " حسن" 
) ٨٤٧) وابــن حبــان (١٠٦٦٧) والنســائي فــي الكبــرى(٣٣٠٥رواه الترمــذي(

) ٣٧٩٠ن حبيب بن عربي ، وابن ماجـه (يحي ب من طريق )١٨٠٦والحاكم (
) والبيهقي فـي ١٧٨٨من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ، والحاكم (

 إبراهيم بن موسى جميعا : عن ،) من طريق ابراهيم بن المنذر٤٢٠١الشعب (
 سـمعت:  يقـول ، خـراش بن طلحة سمعت:  قال ، المدني األنصاري كثير بن

   فذكره : يقول ، عنهما اهللا رضي اهللا عبد بن جابر
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 حـديث مـن إال نعرفُـه ال ، غريـبٌ  َحَسـنٌ  حديثٌ  هذا:  التـِّْرِمِذي ِعيَسى أبو قال
  إبراهيم بن ُموَسى

  " . التقريب"  في كما يخطىء صدوق هو و:  قلت 
ــ٦  لَــهُ  فُِتَحــتْ  ِإالَّ  ُمْخِلًصــا قَــطُّ  اللَّــهُ  ِإالَّ  ِإلَــهَ  َال  َعْبــدٌ  َقــالَ  َمــاe  : pقــال النبــي ـ

َوابُ  رواه الترمـذي عـن  iاْلَكَباِئرَ  اْجتَـَنبَ  َما اْلَعْرشِ  ِإَلى تـُْفِضيَ  َحتَّى السََّماءِ  أَبـْ
  أبي هريرة رضي اهللا عنه .

  " ضعيف " 
 روايـة مـن) ١٠٦٦٩فـي الكبـرى ( والنسـائي )٣٥١٤(الترمـذي عند أنه وذلك
 ، حازم أبي عن ، كيسان بن يزيد عن ، الهمداني الوليد ابن  القاسم بن الوليد
  .   هريرة أبي عن

.  عدالتـه  تثبـت لـم ممـن أيضـا وهـو معـين ابـن ضـعفه ، هـذا قاسـم بـن والوليد 
  وقال ابن حبان "ال يحتج به"

ــيس e :pالنبــي قــال ـــ٧  وال ، قبــورهم فــي وحشــة اهللا إال إلــه ال أهــل علــى ل
 رءوسهم عن التراب ينفضون وهم اهللا إال إله ال أهل إلى أنظر وكأني ، منشرهم

  i الحزن عنا أذهب الذي هللا الحمد:  ويقولون ،
                   رواه الطبراني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما

  "ضعيف" 
فـــــي  البيهقــــي) و ١١٥٣٣) وفـــــي األســــط (٤٦٠روا الطبرانــــي فــــي الكبيــــر ( 

 الـرحمن عبـد حـدثنا ، من طريق: يحي بن عبـد الحميـد الحمـاني) ٩٥الشعب(
                       عمر ابن عن ، أبيه عن ، لمأس بن زيد بن
قلت: يحي بن عبد الحميد الحمـاني "الكـوفي حـافظ"إّال أنهـم اتهمـوه بسـرقة  

  الحديث قاله في التقريب .
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     وقال في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم" ضعيف" 
 مــن الشــعب فــي والبيهقــي والطبرانــي يعلــى أبــو أخرجــهوفــي تخــريج  اإلحيــاء : 

  . ضعيف بسند عمر ابن حديث
 مـرت سـاعة إال شـيء علـى الجنة أهل يتحسر ليس e :pاهللا رسول قال ـ٨ 

  i فيها اهللا يذكروا لم بهم
  رواه الطبراني والبيهقي عن معاذ رضي اهللا عنه . 
    "ضعيف"

/ ٢٠" (الكبير" في والطبراني ،) ٣" (والليلة اليوم عمل" في السني ابن أخرجه
 محمــد عــامر أبــو حــدثنا: )٣١٦/ ١" (الشــعب" فــي والبيهقــي ،) ١٨٢/ ٩٣
 بـن يزيـد ثنـا الدمشقي الرحمن عبد بن سليمان ثنا المصري النحوي إبراهيم بن

 عــن نفيــر بــن جبيـر عــن معــدان بـن خالــد عــن يزيـد بــن ثــور عـن خالــد أبــو يحيـى
  فذكره :قال عنه اهللا رضي جبل بن معاذ
 وهـو ؛ القرشـي يحيـى بـن يديز  غير ؛ ثقات رجاله ، ضعيف إسناد وهذا:  قلت
 وقـــال ،) ٢٩٧/ ٢/ ٤" (والتعـــديل الجـــرح" فـــي كمـــا ؛ القرشـــي خالـــد أخـــو

  ".الحديث بقوي ليس:  فقال ؟ عنه أبي سألت:"
   " :الميزان" في الذهبي وقال 
  "بالقوي ليس:  حاتم أبو وقال.  يعرف ال"
 بـن محمـد الطبراني شيخ وفي ثقات ورجاله الطبراني رواهفي مجمع الزوائد :و  

  خالف الصوري إبراهيم
 إلـه ال:  يقـول عبـد مـن مـا p:  قـال وسـلم عليـه اهللا صـلى النبـي قال النبي ـ٩
 يرفـع ولـم ، البـدر ليلة كالقمر ووجهه القيامة يوم اهللا بعثه إال مرة مائة ، اهللا إال

  i زاد أو قوله مثل قال من إال عمله من أفضل عمل يومئذ ألحد
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  ي الدرداء رضي اهللا عنه .رواه الطبراني عن أب
  جّدا" "ضعيف

 عبـــد ثنـــا ، عبـــدان ) مـــن طريـــق  :٩٦٩رواه الطبرانـــي فـــي مســـند الشـــاميين (
 ، الـدرداء أم عـن ، ميسـرة بـن يزيـد عـن ، صفوان عن ، إسماعيل ثنا ، الوهاب

  وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ، الدرداء أبي عن
  تركوه وكذبه أبو حاتم" وفي الديوان :" ؛الضحاك بن الوهاب عبد وفيه
 اْلُمْلـكُ  لَـهُ ، لَـهُ  َشـرِيكَ  الَ  َوْحـَدهُ  اللَّـهُ  ِإالَّ  ِإلَـهَ  الَ  قَالَ  َمنْ  e   pقال النبي ـ١٠
 ِمـنْ  رِقَـابٍ  َأْربَـعِ  ِعْدلَ  َلهُ  َكاَنتْ  َعْشَر َمَراتٍ َقِدير  َشْىءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُهوَ  اْلَحْمدُ  َوَلهُ 
  .iِإْسَماِعيلَ  َوَلدِ 

  بخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي أيوب رضي اهللا عنه.رواه ال
   "صحيح"

  )٢٢٣() وعبد بن حميد في المسند٢٣٥٤٦أخرجه أحمد في المسند (
ــ  ــ "رقبــة أو رقــاب عشــر كعــدل لــه كــنإالّ أنّــه قــال " ـ والبخــاري فــي الصــحيح  ـ
) مــن طريــق : داود بــن أبــي ١١٢) والنســائي فــي عمــل اليــوم والليلــة (٥٩٢٥(
) مـــن طريـــق: محمـــد بـــن عبـــد ٩٩٤٠) والنســـائي (٣٤٧٦د.  والترمـــذي (هنـــ

الرحمن بن أبي ليلى . كالهما :( داود بن أبي هند ومحمد بـن عبـدالرحمن بـن 
َلى أَِبي بن الرَّْحمان َعْبد عن ، الشَّْعِبي عامر أبي ليلى)عن    عن أبي أيوب به لَيـْ

ــــق : روح، والبخــــاري(٢٣٥٨٣وأخرجــــه أحمــــد(  ) ومســــلم ٥٩٢٥) مــــن طري
) مــن طريــق : عبــد الملــك وهــو أبــو عــامر العقــدي كالهمــا (روح وأبــو ٤٨٥٩(

 عامر العقدي) قاال
عـن عبـد  َمْيُمـون بْـنِ  َعْمـرو َعـنْ  ، ِإْسَحاق أَِبي عن ، زائدة أَِبي بن ُعَمر حدَّثنا: 

                      الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب .
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) مـن طريـق الربيـع بـن ُحثـَـْيم عـن ١١٣م والليلـة (والنسائي أيضا في عمل اليـو  
   عمرو بن ميمون عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب بلفظ :

                                                                          ".رِقَابٍ  َأْرَبعِ  َكَعْدلِ  َلهُ  َكانَ "
   فضل التسبيح                      

ستفتح ربنـا سـبحانه وتعـالى سـبع سـور مـن كتابـه الكـريم بالتسـبيح ، وكـم مـن إ  
آيـــــــات التســـــــبيح أنزلهـــــــا فـــــــي كتابــــــــه لنكـــــــون مـــــــن المســـــــبحين بحمــــــــده .                              

 َشـْيءٍ  ِمـنْ  َوِإنْ  ِفـيِهنَّ  َوَمـنْ  َواْألَْرضُ  السَّْبعُ  السََّمَواتُ  َلهُ  ُتَسبِّحُ  {فقال اهللا تعالى 
   }َغُفورًا َحِليًما َكانَ  ِإنَّهُ  َتْسِبيَحُهمْ  تـَْفَقُهونَ  َال  َوَلِكنْ  ِبَحْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  الَّ إِ 

                         )٤٤اإلسراء اآلية (
ــلَ  رَبِّــكَ  ِبَحْمــدِ  َوَســبِّحْ {وقــال اهللا تعــالى   ْب ــْمسِ  طُُلــوعِ  قـَ ــلَ  الشَّ ْب  َوِمــنْ  ُغُروِبَهــا َوقـَ

                                                        )١٣٠طه اآلية (}  تـَْرَضى َلَعلَّكَ  النـََّهارِ  َوَأْطَرافَ  َفَسبِّحْ  اللَّْيلِ  َآنَاءِ 
 ِفـــي ثَِقيَلَتـــانِ  اللَِّســـانِ  َعَلـــى َخِفيَفَتـــانِ  َكِلَمَتـــانِ  e: pاللَّـــهِ  َرُســـولُ  َقـــالَ و  ــــ١١ 

   iاْلَعِظيمِ  اللَّهِ  ُسْبَحانَ  َوِبَحْمِدهِ  اللَّهِ  ُسْبَحانَ  الرَّْحَمنِ  ِإَلى َحِبيَبَتانِ  اْلِميَزانِ 
  رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة .

  "صحيح"
) ٥٩٢٧,٦١٨٨,٧٠٠٨) فـــــي المســـــند،والبخاري(٦٨٧٠أخرجـــــه أحمـــــد( 

وابـــــــن ،) ١٠٦٦٦والنســـــــائي ( ، )٣٣٨٩والترمـــــــذي ( ، )٤٨٦٠ومســـــــلم (
ـــرهم )٣٧٩٦ماجـــه( ـــق : ؛ وغي ـــدُ  مـــن طري ـــنُ  ُمَحمَّ ـــدَّثـََنا ُفَضـــْيلٍ  ْب ـــارَةُ  َح ـــنُ  ُعَم  ْب
  به .  ُهَريـَْرةَ  أَِبي َعنْ  ُزْرَعةَ  أَِبي َعنْ  اْلَقْعَقاعِ 
 ِللَّـهِ  َواْلَحْمـدُ  اللَّـهِ  ُسـْبَحانَ  َأْربَـعٌ  اللَّـهِ  ِإلَـى اْلَكـَالمِ  َأَحـبُّ  e : pقال النبـي ـ١٢
ــرُ  َواللَّــهُ  هُ اللَّــ ِإالَّ  ِإَلــهَ  َوَال  ــأَيِِّهنَّ  َيُضــرُّكَ  َال  َأْكبَـ رواه أحمــد ومســلم عــن  iبَــَدْأتَ  ِب

  سمرة بن جندب رضي اهللا عنه .
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  "صحيح"
والنسـائي فـي الكبـرى  ،)٣٩٨٥ومسـلم ( ،)١٩٢٤٨,١٩٣٧٣رواه أحمد ( 
 َعـنْ  َيَسـافٍ  ْبنِ  ِهَاللِ  َعنْ  َمْنُصورٌ  من طريق : وغيرهم؛ ،)١٠٦٧٨,١٠٦٨٢(

َلةَ  نِ بْ  رَبِيعِ     ُجْنَدبٍ  ْبنِ  َسُمَرةَ  َعنْ  ُعَميـْ
 َوَحِمـدَ  َوَثَالثِـينَ  َثَالثًـا َصـَالةٍ  ُكـلِّ  ُدبُـرِ  ِفـي اللَّـهَ  َسـبَّحَ  َمـنْ  e: pقال النبي ـ١٣
 َتَمــامَ  َوقَــالَ  َوِتْســُعونَ  ِتْســَعةٌ  فـَْتِلــكَ  َوَثَالثِــينَ  َثَالثًــا اللَّــهَ  وََكبـَّــرَ  َوَثَالثِــينَ  َثَالثًــا اللَّــهَ 
 ُكــلِّ  َعَلــى َوُهــوَ  اْلَحْمــدُ  َولَــهُ  اْلُمْلــكُ  لَــهُ  لَــهُ  َشــرِيكَ  َال  َوْحــَدهُ  اللَّــهُ  ِإالَّ  ِإلَــهَ  َال  ْلِمائَــةِ ا

  iاْلَبْحرِ  زََبدِ  ِمْثلَ  َكاَنتْ  َوِإنْ  َخطَايَاهُ  ُغِفَرتْ  َقِديرٌ  َشْيءٍ 
  رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة . 

  "صحيح"
والبيهقـي فـي ) ٩٣٩) ومسلم في الصحيح(٦٢٣١رواه أبويعلى في المسند ( 

) مـن طريـق إسـماعيل ٨٤٧٨من طريق خالد بـن عبـداهللا . وأحمـد ( الكبرى ()
 ُعبَـْيــدٍ  أَبُــو ُمْســِلم قَــالَ  اْلَمــْذِحِجيِّ  ُعبَـْيــدٍ  أَبِــي َعــنْ  ُســَهْيلٍ  بــن زكريــا كالهمــا عــن :

  ُهَريـَْرةَ  أَِبي َعنْ  اللَّْيِثيِّ  زِيدَ يَ  ْبنِ  َعطَاءِ  َعنْ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُسَلْيَمانَ  َمْوَلى
  :  ١٦١/  ١" الصحيحة السلسلة" في األلباني قال
 ابن زيد عن)  ٢٥٣/  ١(  الحاكم و)  ١٩٨/  ١(  النسائي أخرج)  فائدة( 

  : قال ثابت
 ،و ثالثين و ثالثا يحمدوا و ، ثالثين و ثالثا صالة كل دبر يسبحوا أن أمروا" 

 رسول أمركم:  له فقيل منامه في األنصار من رجل فأتي ، ثينثال و أربعا يكبروا
ــــر تســــبحوا أن وســــلم عليــــه اهللا صــــلى اهللا  و ، ثالثــــين و ثالثــــا صــــالة كــــل دب

  ؟ ثالثين و أربعا تكبروا و ، ثالثين و تحمدواثالثا
   التهليل فيها اجعلوا و ، عشرينو  خمسا فاجعلوها:  قال ، نعم:  قال 
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:  قـال ، لـه ذلـك فذكر ،e النبي أتى أصبح فلما ، ) عشرين و خمسا يعني( 
  " . كذلك اجعلوها

  : الحاكم قال و
  . قاال كما هو و ، الذهبي وافقه و ،"  اإلسناد صحيح"  
  . صحيح بسند النسائي أخرجه.  نحوه عمر ابن حديث من شاهد له و

ــهَ  َوَال  لَّــهِ لِ  َواْلَحْمــدُ  اللَّــهِ  ُســْبَحانَ  َأُقــولَ  َألَنْ  e :pوقــال النبــي ـــ١٤  اللَّــهُ  ِإالَّ  ِإَل
  iالشَّْمسُ  َعَلْيهِ  طََلَعتْ  ِممَّا ِإَليَّ  َأَحبُّ  َأْكبَـرُ  َواللَّهُ 

  رواه مسلم عن أبي هريرة رضي اهللا عنه . 
  "صحيح"

) ، والترمــذي ٤٨٦١) ، ومســلم (٤٨,٥٢رواه ابــن أبــي شــيبة فــي المصــنف (
) ، ٨٣٥حبــــــان () ، وابــــــن ١٠٦٧١) ، والنســــــائي فــــــي الكبــــــرى (٣٥٢١(

 َعـنْ  اْألَْعَمـشِ  َعـنْ  ُمَعاِويَـةَ  أَبُـو ) جميعـا مـن طريـق :٦٢١( في الشعب والبيهقي
  ُهَريـَْرةَ  أَِبي َعنْ  َصاِلحٍ  أَِبي
 ِإالَّ  ِإلَـهَ  َوَال  َيْملَـُؤهُ  ِللَّهِ  َواْلَحْمدُ  اْلِميَزانِ  ِنْصفُ  التَّْسِبيحُ e   :pوقال النبي ـ١٥
  iِإلَْيهِ  َتْخُلصَ  َحتَّى ِحَجابٌ  اللَّهِ  نَ ُدو  َلَها لَْيسَ  اللَّهُ 

  رواه الترمذي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما . 
                                                                  "ضعيف"
 بـن إسماعيل حدثنا ، َعرفة بن الحسن حدثنا:  قال) ٣٥١٨( الترمذي أخرجه
عـن عبـداهللا  يزيـد بـن اهللا عبـد عـن ، أنـُْعم نب زياد بن الرحمان عبد عن ، عياش

  بن عمر رضي اهللا عنهما
  : الترمذي قَالَ 

  .بِاْلَقِويِّ  ِإْسَناُدهُ  َولَْيسَ  اْلَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  َغرِيبٌ  َحِديثٌ  َهَذا 
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فيه : عبد الرحمن بن زياد بن أنعم اإلفريقي ؛ قال فـي التقريـب : ضـعيف فـي و 
                                                       حفظه.
  e اهللا رسول كان : حديث أبي هريرة بلفظابن عساكر من  وعند
  هللا والحمد الميزان نصف اهللا سبحان يقول

 دونهــا لــيس اهللا اال الــه وال واألرض الســموات ء مــل أكبــر واهللا الميــزان ء مــل 
      وجل عز ربها الى تخلص حتى حجاب وال ستر

 سـمعت قـال علقمة أبو حدثني انعم بن زياد بن الرحمن عبد :رواه من طريق   
                                              . يقول هريرة أبا
ــــ وقــــال النبــــي١٦  مــــن بتضــــييع إال شــــجرة قطعــــت وال صــــيد صــــيد مــــاe pـ

                                                     رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة .  iالتسبيح
  " موضوع "
 مـن أصيد ما " بلفظ : من حديث أبي هريرةفي الحلية  )٧/٢٤٠(رواه أبونعيم

  " التسبيح بتضييعه إال شجر من قطع وال صيد
 ثنـا المقدسـي يحيـى بـن زكريـا ثنا قاال علي بن ومحمد المظفر بن محمد حدثنا
 عـن مسـعر ثنـا ريالقشـي عبدالرحمن بن محمد ثنا يوسف بن محمد بن إبراهيم
  . أبيه عن سعيد أبي عن سعيد

   مسعر عن القشيري به تفرد غريب وقال أبو نعيم :
  قال في التقريب : محمد بن عبد الرحمن القشيري " كذبوه "

)مــن ١٨/٢٣٩( عنــه مــن حــديث أبــي بكــر رضــي اهللا فــي تــاريخ دمشــق هوروا
ــق: الحكــم بــن عبــداهللا بــن خطــا  بــن روح عــن واقــد أبــي عــن الزهــري ثنــا فطري

 ثـم اهللا حمـد بجنـاحين رآه فلمـا بغـراب أتي إذ بكر أبي عند أنا بينا قال حبيب
  :قال
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ــه اهللا أنبــت إال تســبيح مــن بــنقص إال مصــيد صــيد مــا" e النبــي قــال   وإال ناب
 شـــجرة مــن عضــد وال القيامـــة يــوم بــه تـــأتي حتــى تســبيحها يحصـــي ملكــا وكــل

 مكـروه في امرئ على دخل وال تسبيح في بنقص إال تقطع شجرة يعني وشيجة
  "سبيله خال ثم اهللا أعبد غريبة أو غراب يا أكثر عنه اهللا عفا وما بذنب إال

الحكم بن عبداهللا بن خطاف :" متـروك ورمـاه أبـو حـاتم بالكـذب" قالـه  قلت :
  في التقريب

 بْـنُ  َخالِـدُ  َحـدَّثـََنا)١١(والحديث روي موقوفا على أبي بكر عند ابن أبي شيبة  
 َواِفــرِ  بِغُــَرابٍ  َبْكــرٍ  أَبُــو أُتِــيَ :  قَــالَ  ، َمْيُمــونٍ  َعــنْ  ، بـُْرقَــانَ  ْبــنِ  َجْعَفــرِ  َعــنْ  ، يَّــانَ حَ 

 َضـيـََّعتْ  ِبَمـا ِإالَّ  َشـَجرٍ  ِمـنْ  َعُضـدَ  َوالَ  ، َصـْيدٍ  ِمـنْ  ِصيدَ  َما " : فـََقالَ  ، اْلَجَناَحْينِ 
  . "التَّْسِبيحِ  ِمنَ 

  في التقريب.خالد بن حيان : صدوق يخطئ قاله  
  وفيه أيضا إرسال ميمون بن مهران

 : )٩٨(في المجالسـة وجـواهر العلـم بكر أحمد بن مروان الدينوري يأب عندو  
 يقـول عيينـة بـن سـفيان سـمعت قـال معين بن يحيى نا الفهم بن الحسين حدثنا
 رضـي بكـر أبـو فأخـذه عنـه اهللا رضـي الصـديق بكـر أبـا به فأتى غراباً  رجلٌ  صاد
 ِلَمــا إالّ  شــجرة مــن ُعِضــد وال َصــْيدٍ  مــن ِصــيدَ  مــا" قــال ثــم يقّلبــه فجعــل عنــه اهللا

  " التسبيح من َضيَّعت
  الحسين بن الفهم قال في التقريب ؛ ليس بالقوي . "ضعيف"
  وفيه أيضا: إرسال سفيان بن عيينة 

  :eـ وقال النبي١٧
 pالةصــ فإنهــا وبحمــده اهللا بســبحان آمــرك... ابنــه نــوح علــم مــا أعلمكــم أال 

   . iالخلق يرزق وبها الخلق، وتسبيح الخلق،
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  عن جابر رضي اهللا عنه (كنز) رواه ابن أبي شيبة 
  " ضعيف "

 بْـنِ  ُموَسـى َعـن ، اَألْحَمـر َخالِـدٍ بِـي أَ ) من طريـق : ٣٠٠٣٨رواه ابن أبي شيبة (
  عنه .رضي اهللا  اهللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  ْعن ، َأْسَلمَ  ْبنِ  زَْيدِ  َعن ، ُعبَـْيدةَ 

  : وفي سنده 
  أـ أبو خالد األحمر "صدوق يخطئ"   
                                                   في التقريب . ب ـ موسى بن عبيدة "ضعيف " راجع 

 صـلى النبـي أن األنصـار مـن رجل عن يسار بن سليمان وله شاهد من حديث :
 ال لكــي وقاصــرها بوصــية صــيكمو  إنــي البنــه نــوح قــال"  : قــال وســلم عليــه اهللا

 اهللا فيستبشـر بهمـا أوصيك اللتان أما اثنتين عن وأنهاك باثنتين أوصيك تنساها
 فــإن اهللا إال إلــه بــال أوصــيك اهللا علــى الولــوج يكثــران وهمــا خلقــه وصــالح بهمــا

 وزنتهمــــا كفــــة فــــي كانتــــا ولــــو قصــــمتهما حلقــــة كانتــــا لــــو واألرض الســــموات
 من وإن الخلق يرزق وبهما الخلق صالة فإنهما وبحمده اهللا بسبحان وأوصيك
 وأمـا غفـورا حليمـا كـان إنـه تسـبيحهم تفقهـون ال ولكـن بحمده يسبح إال شيء
ـــان  الشـــرك عـــن أنهـــاك خلقـــه وصـــالح منهمـــا اهللا فيحتجـــب عنهمـــا أنهـــاك اللت
  " والكبر

 عبـد حـديث مـن )١٤٤(والحـاكم والبزار له واللفظ ) ١٠٦٦٨(النسائي رواه 
   اإلسناد صحيح الحاكم وقال مروع بن اهللا
 حطّــت مــرة مئــة يــوم فــي وبحمــده اهللا ســبحان قــال مــن e: pقــال النبــي ــ١٨

رواه أحمــد والبخــاري ومســلم والنســائي  iالبحــر زَبَــدِ  ِمْثــلَ  كانــت وإن خطايــاه
  وابن ماجه عن أبي هريرة رضي اهللا عنه .

  " صحيح " 
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ــوْ  ُســَميٍّ  َعــنْ  )٤٨٩( الموطــأ فــي مالــك أخرجــه ــي َلىَم ــي َعــنْ  َبْكــرٍ  أَِب ــاِلحٍ  أَِب  َص
  . ُهَريـَْرةَ  أَِبي َعنْ  السَّمَّانِ 

  ومن طريق مالك أخرجه كل من :
  . مالك:  الرحمن عبد على قرأت:  قال في المسند )٨٠٠٩( أحمد 

  .مالك أنبأنا:  قال. عيسى بن إسحاق حدثنا:  قال) ٨٨٧٣( وفي
  .مالك عن ، مسلمة بن هللا عبد حدثنا:  قال) ٦٠٤٢( صحيح البخاري وفي

 على قرأت:  قال. يحيى بن يحيى حدثنا:  قال) ٧٠١٨( مسلموفي صحيح  
 زيـد حـدثنا:  قـال. بكـر أبو حدثنا:  قال) ٣٧٩٨( ماجة ابن في سننو . مالك
. بكـر أبـو حـدثنا:  قـال) ٣٧٩٨( أيضـا: ماجـة وابـن. مالـك عـن ، الحبـاب بن
  . أنس نب مالك عن ، الحباب بن زيد حدثنا:  قال

 قـال. األنصـاري موسـى بـن إسـحاق حـدثنا:  قال) ٣٤٦٨( الترمذي في سننو 
  . مالك حدثنا:  قال. معن حدثنا: 

 بـَْعـَدكِ  قـُْلـتُ  َلَقـدْ  p ألم المؤمنين جويرية رضي اهللا عنها :eالنبي  وقال ـ١٩
ُهنَّ  مِ اْليَــوْ  ُمْنـذُ  قـُْلـتِ  ِبَمـا ُوزِنَـتْ  لَـوْ  َمـرَّاتٍ  َثَالثَ  َكِلَماتٍ  َأْرَبعَ   اللَّـهِ  ُسـْبَحانَ  لَـَوزَنـَتـْ

رواه مسلم وأبوداود  )َكِلَماتِهِ  َوِمَدادَ  َعْرِشهِ  َوزِنَةَ  نـَْفِسهِ  َوِرَضا َخْلِقهِ  َعَددَ  َوِبَحْمِدهِ 
وكــان النبــي صـلى اهللا عليــه وســلم خـرج مــن عنــدها عـن جويريــة رضــي اهللا عنهـا 

يها بعد أن أضـحى وهـي بكرة حين صّلى الصبح وهي في مسجدها، ثّم رجع إل
جالســة فيــه ، فقــال صــّلى اهللا عليــه وســلم : مــا زلــت علــى الحالــة الّتــي فارقتــك 

   iوذكر الحديث ...e عليها ؟ قالت : نعم . فقال 
                                               " صحيح " 

   شعبة حدثنا:  قال. روح حدثنا:  قال) ٦/٣٢٤( أحمد أخرجه
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 والبخـاري. شـعبة حـدثنا:  قـال. جعفـر بن محمد حدثنا:  قال )٦/٤٢٩( وفي
  ، سفيان حدثنا:  قال. علي حدثنا:  قال) ٦٤٧( المفرد األدب في

. عمــر أبــي وابـن الناقــد وعمـرو ســعيد بـن قتيبــة حـدثنا:  قــال) ٨/٨٣( ومسـلم 
  .سفيان حدثنا:  قالوا

 بـن محمـد عن ، وإسحاق كريب وأبو شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا وفيه أيضا :
  .مسعر عن ، بشر

 محمـد حـدثنا:  قال. شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا:  قال) ٣٨٠٨( ماجة وابن 
  .مسعر حدثنا:  قال. بشر بن

 بــن محمــد حــدثنا:  قــال. بشــار بــن محمــد حــدثنا:  قــال) ٣٥٥٥( والترمــذي
  .شعبة عن ، جعفر

) ١٦٤( لـةواللي اليـوم عمل وفي). ١١٨٤( الكبرى وفي). ٣/٧٧( والنسائي 
  .شعبة حدثنا: قال. محمد حدثنا:  قال. بشار بن محمد أخبرنا:  قال

 حـدثنا:  قال. غيالن بن محمود أخبرنا:  قال) ١٦٥( والليلة اليوم عمل وفي 
  .أخبرني مسعر:  قال أسامة أبو

 بــن سـفيان حــدثنا:  قـال. حكــيم بـن يحيــى حـدثنا:  قــال) ٧٥٣( خزيمـة وابـن 
  . عيينة

  .سفيان حدثنا:  قال. العالء بن الجبار عبد حدثناعنده أيضا :و  
 الــرحمن عبـد بــن محمـد عـن - ومســعر ، عيينـة بـن وســفيان ، شـعبة - ثالثـتهم
                                                      .فذكره ، عباس ابن عن ، رشدين أبي كريب عن ، طلحة آل مولى

                                    فضل ال حول وال قوة إالّ باهللا 
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 ؟ الجنـة كنـز مـن العـرش تحت من كلمة على أدلك أالe :pـ قال النبي٢٠
 عبـــــدي أســـــلم:  وجـــــل عـــــز اهللا فيقـــــول ، بـــــاهللا إال قـــــوة وال حـــــول ال:  تقـــــول

                                        رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي اهللا عنه . iواستسلم
  " صحيح"  
 سـمعت:  قـال سـليم أبـي بـن يحيـى عـن شعبة : من طريق )٥٤(الحاكم هخرجأ

 اهللا صـلى اهللا رسـول أن:  عنه اهللا رضي هريرة أبي عن يحدث ميمون بن عمرو
"   علـــة لـــه يحفـــظ وال صـــحيح:"  الحـــاكم قـــال و . فـــذكره  قـــال ســـلم و عليـــه
   وصححه األلباني في الصحيحة . . الذهبي ووافقه
 داء وتســعين تســعة مــن دواء بــاهللا إال قــوة وال حــول ال e:pـــ وقــال النبــي٢١

                                                   رواه ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي اهللا عنه . iالهم أيسرها
  " ضعيف"

ــدنيا فــي الفــرج(  عبــد ثنــا ، خــداش بــن خالــد حــدثنا ) :١١أخرجــه ابــن أبــي ال
 عـن ، أبيـه عـن ، عجـالن بـن محمـد عـن ، الحـارثي افـعر  بـن بشر عن ، الرزاق
 : وســـلم عليـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول قـــال:  قـــال ، عنـــه اهللا رضـــي ، هريـــرة أبـــي

                                             فذكره .
  وفيه : 
   أـ خالد بن خداش "صدوق يخطئ" قاله في التقريب . 

  لتقريب . ب ـ بشر بن رافع الحارثي : ضعفه في ا
ج ـ محمد بن عجالن؛ وفي التقريب : "صدوق"إالّ أنّه اختلطت عليه أحاديث 

 أبي هريرة .
 َأْكبَـــرُ  َواللَّــهُ  اللَّــهُ  ِإالَّ  ِإلَــهَ  َال  يـَُقــولُ  َأَحــدٌ  اْألَْرضِ  َعَلــى َمــاe :pوقــال النبــي ـــ٢٢
  iاْلَبْحرِ  زََبدِ  ِمْثلَ  َكاَنتْ  َوَلوْ  َخطَايَاهُ  َعْنهُ  ُكفَِّرتْ  ِإالَّ  بِاللَّهِ  ِإالَّ  قـُوَّةَ  َوَال  َحْولَ  َوَال 
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ـــــــــــــــه .                            رواه أحمـــــــــــــــد والترمـــــــــــــــذي عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر رضـــــــــــــــي اهللا عن
           "حسن"

) ، ٣٣٨٢) ، والترمــــــذي فــــــي الســــــنن (٦٦٧٨رواه أحمــــــد فــــــي المســــــند ( 
 .الســـهمي بكـــر بـــن اهللا عبـــد ) مـــن طريـــق : ١٨٠٧والحـــاكم فـــي المســـتدرك(

 كالهمــا؛   . خالــد بــن الحــارث ) مــن طريــق :١٠٦٥٨النســائي فــي الكبــرى (و 
 أنه أخبره أنه ، ميمون بن عمرو عن ، بلج أبي عن ، صغيرة أبي بن حاتم عن :
ورواه الترمــــذي  : فــــذكره يقــــول ، عنهمــــا اهللا رضــــي عمــــرو بــــن اهللا عبــــد ســــمع

  . فهفأوق سليم أبي بن يحيى بلج أبي عن ، شعبة والحاكم من طريق :
 َوالتـَّْهِليلُ   التَّْسِبيحُ  : الصالحات الباقيات من استكثروا e:pـ وقال النبي٢٣

  iبِاللَّهِ  ِإالَّ  قـُوَّةَ  َوَال  َحْولَ  َوَال  َوالتَّْكِبيرُ  َوالتَّْحِميدُ 
                          رواه أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد رضي اهللا عنه . 

                                                       "ضعيف"  
) مـــن ١٨٤٣) مـــن طريـــق :" ابـــن لهيعـــة "، والحـــاكم (١١٢٨٨رواه أحمـــد ( 

) مــــن طريــــق : عمــــرو بــــن ٨٤١وابــــن حبــــان (طريــــق : "عمــــرو بــــن الحــــارث "
  كالهما  ) من طريق : عمرو.٦٢٦والبيهقي في الشعب ( الحارث.

 أبـي عـن ، الهيـثم أبـي عن ، السمح يأب عن " ابن لهيعة  وعمرو بن الحارث "
ــه اهللا رضــي الخــدري ســعيد  : قــال ، وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول أن ، عن

                                                     فذكره .
وقـال فــي التقريــب : درّاج "أبــو الســمح" صــدوق فــي حديثــه ، عــن أبــي الهيــثم  

 . "ضعيف"
                               َفْضُل اِإلْسِتْغفار                      
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ــــاْعَلمْ  {قــــال اهللا تعــــالى :  ــــهَ  َال  أَنَّــــهُ  َف ــــتَـْغِفرْ  اللَّــــهُ  ِإالَّ  ِإَل ــــَذنِْبكَ  َواْس ــــْؤِمِنينَ  ِل  َوِلْلُم
                                           ) .١٩محمد اآلية( }َواْلُمْؤِمَناتِ 

  ِمـْدرَارًا َعلَـْيُكمْ  السََّماءَ  يـُْرِسلِ  َغفَّارًا َكانَ  ِإنَّهُ  رَبَُّكمْ  تَـْغِفُروااسْ  {وقال اهللا تعالى : 
َهارًا َلُكمْ  َوَيْجَعلْ  َجنَّاتٍ  َلُكمْ  َوَيْجَعلْ  َوبَِنينَ  بَِأْمَوالٍ  َويُْمِددُْكمْ    } أَنـْ

                                 ) .١٢نوح اآلية ( 
 ُهـــــمْ  َوبِاْألَْســـــَحارِ  يـَْهَجُعـــــونَ  َمـــــا اللَّْيـــــلِ  ِمـــــنَ  َقِلـــــيًال  واَكـــــانُ   {وقـــــال اهللا تعـــــالى : 

                                  ) .١٨الذاريات اآلية ( }َيْستَـْغِفُرونَ 
ــلْ  {وقــال اهللا تعــالى : ــا ُق ــاِديَ  َي ــَرُفوا الَّــِذينَ  ِعَب ــوا َال  أَنـُْفِســِهمْ  َعَلــى َأْس  ِمــنْ  تـَْقَنُط

نُوبَ  يـَْغِفرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  رَْحَمةِ     } الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  َجِميًعا الذُّ
                                   ) .٥٣الزمر اآلية (

 َأْكثـَـرَ  اْليَــْومِ  ِفي ِإلَْيهِ  َوأَُتوبُ  اللَّهَ  َألَْستَـْغِفرُ  ِإنِّي َواللَّهِ e :pوقال رسول اهللا ـ٢٤
                                             رواه البخاري عن أبي هريرة رضي اهللا عنه . iَمرَّةً  َسْبِعينَ  ِمنْ 

                                                           "صحيح" 
  .الزهري عن  معمر من طريق : )٧٤٦١،( أحمد أخرجه 
  .شهاب ابن عن ، يزيد من طريق : )٨١٣٧( وفي 
   .الزهري عن ، شعيب من طريق : )٥٨٣٢(والبخار 

  .عمرو بن محمدمن طريق :) ٣٨١٥( ماجة وابن
  .الزهري عن ، معمر من طريق : )٣٢٥٩( والترمذي 

  .عمرو بن محمد من طريق : )٤٣٤( والليلة اليوم عمل في والنسائي
  .شهاب ابن عن ، يزيدمن طريق :) ٤٣٥( وفي 
  .شهاب ابن عن ، يونس من طريق : )٤٣٦( وفي 
  .الزهري عن ، معمر من طريق :٤٣٨( وفي 
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 عبـد بـن سـلمة أبـي عـن - عمـرو بـن ومحمـد ، الزهـري شـهاب ابـن - كالهما
  .فذكره : هريرة أبو قال:  قال ، الرحمن

 بـن علـي حـدثنا) : ٣٨١٦( ماجه ابن فقال ؛ موسى أبي حديث وله شاهد من
 أبـي بـن بردة يأب بن سعيد عن ، الحر أبي بن مغيرة عن ، وكيع حدثنا:  محمد
  :  بلفظ مرفوعاً  جده عن ، أبيه عن ، موسى

  " .مرة سبعين اليوم في إليه وأتوب اهللا ألستغفر إني"
 وهـــو ، هـــذا المغيـــرة غيـــر ؛ مســـلم رجـــال ثقـــات رجالـــه ، جيـــد إســـناد وهـــذا  

  ".التقريب" في كما ؛ وهم ربما صدوق
 بكـــل لـــه اهللا كتـــب والمؤمنـــات للمـــؤمنين اســـتغفر مـــنe: pــــ قـــال النبـــي٢٥
  رواه الطبراني  i حسنة ومؤمنة مؤمن

   عن عبادة رضي اهللا عنه .
  "ضعيف"

                                  )٢١٠٩رواه الطبراني في مسند الشاميين (
 صــالح أبــو داود بــن الغفــار عبــد ثنــا ، الســرح بــن الطــاهر أبــي بــن عمــرو حــدثنا
 عـن ، حميـد بـن عتبة عن ، خنيس بن بكر عن ، أعين بن موسى ثنا ، الحراني
 قال ، الصامت بن" عبادة عن ، أوس بن شداد بن يعلى عن ، سنان بن عيسى

  فذكره .  :يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سمعت: 
وهذا" سند ضعيف جـّدا" ألن فيـه ؛ بكـر بـن خنـيس الكـوفي . قـال الـدارقطني 

    "متروك"
  التقريب لين الحديث . وعيسى بن سنان؛ ضعفه أبو حاتم وغيره . وفي

قلــت : ورأيــت أّن الهيثمــي جــود إســناده فــي المجمــع وغــزاه إلــى الطبرانــي فــي 
  .  الكبير
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وأنا بحثت عنه في المعاجم الثالثة فلم أجده فيهـا ؛ ولـذلك اعتمـدت علـى مـا 
                 في مسنده الشاميين، وبّينت ما فيه من العلل .

ـــ وقـــال النبـــي٢٦  ـــات للمـــؤمنين اســـتغفر مـــنe :pـ  ســـبعاً  يـــوم كـــل والمؤمن
رواه  iاألرض أهــل بهــم ويــرزق لهــم يســتجاب الــذين مــن كــان مــرة وعشــرين

  الطبراني عن أبي الدرداء رضي اهللا عنه .
  "ضعيف"

 وقـال. العاتكـة أبـي بـن عثمـان وفيـه الطبرانـي رواه وقال الهيثمي فـي المجمـع :
 الجمهــور، وضــعفه حــدوا غيــر وثقــه هــذا وعثمــان الــدرداء، أم عــن حــدثت فيــه
  .ثقات المسمين رجاله وبقية
َزلَ e pـ وقال النبي ٢٧   ِألُمَِّتي َأَمانـَْينِ  َعَليَّ  اللَّهُ  أَنـْ
بـَُهمْ  اللَّــهُ  َكــانَ  َوَمــا'' بـَُهمْ  اللَّــهُ  َكــانَ  َوَمــا ِفــيِهمْ  َوأَْنــتَ  لِيُـَعــذِّ  َيْســتَـْغِفُرونَ  َوُهــمْ  ُمَعــذِّ
رواه الترمـذي عـن أبـي i اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ  ِإَلى اِالْسِتْغَفارَ  ِفيِهمْ  تـَرَْكتُ  َمَضْيتُ  فَِإَذا''

      موسى رضي اهللا عنه .
   "ضعيف "
  بــن عبــاد عــن مهــاجر بــن إبــراهيم بــن إســماعيل عــن )٣٠٨٢(  الترمــذي رواه 

 هـذا: "  بقولـه ضـعفه و ، مرفوعـا أبيـه عـن موسـى أبـي بـن بـردة أبـي عن يوسف
 و:  قلـــت" .  الحـــديث فـــي يضـــعف هـــاجرم بـــن إســـماعيل و ، غريـــب حـــديث
  ". التقريب"  في كما مجهول يوسف بن عباد شيخه

  ،"  الفيض"  في أيضا المناوي أعله باألول و 
 عن ، مهاجر بن إبراهيم بن إسماعيل من طريق )٤٨٩ورواه في" فوائد تمام "(

  .فذكره ، بردة أبي عن ، يوسف بن عباد
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 َمْخَرًجـا ِضـيقٍ  ُكـلِّ  ِمـنْ  لَـهُ  اللَّـهُ  َجَعـلَ  ْسـِتْغَفارَ اِال  لَـزِمَ  َمـنْ e pـ وقال النبـي ٢٨
رواه أبو داود وابن ماجه عن  iَيْحَتِسبُ  َال  َحْيثُ  ِمنْ  َوَرزََقهُ  فـََرًجا َهمٍّ  ُكلِّ  َوِمنْ 

  ابن عباس رضي اهللا عنهما .
  "ضعيف"
 بخـط أبـي كتـاب فـي وجدت:  أحمد بن اهللا عبد قال) ٢١٢٣( أحمد أخرجه
 حـدثنا:  قـال) ١٥١٨( داود وأبـو. الرملـي جعفـر بـن مهدي حدثنا:  لقا. يده

ـــن هشـــام ـــوم عمـــل فـــي والنســـائي. عمـــار ب ـــة الي ـــال) ٤٥٦( والليل ـــي:  ق  أخبرن
  .موسى بن إسحاق
 قـال ، مسـلم بـن الوليـد حدثنا:  قالوا - وإسحاق ، وهشام ، مهدي- ثالثتهم

 عباس بن اهللا بدع بن علي بن محمد عن ، القرشي مصعب بن الحكم حدثنا: 
   فذكره ، أبيه عن ،

 حــدثنا:  قــال ، عمــار بــن هشــام حــدثنا:  قــال) ٣٨١٩( ماجــة ابــن أخرجــه* 
 بـن علـي بـن محمـد عـن ، مصـعب بـن الحكـم حـدثنا:  قـال ، مسـلم بـن الوليد
  .أبيه عن يذكر ولم. عباس ابن عن حدثه أنه عباس بن اهللا عبد
"  فــي الحــافظ قــال كمــا مجهــول مصــعب بــن الحكــم ، ضــعيف وســنده:  قلــت

  " . التقريب
 فقـال ، مـرات ثالث صالة كل دبر في اهللا استغفر منe :pـ وقال النبي٢٩

 وجـل عـز اهللا غفـر ، إليـه وأتـوب القيـوم الحـي هو إال إله ال الذي اهللا أستغفر: 
رواه أبــو يعلــى وابــن الســني عــن البــراء  iالزحــف مــن فــر قــد كــان وإن ، ذنوبــه

  رضي اهللا عنه .
 "جداً  عيفض"
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 حدثنا: يعلى أبو أخبرنا:  قاال) ١/ ٨٩( عدي وابن ،) ١٣٤( السني ابن رواه
 أبــي عــن ذكــوان بــن الحســن عــن راشــد بــن ســعيد حــدثنا:  الحصــين بــن عمــرو
  . مرفوعاً  البراء عن إسحاق
 ؛ الحصــين بــن وعمــرو ، راشــد بــن ســعيد ؛ جــداً  ضــعيف إســناد وهــذا:  قلــت

  كما في اللسان.  متروكان
 المعجـــم"و ،) ٧٩٥٤" (األوســط المعجــم" فــي الطبرانــي أخرجــه ؛ ديثوالحــ

  . به إسحاق أبي عن أخرى طريق من أيضاً ) ٨٤٠"(الصغير
  وهو علي بن حميد. قاله أبو زرعة؛ يعرف ال أحدهما ؛ راويان وفيه

  " وهو عمر بن فرقد.الحديث منكر:" حاتم أبو قال ؛ واآلخر
  : قوله دون ؛ وغيره مسعود ابن عن بنحوه الحديث صح قدو 
) ٢٧٢٧" (الصـحيحة" فـي  األلباني خرجه ولذلك" . صالة كل دبر في ..." 
.  

 اْلَعِظـيمَ  اللَّـهَ  َأْستَـْغِفرُ  ِفَراِشهِ  ِإَلى يَْأِوي ِحينَ  قَالَ  َمنْ  قَالَ e :pـ وقال النبي٣٠
 َوِإنْ  ُذنُوبَـهُ  َلهُ  اللَّهُ  َغَفرَ  َمرَّاتٍ  َالثَ ثَ  ِإلَْيهِ  َوأَُتوبُ  اْلَقيُّومَ  اْلَحيَّ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  الَِّذي
 َعـاِلجٍ  رَْملِ  َعَددَ  َكاَنتْ  َوِإنْ  الشََّجرِ  َوَرقِ  َعَددَ  َكاَنتْ  َوِإنْ  اْلَبْحرِ  زََبدِ  ِمْثلَ  َكاَنتْ 

َيا أَيَّامِ  َعَددَ  َكاَنتْ  َوِإنْ  نـْ رواه اإلمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد رضـي  iالدُّ
  اهللا عنه .

                                          "ضعيف"
 عبيـد حـدثنا:  قـال ، معاويـة أبـو حـدثنا:  قاال أخرجه اإلمام أحمد() والترمذي 

  .فذكره ، العوفي عطية عن ، الوصافي الوليد بن اهللا
  العوفي، وشيخه ،" ضعيف"  الوصافي الوليد بن اهللا عبيد:  قلت

  ريب ."صدوق يخطئ كثيرا" كما في التق
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 أَنْـتَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  رَبِّي أَْنتَ  اللَُّهمَّ  تـَُقولَ  َأنْ  اِالْسِتْغَفارِ  َسيِّدُ e pوقال النبي  ـ٣١
 َمـا َشـرِّ  ِمـنْ  بِـكَ  َأُعـوذُ  اْسـَتطَْعتُ  َمـا َوَوْعـِدكَ  َعْهـِدكَ  َعَلى َوأَنَا َعْبُدكَ  َوأَنَا َخَلْقَتِني
نُوبَ  يـَْغِفـرُ  َال  فَِإنـَّهُ  ِلي فَاْغِفرْ  ِبَذنِْبي َلكَ  َوأَبُوءُ  يَّ َعلَ  بِِنْعَمِتكَ  َلكَ  أَبُوءُ  َصنَـْعتُ   الـذُّ

ــلَ  يـَْوِمــهِ  ِمــنْ  َفَمــاتَ  ِبَهــا ُموِقًنــا النـََّهــارِ  ِمــنْ  قَاَلَهــا َوَمــنْ  َقــالَ  أَنْــتَ  ِإالَّ  ْب  يُْمِســيَ  َأنْ  قـَ
ْبـلَ  َفَمـاتَ  ِبَهـا ُمـوِقنٌ  َوُهـوَ  اللَّْيـلِ  ِمـنْ  قَاَلَهـا َوَمـنْ  اْلَجنَّةِ  َأْهلِ  ِمنْ  فـَُهوَ   ُيْصـِبحَ  َأنْ  قـَ
  iاْلَجنَّةِ  َأْهلِ  ِمنْ  فـَُهوَ 

اد بن أوس رضي اهللا عنه .         رواه البخاري والنسائي عن شدَّ
  " صحيح"
 وفـــــــي) ٥٨٤٨،٥٨٣١( والبخـــــــاري.)١٦٥٠٨،١٦٤٨٨(أحمـــــــد أخرجـــــــه 

 والليلـــة اليـــوم عمـــل وفـــي) ٥٤٢٧( والنســـائي. )٦١٧،٦٢٠(المفـــرد األدب
 عبد حدثنا:  قال ،. المعلم هو ، الحسين حدثنا:  قالوا ،) ٤٦٤( وفي) ١٩(
حــدثني شــداد بــن أوس رضــي اهللا  العــدوي كعــب بــن بشــير عــن ، بريــدة بــن اهللا
  . فذكره ،عنه

 عبيـد بـن سـليمان أخبرنـا:  قـال) ٤٦٥( والليلـة اليـوم عمل في النسائي أخرجه
 حـدثنا:  قـال ، سـلمة بـن حمـاد حـدثنا:  قال ، أسد بن بهز حدثنا:  قال ، اهللا

:  قــال ، ســالم ابــن محمــد بــن الــرحمن عبــد أخبرنــا:  قــال) ٥٨١( وفــي. ثابــت
  .العوام وأبي ، البناني ثابت عن ، سلمة بن حماد أخبرنا:  قال ، يزيد حدثنا
 ، بريـدة بـن اهللا عبـد عـن)  كيسـان بن فائد العوام وأبو ، البناني ثابت( كالهما

:  لـه قـالوا ، أوس بـن شـداد ومعهـم ، سـفر في كانوا ، كوفةال أهل من ناسا أن
  .كعب بن بشير:  فيه ليس. فذكره ، اهللا رحمك حدثنا

  : أوس بن شداد عن ، ربيعة بن عثمان ورواه -
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 عبد حدثنا:  قال ، حريث بن الحسين حدثنا:  قال) ٣٣٩٣( الترمذي أخرجه
  .فذكره ، ربيعة بن عثمان عن ، زيد ابن كثير عن ، حازم أبي بن العزيز

                 فضل الُقرآن الَعظيمِ                   
ــهُ  َال  َمْكُنــونٍ  ِكَتــابٍ  ِفــي َكــرِيمٌ  َلُقــْرَآنٌ  ِإنَّــهُ {قــال اهللا تعــالى :   ــُرونَ  ِإالَّ  َيَمسُّ  اْلُمَطهَّ

           ) .٧٧الواقعة اآلية ( }اْلَعاَلِمينَ  َربِّ  ِمنْ  تـَْنزِيلٌ 
  }الرَِّجيمِ  الشَّْيطَانِ  ِمنَ  بِاللَّهِ  فَاْسَتِعذْ  اْلُقْرَآنَ  قـََرْأتَ  فَِإَذا{الى : قال اهللا تع 
                                     ) .٩٨النحل اآلية ( 
ــِرئَ  َوِإَذا{قــال اهللا تعــالى :    } تـُْرَحُمــونَ  َلَعلَُّكــمْ  َوأَْنِصــُتوا َلــهُ  فَاْســَتِمُعوا اْلُقــْرَآنُ  ُق

                     ) .٢٠٤آلية (األعراف ا
  ) .٤المزمل اآلية ( } تـَْرتِيًال  اْلُقْرَآنَ  َورَتِّلِ {قال اهللا تعالى :  
   }اْلُقْرَآنِ  ِمنَ  تـََيسَّرَ  َما فَاقْـَرُءوا {قال اهللا تعالى : 

  ) .٢٠المزمل اآلية (
ـــَرْأتَ  َوِإَذا{قـــال اهللا تعـــالى :   ـــْرَآنَ  قـَ ـــا اْلُق ـــكَ  َجَعْلَن َن ـــْينَ  بـَيـْ ـــونَ  َال  الَّـــِذينَ  َوبـَ  يـُْؤِمُن

  ) .٤٥اإلسراء اآلية ( } َمْسُتورًا ِحَجابًا بِاْآلَِخَرةِ 
ــَذا ِإنَّ {قــال اهللا تعــالى :   ــْرَآنَ  َه ــَومُ  ِهــيَ  ِللَِّتــي يـَْهــِدي اْلُق ــرُ  َأقْـ ــْؤِمِنينَ  َويـَُبشِّ  } اْلُم

                         ) .٩اإلسراء اآلية (
َنا َوَلَقــدْ {قــال اهللا تعــالى :    َلَعلَُّهـــمْ  َمثَــلٍ  ُكــلِّ  ِمــنْ  اْلُقــْرَآنِ  َهــَذا ِفــي ِللنَّــاسِ  َضــَربـْ

                          ) .٢٧الزمر اآلية ( }يـََتذَكَُّرونَ 
قال اهللا تعـالى  ) .٤٥ق اآلية ( } َيَخافُ  َمنْ  بِاْلُقْرَآنِ  َفذَكِّرْ {قال اهللا تعالى :   
  }قـُُلوبٍَأقْـَفاُلَها َعَلى َأمْ  اْلُقْرَآنَ  يـََتَدبـَُّرونَ  َأَفَال {: 

 ) .٢٤محمد اآلية (
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ــ قــال رســول اهللا٣٢ ــِإنَّ  أَْبِشــُروا e:pـ ــَذا َف ــْرآنَ  َه ــهُ  اْلُق ــدِ  َطَرُف ــهُ  ، اللَّــهِ  بَِي  َوَطَرُف
ـــِديُكمْ  ـــُكوا ، بِأَْي ـــهِ  فـََتَمسَّ ـــنْ ، ِب ـــِإنَُّكم َل ـــْن َتِضـــّلواُ  تـُْهَلُكـــوا َف ـــَدهُ  وَل ـــًدا بـَْع ه روا iأََب

  الطبراني عن ُجَبير رضي اهللا عنه .
                                                              "صحيح "

ـــــي شـــــيبة فـــــي المصـــــنف ( ـــــن أب ـــــي  ) ومـــــن طريقـــــه١٦رواه اب ـــــي ف رواه الطبران
 سعيد عن جعفر بن الحميد عبد عن االحمر خالد أبو حدثنا)١٧٩٤١الكبير(

  : قال زاعيالخ شريح أبي عن سعيد أبي بن
 فذكره: فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول علينا خرج 

) فـــي اآلحـــاد ٢٠٣٦ومـــن طريـــق ابـــن أبـــي شـــيبة أيضـــا رواه ابـــن أبـــي عاصـــم (
  . والمثاني
 ثنـــا ، الـــرازي حـــاتم أبـــو طريـــق مـــن)  ٧٤(  الليـــل قيـــام فـــى نصـــر ابـــن وأخرجـــه
                                                         . به األحمر خالد أبى عن  عدي بن يوسف
                                                       )٧١٣( الصحيحة السلسلة فى صحيح على شرط مسلم قاله األلباني وسنده

) رواه وَعلََّمــهُ  الُقــرآنَ  تعلّــمَ  مــن خيــرُكمْ ــ وقــال النبــي صــّلى اهللا عليــه وسـّلم (٣٣ 
بو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عثمـان بـن عفـان البخاري ومسلم وأ

  رضي اهللا عنه 
   "صحيح"

  .وشعبة سفيان من طريق : )٣٨٩،٤٦٩( أحمد أخرجه:  صحيح
  .شعبةمن طريق : )٤٦٣٩( والبخاري. شعبة من طريق :)٣٤٠١(والدارمي

 مــن طريــق : )٢٠٨،٢٠٧(ماجــة وابــن. شــعبة مــن طريــق : )١٢٤٠(داود وأبــو
ـــق : )٢٨٣٢،٢٨٣٤( والترمـــذي. يانوســـف شـــعبة  و وشـــعبة ســـفيان  مـــن طري
  .وسفيان شعبة من طريق : )٨٠٣٦ ،٨٠٣٧(في الكبرى  يالنسائ
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 سـعد سـمعت:  قال ، مرثد بن علقمة حدثنا:  قاال - وسفيان شعبة - كالهما
  .فذكره  عثمان عن السلمي، الرحمن عبد أبي عن ، عبيدة بن
ــَرأَ  َمــنْ e pـــ وقــال النبــي ٣٤  َواْلَحَســَنةُ  َحَســَنةٌ  بِــهِ  فـَلَــهُ  اللَّــهِ  ِكَتــابِ  ِمــنْ  َحْرفًــا قـَ

   iَحْرفٌ  َوِميمٌ  َحْرفٌ  َوَالمٌ  َحْرفٌ  أَِلفٌ  َوَلِكنْ  َحْرفٌ  الم َأُقولُ  َال  َأْمثَاِلَها بَِعْشرِ 
   رواه الترمذي والحاكم عن ابن مسعود رضي اهللا عنه .

                                                      "صحيح "
  من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه مرفوعا :)٢٨٣٥(رواه الترمذي

 عـن عثمـان بـن الضـحاك حـدثنا الحنفـي بكر أبو حدثنا بشار بن محمد حدثنا 
  عنه  به . القرظي كعب بن محمد سمعت قال موسى بن أيوب

 ، ظالحـاف يعقـوب بـن محمد اهللا عبدعن أبي  موقوفا  )٢٠٣٦(ورواه الحاكم 
 اهللا عبـد بـن الـرحمن عبـد ثنـا حامد بـن محمـود بـن حبيـب ثنا ،أبو األحوص ثنا

عــن أبــي ، النجــود أبــي بــن عاصــم عــن ، قــيس أبــي بــن عمــرو ثنــا ، الدشــتكي
 كتـاب مـن فيـه لـيس بيـت البيـوت أصـفر إن بلفـظ :  األحوص عن ابن مسـعود

 ، حسـنات عشـر حـرف بكـل عليـه تـؤجرون فإنكم ، القرآن فاقرءوا ، شيء اهللا
   .وميم ، والم ، ألف أقول ولكني ، الم أقول ال إني أما
 بــن أحمــد ســعيد أبــو حــدثناه ، الدشــتكي عــن غيــره رفعــه قــد وقــال الحــاكم : 

 ، أبـي ثنـا ، الدشـتكي اهللا عبـد بن الرحمن عبد بن اهللا عبد ثنا ، الثقفي يعقوب
 رضـي هللا عبـد عـن ، األحـوص أبـي عـن ، عاصـم عـن ، قـيس أبـي بن عمرو ثنا
  . نحوه وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ، عنه اهللا

   يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذاوقال : 
 اللَّــــهِ  َأْهــــلُ  اْلُقــــْرآنِ  َأْهــــلُ ، النَّــــاسِ  ِمــــنْ  َأْهِلــــينَ  ِللَّــــهِ  ِإنَّ e pـــــ وقــــال النبــــي ٣٥

                                       .رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أنس رضي اهللا عنه  iَوَخاصَُّتهُ 
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  "صحيح"
أحمـــــــــــــد فـــــــــــــي المســـــــــــــند و  ) ٢٢٢٦الطيالســـــــــــــي فـــــــــــــي المســـــــــــــند ( رواه 
) وابـن ماجـه ٨٠٣١) والنسائي فـي الكبـرى (١١٨٣١،١١٨٤٤،١٣٠٥٣(
 )٢٥٧٦(الشـــعب فـــي والبيهقـــي) ٣٠٠٣) والحـــاكم فـــي المســـتدرك (٢١١(

...فذكره أنس عن ، أبيه نع ، العقيلي بديل بن الرحمن عبد جميعا من طريق :
.                           

ــ وقــال النبــي ٣٦ ــل وأصــحاب القــرآن حملــة أمتــي أشــرافe pـ رواه  iاللي
   الطبراني والبيهقي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه .

                                                             "موضوع"
 )، ٥٨ - ٧/٥٧و ٣/٣٥٨(  عـــــــــــدي وابـــــــــــن )١٢٤٩٤( الطبرانـــــــــــي رواه 

 نهشــل عـن الجرجـاني سـعيد بـن سـعد عـن )٢٥٨٩" ( الشـعب"  فـي والبيهقـي
  . مرفوعا عباس ابن عن مزاحم بن الضحاك عن الراسبي اهللا عبد أبي

 وغيـره الثـوري عـن حـدث ، صـالحا رجال كان سعيد بن سعد:" عدي ابن قالو 
 ، عليـه تـدخل كانـت لغفلـة بـل ، منـه تعمـدا ذلـك يكن ولم ، عليه يتابع ال بما

  " . الصالحون وهكذا
  " : الميزان"  وفي

  "  هالك نهشل وشيخه - هذا يعني - حديثه يصح ال:  البخاري قال" 
ــب . راهویــه بــن إســحاق كذبــه و ، متــروك قلــت: نهشــل  كمــا فــي التقري

رواه  iالغـافلين من يكتب لم آية مائة ليلة في قرأ منe pـ وقال النبي ٣٧
   أخرجه أبي هريرة رضي اهللا عنه . الحاكم عن

  "صحيح"
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ــــل قيــــام"  فــــي نصــــر ابــــنرواه   صــــحيحه"  فــــي خزيمــــة ابــــن و) ١٨٦( "  اللي
 الـــدارمي ســـعيد بـــن أحمـــد حـــدثنا:  فقـــاال ، واحـــد بإســـناد كالهمـــا) ١٠٧٩"(

 األعمـش عـن)  السـكري(  حمـزة أبـو أخبرنـا شـقيق بـن الحسـن بـن علي حدثنا
  .  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  لقا هريرة أبي عن صالح أبي عن
   الشيخين شرط على صحيح إسناد هذا و
  . رواته بعض من شك  ." القانتين من كتب أو: "  قوله و

ولــه شــاهد عنــد الحــاكم فــي المســتدرك مــن حــديث ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا 
   ، الغافلين من يكتب لم ليلة في آيات عشر قرأ من"  ولفظه :

  " . القانتين من كتب آية ائةم قرأ من و
 عمــر ابــن عــن القرظــي كعــب بــن محمــد عــن زيــاد بــن اهللا عبــد رواه مــن طريــق :

  : eاهللا رسول عن عنهما اهللا رضي
  " . واه إسناده:  الذهبي قال و
 عبـد أبـو ، المخزومـى سـمعان بـن سلیمان بن زیاد بن اهللا عبد فيه :و 

 و داود أبـو بالكـذب مـهاته ، متـروك هو و) قاضیها(  المدنى الرحمن
  . كما في التقريب غیره

"  صــحيحه"  فــي خزيمــة ابــن و) ١١٩٠( داود أبــو وقــد ثبــت هــذا بمــا رواه :
 عن يخبر حجيرة ابن سمع أنه سوية أبي عن) ٢٦٢٤( حبان ابن و )١٠٨٢(

 آيـات بعشـر قـام مـن"   قـال أنهe اهللا رسول عن العاص بن عمرو بن اهللا عبد
 آيـة بـألف قرأ ومن القانتين من كتب آية بمائة قام من و نالغافلي من يكتب لم

  " . المقنطرين من كتب
 َمـا َأْفَضـلَ  َأْعطَْيتُـهُ  َمْسأَلَِتى َعنْ  َوِذْكِرى اْلُقْرآنُ  َشَغَلهُ  َمنْ e  pـ وقال النبي٣٨
 iَخْلِقـهِ  َعلَـى هِ اللَّـ َكَفْضـلِ  اْلَكَالمِ  َساِئرِ  َعَلى اللَّهِ  َكَالمِ  َوَفْضلُ  السَّائِِلينَ  ُأْعِطى



 ٣٠

ــــــــــــــــــــــه . ــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــعيد رضــــــــــــــــــــــي اهللا عن                                                                   رواه الترمــــــــــــــــــــــذي عــــــــــــــــــــــن أب
  "ضعيف"

 بْـنُ  ِشـَهابُ  َحـدَّثـََنا ِإْسـَماِعيلَ  بْـنُ  ُمَحمَّـدُ  َحـدَّثـََنا ) وقـال :٣١٧٦رواه الترمذي (
ــدُ مُ  َحــدَّثـََنا اْلَعْبــِدىُّ  َعبَّــادٍ   ْبــنِ  َعْمــِرو َعــنْ  اْلَهْمــَداِنىُّ  َيزِيــدَ  أَبِــى بْــنِ  اْلَحَســنِ  بْــنُ  َحمَّ
ْيسٍ   -وسـلم عليـه اهللا صـلى- اللَّـهِ  َرُسـولُ  قَـالَ  قَـالَ  َسـِعيدٍ  أَبِـى َعـنْ  َعِطيَّـةَ  َعـنْ  قـَ

  فذكره .
وفيه "عطية العوفي"قال الحافظ : صدوق يخطـئ كثيـرا ، وكـان شـيعيا مدلسـا .  

  : ضعفوه .وقال الذهبي 
ــذهبي  ــب ؛ وال ومحمــد بــن الحســن بــن أبــي يزيــد الهمــداني : ضــعفه فــي التقري

                             يقول : ضعفه الجماعة ، وقال النسائي متروك .
 منكــر، حــديث هــذا:"  أبيــه عــن)  ٢/٨٢" (  العلــل"  فــي حــاتم أبــي ابــن وقــال

  ". بالقوي ليس الحسن بن ومحمد
 ألـف سـتون ختمـه عند عليه صلى القرآن العبد ختم إذاe pوقال النبي ـ٣٩
  iملك

  رواه الديلمي في مسند الفردوس عن عمرو بن شعيب رضي اهللا عنه . 
                                                         "موضوع"

) وساقه بسنده وعزاه إلى الديلمي ٢٥٥٠قلت: أورده األلباني في الضعيفة (   
ــا بــن علــي بــن الحســن عــن)  ١/١/١١٢(  لفــردوسفــي مســند ا  حــدثنا:  زكري

 بن عمرو عن سمعان بن اهللا عبد حدثنا:  زياد بن يزيد حدثنا:  فروخ بن شيبان
  . مرفوعا جده عن أبيه عن شعيب

  . موضوع وهذا: وقال"األلباني"
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 سـعيد أبـو هـو زكريـا بـن علـي بـن والحسـن ، كذاب سمعان ابن:"  أيضا لوقا 
  " . الحديث بوضع المشهورين أحد ؛ العدوي
 اقْــَرأْ  اْلَجنَّـةَ  َدَخـلَ  ِإَذا اْلِقَياَمـةِ  يـَْومَ  اْلُقْرآنِ  ِلَصاِحبِ  يـَُقالُ  e pـ وقال النبي٤٠

رواه وابــن  iَمَعــهُ  َشــْيءٍ  آِخــرَ  يـَْقــَرأَ  َحتَّــى َدرََجــةً  آيَــةٍ  ِبُكــلِّ  َوَيْصــَعدُ  فـَيَـْقــَرأُ  َواْصــَعدْ 
    عنه .ماجه عن أبي سعيد رضي اهللا

  "إسناده ضعيف "
.  موسـى بـن اهللا عبيـد حـدثنا.  بكـر أبـو حـدثنا وقال )  ٣٩١٢(رواه ابن ماجه

 اهللا رسـول قـال:  قـال الخـدري سـعيد أبـي عن عطية عن فراس عن شيبان أنبأنا
                                  ...فذكره . سلم و عليه اهللا صلى

 ِفـَراسٍ  َعـنْ  َشـْيَبانُ  َحـدَّثـََنا ِهَشـامٍ  بْـنُ  اِويَةُ ُمعَ  ) من طريق :١١٣٦٠ورواه أحمد (
  َعِطيَّةَ  َعنْ 

  . ضعيف وهو العوفي عطية إسناده في:  الزوائدوقال في 
والحديث له شاهد يصح به من حديث عبداهللا بـن عمـرو بـن العـاص رضـي اهللا  

) مــن ٢٩١٤) والترمــذي (١٤٦٦) وأبــو داود ( ٦٧٩٩رواه أحمــد ( ؛ عنهمــا
  به . ِزرٍّ  َعنْ  بـَْهَدَلةَ  ْبنُ  َعاِصمُ  َحدَّثَِنى ُسْفَيانَ  طريق :
 اْلُقـْرآنِ  ِلَصـاِحبِ  يـَُقالُ  « -وسلم عليه اهللا صلى- اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  ولفظه :

َيا ِفى تـَُرتِّلُ  ُكْنتَ  َكَما َورَتِّلْ  َواْرَتقِ  اقْـَرأْ  نـْ   .» ْقَرُؤَهاتَـ  آيَةٍ  آِخرِ  ِعْندَ  َمْنزَِلكَ  فَِإنَّ  الدُّ
 فيـه يبـدأ ال بال ذي أمر كلe ◌ُpـ ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحيِم . قاَل النَّبيّ ٤١
رواه عبـــد القادرالرهـــاوي فــــي  i أقطــــعفهو )  الـــرحيم الـــرحمن اهللا بســـم(  ب

               األربعين عن أبي هريرة رضي اهللا عنه .
  " جدا ضعيف"
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 الحــافظ طريــق مــن)  ٦/  ١" (  الكبــرى الشــافعية طبقــات"  فــي الســبكي رواه
 صــالح بــن محمــد حــدثنا:  عمــران بــن محمــد بــن أحمــد عــن بســنده الرهــاوي
 بــن يعقــوب حــدثنا شــريك بــن الواحــد عبــد بــن عبيــد حــدثنا - بهــا - البصــري
 أبــي عـن الزهـري عـن األوزاعـي عـن إســماعيل بـن مبشـر حـدثنا األنطـاكي كعـب
                       به مرفوعا هريرة أبي عن سلمة

 بــن الحســن أبــو عمــران بــن محمــد بــن أحمــد : آفتــه جــدا ضــعيف ســند وهــذا 
 فــي عليــه ويطعــن روايتــه فــي يضــعف كــان : الخطيــب قــال "شــيعي" ؛ الجنــدي
                                . بشيء ليس األزهري لي قال مذهبه

 عنـه سـأل ـ وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أّن عثمان بـن عفـان رضـي اهللا٤٢ 
هو إسم من أسماء اهللا  pعن بسم اهللا الرحمن الرحيم ، فقال : eرسول اهللا 

.  رواه  iتعالى وما بينه وبين اإلسم األكبر إال كما بـين سـواد العـين وبياضـها 
                              ابُن النَّجار.

 "منكر"
 بن علي أنبأ ثالحار  بن محمد بن جعفر حدثني) وقال :٢٠٢٧رواه الحاكم (

 المبــارك بــن زيــد ثنــا التنيســي مســافر بــن جعفــر ثنــا المصــري ســليمان بــن أحمــد
:  عبـاس ابـن عـن طـاوس عـن أبـي حـدثني الجندي وهب بن سالم ثنا الصنعاني

 عــن سـلم و عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول ســأل عنـه اهللا رضـي عفـان بـن عثمـان أن
  ...فذكره . الرحيم الرحمن اهللا بسم

   يخرجاه لم و اإلسناد صحيح حديث هذا م :وقال الحاك
قلت : بل هو منكر ؛ ألنه من حديث" سالم بن وهب الجندي" وقال الـذهبي 

 منكـر، بخبـر طاوس ابن عن  الجندي وهب بن سالمفي ترجمته من الميزان : 
 بــن ســالم عــن الصــنعانى، المبــارك بــن زيــد طريــق مــن العقيلــى ســاقه كــذب، بــل
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 اهللا رسـول سـأل عثمـان أن - عبـاس ابـن عـن أبيـه، عـن طاوس، ابن عن وهب،
 اهللا اسـم وبـين بينـه مـا: فقال الرحيم الرحمن اهللا بسم عن وسلم عليه اهللا صلى
  .القرب من وبياضها العين سواد بين كما إال االكبر

ــ ٤٣                               وأوره في كنز العمال وعزاه إلـى ابـن النجـار .
َأْفَضـــــُل الُقـــــْرآِن اْلَحْمـــــُد ِلَلـــــِهِ◌ َربِّ e :pــــــ قـــــاَل َرُســـــوُل اهللاِ  ســـــورُة اْلفاتَحـــــة

                                 رواه الحاكم والبيهقي عن أنس رضي اهللا عنه . iاْلَعالمينَ 
                                                             "صحيح"

 أبــو ثنــا أيــوب بــن الحســن بــن حســينال أخبرنــا ) وقــال :٢٠٥٦رواه الحــاكم (
 بـن الحسن أخبرنا ) فقال :٧٧٥رواه ابن حبان في الصحيح (و  . الرازي حاتم
كالهما ؛ ( أبـو حـاتم الـرازي  وأحمـد بـن  .غندر آدم بن أحمد حدثنا ، سفيان

 بـــن ســـليمان حـــدثنا ، المعنـــي الحميـــد عبـــد بـــن علـــي : مـــن طريـــق آدم غنـــدر)
 اهللا صـلى النبـي كـان:  قـال ، مالـك بـن أنـس عـن ، البنـاني ثابت عن ، المغيرة
 فالتفــت ، جانبــه إلــى أصــحابه مــن رجــل فمشــى ، فنــزل  مســير فــي وســلم عليــه
 الحمـد(  «:  عليـه فتال:  قال ، ؟ » القرآن بأفضل أخبرك أال «:  فقال ، إليه
                . )العالمين رب هللا

   يخرجاه لم و مسلم شرط على صحيح حديث هذا وقال الحاكم :
 صــحيح فــي ١١٢٥:  رقــم حــديث انظــر)  صــحيح: (  األلبــاني الشــيخ قــال 

   الجامع
 إال هللا الحمـد:  فقـال ، نعمـة مـن عبـد علـى اهللا أنعـم ماe pـ وقال النبي٤٤
 غفـر الثالثـة قالهـا فـإن ، ثوابهـا له اهللا جدد الثانية قالها فإن ، شكرها أدى وقد
ـــــــه اهللا ـــــــه ل ـــــــه .رواه الحـــــــاكم  وا iذنوب ـــــــي عـــــــن جـــــــابر رضـــــــي اهللا عن                                                    لبيهق
                                                     " موضوع"
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 طريـق مـن )٤٢٣٠أخرجـه البيهقـي فـي الشـعب ( وعنـه)١٨٢٤رواه الحاكم ( 
 رضـي جـابر عـن حميد أبي بن محمد حدثنا:  قيس بن الرحمن عبد معاوية أبي
  " . اإلسناد صحيح"  : الحاكم وقال ، مرفوعا عنه اهللا
  : بقوله الذهبي ورده

"  كـــذاب قـــيس بـــن الـــرحمن عبـــد:  زرعـــة أبـــو قـــال ؛ بصـــحيح لـــيس:  قلـــت" 
  " : الميزان"  من ترجمته في وقال.

:  أحمـد وقـال ، حديثـه ذهـب:  البخـاري وقـال ، زرعة وأبو مهدي ابن كذبه" 
                                            . بشيء يكن لم
 َعْبـــِدي َوبـَـــْينَ  بـَْينِـــي الصَّـــَالةَ  َقَســـْمتُ : تـََعـــاَلى اللَّـــهُ  قَـــالَ e pـــ وقـــال النبـــي٤٥

  اْلَعْبدُ  قَالَ  فَِإَذا َسَألَ  َما َوِلَعْبِدي ِنْصَفْينِ 
  قَالَ  َوِإَذا َعْبِدي يَحِمَدنِ  تـََعاَلى اللَّهُ  قَالَ   اْلَعاَلِمينَ  َربِّ  ِللَّهِ  اْلَحْمدُ 
  قَالَ  َوِإَذا  َعْبِدي َعَليَّ  أَثـَْنى تـََعاَلى اللَّهُ  قَالَ   الرَِّحيمِ  الرَّْحَمنِ 

 ِإيَّاكَ  قَالَ  فَِإَذا َعْبِدي ِإَليَّ  فـَوَّضَ  َمرَّةً  َوقَالَ  َعْبِدي َمجََّدِني قَالَ   الدِّينِ  يـَْومِ  َماِلكِ 
 اْهـِدنَا قَـالَ  فَِإَذا َسَألَ  َما َوِلَعْبِدي َعْبِدي َوبـَْينَ  بـَْيِني َهَذا قَالَ  َنْسَتِعينُ  َوِإيَّاكَ  نـَْعُبدُ 

ـــَراطَ  َعْمـــتَ  الَّـــِذينَ  ِصـــَراطَ  اْلُمْســـَتِقيمَ  الصِّ  َوَال  َعَلـــْيِهمْ  اْلَمْغُضـــوبِ  َغْيـــرِ  َعَلـــْيِهمْ  أَنـْ
ـــالِّينَ  مســـلم وأبـــوداود رواه أحمـــد و  iَســـَألَ  َمـــا َوِلَعْبـــِدي ِلَعْبـــِدي َهـــَذا قَـــالَ  الضَّ

  والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي اهللا عنه .
  "صحيح"

) مـن طريــق ابــن جــريج ، وأبــو ٧٥٠٢أحمــد (و  )١٧٤رواه مالـك فــي الموطــأ (
كالهمـا ؛ (  )٨٩٩والنسـائي مـن طريـق مالـك ( )٦٩٨داود مـن طريـق مالـك (

 أَبَـــا َســـِمعَ  أَنَّـــهُ  يـَْعُقـــوبَ  بْـــنِ  نِ الـــرَّْحمَ  َعْبـــدِ  بْـــنِ  اْلَعـــَالءِ مالـــك وابـــن جـــريج ) عـــن  
  ...فذكره . يـَُقولُ  ُهَريـَْرةَ  أَبَا َسِمْعتُ  يـَُقولُ  زُْهَرةَ  ْبنِ  ِهَشامِ  َمْوَلى السَّاِئبِ 



 ٣٥

والترمـذي مـن طريـق عبـد العزيـز بـن  )٥٩٨وأما مسـلم مـن طريـق ابـن عيينـة (  
 )٣٧٧٤) وابــن ماجــه مــن طريــق عبــد العزيــز بــن أبــي حــازم (٢٨٧٧محمــد (
       ُهَريـَْرةَ  أَِبي َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعَالءِ  َعنْ  كلهم :
 iداء كـل مـن شـفاء الكتـاب فاتحـةpـ وقال النبي صّلى اهللا عليه وسلم ٤٦

                   رواه البيهقي عن عبد الملك بن عمير رضي اهللا عنه .
  "ضعيف"

 عبــد عــن مرســال : )٢٢٧٩هقــي فــي الشــعب  (البي) ، و ٣٤٣٣الــدارمي ( رواه
                      وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ، عمير بن الملك

وأشار إلى آّن له شاهدا ؛ وهو ما رواه هو نفسه  . منقطع هذا وقال البيهقي : 
 أبــــو أخبرنــــامــــن حــــديث جــــابر رضــــي اهللا عنــــه؛ فقــــال :  )٢٢٧٧(ُشــــعِبه فــــي 

 ، الصـــفار محمـــد بـــن إســـماعيل حـــدثنا ، ببغـــداد نالقطـــا الفضـــل بـــن الحســـين
 حـدثنا ، الضـبي الجنيـد بـن محمد حدثنا ، المستملي الحسن بن موسى حدثنا
 بــن جــابر عــن ، عقيــل بــن محمــد بــن اهللا عبــد عــن ، أبيــه عــن ، هاشــم بــن علــي
 ، عليـه فوقفت يبول وهو وسلم عليه اهللا صلى النبي رأيت:  قال أنه ، اهللا عبد

 اهللا رسـول يـا عليـك السـالم:  قلـت ثـم ، علـي يـرد فلـم عليك المالس:  فقلت
:  قــال ، علــي يــرد فلــم اهللا رســول يــا عليـك الســالم:  قلــت ثــم ، علــي يــرد فلـم

 فجلسـت المسـجد فـي  أسـطوانة إلـى فملـت:  قال حجره بعض ودخل ونهض
ــب وأنــا إليهــا  عليــه اهللا صــلى اهللا رســول خــرج إذ كــذلك أنــا فبينــا ، حــزين كئي
 ورحمـة السـالم عليـك «:  قـال ثـم علـي وقـف حتـى فأقبـل:  قـال فتوضأ موسل
 يـا «:  قـال ثـم » اهللا ورحمـة السالم وعليك ، اهللا ورحمة السالم وعليك ، اهللا
 رسـول يا بلى:  قلت:  قال » ؟ القرآن في نزلت سورة بخير أخبرك أال ، جابر
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 مـن شـفاء فيهـا - : قـال وأحسـبه:  علـي قـال - الكتـاب فاتحـة «:  قال ، اهللا
   » داء كل

  عبد اهللا بن محمد بن عقيل .  قلت : ضعيف من أجل 
ـــن محمـــد وقـــال  ُيحـــتج ال الحـــديث، ُمنكـــر وكـــان العلـــم، كثيـــر كـــان: ســـعد ب

  . زرعة وأبو حاتم، وأبو معين، وابن عيينة، ابن وضَّعفه بحديثه،
رواه  i العــرش تحــت كنــز مــن الكتــاب فاتحــة نزلــت e pـــ وقــال النبــي٤٧

  ابن راهويه عن علي رضي اهللا عنه .
  "  ضعيف"

) وعـــــزاه إلـــــى الـــــديلمي فـــــي مســـــنده ٤٠٢٤ضـــــعفه األلبـــــاني فـــــي الضـــــعيفة (
  بديل : حدثنا إسحاق بن الربيع : ) من طريق  أحمد بن٤/١٠١:(

  حدثنا العالء بن المسيب ، عن فضيل بن عمرو ، عن علي رفعه .
  . مرو" ثقة" لم يدرك علياوقال األلباني :وهذا إسناد ضعيف ؛ فضيل بن ع

 أبـي عن حميد أبي بن اهللا عبيد من طريق : )٢٠٨٧ ،٢٠٥٣ورواه الحاكم ( 
 و عليــه اهللا صــلى النبــي قــال:  قــال عنــه اهللا رضــي يســار بــن معقــل عــن الملــيح
   النافلة المفصل و العرش تحت من الكتاب فاتحة أعطيت:  سلم

      يخرجاه لم و اإلسناد صحيح حديث هذاوقال الحاكم : 
"متـروك الحـديث كمـا فــي  حميـد أبـي بــن اهللا عبيـد قلـت : هـو "ضـعيف جـّدا"؛

  التقريب" .
 دار فـي عبـد يقرؤهمـا ال الكرسـي آية و الكتاب فاتحة e pـ وقال النبي٤٨

  i جن أو إنس عين اليوم ذلك فيصيبهم
                     رواه الديلمي عن عمران بن حصين رضي اهللا عنه . 
                                                             "كرمن "
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 ثمـاني وجـل عز اهللا كتاب في " ولفظه : )٥٩١١أورده األلباني في الضعيفة( 
:  ِجـنّ  أو إنـسٍ  عـينُ  اليـوم ذلـك فيصـيبهم دار فـي عبـدٌ  يقرأهـا ال ، للعين آيات
((  فـي الـديلمي أخرجـه فقال : " آيةٌ  الكرسي وآية ، آياتٍ  سبع الكتاب فاتحة
 إبــراهيم بــن أحمــد بــن إبــراهيم طريــق مــن)  ١/  ٨٣/  ٢)) (  الفــردوس مســند

 حـدثنا:  مخلـد بـن محمـد بـن أحمد حدثنا:  طاهر بن علي حدثنا:  المستملي
 محمـد بـن جعفـر عـن الكبتـي صـالح بـن محمـد عـن الهاشـمي محمـد بن أحمد

  . رفعه عمران عن الحسن عن األعلم زياد عن البصري
ـــانيقلـــت ـــاد دون مـــن ؛ مظلـــم ضـــعيف إســـناد وهـــذا":  " األلب  لـــم ؛ األعلـــم زي

 بـــن محمـــد بـــن أحمـــد((  ) : ١٠٥/  ٥)) (  بغـــداد تـــاريخ((  وفـــي ، أعـــرفهم
.  تعــديالً  وال جرحــاً  فيــه يــذكر ولــم ، اهللا عبيــد ابنــه عنــه روى. .  التــوزي مخلــد
  . هذا فلعله

  . عنعنه وقد ، مدلس ؛ البصري والحسن
ــ ٤٩  القــرآن ســنام وإن ســناما شــيء لكــل إنe :pُســورُة اْلبَـْقــَرِة ـ قــال النبــيـ
 ومــن ليــال ثــالث بيتــه الشــيطان يــدخل لــم لــيال بيتــه فــي قرأهــا مــن البقــرة ســورة
رواه ابـــن حبـــان والطبرانـــي  iأيـــام ثالثـــة بينـــه الشـــيطان يـــدخل لـــم نهـــارا قرأهـــا

  والبيهقي عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه .
  "ضعيف"
) ٢١٦١(فــي الشــعب ) والبيهقــي ٥٨٦٤) والطبرانــي (٧٨٠بــن حبــان (رواه ا

 حــدثنا إبــراهيم بــن حســان حــدثنا جهــم بــن علــي بــن األزرق جميعــا مــن طريــق :
                                                         ...فـــذكره . قــال ســعد بــن ســـهل عــن حــازم أبــي عـــن المــدني ســعيد بــن خالــد

  : وقال ،بن سعيد المدني   خالد ترجمة في العقيلي أورد قلت :
  ". حديثه على يتابع ال" 
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  : المديني ابن وقال القطان، ابن جهله وقد"قال :  اللسان"  فيو 
  ". نعرفه ال" 
  . في التقريب :" صدوق يخطئ " ؛حسان بن إبراهيم  : وأّما

  " واألزرق : قال في التقريب "صدوق يغرب
 القـرآن آي سـيدة آيـة فيهـا البقرة سورةe  pبي ـ آية الكرسي . ـ قال الن٥٠
رواه الحـــاكم  i الكرســـي آيـــة منـــه خـــرج إال شـــيطان فيـــه و بيـــت فـــي تقـــرأ ال

  والبيهقي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه .
  "ضعيف" 

والبيهقـــــــي فـــــــي الشـــــــعب  )٣٠٣٠,٣٠٢٦رواه الحـــــــاكم فـــــــي المســـــــتدرك (
 هريــرة أبــي عــن صــالح أبــي عــن األســدي جبيــر بــن حكــيم مــن طريــق )٢١٧٦(

                                            .  عنه اهللا رضي
  وشيخه ؛ .حكيم بن جبير األسدي؛ قال الدارقطني "متروك" 

: التقريــب فـي حجـر بـن الحـافظ قـال  : هــاني أم مـولى ؛ بـاذام هـو: صـالح أبـو
  .مدلس ضعيف

)  والترمــــــــذي ١٠٤٢) والحميــــــــدي(٦٠١٩عنــــــــد عبــــــــدالرزاق ( الحــــــــديثو 
 آيَـةٌ  َوِفيَهـا اْلبَـَقـَرةِ  ُسـورَةُ  اْلُقـْرآنِ  َسَنامَ  َوِإنَّ  َسَنامٌ  َشْىءٍ  ِلُكلِّ  '' ) بلفظ :٢٨٧٨(

  ''.اْلُكْرِسىِّ  آيَةُ  ِهىَ  اْلُقْرآنِ  آىِ  َسيَِّدةُ  ِهىَ 
. ُجبَـْيـرٍ  بْـنِ  َحِكـيمِ  َحـِديثِ  ِمـنْ  ِإالَّ  نـَْعرِفُـهُ  الَ  َغرِيـبٌ  َحِديثٌ  َهَذا:  الترمذي قَالَ   
  .َوَضعََّفهُ  ُجبَـْيرٍ  ْبنِ  َحِكيمِ  ِفى ُشْعَبةُ  َتَكلَّمَ  َقدْ وَ 

 البقـرة سـورة ختم جل و عز اهللا إن e:pـ َخواتيُم ُسورَِة البقرة ـ قال النبي٥١
 و نسـاءكم علموهن و فتعلموهن العرش تحت الذي كنزه من أعطانيهما بآيتين
  i دعاء و قرآن و صالة فإنهما أبناءكم
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               أبي ذّر رضي اهللا عنه . رواه الحاكم عن 
  "ضعيف"

) مـــن ٢٤٠٣) والبيهقــي فـــي الشـــعب (٢٠٦٦رواه الحــاكم فـــي المســـتدرك ( 
 الزاهريـة أبـي عـن صـالح بـن معاويـة أخبرنـي المصري صالح بن اهللا عبد طريق :

                                          عنه اهللا رضي ذر أبي عن نفير بن جبير عن
:"  الحـــافظ قـــال الليـــث، كاتـــب المصـــري صـــالح بـــن اهللا عبـــد  : وصـــلهقلـــت 
  ". غفلة فيه وكانت كتابه، في ثبت الغلط، كثير صدوق

 َعـنْ  َصـاِلحٍ  بْـنُ  ُمَعاِويَـةُ  َحـدَّثـََنا معـن مـن طريـق : )٣٣٩٠ورواه الدارمي مرسـال (
       . نـَُفْيرٍ  ْبنِ  ُجبَـْيرِ  َعنْ  الزَّاِهرِيَّةِ  أَِبى

 ليلـــة فـــي قرأهمـــا مـــن البقـــرة ســـورة آخـــر مـــن اآليتـــانe pالنبـــيــــ وقـــال ٥٢ 
رواه أحمــد والبخــاري ومســلم وابــن ماجــه عــن ابــن مســعود رضــي اهللا  iكفتــاه
                     عنه .

  "صحيح"
) ، والبخـــــــــاري ١٦٤٧٥،١٦٤٧٦،١٦٤٨٠، ١٦٤٧١أحمـــــــــد ( أخرجـــــــــه

) ، وأبــوداود ١٣٤٠،١٣٤١) ، ومســلم (٣٧٠٧،٤٦٢٤،٤٦٥٢،٤٦٦٣(
 مـــن طـــرق عـــن : ) ،١٣٥٩) ، وابـــن ماجـــه (١٣٥٨) ، والترمـــذي (١١٨٩(

ــَراِهيمَ  ــدِ  َعــنْ  َيزِيــدَ  بْــنِ  ِإبـْ  قَــالَ  اْألَْنَصــاِريِّ  َمْســُعودٍ  أَبِــي َعــنْ  َيزِيــدَ  بْــنِ  الــرَّْحَمنِ  َعْب
  ...فذكره .
  َمْسُعود أَِبي َعنْ  َعْلَقَمةَ ) من طريق : ١٦٤٥١متابعة  ( وعند أحمد

                                                                 . به ...
 أَنَّهُ  اللَّهُ  َشِهدَ  قرأ منpـ سورة آل عمران ـ قال النبي صّلى اهللا عليه وسّلم ٥٣

  يمُ اْلَحِكـ اْلَعزِيـزُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  بِاْلِقْسطِ  قَاِئًما اْلِعْلمِ  َوُأوُلو َواْلَمَالِئَكةُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال 
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ْسـَالمُ  اللَّهِ  ِعْندَ  الدِّينَ  ِإنَّ   اهللا وأسـتودع بـه اهللا شـهد بمـا أشـهد وأنـا: قـال ثـم. اْإلِ
 هــذا عبــدي لــه فقيــل القيامــة يــوم بــه جــيء وديعــة عنــده لــي وهــي الشــهادة هــذه
ــا عهــدا إلــي عهــد ــة عبــدي أدخلــوا بالعهــد وفــى مــن أحــق وأن رواه أبــو  iالجن

   ه .الشيخ عن ابن مسعود رضي اهللا عن
  "ضعيف"

 قــال قــال الغالبــي زكريــا بــن محمــد حــدثنا )١٣٤٤(رواه العقيلــي فــي الضــعفاء 
 عــن القطــان غالــب حــدثني قــال أبــي حــدثني المختــار بــن عمــر بــن عمــار حــدثنا

 اهللا صــلى اهللا رسـول قــال قـال مســعود بـن اهللا عبـد عــن وائـل أبــي عـن االعمـش
  ... الخ . اهللا شهد قرأ من وسلم عليه

 وال حديثــه علــى يتــابع وال أبيــه عــن المختــار بــن عمــر بــن عمــار لــي :وقــال العقي
  . به إال يعرف

كـذا  ،األباطيـل روى المختـار بـن عمـر وفيـه أحاديث اإلحيـاء : قال في تخريج
                                          في الكامل . عدي ابن قال

  .جعفر أبو خباري،اال البصري الغالبى زكريا بن محمدهو:  والراوي عنه ؛
 الثقــات كتــاب فــي حبــان ابــن ذكــره وقــد ،"ضــعيف" قــال الــذهبي فــي الميــزان :

  .فيه تكلم: مندة ابن وقال.ثقة عن روى إذا بحديثه يعتبر: وقال
  .الحديث يضع: الدارقطني وقال

ســورة األنعـــام ـ ِإنَّ اَهللا تعـــالى َجَمـــَع ُحـــروَف ِكتابِــِه فـــي كتابِـــه فـــي آيتـــين : آيـــة 
ــَزلَ  ثُــمَّ  {مــن آل عمــران :) ١٥٤(  يـَْغَشــى نـَُعاًســا َأَمَنــةً  اْلَغــمِّ  بـَْعــدِ  ِمــنْ  َعَلــْيُكمْ  أَنـْ

ُهمْ  َقدْ  َوطَائَِفةٌ  ِمْنُكمْ  طَائَِفةً  ـتـْ ـرَ  بِاللَّـهِ  َيظُنُّـونَ  أَنـُْفُسـُهمْ  َأَهمَّ  اْلَجاِهِليَّـةِ  ظَـنَّ  اْلَحـقِّ  َغيـْ
 َمـا أَنـُْفِسـِهمْ  ِفـي ُيْخُفونَ  ِللَّهِ  ُكلَّهُ  اْألَْمرَ  ِإنَّ  ُقلْ  ءٍ َشيْ  ِمنْ  اْألَْمرِ  ِمنَ  لََنا َهلْ  يـَُقوُلونَ 

 ِفـي ُكْنُتمْ  َلوْ  ُقلْ  َهاُهَنا قُِتْلَنا َما َشْيءٌ  اْألَْمرِ  ِمنَ  لََنا َكانَ  َلوْ  يـَُقوُلونَ  َلكَ  يـُْبُدونَ  َال 



 ٤١

 ِفـــي َمـــا اللَّـــهُ  َولَِيْبَتِلـــيَ  ِجِعِهمْ َمَضـــا ِإلَـــى اْلَقْتـــلُ  َعَلـــْيِهمُ  ُكِتـــبَ  الَّـــِذينَ  لَبَــــَرزَ  بـُيُـــوِتُكمْ 
) مـْن ٢٩وآيـة ( }الصُّـُدورِ  ِبَذاتِ  َعِليمٌ  َواللَّهُ  قـُُلوِبُكمْ  ِفي َما َولُِيَمحِّصَ  ُصُدورُِكمْ 

اءُ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ {سورَِة اْلفتح :  ـنَـُهمْ  رَُحَماءُ  اْلُكفَّارِ  َعَلى َأِشدَّ  بـَيـْ
 أَثَـرِ  ِمـنْ  ُوُجوِهِهمْ  ِفي ِسيَماُهمْ  َوِرْضَوانًا اللَّهِ  ِمنَ  َفْضًال  يـَْبتَـُغونَ  ُسجًَّدا رُكًَّعا مْ تـََراهُ 

ْنِجيـلِ  ِفي َوَمثـَُلُهمْ  التـَّْورَاةِ  ِفي َمثـَُلُهمْ  َذِلكَ  السُُّجودِ   فَـَآَزرَهُ  َشـْطَأهُ  َأْخـَرجَ  َكـَزرْعٍ  اْإلِ
 الـَِّذينَ  اللَّـهُ  َوَعـدَ  اْلُكفَّارَ  ِبِهمُ  لَِيِغيظَ  الزُّرَّاعَ  يـُْعِجبُ  هِ ُسوقِ  َعَلى فَاْستَـَوى فَاْستَـْغَلظَ 
ـــوا ـــوا َآَمُن ـــاِلَحاتِ  َوَعِمُل ُهمْ  الصَّ ـــنـْ ـــَرةً  ِم ـــًرا َمْغِف ـــا َوَأْج فاقرأهمـــا واســـأل اهللا  }َعِظيًم

َرُهما َوَبرَكتُهما .         َخيـْ
نَـاهُ  َمْيتًـا َكـانَ  َأَوَمـنْ  {) :١٢٢سورَِة األنعـام ـ وفيهـا آيـٌة (   نُـورًا لَـهُ  َوَجَعْلنَـا فََأْحيَـيـْ

ــْيسَ  الظُُّلَمــاتِ  ِفــي َمثـَُلــهُ  َكَمــنْ  النَّــاسِ  ِفــي بِــهِ  َيْمِشــي َهــا ِبَخــارِجٍ  َل  زُيِّــنَ  َكــَذِلكَ  ِمنـْ
هـذه اآليـة َجَمَعـِت الُحـروَف السـبعَة الّتـي أْسـِقَطْت  }يـَْعَملُـونَ  َكانُوا َما ِلْلَكاِفرِينَ 

ـــــــــــــَن الفاتحـــــــــــــِة  ـــــــــــــرِّ .م ـــــــــــــن الشَّ ـــــــــــــَر واســـــــــــــَتعيذوه م                                                     . فاســـــــــــــألوا اهللا اْلَخيـْ
 أو اهللا ادعوا قلَمساٍء أو  صبح في قرا منe pـ سورة اإلسراء ـ قال النبي٥٤
َلُه األْسماُء اْلحسنى الرحمن ادعوا  يمـت لـم السـورة آخـر إلى ...أَيًا مَّا َتْدُعوا فـَ

رواه الديلمي عن أبي موسـى رضـي اهللا  i الليلة تلك في وال، اليوم ذلك لبهق
                         .(كنز)عنه 

ــ وقــال النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم : ٥٥   لــم الــذي هللا الحمــد ◌ِ  آيــةُ الِعــزّ pـ
 وكبــره الــذل مــن ولــي لــه يكــن ولــم الملــك فــي شــريك لــه يكــن ولــم ولــدا يتخــذ
                         والطبراني عن معاذ بن أنس رضي اهللا .رواه أحمد  i تكبيرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيف"                                                                           "ضــــ
 بــن ســهل عــن فائــد بــن زبــان عــن ســعد بــن رشــدين عــن) ١٥٦٣٤( أحمــد رواه
  . مرفوعا أبيه عن معاذ



 ٤٢

 الحافظ وقال.  حفظه قبل من فيه لممتك فائد بن زبان ، ضعف فيه سند وهذا
وهـذا مـن رواياتـه عـن سـهل  قلـت :" وعبادتـه صـالحه مـع الحـديث ضعيف: " 

 تابعـه وقـد.  أيضـا ضـعيف سـعد بـن ورشـدين بن معاذ ، "وال يصح شـيئ منـه" .
.  كـذلك ضـعيف وهـو)١٧٣٢و الطبرانـي فـي الـدعاء ( ،أحمـد عنـد لهيعة ابن
:  الهيثمــي وقــال.  ضــعيف وســنده:  عراقــيال الحــافظ قــال" : "  الفــيض"  وفــي
.  ضـعيف وهـو سعد بن رشدين أحدهما في ، طريقين من والطبراني أحمد رواه
  . منه أصلح وهو لهيعة ابن األخرى وفي
ــ ســورة الكهــف ـ قــال النبــي٥٦  ُســورَةِ  َأوَّلِ  ِمــنْ  آيَــاتٍ  َعْشــرَ  َحِفــظَ  َمــنْ e :pـ

ـــفِ  ـــنْ  ُعِصـــمَ  الَكْه ـــةِ  ِم َن ـــدَّجَّالِ  ِفتـْ ـــي  iال رواه أحمـــد ومســـلم والنســـائي عـــن أب
   الدرداء رضي اهللا عنه .

                                            "صحيح"
  رواه في المسند من طرق:

   ، )٢٠٧٢٠( َيْحَيى ْبنُ  َهمَّامُ  أَنَا َيزِيدُ  َحدَّثـََنا أـ 
   ، )٢٦٢٤٤( ْعَبةُ شُ  ثـََنا قَالَ  َوَحجَّاجٌ  َجْعَفرٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثـََنا :ب ـ
 َسـاِلمُ  َحـدَّثـََنا قـَتَـاَدةَ   :جميعـا عـن  )٢٦٢٦٣( َسـِعيدٌ  َحـدَّثـََنا َرْوحٌ  َحـدَّثـََنا : ج ـ
ْرَداءِ  أَِبي َعنْ  اْليَـْعُمِريِّ  طَْلَحةَ  أَِبي ْبنِ  َمْعَدانَ  َعنْ  اْلَغطََفاِنيُّ  اْلَجْعدِ  أَِبي ْبنُ    . الدَّ
  ...به . قـََتاَدةَ  همام كالهما عن :) من طريق هشام و ١٣٤٢رواه مسلم (و 

  "اْلَكْهفِ  آِخرِ  ِمنْ  " ورواه أيضا من طريق شعبة عن قتادة إال أنه قال :
ـــق : )٣٧٦٥(وعنـــد أبـــي داود ـــصُ  مـــن طري ـــنُ  َحْف ـــامٌ  َحـــدَّثـََنا ُعَمـــرَ  ْب  َحـــدَّثـََنا َهمَّ

  "اْلَكْهفِ  ُسورَةِ  َخَواتِيمِ  ِمنْ  َحِفظَ  َمنْ  " ؛وقال :قـََتاَدةُ 



 ٤٣

 ُعِصـمَ  اْلَكْهفِ  َأوَّلِ  ِمنْ  آيَاتٍ  َثَالثَ  قـََرأَ  َمنْ  " بلفظ :) ٢٨١١الترمذي ( عندو 
َنةِ  ِمنْ   َحـدَّثـََنا َجْعَفـرٍ  بْـنُ  ُمَحمَّـدُ  َحدَّثـََنا َبشَّارٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثـََنا "وقال :الدَّجَّالِ  ِفتـْ

   قـََتاَدةَ  َعنْ  ُشْعَبةُ 
  )، وقال : 'هي شاذة '١٣٣٦الضعيفة( في وأورد األلباني رواية الترمذي هذه

  لفظة في وهشام همام رواية مع متفقة مسلم عند شعبة رواية ) : تنبيه( 
: "  كمـا فـي روايـة مسـلم  شـعبة قـال"  أول"  لفظـة فـي لها ومخالفة ،" العشر" 
   ". هشام قال كما ،" الكهف أول من: "  همام وقال ،" الكهف آخر من

) مـــن ١٤٥٥رواه الطبرانـــي فـــي األوســـط (ف" ولفظـــة "مـــن آخـــر الكهـــقلـــت :
 كانـت الكهـف سـورة قـرأ مـن"  اهللا رسـول قـال قـال الخـدري سعيد أبي حديث

 خـرج ثـم آخرهـا من آيات بعشر قرأ ومن مكة إلى مقامه من القيامة يوم نورا له
 أنــت إال إلــه ال وبحمــدك اللهــم ســبحانك فقــال توضــأ ومــن يضــره لــم الــدجال
 يــوم إلــى يكسـر فلــم طـابع فــي جعلـت ثــم رق فـي تــبك إليـك وأتــوب اسـتغفرك
  " . وهو شاهد قوي .القيامة

   كثير بن يحيى إال شعبة عن مرفوعا الحديث هذا يرو لم وقال الطبراني :
                 قلت : ويحي "ال بأس به" كما قال الحافظ .

ومـه مـن قـرأ الَخْمـَس األواخـر عنـد نpـ وقال النبـي صـّلى اهللا عليـه وسـلم ٥٧ 
رواه ابـن مردويـه عـن عائشـة  iبعثه اهللا أي الليل شاء ـ يعني من سورة الكهف

                      رضي اهللا عنها .
  " جّدا "ضعيف

 العزيـز عبـد بـن يزيـد أخبرنـا )١٩٧(رواه محمد بن الضريس في فضـائل القـرآن
 ابلغنـ:  قـال ، رافـع بـن إسـماعيل عـن ، عيـاش بـن إسـماعيل حـدثنا ، الطيالسي

 مــا عظمتهــا مــأل بســورة أخبــركم أال':  قــال وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول أن



 ٤٤

 يـوم قرأهـا مـن "الكهـف سـورة" ملـك ألف سبعون شيعها ، واألرض السماء بين
 وأعطـي ، بعـدها أيام ثالثة وزيادة ، األخرى الجمعة إلى بها له اهللا غفر الجمعة
 مــن آيــات الخمــس قــرأ ومــن ، الــدجال فتنــة مــن ووقــي ، الســماء إلــى يبلــغ نــورا

    ' شاء الليل أي من وبعث حفظه ، فراشه من مضجعه يأخذ حين خاتمتها
بــن عــويمر، ويقــال ابــن أبــي   هــذا معضــل  ؛ أعضــله إســماعيل بــن رافــعقلــت : 

عويمر األنصاري ويقال المزني موالهم ، أبو رافع القاص المدني من كبار أتباع 
  لحفظ"وقال الحافظ "ضعيف ا التابعين .

   .إسماعيل بن عياش ضعيف في المدنيين ، كما قال الذهبيوالراوي عنه : 
أورده السيوطي في الجامع الصغير ، وعزاه إلى ابـن مردويـه مـن حـديث عائشـة 

  األلباني في ضعيف الجامع. هوضعف رضي اهللا عنها .
، فاْقرأهـا اآليـة  }اهللاُ نـوُر السَّـموات واألْرضِ {) : ٣٥سورة النور ـ وفيهـا آيـة ( 

                                                   واسأل اهللا نورها وَبركتها فإن اْلُمؤمن لَيَـْنُظر بنور اهللا .
ْلًبا َشْىءٍ  ِلُكلِّ  ِإنَّ e :pـ سورة يس ـ قال النبي٥٨  ْلبُ  قـَ  َ◌َمـنْ  يس اْلُقْرآنِ  َوقـَ

   iَمرَّاتٍ  َعْشرَ  اْلُقْرآنِ  َراَءةَ قِ  بِِقَراَءِتَها َلهُ  اللَّهُ  َتبَ كَ   يس قـََرأَ 
   رواه الترمذي والدارمي عن أنس رضي اهللا عنه .

  "ضعيف"
 َعْبـــدِ  بْـــنُ  ُحَمْيـــدُ  مـــن طريـــق : )٣١٢٩الترمـــذي (و  )٣٤٧٩أخرجــه الـــدارمي ( 

 بْـنِ  ُمَقاتِـلِ  َعـنْ  ُمَحمَّـدٍ  أَبِـى َهـاُرونَ  َعـنْ  َصـاِلحٍ  بْـنِ  اْلَحَسـنِ  َعـنِ  الرَُّؤاِسـىُّ  الرَّْحَمنِ 
   أََنسٍ  َعنْ  قـََتاَدةَ  َعنْ  َحيَّانَ 

ــبٌ  َحــِديثٌ  َهــَذا وقــال الترمــذي :   َعْبــدِ  ْبــنِ  ُحَمْيــدِ  َحــِديثِ  ِمــنْ  ِإالَّ  نـَْعرِفُــهُ  الَ  َغرِي
 أَبُـو َوَهـاُرونُ . اْلَوْجـهِ  َهـَذا ِمـنْ  ِإالَّ  قـَتَـاَدةَ  َحـِديثِ  ِمـنْ  يـَْعرُِفونَ  الَ  َوبِاْلَبْصَرةِ  الرَّْحَمنِ 

  .َمْجُهولٌ  َشْيخٌ  دٍ ُمَحمَّ 



 ٤٥

من قـََرأها في َصْدِر النَّهاِر َوقَـدَّمَها بـَـْيَن يـدْي e :pـ سورة يس ـ قال النبي٥٩
                                             (كنز) رواه أبوالشيخ عن أبي هريرة رضي اهللا عنه. iَحاَجِته ُقضيتْ 

  " ضعيف "
 اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  بـََلغَِنى قَالَ  رَبَاحٍ  أَِبى ْبنِ  اءِ َعطَ  َعنْ  )٣٤٨١( مرسال رواه الدارمي

 َحَواِئُجـهُ  ُقِضـَيتْ  النـََّهـارِ  َصْدرِ  ِفى يس قـََرأَ  َمنْ  «: قَالَ  -وسلم عليه اهللا صلى-
« .  

ــ ســورة الــدخان ـ قــال النبــي٦٠ ــَرأَ  َمــنْ e :pـ َلــةٍ  ِفــي الــدَُّخانَ  حــم قـَ  َأْصــَبحَ  لَيـْ
عُ  َلهُ  َيْستَـْغِفرُ    رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه . iَمَلكٍ  َأْلفَ  ونَ َسبـْ

  "جداً  ضعيف"
ــابٍ  ْبــنُ  زَْيــدُ  َحــدَّثـََنا وَِكيــعٍ  ْبــنُ  ُســْفَيانُ  َحــدَّثـََنا )وقــال :٢٨١٣رواه الترمــذي (  ُحَب

  . ُهَريـَْرةَ  يأَبِ  َعنْ  َسَلَمةَ  أَِبي َعنْ  َكِثيرٍ  أَِبي ْبنِ  َيْحَيى َعنْ  َخثْـَعمٍ  أَِبي ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ 
 أَبِــي بْــنُ  َوُعَمــرُ  اْلَوْجــهِ  َهــَذا ِمــنْ  ِإالَّ  نـَْعرِفُــهُ  َال  َغرِيــبٌ  َحــِديثٌ  َهــَذا قــال الترمــذي :

  اْلَحِديثِ  ُمْنَكرُ  َوُهوَ  ُمَحمَّدٌ  قَالَ  ُيَضعَّفُ  َخثْـَعمٍ 
  منها : قلت : وإسناده مسلسل بالضعفاء

ف . وقــال الحــافظ : كــان أـــ ســفيان بــن وكيــع بــن الجــراح ، ضــعفه فــي الكاشــ 
صــدوقا ، إال أنــه ابتلــى بوراقــه ، فادخــل عليــه مــا لــيس مــن حديثــه فنصــح فلــم 

  يقبل فسقط حديثه .
  ب ـ يحي بن أبي كثير الطائي ، قال الحافظ : ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل .  

   ج ـ عمر بن عبد اهللا بن أبي خثعم ضعفه في التقريب .
ــ ســورة الــرحمن ـ قــال النبــي٦١  القــرآن وعــروس ، عــروس شــيء لكــل e pـ

  رواه البيهقي عن علّي رضي اهللا عنه  i الرحمن
                                                                "منكر"



 ٤٦

                                                ) مــــــــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــــــــق :٢٣٩٢رواه اليهقــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــــعب ( 
 ، المقـرئ الكسـائي يحيـى بـن محمـد حـدثنا ، المقرئ دبيس الحسن بن أحمد
 جعفـر بن موسى حدثنا ، الكسائي حمزة بن علي حدثنا ، البربري هشام حدثنا

 رضـي علـي عـن ، أبيـه عن ، الحسين بن علي عن ، أبيه عن ، جعفر أبيه عن ،
 فـي السيوطي أوردهو                                                        عنه اهللا
  " : الفيض"  في فقال المناوي علته عن كشف وقد"  الصغير الجامع" 

  "نوالمتروكي عفاءالض"  في الذهبي عده)  دبيس(  الحسن بن أحمد وفيه
 لــم ليلـة كــل فـي الواقعــة سـورة قـرأ مــنe  pــ سـورة الواقعــة ـ قـال النبــي٦٢
                                                   رواه البيهقي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه . iأبدا فاقة تصبه

                                                       "ضعيف"  
  في السني ابن و) ٧٠٧" ( مسنده"  في أسامة أبي بن الحارث أخرجه

   ) ٦٧٩(" الليلة و اليوم عمل" 
  من غيرهم و )٢٣٩٨,٢٣٩٧,٢٣٩٦("بالشعي "ف البيهقي و 

  . مرفوعا مسعود ابن عن طيبة أبي عن شجاع أبي طريق
ــاني فــي الضــعيفة ( ــذهبي قــال ، ضــعيف ســند هــذاو ) ٢٨٩وقــال األلب ــو:  ال  أب

 بهـذا مسـعود ابـن عـن ؟ يبـةظ أبـو من و ، يبةظ أبي عن ، يعرف ال نكرة شجاع
  . مرفوعا الحديث

وقد أشار بهذا الكالم إلى أن أبا ظبية نكـرة اليعـرف ، وصـرح فـي ترجمتـه بأنـه 
  هول .مج
 الحشـر خـواتيم قـرأ مـن pسورة الَحْشِرـ قال النبي صّلى اهللا عليه وسـّلم  ـ٦٣
رواه ابـن عـدي  iالجنـة أوجـب فقـد ليلتـه أو يومـه مـن فمـات نهار أو ليلة في

   في الكامل والبيهقي عن أبي أمامة رضي اهللا عنه .



 ٤٧

  اً "جد ضعيف"
 سـليم ريـق :مـن ط )٢٣٩٩(والبيهقي فـي الشـعب  )١/ ١٦٧( عدي ابن رواه
  . أمامة أبو حدثنا ، األلهاني زياد بن محمد حدثنا ، الفوزي عثمان بن

 عثمــان بــن ســليم اســمه:  هــذا عثمــان أبــو ؛ جــداً  ضــعيف إســناد وهــذا:  قلــت
  " .واه متهم" :"المغني" في الذهبي قال ؛ الحمصي الفوزي
 ِمـنْ  ُسـورَةً  َأنَّ  pــ سـورة تبـارك : الملـك ـ قـال النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم ٦٤

 iاْلُمْلـكُ  بِيَـِدهِ  الـَِّذي تـَبَـاَركَ  َوِهيَ  َلهُ  ُغِفرَ  َحتَّى ِلَرُجلٍ  َشَفَعتْ  آيَةً  َثَالثِينَ  اْلُقْرآنِ 
رواه أحمــد وأبــوداود والترمــذي والنســائي وابــن ماجــه وابــن حبــان والحــاكم عــن 

  أبي هريرة رضي اهللا عنه .
  " حسن "
 حميـــــد بـــــن وعبـــــد. شـــــعبة : مـــــن طريـــــق )٧٩٧٥ ،٨٢٧٦( أحمـــــد أخرجـــــه 
. شـعبة مـن طريـق : )١٤٤٥( داود وأبو. القطان عمران  من طريق :)١٤٤٥(

ـــن ـــق : )٣٧٨٦( ماجـــة واب  مـــن طريـــق : )٣١٣٤( والترمـــذي. شـــعبة مـــن طري
والحـاكم  .شـعبة من طريـق : )٧١٠( »والليلة اليوم عمل« في والنسائي. شعبة

وابـن  عمـران القطـان .) من طريقين : شـعبة و ٢٠٢٩ ،٣٧٩٧في المستدرك (
  : شعبة . ) من طريق٧٨٩حبان في الصحيح (

 عــن، الجشــمي عبــاس عــن ، قتــادة عــن - القطــان وعمــران ، شــعبة - كالهمــا
  .فذكره ،رضي اهللا عنه  هريرة أبي
 ِمــنْ  تـُْنِجيــهِ  اْلُمْنِجيَــةُ  ِهــيَ  اْلَمانَِعــةُ  ِهــيَ  pقــال النبــي صــّلى اهللا عليــه وســلم  ـــ٦٥

   رواه الترمذي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما . iاْلَقْبرِ  َعَذابِ 
  "ضعيف"



 ٤٨

ـــــذي ( ـــــر (٢٨١٥رواه الترم ـــــي فـــــي الكبي ـــــي فـــــي ١٢٦٣٠) والطبران ) والبيهق
 َعـنْ  أَبِيـهِ  َعـنْ  النُّْكـِريُّ  َمالِـكٍ  بْـنِ  َعْمـِرو بْـنُ  َيْحَيى ) من طريق :٢٩٦٥الدالئل (

  . رضي اهللا عنهما َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  اْلَجْوزَاءِ  أَِبي
 إن یقـــال و" ضـــعیف"  النكـــرى مالـــك بـــن عمـــرو بـــن یحیـــىو  قلـــت :

                                                         .  كذبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه زیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
) ٥٩٥٦وهــو" صــحيح" مــن حــديث ابــن مســعود ، قالــه فــي صــحيح الجــامع (

  "القبر عذاب من المانعة هي تبارك سورة " ولفظه :
 قولــه مــن أرجـى  آيــة تعـالى هللا انــزل مــاpا eل النبـيــ ســورة الضـحى ـ قــا٦٦
رواه الـديلمي  iالقيامـة يـوم ألمتـي فـذخرتها }فـَتَـْرَضـى رَبُّكَ  يـُْعِطيكَ  َوَلَسْوفَ {

            عن علي رضي اهللا عنه (كنز)
  " ضعيف اإلسناد"

) عن أبي الحسین أحمHد بHن   ٦١٩٥رواه الدیلمي في مسند الفردوس(
زاز عن أبي القاسم عبیHد اهللا بHن محمHد بHن حبابHة      النقور الب محمد بن

البغوي عن طالوت بن عباد عن حرب بن شریح عن  عن أبي القاسم
–عHن أبیHھ عHن جHده عHن علHي        جعفر بن محمد بن علي بHن الحسHین  

  رضي اهللا عنھ
ـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــه ، ضـــــــــــــــــــعيف وإســـــــــــــــــــناده قل ـــــــــــــــــــل في   : عل
علي بن الحسHین لHم یسHمع مHن علHي رضHي اهللا عنHھ (انظHر:         :  األولى

  الرسHHHHHHHHHHHHHHHHHالة-٣/١٥٤ھHHHHHHHHHHHHHHHHHذیب التھHHHHHHHHHHHHHHHHHذیب" ت
وحرب بن سریج المنقري : وثقھ ابHن معHین وقHال أبHو الولیHد      :  الثانية

  .الطیالسHHHHHHHHHي وأحمHHHHHHHHHد بHHHHHHHHHن حنبHHHHHHHHHل : ال بHHHHHHHHHأس بHHHHHHHHHھ    
  .وقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHال الHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدارقطني: صHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHالح  

وقال ابن عدي: لHیس بكثیHر الحHدیث ، كHأن حدیثHھ غرائHب وأفHراد ،        
 .وأرجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHو أنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHھ ال بHHHHHHHHHHHHHHHHHHHأس بHHHHHHHHHHHHHHHHHHHھ 



 ٤٩

 
  . وھHHذا جHHرح شHHدید مHHن البخHHاري    وقHHال البخHHاري: فیHHھ نظHHر .    

  . وقHHHال أبHHHو حHHHاتم الHHHرازي: لHHHیس بقHHHوي ، ینكHHHر عHHHن الثقHHHات    
وقال ابن حبان: یخطHئ كثیHرا حتHى خHرج عHن حHد االحتجHاج بHھ إذا         

  . انفHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرد
  . وضHHHHHHHHHHHعفھ العقیلHHHHHHHHHHHي وابHHHHHHHHHHHن الجHHHHHHHHHHHوزي   

  . وقHHHHHHHال الحHHHHHHHافظ فHHHHHHHي التقریHHHHHHHب: صHHHHHHHدوق یخطHHHHHHHئ
فمثلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHھ ال یقبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHل حدیثHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHھ إذا انفHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرد

 
َزْلنَـاهُ  ِإنـَّا{ قـرأ مـنe pـ قـال النبـي سورة القدر ـ٦٧ لَـةِ  ِفـي أَنـْ  عـدل }اْلَقـْدر لَيـْ
   رواه الديلمي عن أنس رضي اهللا عنه (كنز) . iالقرآن بربع

  "موضوع"
 القــدر ليلــة فــي أنزلنــاه إنــا قــرأ مــن '' بــأطول منــهرواه ابــن نصــر فــي قيــام الليــل 

 أيهــا يـا قــل و قـرآنال بنصــف عـدلت زلزلـت إذا قــرأ ومـن ، القــرآن بربـع عـدلت
 طريـق من '' القرآن بثلث تعدل أحد اهللا هو قل و القرآن بربع تعدل الكافرون

 صلى - النبي عن عنه اهللا رضي أنس عن الرقاشي يزيد سمعت:  رياح بن عمر
   فذكره ...:  قال - وسلم عليه اهللا

ــاح بــن عمــر لتفــرد ؛ موضــوع وهــذا قلــت : ــاريخ" فــي البخــاري قــال ؛ بــه ري  الت
 بـن عمـرو قـال ، البصـري الضرير حفص أبو  رياح بن عمر : )٢٠٠٩("الكبير
 يــروي ممــن كــان" : )٢/٨٦("الضــعفاء"فــي حبــان ابــن وقــال. دجــال هــو: علــى

  " .التعجب جهة على إال حديثه كتابة يحل ال ، األثبات عن الموضوعات
  .قاله الحافظ "ضعيف "الرقاشي ويزيد
 ُهـوَ  َوقُـلْ  اْلُقـْرآنِ  ِنْصـفَ  تـَْعـِدلُ  زُْلزِلَـتْ  ِإَذاe: pيسورة الزَّْلَزلـة ـ قـال النبـ ـ٦٨
رواه  iاْلُقـْرآنِ  رُبُـعَ  تـَْعـِدلُ  اْلَكـاِفُرونَ  أَيـَُّهـا يَـا َوقُـلْ  اْلُقـْرآنِ  ثـُلُـثَ  تـَْعـِدلُ  َأَحدٌ  اللَّهُ 

                                                الترمذي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما .
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  "ضعيف"        
) ٢٤١١) والبيهقــي فــي الشــعب (٢٠٣٣) والحــاكم (٢٨١٩رواه الترمــذي (

 ابـن عـن ، ربـاح أبي بن عطاء ثنا ، البصري العنزي المغيرة بن يمان من طريق :
 َهـــَذاوقـــال الترمـــذي :  . وســـلم عليـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول قـــال:  قـــال عبـــاس
  اْلُمِغيَرةِ  ْبنِ  َيَمانِ  َحِديثِ  ِمنْ  ِإالَّ  فُهُ نـَْعرِ  َال  َغرِيبٌ  َحِديثٌ 

                                            قلت : يمان بن المغيرة ؛ ضعفه الحافظ في التقريب . وقال الذهبي : واه. 
ــ ســورة التكــاثر ـ قــال النبــي ٦٩  الملكــوت فــي يــدعى التكــاثر  قــارئ e pـ

ســند الفــردوس عــن أســماء بنــت عمــيس رواه الــديلمي فــي م iالشــكر مــؤدي
                    رضي اهللا عنها .

                                                          "ضعيف"
  وضعفه األلباني في ضعيف الجامع .

  في الفيض : المناويقلت : لم أقف على سنده ؛  وأقول: نقًال عن 
ــس أبــي بــن إســماعيل وفيــه ــ الــذهبي قــال أوي ــذيل يف  صــدوق ألنــه صــدقوه:  ال

                                   ضعيف:  النسائي وقال مناكير صاحب
 » ؟ يـوم كـل فـي آيـة ألـف يقـرأ أن أحـدكم يستطيع أالe  pـ وقال النبي٧٠
 ألهـــاكم يقـــرأ أن أحـــدكم يســـتطيع أمـــا «:  قـــال ؟ ذلـــك يســـتطيع ومـــن:  قـــالوا
   ن عمر رضي اهللا عنها (كنز) .رواه الحاكم والبيهقي عن اب iالتكاثر

            "ضعيف"
 بـن عقبـة من طريـق : ؛ في الشعب )٢٥١٨) والبيهقي (٢٠٣٧رواه الحاكم (

  عنهما اهللا رضي عمر ابن عن نافع عن عقبة بن محمد
 عمــر ابــن عــن نــافع عــن: عقبــة بــن محمــد بــن عقبــة قــال الحــافظ فــي اللســان :

 فـي الحـاكم رواه" .  آيـة ألـف تعـدل تكاثرال ألهاكم : "مرفوعاً  عنهما اهللا رضي



 ٥١

ــق ومــن المســتدرك  رواتــه: وقــال اإلســناد بهــذا عقبــة عــن ميســرة بــن حفــص طري
  .مشهور غير فإنه عقبة إال ثقات

ــَزَع ِمــْن َعــُدوٍّ َأْو  َف ــَريش ـ قــال َأبــو الَحَســِن اْلَقْزوينــيُّ : َمــْن َأراَد َســَفًرا فـَ ســورة قـُ
ْليَـْقَرْأ ''ِإليالفِ و     قـَُرْيٍش'' فِإنَّهاَ َأَماٌن َلُه ِمْن كلِّ ُسوٍء . ْحٍش فـَ

ــ ســورة اإلخــالص ـ قــال النبــي٧١ ــَرأَ  َمــنْ e :pـ  ِحــينَ } َأَحــدٌ  اللَّــهُ  ُهــوَ  قُــلْ { قـَ
"رواه الطبرانــي  iَواْلِجيــرانِ  ، اْلَمْنــِزلِ  َذلِــكَ  َأْهــلِ  َعــنْ  اْلَفْقــرَ  نـََفــتِ  َمْنزِلَــهُ  يَــْدُخلُ 

       . عن جرير رضي اهللا عنه (كنز)
  "موضوع" 

 ُزْرَعـةَ  أَبِـي َعـنْ  ، َسـاِلمٍ  بـن َمـْرَوانَ  من طريق : )٢٣٦٠رواه الطبراني في الكبير(
    اللَّهِ  َعْبدِ  بن َجرِيرِ  َعنْ  ، َجرِيرٍ  بن َعْمِرو بن

 "وهــو الغفــاري ســالم بــن مــروان وفيــه الطبرانــي رواه وقــال فــي مجمــع الزوائــد :
  ."متروك

ســـالم الغفـــاري : "متـــروك " ورمـــاه الســـاجي وغيـــره قـــال الحـــافظ : مـــروان بـــن 
بالوضــع .وفــي الكاشــف ؛ قــال: قــال البخــاري ومســلم "منكرالحــديث" وقــال 

  النسائي "متروك"
ــ وقــال النبــي ٧٢ ــل: '  قــرأ مــنe pـ ــه اهللا غفــر مــرة مائــة'  أحــد اهللا هــو ق  ل

 و الفــروج و األمــوال و الــدماء:  أربعــا خصــاال اجتنــب مــا عامــا خمســين خطيئــة
   رواه ابن عدي والبيهقي عن أنس رضي اهللا عنه . iاألشربة

  "ضعيف"
 مـن طريـق )٢٤٤٧الشـعب (والبيهقـي فـي )٣/٥٨ابن عدي في الكامـل ( رواه

 ، البصـرة أهـل مـن السدوسـي الحسـن أبـي بـن الحسـن عـن ، مـرة بـن الخليل: 
  مالك بن أنس عن ، عمرو بن سعيد عن
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 حديثهم يكتب الذين الضعفاء من وهو مرة بن الخليل به تفرد «وقال البيهقي:
«  

  ضعفه الحافظ في التقريب . " مرة بن خليل"  قلت :
 نفسـه اشـترى فقـد مـرة ألـف}  أحـد اهللا هو قل{  قرأ منe pـ قال النبي٧٣
  رواه الخياري في فوائده عن ُحَذيَفَة َرضَي اهللا عنه . iاهللا من
 بــن اهللا عبيــد حــدثنا لبــزازا الواحــد عبــد بــن محمــد عمــر أبــو انبــأ :الفوائــد وفــي
 ربعـي عـن منصـور عـن شـعبة عـن غنـدر ثنـا الوليـد ابـن محمد ثنا المقرىء سهل
 أحـد اهللا هـو قـل " قـرأ مـن قـال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن حذيفة عن

   وجل عز اهللا من نفسه اشترى فقد مرة ألف "
 اللَّـهُ  ُهـوَ  قُـلْ  قُـلْ pسـلم : سورتا الُمَعوَِّذتَيِن ـ وقال النبـي صـلى اهللا عليـه و  ـ٧٤
 iَشــْيءٍ  ُكــلِّ  ِمــنْ  َتْكِفيــكَ  َمــرَّاتٍ  ثَــَالثَ  َوُتْصــِبحُ  ُتْمِســي ِحــينَ  َواْلُمَعــوَِّذتـَْينِ  َأَحــدٌ 

                                                                 رواه أحمد والترمذي والنسائي عن عبد اهللا بن حبيب رضي اهللا عنه .
  " حسن"

ــق الضــحاك بــن مخلــد ، وأبــو داود (٢١٦١٢رواه أحمــد ( ) ٤٤١٩) مــن طري
ــق ابــن أبــي فــديك ، والترمــذي ( ــق ابــن أبــي فــديك ، ٣٤٩٩مــن طري ) مــن طري

ــق أبــو عاصــم ٥٣٣٣والنســائي ( ــي اْبــن جميعــا عــن : .) مــن طري ــبٍ  أَِب  َعــنْ  ِذْئ
  قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  ُخبَـْيبٍ  ْبنِ  هِ اللَّ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ  َأِسيدٍ  أَِبي ْبنِ  َأِسيدِ 
َتَظْرنَا َوظُْلَمةٌ  َطشٌّ  َأَصابـََنا  َفَخَرجَ  لََنا لُِيَصلِّيَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  فَانـْ
 َأَحــدٌ  اللَّــهُ  ُهــوَ  قُــلْ  قَــالَ  َأقُــولُ  َمــا قـُْلــتُ  قُــلْ  قَــالَ  َفَســَكتُّ  قُــلْ  فـََقــالَ  بَِيــِدي فََأَخــذَ 

  . َمرَّتـَْينِ  يـَْومٍ  ُكلَّ  َيْكِفيكَ  َثَالثًا ُتْصِبحُ  َوِحينَ  ُتْمِسي ِحينَ  َواْلُمَعوَِّذتـَْينِ 
ـرَ  ُأَعلُِّمـكَ  َأَال  ُعْقبَـةُ  يَـا pـ وقال النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم : ٧٥  ُسـورَتـَْينِ  َخيـْ
 بْـنَ  ُعْقبَـةَ  يَـا . النَّـاسِ  بِـَربِّ  ُعـوذُ أَ  َوقُـلْ  اْلَفلَـقِ  بِـَربِّ  َأُعوذُ  ُقلْ  قَالَ  بـََلى قـُْلتُ  ُقرِئـََتا
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ــــاِمرٍ  ــــَرأْ  َع ــــا اقْـ ــــا ِبِهَم ــــتَ  ُكلََّم ــــَتِعيٌذ  َوُقْمــــتَ  ِنْم ــــَتعاَذ ُمْس ــــَأَل ســــاِئٌل َوَال اْس ــــا َس َم
                                                    رواه أحمد والنسائي والحاكم عن عقبة رضي اهللا عنه . iِبِمِثلهما

                                                   "  يحصح "
ــــــو داود (١٦٧٥١,١٦٦٥٨أخرجــــــه أحمــــــد (  ) ، والنســــــائي ١٢٥٠) ، وأب
 َعــاِمرٍ  بْــنِ  ُعْقَبــةَ  َعــنْ  ُمَعاِويَــةَ  َمــْوَلى اْلَقاِســمِ  ) كلهــم مــن طريــق :٥٣٤٢,٥٣٤١(

  ... فذكره . قَالَ 
    عليه وسّلم وآلهفضل الصالة على النبي صّلى اهللا             

 َصـلُّوا آَمنُـوا الـَِّذينَ  أَيـَُّهـا يَا النَِّبيِّ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَمالِئَكَتهُ  اللَّهَ  ِإنَّ  {قال اهللا َتعالى 
             ).٥٦األحزاب اآلية : ( } َتْسِليًما َوَسلُِّموا َعَلْيهِ 
 َوَولَـِدهِ  َوالِـِدهِ  ِمنْ  ِإلَْيهِ  َأَحبَّ  ُكونَ أَ  َحتَّى َأَحدُُكمْ  يـُْؤِمنُ  َال e :pوقَاَل النَّبيُّ  ـ٧٦

رواه البخــاري ومســلم والترمــذي والنســائي وابــن ماجــه عــن  iَأْجَمِعــينَ  َوالنَّــاسِ 
                أنس رضي اهللا عنه .

               "صحيح"
  عبد العزيز بن صهيب ،من طريق : )٤٩٢٨والنسائي ()١٤ه البخاري (ارو  

) ٦٤,٦٣ومســـــــلم ()١٣٤٤٩,١٣٤٠٢,١٢٦٧٦,١٢٣٤٩(أحمـــــــد ورواه
  كالهما ؛ ،)  من طريق قتادة ٦٢) وابن ماجه (٤٩٢٧والنسائي (

ـــادة )  ـــن صـــهيب وقت ـــز ب ـــد العزي ـــس . عـــن( عب  ) أيضـــا١٣ورواه البخـــاري ( أن
            من حديث أبي هريرة . )٤٩٢٩والنسائي (،

 وحـب نبـيكم حـب خصـال ثـالث علـى أوالدكـم أدبـوا e :pوقال النبـي ـ٧٧
 مـع ظلـه إال ظـل ال يـوم اهللا ظـل فـي القـرآن حملـة فـإن القـرآن وقـراءة بيتـه أهل
رواه أبو نصر الشِّيرازي والديلمي وابـن النجـار عـن علـي  iوأصفيائه اهللا أنبياء

       رضي اهللا عنه .



 ٥٤

                                                   "جدا ضعيف"
وبـّين مـا فيـه مـن  )٢١٦٢في السلسلة الضـعيفه (ي ونقل األلباني إسناد الديلم

   : فقال العلل
 حسـن حـدثنا:  الحسـين بـن محمـد بن جعفر عن)  ١/١/٢٤(  الديلمي رواه 
 الــرحمن عبــد بـن مخــارق عــن األسـود]  أبــي[  بــن صـالح حــدثنا : الحســين بـن
   . مرفوعا علي عن أبيه عن محمد بن جعفر عن

  : علل فيه ، جدا ضعيف وإسناده
 أبـي بـن صـالح:  الثانيـة.  ترجمـة له أجد لم ؛ الرحمن عبد بن مخارق:  ألولىا

  " . واه"  : الذهبي قال ؛ األسود
  : حاتم أبو قال ؛ الكوفي العرني هو ، الحسين بن حسن:  الثالثة

  " . بصدوق ليس" 
  " : الميزان"  في الذي أنه الظاهر.  الحسين بن محمد بن جعفر:  الرابعة

 هـارون بـن يزيـد عـن علـي بـن الحسـين بـن علي بن جعفر بن محمد بن جعفر" 
  الجوزقـاني قـال.  وغيـره الكـريم عبـد بـن شـريح عنـه روى ، وغيرهمـا نعـيم وأبي
  " . مجروح" :  األباطيل" في
ــ وقــال النبــي٧٨ ــؤمن ال e :pـ  نفســه، مــن إليــه أحــب أكــون حتــى أحــدكم ي

 مـن إليـه أحـب وذريتـي رته،عت من إليه أحب وعترتي أهله، من إليه أحب وأهلي
رواه الطبرانـي والبيهقـي عـن عبـد الـرحمن بـن أبـي ليلـى عـن أبيـه رضـي  iذريته

  . (كنز)اهللا عنه 
  " ضعيف"  

 محمـد من طريـق : )٥٧٩٠في األوسط (و ) ٦٤١٦رواه الطبراني في الكبير (
  . ليلى أبي بن الرحمن عبد عن عتيبة بن الحكم عن ليلى أبي بن
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ة مـــن المدلســـين ، نيـــعتيبـــة ذكـــره الحـــافظ فـــي المرتبـــة الثا الحكـــم بـــن : وفيـــه
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ـ "صدوق سيئ الحفظ" كمـا فـي التقريـب 

.                                                           
 بــن محمــد وفيــه والكبيــر االوســط فــي الطبرانــي رواه وقــال فــي مجمــع الزوائــد :

  .به يحتج ال الحفظ سئ وهو ليلى أبي نب عبدالرحمن
 يَـْأِتيَ  َأنْ  يُوِشـكُ  َبَشـرٌ  أَنَـا فَِإنََّمـا النَّـاسُ  أَيـَُّهـا َأَال  بـَْعدُ  َأمَّا e :pـ وقال النبي٧٩

 َوالنُّـورُ  اْلُهـَدى ِفيـهِ  اللَّـهِ  ِكتَـابُ  َأوَُّلُهَمـا ثـََقلَـْينِ  ِفيُكمْ  تَاِركٌ  َوأَنَا فَُأِجيبَ  رَبِّي َرُسولُ 
ـرُُكمْ ... بـَْيتِـي َوَأْهـلُ  .بِـهِ  َواْسَتْمِسـُكوا اللَّـهِ  ِبِكتَـابِ  ُخُذوافَ   بـَْيتِـي َأْهـلِ  ِفـي اللَّـهَ  ُأذَكِّ

ـرُُكمْ  بـَْيتِـي َأْهـلِ  ِفـي اللَّهَ  ُأذَكِّرُُكمْ  رواه اإلمـام وعبـُد بـُن  iبـَْيتِـي َأْهـلِ  ِفـي اللَّـهَ  ُأذَكِّ
  هللاُ عنُه .َحميٍد ومسِلٌم عْن زَيِد بِن َأرَقم َرضَي ا

  " صحيح "
 ) من طريق :٤٤٢٥) ومسلم (٢٦٧) وعبد بن حميد (١٨٤٦٤رواه أحمد (

:  يقـول ، أرقـم بـن زيـد سـمعت:  قـال ، حيـان بـن يزيـد عـن ، التيمي حياني أب
ــا قــام ــم عليــه وأثنــى اهللا فحمــد وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول فين ..   قــال ث

  فذكره
ــ وقــال النبــي ٨٠  علــى يصــلى حتــى الســماء عــن بمحجــو  دعــاء كــلe :pـ
رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس رضي  iوسلم عليه اهللا صلى النبي

  اهللا ، ورواه البيهقّي عْن علّي رضي اهللا عنه موقوفا . 
  بشواهده "   حسن" 

   نوفل بن سليمان . ) مرفوعا من طريق :١٥٣٨رواه في شعب اإليمان (
  " كما في الميزان .ونوفل بن سليمان" ضعفه الدارقطني
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مــن ) موقوفــا ١٥٣٧( أيضــا ) وفــي الشــعب٧٣٢رواه الطبرانــي فــي األوســط (و 
وعــامر بــن ســيال "مجهــول" قالــه الحــافظ فــي  موقوفــا . ســيال بــن عــامر طريـق :

  اللسان .
 أبـــي عـــن الكـــريم عبـــد كالهمـــا'' عـــامر بـــن ســـيال ونوفـــل بـــن ســـليمان''عن :

   .طالب أبي بن علي عن رةضم بن عاصم و الحارث عن الهمداني إسحاق
"  الكـالم ذم"  في الهروي) وعزاه إلى ٢٠٣٥وله شواهد أورده في الصحيحة(

  وقال : .  طريقه من الديلمي و الشيخ أبو و ، له
  " . أشبه الموقوف و 

 قــرة أبــي عــن) ٤٤٨( الترمــذي أخرجــه مــا شــواهده مــن و قــال األلبــاني أيضــا :
 بـــين موقـــوف الـــدعاء إن: "  القـــ عمـــر عـــن المســـيب بـــن ســـعيد عـــن األســـدي
 عليـه اهللا صـلى نبيـك علـى تصـلي حتـى شـيء منـه يصعد ال ، األرض و السماء
  " .  وسلم

  .  الرأي قبل من يقال ال مثله ألن المرفوع حكم في هو و
 iَصـَالةً  َعلَـيَّ  َأْكثـَـُرُهمْ  اْلِقَياَمـةِ  يـَـْومَ  بِـي النَّـاسِ  َأْوَلى إنّ e :pـ وقال النبي٨١

   سائي وابن حبان عن ابن مسعود رضي اهللا عنه .رواه الن
  "ضعيف"

 يـَْعُقــــوبَ  بْــــنُ  ُموَســــى مــــن طريــــق : ) ٩١٣وابــــن حبــــان ()٤٤٦رواه الترمـــذي (
ادٍ  بْـنَ  اللَّـهِ  َعْبدَ  َأنَّ  َكْيَسانَ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َحدَّثَِني الزَّْمِعيُّ   اللَّـهِ  َعْبـدِ  َعـنْ  َأْخبَــَرهُ  َشـدَّ

  َمْسُعودٍ  ْبنِ 
  .   غريب حسن  الترمذي: لوقا
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  بن اهللا عبد أخبرني:  قال ، الزمعي يعقوب بن موسى يرويه حديث وهو قلت :
 بـن اهللا وعبـد.    مسـعود بن اهللا عبد عن أخبره شداد بن اهللا عبد أن ، كيسان
  الزمعي يعقوب  بن موسى إال عنه روى يعرف وال ، حاله تعرف ال كيسان
ــ٨٢ ــيَّ  لَّىَصــ َمــنْ  e pوقــال النبــي ـ ــهِ  اللَّــهُ  َصــلَّى َواِحــَدةً  َصــَالةً  َعَل  َعْشــرَ  َعَلْي

رواه أحمـــد  iَورَفَـــَع لَـــُه َعْشـــَر َدرََجـــاتٍ  َخِطيئَـــاتٍ  َعْشـــرَ  َعْنـــهُ  َوَحـــطَّ  َصـــَلَواتٍ 
    والنسائي والحاكم عن أنس رضي اهللا عنه .

  " صحيح" 
  كلهم )١٩٧٦) والحاكم (١٢٨٠) والنسائي (١٣٢٥٧رواه أحمد (

 بْــنُ  أَنَــسُ  َحــدَّثـََنا قَـالَ  َمــْرَيمَ  أَبِــي بْــنِ  بـَُريْـدِ  َعــنْ  ِإْســَحقَ  أَبِــي بْـنُ  يُــوُنسُ  يــق :مـن طر 
  . َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  َماِلكٍ 
 َأرُدَّ  َحتَّـى ُروِحـي َعلَـيَّ  اللَّـهُ  َردَّ  ِإالَّ  َعَليَّ  ُيَسلِّمُ  َأَحدٍ  ِمنْ  َماe pـ وقال النبي٨٣
   رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي اهللا عنه . iالسََّالمَ  َعَلْيهِ 

  "اإلسناد حسن"
َوةُ  َحدَّثـََنا اْلُمْقِرئُ  َحدَّثـََنا َعْوفٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثـََنا)١٧٤٥رواه أبو داود (  َعنْ  َحيـْ

  ُهَريـَْرةَ  أَِبي َعنْ  ُقَسْيطٍ  ْبنِ  لَّهِ ال َعْبدِ  ْبنِ  َيزِيدَ  َعنْ  زِيَادٍ  ْبنِ  ُحَمْيدِ  َصْخرٍ  أَِبي
 رجاله حسن، إسناد وهذا:  )١٧٧٩وقال األلباني في صحيح سنن أبي داود (

 وال حفظـه، قبـل مـن بعضـهم فيـه تكلـم قـد زيـاد بن حميد أن غير ثقات؛ كلهم
 صـدوق:" بقولـه الحـافظ أشـار ذلـك وإلـى. الحسن مرتبة عن حديثه ذلك ينزل
 شــيخه وقــال".  ثقــات ورجالــه) :" ٦/٣٧٩" ( الفــتح" فــي قــال ولــذلك".  يهــم

  ) :١/٢٧٩"(اإلحياء تخريج" في العراقي الحافظ
  .المصري الرحمن عبد أبو يزيد بن اهللا عبد هو: والمقرئ". جيد سنده"
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 عشـراً  يمسـي وحـين عشـراً  يصـبح حـين علـى صـلى مـنe pـ وقال النبي٨٤ 
  عن أبي الدرداء رضي اهللا عنه .رواه الطبراني  iالقيامة يوم شفاعتي أدركته

  " ضعيف "
مــن  قلــت : أورده ابــن القــيم فــي كتابــه " جــالء األفهــام " وعــزاه إلــى الطبرانــي

  : حديث أبي الدرداء
 بـن بقية حدثنا الجرجسي ربه عبد بن يزيد حدثنا الصباح عمر بن حفص حدثنا
 معـدان بـن خالـد سـمعت قال األلهاني زياد بن محمد بن إبراهيم حدثني الوليد
  . عنه اهللا رضي الدرداء أبي عن يحدث

  . انقطاع وفيه:  في تخريج اإلحياء العراقي الحافظ قالو  
 ألن انقطـــاع فيـــه لكـــن جيـــد أحـــدهما بإســـنادين الطبرانـــي رواه:  الهيثمـــي وقـــال
  .الدرداء أبي من يسمع لم خالدا
 اجـةح مئـة لـه اهللا قضـى مـرة مئـة يـوم كل علي صلى منe pـ وقال النبي٨٥

رواه ابـن النجـار عـن جـابر رضـي اهللا  iلدنياه منها وثالثين ألخرته منها سبعين
  عنه (كنز) .
  " موضوع "

   :في جالء األفهام  ابن القيم أوردهو 
 احمـد بـن إبـراهيم اخبرنـا العاصـمي الصـمد عبـد حـدثنا الحـافظ مندة ابن وقال

 بــن امحمــدحدثن متويــه بــن ســهل حــدثنا درســتويه بــن محمــد حــدثنا المســتملي
 المنكـدر بـن محمـد حـدثنا الهـذلي بكـر أبـو حـدثنا بكـار بـن عباس حدثنا عبيد
  . عنه اهللا رضي جابر عن

  . فيه ؛ أبوبكر الهذلي "أخباري متروك الحديث "كذا قال في التقريب
  وعباس بن بكار ، هو الغالبي "كذاب "كما في الديوان .
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 يبشـر حتـى يمـت لـم رةم ألف يوم في علي صلى من e :pـ وقال النبي٨٦ 
   "   رواه أبوالشيخ عن أنس رضي اهللا عنه (كنز) . i"بالجنة

  " جداً  ضعيف "

كما عزاه إلیھ السخاوي في "  –ھذا الحدیث رواه أبو الشیخ األصبھاني 
)، وحكم علیھ بالنكارة ، ونقل الحكم بنكارتھ أیضا ٩٥القول البدیع " (

  .-عن الحافظ ابن حجر 

أللباني رحمھ اهللا حدیثا قریبا من لفظھ : ( من صلى وقد خرج الشیخ ا
علي في یوم ( الجمعة ) ألف مرة ؛ لم یمت حتى یرى مقعده من الجنة ) 

  ، حیث جاء في كالمھ رحمھ اهللا :

) عن محمد ١/ ١٧٢" ضعیف جدًا : رواه ابن سمعون في " األمالي " (
: أخبرنا الحكم  بن عبد العزیز الدینوري : أخبرنا قرة بن حبیب القشیري

  بن عطیة عن ثابت عن أنس بن مالك مرفوعًا .

ومن ھذا الوجھ : أخرجھ ابن شاھین في "الترغیب والترھیب" (ق 
  ) مشیرًا إلى تضعیفھ .٢٨١/ ٢) ؛ وإلیھ عزاه المنذري (٢/ ٢٦١

: وعلتھ : الحكم بن عطیة ؛ فإنھ ضعیف ؛  -أي الشیخ األلباني  –قلت 
  كما في "التقریب" .

  الدینوري شر منھ ؛ قال الذھبي : لیس بثقة ؛ أتى ببالیا .و

مصورة الجامعة  - ٢٣٤لكن رواه األصبھاني في " ترغیبھ " (ص 
اإلسالمیة) من طریق محمد بن عبد اهللا بن محمد بن سنان القزاز 

  البصري : أخبرنا قرة بن حبیب بھ .

... عن محمد ومحمد بن عبد اهللا بن محمد ؛ لم أعرفھ ، ولعل األصل : "
بن سنان" ؛ فإن محمد بن سنان القزاز البصري معروف ، وھو ضعیف 

  . واهللا أعلم .

) : " رواه ابن شاھین في " ٩٥وقال السخاوي في "القول البدیع" (ص 
ترغیبھ " وغیره ، وابن بشكوال من طریقھ ، وابن سمعون في "أمالیھ" 

وأخرجھ الضیاء في " ؛ وھو عند الدیلمي من طریق أبي الشیخ الحافظ ، 
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المختارة " وقال : ال أعرفھ من حدیث الحكم بن عطیة ، قال الدارقطني : 
حدث عن ثابت أحادیث ال یتابع علیھا . وقال أحمد : ال بأس بھ ؛ إال أن 
أبا داود الطیالسي روى عنھ أحادیث منكرة . قال : وروي عن یحیى بن 

  معین أنھ قال : ھو ثقة .

: وقد رواه غیر الحكم ، وأخرجھ أبو الشیخ من  - أي السخاوي –قلت 
طریق حاتم ابن میمون عن ثابت ؛ ولفظھ : ( لم یمت حتى ُیَبشََّر بالجنة 

. (  

یعني الحافظ ابن حجر  -وبالجملة فھو حدیث منكر كما قالھ شیخنا 
  .-العسقالني رحمھ اهللا 

ین ) : أخرجھ ابن شاھ١٤٥( - یعني السخاوي  –وقال في مكان آخر 
بسند ضعیف " انتھى النقل عن الشیخ األلباني رحمھ اهللا باختصار من " 

  )٥١١٠السلسلة الضعیفة " (رقم/

ــه وســلم ٨٧ ــ وقــال النبــي صــلى اهللا علي ــاء علــى صــلواpـ  كمــا ورســله اهللا أنبي
رواه أحمــد والخطيـــب عــن أبـــي  i أرســلت كمـــا أرســلوا فـــإنهم علــي تصــلون
 بـن أحمـد"هنـا' والمـراد بـه  ' رواه أحمـدقلت : وأطلـق " أحمـد" بقولـه هريرة .
  "الحسين أبو ميمون

  "ضعيف" 
) ١٥١رواه البيهقـــــي فـــــي" الـــــدعوات الكبيـــــر"من طريـــــق وكيـــــع بـــــن الجـــــراح (

مــــن طريــــق عمــــر بــــن هــــارون  واإلســــماعيلي فــــي" فضــــل الصــــالة علــــى النبــــي"
 ، هريــرة أبـي عــن ، ثابـت بــن محمـد عــن ، عبيـدة بــن موسـى عــن )كالهمـا٤٣(

 بعـثهم اهللا فـإن " إّال أنهمـا قـاال ::  وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسول قال:  قال
  " بعثني كما

قلت : وفيه محمد بن ثابت وهو ابن شراحبيل وفي التقريب "مقبول"  وموسـى 
  بن عبيدة هو" ابن نشيط بن عمر الربذي " ضعيف ؛ كذا في التقريب .
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 صـالة فـان جمعـة يـوم كـل فـي الصـالة مـن علـي اكثرواe pـ وقال النبي ٨٨
 اقـربهم كـان صـالة علـي اكثـرهم كـان فمن جمعة يوم كل في علي تعرض امتي
   رواه البيهقي عن أبي أمامة رضي اهللا عنهما (كنز) .iمنزلة مني

  "ضعيف"
 حـدثنا، عبيـد بـن أحمـد أنبأنـا، عبـدان بـن أحمـد بـن علـي حـدثنا: البيهقي فقال

 بـرد عـن، سـلمة بـن حماد ثناحد، الحجاج بن إبراهيم حدثنا، سعيد بن الحسن
 عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول قـال: قال أمامة أبي عن، الشامي مكحول، سنان بن

  . .  .   فذكره .  وسلم
  :علتان الحديث لهذا وقال ابن القيم في جالء األفهام :

  .غيره و معين بن يحيى وثقه وقد، فيه تكلم قد سنان بن برد أن: أحدهما
   .أعلم واهللا، أمامة أبي من يسمع لم إنه: قيل قد والمكح أن: الثانية العلة

  قلت : وبه جزم أبوحاتم .
 القيامـة يـوم جـاء مـرة مائـة الجمعـة يوم علي صلى منe  pوقال النبي ـ٨٩  

رواه أبـو نعـيم فـي الحليـة  iلوسـعهم كلهم الخلق بين النور قسم لو نور ومعه
  م (كنز)عن علّي بن الحسين عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه

  " ضعيف "
 محمد ثنا بنيسابور الحافظ عبداهللا بن محمد عبداهللا أبو حدثنا أبو نعيم : رواه
 بـن علـي عـن عجـالن بـن محمد عن أدهم بن ابراهيم عن أبيه عن معاذ أبي بن

   طالب ابي بن علي عن أبيه عن  الحسين
  . عجالن وابن ابراهيم حديث من غريب وقال أبو نعيم :
  نعنة محمد بن عجالن .قلت : وفيه ع
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 صـغير تـابعي المـدني عجـالن بـن محمد قال الحافظ في الطبقات المدلسين :
  . بالتدليس حبان بن وصفه مالك شيوخ من مشهور

  قلت : وذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين ووصفهم بقوله :
 صـرحوا بمـا اال أحـاديثهم مـن االئمـة يحـتج فلـم التـدليس من أكثر من : الثالثة
 المكـي الزبيـر كـأبي قبلهم من ومنهم مطلقا حديثهم رد من ومنهم بالسماع فيه
٠  

ـــ وقـــال النبـــي صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ٩٠  َفـــِإنَّ  ، َعَلـــيَّ  َفَصـــلُّوا ُكْنـــُتمْ  َحْيُثَمـــاpـ
ُلغُِني َصالَتُكمْ   "   رواه الطبراني عن الحسين بـن علـّي رضـي اهللا عنهمـا . iتـَبـْ
  " لغيره صحيح

 بـن ُحَمْيـدُ  من طريق : )٣٧٢) وفي األوسط (٢٦٦٣رواه الطبراني في الكبير(
َنبَ  أَِبي  َرُسـولَ  َأنّ  ، أَبِيـهِ  َعـنْ  ، طَالِـبٍ  أَِبي بن َعِليِّ  بن َحَسنِ  بن َحَسنِ  َعنْ ،  زَيـْ
  . َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ 

 بـن حميد وفيه واألوسط الكبير في الطبراني رواه وقال الهيثمي في المجمع : 
  .الصحيح رجال رجاله وبقية أعرفه، ولم زينب أبي

 اهللا رســول قــال: قــال عنــه اهللا رضــي هريــرة أبــيقلــت : ولــه شــاهد مــن حــديث  
 فصـلوا كنـتم وحيثمـا قبـورا، بيـوتكم تجعلـوا وال .عيـدا قبـري تتخذوا ال): (ص(

  ).تبلغني صالتكم فإن علي،
  حسن، بإسناد) ٩٠٣٩( وأحمد) ٢٠٤٤( داود أبو أخرجه

 وهــو مســلم، شــرط علــى وهــو ):٢١٩وقــال األلبــاني فــي أحكــام الجنــائز (ص
  .وشواهد طرق من له مما صحيح
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 فيحــدث تحــدثون خيــر لكــم ووفــاتي لكــم خيــر حيــاتيe pـــ وقــال النبــي ٩١
 رأيـت وإن اهللا حمدت خيرا رأيت فإن أعمالكم علي عرضت مت أنا فإذا لكم
  رواه إبن سعيد عن بكر بن عبد اهللا (مرسال) . i لكم اهللا استغفرت شرا

   "ضعيف" 
 جسـر ثنـا فتيبـة بن الحسن حدثنا) ٩٥٧( في بغيته أسامة أبي بن الحارث رواه
  مرسال . المزني اهللا عبد بن بكر عن فرقد بن

  ضعيف جعفر أبو فرقد بن جسر :)١٠٧(قال النسائي في الضعفاء 
 نائِيـاً  علـيَّ  صـّلى وَمـن سـمعته، قبـري عند عليَّ  صّلى َمنe pـ وقال النبي٩٢
ــاه أمــر وكفــى يبلغنــي ملكــا وجــل عــز اهللا وكــل ــه دني ــه وكنــت وآخرت  أو شــهيدا ل
  رواه البيهقي والخطيب عن أبي هريرة رضي اهللا عنه (كنز) . i شفيعا

  " موضوع "
ــب فــي تاريخــه ()و ٤١٥٦,١٥٨٣وراه البيهقــي فــي الشــعب (  )١٣٧٧الخطي

 بـــن محمـــدابـــن الجـــوزي فـــي الموضـــوعات مـــن طريـــق : فـــي ترجمـــة الســـدي، و 
... e اهللا رسـول قـال: قـال هريـرة أبـى عـن صـالح أبى عن االعمش عن مروان

    فذكره .
  .السدى هو مروان بن ومحمد يصح، ال حديث هذا : ابن الجوزيوقال 
  .كذاب: نمير ابن وقال .بثقة ليس: يحيى قال
  .متروك: النسائي وقال .ذاهب: السعدى وقال
  .اعتبارا إال حديثه كتب يحل ال: حبان ابن وقال
  .بمحفوظ وليس االعمش حديث من الحديث لهذا أصل ال: العقيلى قال
 ذنـب لـه غفـر صـالة مـائتي الجمعـة يـوم علـى صـلى منe pـ وقال النبي ٩٣
  رواه الديلمي عن أبي ذر رضي اهللا عنه . iعام مائتي
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  " ضعيف "
  . يصح ال:  السخاوي قال 

 فـان قدحـه فـي مـاءه يجعـل الراكـب كقدح تجعلونى الe  pقال النبيـ و ٩٤
رواه  iوآخــره واوســطه كالمكــم اول فــي اجعلــوني صــبه واال شــربه إليــه احتــاج

  مسعود رضي اهللا عنه . ابن النجار عن ابن 
  " ضعيف "

) وعبـــــد بـــــن حميـــــد فـــــي المســـــند ٣١١٧رواه عبـــــد الـــــرزاق فـــــي المصـــــنف (
) والشـــهاب القضـــاعي فـــي المســـند ١٥٣٩) والبيهقـــي فـــي الشـــعب (١١٣٤(
  .من حديث جابر رضي اهللا عنه  )٨٧٦(

 عـن ، التيمي إبراهيم بن محمد عن ، عبيدة بن موسى من طريق : ُرويقلت : 
  ... به .اهللا عبد بن جابر

  وموسى بن عبيدة ضعفه الحافظ في التقريب . وقال في الكاشف  
  " ضعفوه "

 )آخــر وفــي الــدعاء وســط وفــي الــدعاء أول فــي اجعلــوني وفــي روايــة :( وقولــه :
  )١١٣٤وهي زيادة ضعيفة في آخرالحديث عند عبد بن حميد في المسند(

ـــ وقـــال النبـــي ٩٥ َعاء،e pـ  َعَلـــى َصـــلِّ  اللَُّهمَّ َصـــُلوا َعَلـــيَّ واْجَتِهـــُدوا ِفـــي الـــدُّ
ــدٍ  ــدٍ  آلِ  َوَعَلــى ُمَحمَّ ــا ُمَحمَّ ــَراِهيمَ  َعَلــى َصــلَّْيتَ  َكَم ــ َوآلِ  ِإبـْ  َحِميــدٌ  ِإنَّــكَ  َراِهيمَ ِإبـْ
ــدٍ  َعَلــى بَــاِركْ  اللَُّهــمَ  ◌َ  َمِجيــدٌ  ــدٍ  آلِ  َوَعَلــى ُمَحمَّ ــَراِهيمَ  َعَلــى بَارَْكــتَ  َكَمــا ُمَحمَّ  ِإبـْ
ـــَراِهيمَ  َوآلِ  رواه أحمـــد والبخـــاري ومســـلم وأبـــو داود  iَمِجيـــدٌ  َحِميـــدٌ  ِإنَّـــكَ  ِإبـْ

  والنسائي عن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه .
  " صحيح "  
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) ، والبخــــــــــــــــــــاري ١٧٤٣١,١٧٤٢٥,١٧٤١٠,١٧٤٠٩رواه أحمــــــــــــــــــــد (
) ، ٨٣٠وأبــــــــــــــــو داود ( ) ،٦١٤ومســــــــــــــــلم ( ) ،٥٨٨٠,٤٤٢٣,٣١١٩(

 َعـــنْ  ) جميعـــا عـــن :٨٩٤) وابـــن ماجـــه (١٢٧٢,١٢٧١,١٢٧٠والنســـائي (
َلى أَِبي اْبنِ           َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُعْجَرةَ  ْبنِ  َكْعبِ  َعنْ  لَيـْ
نَـا َصـلَّى ِإَذا اْألَْوفَـى بِاْلِمْكيَـالِ  َيْكتَـالَ  َأنْ  رَّهُ َسـ َمـنْ e  pــ وقـال النبـي ٩٦  َعَليـْ
ــلَ  ــلْ  اْلبَـْيــتِ  َأْه ْليَـُق ــدٍ  َعَلــى َصــلِّ  اللَُّهــمَّ  فـَ ــهِ  اْلُمــْؤِمِنينَ  أُمََّهــاتِ  َوَأْزَواِجــهِ  ُمَحمَّ  َوُذرِّيَِّت

ــَراِهيمَ  آلِ  َعَلــى َصــلَّْيتَ  َكَمــا بـَْيِتــهِ  َوَأْهــلِ  رواه أبــو داود  iَمِجيــدٌ  يــدٌ َحمِ  ِإنَّــكَ  ِإبـْ
  والنسائي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه .

    " ضعيف "
 َيَســـارٍ  بْـــنُ  ِحبَّـــانُ  َحـــدَّثـََنا ِإْســـَمِعيلَ  بْـــنُ  ُموَســـى َحـــدَّثـََنا ) :٨٣٢( وقـــال أبـــو داود

 َحـدَّثَِني َكرِيـزٍ  بْـنِ  هِ اللَّـ ُعبَـْيـدِ  بْـنِ  طَْلَحةَ  ْبنُ  اللَّهِ  ُعبَـْيدُ  ُمَطرِّفٍ  أَبُو َحدَّثَِني اْلِكَالِبيُّ 
  ُهَريـَْرةَ  أَِبي َعنْ  اْلُمْجِمرِ  َعنْ  اْلَهاِشِميُّ  َعِليٍّ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ 
 عمره آخر في اختلط إنه البخاري وقال حبان ابن وثقه يسار بن وحبان قلت :
 مـا فيـه حديثـه عـدي ابن وقال بالمتروك وال بالقوي ليس الرازي حاتم أبو وقال
   . عنه ذكر الذي تالطاالخ ألجل فيه

والحــديث أوده ابــن القــيم فــي جــالء األ فهــام وعــزاه إلــى النســائي مــن حــديث 
   وقال : علي بن أبي طالب

 حبـان حـدثنا عاصـم بـن عمـرو حـدثنا األزهـر أبي عن مسنده في النسائي وروى
 عـن علـي بـن محمـد عن الخزاعي طلحة بن الرحمن عبد عن الكالبي يسار بن

  ... به . عنه اهللا رضي علي عن الحنفية بن محمد
  : وقد أشار ابن القيم أن لهذا الحديث علتين وهما : قلت
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 فـرواه فيـه عاصـم بـن عمـرو خـالف التبوذكي إسماعيل بن موسى أن إحداهما :
ــان عــن ــو حــدثني يســار بــن حب  عطــاء بــن محمــد حــدثني الخزاعــي المطــرف أب

 يكتـال أن سـره من قال اهللا رسول أن هريرة أبي عن المجمر نعيم عن الهاشمي
  . به إسماعيل بن موسى عن داود أبو ورواه فذكره األوفى بالمكيال

 بـن الـرحمن عبـد عن يسار بن حبان أخبرنا قال عاصم بن عمرو أن : خرىواأل
 بـن اهللا عبيـد بـن طلحـة بـن اهللا عبيـد إسـماعيل بـن موسى وقال الخزاعي طلحة
 حبـان البـن والثقـات حـاتم أبـي بـنا وكتـاب البخاري تاريخ في هو وهكذا كريز

 عاصـم بـن عمـرو يكـون أن فإمـا المـزي الحجـاج أبـي لشـيخنا الكمـال وتهذيب
 يعـرف ال مجهـول هـذا الـرحمن عبـد ولكـن اثنـين يكونـا أن وإمـا اسـمه فـي وهم
 وإن عاصــم بــن وعمــرو المتقــدمين مــن أحــد يــذكره ولــم الحــديث هــذا غيــر فــي
  . منه أحفظ إسماعيل بن فموسى به واحتجا ومسلم البخاري عنه روى كان
  iَشَفاَعِتى َلهُ  َوَجَبتْ  قـَْبِرى زَارَ  َمنْ e pوقال النبي ـ٩٧

  رواه ابن عدي والبيهقي عن ابن عمر رضي اهللا عنه . 
   " ضعيف "

ــــدارقطني ، )٤٠٠٠والبيهقــــي فــــي الشــــعب ( )١/٣٥١رواه فــــي الكامــــل ( وال
 بـن عـن نـافع عـن لعمـريا اهللا عبـد عن هالل بن موسى من طريق: ) ،٢٧٢٧(

   .e اهللا رسول قال قال عمر
 علــى يتـابع ال مجهـول العقيلــي قـال حـاتم أبــو قـال:  العبـدي وموسـى بـن هــالل

  . حديثه
 ، شـهيدا أو شـفيعا لـه كنـت زارنـي مـن «:  قـال أو  قبـري زار مـنُروي بلفظ : 

  » القيامة يوم اآلمنين من اهللا بعثه الحرمين أحد في مات ومن
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البيهقــــي فــــي الكبــــرى () ، وفــــي الشــــعب )،و ٦٤مســــند الطيالســــي (فــــي  رواه
 مـن رجـل حـدثني ، العبدي الجراح أبو ميمون بن سوار من طريق :) ،٣٩٩٥(

 : يقــول وســلم عليــه اهللا صـلى اهللا رســول ســمعت:  قـال ، عمــر عــن ، عمـر آل
  ... فذكره .

 الـذي لالرجـ أجـل مـن واه إسـناد وهـذا ) :٤/٣٣٣وقال األلبـاني فـي اإلرواء (
 وال الــذهبي وال حــاتم أبــي ابــن يــذكره فلــم أغفلــوه ميمــون بــن وســوار.  يســم لــم

 يوردوه لم ذلك ومع سوار بن ميمون:  فقال الرواة بعض قلبه نعم.  العسقالني
  . مجهول مغمور رجل أنه على يدل مما وهذا ميمون اسمه فيمن
 الــدَّْعَوةِ  َهــِذهِ  َربَّ  اللَُّهــمَّ  النِّــَداءَ  َيْســَمعُ  ِحــينَ  َقــالَ  َمــنْ e :pوقــال النبــي  ـــ٩٨

ـــًدا آتِ  اْلَقاِئَمــةِ  َوالصَّـــَالةِ  التَّامَّــةِ  َعثْــهُ  َواْلَفِضـــيَلةَ  اْلَوِســيَلةَ  ُمَحمَّ  َمْحُمـــوًدا َمَقاًمـــا َوابـْ
   iاْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َشَفاَعِتي َلهُ  َحلَّتْ  َوَعْدتَهُ  الَِّذي

لنسائي وابن ماجـه عـن جـابر رضـي رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وا
  اهللا .

  " صحيح " 
) ، وأبـو داود ٤٣٥٠,٥٧٩) ، والبخـاري (١٤٢٨٩رواه أحمد في المسـند (

) ، مـن ٧١٤) ، وابـن ماجـه (٦٧٣) ، والنسـائي (١٩٥) ، والترمذي (٤٤٥(
 اْلُمْنَكِدرِ  ْبنِ  دِ ُمَحمَّ  َعنْ  َحْمَزةَ  أَِبي ْبنُ  ُشَعْيبُ  َحدَّثـََنا قَالَ  َعيَّاشٍ  ْبنُ  َعِليُّ  طريق :

  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ 
ــ وعــن أبــي بــن كعــب رضــي اهللا عنــه قــال :٩٩  ُأْكِثــرُ  ِإنِّــي اِهللا، َرُســولَ  يَــاقـُْلــُت   ـ

 : قـُْلـتُ  :قَـالَ  ،" ِشـْئتَ  َمـا: " قَـالَ  ؟ َصـالَتي ِمـنْ  َلكَ  َأْجَعلُ  َفَكمْ  َعَلْيكَ  الصََّالةَ 
رٌ  فـَُهوَ  ِزْدتَ  َوِإنْ  ِشْئَت، امَ : " قَالَ  ؟ الرُّْبعُ   قَـالَ : فُقْلـُت : فالثـُّلُـَث ؟ قَـالَ  ،" َخيـْ

رٌ  فـَُهوَ  ِزْدتَ  َوِإنْ  ِشْئَت، َما"   ِشـْئَت، َما: " قَالَ   ؟ النِّْصفُ  فُقْلُت : :قَالَ  ،" َخيـْ
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ـــرٌ  فـَُهـــوَ  ِزْدتَ  َوِإنْ   ُتْكَفـــى ِإًذا قـــال : . ُكلََّهـــا صـــالتي لَـــكَ  َأْجَعـــلُ   : ِ َقـــالَ  ،" َخيـْ
  "  َذنـُْبكَ  َويـُْغَفرُ  ،َهمُّكَ 

  رواه أحمد والترمذي والحاكم (كنز) .
  " حسن "
) ، والترمـــذي ١٧٠عبـــد بـــن حميـــد( ) ،٢١٢٤٢أحمـــد فـــي المســـند ( رواه 
  ) ، والبيهقــــــــــــــي فــــــــــــــي الشــــــــــــــعب٣٨٩٤,٣٥٧٨) ، والحـــــــــــــاكم (٢٣٨١(
)١٤٩٩,١٤١٨( ،  
 بْـنِ  أُبَـيِّ  بْـنِ  الطَُّفْيـلِ  َعـنْ  َعِقيـلٍ  بْـنِ  مَّـدِ ُمحَ  بْـنِ  اللَّـهِ  َعْبـدِ  َعـنْ  ُسـْفَيانَ  من طريق : 

  . أَبِيهِ  َعنْ  َكْعبٍ 
 دعائـه فـي فليقـل صـدقة له يكن لم مسلم رجل أيماe   pـ وقال النبي١٠٠
 والمؤمنـــات المـــؤمنين علـــى وصـــل ورســـولك عبـــدك محمـــد علـــى صـــل اللهـــم

والنســائي رواه أبــو داود والترمــذي  iزكــاة لــه فإنهــا والمســلمات والمســلمين
  وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد َرضَي اللَّه َعنُه .

  " ضعيف "
ــان ٧٢٧٩الحــاكم (و  ) ،٦٤٠البخــاري فــي األدب المفــرد ( رواه ) ، وابــن حب

 بــــن عمــــرو أخبرنــــي ، وهــــب ابــــن ) مــــن طريــــق :١٢٢٧) ، والبيهقــــي (٩٠٤(
  الخدري سعيد بيأ عن حدثه ، الهيثم أبا أن حدثه ، السمح أبا إن ، الحارث
 أبـو ، لقـب دراج و الـرحمن عبـد اسمه یقال ، سمعان بن دراج فیه :

 بــن اهللا عبــد مــولى القــاص المصــرى مــوالهم الســهمى القرشــى الســمح
  .عمرو
 الهیــثم أبـى عــن حدیثـه فــى ، صـدوق  : فـي التقریــب حجــر ابـن عنـد

                            ضعف
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    ُل الدُّعاءِ َفضْ                              
 َســأََلكَ  َوِإَذا {أُمَّتَــُه بِــَأنَّ اَهللا تعــالى َأنــَزَل عليــه فيمــا َأنــَزَل : eَبشَّــر َرُســوُل اِهللا 

اعِ  َدْعـَوةَ  ُأِجيبُ  َقرِيبٌ  فَِإنِّي َعنِّي ِعَباِدي ْلَيْسـَتِجيُبوا َدَعـانِ  ِإَذا الـدَّ  َوْليُـْؤِمنُـوا لِـي فـَ
     ) .١٨٦بقرة اآلية (ال }يـَْرُشُدونَ  َلَعلَُّهمْ  ِبي

ــَرِم اِهللا َتعــالى :  ــَرَها ِبَك ــالَ {وَبشَّ ــوِني رَبُُّكــمُ  َوَق ــَتِجبْ  اْدُع غــافر اآليــة  } َلُكــمْ  َأْس
)٦٠. (  
 رَبـِّي ِبُكـمْ  يـَْعبَـأُ  َمـا قُـلْ {ِمْن ِإْعَراِضَها عِن الدُّ عاِء ِلَقوِل اِهللا َتعالى : eَوَحَذَرَها  

  ) .٧٧اآلية ( الفرقان }ُدَعاؤُُكمْ  َلْوَال 
َفـعَ  لَـنْ e :pقال النبي ـ١٠١ َعاءَ  َوَلِكـنَّ  قَـَدرٍ  ِمـنْ  َحـَذرٌ  يـَنـْ َفـعُ  الـدُّ ـا يـَنـْ  نـَـَزلَ  ِممَّ
َعاءِ  فـََعَلْيُكمْ  يـَْنِزلْ  َلمْ  َوِممَّا   iاللَّهِ  ِعَبادَ  بِالدُّ

  رواه أحمد والطبراني عن معاذ رضي اهللا عنه . 
  " ضعيف "

 ) ،٨٦٢(ي فHHHHي مسHHHHند الشHHHHھاب  والقضHHHHاع ) ،٢٢٠٤٤رواه أحمــــد ( 
رضـي اهللا  معـاذ عـن حوشـب بن شهر ) من طريق :٢٠١والطبراني في الكبير (

  عنه .
  . حوشب بن شهر لضعف ضعيف إسناده:  تعليق في  األرنؤوط شعيبوقال 

  . األوهام و اإلرسال كثیر صدوق  في التقریب : حجر ابن عندو  
فـــي  القضHHHاعي ا عنـــدمـــن حـــديث عائشـــة رضـــي اهللا عنهـــضـــعيف ولـــه شـــاهد 

) ٢٤٩٨والطبراني في األوسـط () ، ١٨١٣والحاكم ( )٨٦١,٨٥٩مسنده (
 عــن خالــد بــن عطــاف عــن منظــور بــن زكريــا ) ؛ مــن طريــق :٣٣، وفــي الــدعاء (

 مـن حـذر يغنـي ال:  بلفـظ ؛ رضـي اهللا عنهـا عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام
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ـــزل لـــم وممـــا نـــزل ممـــا ينفـــع والـــدعاء قـــدر ـــزل ءالـــبال وإن ين  الـــدعاء فيلقـــاه ين
  . القيامة يوم إلى فيعتلجان

 فـي الـذهبي وتعقبـه  يخرجـاه لـم و اإلسـناد صـحيح حديث هذا : وقال الحاكم
  . ضعفه على مجمع رجاله أحد منظور بن زكريا بأن التلخيص

 الحـديث منكـر:  البخـاري وقـال زرعـة أبـو ووهـاه معـين ابـن ضعفه الميزان وفي
  .يصح ال حديث:  الجوزي ابن لوقا الخبر هذا له وساق

) ، مــن ٨٦٠متابعــة عنــد القضــاعي فــي المســند ( ؛ هــذا وفــي حــديث عائشــة
 يقطـع شيء كان وإن قدر من حذر ينجي ال: ولفظه ؛ عائشة عن القاسمطريق 
 فــي تعــالى اهللا قــال وقــد الــبالء مــن ينفــع الــدعاء وإن يقطعــه التصــيح فــإن الــرزق
  . دعوا لما قال الخزي عذاب عنهم شفناك آمنوا لما يونس قوم إال كتابه

 أبـي آل مولى الدمشقي الرحمن أبوعبد الشامي الرحمن عبد ابن والقاسم هو :
  . األموي حرب بن سفيان
  .  مرسلة وعائشة مسعود وبن علي عن روايته أن حاتم أبو وذكر

 ولكـن ، القدر من الحذر ينفع ال : قال أنه عباس ابن عن صح وقد:  ) تنبيه( 
  . القدر من يشاء ما بالدعاء يمحو هللا

  . الذهبي ووافقه. اإلسناد صحيح" : وقال) . ٣٣٣٣( الحاكم أخرجه
 إليـه الرجـل رفـع إذا يسـتحيى كـريم حي تعالى اهللا إن p eـ وقال النبي١٠٢
رواه أحمــد وأبــو داود والترمــذي وابــن ماجــه  iخــائبتين صــفرا يردهمــا أن يديــه

  عنه . والحاكم عن سلمان رضي اهللا
  " صحيح "

)مــن ١٢٧٣، وأبـو داود ( مـن طريـق : يزيـد بـن هـارون )٢٢٦٠٠رواه أحمـد (
ــق : ُــوُنسَ  ْبــنَ  ِعيَســى طري ــق : ٣٤٧٩، والترمــذي ( ي ،  َعــِديٍّ  أَِبــي اْبــنُ )مــن طري
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) مــن ١٨٣٠والحــاكم ( َعــِديٍّ  أَبِــي ابْــنُ  مــن طريــق :،  )٣٨٥٥( وابــن ماجــه
 أَبِـي اْبنُ و  يُوُنسَ  ْبنَ  ِعيَسىو  يزيد بن هارون(ثالثتهم ؛  ، طريق : يزيد بن هارون

 َعــنْ  النـَّْهــِديِّ  ُعْثَمــانَ  أَِبــي َعــنْ  اْألَْنَمــاطِ  َصــاِحبُ  َمْيُمــونٍ  ْبــنُ  َجْعَفــرُ  عــن ) َعــِديٍّ 
  اْلَفاِرِسيِّ  َسْلَمانَ 

  لتقريب .اكما في    " یخطىء صدوق " َمْيُمونٍ  ْبنُ  َجْعَفرُ و 
  . األنماط بياع علي أبو ميمون بن جعفر نادهإس وفي وقال في عون المعبود :

 أبـو وقـال بثقـة لـيس مـرة وقـال بذاك ليس مرة وقال صالح معين بن يحيى قال 
 أبــو وقــال الحــديث فــي بقــوي لــيس حنبــل بــن أحمــد وقــال صــالح الــرازي حــاتم
  . به بأس ال أنه أرجو علي

د المحـاملي عنـ وهو ( يحي بن ميمون الضـبي )  المعلىو أبتابعه  قد و قلت : 
  )٨٨٠(عند ابـن حبـان فـي الصـحيح الزبرقان بن محمد و) ٤٢١في األمالي (

 الفارسـي سـلمان سمعت:  يقول النهدي عثمان يأب  عن ؛ )١٩٦٢والحاكم (
   ... فذكره .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال  : يقول

 تيمـيال سـليمان أنبـأ هارون بن يزيد) من حديث : ١٨٣٠ورواه الحاكم أيضا (
للحــديث  قلــت : و موقوفــا عنــه اهللا رضــي ســلمان عــن النهــدي عثمــان أبــي عـن

ــس حــديث مــن ؛ شــاهد المرفــوع وصــحح  )١٨٣٢عنــد الحــاكم ( مالــك بــن أن
 يديـه إليه يرفع أن عبده من يستحي كريم حي رحيم اهللا إن " ولفظه : إسناده ،

  ". خيرا فيهما يضع ال ثم
َجابَـةِ  ُموِقنُـونَ  َوأَنـُْتمْ  اللَّهَ  اْدُعواe pـ وقال النبي ١٠٣  َال  اللَّـهَ  َأنَّ  َواْعَلُمـوا بِاْإلِ

ــبٍ  ِمــنْ  ُدَعــاءً  َيْســَتِجيبُ  ْل رواه الترمــذي والحــاكم عــن أبــي هريــرة  iَالهٍ  َغاِفــلٍ  قـَ
   رضي اهللا عنه .

  " ضعيف "
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) ، والطبرانــــــــي فــــــــي الكبيــــــــر ١٧٧١) ، والحــــــــاكم (٣٤٠١وراه الترمــــــــذي (
 ، المري صالح ) ، من طرق عن :٥٢٦٦األوسط () ، والطبراني في ١٢٩٢(

 ، عنـه اهللا رضـي هريـرة أبـي عـن ، سـيرين بـن محمـد عن ، حسان بن هشام عن
  .eالنبي عن

  . البصرة زهاد أحد المزي صالح به تفرد اإلسناد مستقيم الحاكم قالو 
  . " النسائي تركه متروك صالح"  فقال الذهبي ورده

  " جازف فقد صحته عن فضال حسنه زعم نفم " وفي الفيض قال المناوي :
 َحَســنٌ  َحــدَّثـََنا) ٦٣٦٨( عنــد أحمــد فــي المســند "ضــعيف" قلــت : ولــه شــاهد

 َعْبـدِ  َعـنْ  اْلُحُبِلـيِّ  الـرَّْحَمنِ  َعْبـدِ  أَبِـي َعـنْ  َعْمـٍرو بْـنُ  َبْكـرُ  َحـدَّثـََنا َلِهيَعةَ  اْبنُ  َحدَّثـََنا
ـــنِ  اللَّـــهِ  ـــهِ  اللَّـــهُ  َصـــلَّى هِ اللَّـــ َرُســـولَ  َأنَّ  : َعْمـــٍرو ْب ـــوبُ  َقـــالَ  َوَســـلَّمَ  َعَلْي ـــةٌ  اْلُقُل  َأْوِعَي

ــُتمْ  فَاْســأَُلوهُ  النَّــاسُ  أَيـَُّهــا َوَجــلَّ  َعــزَّ  اللَّــهَ  َســأَْلُتمْ  فَــِإَذا بـَْعــضٍ  ِمــنْ  َأْوَعــى َوبـَْعُضــَها  َوأَنـْ
َجابَةِ  ُموِقُنونَ  ْلبٍ  َظْهرِ  نْ عَ  َدَعاهُ  ِلَعْبدٍ  َيْسَتِجيبُ  َال  اللَّهَ  فَِإنَّ  بِاْإلِ   . َغاِفلٍ  قـَ

   له الذهبي . قا " حدیثه تضعیف على العمل " وفیه ؛ ابن لهیعة :
 َأنْ  فَِإمَّـا َلهُ  اْسُتِجيبَ  ِإالَّ  ِبُدَعاءٍ  اللَّهَ  َيْدُعو رَُجلٍ  ِمنْ  َماe pـ وقال النبي ١٠٤
َيا ِفـي لَـهُ  يـَُعجَّلَ  نـْ  ُذنُوبِـهِ  ِمـنْ  َعْنـهُ  ُيَكفَّـرَ  َأنْ  َوِإمَّـا ةِ اْآلِخـرَ  ِفـي لَـهُ  يـُـَؤخَّر َأنْ  َوِإمَّـا الـدُّ
 رَبـِّي َدَعـْوتُ  : يـَُقـولُ  ◌َ  َيْستَـْعِجلْ  َأوْ  رَِحمٍ  َقِطيَعةِ  َأوْ  بِِإْثمٍ  َيدْعُ  َلمْ  َما َدَعا َما بَِقْدرِ 
   رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه . i ِلي اْسَتَجابَ  َفَما

  " السياق بهذا ضعيف"
 أبـي عـن ، زيـاد عـن ، سـليم أبـي بـن الليـث عن) ٣٥٣١( رقم رمذيالت أخرجه
  : – وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال:  قال هريرة
  " .الوجه هذا من غريب حديث هذا:" الترمذي وقال.  فذكره
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 حدیثـه یتمیـز لم و جدا اختلط صدوق؛ سليم أبي بن الليث وعلته:  قلت
  كذا قال في التقریب .  ؛ فترك
ــــاني فــــي الضــــعيفة : وقــــال  فــــي والبخــــاري ،) ٣٦٠٣( الترمــــذي أخرجــــه األلب

 عـــن) ٤٤٨/ ٢( وأحمـــد ،) ٤٩٧/ ١( والحـــاكم ،) ٧١١" (المفـــرد األدب"
  : الحاكم وقال ، مختصراً  به هريرة أبي عن ، وهب بن اهللا عبيد

  ! الذهبي ووافقه" ! اإلسناد صحيح"
  " :الميزان" في نفسه الذهبي قال ؛ هذا اهللا وعبيد!  قاال كذا

 فـــي حبـــان ابـــن وذكـــره.  يعـــرف ال ، منـــاكير أحاديثـــه:  حنبـــل بـــن أحمـــد قـــال"
  : الشافعي قال وكذلك)" . الثقات(
  . ذلك في تساهله من عرف لما ؛ إياه حبان ابن بتوثيق يعتد فال" . نعرفه ال"

 مرفوعـاً  هريـرة أبـي عـن صـحيح آخـر طريـق لـه الحـديث مـن الثـاني الشـطر لكن
  : بلفظ

:  قيـل ، يستعجل لم ما رحم قطيعة أو بإثم يدع لم ما للبعد يستجاب يزال ال"
 أر فلـم دعـوت وقـد دعـوت قـد:  يقـول:  قـال ؟ االسـتعجال مـا!  اهللا رسـول يا

  " .الدعاء ويدع ذلك عند فيستحسر ، لي يستجيب
  . عنه الخوالني إدريس أبي عن) ٨٧/ ٨( مسلم أخرجه
 عنــه أزهــر ابــن مــولى عبيــد أبــي طريــق مــن) ١٩٤/ ٤( والبخــاري ، هــو وأخرجــه
  : بلفظ مختصراً 

  " .لي يستجيب فلم ربي دعوت قد:  فيقول ، يعجل لم ما ألحدكم يستجاب"
  ) :٣٣٨٤( الترمذي وقال

  " .صحيح حسن حديث"
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 ؛ نحـوه مرفوعـاً  الخـدري سـعيد أبـي حـديث مـن شـاهد لـه ؛ منـه األول والشـطر
  : الثالثة في قال أنه إال
  " .أكثر اهللا:  قال ، نكثر إذن:  قالوا.  مثلها السوء من عنه صرفي أن وإما"

 والحــاكم ،) ٧١٠" (المفــرد األدب" فــي والبخــاري ،) ١٨/ ٣( أحمــد أخرجــه
  : وقال) ٤٩٣/ ١(
  . الذهبي ووافقه" . اإلسناد صحيح"

  . قاال كما وهو
 َواْلَكـْربِ  الشَّـَداِئدِ  دَ ِعْنـ لَـهُ  اللَّـهُ  َيْسـَتِجيبَ  َأنْ  َسرَّهُ  َمنْ e pـ وقال النبي ١٠٥

ْلُيْكِثــرْ  َعاءَ  فـَ رواه الترمــذي والحــاكم عــن أبــي هريــرة رضــي اهللا  iالرََّخــاءِ  ِفــي الــدُّ
  عنه .

  " حسن "
 مـــن طريـــق : )٣٣٠٤الترمـــذي () ، و ٦٣٩٦أبـــو يعلـــى فـــي المســـند ( أخرجـــه
 هريـرة أبـي عن حوشب بن شهر عن الليثي عطية بن سعيد حدثنا واقد بن عبيد
  e اهللا رسول قال:  قال عنه اهللا رضي

   " غريب: "  بقوله تضعيفه إلى الترمذي وأشار 
  وسنده مسلسل بالضعفاء ::  قلت

  بالقوي ليس وغيره النسائي وقال " حوشب بن شهر "أـ  
   األوهام و اإلرسال كثیر صدوق وفي التقریب :

  قاله في التقریب . " مقبول "  الليثي عطية بن سعيدب ـ 
  " حاتم أبو ضعفه " واقد بن بيدع ج ـ

 هريـرة أبـي عـن ، األلهـاني عامر أبي ) من طريق :١٩٥٥ورواه في المستدرك (
  e اهللا رسول قال:  قال ، عنه اهللا رضي
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 وأبـو ، صـالح بـأبي البخـاري احـتج اإلسـناد صـحيح حـديث « وقال الحاكم : 
  » صدوق وهو الهوزني أظنه األلهاني عامر

 ) .٥٩٣وحســــنه األلبــــاني فــــي الصــــحيحة ( . الحــــاكمتصــــحيح   وأقرالــــذهبي
 العبـد دعـا فـإذا آدم، بنـي بحـوائج موكـل جبريـل إنp e وقـال النبـي  ــ١٠٦
 دعـاءه، أسـمع أن أحـب ال فـإني حاجته، اقض: جبريل يا تعالى اهللا قال الكافر
 أســمع أن أحــب فــإني حاجتــه، احــبس: جبريــل يــا قــال المــؤمن، العبــد دعــا وإذا

  ابن النجار عن جابر رضي اهللا عنه (كنز) .رواه  iدعاءه
  " ضعيف"

 عــن ، جــابر عــن ، الزبيــر أبــي ) مــن طريــق :٩٦٧٧رواه البيهقــي فــي الشــعب (
  فذكره . ... قال أنه وسلم عليه اهللا صلى النبي

  قاله في التقريب . :" صدوق إال أنه يدلس" قلت : أبوالزبير المكي
   ، وقال :ابت البنائي عن ث) ٩٦٧٨وروى أيضا في الشعب مرسال (

  " المحفوظ هو هذا "
 َصلَّى ِإَذاpأَُمَته َكيَف تْدعوا فقال صلى اهللا عليه وسلم : eـ َوَلَقد َعلََّم ١٠٧
ْلَيْبـَدأْ  َأَحدُُكمْ   َعَلْيـهِ  اللَّـهُ  َصـلَّى النَّبِـيِّ  َعلَـى ْلُيَصـلِّ  ثُـمَّ  َعَلْيـهِ  َوالثـَّنَـاءِ  اللَّـهِ  بَِتْحِميـدِ  فـَ
   iَشاءَ  ِبَما بـَْعدُ  ْلَيدْعُ  ثُمَّ  َوَسلَّمَ 

َضـــاَلَة بـــن عبيـــٍد وابـــن حبـــان والحـــاكم والبيهقـــي عـــن فرواه أبـــو داود والترمـــذي 
  رضي اهللا عنه .

  " حسن "
). ٣٣٩٩( والترمــــــذي). ١٤٨١( داود وأبــــــو). ٢٢٨١١( أحمــــــد أخرجــــــه 

وابن حبـان  )٧٠٩( خزيمة وابن). ١٢٠٧( الكبرى وفي). ١٢٨٤( والنسائي
  جميعا من طرق : ) .٧٩٠والطبراني في الكبير ( . )١٩٦٠(
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  .فذكره ، الجنبي مالك بن عمرو عن ، هانئ بن حميد هانئ أبي عن
 ، قاعـدا -e- اهللا رسول بينا«:  ) .٣٤٧٦( عند الترمذي رشدين رواية وفي
 e- اهللا رسـول فقـال. وارحمني لي اغفر اللهم:  فقال ، فصلى رجل دخل إذ
 ، أهلـــه هـــو بمـــا اهللا فاحمـــد فقعـــدت صـــليت إذا ، ليالمصـــ أيهـــا عجلـــت:  -

 ، اهللا فحمــد ، ذلــك بعــد آخــر رجــل صــلى ثــم:  قــال. ادعــه ثــم ، علــي وصــل
ــــه فقــــال. -e- النبــــي علــــى وصــــلى  ادع ، المصــــلي أيهــــا:  -e- النبــــي ل
  .»تجب
 وعلـى ، محمد على يصلى حتى اهللا عن محجوب الدعاءe  pـ وقال ١٠٨
   عن علي رضي اهللا عنه . رواه أبو الشيخ i بيته أهل

  " ضعيف "
 عثمــــان بــــن ســــهل ) مــــن طريــــق :١٥٣٨( رواه البيهقــــي فــــي الشــــعب مرفوعــــا

 أبــي عــن ، الجــزري الكــريم عبــد عــن ، ســليمان بــن نوفــل حــدثنا ، العســكري
  ...فذكره . eقال : قال رسول اهللا  علي عن ، الحارث عن ، إسحاق

  ي الجرح والتعديل .قلت : ونوفل بن سليمان ضعفه ابن أبي حاتم ف
والراوي عنه ؛ سـهل بـن عثمـان قـال الحـافظ فـي التقريـب: أحـد الحفـاظ ، لـه  

  غرائب .
 ، يســـاف بـــن عـــامر مـــن طريـــق  : )١٥٣٧(ورواه أيضـــا موقوفـــا فـــي الشـــعب  

 بــن وعاصــم ، الحــارث عــن ، الهمــداني إســحاق أبــي عــن ، الكــريم عبــد حــدثنا
  . طالب أبي بن علي عن ، ضمرة

  عبد اهللا بن يساف " منكر الحديث " قاله ابن عدي في الكامل .وعامر بن 
  " تنبيه " قال المصنف : رواه أبو الشيخ عن علي رضي اهللا عنه .

  قلت : لم أقف على كتاب أبي الشيخ حتى أبحث في إسناده . 



 ٧٧

ــ وقــال  ١٠٩ َرَواه ابــُن  iنفســه دعــاء علــى فليــؤمن أحــدكم دعــا إذاe  pـ
  يَرة َرِضَي اهللا عنه . َعِديِّ عنْ  أبي ُهرَ 

  " ضعيف "
ــل ( ــق :٤/١٠٨رواه فــي الكام  أبــي عــن عطــاء عــن عمــرو بــن طلحــة) مــن طري

  e النبي عن هريرة
: فقـال عمـرو بـن طلحـة عـن ابـى سـألت:  قـال) ٢٠٩٧وفي الجرح والتعـديل(

  . عندهم الحديث لين بالقوى ليس مكى
  .ضعيف مكى: فقال عمرو بن طلحة عن زرعة أبو سئل وقال أيضا :

) اهللا أجـابهم إال بعضـهم ويـؤمن بعضـهم فيـدعوا مأل يجتمع ال( eـ وقال١١٠
  رواه الطبراني والحاكم والبيهقي عن حبيب بن سلمة اْلِفْهِري رضي اهللا عنه .

  " ضعيف "
البيهقـــي فـــي دالئـــل النبـــوة ) ، و ٣٥٣٦) ، والطبرانـــي (٥٤٧٨الحـــاكم ( رواه

 بـــن حبيـــب عـــن ، هبيـــرة ابـــن ثناحـــد:  قـــال لهيعـــة ابـــن مـــن طريـــق : )٣٠٣٩(
:  قـال العـدو أتى فلما.  الدروب فدرب ، جيش على أمر أنه ، الفهري مسلمة
 بعضـهم ويـؤمن بعضـهم فيـدعوا مـأل يجتمـع ال «:  يقول e اهللا رسول سمعت

   » اهللا أجابهم إال
 ، األعـدولى الحضرمى عقبة بن لهیعة بن اهللا عبد وابن لهیعة هو :

 المصـرى ، النضـر أبـو یقـال و ، الـرحمن عبـد أبـو ، الغافقى یقال و
  . التابعین أتباع كبار من ؛ القاضى الفقیه

 ابـن وروایـة كتبـه احتـراق بعـد خلـط ،"  صـدوق " وقال فـي التقریـب :
  . غیرهما من أعدل عنه وهب ابن و المبارك
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 َفــِإَذا ، ُظُهورَِهــابِ  َتْســأَُلوهُ  َوالَ  ، َأُكفُِّكــمْ  بُِبطُــونِ  اللَّــهَ  َســُلواe pـــ وقــال ١١١ 
رواه أبو داود والبیهقي عن ابـن عبـاس  iُوُجوَهُكمْ  ِبَها فَاْمَسُحوا فـََرْغُتمْ 

   رضي اهللا عنه .
 عبـــد  مـــن طريـــق  فـــي الكبـــرى )٢٩٦٩) ، والبيهقـــي (١٤٨٥رواه أبـــو داود (

 عـن حدثـه عمـن إسـحاق بن يعقوب بن اهللا عبد عن أيمن بن محمد بن الملك
  . اهللا عبد حدثني رظيالق كعب بن محمد
 واهيـة كلها كعب بن محمد عن وجه غير من الحديث هذا روي داود أبو قال
  .  أيضا ضعيف وهو أمثلها الطريق وهذا
   : وفيه علل : قلت
  " حســان ابــن صــالح " غيــره و ماجــه ابــن ســماه قــد و يســم لــم الــذي الرجــل أـــ

   قاله الحافظ في التقريب . "متروك"  : وهو
  " جماعة ضعفه"  : الكاشف في بيالذه وقال
  المدنى إسحاق بن یعقوب بن اهللا عبد ب ـ

  كذا في التقریب . " الحال مجهول"  
  الحجازى أیمن بن محمد بن الملك عبد ج ـ

  داود أبو ضعفه قال الذهبي في الكاشف :
 ينــدب ال" :  المجمــوع"  فــي النــووي قــالهــذا الحــديث  ضــعف لشــدة تنبيــه :

  . جاهل إال يفعله ال:  وقال.  السالم عبد البن تبعا  " الوجه " مسح أي 
 ١١٢ HHوقــال ـe p يـَُؤمِّنُــونَ  اْلَمَالِئَكــةَ  فَــِإنَّ  ِبَخْيــرٍ  ِإالَّ  أَنـُْفِســُكمْ  َعَلــى تَــْدُعوا َال 

   iتـَُقوُلونَ  َما َعَلى
  رواه أحمد  ومسلم  وأبو داود عن أم سلمة رضي اهللا عنه .
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  " صحيح " 
) ، مـــــن ٢٧١١) ، وأبـــــو داود (١٥٢٧) ، ومســـــلم (٢٥٣٣٢رواه أحمـــــد ( 

اءِ  َخالِـدٍ  َعـنْ  اْلَفـَزاِريُّ  ِإْسـَحقَ  يأَبُـ طرق عـن  بْـنِ  قَِبيَصـةَ  َعـنْ  ِقَالبَـةَ  أَبِـي َعـنْ  اْلَحـذَّ
  : قَاَلتْ  َسَلَمةَ  ُأمِّ  َعنْ  ُذَؤْيبٍ 
 الـرُّوحَ  ِإنَّ  قَـالَ  ثُـمَّ  َمَضـهُ فََأغْ  َبَصُرهُ  َشقَّ  َوَقدْ  َسَلَمةَ  أَِبي َعَلى e اللَّهِ  َرُسولُ  َدَخلَ 
ــهُ  ُقــِبضَ  ِإَذا ــاسٌ  َفَضــجَّ  اْلَبَصــرُ  تَِبَع ــهِ  ِمــنْ  َن ــالَ  َأْهِل ــْدُعوا َال  فـََق  ِإالَّ  أَنـُْفِســُكمْ  َعَلــى َت

 َســَلَمةَ  ِألَِبــي اْغِفــرْ  اللَُّهــمَّ  َقــالَ  ثُــمَّ  تـَُقولُــونَ  َمــا َعَلــى يـَُؤمُِّنــونَ  اْلَمَالِئَكــةَ  َفــِإنَّ  ِبَخْيــرٍ 
 َربَّ  يَـا َولَـهُ  لَنَـا َواْغِفـرْ  اْلغَـاِبرِينَ  ِفـي َعِقبِـهِ  ِفـي َواْخُلْفـهُ  اْلَمْهـِديِّينَ  ِفي َدرََجَتهُ  اْرَفعْ وَ 

   . ِفيهِ  َلهُ  َونـَوِّرْ  قـَْبرِهِ  ِفي َلهُ  َواْفَسحْ  اْلَعاَلِمينَ 
 َوَال  ْوَالدُِكـمْ أَ  َعلَـى تَـْدُعوا َوَال  أَنـُْفِسـُكمْ  َعلَـى تَـْدُعوا َال  e pوقال النبـي ـ١١٣
 ِفيَهـا نـَْيـلٍ  َسـاَعةَ  اللَّـهِ  ِمـنْ  تـَُواِفـقُ  َال  َأْمـَواِلُكمْ  َعَلى َتْدُعوا َوَال  َخَدِمُكمْ  َعَلى َتْدُعوا
   iَلُكمْ  فـََيْسَتِجيبَ  َعطَاءٌ 

  رواه أبو داود عن جابر رضي اهللا عنه .
  " صحيح "

) ، مـــن ٥٨٢٨) ، وابـــن حبـــان (١٣٠٩) ، وأبـــو داود (٥٣٢٨رواه مســـلم ( 
 ، حـزرة أبـو مجاهـد بـن يعقـوب حـدثنا:  قـال ، إسـماعيل بن حاتم  عن : طرق
   . اهللا عبد بن جابر عن ، الصامت بن عبادة بن الوليد بن عبادة عن

ــ وقــال النبــي١١٤ ــَوابُ  تـُْفــَتحُ  e pـ ــَماِء، أَبـْ َعاءُ  َوُيْســَتَجابُ  السَّ  َأْربـََعــةِ  ِفــي الــدُّ
 ِإقَاَمــةِ  َوِعْنــدَ  اْلغَْيــِث، نـُــُزولِ  َوِعْنــدَ  اللَّــِه، َســِبيلِ  ِفــي الصُّــُفوفِ  اْلِتَقــاءِ  ِعْنــدَ : َمــَواِطنَ 
  i"اْلَكْعَبةِ  ُرْؤيَةِ  َوِعْندَ  الصَّالِة،

  رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي اهللا عنه .
  "جدا ضعيف"
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والبيهقـــــي فـــــي معرقـــــة الســـــنن واآلثـــــار  )٧٦١٥رواه الطبرانـــــي فـــــي الكبيـــــر ( 
 أَُمامــةَ  أَبِـي َعــنْ  َعـاِمٍر، بــن ُسـَلْيمِ  َعــنْ  َمْعـَداَن، بــن ُعَفْيـرِ  ق :مـن طريــ ) ،٢٠٩٢(

ُث، َسِمَعهُ    فذكره◌ْ   َوَسلَّم َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  ُيَحدِّ
 و ، عائذ أبو ، الیحصبى یقال و الحضرمى معدان بن عفیر قلت :
  " ضعیف"  المؤذن الحمصى ، معدان أبو یقال
 أبــواب تفـتح « ) ، ولفظــه :٤٧٢رواه الطبرانـي فــي الصـغير ( شــاهد حـديثولل

 ولــدعوة ،  القطــر ولنــزول ، الــزحفين وللقــاء ، القــرآن لقــراءة:  لخمــس الســماء
   » واألذان ، المظلوم

 عبـد بـن سـالم عـن ، رفيع بن العزيز عبد عن ، سليمان بن حفص قلت : وفيه 
  e اهللا لرسو  قال:  قال أبيه عن ، عمر بن اهللا

  ."قاله الحافظ في التقريالقراءة فى إمامته مع الحدیث متروك" وحفص
 صالة كل دبر بها فليدع حاجة اهللا إلى له كانت منe pـ وقال النبي ١١٥

     رواه ابن عساكر عن أبي موسى رضي اهللا عنه (كنز) . iمفروضة
  " جداً  ضعيف "

 أبــو عمــر بــن محمــد مــن طريــق : )،١٨٨( رواه ابــن عســاكر فــي تــاريخ دمشــق
 الحميــد عبــد بــن أحمــد حــدثنا: الــدينوري إســماعيل بــن علــي عــن القبلــي بكــر
 بـن عـن يوسـف بـن الحجـاج عـن دينـار بـن مالـك عـن جعفـر حـدثنا سيار حدثنا
 بهـا فليـدع اهللا إلـى حاجـة لـه كانت من: " رفعه عنه اهللا رضي أبيه عن بردة أبي
  " .  مفروضة صالة كل دبر

ســف الثقفــي قــال فــي التقريــب "لــيس بأهــل أن يــروى عنــه" قلــت: حجــاج بــن يو 
  وقال النسائي" ليس بثقة وال مأمون"

  جداً  ضعيف: الدارقطني قال ؛ القبلي بكر أبو عمر بن محمدو 
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َمــامُ  َدْعــَوتـُُهمْ  تـُــَردُّ  َال  َثَالثَــةٌ  e :pـــ وقــال النبــي١١٦  َحتَّــى َوالصَّــاِئمُ  اْلَعــاِدلُ  اْإلِ
ــومِ الْ  َوَدْعــَوةُ  يـُْفِطــرُ  ــْوقَ  يـَْرفـَُعَهــا َمْظُل ــتَّحُ  اْلَغَمــامِ  فـَ ــَوابُ  َلَهــا َوتـَُف ــَماءِ  أَبـْ  َويـَُقــولُ  السَّ
   iِحينٍ  بـَْعدَ  َوَلوْ  َألَْنُصَرنَّكِ  َوِعزَِّتي َوَجلَّ  َعزَّ  الرَّبُّ 

   رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي اهللا عنه (كنز) .
  " حسن "

 وابـــــن) ١٧٤٢( ماجـــــه وابـــــن) ٣٥٢٢( رمـــــذيالتو  )٧٧٠٠( أحمـــــد أخرجـــــه
ــق مــن )٧٥١١,٣٤٩٧( حبــان وابــن) ١٧٩٥( خزيمــة  مجاهــد أبــي ســعد طري
  .به هريرة أبي عن مدلة أبي عن

 عائشــة، المــؤمنين أم مــولى هــو مدلــة وأبــو حســن، حــديث"  : الترمــذي وقــال 
  ". الحديث بهذا نعرفه وإنما
ــ وقــال النبــي١١٧ ــبِ  ِبَظْهــرِ  ِألَِخيــهِ  ِلِم ُمْســَتَجابَةٌ اْلُمْســ اْلَمــْرءِ  ُدَعــاءُ  e pـ  اْلغَْي

ـلُ  اْلَمَلكُ  قَالَ  ِبَخْيرٍ  ِألَِخيهِ  َدَعا ُكلََّما ُموَكَّلٌ  َمَلكٌ  رَْأِسهِ  ِعْندَ   َولَـكَ  آِمـينَ  بِـهِ  اْلُموَكَّ
  رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن أبي الدرداء رضي اهللا عنه . iِمْثُل َذِلكَ 

  " صحيح "
) وابن ماجه ٤٩١٤) ومسلم (٢٦٢٧٩,٢٠٧١٧المسند ( أخرجه أحمد في

ــي بْــنِ  اْلَمِلــكِ  َعْبــدِ  ) مــن طــرق عــن :٢٨٨٦( ــرِ  أَبِــي َعــنْ  ُســَلْيَمانَ  أَِب  َعــنْ  الزُّبـَْي
  قَالَ  َصْفَوانَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َصْفَوانَ 
َنــةُ  َتْحَتــهُ  وََكانَــتْ  ْرَداءِ  أَِبــي ابـْ ْرَداءِ ا ُأمَّ  فـََوَجــدَ  فَأَتَاَهــا الــدَّ ــا َيِجــدْ  َوَلــمْ  لــدَّ ْرَداءِ  أََب  الــدَّ
 َصـلَّى النَّبِـيَّ  فَـِإنَّ  ِبَخْيـرٍ  لَنَـا اللَّـهَ  فَـادْعُ  قَاَلتْ  نـََعمْ  قَالَ  اْلَعامَ  اْلَحجَّ  ُترِيدُ  َلهُ  فـََقاَلتْ 

  ... فذكره . يـَُقولُ  َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ 
رواه البيهقي عن  iالملح تىح حوائجكم اهللا سلواp eـ وقال النبي ١١٨ 

   َبْكِر بن َعْبِد اهللا الُمزِني َرِضَي عنه مرسال .
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  " ضعيف "
  . مرسالً  المزني اهللاِ  َعْبد بن بكر َعنْ ) ١١٣٠( رواه البيهقي في الشعب 

  " التابعین من الوسطى من " المزني اهللاِ  َعْبد بن بكر قلُت :
لَـةٍ  ُكـلَّ  َوتـََعـاَلى اَركَ تـَبَـ رَبـَُّنا يـَْنِزلُ p eـ وقال النبي ١١٩ َيا السَّـَماءِ  ِإلَـى لَيـْ نـْ  الـدُّ
َقـــى ِحـــينَ   َيْســـأَلُِني َمـــنْ  لَـــهُ  فََأْســـَتِجيبَ  يَـــْدُعوِني َمـــنْ  يـَُقـــولُ  اْآلِخـــرُ  اللَّْيـــلِ  ثـُلُـــثُ  يـَبـْ

  iَلهُ  فََأْغِفرَ  َيْستَـْغِفُرِني َمنْ  فَُأْعِطَيهُ 
وابــن ماجــه عــن أبــي هريــرة رواه أحمــد والبخــاري ومســلم وأبــو داود والترمــذي  

   . رضي اهللا عنه
  "صحیح "

) ومســـــــــــــلم ٦٩٤٠,٥٨٤٦) والبخـــــــــــــاري (٧٣٠٣,٧٢٧٥رواه أحمـــــــــــــد (
ــــــو داود (١٢٦١( ــــــذي (٤١٠٨,١١٢٠) وأب ــــــن ماجــــــه ٣٤٢٠) والترم ) واب
 َوأَبِــي اْألََغــرِّ  اللَّــهِ  َعْبــدِ  أَبِــي َعــنْ  ِشــَهابٍ  ابْــنِ  َعــنْ  َمالِــكٌ  ) مــن طــرق عــن١٣٥٦(

  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَريـَْرةَ  أَِبي َعنْ  الرَّْحَمنِ  ْبدِ عَ  ْبنِ  َسَلَمةَ 
   ) متابعة قاصرة١٢٦٢) ومسلم (٧٤٦٠وعند أحمد في المسند (

  ُهَريـَْرةَ  أَِبي َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  َصاِلحٍ  أَِبي ْبنِ  ُسَهْيلِ  من طريق
ــ وقــال النبــي١٢٠ ــَربُ  e pـ ــا َأقْـ ــرَّبُّ  َيُكــونُ  َم ــنْ  ال ــدِ  ِم ــي اْلَعْب ــ ِف ــلِ  ْوفِ َج  اللَّْي
    iَفُكنْ  السَّاَعةِ  تِْلكَ  ِفي اللَّهَ  َيْذُكرُ  ِممَّنْ  َتُكونَ  َأنْ  اْسَتطَْعتَ  فَِإنْ  اْآلِخرِ 

  رواه الترمذي والنسائي والحاكم عن عمرو بن عنبسة رضي اهللا عنه .
   " صحيح "

 ) مــن طــرق عــن١١١٠) والحــاكم (٥٦٥( ) والنســائي٣٥٠٣( رواه الترمــذي
 َسـِمعَ  أَنـَّهُ  َعَبَسـةَ  بْـنُ  َعْمـُرو َحـدَّثَِني يـَُقولُ  أَُماَمةَ  أَبَا َسِمْعتُ  قَال َحِبيبٍ  نِ بْ  َضْمَرةَ 
  ... فذكره . يـَُقولُ  e النَِّبيَّ 
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  » يخرجاه ولم ، مسلم شرط على صحيح حديث هذا «وقال الحاكم :  
 يديـه بـين يوقفـه حتـى القيامـة يـوم بـالمؤمن اهللا يـدعوe  pــ وقـال النبـي١٢١
 كنـت فهـل ، لك أستجيب أن ووعدتك تدعوني أن أمرتك إني عبدي:  فيقول

 إال بــــدعوة تــــدعني لــــم إنــــك أمــــا:  فيقــــول ، رب يــــا نعــــم:  فيقــــول ؟ تــــدعوني
 عنـك أفـرج أن بـك نـزل لغـم وكـذا كـذا يـوم دعـوتني ليس فهل ، لك استجبت
 ، الـدنيا فـي لـك عجلتهـا فـإني:  فيقـول ، رب يـا نعـم:  فيقـول ؟ عنك ففرجت
 نعم:  قال ؟ فرجا تر فلم ، عنك أفرج أن بك نزل لغم وكذا كذا يوم ودعوتني

 اهللا رســول قـال.  » وكـذا كــذا الجنـة فـي بهــا لـك ادخـرت إنــي فيقـول ، رب يـا
 لـه  بـين إال المـؤمن عبـده بها دعا دعوة اهللا  يدع فال «:  وسلم عليه اهللا صلى
:  قـال ، اآلخـرة فـي لـه ادخـر يكـون أن وإمـا ، الـدنيا فـي له عجل يكون أن إما

 iدعائـه مـن شـيء فـي له عجل يكن لم ليته يا المقام ذلك في المؤمن فيقول
  رواه الحاكم عن جابر رضي اهللا عنه (كنز) .

  " جّدا ضعيف "
 عـن ، العبـاداني عاصـم أبـو ) من طريـق :١٧٧٣رواه الحاكم في المستدرك ( 

 اهللا رضـي اهللا عبـد بـن برجـا عـن ، المنكـدر بـن محمد عن ، عيسى بن الفضل
  .  e النبي عن ، عنهما

  .لين الحديث كما في التقريب   العباداني عاصم أبو قلت : فيه
قـال ابـن  "بصـري الرقاشـي عيسـى أبـو أبـان بـن عيسـى بـن الفضـل وأما شـيخه "

 كـان أخـرس الفضـل ولـد لـو أيـوب أبـو قـال الجوزي في الضـعفاء والمتـروكين :
 يحيـى وقـال ضعيف هو والنسائي أحمد وقال شيء ال نةعيي ابن وقال ،له خيرا
   "الحديث منكر" زرعة وأبو الرازي حاتم أبو وقال سوء رجل
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 اللَّــهَ  َوِإنَّ  طَيًِّبــا ِإالَّ  يـَْقبَــلُ  َال  طَيِّـبٌ  اللَّــهَ  ِإنَّ  النَّــاسُ  أَيـَُّهـا e pــ وقــال النبــي١٢٢
  فـََقالَ  ينَ اْلُمْرَسلِ  بِهِ  َأَمرَ  ِبَما اْلُمْؤِمِنينَ  َأَمرَ 
 } َعِلــيمٌ  تـَْعَمُلــونَ  ِبَمــا ِإنِّــي َصــاِلًحا َواْعَمُلــوا الطَّيَِّبــاتِ  ِمــنْ  ُكُلــوا الرُُّســلُ  أَيـَُّهــا يَــا{ 

  } َرزَقْـَناُكمْ  َما طَيَِّباتِ  ِمنْ  ُكُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا{ َوقَالَ 
 َربِّ  يَـا َربِّ  يَـا السَّـَماءِ  ِإلَـى َيَديْـهِ  َيُمـدُّ  بَــرَ َأغْ  َأْشـَعثَ  السَّـَفرَ  ُيِطيـلُ  الرَُّجـلَ  ذََكـرَ  ثُمَّ 

ـــاْلَحَرامِ  َوُغـــِذيَ  َحـــَرامٌ  َوَمْلَبُســـهُ  َحـــَرامٌ  َوَمْشـــَربُهُ  َحـــَرامٌ  َوَمْطَعُمـــهُ  ـــأَنَّى ِب  ُيْســـَتَجابُ  َف
   iِلَذِلكَ 

  رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه .
ْلُيِطْب َمْطَعَمُه .َفَمْن أراَد َأْن ُتجاَب دَ    ْعَوتُُه فـَ

  " صحيح "
 ) مــن طــرق عــن٢٩١٥) والترمــذي (١٦٨٦) ومســلم (٧٩٩٨رواه أحمــد ( 

ـَرةَ  أَبِـي َعـنْ  َحـازِمٍ  أَبِـي َعـنْ  ثَابِـتٍ  بْـنِ  َعـِديِّ  َعنْ  َمْرُزوقٍ  ْبنُ  اْلُفَضْيلُ   قَـالَ  قَـالَ  ُهَريـْ
   ...فذكره .e اللَّهِ  َرُسولُ 

   الّدعاُء باَألسماِء الُحسنى                         
األعـراف اآليـة  }َوِللـه األسـماُء اْلُحْسـنى فَـاْدُعوُه بَهـا{قاَل اهللا ُسبحانُه َوتعـالى: 

)١٨٠.(  
َفُسبحانه ِمْن َربٍّ  َكريٍم رَْحَمٍن رَحيِم َعلََّمنـا َأسـَماَءُه اْلُحْسـنى الَّتـي ِهـَي لَخيـَرِي  

نيا واآلِخــَرِة فَــاْدُعوُه بِ  َوآتــاُكم ِمــْن ُكــل َمـــا  {َهــا َواْســأَلوُه ِمـــن َفْضــِلِه الَعظــيِم الــدُّ
   ) .٣٤إبراهيم اآلية ( }سأَْلُتموُه وِإن تـَُعدُّوا نِْعَمَة اِهللا َال ُتحصوَها

  َواِحًدا ِإالَّ  ِمائَةً  اْسًما َوِتْسِعينَ  ِتْسَعةً  ِللَّهِ  ِإنَّ  e pـ وقال النبي١٢٣
  iاْلوِتْـرَ  ُيِحبُّ  ِوتْـرٌ  َوُهوَ  خَل اْلَجَنةَ َال َيْحَفُظها َأَحٌد ِإالَّ دَ 

  " صحيح " 
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   رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اهللا عنه .
مــــن  )٤٨٣٦ومســــلم ( اْألَْعــــَرجِ مــــن طريــــق  )٦٨٤٣,٢٥٣١رواه البخــــاري (

  ُهَريـَْرةَ  أَِبي َعنْ  كالهما ِسيرِينَ  اْبنِ طريق 
رَ  ِمائَةً  اْسًما َوِتْسِعينَ  ِتْسَعةً  تـََعاَلى ِللَّهِ  ِإنَّ  e pـ وقال النبي١٢٤  َمـنْ  َواِحدٍ  َغيـْ

ـــهَ  َال  الَّـــِذي اللَّـــهُ  ُهـــوَ  اْلَجنَّـــةَ  َدَخـــلَ  َأْحَصـــاَها ـــرَّْحَمنُ  ُهـــوَ  ِإالَّ  ِإَل  اْلَمِلـــكُ  الـــرَِّحيمُ  ال
 اْلُمَصوِّرُ  اْلَباِرئُ  ِلقُ اْلَخا اْلُمَتَكبـِّرُ  اْلَجبَّارُ  اْلَعزِيزُ  اْلُمَهْيِمنُ  اْلُمْؤِمنُ  السََّالمُ  اْلُقدُّوسُ 
ــارُ  ــارُ  اْلَغفَّ ــابُ  اْلَقهَّ ــرَّزَّاقُ  اْلَوهَّ ــيمُ  اْلَفتَّــاحُ  ال ــاِبضُ  اْلَعِل ــطُ  اْلَق ــعُ  اْلَخــاِفضُ  اْلَباِس  الرَّاِف
ــزُّ  ــِذلُّ  اْلُمِع ــِميعُ  اْلُم ــْدلُ  اْلَحَكــمُ  اْلَبِصــيرُ  السَّ ــفُ  اْلَع ــيمُ  اْلَخِبيــرُ  اللَِّطي  اْلَعِظــيمُ  اْلَحِل

 الرَِّقيـبُ  اْلَكـرِيمُ  اْلَجِليلُ  اْلَحِسيبُ  اْلُمِقيتُ  اْلَحِفيظُ  اْلَكِبيرُ  اْلَعِليُّ  الشَُّكورُ  ُفورُ اْلغَ 
 اْلَقـِويُّ  اْلوَِكيـلُ  اْلَحـقُّ  الشَّـِهيدُ  اْلَباِعـثُ  اْلَمِجيـدُ  الْـَوُدودُ  اْلَحِكـيمُ  اْلَواِسعُ  اْلُمِجيبُ 

 اْلَقيُّـومُ  اْلَحـيُّ  اْلُمِميـتُ  اْلُمْحيِـي اْلُمِعيـدُ  اْلُمْبـِدئُ  ياْلُمْحِصـ اْلَحِميـدُ  الْـَوِليُّ  اْلَمِتينُ 
ــَمدُ  اْلَواِحــدُ  اْلَماِجــدُ  اْلَواِجــدُ  ــِدرُ  اْلَقــاِدرُ  الصَّ ــدِّمُ  اْلُمْقَت ــَؤخِّرُ  اْلُمَق  اْآلِخــرُ  اْألَوَّلُ  اْلُم
 اْلُمْلكِ  َماِلكُ  الرَُّءوفُ  اْلَعُفوُّ  َتِقمُ اْلُمنْ  التـَّوَّابُ  اْلبَـرُّ  اْلُمتَـَعاِلي اْلَواِليَ  اْلَباِطنُ  الظَّاِهرُ 

 النُّـورُ  النَّـاِفعُ  الضَّـارُّ  اْلَمـاِنعُ  اْلُمْغنِـي اْلغَنِـيُّ  اْلَجـاِمعُ  اْلُمْقِسطُ  َواْإلِْكَرامِ  اْلَجَاللِ  ُذو
  iالصَُّبورُ  الرَِّشيدُ  اْلَواِرثُ  اْلَباِقي اْلَبِديعُ  اْلَهاِدي

  لحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه .رواه الّترمذي وابن حّبان وا
  " ضعیف " 
): كتـــــــــــــــاب الـــــــــــــــدعوات رواه الحـــــــــــــــاكم فـــــــــــــــي ٣٤٢٩رواه الترمــــــــــــــذي (  

ـــــرى(٤١المســـــتدرك( ) والبيهقـــــي فـــــي الشـــــعب ٢٠٣١٢)والبيهقـــــي فـــــي الكب
ــُن ُمْســِلٍم َحــدَّثـََنا ١٠٢( ــُد ْب ــُن َصــاِلٍح َحــدَّثـََنا اْلَولِي ــق : َصــْفَواُن ْب )جميعــا مــن طري

َرَة ُشَعيْ    ُب ْبُن أَِبي َحْمَزَة َعْن أَِبي الزِّنَاِد َعْن اْألَْعَرِج َعْن أَِبي ُهَريـْ
ُر َواِحٍد َعْن َصْفَواَن ْبِن َصاِلٍح   وقال "الترمذي":َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب َحدَّثـََنا بِِه َغيـْ

         ِعْنَد َأْهِل اْلَحِديثِ  َوَال نـَْعرِفُُه ِإالَّ ِمْن َحِديِث َصْفَواَن ْبِن َصاِلٍح َوُهَو ثَِقةٌ 
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ــُن ٣٨٥١ورواه ابــن ماجــه( ــُد اْلَمِلــِك ْب ــاٍر َحــدَّثـََنا َعْب ــُن َعمَّ ــق : ِهَشــاُم ْب )مــن طري
ـٍد التَِّميِمـيُّ َحـدَّثـََنا ُموَسـى بْـُن  ـُر بْـُن ُمَحمَّ َعاِنيُّ َحدَّثـََنا أَبُو اْلُمْنـِذِر زَُهيـْ ُمَحمٍَّد الصَّنـْ

  ْبُد الرَّْحَمِن اْألَْعَرُج َعْن أَِبي ُهَريـَْرةَ ُعْقَبَة َحدَّثَِني عَ 
وقــال البوصــيري :"إســناد طريــق ابــن ماجــه ضــعيف لضــعف عبــد الملــك بــن   

  محمد الصنعاني .
ـــة فـــي   ـــن تيمي ـــى ضـــعفه اب ـــان والحـــاكم ؛ وأشـــار إل ـــن حب والحـــديث: ضـــعفه اب

  الفتاوى وابن كثير في تفسيره وقال :
أن ســرد األســماء فــي هــذا الحـــديث  والــذي عــول عليــه جماعــة مــن الحفــاظ 

مـــدرج فيـــه ،وإنمـــا ذلـــك كمـــا رواه الوليـــد بـــن مســـلم وعبـــد الملـــك بـــن محمـــد 
الصــنعاني، عــن زهيــر بــن محمــد: أنــه بلغــه عــن غيــر واحــد مــن أهــل العلــم أنهــم 
 قـــالوا ذلـــك، أي: أنهـــم جمعوهـــا مـــن القـــرآن. وضـــعفه ابـــن حـــزم فـــي المحلـــى.

   ِه نـَْفَسُه :فَاْدُعوُه باْسِمِه الَّذي سمَّى بِ 
 }لِـذِْكِري الصَّـَالةَ  َوَأِقـمِ  فَاْعبُـْدِني أَنَـا ِإالَّ  ِإلَـهَ  َال  اللَّـهُ  أَنَـا ِإنَِّني {فـََقاَل َجلَّ جاللُُه :

   ) . ١٤طه اآلية (
َــا ِإنِّــي {وقــال جــال جاللــه : ) . وقــال ٣٠القصــص اآليــة (}اْلَعــاَلِمينَ  َربُّ  اللَّــهُ  أَن

   } اْلَحِكيمُ  اْلَعزِيزُ  اللَّهُ  أَنَا ِإنَّهُ  ُموَسى يَا {: جال جالله
   ) .٩النمل اآلية (

 فـَلَـهُ  تَـْدُعوا َمـا أَيـZا الـرَّْحَمنَ  اْدُعوا َأوِ  اللَّهَ  اْدُعوا ُقلِ  {اْدُعوُه بَِأَحبِّ َأسَمائِه ِإلَيِه :
  ) .١١٠اإلسراء اآلية ( }اْلُحْسَنى اْألَْسَماءُ 

 اْلَحْمدُ  الدِّينَ  َلهُ  ُمْخِلِصينَ  فَاْدُعوهُ  ُهوَ  ِإال ِإَلهَ  ال َحيُّ الْ  ُهوَ  {ادُعوُه جلَّ جالله :
   ) .٦٥( }غافر اآلية اْلَعاَلِمينَ  َربِّ  ِللَّهِ 
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يـونس  }اْلَعـاَلِمينَ  َربِّ  ِللَّـهِ  اْلَحْمـدُ  َأنِ  َدْعـَواُهمْ  َوَآِخـرُ  {افْـَهْم َمْعنى َقولِـِه تعـالى :
  ) .١٠اآلية (

ْبلُ  ِمنْ  ُكنَّا ِإنَّا  { : ادُعوُه بِاْسمهِ      }الرَِّحيمُ  اْلبَـرُّ  ُهوَ  ِإنَّهُ  َنْدُعوهُ  قـَ
  ) .٢٨الطوراآلية (

  }َواْإلِْكَرامِ  اْلَجَاللِ  ِذي رَبِّكَ  اْسمُ  تـََباَركَ  {: ادُعوُه بِاْسمهِ  
  ) .٧٨الرحمن اآلية ( 

   iَواْإلِْكَرامِ  اْلَجَاللِ  َذا بَِيا أَِلظُّواe pـ وقال النبي ١٢٥
  رواه الترمذي عن أنس رضي اهللا عنه .

  ورواه أحمد والترمذي والحاكم عن ربيعة بن عامر رضي اهللا عنه .ـ ١٢٦
 "من حديث أنس" ضعيف قلت : 

ــق الرقاشــي٣٥٩٣( رواه الترمــذي عــن  وهــو" يزيــد بــن أبــان الرقاشــي ) مــن طري
  .  " ضعفه في التقريب " أنس بن مالك

 المؤمل من طريق )٣٧٣٠على في المسند(وأبوي )٣٥٩٤( الترمذي وقد رواه
 وقــال قــال ...فــذكره . e النبــي أن أنــس عــن حميــد عــن ســلمة بــن حمــاد عــن

   : الترمذي
 عـن سـلمة بـن حمـاد عـن هـذا يـروى وإنمـا بمحفـوظ ولـيس غريـب حـديث هذا

 حمـاد عـن فقـال فيـه غلـط ومؤمـل أصح وهذا e النبي عن الحسن عن حميد
   هفي يتابع وال أنس عن حميد عن

  : قَالَ  َعاِمرٍ  ْبنِ  رَبِيَعةَ  والحديث صحيح من حديث 
  َواْإلِْكَرامِ  اْلَجَاللِ  َذا بَِيا َأِلظُّوا يـَُقولُ  e اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ 

) وأقــره ١٧٩٠( وصــححه ورواه الحHHاكم  )١٦٩٣٥رواه أحمــد فــي المســند (
   الذهبي 
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ـاِنيُّ ا َيْحَيـى ) من طريق٤٤٦٠ورواه الطبراني في الكبير (  ابْـنُ  َحـدَّثـََنا ، ْلِحمَّ
      َعاِمر بن رَبِيَعةِ  َعنْ  ، َحسَّانَ  بن َيْحَيى َعنْ  ، اْلُمَباَركِ 

) ى٧٠٠٧قلت : ويحي بن عبد الحميد الحماني ؛ قال الذهبي في المغنـي(  
  "منكر الحديث"

ــق١٧٩١ورواه الحــاكم أيضــا مــن حــديث أبــي هريــرة (  بــن رشــدين ) مــن طري
 عـن ، أبيـه عـن ، صالح أبي بن سهيل عن ، حبيب بن ىموس ثنا ، سعد
  . عنه اهللا رضي هريرة أبي

  قاله في التقريب . " ضعیف " قلت : ورشدين بن سعد
یْسَتفِتح ُدَعHاَءُه ِبُسHْبحاَن َربHَِّي الَعلHّي اَألْعلHى       eوكان النَّبيpـ ١٢٧ 

   iاْلوھاب
  اهللا عنھ .رواه أحمد والحاكم عن َمْسَلَمة بن اْلأْكَوِع رضي  

  " ضعيف "
الحـــــارث بـــــن أبـــــي أســـــامة فـــــي بغيتـــــه و  )١٦٩٩٧أحمـــــد بـــــن حنبـــــل ( رواه

ــق ١٧٨٩(والحــاكم )٣٩٠عبــد بــن حميــد فــي المســند ()و ١٦٥( )مــن طري
  . أبيه عن ، سلمة بن إياس عن ، راشد بن عمر

كما في  " ضعیف " الیمامى حفص أبو ، شجرة بن راشد بن عمر وفيه :
 ونقل ، طويلة ترجمة )٦١٠١( "الميزان" في يالذهب ترجمهو  التقريب .

  " .ضعفوه" : يديها بين وقال ، تضعيفه في األئمة أقوال فيها
 َأْسأَُلكَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ :  الدَُّعاءَ  َهَذا اْلَزُمواe p ـ وقال َرُسوُل اهللا١٢٨

  iتـََعاَلى اللَّهِ  َماءِ َأسْ  ِمنْ  اْسمٌ  فَِإنَّهُ  اَألْكَبِر، َوِرْضَواِنكَ  ، اَألْعَظمِ  بِاْسِمكَ 
  رواه الطبراني عن َحْمزة بن َعبِد اْلُمطَِلِب رضي اهللا عنه . 
  " ضعيف "
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 عرفةم" في قانع وابن )٥٨٤(" الغيالنيات"  في الشافعي بكر أبو رواه 
 من) ٢٨٨٨" ( الكبير المعجم"  في الطبراني و  )٣١٩(" الصحابة
 جدي حدثني: لكما بن سلمى بن منقذ بن عياض بنت سلمى طريق
 حديث عن مرثد أبي جده حديث عن مالك جده عن سلمى بن منقذ
 وآله عليه اهللا على اهللا رسول إلى مسنداً  المطلب عبد بن حمزة حليفه
  .فذكره ...: وسلم

   وجدها)  سلمى(  ؛ مظلم غريب إسناد وهذا ) :٧٠٤٦وقال األلباني(
"!  الثقات" في بانح ابن وال ذكرهما، من أجد لم):  سلمى بن منقذ( 
" الحافل الجامع كتابه في يورده لم نفسه الطبراني أن غرابته من وإن

  " الزوائد مجمع" في الهيثمي أورده وال ،" الدعاء
 ، الراحمين أرحم يا:  يقول بمن موكال ملكا هللا إنe  pـ وقال النبي ١٢٩
رواه i اسألف عليك أقبل قد الراحمين أرحم إن:  الملك قال ثالثا قالها فمن

   الحاكم عن أبي أمامة رضي اهللا عنه .
  " ضعيف "

 رضي أمامة أبي عن ، جبير بن فضالمن طريق : )١٩٥٤رواه في المستدرك (
  ... فذكره . e اهللا رسول قال:  قال ، عنه اهللا

 أنه يزعم كان البصرة، أهل من شيخ جبير بن فضال :  قال في المجروحين
 ال حديثه، من ليس ما أمامة أبى عن يروى بصربون،ال عنه روى أمامة، أبا سمع
  بحال به االحتجاج يحل
  : اْلُحوتِ  َبْطنِ  ِفي َوُهوَ  َدَعا ِإذْ  النُّونِ  ِذي َدْعَوةُ  p eـ وقال النبي ١٣٠
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 ُمْسِلمٌ  رَُجلٌ  ِبَها َيدْعُ  َلمْ  فَِإنَّهُ  ''الظَّاِلِمينَ  ِمنْ  ُكْنتُ  ِإنِّي ُسْبَحاَنكَ  أَْنتَ  ِإالَّ  الِإَلهَ ''
رواه الترمذي والنسائي والحاكم والبيهقي i َلهُ  اللَّهُ  اْسَتَجابَ  ِإالَّ  َقطُّ  َشْيءٍ  ِفي

  والضياء عن سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه .
  " صحیح "

) ٣٤٢٧) والترمذي (١١٨٦)والبزار في المسند (١٤٦٢رواه أحمد ( 
يوم والليلة )والنسائي في عمل ال١٠٤٩٣,١٠٤٩٢في الكبرى ( والنسائي

) والبيهقي في ٤١٢١,٣٤٤٤,١٨٦٤,١٨٦٣,١٨٦٢) والحاكم (٦٥٦(
والضياء في األحاديث  )١٦٧( الدعوات الكبير والبيهقي في )٦٢٠الشعب (

 أبيه عن سعد بن محمد بن إبراهيم جميعا من طريق )١٠٤٢المختارة (
  . e قال:  قال عنه اهللا رضي وقاص أبي بن سعد جده عن

 تهليل اوله عجبا يونس اخى دعاء كان لقد e:pي ـ وقال النب ١٣١
 كنت انى سبحانك انت اال اله ال "بالذنب اقرار وآخره تسبيح واوسطه

 في مديون وال مكروب وال مغموم وال مهموم به دعى ما  "الظالمين من
رواه الديلمي عن عبد الرحمن بن  i له استجيب اال مرات ثالث يوم

  عوف رضي اهللا عنه (كنز) .
  لم تتم دراسته .  

 الطَّيِّبِ  الطَّاِهرِ  بِاْسِمكَ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ  e pـ وقال النبي ١٣٢
 َأْعطَْيتَ  ِبهِ  ُسِئْلتَ  َوِإَذا َأَجْبتَ  ِبهِ  ُدِعيتَ  ِإَذا الَِّذي ِإَلْيكَ  اْألََحبِّ  اْلُمَباَركِ 
   i  فـَرَّْجتَ  ِبهِ  اْستُـْفرَِجتَ  َوِإَذا َرِحْمتَ  ِبهِ  اْستُـْرِحْمتَ  َوِإَذا

  رواه ابن ماجه عن عائشة رضي اهللا عنها .
  " ضعيف "



 ٩١

.  الرقي أحمد بن محمد الصيدالني يوسف أبو حدثنارواه ابن ماجه :
 عكيم بن اهللا عبد عن شيبة أبي عن الفزاري عن سلمة بن محمد حدثنا
   سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول سمعت قالت عائشة عن الجهني
  : الزوائد فيوقال 

 من وعده الخطيب وثقه عكيم بن اهللا وعبد.  مقال إسناده في 
 وثقه والمن جرحه من أر ولم شيبة وأبو.  سماع له يصح وال.  الصحابة

   ثقات اإلسناد رجال وباقي. 
 َدلَِّني َقدْ  اللَّهَ  َأنَّ  َعِلْمتِ  َهلْ  َعاِئَشةُ  يَا pيوما : eوقال النبي ـ١٣٣
 بِأَِبي اللَّهِ  َرُسولَ  يَا فـَُقْلتُ  قَاَلتْ  َأَجابَ  ِبهِ  ُدِعيَ  ِإَذا ِذيالَّ  اِالْسمِ  َعَلى
 فـَتَـَنحَّْيتُ  قَاَلتْ  َعاِئَشةُ  يَا َلكِ  يـَْنَبِغي َال  ِإنَّهُ  قَالَ  فـََعلِّْمِنيهِ  َوأُمِّي َأْنتَ 

 َعلِّْمِنيهِ  للَّهِ ا َرُسولَ  يَا قـُْلتُ  ثُمَّ  رَْأَسهُ  فـََقبـَّْلتُ  ُقْمتُ  ثُمَّ  َساَعةً  َوَجَلْستُ 
 َتْسأَِلينَ  َأنْ  َلكِ  يـَْنَبِغي َال  ِإنَّهُ  ُأَعلَِّمكِ  َأنْ  َعاِئَشةُ  يَا َلكِ  يـَْنَبِغي َال  ِإنَّهُ  قَالَ 
َيا ِمنْ  َشْيًئا ِبهِ  نـْ  قـُْلتُ  ثُمَّ  رَْكَعتَـْينِ  َصلَّْيتُ  ثُمَّ  فـَتَـَوضَّْأتُ  فـَُقْمتُ  قَاَلتْ  الدُّ

 َوَأْدُعوكَ  الرَِّحيمَ  اْلبَـرَّ  َوَأْدُعوكَ  الرَّْحَمنَ  َوَأْدُعوكَ  اللَّهَ  َأْدُعوكَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ 
َها َعِلْمتُ  َما ُكلَِّها اْلُحْسَنى بَِأْسَماِئكَ   ِلي تـَْغِفرَ  َأنْ  َأْعَلمْ  َلمْ  َوَما ِمنـْ
 قَالَ  ثُمَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  فَاْسَتْضَحكَ  قَاَلتْ  َوتـَْرَحَمِني

  iِبَها َدَعْوتِ  الَِّتي اْألَْسَماءِ  َلِفي ِإنَّهُ 
  رواه ابن ماجه عن عائشة رضي اهللا عنه .  

 فيو  قلت : هذا الحديث ؛ جزء من حديث قبله . رواه ابن ماجه 
  . " راجع التخريج السابق " مقال إسناده
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 َأْشَهدُ  َأنِّي َأْسأَُلكَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ p رجال يقول : eـ سمع النبي ١٢٤
 َوَلمْ  يُوَلدْ  َوَلمْ  يَِلدْ  َلمْ  الَِّذي الصََّمدُ  اْألََحدُ  َأْنتَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  اللَّهُ  َأْنتَ  َأنَّكَ 
 ُسِئلَ  ِإَذا الَِّذي اْألَْعَظمِ  بِاِالْسمِ  اللَّهَ  َسأَْلتَ  َلَقدْ  فـََقالَ  َأَحدٌ  ُكُفًوا َلهُ  َيُكنْ 

  iَأَجابَ  ِبهِ  يَ ُدعِ  َوِإَذا َأْعَطى ِبهِ 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن عبد اهللا   

  بن بريدة عن أبيه رضي اهللا عنهما (كنز) .
  " صحيح "

) ١٤٩٥) وأبو داود (٢١٩٦٣,٢١٨٨٧,٢١٨٧٤رواه أحمد ( 
) ٨٩٣,٨٩٢) وابن حبان (٣٨٤٧) وابن ماجه (٣٤٧٥والترمذي (
 بن اهللا عبد عن ، مغول بن مالك : ) من طرق عن١٨١٢والحاكم (

  .رجال سمع وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، أبيه عن ، األسلمي بريدة
 ِإنِّي اللَُّهمَّ  ) بلفظ :٣٨٤٧وله شاهد من حديث أنس عند ابن ماجه (

 َبِديعُ  انُ اْلَمنَّ  َلكَ  َشرِيكَ  َال  َوْحَدكَ  َأْنتَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  اْلَحْمدَ  َلكَ  بَِأنَّ  َأْسأَُلكَ 
 بِاْسِمهِ  اللَّهَ  َسَألَ  َلَقدْ  فـََقالَ  َواْإلِْكَرامِ  اْلَجَاللِ  ُذو َواْألَْرضِ  السََّمَواتِ 

  . َأَجابَ  ِبهِ  ُدِعيَ  َوِإَذا َأْعَطى ِبهِ  ُسِئلَ  ِإَذا الَِّذي اْألَْعَظمِ 
  )٣٨٥٨( صححه األلباني في صحيح ابن ماجه

    e: أتى رسول اهللاـ وعن أبي طلحة رضي اهللا عنه قال ١٣٥
 ِإال الِإَلهَ  اْلَحْمدَ  َلكَ  بَِأنَّ  َأْسأَُلكُ  ِإنِّي اللَُّهمَّ p : يـَُقولُ  َوُهوَ  على رجل

 َلَقدْ :  فـََقالَ  ، َواِإلْكَرامِ  اْلَجاللِ  ُذو َواَألْرضِ  السََّمَواتِ  َبِديعُ  اْلَمنَّانُ  َأْنتَ 
  iوِإَذا ُسِئَل ِبِه َأعطى َأَجابَ  هِ بِ  ُدِعيَ  ِإَذا الَِّذي بِاالْسمِ  اللَّهَ  َسَألَ 
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  رواه الطبراني وابن حبان والحاكم (كنز) . 
  " ضعیف جدا "

 َوَأبُو اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  بن َعِليُّ  َحدَّثـََنا)٤٥٨٩رواه الطبراني في الكبير (: قلت
َهالِ  بن َحجَّاجُ  َحدَّثـََنا:  قَاال ، اْلَكشِّيُّ  ُمْسِلمٍ   بن مَّادُ حَ  َحدَّثـََنا ، اْلِمنـْ
 أَِبي َعنْ  ، َماِلكٍ  بن أََنسِ  َعنْ  َأْخبَـَرُهمْ  َعيَّاشٍ  َأِبي بن َأبَانَ  َأنَّ  َسَلَمةَ 
   َطْلَحة

  متروك وهو عياش بن أبان وفيه وقال الهيثمي في المجمع :◌َ 
 َهـِذهِ  ِفي َأَجابَ  بِهِ  ُدِعيَ  ِإَذا الَِّذي اَألْعَظمُ  اللَّهِ  اْسمُ  e :pـ وقال النبي ١٣٦

ــةِ ا  آل"[َتَشــاءُ  َمــنْ  اْلُمْلــكَ  تـُــْؤِتي اْلَمِلــكِ  َمالِــكَ  اللَُّهــمَّ  قُــلِ : "ِعْمــَرانَ  آلِ  ِمــنْ  آلَي
  .i آِخرِهِ  ِإَلى] ٢٦ آية عمران

  رواه الطبراني عن ابن عباس رضي اهللا عنهما (كنز) .  
     " موضوع "

 بـن رجعفـ أخبرنـا:  الغالبـي زكريـا بـن محمـد حدثنا) : ١٢٦٢١( الطبراني رواه
 عباس ابن عن الجوزاء أبي عن مالك بن عمرو عن أبي أخبرنا:  فرقد بن جسر
  . مرفوعا
ــا بــن محمــد وهــو : ، هــذا الغالبــي آفتــه ؛ موضــوع وهــذا:  قلــت  الغالبــى زكري

  : الدارقطني قال ؛ جعفر أبو االخباري، البصري
  " . الحديث يضع كان" 

 القدريـة يحـتج منكـر،:  )١٤٩٠( قـال الـذهبي فـي الميـزان ؛ جسر بن وجعفر
  . به

ضـعفه  ) :١٤٨٠قال في الميزان ( جعفر أبو القصاب، فرقد بن جسر ؛ وأبوه
  النسائي .
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ــ قــال النبــي ١٣٧  ســورة آخــر مــن آيــات ســت فــي االعظــم اهللا اســمe:  pـ
  i الحشر

  رواه الديلمي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما (كنز) . 
  " ضعيف " 
) ٢٧٧٣األحاديـث الضـعيفة والموضـوعة ( قلت : والحـديث ورد فـي سلسـلة 

  ؛ وقال فيه :
ـــديلمي ،)  ٤/١٣٨/٢(  تفســـيره فـــي الواحـــدي رواه  عـــن)  ١/١/١٧٣(  وال
:  الديلمي وقال(  جبير بن سعيد عن عتيبة بن الحكم حدثني:  ثعلبة بن يحيى
  . مرفوعا عباس ابن عن)  مهران بن ميمون
  . الدارقطني ضعفه ثعلبة بن يىيح ، ضعيف إسناد وهذا: " األلباني" ؛ قلت
 اللهـم:  العبـد قـول مـن اهللا إلـى أحـب دعـاء مـن مـاe  :pــ وقـال النبـي١٣٨
  رواه الخطيب عن أبي هريرة رضي اهللا عنه . iعامة رحمة محمد ألمة اغفر

  " جدا "ضعيف
 رواهو  ،) ١١٤٢( عـدي وابـن ،) ٩٥٣" ( الضـعفاء"  فـي العقيلي رواه قلت :

 ســعيد بــن يحيــى بــن الــرحمن عبــد : ) مــن طريــق٣٢٠٢(التــاريخ  فــي الخطيــب
   . هريرة أبي عن سلمة أبي عن أبيه عن

 مجهول األنصاري سعيد بن يحيى بن الرحمن عبد : قال العقيلي في الضعفاء 
   . الحديث يقيم ال ، بالنقل
ـــ وقـــال النبـــي١٣٩ ـــْرَدْوَس، اللَّـــهَ  َســـُلوا e :pـ ُل َوَأْهـــ ،اْلَجنَّـــةِ  رَّةُ ُســـ فَِإنـََّهـــا اْلِف

   i اْلَعْرشِ  َأِطيطَ  َيْسَمُعونَ  اْلِفْرَدْوسِ 
  رواه الحاكم والطبراني عن أبي أمامة رضي اهللا عنه .

  " ضعيف "
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 )٢٥٤٠) وابـــن بطـــة فـــي اإلبانـــة الكبـــرى (٧٨٩٣الطبرانـــي فـــي الكبيـــر ( رواه
 أمامـة أبـي عـن ، القاسـم عـن ، الزبيـر بـن جعفر من طريق : )٣٣٥٩والحاكم (

  ...به .
" إخراجــه مــن بــداً  نجــد ولــم ، اإلســناد هــذا مــن إال نكتبــه لــم:" الحــاكم وقــال 
  " .هالك جعفر:  قلت:" بقوله الذهبي وتعقبه.

   متروك وهو الزبير بن جعفر وفيه الطبراني رواه وقال في مجمع الزوائد :
 َوَســلَّمَ  ْيــهِ َعلَ  اللَّــهُ  َصــلَّى اللَّــهِ  َرُســولِ  َعــمَّ  يَــا َعبَّــاسُ  يَــا e :pـــ وقــال النبــي١٤٠

َيا ِفي اْلَعاِفَيةَ  اللَّهَ  َسلْ  نـْ   i َواْآلِخَرةِ  الدُّ
  رواه أحمد والترمذي عن العباس رضي اهللا عنه . 
  " حسن لغيره "

 )١٣١٣)والبزار في المسند (١٧٨٣وأحمد ( )٤٦١الحميدي ( رواهقلت : 
 نِ بْــ َيزِيــدَ  ) مــن طريــق :٣٨٥٦والترمــذي ( )٧٢٦( المفــرد والبخــاري فــي أدب

  . اْلَعبَّاسِ  َعنِ  اْلَحاِرثِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  زِيَادٍ  أَِبي
  ) :١١٢وقال في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ( 
 بسـبب وضعف عمره آخر في تغير التابعين أتباع من الكوفي زياد أبي بن يزيدو 

  ؛ بالتدليس وغيرهما والحاكم الدارقطني وصفه ذلك
ليقـه علـى المسـند ؛ قـال شـعيب األرنـؤوط : حسـن لغيـره ، وهـذا إسـناد وفي تع

  ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد .
  قلت : وله شاهد من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما بلفظ : 
َعاءَ  َأْكِثرِ  َعمِّ  يَا " ) والطبرانـي فـي الكبيـر ١٨٩٤رواه الحـاكم ( . " بِاْلَعاِفيَـةِ  الـدُّ
 َعــنْ  َخبَّــاٍب، بــن ِهــاللِ  ) مــن طريــق :٢٧٤٨ثــار () وفــي تهــذيب اآل١١٧٤١(

  . اْلَعبَّاسِ  ِلَعمِّهِ  قَالَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأنّ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ِعْكرَِمَة،
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  " . آخر بلفظ روي قد و ، البخاري شرط على صحيح: "  الحاكم قال و 
  . الذهبي ووافقه 
  " بآخره تغير صدوق: "  فيه الحافظ قال خباب بن هالل و

 رب يا ، رب يا:  قولوا ثم ، الركب على اجثوا e :pـ وقال النبي١٤١
i . رواه أبو عوانة والبغوي عن سعد رضي اهللا عنه  

  " جدا ضعيف "
 )٢٠٣٩أبو عوانة (() والبزار)٢٩٧٨" ( التاريخ"  في البخاري رواه

 )١٣٢٠" ( الضعفاء"  في ليوالعقي  ) ٦١٤٣والطبراني في األوسط (
 النضر بن حفص عن طرق من والبغوي ()" () الثقات"  في حبان وابن

 قوما أن:  مالك بن سعد جده عن خارجة بن عامر حدثنا:  السلمي
  : فقال ، المطر قحوط وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى شكوا

  . عنهم يكشف أن أحبوا حتى فسقوا ففعلوا:  قال ،)  فذكره(  
 بن عامر عن روى وحفص بن النضر ؛) : ٨١٢وفي الجرح والتعديل (

  ." منكر اسناد هذا " :فقال سعد بن خارجة
         َأدِعيٌة ُموِجَبٌة للَمْغِفَرةِ                      

 ِإنِّي اللَُّهمَّ  يُْمِسي َأوْ  ُيْصِبحُ  ِحينَ  قَالَ  َمنْ e: pـ وقال النبي  ١٤٢
 َأنَّكَ  َخْلِقكَ  َوَجِميعَ  َوَمَالِئَكَتكَ  َعْرِشكَ  َحَمَلةَ  َوُأْشِهدُ  كَ ُأْشِهدُ  َأْصَبْحتُ 

 ِمنْ  رُبـَُعهُ  اللَّهُ  َأْعَتقَ  َوَرُسوُلكَ  َعْبُدكَ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  أَْنتَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  اللَّهُ  َأْنتَ 
 َثَالثَةَ  اللَّهُ  َأْعَتقَ  َثَالثًا قَاَلَها َوَمنْ  ِنْصَفهُ  اللَّهُ  َأْعَتقَ  َمرَّتـَْينِ  قَاَلَها َفَمنْ  النَّارِ 

  iالنَّارِ  ِمنْ  اللَّهُ  َأْعتَـَقهُ  َأْربـًَعا قَاَلَها فَِإنْ  َأْربَاِعهِ 
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  رواه أبو داود عن أنس رضي اهللا عنه . 
  " ضعيف "

) ٥٠٧٨( داود وأبو) ١٢٠١( المفرد األدب في البخاري أخرجه
 عمل في والنسائي )٩٨٣٧والنسائي في الكبرى ( )٣٥٠١( والترمذي

 ، زياد بن مسلم عن ، الوليد بن بقية عنمن طرق ) ٩( والليلة اليوم
 بن أنس سمعت قال سلم و عليه اهللا صلى النبي زوج ميمونة مولى
  مالك

  : علتان وفي هذا السند قلت :
  .بالتدليس معروفا كان فإنه بقية، عنعنة:  إحداهما
  .مجهول حاله:  القطان ابن الق هذا، زياد بن مسلم جهالة:  واألخرى

 عبد بن الرحمن عبد عن  )٥٠٧١عند أبي داود ( ضعيفة  وفيه متابعة
   أنس عن الدمشقي مكحول عن ربيعة بن الغاز بن هشام عن المجيد
  : علتان وله ضعيف، سند وهذا
"  الميزان"  في كما يعرف ال المجيد عبد بن الرحمن عبد:  األولى
  .مجهول" :  ريبالتق"  في الحافظ وقال

 مسهر، أبو فأثبته أنس، من مكحول سماع في اختلفوا أنهم:  األخرى
 ابن قال فقد مكحول عنعنة فالعلة منه سماعه ثبت فإن البخاري، ونفاه
  . دلس ربما : حبان

  .َغرِيبٌ  َحِديثٌ  َهَذا وضعفه الترمذي بقوله :



 ٩٨

 باهللا أعوذ:  مرات ثالث يصبح حين قال َمن e :pـ وقال النبي١٤٣
 سورة( آخر من آيات ثالث وقرأ ، الرجيم الشيطان َمن العليم السميع
 َوِإن ، يمَسي حتى عليه يصّلون َملك ألف سبعين به اهللا وَكَّلَ  ،) الحشر

كان بتلك  يمسي حينقالها  ومن ، شهيدا مات يومه في ماتَ 
  رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي اهللا . iالمنزلة

  " ضعيف إسناده "
 والترمذي)٣٤٢٥( والدارمي). ٢٠٣٠٦( أحمد أخرجه:  قلت

  .الوجه هذا من إال نعرفه ال ، غريب حديث هذا:  قالو  )٢٩٢٢(
   من طرق )٥٣٧والطبراني في الكبير ( 

 خالد حدثنا:  قال ، الزبيري أحمد أبي الزبير بن اهللا عبد بن محمد عن
 عن ، نافع أبي بن نافع حدثني:  قال ، الخفاف العالء أبو طهمان بن

  . سلم و عليه اهللا صلى النبي عن يسار بن معقل
  الكوفي العالء أبو طهمان بن خالد ؛ وفيه قلت :
 باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط " في الحلبي الدين برهان قال

"  
   ثقة ذلك قبل وكان سنين بعشر موته قبل خلط: وقال معين ابن ضعفه 

 اللَُّهـمَّ :  يُمسـي ِحـينَ  َأو ، ُيْصـِبحُ  ِحـينَ  قال َمنْ  e :pـ وقال النبي١٤٤
 َعهـــِدكَ  علـــى وأنـــا ، َعبـــُدكَ  وَأنـــا ، َخلْقتنـــي أنـــت، إال ِإلَـــهَ  ال ، رَبِّـــي أنْـــتَ 

 بِِنعَمِتـكَ  لَـكَ  َأبُـوءُ  ، َصـنَـْعتُ  مـا َشرِّ  ِمن ِبكَ  َأعوذُ  ، اْسَتَطعتُ  ما ووْعِدكَ 
 ِمـن َفَماتَ  ، أنتَ  إال الذنوبَ  يـَْغِفرُ  ال ِإنَّهُ  لي فَاْغِفر ، بذنبي لك وأبُوءُ  ،
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َلِتهِ  ِمن أو ، َيوِمهِ  رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابـن  i الَجنَّةَ  َدَخلَ  ، َليـْ
  حبان والحاكم عن بريدة رضي اهللا عنه .

  "صحيح  "
 فـي والنسـائي.  )٥٠٧٠( داود وأبـو). ٢١٩٣٥( أحمد أخرجه قلت :
والحــــاكم ) ٣٨٧٢( ماجــــة وابــــن) ٥٧٩ ، ٤٦٦( والليلــــة اليــــوم عمــــل

 ، الطـائي ثعلبـة بـن الوليـد عـن من طرق )١٠٤١وابن حبان ( )١٨٥٠(
  .فذكره ، بريدة ابن عن

 ِمــنْ  بِــي َأْصــَبحَ  َمــا اللَُّهــمَّ  ُيْصــِبحُ  ِحــينَ  قَــالَ  َمــنْ  e:pـــ وقــال النبــي ١٤٥
 َأدَّى فـََقـدْ  الشُّـْكرُ  َولَـكَ  دُ اْلَحْمـ فـََلـكَ  لَـكَ  َشـرِيكَ  َال  َوْحـَدكَ  َفِمْنـكَ  نِْعَمةٍ 
َلِتهِ  ُشْكرَ  َأدَّى فـََقدْ  يُْمِسي ِحينَ  َذِلكَ  ِمْثلَ  قَالَ  َوَمنْ  يـَْوِمهِ  ُشْكرَ    iَليـْ

رواه أبو داود وابن حبان وابن السني والبيهقي عن عبد اهللا بن غنـام رضـي اهللا  
  عنه .

   " ضعيف "

 ي اآلحــــاد والمثــــاني ،) فــــ١٩٠٦وابــــن أبــــي عاصــــم ()٤٤١١رواه أبــــو داود (
  )٤١) وابن السني في عمل اليوم والليلة (٩٨٣٥والنسائي في الكبرى (

  )٦٤٥٩,٤١٦٩,٣٩٥٠معرفــــة الصــــحابة ألبــــي نعــــيم ()٨٦٢وابــــن حبــــان (
 ربيعـة عـن ، بـالل بـن سـليمان من طرق عـن )٤١٩٨والبيهقي في الشعب (

  .فذكره ، عنبسة بن اهللا عبد عن ، الرحمن عبد أبي بن
فــي  عــّدهحيــث  عنبســة بــن اهللا عبــد فــي حبــان ابــنوقــد تســاهل  : قلــت 

كمـا قـال ابـن أبـي حـاتم فـي الجـرح والتعـديل  " مجهول " ؛ وهو الثقات
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 الحـديث هـذا في اال اعرفه ال مدنى: فقال عنه زرعة أبو سئل ):٦١٥(
  ... الخ . إذا قال من: وسلم عليه اهللا صلى النبي حديث يعنى -

  : ُيْصِبحُ  ِحينَ  قَالَ  َمنْ  e:pـ وقال النبي ١٤٦
 السَّـَمَواتِ  ِفـي اْلَحْمـدُ  َولَـهُ  ُتْصـِبُحونَ  َوِحينَ  ُتْمُسونَ  ِحينَ  اللَّهِ  َفُسْبَحانَ { 

ُيخــرج الَحــيَّ مــن الَميِّــت وُيخــرُج الَميَّــَت  ُتْظِهــُرونَ  َوِحــينَ  َوَعِشــيZا َواْألَْرضِ 
  } ْخَرُجونَ تُ  وََكَذِلكَ  من الحيِّ ويحي اَألرَض بعد َموِتَها

 ِفــي فَاتَــهُ  َمــا َأْدَركَ  يُْمِســي ِحــينَ  قَــاَلُهنَّ  َوَمــنْ  َذلِــكَ  يـَْوِمــهِ  ِفــي فَاتَــهُ  َمــا َأْدَركَ 
َلِتهِ    رواه أبو داود عن ابن عباس رضي اهللا عنهما .i َليـْ

  "جّدا  "ضعيف
ـــو داود (  ـــر ( )٤٤١٤رواه أب ـــق : )٨٨٧٧ورواه فـــي المعجـــم الكبي  مـــن طري

ــاِريِّ  ِشــيرٍ بَ  بْــنِ  َســِعيدِ  ــدِ  َعــنْ  النَّجَّ َلَمــاِنيِّ  الــرَّْحَمنِ  َعْبــدِ  بْــنِ  ُمَحمَّ  قَــالَ  اْلبَـيـْ
َلَماِنيِّ  اْبنُ  الرَّبِيعُ    َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  َأبِيهِ  َعنْ  اْلبَـيـْ
 مــولى ، النحــوى الكــوفى ، البیلمــانى ابــن الــرحمن عبــد بــن محمــد قلــت :
  الخطاب بن عمر

 ابـــن و عـــدى ابـــن اتهمـــه قـــد و ، "یفضـــع"  : قـــال الحـــافظ فـــي التقریـــب
  . حبان

  كذا في التقریب . " مجهول " النجارى ، األنصارى بشیر بن سعیدو  
ــائج"  فــى الحــافظ قــال  لــم:  النــووى الشــيخ قــول:  )٣٧٢/  ٢("  النت

 ضـعيف الحـديث الفضـائل مـن ألنـه عليـه سكت لعله ، داود أبو يضعفه
 ابـن يرويـه مـا كـل:  عـدى ابـن قال.  جدا ضعيف شيخه فإن سعيد بغير

 قـدر نسخة أبيه عن يروى:  حبان ابن قال و.  منه فيه فالبالء البيلمانى
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 شـــاهدا للحـــديث وجـــدت قـــد و.  انتهـــى موضـــوعة كلهـــا حـــديث مئتـــى
  . برواته بأس ال معضل بسند
 ثـالَث مـراتٍ  يُمسـي حينَ حين يصبح و  قال َمنْ  e:pـ وقال النبي ١٤٧

 اهللا علـى َحّقـا كـان ، نَِبيّـا وبمحمـدٍ  ، دينـا إلسـالمِ وبا ، ربّا باهللا َرِضيتُ : 
  iیوم القیامة  يُرِضَيهُ  أنْ 

رواه أحمــد وأبــو داود والنســائي وابــن ماجــه والحــاكم  ورواه الترمــذي عــن 
  ثوبان رضي اهللا عنه .

  " ضعيف "
  من : ُكلٌّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َخَدمَ قلت : رواه عن رجل 

وأبـــــــو داود  )٨وابـــــــن أبـــــــي شـــــــيبة ( )١٨٢٠١,١٨٢٠٠,١٨١٩٩أحمـــــــد (
) والحـــاكم ٣٨٦٠) وابـــن ماجـــه (١٠٤٠٠فـــي الكبـــرى ( ) والنســـائي٤٤١٠(
وأبHو نعHیم فHي معرفHة      )٤٤٠وابن أبHي عاصHم فHي اآلحHاد (     )١٨٦١(

   من طرق :  وغيرهم)٦٢٢٢الصحابة (

مٍ  يَأبِ  َعنْ  نَاِجَيةَ  ْبنِ  َساِبقِ  َعنْ  َعِقيلٍ  َأِبي َعنْ    َسالَّ

  :  لعل وله ، ضعيف إسناد وهذا قلت :
 عنــه روى مــا" الميــزان" فــي الــذهبي قــال ؛  ناجيــة ابــن ســابق جهالــة -١

  . عقيل أبو هو "بالل بن هاشم سوى
  مقبول إنه" : التقريب" في الحافظ قال عقيل وأبو ـ٢
 عليــه اهللا صــلى - النبــي خــادم عــن ســالم أبــي عــنروي  ؛ الضــطرابا ـــ٣

  . وسلم
  في رواية . e النبي خادم سالم وأب علجُ  و
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 قال) ٣٣٨٩( وهو ضعيف أيضا) من حديث ثوبان ٣٣١١ورواه الترمذي (
ــا:   ســعد أبــي عــن خالــد، بــن عقبــة حــدثنا:  قــال ، األشــج ســعيد أبــو ثن

  .فذكره  عنه اهللا رضي ثوبان عن سلمة أبي عن ، المزربان بن سعيد
  اْلَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  َغرِيبٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذا : الترمذي قَالَ 
  قاله في التقریب .   " مدلس ضعیف"  العبسى المرزبان بن سعید : قلت

  "  الحدیث منكر"  : أحمد قال  : في الكاشف الذهبي عندو 
 َواللَّهُ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  يـَُقولُ  َأَحدٌ  اْألَْرضِ  َعَلى َماe:pوقال النبي  ـ١٤٨
 ِمْثلَ  َكاَنتْ  َوَلوْ  َخطَايَاهُ  َعْنهُ  ُكفَِّرتْ  ِإالَّ  بِاللَّهِ  ِإالَّ  قـُوَّةَ  َوَال  لَ َحوْ  َوَال  َأْكبَـرُ 
  iاْلَبْحرِ  زََبدِ 

  رضي اهللا عنها . ورواه أحمد والترمذي عن ابن عمر  
  "حسن"
 ْبـــنِ  َحـــاِتمِ  َعـــنْ  )٣٣٨٢)والترمـــذي (٦٦٧٨ ،٦١٩١أحمـــد ( رواهقلـــت : 

  . َعْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْيُمونٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  جٍ بـَلْ  َأِبي َعنْ  َصِغيَرةَ  َأِبي
  " أخطأ ربما صدوق "  سليم أبي بن أو سليم بن يحيى اسمه : بلج أبو 

 َال  َأنْ  َأْشَهدُ  وأنّا اْلُمَؤذِّنَ  َيْسَمعُ  ِحينَ  قَالَ  َمنْ  e:pـ وقال النبي  ١٤٩
 رَبZا بِاللَّهِ  َرِضيتُ  َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  َلهُ  َشرِيكَ  َال  َوْحَدهُ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ 

ْسَالمِ  َرُسوًال  َوِبُمَحمَّدٍ    iَغفر اهللا له ما تقدَم من ذنبه ِديًنا َوبِاْإلِ
رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عـن سـعد بـن أبـي  

  وقاص رضي اهللا عنه .

  "صحیح "
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) ١٩٤) والترمــذي (٤٤١) وأبــو داود (٥٧٩) ومســلم (١٤٨٢د (رواه أحمــ 
 بــن حكــيم عــن الليــث ) مــن طــرق عــن٧١٣) وابــن ماجــه (٦٧٢والنســائي (

 رسـول عـن وقـاص أبـي بـن سعد عن سعد بن عامر عن قيس بن اهللا عبد
  ... به . e اهللا

 َهِذهِ  َربَّ  اللَُّهمَّ  النَِّداءَ  َيْسَمعُ  ِحينَ  قَالَ  َمنْ  e:pـ وقال النبي ١٥٠
َعْثهُ  َواْلَفِضيَلةَ  اْلَوِسيَلةَ  ُمَحمًَّدا آتِ  اْلَقاِئَمةِ  َوالصََّالةِ  التَّامَّةِ  الدَّْعَوةِ   َوابـْ
  i اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َشَفاَعِتي َلهُ  َحلَّتْ  َوَعْدَتهُ  الَِّذي َمْحُموًدا َمَقاًما

  " صحيح "
وابن ماجه عن جابر رضي رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي  

  اهللا عنه .

) ٤٤٥) وأبو داود (٤٣٥٠,٥٧٩) والبخاري (١٤٢٨٩رواه أحمد ( قلت : 
 َعِليُّ  من طرق عن )٧١٤( ) وابن ماجه١٧٣) والنسائي (١٩٥والترمذي (

 رِ َجابِ  َعنْ  اْلُمْنَكِدرِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َحْمَزةَ  َأِبي ْبنُ  ُشَعْيبُ  َحدَّثـََنا َعيَّاشٍ  ْبنُ 
ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ    . َعنـْ

 هذا اللهم p:ألم سلمة " ُقوِلي عنَد َأَذاِن الَمْغِرِب  eـ وقال النبي١٥١
 أسألك صلواتك حضور و دعاتك أصوات و نهارك إدبار و ليلك إقبال
  i لي تغفر أن
   رواه الترمذي والطبراني والحاكم عن أم سلمة رضي اهللا عنها . "
  " ضعيف "
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 َعْبـــدُ ) والبيهقـــي () مـــن طريـــق :٦٧٢) والحـــاكم (٤٤٦رواه أبـــو داود (
 َأبِـي َعـنْ  اْلَمْسـُعوِديُّ  َحدَّثـََنا َمْعنٍ  ْبنُ  اْلَقاِسمُ  َحدَّثـََنا اْلَعَدِنيُّ  اْلَوِليدِ  ْبنُ  اللَّهِ 

   َسَلَمةَ  ُأمِّ  َعنْ  َسَلَمةَ  ُأمِّ  َمْوَلى َكِثيرٍ 
 اختلط قد وكان اهللا، عبد بن الرحمن عبد اسمه: والمسعودي : قلت

  راجع تهذيب الكمال . )٣٨٧٢(
  " : التقريب"  من كثير أبي ترجمة في الحافظ؛ وقال

  .الحديث لّين فهو وإال المتابعة؛ عند: يعني ؛"  مقبول" 
 عن إسحاق بن الرحمن عبد طريق من) ٣٥١٣( الترمذي أخرجه وقد

  . نحوه به ...سلمة أم عن كثير أبي أبيها عن كثير أبي بنت حفصة
ــبٌ  َحــِديثٌ  َهــَذا : الترمــذي َقــالَ   َوَحْفَصــةُ  اْلَوْجــهِ  َهــَذا ِمــنْ  نـَْعرِفُــهُ  ِإنََّمــا َغرِي
  . َأبَاَها نـَْعِرفُ  َوَال  نـَْعرِفـَُها َال  َكِثيرٍ  َأِبي بِْنتُ 

ــــي شــــيبة فــــي المصــــنف (  ــــن أب ــــد اب ــــد فــــي المســــند ١٩وعن ــــن حمي ــــد ب ) وعب
 منصور بن إسحاق ) من طريق :١٩١٦٥كبير () والطبراني في ال١٥٤٨(

 عـن سـلمة أم مـولى كثيـر أبي عن إسحاق بن الرحمن عبد عن هريم عن
  . وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لي قال:  قالت سلمة أم

 ويقــال الواســطي شــيبة أبــو الحــارث بــن إســحاق بــن الــرحمن عبــد:و قلت
ـــل بـــن أحمـــد عـــن ؛ الكـــوفي ـــيس " حنب راجـــع  " الحـــديث منكـــر بشـــيء ل
  ) في تهذيب الكمال.٣٧٥٤المزي(

  الراوية عن أبيها . وفيه أيضا ؛ إنقطاع وهو سقوط بنت أبي كثير 

ــ وقــال النبــي ١٥٢ ــْبحَ  َصــلَّْيتَ  ِإَذا e pـ ــلْ  الصُّ ُق ــلَ  فـَ ْب ــًدا ُتَكلِّــمَ  َأنْ  قـَ ــنْ  َأَح  ِم
 َكتَـبَ  َذلِـكَ  يـَْوِمـكَ  ِمـنْ  ِمـتَّ  نْ إِ  فَِإنـَّكَ  َمـرَّاتٍ  َسـْبعَ  النَّـارِ  ِمـنْ  َأِجْرِني اللَُّهمَّ  النَّاسِ 



 ١٠٥

ْبلَ  فـَُقلْ  اْلَمْغِربَ  َصلَّْيتَ  َوِإَذا النَّارِ  ِمنْ  ِجَوارًا َلكَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ   َأَحًدا ُتَكلِّمَ  َأنْ  قـَ
َلِتــكَ  ِمــنْ  ِمــتَّ  ِإنْ  فَِإنَّــكَ  َمــرَّاتٍ  َســْبعَ  النَّــارِ  ِمــنْ  َأِجْرنِــي اللَُّهــمَّ  النَّــاسِ  ِمــنْ   تِْلــكَ  لَيـْ

  iالنَّارِ  ِمنْ  ِجَوارًا َلكَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  َكَتبَ 
  رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن الحارث التيمي رضي اهللا عنه . 
  " ضعيف "
ـــــو داود (١٧٣٦٢رواه أحمـــــد (  ـــــي ٤٤١٧) وأب ) والترمـــــذي () والنســـــائي ف

ـــق٢٠٥٦) وابـــن حبـــان (٩٩٣٩الكبـــرى (  بـــن مســـلم بـــن الحـــارث ) مـــن طري
  e اهللا رسول قال:  قال حدثه أباه أن التميمي حارثال
  . قلت : واخُتلف في إسم الصحابي والتابعي ولده 
 واحـد وغيـر والترمـذي البخاري وصحح:  )٧٩٧٠( اإلصابة في الحافظ قال 
  . الحارث ولده التابعي واسم مسلم الصحابي اسم أن

  ، خاصة جمةتر  للولد الحافظ يجعل لم )٢٢٦( وفي " تهذيب التهذيب "
 أنـه ذكـر و ، مجهـول أنـه الـدارقطني عـن نقـل و ، أبيه ترجمة في ذكره لكنه و 
 فـي الحـديث أخرج حيث ، حبان ابن صنيع اقتضاه ما إال ، توثيقا فيه يجد لم
 هـذا مثـل تصـحيح و: " الحـافظ قـال.  روايتـه مـن إال رأيته ما و ،"  صحيحه" 
 واحـد إال عنـه يـرو لـم مـن توثيق في هعادت على حبان ابن لكن ، البعد غاية في
  " . ينكر ما رواه فيما يكن لم إذا ،

 "ِدينِـكَ  َعلَـى قـَْلبِـي ثـَبِّـتْ  اْلُقلُـوبِ  ُمَقلِّـبَ  يَـا e pـ كان أكثر دعاء النبـي١٥٣
 َفَمـنْ  اللَّـهِ  َأَصـاِبعِ  ِمـنْ  ُأْصـبُـَعْينِ  بـَـْينَ  َوقـَْلبُـهُ  ِإالَّ ِمـن آدمـيٍّ  لَـْيسَ  ، قال :"فقيل له 

  رواه الترمذي عن أم سلمة رضي اهللا عنها . i  َأزَاغَ  َشاءَ  َوَمنْ  َأَقامَ  َشاءَ 
  لغيره" صحيح "
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) وأبـــــــويعلى فـــــــي المســـــــند ٢٥٤٥٧) وأحمـــــــد(٥٤رواه ابـــــــن أبـــــــي شـــــــيبة (
) ٢٥٤٥٧والطبرانـــي فـــي األوســـط ( )٣٤٤٤) والترمـــذي (٦٨٣١,٦٧٦٦(

  . من طريق أبي كعب
) وابــــن بطــــة فــــي ١٩٢٣٧كبيــــر () والطبرانــــي فــــي ال٢٥٣١٠ورواه أحمــــد ( 

  ) من طريق عبد الحميد بن بهرام .١٢٩٧اإلبانة الكبرى (
 ) مــــن طريــــق المقاتــــل بــــن حيــــان .١١٤٨٩والطبرانــــي أيضــــا فــــي األوســــط ( 

 قـُْلـتُ  قَـالَ  َحْوَشـبٍ  بْـنُ  َشـْهرُ  عـن ، والمقاتـل) كعب وأبو ، الحميد عبدجميعا(
  َسَلَمةَ  ِألُمِّ 

كما في التقريب  " األوهام و اإلرسال ثیرك صدوق " هذا : قلت : وشهر
.  
 الحسـن روى مـا منهـا. تقويـه )٢٣٤٦٣فـي المسـند ( شـواهد لـه هـذا فحديثه 
 يـدعو يكثـر وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول كـان دعوات: "  قالت عائشة أن
المسـند أيضـا متابعـة  وفـي وفيـه إنقطـاع بـين الحسـن وعائشـة . فذكره"  ... بها
 ابــنو  . نحــوه بــه عائشــة عــن محمــد أم عــن زيــد بــن علــي عــهتاب قــد )٢٤٩٣٨(

  هو و - زيد بن علي و) .  ٥٧( شيبة أبي
 ال - أبيـــه زوجـــة هـــي و - محمـــد أم و.  أيضـــا الحفـــظ ســـيء - جـــدعان ابـــن

 ابــن أخرجــه.  نحــوه مرفوعــا الكالبــي ســمعان بــن النــواس عــن منهــا و . تعــرف
  . صحيح إسناده و) . ١٦٩٧٢( أحمد و) ١٩٥( ماجة
 والمغـرب المشـرق بـين شـئ علـى الـدعاء بهذاُدعَي لو  epـ وقال النبي١٥٤
 منـان يـا حنـان يـا أنـت إال إله ال:  لصاحبه الستجيب الجمعة يوم من ساعة في
رواه الخطيب عن جـابر رضـي واالكرام الجالل ذا يا واالرض السموات بديع يا

  .iاهللا عنه 
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   " موضوع "
 عـن)  ٤/١١٦" (  التـاريخ"  فـي طيـبالخ رواه )١٣٩٨وقـال فـي الضـعيفة (

 بـن محمـد حـدثنا:  قـال ذئـب أبي ابن حدثنا: الوليد أبي العمري يزيد بن خالد
  .مرفوعا فذكره:  يقول اهللا عبد بن جابر سمعت:  قال المنكدر
 ابــن قـال هــذا، خالـد غيــر ثقـات كلهــم رجالـه موضــوع، وهـذا:  "األلبــاني" قلـت
 ينتحــــل شــــيخ"  ) : ٢٨٥ - ١/٢٨٤(  " والمتــــروكين الضــــعفاء"  فــــي حبــــان
 يشـتغل ال الـرأي، أصـحاب عنـه أكثـر جـدا، الحديث منكر الرأي، أهل مذهب
  ". األثبات عن الموضوعات يروي ألنه بذكره
   ويحكي بالخطأ، يحدث"  ) : ٢/١٨" (  الضعفاء"  في العقيلي وقال
  ". له أصل ال ما الثقات عن

ـــْينَ  َمـــنْ  َعَلـــى َدَعـــْوتَ  لَـــوْ  َســـْعدُ  يَـــا epــــ وقـــال النبـــي١٥٥ ـــَماَواتِ  بـَ  السَّ
ُسـْبحاَنَك ال إلـَه إال أنـَت يـا ذا الَجـالِل واإل   " َسـْعدُ  يَـا فَأَْبِشـرْ  َلكَ  الْسُتِجيبَ 

  رواه الطبراني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما (كنز) .i " كرامِ 
  " ضعيف جدا "

،  اْلَحرَّانِــــيُّ  ُشــــَعْيبٍ  َأبُــــو َحــــدَّثـََنا )١٣٤٣٥( رواه الطبرانــــي فــــي الكبيــــر
ُلتِّيُّ  اللَّــهِ  َعْبـــدِ  بــن َيْحَيـــى َحــدَّثـََنا : قَـــالَ ،  َنِهيـــكٍ  بــن َأيُّـــوبُ  َحــدَّثـََنا،  اْلَبـــابـْ
  ُعَمرَ  اْبنَ  َسِمْعتُ : يـَُقولُ ،  رَبَاحٍ  َأِبي بن َعطَاءَ  َسِمْعتُ 
 حاتم أبو ضعفه )١/٢٠٥قال في اللسان ( :نهيك بن أيوب قلت :
    الضحاك بن  عبداهللا بن يحيى أّما . متروك :األزدي وقال وغيره
  .وغيره زرعة أبو ضعفه ) قال:٩٥٦٣في الميزان ( .الحرانى البابلتى
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 على الضعف وأثر ببعضها، تفرد صالحة أحاديث له: عدى ابن وقال
  .به يعتد ال: حاتم أبو وقال.بين حديثه
 ِضيقٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َلهُ  هُ اللَّ  َجَعلَ  اِالْسِتْغَفارَ  َلِزمَ  َمنْ e pـ وقال النبي١٥٦
  iَيْحَتِسبُ  َال  َحْيثُ  ِمنْ  َوَرَزَقهُ  فـََرًجا َهمٍّ  ُكلِّ  َوِمنْ  َمْخَرًجا

  رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما .
  " ضعيف "
ــــــو داود (  ــــــن ماجــــــه (١٢٩٧رواه أب ــــــر  )٣٨٠٩) واب ــــــي فــــــي الكبي والطبران
ـــ٦٤٧٣) وفـــي األوســـط (١٠٥١٧( ـــرى ()والبيهق ) مـــن ٣/٣٥١ي فـــي الكب

 ، عبـاس بـن اهللا عبـد بـن علـي بـن محمـد عن ، مصعب بن الحكم طريق
  . جده عن ، أبيه عن
 الحافظ قال كما مجهول مصعب بن الحكم ، ضعيف وسنده:  قلت
  " . التقريب"  في

 سبعا يوم كل المؤمنات و للمؤمنين استغفر منe pـ وقال النبي١٥٧
 iاألرض أهل بهم يرزق و لهم يستجاب الذين من كان مرة عشرين و
  رواه الطبراني عن أبي الدرداء رضي اهللا عنه . 
  "ضعيف"

 بن عثمان وفيه الطبراني رواه ) :١٧٦٠٠وقال الهيثهي في المجمع (
 غير وثقه هذا وعثمان الدرداء، أم عن ُحدثت: فيه وقال العاتكة أبي

  .ثقات المسمين رجاله وبقية الجمهور، وضعفه واحد
 مرار ثالث صالة كل دبر في تعالى اهللا استغفر منe pـ وقال النبي ١٥٨

 غفرت ، إليه وأتوب القيوم الحي هو إال إله ال الذي اهللا أستغفر «:  فقال »
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رواه أبو يعلى وابن السني عن البراء   iالزحف من فر كان وإن ذنوبه له
  رضي اهللا عنه .

  " جدا " ضعيف
 قاال) ١/ ٨٩( عدي وابن )١٣٦م والليلة (رواه ابن السني في عمل اليو 

 بن الحسن عن ، راشد بن سعيد ثنا ، حفص بن عمرو حدثنا يعلى أبو أخبرنا
 صلى اهللا رسول قال:  قال عنه اهللا رضي البراء عن ، إسحاق أبي عن ، ذكوان
  : وسلم عليه اهللا

   كذا قال في التقریب . " مقبول " القرشى إسحاق أبو قلت :
 ، راشد بن سعيد . أما بالقوى لیس:  النسائى قال ذكوان بن الحسنو 

  . متروكانف ؛ الحصين بن وعمرو
 َوِإنْ  لَــكَ  اللَّــهُ  َغَفــرَ  قـُْلــتَـُهنَّ  ِإَذا َكِلَمــاتٍ  ُأَعلُِّمــكَ  َأَال e pـــ وقــال النبــي١٥٩
 اْلَحِلــيمُ  اللَّــهُ  ِإالَّ  ِإلَــهَ  َال  اْلَعِظــيمُ  اْلَعِلــيُّ  اللَّــهُ  ِإالَّ  ِإلَــهَ  َال  قُــلْ  َقــالَ  لَــكَ  َمْغُفــورًا ُكْنــتَ 

 اْلَعِظــيم اْلَعــْرشِ  َربِّ  ربِّ السَّــمواِت الســبع اللَّــهِ  ُســْبَحانَ  اللَّــهُ  ِإالَّ  ِإلَــهَ  َال  اْلَكــرِيمُ 
   i◌ِ  الحمد لِله َربِّ العالمين

  رواه الترمذي عن علّي رضي اهللا عنه . 
  " ضعيف "

 الحسـين عـن) ٦٤٠( والليلـة اليوم عمل في والنسائي )٣٥٠٤رواه الترمذي (
  . عنه اهللا رضي علي عن الحارث عن إسحق أبي عن واقد بن

ــب حســن حــديث هــذا وقــال الترمــذي :  مــن الوجــه هــذا مــن إال نعرفــه ال غري
  . علي عن ثار الح عن إسحق أبي حديث
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 أبـو ، الخـارفى الحـوتى الهمـدانى األعـور اهللا عبد بن الحارث قلت :
  . ) على صاحب(  الكوفى زهیر
 فـى الشـعبى كذبـه ، ضـعف حدیثـه فى  : في التقریب حجر ابن قال
  . بالرفض ورمى ، رأیه
 لیس:  غیره و النسائى قال ، شیعى لین  : في الكاشف الذهبي عند

  . بالقوى
  . "ضعيف "ويأتي الكالم عليه وأبو إسحاق ؛ هو : عبد اهللا بن ميسرة 

  : آخر طريق وله:  قلت
 وفي). ٦٣٨( والليلة اليوم عمل في والنسائي) ٧١٢) (١/٩٢( أحمد أخرجه

 َعــنْ  ، ســلمة بــن اهللا عبــد عــن ، مــرة بــن عمــرو عــن ، إســحاق أبــي عــن) ٦٣٩(
  .فذكره  قَالَ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َعِليٍّ 
). ١٣٦٣) (١/١٥٨( أحمــد أخرجــه:  ليلــى أبــي ابــن أيضــا :  علــي عــن ورواه

ــقمــن  )٦٣٧( والليلــة اليــوم عمــل فــي والنســائي ــ طري  عبــد عــن ، إســحاق يأب
  .فذكره ، ليلى أبي بن الرحمن
  : إسحاق يأبأن مدار الحديث على  الحاصل:  قلت

 الحــارثي الكــوفي ميســرة بــن اهللا عبــد )٢١٢٩قــال ابــن الجــوزي فــي الضــعفاء (
   ليلى وأبا عبدالجليل وأبا إسحاق أبا يكنى

 ليلـى بـأبي ومـرة إسـحاق بـأبي مـرة فيكنيـه هشيم عنه ويروي الشعبي عن يروي 
 بثقــة لــيس يحيــى قــال الجليــل عبــد بــأبي ومــرة حريــز بــأبي ومــرة ليلــى بــأبي ومــرة

 مـرة وقـال الـدارقطني قـال وكذلك ضعيف مرة يحيى وقال النسائي قال وكذلك
 االحتجـاج يحـل ال حبـان ابـن وقـال الحـديث واهـي زرعـة أبو وقال بشيء ليس
  . بخبره
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  والتَّحصین َأدعیٌة لْلِحْرزِ                  
 قد ، الدرداء أبا يا '' : فقال ، عنه اهللا رضي الدرداء أبي إلى رجل جاء ـ١٦٠
 لكلمـات ؛ ذلـك ليفعـل يكن لم وجل عز اهللا ، احترق ما:  قال.  بيتك احترق

 تصـبه لـم نهـاره أول قـالهن مـن ، وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول مـن سمعتهن
 «:  يصـبح حتـى مصـيبة تصـبه لـم نهـارال آخـر قالهـا ومـن ، يمسـي حتى مصيبة
 ، العظـيم العـرش رب وأنـت ، توكلـت عليـك ، أنـت إال إله ال ، ربي أنت اللهم
 العظـيم العلـي باهللا إال قوة وال حول ال ، يكن لم يشأ لم وما ، كان اهللا شاء ما
 ، علمــا شــيء بكــل أحــاط قــد اهللا وأن ، قــدير شــيء كــل علــى اهللا أن أعلــم ،

 ، بناصـيتها آخـذ أنـت دابـة كـل شـر ومـن ، نفسـي شـر مـن بك أعوذ إني اللهم
 لم يصبه في نفسه وال أهله وال ماله شيٌئ يكرهه » مستقيم صراط على ربي إن

  ''  رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي اهللا عنه .
  " جداً  ضعيف " 

 خالد بن هدبة حدثنا ، منيع ابن أخبرنا ) وقال :٥٧أخرجه ابن السني (
 بـن طلـق عـن ، فرافصـة بـن الحجـاج حـدثنا ، تمـيم بـن األغلب احدثن ،

 أبـا يـا:  فقـال ، عنـه اهللا رضي الدرداء أبي إلى رجل جاء:  قال ، حبيب
  . بيتك احترق قد ، الدرداء

في التاريخ  البخاري قال هذا األغلب ، جداً  ضعيف إسناد وهذا: قلت 
  . ضعف فيه ُفرافصة بن والحجاج" .الحديث منكر:" وغيره) ١٧٢٠( الكبير

  . بالقوى لیس:  زرعة أبو قال ؛ حیث
 صالة بعد فقل الصبح صليت فإذا ، لدنياك أما e pـ وقال النبي١٦١
 ، باهللا إال قوة وال حول وال ، وبحمده العظيم اهللا سبحان:  الصبح
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 ، والجنون ، الجذام من:  أربع باليا من اهللا يوقيك ، مرات ثالث
 ، عندك من اهدني اللهم:  فقل ، آلخرتك فأما.  والفالج ، والعمى
 من علي وأنزل ، رحمتك من علي وانشر ، فضلك من علي وأفض
 يدعهن لم القيامة يوم بهن وفى من ، بيده نفسي والذي «.  » بركاتك

رواه ابن  i شاء أيها من يدخل ، الجنة من أبواب أربعة له ليفتحن ،
  السني عن ابن عباس رضي اهللا عنهما .

   " جدا ضعيف "
 رزق طريق من)  ١٣٠" (  والليلة اليوم عمل"  في السني ابن أخرجه
 عبد حدثنا:  الحبطي خالد بن محمد حدثنا:  المروزي سالم بن اهللا
 ابن عن عطاء عن السلمي اهللا عبد بن نافع عن البصري العالء بن اهللا

  عنهما اهللا رضي عباس
 وفيه ؛ جدا ضعيف إسناد اوهذ ) :٢٩٢٨قال األلباني في الضعيفة (

  : علل
 - هرمز أبو هرمز بن نافع وهو - السلمي اهللا عبد بن نافع:  األولى
 أبو وقال ، مرة معين ابن وكذبه ، وجماعة أحمد ضعفه:"  الذهبي قال
  " . بثقة ليس:  النسائي وقال.  الحديث ذاهب متروك:  حاتم
 أجد لم ؛ بطيالح - خلف:  نسخة وفي - خالد بن محمد:  الثانية
  . ترجمه من

 سالم بن اهللا رزق أنه الظاهر ؛ المروزي سالم بن اهللا رزق:  الثالثة
  " . عليه يتابع ال حديث له" :"  الضعفاء"  في الذهبي قال ، الطبري
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 نهـاره وأول ليله أول في الدعاء بهذا يدعو رجل من ماp ـ وقال النبي١٦٢
ــيس مــن اهللا عصــمه إال  شــديد البرهــان عظــيم الشــأن ذي اهللا بســم وجنــوده إبل

رواه الحـــاكم وابـــن  i الشـــيطان مـــن بـــاهللا أعـــوذ كـــان اهللا شـــاء مـــا الســـلطان
  عساكر عن الزبیر بن العوام رضي اهللا عنه .

 قــال اهللا عبــد أبــو الحــاكم) مــن طريــق ٤٠/٢٦٨رواه ابــن عســاكر فــي تاريخــه (
 بــن مــدمح بــن أحمــد الحســين أبــو حــدثني المســتملي عمــرو أبــي بخــط قــرأت
 حــدثني ومــائتين وثمــانين اثنتــين ســنة رمضــان شــهر فــي حانوتــه بــاب علــى همــام
 فرقـــد بـــن جســـر عـــن حمـــاد بـــن علــي نـــا البـــاهلي غالـــب بـــن محمـــد بـــن أحمــد

ـــن هشـــام عـــن القصـــاب ـــن عمـــر جـــاء قـــال عـــروة ب ـــد ب ـــز عب ـــل مـــن العزي  أن قب
 ســمعت قــال العــوام بــن الزبيــر أبــي حــدثني الزبيــر بــن عــروة أبــي إلــى يســتخلف

  يقول  e اهللا رسول
  " " ضعیف جدا

  . القصاب البصري جعفر أبو فرقد بن جسر قلت : وفي إسناده ؛
ــب وال شــيء ال يحيــى قــال : )٦٥٧(وفــي الضــعفاء إلبــن الجــوزي   حديثــه يكت

 العدالــة حــد عــن خــرج حبــان ابــن وقــال" ضــعيف " والــدارقطني النســائي وقــال
  . محفوظة غير رواياته عامة عدي ابن وقال

  )١٤٢في الجرح والتعديل ( ؛ الخليل غالم غالب بن محمد بن مدأحو 
  . مجهولين شيوخ عن مناكير احاديث روى فقال عنه أبي سئل

: يمســـي وحـــين يصـــبح، حـــين يـــوم كـــل قـــال مـــنe pــــ وقـــال النبـــي ١٦٣
 كفـاه مـرات سـبع العظيم العرش رب وهو توكلت عليه هو إال إله ال اهللا حسبي

رواه ابـــن الســـني عـــن أبـــي   iاآلخـــرة وأمـــر نياالـــد أمـــر مـــن أهمـــه مـــا اهللا
  الدرداء رضي اهللا عنه .



 ١١٤

 سـليمان بـن أحمـد حـدثني)٧١رواه ابن السـني فـي عمـل الیـوم واللیلـة ( 
 الــرزاق عبــد جــدي حـدثني ، الدمشــقي الــرزاق عبــد بـن أحمــد حــدثنا ، الجرمـي

 بن يونس سمعت:  قال ، سعد أبو سعد بن مدرك حدثنا ، الدمشقي مسلم بن
  عنه اهللا رضي ، الدرداء أبي عن ، الدرداء أم سمعت:  يقول ، لبسح
  " منكر "
 عبـد بن أحمد " . ألنه من روایة )٥٢٨٦قاله األلباني في الضعیفة ( 

   المقرىء الرزاق عبد بن اهللا عبد بن أحمد وهو: " الدمشقي الرزاق
 طبقـات فـي ةالنهايـ غايـة" فـي الجـزري ابـن ذكـره وال ، أعرفـه لـم قال األلباني :

 أن بمثلـــه فحــري  ؛ أوقفــوه الــذين الثقــات خـــالف فقــد ؛ ذلــك ومــع " .القــراء
   . منكراً  رفعه ما يكون

كالم األلباني إشارة إلى أن الحـديث موقـوف ؛ كمـا بـّين طرقـه فـي  قلت : وفي
  الضعيفة .

 َشْيءٌ  اْسِمهِ  َمعَ  َيُضرُّ  َال  الَِّذي اللَّهِ  ِبْسمِ  قَالَ  َمنْ  eوقال النبيpـ ١٦٤
 ُتِصْبهُ  َلمْ  َمرَّاتٍ  َثَالثَ  اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  َوُهوَ  السََّماءِ  ِفي َوَال  اْألَْرضِ  ِفي

 ُتِصْبهُ  َلمْ  َمرَّاتٍ  َثَالثُ  ُيْصِبحُ  ِحينَ  قَاَلَها َوَمنْ  ُيْصِبحَ  َحتَّى َبَالءٍ  َفْجَأةُ 
  iيُْمِسيَ  َحتَّى َبَالءٍ  َفْجَأةُ 

  الحاكم عن عثمان رضي اهللا عنه .رواه أبو داود وابن حبان و 
  " صحيح بطرقه" 

 ) ٤٤٤(وفي  من طريق : عبيد بن أبي قرة )٤١٨( أحمد أخرجه -١
 محمد من طريق )٥٤( حميد بن وعبد . سريح بن النعمانمن طريق : 

 جميعا. من طريق أبو داود الطيالسي )٣٨٥٩( ماجة وابن .عمرو بن
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 قَال ُعْثَمانَ  ْبنِ  َأبَانَ  َعنْ  يهأب عن ، الزناد أبي بن الرحمن عبد عن
  . يـَُقولُ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َعفَّانَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  َسِمْعتُ 

 وعبد. من طريق : عبد اهللا بن مسلمة )٤٤٢٥( داود أبو وأخرجه -٢
 والنسائي). ٦٨٠(والبخاري في األدب المفرد ) ٤٩٧( أحمد بن اهللا
   نس بن عياضأ من طريق) ١٥( والليلة اليوم عمل في

 ُعْثَمانَ  ْبنِ  َأبَانَ  َعنْ  كعب ابن محمد عن ، مودود أبيعن "  " كالهما
إالّ أن في إسناد أبي داود  .َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َعفَّانَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  َسِمْعتُ  قَال

  عمن سمع أبان . مودود أبيعن : قال  حيث إنقطاعا
 َوِحينَ  ُتْمِسي ِحينَ  " َواْلُمَعوَِّذتـَْينِ  دٌ َأحَ  اللَّهُ  ُهوَ  ُقلْ  " pـ وقال النبي١٦٥
   iَشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َتْكِفيكَ  َمرَّاتٍ  َثَالثَ  ُتْصِبحُ 

   رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد اهللا بن خبيب رضي اهللا عنه .
  " حسن "

) والترمذي ٤٤١٩) وأبو داود (٤٩٦رواه عبد بن حميد في المسند (
 وأبو الوجه هذا من غريب صحيح حسن حديث هذا : قالو  )٣٤٩٩(

   . مدني أسيد أبي بن أسيد هو البراد سعيد
 ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ) من طريق :٦٦٢٢وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني ( 

 َعنْ  اْلبَـرَّادِ  َسِعيدٍ  َأِبي َعنْ  ِذْئبٍ  َأِبي اْبنُ  َحدَّثـََنا ُفَدْيكٍ  َأِبي ْبنِ  ِإْسَمِعيلَ 
  ... به . أَبِيهِ  َعنْ  ُخبَـْيبٍ  ْبنِ  اللَّهِ  ْبدِ عَ  ْبنِ  ُمَعاذِ 
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 َعاِصــمٍ  يَأبــ ) مــن طريــق :٥٣٣٣وفــي الحــديث متابعــة عنــد النســائي ( 
 بْـنِ  ُمَعـاذِ  َعـنْ  َأِسـيدٍ  َأبِـي بْـنُ  َأِسـيدُ  َحـدَّثَِني قَـالَ  ِذئْـبٍ  َأبِـي اْبنُ  َحدَّثـََنا قَالَ 
  . َأبِيهِ  َعنْ  اللَّهِ  َعْبدِ 

 ال:  يقولـــوا المتـــك قـــل:  عزوجـــل اهللا يقـــولe pــــ وقـــال النبـــي ١٦٦
 ، المســـاء عنـــد وعشـــرا ، الصـــباح عنـــد ، عشـــرا بـــاهللا اال قـــوة وال حـــول
 ، المسـاء وعنـد ، الـدنيا بلـوى النـوم عنـد عـنهم يـدفع النـوم عنـد وعشرا
  iغضبى أسوأ الصباح وعند

  رواه الديلمي عن أبي بكر رضي اهللا عنه . 

 أحـد اهللا هـو قـل:  الجمعـة صـالة بعد قرأ منe  pـ وقال النبي١٦٧ 
 أعـاذه ، مـرات سـبع النـاس بـرب أعـوذ قـل و ، الفلق برب أعوذ قل و ،

   iاألخرى الجمعة إلى السوء من وجل عز اهللا
  رواه ابن السني عن عائشة رضي اهللا عنها . 

  " ضعیف "
 فـــــي شـــــاهين وابـــــن )٣٧٤رواه ابـــــن الســـــني فـــــي عمـــــل الیـــــوم واللیلـــــة ( 
" اإلخـالص سورة فضائل" في الخالل محمد وأبو ،) ٤٧٢" (الترغيب"
 ، مليكـة أبـي بـن اهللا عبيـد بـن اهللا عبـد عـن ، مـرة بن الخليل عن) ١٢(

  . مرفوعاً  عائشة عن
  فـي التقریـب : حجـر ابن قال " البصرى الضبعى مرة بن لخلیلا "قلت : 
    . ضعیف
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 فـــي منصـــور بـــن ســـعيد وأخرجـــه )٤١٢٩وقـــال األلبـــاني فـــي الضـــعيفة (
  " .الكتاب فاتحة": أوله في وزاد ؛ مرسالً  مكحول عن" سننه"
  " .الجمعتين بين ما عنه اهللا كفر:" آخره في وقال 

  . ضعيف وهو ؛ فضالة بن فرج فيه ؛ إرساله مع وهو
 إلــى الســوء مــن وقـي الجمعــة يــوم أظفــاره قلـم مــنp ــ وقــال النبــي١٦٨
   عنها .رواه الطبراني في األوسط عن عائشة رضي اهللا iمثلها

  " موضوع "
          قلت : رواه في األوسط من طريق : 
   

 نـا:  قـال الرقـي هـالل بـن العـالء نا:  قال الرازي فرخويه ثابت بن أحمد
  . عائشة عن ، مليكة أبي ابن عن ، أيوب عن ، زريع بن يزيد

  » فرخويه:  به تفرد وقال الطبراني :
 بــن أحمــد وفيــه األوســط فــي الطبرانــي رواه وقــال فــي مجمــع الزوائــد :

  .ضعيف وهو فرجونة ويلقب ثابت
 المعـروف الـرازي عتـاب بن ثابت بن احمد )٢١( وفي الجرح والتعديل

 الطهرانـي اهللا عبـد ابـي بـن  العبـاس ابـا سـمعت محمـد أبو قال بفرخويه،
  .كذاب فرخويه ان يشكون ال كانوا يقول
 أهـل فـي نعمة عبد على وجل عز اهللا أنعم ما e pـ وقال النبي ١٦٩
ــاهللا إال قــوة ال ، اهللا شــاء مــا:  فيقــول ، وولــد ومــال ــرى ، ب  آفــة فيهــا في
   رواه ابن السني عن أنس رضي اهللا عنه .  i الموت دون



 ١١٨

  " ضعيف "
"  فــي البيهقــي طريقــه ومــن ،) ١" ( الشــكر"  فــي الــدنيا أبــي ابــن أخرجــه

ـــــي والطبرانـــــي ،) ٤٣٦٩" (الشـــــعب  " وفـــــي ،) ٥٨٨" ( الصـــــغير"  ف
 األسـماء"  فـي والبيهقـي ،)  ٣٥١( السني وابن ،) ٤٢٦٠" ( األوسط

ــب ،) ٣٣٥" ( والصــفات ــق مــن) ١٢٤٣" ( التــاريخ"  فــي والخطي  طري
 بــن الملــك عبــد عــن عــون بــن عيســى حــدثنا:  اليمــامي يــونس بــن عمــر
   . مرفوعا أنس عن زرارة

 تقلـ جنتـك دخلت إذ ولوال{  وقرأ وزاد الطبراني في األوسط والصغير
  } باهللا إال قوة ال اهللا شاء ما

 قال مالك بن أنس عن زرارة بن الملك عبد وقال الحافظ في اللسان :
  . حديثه يصح ال األزدي

فــي  قــال الحنفــي الفوافصــة بــن حفــص بــن عمــرو بــن عــون بــن عيســىو 
  . ذلك يقول ابى سمعت " مجهول " : )١٥٦٧( الجرح والتعديل

  مان من الخوِف والكربِ أدعية لأل                       
 عنـد البقـرة سـورة وخـواتيم ، الكرسي آية قرأ منe pـ وقال النبي ١٧٠
   رواه ابن أنس عن أبي قتادة رضي اهللا عنه . iتعالى اهللا اغاثه الكرب

  "ضعيف"
   )٣٤٣(السني في ( عمل اليوم والليلة )  هذا رواه ابنقلت : و 

أبـي حمـزة ، عـن زيـاد بـن عـامر بـن مـدرك ، ثنـا خـالد ، عـن  من طريق :
عن أبي قتادة األنصاري ، رضـي اهللا عنـه قـال : قـال رسـول اهللا  عالقة ،
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 : صـــــــــــــــــــــــــــلى اهللا عليـــــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــلم
والسند ضعيف فيه : عامر بن مدرك ؛ وهـو لـين الحـديث كمـا قـال ابـن 

  . حجــــــــــــــــــــــــــــر
 ِبَرْحَمِتـــكَ  قـَيُّـــومُ  يَـــا َحـــيُّ  يَـــا قَـــالَ  َأْمـــرٌ  َكَربَـــهُ  ِإَذاe pــــ كـــان النبـــي١٧١

  iَأْسَتِغيثُ 
 رواه الترمذي عن أنس رضي اهللا عنه . 
  " ضعيف إسناده "

 المكتـب حـاتم بـن محمـد حـدثنا:  قـال) ٣٤٤٦قلت : رواه الترمذي (
 عـن ، معاويـة بـن الرحيـل عـن ، الوليـد بـن شجاع بدر أبو حدثنا:  قال ،

  .فذكره ، الرقاشي
  ."َغرِيبٌ  َحِديثٌ  " َهَذاالترمذي:  قَالَ 

   ضعيف :التقريبقال في  " الرقاشي ابان بن يديز  " وفيه :
 اْلَكـرِيمُ  اْلَحِلـيمُ  اللَّـهُ  ِإالَّ  ِإلَـهَ  َال  قَـالَ  َأْمرٌ  َحَزبَهُ  ِإَذا ◌َ eكان النبيpـ ١٧٢

   iِ◌الَحْمُد للَّه َربِّ اْلَعاَلِمين اْلَعِظيمُ  اْلَعْرشِ  َربُّ  ُسْبَحاَن اهللا
  نه .رواه أحمد عن عبد اهللا بن جعفر رضي اهللا ع

  " إسناده صحيح " 
) ، مـن طريـق ١٨٢٦( في المسـتدرك والحاكم )٦٦٣المسند ( رواه في

ادِ  بْـنِ  اللَّـهِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلُقَرِظيِّ  َكْعبٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  زَْيدٍ  ْبنُ  ُأَساَمةُ  :  بْـنِ  َشـدَّ
  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  طَاِلبٍ  َأِبي ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  َجْعَفرٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَهادِ 
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 ، عجالن بن محمد من طريق : )١٨٢٧( متابعة عند الحاكم  قلت : وفيه
 . جعفر بن اهللا عبد عن ، شداد بن اهللا عبد عن ، كعب بن محمد عن

 بها وينفث ، الميت يلقنها جعفر بن اهللا عبد فكان " وزاد في آخره :
  بي .وصححه على شرط مسلم ووافقه الذه " الموعوك على
 َال  اْلَحِليمُ  اْلَعِظيمُ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  pيدعو عند الكرب eكان النبي ـ ١٧٣

 َوَربُّ  السبعِ  السََّمَواتِ  َربُّ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ 
باس رضي رواه أحمد والبخاري ومسلم عن إبن عi   اْلَكرِيمِ  اْلَعْرشِ 

  اهللا عنهما .
  " صحيح "

) ، والبخــــــــــــــــــــــــــــــــــاري ٢٩٨٠,٢٢٨٦,٢٢٢٧,٢١٨٣رواه أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد (
   ) ، والنسائي٣٣٥٧) ، والترمذي (٤٩٠٩) ، ومسلم (٦٨٧٩,٥٨٧٠(

َتاَدة ) ، وغيرهم من طريق :٣٣٨٧٣) ، وابن ماجه (٧٦٧٥( في الكبرى   قـَ
  . َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  اْلَعاِلَيةِ  َأِبي َعنْ 

 اهللا بسـم '' : ويقـول رأسـه علـى اليمنـى بيده مسح ىصل إذا كانــ ١٧٤
''  والحــزن الهــم عنــي أذهــب اللهــم ، الــرحيم الــرحمن غيــره إلــه ال الــذي

  رواه الخطيب عن أنس رضي اهللا عنه .
  " ضعيف جّدا "

) والخطيب في تاريخ بغداد ٣٣٠٦قلت : رواه الطبراني في األوسط (
  عن أنس . من طريق كثير بن سليم أبو سلمة )٥/٤٤٦(
 أبو سليم بن كثير ) :٢٧٨٧( الضعفاء والمتروكين إلبن الجوزي فيو 

 قال أنس عن يروي البصري المدائيني الضبي هشام أبو وقيل سلمة
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 وقال الحديث متروك واألزدي النسائي وقال ضعيف والدارقطني يحيى
 عبد بن كثير له يقال الذي هو حبان ابن وقال الحديث واهي زرعة أبو
 الرازي حاتم أبو وقال عليه ويضع حديثه من ليس ما انس عن يروي اهللا

   غيره رواية من أصل له حديثا انس عن يروي ال الحديث منكر
 ، الكريم الحليم اهللا اال إله ال '' : الفرج كلمات eـ وقال النبي١٧٥

 ورب السبع السموات رب اهللا اال إله ال ، العظيم العلي اهللا إال إله ال
  '' كريمال العرش

  رواه ابن أبي الدنيا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما . 
 الخرائطي و) ٤٨" ( الشدة بعد الفرح"  في الدنيا أبي ابن أخرجه 

 أبي بن سعيد عن هارون بن يزيد عن) ٩٨٥" ( األخالق مكارم" في
 عليه اهللا صلى النبي عن عباس ابن عن العالية أبي عن قتادة عن عروبة
  .  رهفذك:  قال وسلم

 عليه اهللا صلى فعله من الوجه هذا من)  ٣٣٩/  ١(  أحمد وأخرجه
:  وقال األلباني  . فذكره"  ... الكرب عند يقول كان: "  بلفظ وسلم

  . الشيخين شرط على صحيح إسناد هذا و
 ِفي َنْجَعُلكَ  ِإنَّا اللَُّهمَّ  '' قَالَ  قـَْوًما َخافَ  ِإَذا َكانَ  eـ وكان النبي١٧٦
  '' ُشُرورِِهمْ  ِمنْ  ِبكَ  َونـَُعوذُ  ِهمْ ُنُحورِ 

  " صحيح " 
 . رواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي عن أبي موسى رضي اهللا عنه

) ، والنسائي في ١٣١٤) ، وأبو داود (١٨٨٨٨قلت : رواه أحمد (
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 وابن) ٢٥٨٠) ، والحاكم (١٠٤٣٧,٨٦٣١الكبرى (
 ، أبي حدثني ، هشام بن معاذ وغيرهم من طرق عن : )٤٨٥١حبان(
 عنه اهللا رضي أباه أن ، قيس بن اهللا عبد بن بردة أبي عن ، قتادة عن

وقال  قوما خاف إذا كان وسلم عليه اهللا صلى النبي أن:  حدث
  ووافقھ الذھبي   " الشيخين شرط على صحيح حديث هذا " الحاكم :

 هللا إال إله ال:  فقل ، غيره أو سلطانا خفت إذاe  pـ وقال النيب١٧٧
 ال ، العظيم العرش ورب السبع السموات رب سبحان ، الكريم الحليم

رواه ابن السين عن ابن عمر  i ثناؤك وجل ، جارك عز ، أنت إال إله
   رضي اهللا عنهما .

   " جدا ضعيف "

 ، عيسى بن جعفر أخبرني )٣٤٤رواه ابن السين يف عمل اليوم والليلة (
 بن محمد ثنا ، الحارثي حارثال بن محمد ثنا ، شبة بن عمر حدثنا
    عنهما اهللا رضي ، عمر ابن عن ، أبيه عن ، البيلماني الرحمن عبد
 البيلماني بن الرحمن عبد بن محمد؛ فيه :  ضعيف جّدا إسنادهذا

 عن يروي )٣٠٦٣( قال ابن الجوزي في الضعفاء المديني الكوفي
 وقال نهيضعفا والدراقطني الحميدي وكان بشيء ليس يحيى قال أبيه

 عن حدث حبان ابن وقال الحديث منكر والنسائي والرازي البخاري
 به االحتجاج يجوز وال موضوعة كلها حديث بمائتي شبيها بنسخة أبيه
  . التعجب وجه على إال ذكره وال
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 عبد أبو ، الحارثى الربیع بن زیاد بن الحارث بن محمد وفیه أیضا :
  . زرعة أبو ركهت و ضعفوه  : الذهبي قال البصرى اهللا

 بالء أو ،  كرب بأحدكم نزل إذا بشيء أخبركم أال eـ وقال النيب١٧٨
 أنت إال إله ال:  النون ذي دعاء ؟ عنه يفرج ابه دعا الدنيا أمر من

  » الظالمين من كنت إني سبحانك
  رواه احلاكم عن سعد رضي اهللا عنه . 

  " ضعیف "
) ، وابن ١٠٤٩١زكریا (رواه النسائي في الكبرى من طریق القاسم بن 

) ، ١٨١٨) ، ومن طریقه الحاكم (٣٤أبي الدنیا في الفرج بعد الشدة (
 حدثني ، القرشي مهاجر بن محمد ثنا ، محمد بن عبيد كالهما عن

  جده عن ، أبيه عن ، سعد بن محمد بن إبراهيم
  كذا في التقریب . " لین " الكوفى القرشى مهاجر بن محمدو  قلت : 
 ؛ قال الحافظ في التهذيبالكوفي  موالهم المحاربي مدمح بن عبيدو 

 ابن عن يرويها مناكير أحاديث له عدي ابن أحمد أبو قال : )١٥٤(
  .محمد ابنه عنه االحاديث تلك ويروي وغيره ذئب أبي

 بن إبراهيم وتابع يونس بن أيب إسحاق حممدا ابن املهاجر يف روايته عن
) ١٣٨٣( يف املسند أمحد ؛ عند جده عن أبيه عن سعد بن محمد

 عن ابى سألت ) :١٠٢٤وقال في الجرح والتعديل (  )٣٤٠١واحلاكم (
  .بحديثه يحتج ال انه اال صدوقا كان: فقال اسحاق ابى بن يونس
  " خائف كل آمان الوكيل ونعم اهللا حسبي" eـ وقال النيب١٧٩

  رواه أبونعيم عن شداد بن أوس رضي اهللا عنه .
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  " ضعيف "
وقال األلباني في  ،) ١٠٦٣" (أصبهان أخبار" في نعيم وأب أخرجه

 عن) ٩١/ ٢( الضعيفة () ، وأخرجه الديلمي من طريق أبي نعيم
:  الحمصي حنان بن عمرو بن محمد حدثنا:  زيد بن علي بن الحسين
 بن شداد عن مكحول عن الرهاوي فروة أبي عن الوليد بن بقية حدثنا
  . مرفوعاً  أوس
 وبقية مكحول ؛ بالعلل مسلسل ضعيف إسناد وهذا :"األلباني" قلت

 سنان بن يزيد واسمه الرهاوي فروة أبو وبينهما.  عنعنا وقد ، مدلسان
  . أعرفه لم هذا والحسين .ضعيف الجزري
 الرحمن اهللا بسم:  فقل ورطة في وقعت إذا e pـ وقال النيب١٨٠
 وجل عز اهللا فإن ، العظيم العلي باهللا إال قوة وال حول ال ، الرحيم
  iالبالء أنواع من شاء ما بها يصرف

   رواه ابن السين عن أنس رضي اهللا عنه .
  " موضوع"

البيهقي في و ، ) ٣٣٥" (  والليلة اليوم عمل"  في السني ابن أخرجه
 بن يزيد عن ، أبيه عن ، شمر بن عمرو من طريق : )١٨٤٥الدعاء (

 عليه اهللا صلى اهللا ولرس لي قال:  قال عنه اهللا رضي ، علي عن ، مرة
  : وسلم
 الكوفي الجعفي شمر بن عمرو :) ٢/٢٦٢قال احلافظ يف اللسان ( قلت :
 الثقات عن الموضوعات ويروي الصحابة يشتم رافضي اهللا عبد أبو الشيعي
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 النسائي وقال حديثه يكتب ال يحيى قال ، الحديث منكر: البخاري وقال
  " الحديث متروك": وغيرهما والدارقطني

 رب اللهم: فليقل السلطان أحدكم تخوف إذاe pـ وقال النيب١٨١
 فالن، بن فالن شر من جارا لي كن العظيم، العرش ورب السموات

 عز يطغى، أن أو منهم أحد علي يفرط أن وأتباعهم، واإلنس الجن وشر
رواه الطرباين عن ابن مسعود رضي اهللا عنه  iغيرك إله وال ثناؤك وجل جارك

.  

   " ضعيف "
 عن َسْلمٍ  بن ُجَناَدةُ  من طريق )٩٧٩٥رواه الطرباين يف الكبري (قلت : 

 أبيه عن َمْسُعودٍ  بن ُعْتَبةَ  بن اللَّهِ  عبد بن ُعْتَبةَ  عن ُعَمرَ  بن اللَّهِ  ُعبَـْيدِ 
   َمْسُعودٍ  بن اللَّهِ  عبد عن َجدِّهِ  عن

 سلم بن جنادة عن  ابي سألت : )٢١٣٣( قال في الجرح والتعديل
   . حديثه يترك ان من اقربه ما الحديث ضعيف: الفق

 والسقم الضر عنك تذهب كلمات اعلمك االe pـ وقال النيب١٨٢
 يتخذ لم الذى هللا والحمد ، يموت ال الذى الحى على توكلت:  قل
 ، الذل من ولى له يكن ولم ، الملك في شريك له يكن ولم ، ولدا
   يرة رضي اهللا عنه .رواه ابن السين عن أيب هر  iتكبيرا وكبره

  " ضعيف "
 حدثنا ) ٥٤٥ومن طريقه ابن السين ( )٦٥٣١رواه أبو يعلى يف املسند (

 عبيدة بن موسى حدثنا ، ميمون بن حرب حدثنا ، سيحان بن بشر
 أنا خرجت:  قال هريرة أبي عن ، القرظي كعب بن محمد عن الربذي
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  رث رجل على فأتى ، يدي في ويده وسلم عليه اهللا صلى اهللا ورسول
 والضر السقم:  قال.  » أرى ما بك بلغ ما ؟ فالن أبو «:  قال الهيئة

  ... فذكره .:  قال اهللا رسول يا
 رواه ) وقال :٤/٤٧٩قلت : وهذا " ضعيف " وضعفه اهليثمي يف اoمع (

 لين توثيق وفيه ضعيف وهو الربذي عبيدة بن موسى وفيه يعلى أبو
  .ثقات رجاله وبقية ميمون بن حرب ولكن
 فريد كل صاحب ويا وحيد كل مؤنس يا اللهمe  pـ وقال النيب١٨٣

 ذا يا ، قيوم يا حى يا مغلوب غير غالبا ويا ، بعيد غير قريبا ويا ،
  رواه الديلمي عن أنس رضي اهللا عنه .i واالكرام الجالل

  " ضعيف جّدا" 
 فيه وقال: يوعزاه إىل الديلم )١/٥٠( قلت : أورده يف تذكرة املوضوعات 

  " متروك " عياش بن أبان
                     أَدعَيٌة لزيارَِة املريضِ                     

 الَِّذي ِللَّهِ  اْلَحْمدُ  فـََقالَ  َبَالءٍ  َصاِحبَ  رََأى َمنْ e pـ وقال النيب١٨٤
 ُعوِفيَ  ِإالَّ  ْفِضيًال تَـ  َخَلقَ  ِممَّنْ  َكِثيرٍ  َعَلى َوَفضََّلِني ِبهِ  ابـَْتَالكَ  ِممَّا َعافَاِني

  iَعاشَ  َما َكانَ  َما َكائًِنا اْلَبَالءِ  َذِلكَ  ِمنْ 
رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه وابن السين والبيهقي عن ابن عمر رضي اهللا 

  عنهما .

  " ضعيف "



 ١٢٧

) وابن ٣٨٨٢) وابن ماجه (٣٣٥٣) والرتمذي (٣٩رواه عبد بن محيد (
 بن عمرو ) كلهم من طريق :١٠٦٢) واحلارث يف بغيته (١١٠أيب شيبة (

 ، أبيه عن ، عمر بن اهللا عبد بن سالم عن ، الزبير آل قهرمان دينار
     جده عن

 االعور البصري يحيى أبو دينار بن عمرو قلت: هذا سند ضعيف ؛ فيه :
  . موالهم الزبير آل وكيل ويقال الزبير آل قهرمان

 دينار بن عمرو عن ابى سألت :  )١٢٨١(قال في الجرح والتعديل
 عن اهللا عبد بن سالم عن روى الحديث ضعيف فقال الزبير آل وكيل
   .منكر حديثه وعامة منكر حديث غير ابيه

عند أبي نعيم في تاريخ  من حدیث نافع عن ابن عمر   وفيه متابعة
 جعفر ثنا ، جعفر بن سعيد بن الحسن حدثنا )١٠١٦( أصبهان
 بن مروان ثنا ، الدمشقي بكار بن اهللا عبد بن محمد ثنا ، الفريابي
  ...به . نافع عن ، سوقة بن محمد ثنا ، عتبة بن الوليد ثنا ، محمد
 ):١/٢٨١الحافظ في اللسان (حيث قال  وهذه متابعة ضعيفة قلت :
 المطوعي العباداني العباس أبو الفضل بن جعفر بن سعيد بن الحسن
 حديثه في ": قالو  الحافظ نعيم أبو عنه حدث وقد :المعمر المقرئ
  " ضعيف " :مردويه بن بكر أبو وقال " لين روايته وفي
  رضي اهللا عنه . هريرة أبي حديث من شاهد ابن عمر لحديث لكن



 ١٢٨

) ١٠٧٠١,٤٢٧١) والبيهقي في الشعب (٣٣٥٤رواه الترمذي ( 
 أبيه عن ، صالح أبي بن سهيل عن ، العمري عمر بن اهللا عبد من طريق

   هريرة أبي عن ،
 وفي التقریب العمري غير ثقات رجاله ؛: وهو ضعیف أیضا  قلت

   "عابد ضعیف"
صالح بن محمد البغدادي: لين مختلط  قال وفي تهذيب الكمال :

  .وقال  النسائي: ضعيف الحديث  ،الحديث 
قلت : وقد تبّين شدة ضعف هذه الروايات حتى ال تنجبر بكثرة طرقها   

  كما ال يخفى .
 ِفي َلهُ  فـَنَـفُِّسوا اْلَمرِيضِ  َعَلى َدَخْلُتمْ  ِإَذا e :pـ وقال النبي ١٨٥
  iاْلَمرِيضِ  بِنَـْفسِ  َيِطيبُ  َوُهوَ  َشْيًئا يـَُردُّ  َال  َذِلكَ  فَِإنَّ  اْألََجلِ 

   رواه الترمذي والبيهقي عن أبي سعيد رضي اهللا عنه . 

  " ضعيف "
ن واب) ١٤٢٨) وابن ماجه (٢٠١٣) والترمذي (٥رواه ابن أبي شيبة (

 عقبة من طريق وغيرهم )٨٩١١والبيهقي في الشعب ()٥٣٦السني (
 ، أبي حدثني ، إبراهيم بن محمد بن موسى عن ،السكوني خالد بن
  : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال ، الخدري سعيد أبي عن

 األئمة ينكر إبراهيم بن محمد بن موسى فيه ؛وهذا ضعيفقلت : 
  )٢١٤(الجوزجاني  قاله ؛وغيره خالد بن عقبة نهع يرويها التي أحاديثه

  .في أحوال الرجال  



 ١٢٩

 أن قبل نفسه به اهللا حمد بما استشفوا e :pـ وقال النبي١٨٦
 لم َفَمنْ  أحد اهللا هو وقل الحمد . نفسه به مدح وبما خلقه يحمده

   iاهللا شفاه فال القرآن ِفهِ يش
   رواه ابن نافع عن رجاء الغنوي رضي اهللا عنه .

  " ضعيف جّدا" 
في  الحسن الخالل) و ٢٤٨٥أبو نعيم في فضائل الصحابة ( رواه 

 ، الغساني الحارث بن أحمد من طريق )٣٢( فضائل سورة اإلخالص
 يقول ، الغنوي رجاء سمعت:  قالت الجعد بنت ساكنة جدتي حدثتني
 وسلم عليه اهللا صلى النبي قال:  قال الجمل يوم يده أصيبت وكانت

   . ... فذكره
 الغساني الحارث بن احمدقلت : هذا سند ضعيف جّدا من أجل 

قال في الجرح  ، البصري الواقدي اهللا عبد أبو بالغنوي ويعرف
وقال البخاري في  ."الحديث متروك" فقال عنه ابي سألتوالتعديل :
  .النظر بعض فيه ) :١٤٨٦( التاريخ
 اْلَفاِتَحةُ  ِلْلَعْينِ  تٍ آيَا َثَمانُ  اهللا ِكَتابِ  ِفي e :pـ وقال النبي١٨٧
رواه الخرائطي وابن عساكر عن أسماء بنت أبي بكر  iاْلُكْرِسي َوآيَةُ 

  رضي اهللا عنهما .
لعدم وقوفي على إسناده إال أن األلباني ضعفه في  ؛لم تتم دراسته

  ضعيف الجامع .



 ١٣٠

 ال اهللا شاء ما:  فقال ، يعجبه شيئا رأى منe: pـ وقال النبي ١٨٨ 
"  رواه ابن السني عن أنس رضي اهللا عنه . iيضره لم باهللا إال قوة

  ضعيف جّدا " 
 محمد أخبرني ) وقال :٢٠٦رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (

 العباس ثنا:  قاال ، الحلواني عيسى بن وجعفر ، المهاجر بن أحمد بن
 بن ثمامة عن ، الهذلي بكر أبو ثنا ، نصير بن حجاج ثنا ، محمد بن
  . مالك بن أنس عن ، اهللا دعب

 بن سلمى ، وإسمه : الهذلي بكر أبو : قلت : وهذا ضعيف جّدا آفته
  . البصري سلمى بن سلمى بن اهللا عبد

 كذاب غندر قال ) في الضعفاء والمتروكين :١٤٩٢قال ابن الجوزي (
 السعدي وقال بشيء ليس ضعيف علي وقال بشيء ليس يحيى وقال

 وقال الحديث متروك الجنيد بن وعلي ئيالنسا وقال حديثه يضعف
   متروك الحديث منكر الدارقطني

 بضم ) :١١٣٩قال في التقريب ( ،نصير بن حجاج وأما الراوي عنه :
 " البصري محمد أبو القيسي مهملة بعدها الفاء بفتح الفساطيطي النون

   . التلقين يقبل كان " ضعيف
 َيْحُضرْ  َلمْ  َمرِيًضا يـَُعودُ  ِلمٍ ُمسْ  َعْبدٍ  ِمنْ  َماe  :pـ وقال النبي١٨٩
 َأنْ  اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َربَّ  اْلَعِظيمَ  اللَّهَ  َأْسَألُ  َمرَّاتٍ  َسْبعَ  فـَيَـُقولُ  َأَجُلهُ 

  i ُعوِفيَ  ِإالَّ  َيْشِفَيكَ 
  رواه الترمذي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما .



 ١٣١

  " حسن "
ي ) والترمذ٢٧٠٠) وأبو داود (٢٠٧٣,٢٠٣٠رواه احمد ( 
 في حبان وابن )١٠٨٨٢،١٠٨٨٣) والنسائي في الكبرى (٢٠٠٩(

) ١٢١٥،٧٥٩٧،٧٥٩٨والحاكم في المستدرك ( )٣٠٤٠( صحيحه
 بن المنهال :عن) من طرق ١٢١٠٦،١٢٥٦٣والطبراني في الكبير (

  . عنهما اهللا رضي عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، عمرو
 حديث من إال نعرفه ال غريب حسن حديث هذا وقال الترمذي:

   . عمرو بن المنهال
 البخاري رجال من ثقة )٦/٤٠٥("عمرو بن المنهال "وقال األلباني في

  . يضر ال كالم فيه و ،
 وحسنه والترمذي داود أبو رواه) :٥٢٨١وقال المنذري في الترغيب (

 شرط على صحيح وقال والحاكم صحيحه في حبان وابن والنسائي
  . البخاري
 ؟اْشَتَكْيتَ  ُمَحمَّدُ  يَا :فـََقالَ  لُ ِجْبرِي َأتاني e :pـ وقال النبي١٩٠
 ُكلِّ  َشرِّ  ِمنْ  يـُْؤِذيكَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َأْرِقيكَ  اللَّهِ  بِاْسمِ  :قَالَ  . نـََعمْ  :تُ فـََقل

  iَيْشِفيكَ  اللَّهُ  َأْرِقيكَ  اللَّهِ  بِاْسمِ  ،َحاِسدٍ  َعْينِ و  نـَْفسٍ 
  جه  عن أبي سعيدرواه أحمد  ومسلم والترمذي  وابن ما

  رضي اهللا عنه . 
  "صحيح"  



 ١٣٢

) والترمذي ٤٠٥٦) ومسلم (١١١٠٨,١٠٧٩٣رواه أحمد (
) ٣٥١٤)  وابن ماجه (١٠٨٤٣) والنسائي في الكبرى (٨٩٤(

) والبيهقي في ٨٨٠٣) والطبراني في األوسط (١٠٢٩وأبويعلى (
 َأِبي َعنْ  ُصَهْيبٍ  ْبنِ  اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  من طرق عن )٤٨٥الدعوات الكبرى (

  . َسِعيدٍ  َأِبي َعنْ  َنْضَرةَ 
 ِبَكِلَماتِ  ُأِعيذُُكَما pالحسن والحسين : يـَُعوِّذُ  eـ وكان النبي١٩١

 ِإنَّ َأبَاُكَما يـَُقولُ و  َالمَّةٍ  َعْينٍ  ُكلِّ  َوِمنْ  َوَهامَّةٍ  َشْيطَانٍ  ُكلِّ  ِمنْ  التَّامَّةِ  اللَّهِ 
  صلى اهللا عليهم  َوِإْسَحقَ  اِعيلَ ِإْسمَ  ِبِهَما يـَُعوِّذُ  إبَراِهيم َكانَ 

   رواه البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما . i أجمعين
  "صحيح" 

) ٤١١٢) وأبو داود (٣١٢٠) والبخاري (٢٠٠٨رواه أحمد (
   ) من طرق عن :٣٥١٦) وابن ماجه (١٩٨٦والترمذي (

َهالِ  َعنْ  َمْنُصورٍ  ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  ُجبَـْيرٍ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  اْلِمنـْ  َعنـْ
  . َواْلُحَسْينَ  اْلَحَسنَ  يـَُعوِّذُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َكانَ  قَالَ 

 عليه جبريل بها رقاني برقية أرقيك أال e :pـ وقال النبي ١٩٢
 من يأتيك داء كل من يشفيك واهللا ، أرقيك اهللا بسم: تقول  ؟ السالم
 ثالث بها فرقى( حسد إذا حاسد شر ومن ، العقد في فاثاتالن شر

  i )مرات
   رواه ابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضي اهللا عنه . 
   " ضعيف "



 ١٣٣

 ماجه ابن)و ١٠٨٤١النسائي في الكبرى ( و) ٩٣٨١( أحمد أخرجه
 زياد عن عاصم عن) ٩٣٨١( وأحمد ،) ٣٩٤٩( والحاكم ،) ٣٥٢٤(
  . عنه اهللا رضي هريرة أبي عن ثويب بن
 عاصم عنه روى ؛ " مجهول " ثـَُوْيبٍ  ْبنِ  زِيَادِ  ؛ اإلسناد ضعيف قلت : 
 البخارى قال و ، معین ابن ضعفه " ضعيف " وهو أيضا "اهللا عبيد بن
   " الحدیث منكر " : غیره و

 في أيضاً  النسائي رواه والحديث )٣٣٥٧وقال األلباني في الضعيفة (
  ،) ١٠٠٣ /٥٥٢" (والليلة اليوم عمل"
) ٢٩٢/ ٣" (التاريخ" في والبخاري ،) ١٠٢١/ ٥٥٨( هو أخرج ثم 
 طريق من) ٣٣٢/ ٦( وأحمد ،) موارد-١٤١٧/ ٣٤٣( حبان وابن ،

 ميمونة أخي ابن السائب بن الرحمن عبد عن الحرازي سعيد بن أزهر
  : لي قالت
.  بلى:  قلت ؟ - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول برقية أرقيك أال
" ... النفاثات شر من: " قول ،دون إلخ.."  أرقيك اهللا بسم: " لتقا
 ، الناس رب الباس أذهب" : وزاد ، إلخ" ... النفاثات : وزاد ، إلخ
  " .أنت إال شافي ال ، الشافي أنت اشف
 ابن غير يوثقه لم الرحمن عبد أن غير ، ثقات ورجاله: "األلباني" قلت
 فعل وكذلك ، هذا أزهر غير اً راوي له يذكر ولم ،) ٩٣/ ٥( حبان

  " :الميزان" في الذهبي قال ولذلك ، حاتم أبي وابن البخاري



 ١٣٤

 عداد في فهو: "األلباني" قلت " .الحزاري سعيد بن أزهر عنه تفرد"
  . المجهولين

 رسول فكان ، مرضتـ وعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال (١٩٣
 ، الرحيم الرحمن اهللا بسم:  فقال ، يعودني وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 كفوا له يكن ولم يولد ولم يلد لم الذي ، الصمد األحد باهللا أعيذك
) رواه  بمثلها تتعوذ فما ، بها تعوذ  : ثم قال تجد ما شر من ، أحد

  ابن السني عن عثمان رضي اهللا عنه .
  " ضعیف جّدا" 

 بن دمحم بن موسى حدثنا:  يعلى أبو أخبرنا )٥٥٢رواه ابن السني (
 بن علقمة ثنا ، سليمان بن حفص : الدالل عتاب أبو أنبأنا:  حيان
 اهللا رضي ، عفان بن عثمان عن ، السلمي الرحمن عبد أبي عن ، مرثد
   .عنه

قال في  "األسدى سلیمان بن حفص "قلت :" ضعیف جّدا " آفته ؛
  القراءة فى إمامته مع الحدیث متروك التقریب :

  ) : ٥/١١٠" (  الزوائد مجمع"  في الهيثمي قالو 
 أعرفه ولم ،)  حيان بن موسى(  شيخه عن"  الكبير"  في يعلى أبو رواه
  " ! الصحيح رجال رجاله وبقية ،
  منصور بن نصر أبي من طريق : )١٠٣١الطبراني في الدعاء ( أخرجه و

  ... به . سليمان بن حفص حدثنا



 ١٣٥

 دحيم ثنا ، دأحم بن عبدان حدثنا )١٠٣٠( ورواه أيضا في الدعاء 
 ، الثوري سفيان ثنا ، المخزومي الرحمن عبد بن خالد ثنا ، المعولي

 عثمان عن ، السلمي الرحمن عبد أبي عن ، النجود أبي بن عاصم عن
  . عفان بن

قال في الجرح والتعديل  المخزومى الرحمن عبد بن خالد وفيه :
  . ذلك يقول ابى سمعت ؛حديثه تركوا الحديث، ذاهب هو )١٥٤١(

   تنبيه :
 عدي بن جعل وقد ) :١٦٣١وقد قال المزي في تهذيب الكمال (

 الصحيح وهو وغيره العقيلي بينهما وفرق واحدا والمخزومي الخرساني
  . اعلم واهللا

  وهو" مجهول الحال "  وفيه أيضا : المعولي

 َربَّ  ْلَباسَ ا َأْذِهبْ  قَالَ  ِبهِ  أُِتيَ  َأوْ  َمرِيًضا َأَتى ِإَذا e pَكانَ ـ كان ١٩٤
  iَسَقًما يـَُغاِدرُ  َال  ِشَفاءً  ِشَفاُؤكَ  ِإالَّ  ِشَفاءَ  َال  الشَّاِفي َوَأْنتَ  اْشفِ  النَّاسِ 
  وابن ماجھ عن عائشة رضي اهللا عنھا ومسلم   البخاري رواه

  " صحیح "  
 أحمد رواه

)٢٣٨٥٢,٢٣٨١١,٢٣٧٩٨,٢٣٦٩٥,٢٣٦٣٢,٢٣٠٥٢,٢٣٠،( 
والنسائي في الكبرى  )٤٠٦١مسلم() و٥٣٠٩,٥٣٠٢( البخاريو
 جميعا من طريق : )٣٥١١وابن ماجھ ( )٧٥٤٥,٧٥٠٩,٧٥٠٨(

َها اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ  َمْسُروقٍ    َعنـْ



 ١٣٦

 َوُقلْ  َجَسِدكَ  ِمنْ  تَأَلَّمَ  الَِّذي َعَلى َيَدكَ  َضعْ e : pـ قال النبي١٩٥
 َأِجدُ  َما َشرِّ  ِمنْ  َوُقْدرَتِهِ  للَّهِ بِا َأُعوذُ  َمرَّاتٍ  َسْبعَ  َوُقلْ  َثَالثًا اللَّهِ  بِاْسمِ 

  iَوُأَحاِذرُ 
رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي  

  اهللا عنه .
  " صحيح " 
) وابن حبان ١٠٨٣٩) والنسائي في الكبرى (٤٠٨٢رواه مسلم (

 ْبنِ  رِ ُجبَـيْ  ْبنُ  نَاِفعُ  َأْخبَـَرِني ِشَهابٍ  اْبنِ  ) من طريق :٣٠٢٩,٣٠٢٦(
  . الثـََّقِفيِّ  اْلَعاصِ  َأِبي ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعنْ  ُمْطِعمٍ 

ابن ماجه )و ١٧٩٠٧,١٦٢٧٤,١٦٢٦٨أحمد ( وفيه متابعة عند
 َعنْ  ُجبَـْيرٍ  ْبنِ  نَاِفعِ  َعنْ  َكْعبٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َعْمِرو ) من طريق٣٥١٣(

  . الثـََّقِفيِّ  اْلَعاصِ  َأِبي ْبنِ  ُعْثَمانَ 
 َوُقوِلي ، َعَلى ما يُؤِذيكِ  اْلُيْمَنى َيَدكَ  َضِعيe pقال النبيـ و ١٩٦
 َعنْ  بَِفْضِلكَ  َوَأْغِنِني ِبِشَفاِئَك، َواْشِفِني ِبَدَواِئَك، َداِوِني اللَُّهمَّ  اللَّهِ  ِبْسمِ 
   iَ◌أذاكَ  َعنِّي َواْحِذرْ  ِسَواكَ  َمنْ 

  رواه الطبراني عن ميمونة بنت أَُبي رضي اهللا عنها . 
  ضعيف "  "

) وأبونعيم في معرفة الصحابة ٢٠٥٩٤رواه الطبراني في الكبير (
 ، ربيعة حدثتني ، اهللا عبد أبو مصعب بن المنتجع من طريق )٧١٩٧(

  . eالنبي موالة ، عسيب أبي بنت ميمونة عن ، مية حدثتني:  قالت
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 من ؛ مظلم ضعيف إسناد وهذا ) :٥٩٠٣وقال األلباني في الضعيفة (
)) (  المجمع((  في الهيثمي وقال ، ترجمة لهم أجد لم ؛ نةميمو  دون
 وعزاه)) . أعرفهم لم من وفيه ، الطبراني رواه((  ) : ١٨٠/  ١٠

  . عنه وسكت ، نعيم ألبي))  اإلصابة((  في الحافظ
 مرات ثالث - قولي ثم عليه، يدك ضعيe  pـ وقال النبي١٩٧

 الطيب نبيك عوةبد أجد ما شر عني أذهب اللهم اهللا، بسم:  -
رواه الخرائطي وابن عساكر  iاهللا بسم عندك، المكين المبارك

  عن أسماء بنت أبي بكر رضي اهللا عنھا .
  "موضوع"

 ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َحدَّثـََنا : )١٠٧٤(رواه الخرائطي في مكارم األخالق 
َراِهيمَ  ْبنِ  َأْحَمدَ  ، ِإبـْ  َجبَـَلَة، ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنُ  نِ الرَّْحمَ  َعْبدُ  َحدَّثـََنا الدَّْوَرِقيُّ
 َأبُو َأْخبَـَرِني: قَالَ  اْلَفْضِل، َأِبي َكِثيرٍ  َعنْ  النـُّْعَماِن، ْبنُ  َعْمُرو َحدَّثـََنا

َة، َأْهلِ  ِمنْ  َشْيخٌ  َصْفَواَن،  َخَرجَ "  :قَاَلتْ  َبْكٍر، َأِبي بِْنتِ  َأْسَماءَ  َعنْ  َمكَّ
 َسِلي: فـََقاَلتْ  َعاِئَشَة، ِبهِ  فََأْخبَـْرتُ  ِمْنُه، تُ فـََتَخوَّفْ  ُعُنِقي، ِفي ُخَراجٌ  َعَليَّ 
    ....... فذكره . َفَسأَْلُتهُ : قَاَلتْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيَّ 

 : حاتم أبو قال عمرو، بن الرحمن عبد آفته ؛ موضوع وهذا:  قلت
 يضع متروك" : الدارقطني وقال ،" حديثه على فضرب ، يكذب كان"

  " .الحديث
 يمن طریق الخرائطابن عساكر في تاریخ دمشق رواه و
)١٠٦٢٤( .  
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 يـَُعلُِّمَنا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ e pـ كان النبي ١٩٨
 ْرقٍ عِ  َشرِّ  ِمنْ  اْلَعِظيمِ  بِاللَّهِ  َأُعوذُ  اْلَكِبيرِ  اللَّهِ  ِبْسمِ  َواْألَْوَجاعِ  اْلُحمَّى ِمنْ 

  iالنَّارِ  َحرِّ  َشرِّ  َوِمنْ  نـَعَّارٍ 
  " ضعیف "

   رواه أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عباس رضي اهللا عنھما . 
 )٣٥٢٦وابن ماجه ( )٢٢١٩والترمذي ( )٢٥٩٣قلت : رواه أحمد (

 ْبنِ  َداُودَ  َعنْ  َحِبيَبةَ  أَِبي اْبنكلهم من طريق  )٨٣٨٤والحاكم (
  . َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َمةَ ِعْكرِ  َعنْ  اْلُحَصْينِ 

 بن إبراهيم حديث من إال نعرفه ال غريب حديث هذا:  الترمذي قال 
  .الحديث في يضعف وإبراهيم ، حبيبة أبي ابن إسماعيل

   " ضعیف " :ابن أبي حبیبةوفي التقریب 
   " متروك" : غیره و الدارقطنى قال :في الكاشف الذهبي عندو 

 برأى رمى و ، عكرمة فى إال " ثقة "ن : داود بن الحصی أیضا  وفیه
  كذا قال في التقریب .؛  الخوارج
وینبغي للقارئ أن یقرأ على نفسھ الفاتحة وقل ھو اهللا أحد ـ ١٩٩

وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وینفث في یدیھ ویمسح 
   بھا جسده .

) من حدیث عائشة ٥٣١٠قلت : وھذا ثابت فیما رواه البخاري (

 َمَرِضهِ  ِفي نـَْفِسهِ  َعَلى يـَْنِفثُ  َكانَ  eالنَِّبيَّ  َأنَّ  : اهللا عنھا قالترضي 
 فََأْمَسحُ  ِبِهنَّ  َعَلْيهِ  َأْنِفثُ  َأنَا ُكْنتُ  ثـَُقلَ  فـََلمَّا بِاْلُمَعوَِّذاتِ  ِفيهِ  قُِبضَ  الَِّذي

   . ِلبَـرََكِتَها نـَْفِسهِ  بَِيدِ 

   الرِّْزِق َأْدِعَیٌة ِلِسَعِة                      
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 فاقة تصبه لم ليلة كل في الواقعة سورة قرأ منe pـ قال النبي٢٠٠
   رواه البیھقي عن ابن مسعود رضي اهللا عنھ . iأبدا

   " ضعيف "
"  في السني وابن) ٧٢٠" ( مسنده"  في أسامة أبي بن الحارث أخرجه
 )٢٣٩٦( " الشعب"  في والبيهقي)  ٦٧٩" ( والليلة اليوم عمل

  . مرفوعا مسعود ابن عن طيبة أبي عن شجاع أبي طريق من وغيرهم
 ال نكرة أبوشجاع:الحافظ في اللسان () قال ، ضعيف سند وهذا
  . الواقعة سورة قراءة في مسعود بن عن طيبة أبي عن يعرف
:  لجمع تبعا الزيلعي وقال:  )٦/٢٦٠( للمناوي"  القدير فيض"  وفي
  : وجوه من معلول هو

  . وغيره الدارقطني بينه كما االنقطاع أحدها 
  . أحمد ذكره كما متنه نكارة الثاني 

  . الجوزي ابن قاله كما رواته ضعف الثالث
 والدار وابنه حاتم وأبو أحمد ضعفه على أجمع وقد ، اضطرابه الرابع 

  .وغيرهم والبيهقي قطني
 صلى اهللا رسول علمنيهن كلمات أعلمك أالe pـ وقال النبي٢٠١
:  قل عنك اهللا ألداه دينا صبير جبل مثل عليك كان لو لموس عليه اهللا

 iسواك عمن بفضلك وأغنني ، حرامك عن بحاللك اكفني اللهم
  رواه أحمد والترمذي والحاكم عن علي رضي اهللا عنه .

  "حسن"
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من طرق  )١٩٧٣( ) والحاكم٣٩١١) والترمذي (١٣٣٢رواه أحمد (
 عن وائل أبي عن يارس عن إسحق بن الرحمن عبد عن معاوية يأب عن
  عنه اهللا رضي علي
 اْلَعْرشِ  َوَربَّ  السَّْبعِ  السََّمَواتِ  َربَّ  اللَُّهمَّ  ُقوِليe pـ وقال النبي٢٠٢
ْنِجيلِ  التـَّْورَاةِ  ُمْنِزلَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َوَربَّ  رَبـََّنا اْلَعِظيمِ   اْلَحبِّ  فَاِلقَ  َواْلُقْرآنِ  َواْإلِ
 اْألَوَّلُ  َأْنتَ  بَِناِصَيِتهِ  آِخذٌ  َأْنتَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َشرِّ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  َوالنـََّوى
َلْيسَ  َلْيسَ  اْآلِخرُ  َوَأْنتَ  َشْيءٌ  قـَبـَْلكَ  فـَ َلْيسَ  الظَّاِهرُ  َوَأْنتَ  َشْيءٌ  بـَْعَدكَ  فـَ  فـَ
َلْيسَ  اْلَباِطنُ  َوَأْنتَ  َشْيءٌ  فـَْوَقكَ   َوَأْغِنِني الدَّْينَ  َعنِّي اْقضِ  َشْيءٌ  ُدوَنكَ  فـَ

  iاْلَفْقرِ  ِمنْ 
   رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة . 
   " صحيح "

) من ٩٧١( ) وابن حبان٣٨٢١) وابن ماجه (٣٤٠٣رواه الترمذي (
 فاطمة جاءت:  قال ، هريرة أبي عن ، صالح أبي عن ، األعمش طريق
 قولي:  لها فقال ، خادما تسأله وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى

   ... الخ ..

 َرُسولُ  َدَخلَ  pـ وعن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه قال :٢٠٣
 ِمنْ  ِبَرُجلٍ  ُهوَ  فَِإَذا اْلَمْسِجدَ  يـَْومٍ  َذاتَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ 

 ِفي ًساَجالِ  َأرَاكَ  ِلي َما أَُماَمةَ  َأبَا يَا فـََقالَ  أَُماَمةَ  َأبُو َلهُ  يـَُقالُ  اْألَْنَصارِ 
 اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َوُديُونٌ  َلزَِمْتِني ُهُمومٌ  قَالَ  الصََّالةِ  َوْقتِ  َغْيرِ  ِفي اْلَمْسِجدِ 

 َوَقَضى َهمَّكَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  َأْذَهبَ  قـُْلَتهُ  َأْنتَ  ِإَذا َكَالًما ُأَعلُِّمكَ  َأَفَال  قَالَ 
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 َوِإَذا َأْصَبْحتَ  ِإَذا ُقلْ  قَالَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا بـََلى قـُْلتُ  قَالَ  َديـَْنكَ  َعْنكَ 
 اْلَعْجزِ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  َواْلَحَزنِ  اْلَهمِّ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنِّي اللَُّهمَّ  َأْمَسْيتَ 
 َوقـَْهرِ  الدَّْينِ  َغَلَبةِ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  َواْلُبْخلِ  اْلُجْبنِ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  َواْلَكَسلِ 
   الرَِّجالِ 

  i " َدْيِني َعنِّي َوَقَضى َهمِّي َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  فََأْذَهبَ  َذِلكَ  فـََفَعْلتُ  قَالَ  "
   رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه .  

  "ضعيف"
 َأْخبَـَرنَا اْلُغَداِنيُّ  اللَّهِ  ُعبَـْيدِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثـََنا )١٣٣٠رواه أبو داود (

 اْلُخْدِريِّ  َسِعيدٍ  َأِبي َعنْ  َنْضَرةَ  َأِبي َعنْ  اْلُجَرْيِريُّ  َأْخبَـَرنَا ْوفٍ عَ  ْبنُ  َغسَّانُ 
 " البصري المازني عوف بن غسان " قلت : هذا "إسناد ضعيف " فيه :

 اهللا عبد بن أحمد وعنه الجريري عن وفي اللسان قال الحافظ :
  .األزدي ضعفه واحد حديث -أبي داود  - عند له الغداني

: االجري عبيد أبو قال )٤٦٩٠ل المزي في تهذيب الكمال (وقا
 بحديث الجريرى عن يحدث الذي عوف بن غسان عن داود أبا سألت
  .غريب حديث وهذا بصري شيخ: فقال الدعاء،
 َكانَ  فـََلوْ  ِبِه؟ َتْدُعو ُدَعاءً  ُأَعلُِّمكَ  َأال ُمَعاُذ، يَاe pـ وقال النبي٢٠٤
 اللَُّهمَّ : ُقلِ  ُمَعاذُ  يَا ِبهِ  فَادْعُ  ، َعْنكَ  اللَّهُ  َأدَّاهُ  رٍ يَصبِ  لُ ِمثْ  الدِّينِ  ِمنَ  َعَلْيكَ 
ْنزِعُ  َتَشاُء، َمنْ  اْلُمْلكَ  تـُْؤِتي اْلُمْلكِ  َماِلكَ   َمنْ  َوتُِعزُّ  َتَشاُء، ِممَّنْ  اْلُمْلكَ  َوتـَ
رُ  بَِيِدكِ  َتَشاءُ  َمنْ  َوُتِذلُّ  َتَشاُء،  ُتوِلجُ  َقِديٌر، ْيءٍ شَ  ُكلِّ  َعَلى ِإنَّكَ  اْلَخيـْ
 اْلَميِِّت، ِمنَ  اْلَحيَّ  َوُتْخِرجُ  اللَّْيِل، ِفي النـََّهارَ  وُتوِلجُ  النـََّهاِر، ِفي اللَّْيلَ 
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، ِمنَ  اْلَميِّتَ  َوُتْخِرجُ  َيا َرْحَمنَ  ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  َتَشاءُ  َمنْ  َوتـَْرُزقُ  اْلَحيِّ نـْ  الدُّ
ُهَما، َتَشاءُ  نْ مَ  تـُْعِطي َوَرِحيَمُهَما، َواآلِخَرةِ   اْرَحْمِني َتَشاُء، َمنْ  وَتْمَنعُ  ِمنـْ

  iِسَواكَ  َمنْ  َرْحَمةِ  َعنْ  ِبَها تـُْغِنيني َرْحَمةً 
  رواه الطبراني عن معاذ رضي اهللا عنه .

  " ضعيف "
 بن يـَْعُقوبُ  َعَوانَةَ  َأبُو َحدَّثـََنا )١٦٧٣٩رواه الطبراني في الكبير (

 ُزْرَعةَ  َأبُو َحدَّثـََنا اْلُعَمِريُّ، َمْرُزوقٍ  بن َنْصرُ  َحدَّثـََنا ،النـَّْيَسابُوِريُّ  ِإْسَحاقَ 
، َيزِيدَ  بن يُوُنسُ  َحدَّثـََنا رَاِشٍد، بن اللَّهِ  َوْهبُ   ِشَهابٍ  اْبنُ  َحدَّثَِني األَْيِليُّ

 اللَّهِ  َرُسولَ  َأنّ  َجَبٍل، بن ُمَعاذِ  َعنْ  اْلُمَسيِِّب، بن َسِعيدِ  َعنْ  الزُّْهِريُّ،
 َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َصلَّى فـََلمَّا اْلُجُمَعِة، يـَْومَ  افْـتَـَقَدهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى
 يَا: قَالَ  ،"َأَرَك؟ َلمْ  ِلي َما ُمَعاُذ، يَا:"َلهُ  فـََقالَ  ُمَعاًذا َأَتى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ 

 َعْنَك، َفَحَبَسِني ِإَلْيكَ  َفَخَرْجتُ  تِْبٍر، ِمنْ  ُأوِقيَّةٌ  َعَليَّ  ِليَـُهوِديٍّ  اللَِّه، َرُسولَ 
 ُدَعاءً  ُأَعلُِّمكَ  َأال ُمَعاُذ، يَا:"َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َلهُ  فـََقالَ 
   ِبِه؟ َتْدُعو

وبّين الهيثمي في المجمع  قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وأشار إليه 
 إال ثقات رجالها وبقية أعرفه ولم " مرزوق نب نصر " : وجه ضعفه بقوله

  . معاذ من يسمع لم المسيب بن سعيد أن
 هل:  قال بكر أبو علي دخل قالت ـ وعن عائشة رضي اهللا عنها٢٠٥
 وما:  قلت ؟ علمنيه دعاء سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول من سمعت

 على كان لو:  قال أصحابه يعلمه مريم ابن عيسى كان '':  قال ؟ هو
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 فارج اللهم:  عنه اهللا لقضاه بذلك اهللا فدعا دينا ذهب جبل أحدكم
 واآلخرة الدنيا رحمن المضطرين دعوة مجيب الغم كاشف الهم

 سواك من رحمة عن بهما تغنيني رحمة فارحمني ترحمني أنت ورحيمهما

 وكنت كارها للدين وكنت الدين من بقية علي وكان بكر أبو قال ''
 علي وكان:  عائشة قالت عني اهللا فقضى بفائدة اهللا نيفأتا بذلك أدعو
 حتى يسيرا إال لبثت فما بذلك أدعو فكنت أقضيه ما أجد ال دين
 فقضاه ورثته ميراث وال علي بها تصدق بصدقة هو ما رزقا اهللا رزقني
 بثالث الرحمن عبد بنت وحليت قسما أهلي في وقسمت عني اهللا
  . حسن فضل لنا وفضل ورقا أواق

  رواه البزار والحاكم واألصبهاني . 
  "موضوع"
 بن الحكم من طريق )١٨٩٨) والحاكم (٦٢,٦٠رواه البزار (قلت : 

:  قالت عنها اهللا رضي عائشة عن محمد بن القاسم عن األيلي اهللا عبد
  . بكر أبو علي دخل

 ابن الحكم: يقول ابى سمعت ) :٥٥٩قال في الجرح  والتعديل (
  .يكذب  كان حديثه يكتب ال الحديث روكمت االيلى اهللا عبد
 من سقط ما ) :١/١٢١(  " تاريخ أسماء الثقات" في  شاهين بنا قال
  . ثقات كلهم االيليون " االيلي اهللا عبد بن الحكم " إال أيلة أهل

 سني كبر عند علي رزقك أوسع اجعل اللهمe pـ وقال النبي٢٠٦ 
  هللا عنها .رواه الحاكم عن عائشة رضي اi عمري وانقطاع
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  " جدا ضعيف " 
  

  من طريق : )٣٧٤٩والطبراني في األوسط ( )١٩٤٥رواه الحاكم (
 عن ، الصديق بكر أبي بن محمد بن القاسم مولى ، ميمون بن عيسى
 اهللا صلى اهللا رسول أن ، عنها اهللا رضي عائشة عن ، محمد بن القاسم
   : يدعو كان وسلم عليه

 بن عيسى أن إال ، المتن و اإلسناد حسن حديث هذا" وقال الحاكم :
  " . الشيخان به يحتج لم ميمون
  " . متهم عيسى:  قلت"  : بقوله الذهبي وتعقبه

 مولى:  القرشى ميمون بن عيسى :)٢/١١٨(وقال في المجروحين  
 كإنها أشياء الثقات عن يروى المدينة، أهل من محمد بن القاسم

 وترك روايته عن ابواالجتن حديثه مجانبة فاستحق موضوعات،
  .المناكير من عليه غلب لما يروى بما االحتجاج

 َمْنزَِلهُ  َيْدُخلُ  ِحينَ  َأَحدٌ  اللَّهُ  ُهوَ  ُقلْ  قـََرأَ  َمنْ e: pـ وقال النبي٢٠٧ 
  .iاْلَمْنِزِل،َواْلِجيرانِ  َذِلكَ  َأْهلِ  َعنْ  اْلَفْقرَ  نـََفتِ 

  رواه الطبراني عن جرير رضي اهللا عنه . 
  ""ضعيف جّدا

 ، َساِلمٍ  بن انَمْروَ  من طريق )٢٣٦٠رواه الطبراني في الكبير ( قلت :
  . اللَّهِ  َعْبدِ  بن َجرِيرِ  َعنْ  ، َجرِيرٍ  بن َعْمِرو بن ُزْرَعةَ  َأِبي َعنْ 
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 الغفاري سالم بن مروان وفيه الطبراني رواهوقال الهيثمي في المجمع :
   .متروك وهو

األئمة في ترجمة "سالم" هذا  نقل الحافظ أقوال )١٧٢(وفي التهذيب
 والنسائي العقيلي وقال بثقة ليس ابيه عن احمد بن عبداهللا قال :

 قال وقال الحديث متروك آخر موضع في النسائي وقال كذلك
 منكر أبيه عن حاتم أبي ابن وقال الحديث منكر ومسلم البخاري
 حديثه يترك قلت قائم حديث له ليس الحديث ضعيف جدا الحديث

 وقال الحديث يضع كان الحراني عروبة أبو وقال حديثه يكتب ال قال
 ال حديثه عامة عدي ابن وقال بالقائم ليس حديثه أحمد أبو الحاكم
  .الثقات عليه يتابعه
 تهليل اوله عجبا يونس اخى دعاء كان لقد e :pـ وقال النبي٢٠٨
 نتك انى سبحانك انت اال اله ال بالذنب اقرار وآخره تسبيح واوسطه

 في مديون وال مكروب وال مغموم وال مهموم به دعى ما .الظالمين من
رواه الديلمي عن عبد الرحمن بن  iله استجيب اال مرات ثالث يوم

  عوف رضي اهللا عنه .
 دعوة: حديث فضلها في صح قد السالم عليه يونس دعوةو  قلت :
 أني سبحانك أنت إال إله ال الحوت بطن في وهو بها دعا إذ النون ذي
 إال قط شيء في ربه مسلم بها يدع لم فإنه الظالمين، من كنت

 الحاكم )١٠٤٩٢) والنسائي (٣٤٢٧الترمذي ( رواه. له استجاب
  .الذهبي ووافقه وصححه )٣٤٠١,١٨١٧,١٨١٧(
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لم أقف  و الفردوس مسند في الديلمي رواها فقد المذكورة الرواية وأما
                            عليها .

                            َأدِعَيُة االسِتخارَةِ                          
 ِمنْ  َأَحدٍ  ِإَلى َأوْ  َحاَجةٌ  اللَّهِ  ِإَلى َلهُ  َكاَنتْ  َمنْ  e : pـ قال النبي٢٠٩
ْلَيتَـَوضَّأْ  آَدمَ  بَِني  اللَّهِ  َعَلى لُِيْثنِ  ثُمَّ  رَْكَعتَـْينِ  لُِيَصلِّ  ثُمَّ  اْلُوُضوءَ  فـَْلُيْحِسنْ  فـَ

 اللَّهِ  ُسْبَحانَ  اْلَكرِيمُ  اْلَحِليمُ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  ِليَـُقلْ  ثُمَّ  eالنَِّبيِّ  َعَلى َوْلُيَصلِّ 
 رَْحَمِتكَ  ُموِجَباتِ  َأْسأَُلكَ  اْلَعاَلِمينَ  َربِّ  ِللَّهِ  اْلَحْمدُ  اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َربِّ 

 ِلي َتدَعْ  َال  ِإْثمٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوالسََّالَمةَ  ِبرٍّ  ُكلِّ  ِمنْ  َواْلَغِنيَمةَ  َمْغِفَرِتكَ  َوَعَزاِئمَ 
ًبا  يَا َقَضْيتَـَها ِإالَّ  ِرًضا َلكَ  ِهيَ  َحاَجةً  َوَال  فـَرَّْجَتهُ  ِإالَّ  َهمZا َوَال  َغَفْرَتهُ  ِإالَّ  َذنـْ

  iالرَّاِحِميَن َ  َأْرَحمَ 
وفى رضي اهللا رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن عبد اهللا بن أبي أ 

   عنه .
  "ضعيف"
) ١١٤٥) والحاكم (١٣٧٤) وابن ماجه (٤٤١رواه الترمذي (قلت : 

 بن عبد الرحمن فائد ) جميعا من طريق :٣١١٨والبيهقي في الشعب (
  ... فذكر الحديث . أوفى أبي بن اهللا عبد عن ، العطار الورقاء أبو

 َعْبدِ  ْبنُ  فَاِئدُ  َمَقالٌ  اِدهِ ِإْسنَ  َوِفي َغرِيبٌ  َحِديثٌ  َهَذا وقال الترمذي : 
  . اْلَحِديثِ  ِفي ُيَضعَّفُ  الرَّْحَمنِ 

 أبو العطار الرحمن عبد بن فائد ) :٢/٢٠٢قال في المجروحين (
 الكوفيون، عنه روى أوفى أبى ابن عن يروى الكوفة، أهل من؛  الورقاء
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 أوفى أبى ابن عن ويأتى المشاهير عن المناكير يروى ممن كان
  .به االحتجاج يجوز ال ضالتبالمع
 فيه عزوجل ربك فاستخر بأمر هممت إذاe : pـ وقال النبي٢١٠
رواه  iفيه الخير فان قلبك إلى سبق الذي إلى انظر ثم مرات سبع

  ابن السني والديلمي عن أنس رضي اهللا عنه .
  " جدا ضعيف"

 أبو أخبرنا : قال )٥٩٧" ( والليلة اليوم عمل"  في السني ابن أخرجه
 إبراهيم ثنا ، الحميري بن اهللا عبيد حدثنا ، العسقالني قتيبة بن العباس

 ، جده عن ، أبيه عن ، أبي ثنا ، مالك بن أنس بن النضر بنالبراء  بن
  .فذكره ...:eاهللا رسول قال:  قال

"  في )٦( العقيلي ذكره فقد ؛  " البراء بن إبراهيم " هوفي إسناد قلت :
 يحدث كان إنه: وقالوا وغيرهم، ، )١/١١٧( حبان وابن ،" الضعفاء
 سبيل على اال ذكره يحل ال: حبان ابن زاد الثقات، عن باألباطيل
  . فيه القدح
ْليَـرَْكعْ  بِاْألَْمرِ  َأَحدُُكمْ  َهمَّ  ِإَذا e :pـ وقال النبي٢١١  ِمنْ  رَْكَعتَـْينِ  فـَ

 ِبُقْدرَِتكَ  َوَأْستَـْقِدُركَ  ِبِعْلِمكَ  ِخيُركَ َأْستَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ  ِليَـُقلْ  ثُمَّ  اْلَفرِيَضةِ  َغْيرِ 
 َوَأْنتَ  َأْعَلمُ  َوَال  َوتـَْعَلمُ  َأْقِدرُ  َوَال  تـَْقِدرُ  فَِإنَّكَ  اْلَعِظيمِ  َفْضِلكَ  ِمنْ  َوَأْسأَُلكَ 

مُ  رٌ  اْألَْمرَ  َهَذا َأنَّ  تـَْعَلمُ  ُكْنتَ  ِإنْ  اللَُّهمَّ  اْلغُُيوبِ  َعالَّ  ِديِني ِفي ِلي َخيـْ
 ِلي َوَيسِّْرهُ  ِلي َفاْقُدْرهُ  َوآِجِلهِ  َأْمِري َعاِجلِ  قَالَ  َأوْ  َأْمِري َوَعاِقَبةِ  َعاِشيَومَ 
 َوَمَعاِشي ِديِني ِفي ِلي َشرٌّ  اْألَْمرَ  َهَذا َأنَّ  تـَْعَلمُ  ُكْنتَ  َوِإنْ  ِفيهِ  ِلي بَاِركْ  ثُمَّ 



 ١٤٨

 َعْنهُ  َواْصرِْفِني َعنِّي َفاْصرِْفهُ  َوآِجِلهِ  َأْمِري َعاِجلِ  ِفي قَالَ  َأوْ  َأْمِري َوَعاِقَبةِ 
رَ  ِلي َواْقُدرْ  وال حوَل وال  َحاَجَتهُ  َوُيَسمِّي قَالَ  َأْرِضِني ثُمَّ  َكانَ  َحْيثُ  اْلَخيـْ

  iقوة إال باهللاِ 
رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن  

  جابر رضي اهللا عنه .
  "صحيح"

) ، وأبو ٦٨٤١,١٠٩٦) ، والبخاري (١٤١٨٠قلت :رواه أحمد (
) ، وابن ٣٢٠١) ، والنسائي (٤٤٢) ، والترمذي (١٣١٥داود (
:  قال ، الموال أبي بن الرحمن عبد عن :) من طرق ١٣٧٣ماجه (
 رسول كان:  قال ، اهللا عبد بن جابر عن ، المنكدر بن محمد حدثنا
...  : يقول ، قرآنال من السورة يعلمنا كما االستخارة يعلمنا صلى اهللا

  فذكره .
  :eالنَِّبيZ  َأَتى َأْعَمى َأنَّ  ''ـ وعن عثمان بن حنيف رضي اهللا عنه٢١٢
 َأوْ :  قَالَ  ، َبَصِري َعنْ  ِليَ  َيْكِشفَ  َأنْ  اللَّهَ  ادْعُ  ، اهللاِ  يَاَرُسولَ :  فـََقالَ 

:  قَالَ  ، َبَصري َذَهابُ  َعَليَّ  َشقَّ  ِإنَّهُ  ، اهللاِ  َرُسولَ  يَا:  قَالَ  ، َأَدُعكَ 
 َوَأتـََوجَّهُ  ، َأْسأَُلكَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ :  ُقلِ  ثُمَّ  ، رَْكَعتَـْينِ  َصلِّ  ثُمَّ  ، فـَتَـَوضَّأْ  فَاْنَطِلقْ 

 يرَبِّ  ِإَلى ِبكَ  َأتـََوجَّهُ  ِإنِّي ، ُمَحمَّدُ  يَا ، الرَّْحَمةِ  نَِبيِّ  ، ُمَحمَّدٍ  نابَِنِبيِّ  ، ِإَلْيكَ 
  '' ِفيَّ  اللُهم َفَشفِّْعهُ  وتذكر حاجتك )( فَيقضي حاَجتي ،
عن عثمان بن حنيف رضي  والحاكمرواه الترمذي والنسائي وابن ماجه  

  اهللا عنه .



 ١٤٩

  "صحيح"

) ، والنسائي ٣٥٠٢) ، والترمذي (١٦٦٠٥,١٦٦٠٤رواه أحمد ( 
) ، والحاكم ١٣٧٥) ، وابن ماجه (١٠٤٩٥في الكبرى (

 بن عمارة عن جعفر أبي عن شعبة ق :ي) من طر ١٨٦٥,١١٢٨(
  رضي اهللا عنه . حنيف بن عثمان عن ثابت بن خزيمة

   نهار أو ليل من هنتصلي ركعة عشرة اثنتي e :pـ وقال النبي٢١٣ 
 على فأثن صالتك آخر في َ◌تَشهَّْدتَ  فإذا ، ركعتين كل بين شهدتتو  

 الكتاب فاتحة ساجد وأنت واقرأ ، eالنبي على وصل وجل عز اهللا
 ال وحده اهللا إال إله ال:  وقل ، مرات سبع الكرسي وآية ، مرات سبع

 مرات عشر قدير شيء كل على وهو الحمد وله الملك له ، له شريك
 الرحمة ومنتهى ، عرشك من العز بمعاقد أسألك إني اللهم:  قل ثم ،

 ثم ، التامة وكلماتك ، األعلى وجدك ، األعظم واسمك ، كتابك من
وال تُعلموها  ، ال وشما ايمين  سلم ثم رأسك ارفع ثم ، حاجتك سل

  i لهم فيستجاب ابه يدعون فإن  السفهاء
  رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي اهللا عنه .

  " موضوع " 
وابن الجوزي في  )٣٧١رواه البيهقي في الدعوات الكبير ( :قلت

 ابن سمعت:  قال ، هارون بن عمر ) من طريق ٢/١٤٢الموضوعات (
 اهللا صلى النبي عن ، مسعود ابن عن ، عاصم أبي نب داود عن ، جريج
  . وسلم عليه



 ١٥٠

 كما مخبط وإسناده شك بال موضوع حديث هذا:  الجوزي ابن قالو 
 ابن وقال كذاب:  فيه معين ابن قال هارون بن عمر إسناده وفي ترى
 صح وقد يرهم لم شيوخا ويدعي المعضالت الثقات عن يروي:  حبان
   . السجود في القراءة عن النهي سلم و عليه اهللا صلى النبي عن

وقال أحمد بن حرب قد جّربته فوجدته صحيحا : قال المؤلف :  تنبيه
، وقال ابراهيم بن علي الدبيلي قد جربته فوجته حقا ، وقال الحاكم 

قال لنا زكريا قد جربته فوجدته حقا قال الحاكم قد جربته فوجدته حقا 
إنما يثتب  ، التجربة على اداالعتمال يثبت الحديث ب قلت : .

    الحديث إذا توفر فيه شروط الصحة .
ـ عن ابن عباس رضي اهللا عنهما َأنَّ النبيَّ (نهى عليZا) عن القراءة وهو ٢١٤

   راكع وساجد أخرجه ابن جرير.
  "صحيح"

 عن أبيه عن حنين بن إبراهيم من طريق )٥٨٢(أخرجه النسائي في الكبرى 
 عن نـََهاُكمْ  َأُقولُ  َوَال  e اهللا رسول نهاني '' قال علي عن عباس بن اهللا عبد
 القراءة وعن والمعصفر المفدم لبس وعن القسي لبس وعن الذهب تختم
  . '' راكعا

َراِهيمُ  ) من طريق٧٤١,٧٤٠,٧٣٩) ومسلم (٥٧٧وأخرجه أحمد (  ْبنُ  ِإبـْ
كر ابن  ذ؛ ولم ي طَاِلبٍ  أَِبي ْبنَ  َعِليَّ  عَ َسمِ  أَنَّهُ  َحدَّثَهُ  أَبَاهُ  َأنَّ  ُحنَـْينٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ 

 َأنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  نـََهاِني " ولفظه :عباس رضي اهللا عنهما 
  " َساِجًدا َأوْ  رَاِكًعا َأقْـَرأَ 

   ُدعاُء االستسقاءِ                        



 ١٥١

 ِإبَّانِ  َعنْ  اْلَمَطرِ  َواْسِتْئَخارَ  ِديَارُِكمْ  َجْدبَ  َشَكْوُتمْ  ِإنَُّكمْ  " : eـ قال النبي٢١٥
   "َلُكمْ  َيْسَتِجيبَ  َأنْ  َوَوَعدَُكمْ  َتْدُعوهُ  َأنْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  َأَمرَُكمْ  َوَقدْ  َعْنُكمْ  زََمانِهِ 

   ينِ الدِّ  يـَْومِ  َمِلكِ  الرَِّحيمِ  الرَّْحَمنِ  اْلَعاَلِمينَ  َربِّ  لِلَّهِ  اْلَحْمدُ  ((
   اْلغَِنيُّ  أَْنتَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  اللَّهُ  أَْنتَ  اللَُّهمَّ  يُرِيدُ  َما يـَْفَعلُ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال

َنا أَْنِزلْ  اْلُفَقَراءُ  َوَنْحنُ  َزْلتَ  َما َواْجَعلْ  اْلغَْيثَ  َعَليـْ    َوَبَالًغا قـُوَّةً  لََنا أَنـْ
  )) ِحينٍ  ِإَلى

  عائشة رضي اهللا عنها . رواه أبو داود والحاكم عن 
  " حسن "

والبيهقي في الكبرى ) ١١٧١والحاكم () ٩٩٢قلت : رواه أبو داود (
 ِنَزارٍ  ْبنُ  َخاِلدُ  َحدَّثـََنا اْألَْيِليُّ  َسِعيدٍ  ْبنُ  َهاُرونُ من طريق :  )٢/٣٤٩(

ُرورٍ  ْبنُ  اْلَقاِسمُ  َحدَّثَِني  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  يُوُنسَ  َعنْ  َمبـْ
َها اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ    . َعنـْ

 حسن، إسناد وهذا ) :١٠٦٤قال األلباني في صحيح سنن أبي داود (
 وهما مبرور، بن والقاسم نزار بن خالد غير مسلم؛ رجال ثقات رجاله
 رتبة عن حديثه به ينزل ال يسيرًا، كالماً  منهما األول في أن إال ثقتان؛
  ". يخطئ صدوق"  ": ريبالتق" وفي. الحسن

   ما يُقاُل  ِعْنَد النَّومِ                       
َلةٍ  ُكلّ  ِفَراِشهِ  ِإَلى َأَتى ِإَذا  eكان'' ـ ٢١٦  نـََفثَ  ثُمَّ  َكفَّْيهِ  َجَمعَ  َليـْ
 ِبَربِّ  َأُعوذُ  َوُقلْ  اْلَفَلقِ  ِبَربِّ  َأُعوذُ  َوُقلْ  َأَحدٌ  اللَّهُ  ُهوَ  ُقلْ  ِفيِهَما َوقـََرأَ  ِفيِهَما
 َوَوْجِههِ  رَْأِسهِ  َعَلى ِبِهَما يـَْبَدأُ  َجَسِدهِ  ِمنْ  اْسَتطَاعَ  َما ِبِهَما َمْسحَ  ثُمَّ  النَّاسِ 

  '' َمرَّاتٍ  َثَالثَ  َذِلكَ  يـَْفَعلُ  َجَسِدهِ  ِمنْ  َأقْـَبلَ  َما



 ١٥٢

  رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهللا عنها . 

  " صحیح "
) ٤٣٩٧) وأبو داود (٤٦٣٠( ) والبخاري٢٣٧٠٨رواه أحمد ( 

) وابن ٢٥٢) والترمذي في الشمائل (١٠٦٦٤والنسائي في الكبرى (
 عقيل ) من طرق عن :٥٢٣٦) والطبراني في األوسط (٥٦٣٥حبان (

 كان وسلم عليه اهللا صلى النبي أن عائشة عن عروة عن شهاب بنا عن
  .... الخ  فيهما نفث ثم كفيه جمع ليلة كل فراشه إلى أوى إذا

 اللَّهَ  َأْستَـْغِفرُ  ِفَراِشهِ  ِإَلى يَْأِوي ِحينَ  قَالَ  َمنْ  e :pـ وقال النبي ٢١٧
 َلهُ  اللَّهُ  َغَفرَ  َمرَّاتٍ  َثَالثَ  ِإلَْيهِ  َوَأُتوبُ  اْلَقيُّومَ  اْلَحيَّ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  الَِّذي
 َكاَنتْ  َوِإنْ  الُنجومِ  َعَددَ  َكاَنتْ  َوِإنْ  اْلَبْحرِ  زََبدِ  ِمْثلَ  َكاَنتْ  َوِإنْ  ُذنُوبَهُ 
َيا َأيَّامِ  َعَددَ  َكاَنتْ  َوِإنْ  َعاِلجٍ  َرْملِ  َعَددَ  نـْ   iالدُّ

  رواه الترمذي عن أبي سعيد رضي اهللا عنه . 
  "جّدا" ضعيف  
الترمذي و  )١٣٠٨وأبو يعلى في المسند ( )١٠٦٥٢أحمد ( رواه 
 َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َسِعيدٍ  َأِبي َعنْ  َعِطيَّةَ  َعنْ  اْلَوصَّاِفيِّ من طريق  )٣٣١٩(

   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنْ 
  اْلَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  ِإالَّ  نـَْعرِفُهُ  َال  َغرِيبٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذا " وقال الترمذي :

  " اْلَولِيدِ  ْبنِ  اللَّهِ  ُعبَـْيدِ  اْلَوصَّاِفيِّ  َحِديثِ  ِمنْ 
 الوليد بن اهللا عبيد)٢٢٤٧(في الضعفاء والمتروكين قال ابن الجوزي 

 الوصاف واسم العجلي عامر بن وصاف ولد من الكوفي الوصافي



 ١٥٣

 الحديث محكم ليس أحمد قال العوفي وعطية عطاء عن يروي مالك
 وكذلك ضعيف مرة وقال بشيء ليس يحيى وقال للمعرفة حديثه يكتب
 الحديث متروك والنسائي علي بن عمرو وقال والدارقطني زرعة أبو قال
 حتى األثبات حديث يشبه  ال  ما الثقات عن يروي حبان ابن وقال
  . الترك فاستحق لها المتعمد أنه القلب إلى يسبق

 اللَّهِ  ِبْسمِ  قَالَ  اللَّْيلِ  ِمنْ  َمْضَجَعهُ  َأَخذَ  ِإَذاe pـ كان النبي ٢١٨
 رَِهاِني َوُفكَّ  َشْيطَاِني َأْخِسئْ وَ  َذْنِبي ِلي اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  َجْنِبي َوَضْعتُ 
   iاْألَْعَلى النَِّديِّ  ِفي َواْجَعْلِني

  رواه أبو داود عن أبي زهير األنماري رضي اهللا عنه .
  " حسن " 

) وأبوعاصم  ١٩٧٠,١٩٤٠والحاكم ( )٤٣٩٥رواه أبو داود (قلت : 
 ْبنِ  َخاِلدِ  َعنْ  ْ◌ثـَْورٍ  : من طرق عن )٢٥٤٢( في اآلحاد والمثاني

  اْألَْنَماِريِّ  اْألَْزَهرِ  َأِبي َعنْ  َمْعَدانَ 
  » يخرجاه ولم ، اإلسناد صحيح حديث هذا « وقال الحاكم :

 َتْحتَ  َيَدهُ  َوَضعَ  اللَّْيلِ  ِمنْ  َمْضَجَعهُ  َأَخذَ  ِإَذا e pـ كان النبي٢١٩ 
َقظَ اسْ  َوِإَذا َوَأُموتُ  َ◌َأْحَيا بِاْسِمكَ  اللَُّهمَّ  يـَُقولُ  ثُمَّ  َخدِّهِ   اْلَحْمدُ  قَالَ  تَـيـْ
  iالنُُّشورُ  َوِإَلْيهِ  َأَماتـََنا َما بـَْعدَ  َأْحَيانَا الَِّذي ِللَّهِ 
   رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي ذر رضي اهللا عنه . 

  " صحيح "



 ١٥٤

) والبيهقي في ٦٨٤٦,٥٨٥٠) والبخاري (٢٠٤٠٤رواه أحمد (
 عن ، شحرا بن ربعي عن ، منصور ) من طرق عن :٤٢١٤الشعب (
 عليه اهللا صلى اهللا رسول كان:  قال ، ذر أبي عن ، الحر بن خرشة
   .الليل من مضجعه أخذ إذا وسلم

 َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأنَّ  اْلبَـَراءِ  ) من َحِديثِ ٤٨٨٦ورواه (
  . َمْضَجَعهُ  َأَخذَ  ِإَذا

 بأم فليقرأ ليرقد مضجعه أحدكم أخذ إذاe  pـ وقال النبي ٢٢٠
  iهب إذا معه يهب ملكا به يوكل اهللا فإن وسورة، الكتاب

   رواه ابن عساكر عن شداد بن أوس رضي اهللا عنه . 
   " ضعيف "
 عن األعلى عبد بن األعلى عبد عن) ٢٢/٤١٢( عساكر ابن رواه 

:  قال بلقين أهل من رجل عن الشخير بن اهللا عبد بن مطرف عن رجل
  .  مرفوعا أوس بن شداد عن مجاشع بني من أحسبه و

 ، الضعف ظاهر إسناد هذا و ) :١٥٣٧وقال األلباني في الضعيفة (
 لم لكنه.  عنه الراوي كذا و ، مطرف شيخ البلقيني الرجل لجهالة
  ) : ٩٥٢" ( األخالق مكارم"  في الخرائطي قال فقد ، به يتفرد
 أبي عن ريريالج عن نوح بن سالم حدثنا:  قال شبة بن عمر حدثنا
 اهللا رسول قال:  قال ، أوس بن شداد عن مجاشع من رجل عن العالء
" .  اهللا كتاب من سورة: "  قال أنه إال ، فذكره:  وسلم عليه اهللا صلى



 ١٥٥

 عبد بن يزيد اسمه العالء أبو و ، المجاشعي الرجل غير ثقات ورجاله
  . األولى الطريق في المذكور مطرف أخو هو و الشخير، بن اهللا

  . أعلم اهللا و.  تابعيه لجهالة ضعيف فالحديث ، وبالجملة
 يا قل  فاقرأ الليل من مضجعك أخذت إذا e :pـ وقال النبي٢٢١
رواه   iالشرك من براءة فإنها خاتمتها على نم ثم  الكافرون أيها

أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي عن نوفل بن معاوية رضي 
  اهللا عنه .

  "" صحيح 
) والترمذي ٤٣٩٦) وأبو داود (٢٢٦٩٠,١٦٠١٠رواه أحمد (

) من ٢٤١٦(في الشعب ) والبيهقي ٢٠٣١) والحاكم (٣٣٢٥(
:  أنه ، أبيه عن ، األشجعي نوفل بن فروة عن ، إسحاق أبي عنطرق 
  ... فذكره . فقال أقوله بشيء مرني:  وسلم عليه اهللا صلى للنبي قال

شعبة عن أبي إسحاق عن رجل عن  إال أن الترمذي أخرجه من طريق 
  فروة ... به .

 قرأت و الفراش على جنبك وضعت إذا e :pـ وقال النبي ٢٢٢
 الموت إال شيء كل من أمنت فقد أحد اهللا هو وقل: الكتاب بفاتحة
i. رواه البزار عن أنس رضي اهللا عنه   

  "ضعيف"



 ١٥٦

 بن يمإبراه َحدَّثنا :وقال  )٧٣٩٣(رواه البزار في المسند  :  قلت
 َعن ، الجوني عمران أبي َعن ، ُعَبيد بن غسان َحدَّثنا ، الجوهري َسِعيد
  .  َأَنسٍ 

 قال الحافظ في اللسان هذا إسناد ضعيف "غسان بن ُعَبيد"

  . " بين حديثه على الضعف " : عدي ابن نقال عن )٢/٢٨٤(
 نـَْفِسي تَ َخَلقْ  اللَُّهمَّ  لقف َمْضَجَعهُ  َأَخذَ  ِإَذا e :pـ وقال النبي٢٢٣
 فَاْغِفرْ  َأَمتـََّها َوِإنْ  فَاْحَفْظَها َأْحيَـْيتَـَها ِإنْ  َوَمْحَياَها َمَماتـَُها َلكَ  تـََوفَّاَها َوَأْنتَ 
رواه مسلم عن ابن عمر رضي اهللا i اْلَعاِفَيةَ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ  َلَها

  عنهما .

   "صحيح" 
في الكبرى ) والنسائي ٤٨٨٧) ومسلم (٥٢٤٢رواه أحمد (

 شعبة عن غندر من طريق) ٧٩٧وفي عمل اليوم والليلة () ١٠٦٣٢(
 عمر بن اهللا عبد عن يحدث الحارث بن اهللا عبد سمعت قال خالد عن
رواه ؛ وفي الحديث متابعة  يقول أن مضجعه أخذ إذا رجال أمر أنه

من حديث  )٥٥٤١وابن حبان ( )٥٥٤٥( أبويعلى في المسند
 قال ، الحارث بن اهللا عبد عن ، الحذاء خالد عنإبراهيم  بن إسماعيل

 خلقت أنت اللهم:  قال فراشه إلى أوى إذا عمر بن اهللا عبد كان: 
 هذا يقول عمر أكان ، أبه يا:  ولده من رجل له فقال . ... الخ نفسي

 صلى النبي عن أنه فظننا:  قال ، يقوله كان عمر من خير بل:  قال ؟
  وسلم عليه اهللا



 ١٥٧

   " الشيخين شرط على صحيح إسناده ":  األرنؤوط بشعي قالو 
ْليَـنـُْفضْ  ِفَراِشهِ  ِإَلى َأَحدُُكمْ  َأَوى ِإَذاe pـ وقال النبي٢٢٤  ِفَراَشهُ  فـَ

ِليضطجع على ِشقِّه ◌َ  ثُمّ  َعَلْيهِ  َخَلَفهُ  َما َيْدِري َال  فَِإنَّهُ  ِإزَارِهِ  ِبَداِخَلةِ 
 َأْمَسْكتَ  ِإنْ  َأْرفـَُعهُ  َوِبكَ  َجْنِبي َوَضْعتُ  َربِّ  بِاْسِمكَ  ثم يقل األيمن
 ِعَباَدكَ  ِبهِ  َتْحَفظُ  ِبَما فَاْحَفْظَها َأْرَسْلتَـَها َوِإنْ  فَاْرَحْمَها نـَْفِسي

  iالصَّاِلِحينَ 
  "صحيح"

رواه  رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي اهللا عنه .
داود  ) وأبو٤٨٨٩) ومسلم (٥٨٤٥) والبخاري (٧٤٧٢أحمد (

) من طريق ٣٣٢٣) من طريق عبيد اهللا بن عمر ، والترمذي (٤٣٩١(
 ْبنُ  َسِعيدُ  ابن عجالن ؛ كالهما ( عبيد اهللا بن عمر وابن عجالن) عن

   . ُهَريـَْرةَ  َأِبي َعنْ  َأبِيهِ  َعنْ  اْلَمْقُبِريُّ  َسِعيدٍ  َأِبي

) من حديث عبد اهللا ٩٢١٩,٧٥٩٧وفي الحديث متابعة عند أحمد(
  مر عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة .بن ع
 ِللصََّالةِ  َوُضوَءكَ  فـَتَـَوضَّأْ  َمْضَجَعكَ  َأتـَْيتَ  ِإَذاe  pـ وقال النبي٢٢٥

 ِإَلْيكَ  نـَْفِسي َأْسَلْمتُ  اللَُّهمَّ " َ◌ُقلْ  ثمّ  اْألَْيَمنِ  ِشقِّكَ  َعَلى اْضَطِجعْ  ثُمَّ 
 َمْلَجأَ  َال  ِإلَْيكَ  َوَرهَبةً َ◌َرْغَبةً  ِإَلْيكَ  يَظْهرِ  َوأَْلَجْأتُ  ِإَلْيكَ  َأْمِري َوفـَوَّْضتُ 

َزْلتَ  الَِّذي ِبِكَتاِبكَ  آَمْنتُ  ِإلَْيكَ  ِإالَّ  ِمْنكَ  َمْنَجا َوَال   الَِّذي َوبَِنِبيِّكَ  َأنـْ
تتكلَُّم َما آِخرَ  فَاْجَعْلُهنَّ  اْلِفْطَرةِ  َعَلى من َليَلِتَك فأَنتَ  ُمتَّ  فَِإنْ  "َأْرَسْلتَ 

  i ِبهِ 



 ١٥٨

  اه أحمد والبخاري ومسلم عن البراء رضي اهللا عنه .رو 
  " صحيح "

  ١٧٩٣٢( أحمد أخرجه 
،١٧٩٠٩,١٧٩٠٦,١٧٨٧٤,١٧٨٤٨,١٧٨٢٦,١٧٧٨٢ (، 

  ،) ٦٩٣٢,٥٨٤٠,٥٨٣٨,٥٨٣٦,٢٣٩( والبخارى
 والترمذى ،) ٤٣٨٩( داود وأبو ،) ٤٨٨٥,٤٨٨٤( ومسلم 
 الكبرى فى والنسائى.  حسن حديث:  وقال ،) ٣٤٩٨,٣٣١٦(
  ) ٣٨٦٦( ماجه ابن وأخرجه ،) ١٠٦١٢,١٠٦١١,١٠٦٠٩(

  .جميعا عن البراء رضي اهللا عنه
أنَّ َزوَجَتُه السيدة فاطمة َسأََلْت أبَاها  ـ عن علي رضي اهللا عنه٢٢٦
 ِممَّا َخْيرٍ  َعَلى َأُدلُُّكَما َأَال e pَخاِدًما ليعينهما فقال النبي eالنبي

 َثَالثًا َواْحَمَدا َوَثَالثِينَ  َأْربـًَعا اللَّهَ  َفَكبـَِّرا ِجَعُكَماَمَضا َأَخْذُتَما ِإَذا َسأَْلُتَماهُ 
  iَسأَْلُتَماهُ  ِممَّا َلُكَما َخيـْرٌ  َذِلكَ  فَِإنَّ  َوَثَالثِينَ  َثَالثًا َوَسبَِّحا َوَثَالثِينَ 

   رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

  " صحيح "
) ٥٨٤٣,٤٩٤٢,٣٤٢٩,٢٨٨١) والبخاري (١٠٨٥رواه أحمد (

 قَالَ  ُشْعَبة ) من طرق عن :٤٤٠٣) وأبو داود (٤٩٠٦ومسلم (
َلى َأِبي اْبنَ  َسِمْعتُ  قَالَ  اْلَحَكمُ  َأْخبَـَرِني   َعِليٌّ  َحدَّثـََنا َليـْ

َها فَاِطَمةَ  َأنَّ  بَـَلَغَها َتْطَحنُ  ِممَّا الرََّحى ِمنْ  تـَْلَقى َما اْشَتَكتْ  السََّالم َعَليـْ  فـَ
 فـََلمْ  َخاِدًما َتْسأَلُهُ  فَأَتـَْتهُ  ِبَسْبيٍ  أُِتيَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  لَّىصَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ 



 ١٥٩

 َذِلكَ  َفذََكَرتْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َفَجاءَ  ِلَعاِئَشةَ  َفذََكَرتْ  تـَُواِفْقهُ 
 َمَكاِنُكَما َعَلى فـََقالَ  ِلنَـُقومَ  َناَفَذَهبْـ  َمَضاِجَعَنا َدَخْلَنا َوَقدْ  فَأَتَانَا َلهُ  َعاِئَشةُ 
  ... فذكره . فـََقالَ  َصْدِري َعَلى َقَدَمْيهِ  بـَْردَ  َوَجْدتُ  َحتَّى

 ال:  روحه تعالى اهللا رد عند يقول عبد من ماe pـ وقال النبي٢٢٧ 
 كل على وهو ، الحمد وله الملك له ، له شريك ال وحده ، اهللا إال إله

    iالبحر زبد مثل كانت ولو ذنوبه تعالى هللا غفر إال ، قدير شيء

   رواه البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها . 
  " موضوع "

 عبد حدثنا:  قال ، عروبة أبو حدثنا)١٠رواه ابن السني (قلت : 
 بن محمد عن ، عياش بن إسماعيل حدثنا ، الضحاك بن الوهاب
 عائشة عن ، العباء صاحب ، نابل عن ، وردان بن موسى عن ، إسحاق

   عنها اهللا رضي ،
 الحارث أبو أبان بن الضحاك بن الوهاب عبد وهذا موضوع ، وآفته :

 وقال يكذب كان األزدي قال عياش بن إسماعيل عن يروي الحمصي
 الحديث يسرق كان حبان ابن وقال الحديث متروك والنسائي العقيلي

ابن الجوزي قاله  . الحديث منكر الدارقطني وقال به االحتجاج يحل ال
  ) .٢٢٠٩في الضعفاء (

 )٤٤٠٣وابن عساكر في تاريخه ( )١٠٤٢ورواه الحارث في مسنده (
 بن خالدمن طريق  )٢٠فضائل التهليل وثوابه الجزيل ( في إبن البناءو 

 عن ، فروة أبي بن اهللا عبد بن إسحاق عن ، سعد بن ليث ثنا ، القاسم



 ١٦٠

 اهللا رضي عائشة عن ، العباء صاحب نابل عن ، وردان بن موسى
 يستيقظ حين قال من «:  قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن عنهما
  ... الخ . روحه عليه اهللا رد وقد

   وهو "ضعيف جدا" 
قال  سعد، بن ليث سمع المدائني، الهيثم أبو القاسم بن خالد فيه :

  . والناس يّ عل تركه متروك )٥٧٣البخاري في التاريخ الكبير (
وفي الجرح والتعديل ،  فروة ابى بن اهللا عبد بن اسحاق:  أيضا وفيه

   . "الحديث متروك ":  يقول ابى سمعت )٧٩٢(
 اهللا إال إله ال قال الليل من تضور إذا e : pـ وكان النبي  ٢٢٨
   iالغفار العزيز بينهما وما واالرض السماوات رب القهار الواحد

  . رواه النسائي والحاكم عن عائشة رضي اهللا عنها
  " صحيح "

) والحاكم ١٠٧٠٠,٧٦٨٨قلت : رواه النسائي في الكبرى (
 الليلة و اليوم عمل"  في السني ابن و )٥٦٢١) وابن حبان (١٩٣٨(

 ، علي بن عثام حدثنا:  قال ، عدي بن يوسف  عن كلهم ) ٧٥٣" ( 
  . عائشة عن ، أبيه عن ، عروة بن هشام عن
   . الذهبي وافقه و"   نالشيخي شرط على صحيح: "  الحاكم قال و

 هشام دون من فإن ، وحده البخاري شرط على هو إنما وقال األلباني :
  . مسلم لهما يخرج لم ،



 ١٦١

 الشَّْيطَانِ  ِمنْ  َواْلُحُلمُ  اللَّهِ  ِمنْ  الصَّاِلَحةُ  الرُّْؤيَا e :pـ وقال النبي٢٢٩
ْلي يكرُهه َشيًئا َأَحدُُكمْ  رأى فَِإَذا  َوْلَيتَـَعوَّذْ  َيَسارِهِ  نْ َ◌عَ  حين يستيقظُ  نفثفـَ
  i َتُضرُّهُ  َال  فَِإنـََّها َشرَِّها ِمنْ  بِاللَّهِ 

   " صحيح "
 قتادة رضي اهللا عنه . أبي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن

) من طريق يحي بن أبي كثير ، وفي ٦٤٧١رواه البخاري (قلت : 
) من ٤١٩٨( ) من طريق عبيد اهللا بن أبي جعفر . ومسلم٦٤٨٠(

 )٢٢٧٧والترمذي ( )٥٠٢٣وأبو داود ( ، طريق عبد ربه بن سعيد

من طريق )١٠٧٣٣والنسائي في الكبرى ( ، من طریق یحي بن سعید
 النَِّبيِّ  َعنْ  قـََتاَدةَ  َأِبي َعنْ  َسَلَمةَ  يَأب جميعا عن يحي بن أبي كثير ، 

   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى
والنسائي في الكبرى  )٣٠٤٩( البخاري أيضا)و ٢١٥٢١أحمد (ورواه 

 َأِبي ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َحدَّثَِني قَالَ  َكِثيرٍ  َأِبي ْبن ْحَيىي من طريق َ ) ١٠٧٣٤(
َتاَدةَ    . َأبِيهِ  َعنْ  قـَ
 اهللا رسول إلى شكوت pـ عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال :٢٣٠
 النجوم غارت اللهم:  قل «:  فقال ، أصابني أرقا وسلم عليه اهللا صلى

 يا حي يا ، نوم وال سنة تأخذك ال ، قيوم حي وأنت ، العيون وهدأت ،
 ما عني وجل عز اهللا فأذهب ، فقلتها » عيني وأنم ، ليلي أهدئ ، قيوم
   . رواه ابن السني iأجد كنت

  " موضوع "



 ١٦٢

 ، يعلى أبو أخبرنا )٧٤٧( في عمل اليوم والليلة قلت رواه ابن السني
 عن ، يزيد بن ثور عن ، عالثة ابن حدثنا ، الحصين بن روعم حدثنا
 عن ، الحكم بن مروان بن الملك عبد سمعت:  قال ، معدان بن خالد
 شكوت:  قال عنه اهللا رضي ، ثابت بن زيد عن ، الحكم بن مروان أبيه
  . e اهللا رسول إلى
 ويأتي الثقات عن يضع كان عالثة بن اهللا عبد بن محمد : فيه

  . حبان ابن قاله عنه الرواية تحل ال التبالمعض
 اهللا عبد بن محمد عن ابى سئل ) :١٦٣٨وقال في الجرح والتعديل (

  . به يحتج وال حديثه يكتب فقال عالثة بن
قال ابن الجوزي في الضعفاء  ،" البصري الكالبي الحصين بن عمرو"و

 ليس الحديث ذاهب الرازي حاتم أبو قال : )٢٥٥٢والمتروكين (
 جدا ضعيف األزدي وقال الحديث واهي زرعة أبو وقال شيءب

 وهو منكر حديث بغير الثقات عن حدث عدي ابن وقال فيه يتكلمون
  . متروك الدارقطني وقال الحديث متروك
ْلَيقل النوم في أحدُكم َفزِعَ  إذاe pـ وقال النبي٢٣١  َأعوذ:  فـَ

 وأنْ  الشَّياطين همزات ومن ِعباِده، وشرِّ  غضبه من التَّامَّة اهللا بكلمات
رواه أبو داود والترمذي وابن السني  i َتُضرَّهُ  َلنْ  فإنها ، َيحُضرونِ 

  عن عمرو بن شعیب رضي اهللا عنه .
) ٣٥٢٨( والترمذي) ٣٨٩٣( داود وأبو). ٦٦٩٦( أحمد أخرجه

من  )٧٤٦وابن السني ( )٧٦٦,٧٦٥( والليلة اليوم عمل في والنسائي



 ١٦٣

 ، أبيه عن ، شعيب بن عمرو عن ، قإسحا بن محمد عن طرق :
  .فذكره
وفي جامع التحصيل في أحكام المرسل  ؛يدلس إسحاق ابن:  قلت

  "حدثنا" فيه قال بما إال يحتج ال وأنه بالتدليس مشهور أنه )٦٦٦(
 ِبْسمِ :  قَالَ  َأْهَلهُ  يَْأِتيَ  َأنْ  َأرَادَ  إَذا َأَحدَُكمْ  َأنَّ  َلوْ  e pـ وقال النبي٢٣٢

َنا لَُّهمَّ ال اهللاِ   ُقِضيَ  ِإنْ  فَِإنَّهُ  ، َرَزْقتَنا َما الشَّْيطَانَ  َوَجنِّبَ  الشَّْيطَانَ  َجنِّبـْ
نَـُهَما   iَأَبًدا َشْيطَانٌ  َيُضرَّهُ  َلمْ  َذِلكَ  من َوَلدٌ  بـَيـْ

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس  
  رضي اهللا عنهما .

  " صحيح " 
) ٦٩٦١,٦٠٢٥,٣٠٩٨) والبخاري (٢٥٩٧ ،٢١٧٨أخرجه أحمد ( 

) والنسائي في ١١١٥) والترمذي (٢١٦٣) وأبو داود (٣٦٠٦ومسلم (
 َمْنُصورٍ  ) من طرق عن :١٩٩٤) وابن ماجه (١٠٠٩٦,٩٠٣٠الكبرى (

هُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  ُكَرْيبٍ  َعنْ اْلَجْعِد  َأِبى ْبنِ  َساِلمٍ  َعنْ     . َماَعنـْ

    ما یقاُل عند اللِّباس                     
 يقول أن آدم بني وعورات الجن أعين بين سترe  pـ قال النبي٢٣٣
 iهو إال إله ال الذي اهللا بسم:  ثيابه يطرح أن أراد إذا المسلم الرجل

  رواه ابن السني عن أنس رضي اهللا عنھ .
 بن سويد ثنا ، منيع ناب حدثنا ) وقال :٢٧٢قلت : رواه ابن السني(

 مالك بن أنس عن ، أبيه عن ، العمي زيد بن الرحيم عبد ثنا ، سعيد
   : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال عنه اهللا رضي



 ١٦٤

 العمى الحوارى بن زيد بن الرحيم عبدهذا إسناد ضعيف جّدا ؛ وآفته 
 " )١٧٤٤(قال البخاري في التاريخ الكبير  ابيه، عن  البصري زيد أبو
   . " تركوه "

 توثيقه في مختلف " )١/١٢٢قال في الكشف الحثیث ( " زيد " وأبوه
    " موضوعاته في الجوزي بنا هذكر  وقد تضعيفه على واألكثر

 كساني الذي هللا الحمد:  فقال ثوبا لبس منe pـ قال النبي٢٣٤
 وما بهذن من تقدم ما له غفر إالَّ  قوة وال مني  حول غير من ورزقنيه هذا
  iتأخر

رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجھ والحاكم عن  
  معاذ بن أنس رضي اهللا عنھ .

  " ضعیف "
 داود وأبو )٢٦٠٧( والدارِِمي )١٥٠٧٩(  أحمد أخرجه 
 والحاكم )٣٣٨٠( والتِّرِمذي)٣٢٧٦( ماجة وابن)٣٥٠٥(
 َعْبد ، ْرُحوممَ  َأبي عن ، َأيُّوب َأبي بن َسِعيد عن )٧٥١٥,١٨٢٣(

  .فذكره ، الُجَهِني َأَنس بن ُمَعاذ بن َسْهل عن ، َمْيُمون بن الرَِّحيم
 شمس لالمام الستة الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف وفي
) ٢١٧٧( الدمشقي الذهبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبي الدين
  " ضعف " أبيه عن بمصر الجهني أنس بن معاذ بن سهل
 الَِّذي ِللَّهِ  اْلَحْمدُ  فـََقالَ  َجِديًدا ثـَْوبًا َلِبسَ  َمنْ e pال النبيـ وق٢٣٥
 الثـَّْوبِ  ِإَلى َعَمدَ  ثُمَّ  َحَياِتي ِفي ِبهِ  َوَأَتَجمَّلُ  َعْورَِتي ِبهِ  ُأَواِري َما َكَساِني
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 َسْترِ  يَوفِ  اللَّهِ  ِحْفظِ  َوِفي اللَّهِ  َكَنفِ  ِفي َكانَ  ِبهِ  فـََتَصدَّقَ  َأْخَلقَ  الَِّذي
  i◌َ  َوَميًِّتا َحيZا اللَّهِ 

   رواه الترمذي وابن ماجھ عن عمر رضي اهللا عنھ . 
  " ضعيف إسناده "
 ماجة وابن ،) ١٨( حميد بن وعبد ،) ٣٠٥(  أحمد أخرجه 
 أصبغ حدثنا:  قال ، هارون بن يزيد عن٣٥٦٠( والترمذي) ٣٥٥٧(
  .ذكرهف ، أمامة أبي عن العالء أبو حدثنا:  قال زيد، بن

  .الترمذي استغربه والحديث ، مجهول العالء أبو:  قلت
 علي عن حدثه زحر بن اهللا عبيد ) من طريق :٧٤١٠ورواه الحاكم (

 عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر أن:  أمامة أبي عن القاسم عن زيد بن
  ... الخ . فلبسه جديد له بقميص دعا

 االفريقى رىالضم زحر بن اهللا عبيد قلت : وهذا "ضعيف جّدا"؛
  .الكنانى

 يروى ،"جدا الحديث منكر" : )٢/٦٢قال في المجروحين ( 
 بالطامات، أتى يزيد بن على عن روى وإذا االثبات، عن الموضوعات

 والقاسم يزيد ابن وعلى زحر بن اهللا عبيد خبر إسناد في اجتمع وإذا
  . أيديهم عملت مما إال الخبر ذلك متن يكون ال الرحمن عبد أبو

  يقول عمامة أو رداء أو قميصاأو  ثوبا لبس إذا  eـ  كان النبي٢٣٦
 وشر شره من بك وأعوذ ، له هو ما وخير خيره من أسألك إني اللهم"
   "له هو ما

   رواه ابن السني عن أبي سعيد رضي اهللا عنه .
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 عن ، راشد بن يحيى من طريق :) ،١٤قلت : أخرجه ابن السني (
  . عنه اهللا رضي ، سعيد أبي نع ، نضرة أبي عن ، الجريري

 البراء البصري سعيد أبو المازني راشد بن يحيىو وهذا" إسناد ضعيف "
 بشئ ليس معين ابن عن الدوري قال ) :٣٤٧؛ قال في التهذيب (

 حديثه في ضعيف حاتم أبو وقال الحديث لين شيخ زرعة أبو وقال
 وقال ثقاتال في حبان ابن وذكره يكذب ال ممن يكون أن وأرجو انكار
  .ويخالف يخطئ

) ، وعبد بن حميد في المسند ١١٠٤٣,١٠٨١٨ورواه أحمد (
) ، والحاكم ١٦٨٩) ، والترمذي (٣٥٠٤) ، وأبو داود (٨٨٥(
ألبي  eفي أخالق النبيو ) ٦٠١٦) ، والبيهقي في الشعب (٧٥١٤(

   )٢٤٥(الشيخ
 أبي عن ، الجريري سعيد عن ، المبارك بن اهللا عبد من طرق عن : 

 إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان : قال سعيد أبي عن ، رةنض
  :  يقول ، رداء أو عمامة أو قميص باسمه سماه ثوبا استجد

 له صنع ما وخير خيره من أسألك كسوتنيه أنت الحمد لك اللهم «
  » له صنع ما وشر شره من بك وأعوذ

 الجامع صحيح في قلت: وهذا "صحيح " صححه األلباني .
)٤٦٦٤(.  
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ُمَحمَّد بن حميد بن حيان التميمي أبو عبد اهللا  إالّ أن في إسناد أبي الشيخ :
 قاله ؛ كثيرة بمناكير يأتي معتمد غير لكنه العلم بحور من وهو ، الرازي

  ) .٥٠٦ ٨الذهبي في تذكرة الحفاظ (
وابن بشران في األمالي   ، )٤١٠ورواه البيهقي في الدعوات الكبير (

 الجريري إياس بن سعيد أنبأنا ، عطاء بن الوهاب عبد من طريق )٧٠(
  ... به . الخدري سعيد أبي عن ، نضرة أبي عن ،

   
   ما ُیقال عند الدُّخوِل إلى البیت

 ِعْندِ  ِمنْ  َتِحيَّةً  َأنـُْفِسُكمْ  َعلى َفَسلُِّموا بـُُيوتاً  َدَخْلُتمْ  فَإذا {:تعالى اهللا قال
  ) .٦١(  اآلیة :رو الن } طَيَِّبةً  ُمَبارَكةً  اهللا

 َيُكنْ  َفَسلِّمْ  َأْهِلكَ  َعَلى َدَخْلتَ  ِإَذا بـَُنيَّ  يَا e :pـ وقال النبي ٢٣٧
  iبـَْيِتكَ  َأْهلِ  َوَعَلى َعَلْيكَ  بـَرََكةً 

   رواه الترمذي عن أنس رضي اهللا عنھ . 
  "االسناد ضعيف"

 ْصِريُّ اْلبَ  َحاِتمٍ  َأبُو َحدَّثـََنا ) وقال :٢٦٢٢قلت : أخرجه الترمذي (
 َأبِيهِ  َعنْ  اْألَْنَصاِريُّ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثـََنا َحاِتمٍ  ْبنُ  ُمْسِلمُ  اْألَْنَصاِريُّ 

    : َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  اْلُمَسيَّبِ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  زَْيدٍ  ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ 
 التيمي دعانج بن اهللا عبد بن زهير بن اهللا عبد بن زيد بن عليوفيه : 
  " ضعیف " : )١/٦٩٤(قال في التقریب  ، البصري

 ، بالثبت لیس و ، الحفاظ أحد  : )٣٩١٦( في الكاشف الذهبي عندو 
  . "لین فیه عندى یزال ال":  الدارقطنى قال
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 تـَوَكَّْلتُ  اللَّهِ  ِبْسمِ  بـَْيِتهِ  ِمنْ  َخَرجَ  ِإَذا قَالَ  َمنْ e : pـ وقال النبي٢٣٨
 َعْنهُ  َوتـََنحَّى َوُوِقيتَ  ُكِفيتَ  َلهُ  يـَُقالُ  بِاللَّهِ  ِإالَّ  قـُوَّةَ  َوَال  َحْولَ  َال  اللَّهِ  َعَلى

  i الشَّْيطَانُ 
   رواه أبو داود والترمذي عن أنس رضي اهللا عنھ . 
  "صحيح"

 في ، والنَّسائي)٣٣٤٨) ، والترمذي (٤٤٣١قلت : أخرجه أبو داود (
 اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِإْسَحقَ  َعنْ  ُجَرْيجٍ  نِ ابْ  من طريق  )٨٩("والليلة اليوم عمل"

  . َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  َطْلَحةَ  َأِبي ْبنِ 
 يمنعانك ركعتين فصل منزلك من خرجت إذا e :pـ وقال النبي٢٣٩
 من يمنعانك ركعتين فصل منزلك إلى دخلت إذا و ، السوء مخرج من

  iالسوء مدخل
   عنھ .رواه البزار عن أبي ھریرة رضي اهللا  
  " حسن "

وعبد الغني في أخبار الصالة  )٢٩٤٢أخرجه البيهقي في الشعب (
 أيوب بن يحيى حدثنا ، فضالة بن معاذ زيد يأب من حديث) ٢٦,١٦(
 عن حسبته:  بكر قال ، سليم بن صفوان عن ، عمرو بن بكر عن ،

  . عليه اهللا صلى النبي عن ، هريرة أبي عن ، سلمة أبي
 ثقات رجاله جيد إسناد هذا و ) :١٣٢٣لصحيحة  (قال األلباني في ا

  .  يضر ال يسير كالم المصري أيوب بن يحيى في و ، البخاري رجال
  " . موثقون رجاله و" : "  البزار زوائد"  في الهيثمي وقال
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 و ، حسن حديث:  حجر ابن قال" : "  الفيض"  في المناوي وقال
 رجاله:  الهيثمي قال و ، الصحيح شرط على لكان بكر شك لوال

"  بوضعه حكمه في الجوزي ابن استرواح يعرف به و ، انتهى.  موثقون
.  

 اللَِّه، ِبْسمِ  فـَْليَـُقلْ  بـَْيِتهِ  ِمنْ  َأَحدُُكمْ  َخَرجَ  ِإَذا e :pـ وقال النبي ٢٤٠
 اللَّهُ  ِبيَحسْ  اللَِّه، َعَلى تـَوَكَّْلتُ  اللَُّه، َشاءَ  َما بِاللَِّه، ِإال قـُوَّةَ  َوال َحْولَ  ال

  iاْلوَِكيلُ  َونِْعمَ 
   رواه الطبراني عن أبي خصيقة رضي اهللا عنه . 

   " ضعيف "
 ُمَحمَّدُ  َحدَّثـََنا) ٣٧١وفي الدعاء ( )١٨٤١٧رواه الطبراني في الكبير (

، ِإْسَحاقَ  بن ُمَحمَّدُ  ثنا الصَّاِئُغ، َنْصرٍ  بن  َيزِيَد، بن َيْحَيى ثنا اْلُمَسيَِّبيُّ
َفَة، بن َيزِيدَ  َعنْ  يِه،َأبِ  َعنْ  ِه، َعنْ  َأبِيِه، َعنْ  ُخَصيـْ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنّ  َجدِّ
  : يـَُقولُ  َكانَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اللَّهُ 

   قلت : هذا" ضعيف " إسناده مسلسل بالضعفاء :

وفي  والد "يزيد" الكندي سعيد بن يزيد بن خصيفة بن اهللا عبدأـ 
 من الكبير المعجم في الطبراني أخرج:  )٢/٣٦اللسان للحافظ (

 عن أبيه عن خصيفة بن يزيد عن النوفلي الملك عبد بن يزيد طريق
 خصيفة ابن هو هذا يزيد كان إن الوشي في العالئي فقال حديثين جده

 جده إلى ينسب وكان خصيفة بن اهللا عبد بن يزيد فإنه المشهور التابعي
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 الطريق هذا في إال الصحابة في جده ذكر وال والده حال أعرف وال
   . جده وال أباه وال أعرفه فال غيره كان وإن
 بن الملك عبد بن يزيد) ٤٠٥( لبخاريل في الضعفاء الصغيرو  ب ـ

 حنبل بن أحمد قال : المقبري سعيد عن العدوي الهاشمي المغيرة
   عنده

   " مناكير " 
 الملك عبد بن يزيد بن يحيى )٣/١٢١وفي اللسان الميزان ( ج ـ

  .أبيه من أو منه أدري ال الحديث منكر: حاتم أبو قال: المدني النوفلي
  ما يُقاُل عند الدخول إلى الخالءِ                   
 ِإنِّي اللَُّهمَّ  اهللا بسم " : قال إذا دخل الخالء قال:e ـ كان النبي٢٤١
  " َواْلَخَباِئثِ  اْلُخُبثِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ 

  لم عن أنس رضي اهللا عنھ رواه البخاري ومس 
 إذ للبخاري ومسلم السياق بهذا الحديث عزو في المؤلف وهم:  قلت
  ."  اهللا بسم: "  غيرهما من الجماعة عند وال اعندهم ليس
بهذا الطبراني في الدعاء ) و ٦٥سعيد بن منصور في سننه (رواه  وإنّما

 أبي بن عمر بن حفص عن ، معشر يأب من حديث )٣٢٤(السياق 
 صلى اهللا رسول كان:  قال عنه اهللا رضي ، مالك بن أنس عن ، لحةط
 أعوذ إني اللهم ، اهللا بسم «:  قال الخالء دخل إذا وسلم عليه اهللا
  » والخبائث الخبث من بك
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قال الحافظ في اللسان  " الرحمن عبد بن نجيح " اسمه: معشر أبوو  
  . عدي وابن ئيوالنسا داود وأبو معين وابن القطان ضعفه ) :٣/٢٧٧(

 ،١٣٩البخاري (و )١١٥٤٥ ،١١٥٠٩أحمد ( : ورواه الجماعة
) والنسائي ٦,٥والترمذي ( )٤وأبو داود ( )٥٦٣) ومسلم (٥٨٤٧

 قَالَ  ُصَهْيبٍ  ْبنِ  اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  من طرق عن : )٢٩٤وابن ماجھ ( )٩(
 اْلَخَالءَ  َدَخلَ  ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َكانَ  يـَُقولُ  َأَنًسا َسِمْعتُ 

  . " َواْلَخَباِئثِ  اْلُخُبثِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنِّي اللَُّهمَّ  " قَالَ 
 ِللَّهِ  اْلَحْمد ُغْفَراَنكَ  pيقول إذا خرج من الخالء eـ وكان النبي ٢٤٢
    iَوَعافَاِني اْألََذى َعنِّي َأْذَهبَ  الَِّذي

  عمر رضي اهللا عنهما . رواه أبو داود والترمذي عن ابن
 َأَنسِ ومن أوھام المؤلف : جمع بین حدیث عائشة إلى حدیث   قلت : 

  ؛ ولیس عند واحد منھما بھذا وعزوه إلى أبي داود والترمذي ،
   . السیاق 
  "غفرانك"وھو قولھ : جزء األول من الحدیث ؛ ال و
  "صحيح " 
 في" يالُبَخارِ "و  )٧٠٥("الدارِِمي"و )٢٤٠٦٣( أحمد أخرجه 
 )٧("  التِّرِمذي"و )٢٨(" داود أبو"و) ٦٩٣) (المفرد األدب(
 ابن"و )٣٠٠(" ماجة ابن"و )٩٨٢٤("الكبرى" في" النَّسائي"و

 يوسف عن ، إسرائيل من طرق عن )١٤٦٥وابن حبان ( )٨٩(" خزيمة
َها اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةُ  َحدَّثـَْتِني ، أبيه عن ، بردة أبي بن  َصلَّى ِبيَّ النَّ  َأنَّ  َعنـْ

    . ُغْفَراَنكَ  قَالَ  اْلَغاِئطِ  ِمنْ  َخَرجَ  ِإَذا َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ 
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 َعنِّي َأْذَهبَ  الَِّذي ِللَّهِ  اْلَحْمدُ " والجزء الثاني من الحديث ؛ قوله : 
  " َوَعافَاِني اْألََذى

  " ضعیف " 
  أخرجه ابن ماجه من حديث أنس رضي اهللا عنه  
 اْلُمَحارِِبيُّ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّثـََنا ِإْسَحقَ  ْبنُ  َهاُرونُ  َحدَّثـََنا : وقال )٢٩٧(

َتاَدةَ  اْلَحَسنِ  َعنْ  ُمْسِلمٍ  ْبنِ  ِإْسَمِعيلَ  َعنْ    .. به . َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  َوقـَ
  . إسماعيل إال ثقات رواته:  )٢١٩/  ١(" النتائج"  فى الحافظ قال

 إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق البصري : وفي تهذيب الكمال
  " منكر الحديث " قال أحمد

ـ" كان إذا دخل الِمْرفِق لبس حذاَءُه و غطى رأسه " رواه ابن سعد ٢٤٣
  عن حبيب بن صالح رضي اهللا عنه .

  " مرسل "
 وخلف القاسم بن هاشم أخبرنا : أخرجه ابن سعد في الطبقات ، وقال

 بن اهللا عبد بن بكر أبي عن المبارك بن اهللا عبد أخبرنا: قاال الوليد بن
   وسلم عليه اهللا صلى اهللا، رسول: قال صالح بن حبيب عن مريم أبي

  : تانضعيف " وفيه عل إسناد "هذا و قلت : 
   صالح بن حبيبأ ـ إرسال  

راجع أقوال  بن أبي مريم "ضعيف " اهللا عبد بن أبوبكر فيه : ب ـ
  . )٧٢٤١(  العلماء في تهذیب الكمال
  إبراهيم الحربي  عنه رواه ، سيرين ابن وُروي أيضا مرسال من طريق
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 لف المرفق دخل إذاe  كان « ولفظه : )٤٤٨(في غريب الحديث  
 يسقط ال الذباب من كمه لف يعني:  إبراهيم قال » كفه على كمه
  . يده على

  ما يُقُال عند الدخول إلى الّسوق               
 َهَذا َخْيرِ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ  «ا دخل السوق قال إذ e كان ـ٢٤٤

 اللَُّهمَّ  ، ِفيَها َما َوَشرِّ  ، َشرَِّها ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  ، ِفيَها َما َوَخْيرِ  ، السُّوقِ 
  » َخاِسَرةً  َصْفَقةً  َأوْ  ، فَاِجَرةً  َيِميًنا ِفيَها ُأِصيبَ  َأنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنِّي

  طبراني والحاكم عن بريدة رضي اهللا عنه .رواه ال 
  "ضعيف" 

الروياني في أبوبكر محمد بن هارون  و )١٩٣٥( أخرجه الحاكم 
 أبا يكنى لنا جار حدثنا ، حرب بن شعيب ) من طريق٤٠المسند (

 اهللا رضي أبيه عن ، بريدة بن سليمان عن ، مرثد بن علقمة عن ، عمرو
   . عنه

 حرب بن لشعيب جار عمر أبو فيه ياء :وقال في تخريج أحاديث اإلح
  . فيه مختلف األسدي سليمان بن حفص ولعله

  جار لشعب " مبهم " وإلبهام الراوي حكم اإلنقطاع . وعمر  قلت : وأبو 
وفي الدعاء  )٥٦٩٢واألسط ( )١١٤٢ورواه الطبراني في الكبير (

 من طرق عن )١٨٠(  في عمل اليوم والليلة وابن السني )٧٢٦(
 َأبِيهِ  َعنْ  ، بـَُرْيَدةَ  بن ُسَلْيَمانَ  َعنْ  ، َمْرَثدٍ  بن َعْلَقَمةَ  َعنْ  ، َأبَانَ  بن دُمَحمَّ 
  . َعْنهُ  تـََعاَلى اللَّهُ  َرِضي
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 بن محمد إال مرثد بن علقمة عن الحديث هذا يرو لم وقال الطبراني :
  . » أبان

 عفيالج أبان بن محمد وفيه الطبراني رواه قال الهيثمي:في المجمع و 
  .ضعيف وهو

 َال  َوْحَدهُ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  فـََقالَ  السُّوقَ  َدَخلَ  َمنْ e pـ وقال النبي٢٤٥ 
 بَِيِدهِ  َيُموتُ  َال  َحيٌّ  َوُهوَ  َويُِميتُ  ُيْحِيي اْلَحْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلهُ  َشرِيكَ 
رُ     iَقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُهوَ  اْلَخيـْ

 الترمذي والحاكم وابن ماجه عن ابن عمر رضي اهللا عنه .رواه أحمد و 

  "ضعيف"
) من ٢٧٤٨) والدارمي (١٩٣٠) والحاكم  (٣٣٥٠رواه الترمذي ( قلت :

 قدمت:  قال ، واسع بن محمد ثنا ، القرشي سنان بن أزهر  طرق عن
 عن ، أبيه عن ، فحدثني عمر بن اهللا عبد بن سالم بها فلقيت المدينة
 أَْلفِ  أَْلفَ  َلهُ  اللَّهُ  َكَتبَ  " وفيه : . عنه اهللا رضي لخطابا بن عمر جده

    . " َدَرَجةٍ  أَْلفِ  أَْلفَ  َلهُ  َوَرَفعَ  َسيَِّئةٍ  أَْلفِ  أَْلفَ  َعْنهُ  َوَمَحا َحَسَنةٍ 
 لينه احمد وانكر له حديثا ولينه ابن معين وقال ." سنان بن أزهر " قلت : و

 في حديث رواه عن ابن واسع كما فيالشيءوضعفه على بن المديني جدا 

  .) ٣٨٤التهذيب ( تهذيب

 ْبن َعْمرو واستغربھ ، من حدیثالترمذي  َرَواهُ  طریق آخر ھ :وفی
 َنْحَوهُ  اْلَحِديثَ  َهَذا اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َساِلمِ  َعنْ  الزُّبـَْيرِ  آلِ  قـَْهَرَمانُ  َوُهوَ  ِديَنارٍ 

الزبير ابو يحي  بن دينار قهرمان آل نها من رواية عمرووهذه الطريق منكرة أل
 . الحديث وقد تكلم العلماء في عمرو بن دينار وأنه منكر البصرى األعور
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 عن بالموضوعات ينفرد ممن كان ) :٢/٧١وقال في المجروحين (
  . التعجب جهة على إال حديثه تابةك حلي ال االثبات

 حفص ناث ، المرزبان بن  مسروق :) من طريق١٩٣٣ورواه الحاكم (
 عمر ابن عن ، دينار بن اهللا عبد عن ، حسان بن هشام عن ، غياث بن

  . عنهما اهللا رضي
ليس بحجة وقال ابو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه  ومسروق قال الذهبي

  . وقال صالح جزره صدوق

االسناد خطأ فالصواب أنه عن عمروبن دينار وليس  وهذا قلت :
 . مسروق بن المرزبانهذا التخليط من  عبداهللا فلعل

الحديث عن حفص بن  وايضا فكيف يتفرد مسروق بن المرزبان بهذا
 غياث وله اصحاب كثر رووا عنه ومنهم حفاظ كبار مثل يحي القطان

فأين هذا  ؛ واحمد واسحاق وابن المديني وغيرهم من الحفاظ
  . ؟ الحديث عنهم

- ٣/٣٠٤(والعقيلي )٣٦٣ص:  ١( أخرجه الترمذي في العلل الكبيرو 
  .) ١/٥٣٩) والحاكم(٥/١٧٤٥) وابن عدي(٣٠٥

عن عمران بن مسلم عن عبد  وغيرهم )٢/٣٠٠( وابو الشيخ في الطبقات
 .عن ابن عمر اهللا بن دينار

الحديث فقال  قال الترمذي في العلل الكبير( سألت محمدا عن هذا
هذا حديث منكر قلت له من عمران بن مسلم هذا هو عمران القصير 

 . شيخ منكر الحديث هذا قال ال
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 : )٢/١٨١(وقال ابن أبي حاتم في العلل 
أبي عن حديث رواه يحيى بن سليم الطائفي عن عمران بن  سألت

ابن عمر عن النبي صلى اهللا عليه  مسلم عن عبد اهللا بن دينار عن
الشريك له وذكر  وسلم قال من قال في السوق ال اله اال اهللا وحده

  . ديث منكرالحديث قال أبي هذا ح
 ) وأبونعيم في الحلية١٢/٣٠٠أخرجه الطبراني في الكبير( و 
)٨/٢٨٠(  

بن  عن عمرو بن أسلم الحمصي ثنا سلم بن ميمون الخواص عن علي
عطاء عن عبيداهللا( وعند أبي نعيم عبداهللا) العمري عن سالم بن عبداهللا 

  .مرفوعا عن ابيه
لي المعمري وان كان شيخ الطبراني الحسن بن ع :وفيه عدة علل منها

  .كان في حديثه غرائب واشياء يتفرد بها حافظا اال انه
وحدث من حفظه  وكذلك سلم بن ميمون الخواص كان دفن كتبه

 ،فيغلط وروى عن ابي خالد األحمر حديثا منكرا شبه الموضوع 
عنه أبو حاتم وقال ابن عدي ينفرد بمتون وبأسانيد  ولذلك لم يكتب

الصالح حتى غفل عن حفظ  حبان غلب عليه وقال ابن.مقلوبة 
اليتابع  وقال العقيلي حدث بمناكير .الحديث واتقانه فال يحتج به

  ؛عليها
 وكذلك الشك في هذا االسناد بين عبداهللا أو عبيداهللا العمري

 .والمصغر ثقة والمكبر فيه كالم
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عبدالرحمن  ) عن١/١٦٩التلخيص( أخرجه الخطيب البغدادي في و
  . ن أسلم عن أبيه عن ابن عمربن زيد ب

بن  وفي سماع زيد ، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم شديد الضعف
  . أسلم من ابن عمر خالف

) من طريق نهشل بن ١٨٣والليلة( أخرجه ابن السني في عمل اليوم 
  سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس مرفوعا

  ونشهل متروك واتهم بالكذب

   وفي الحديث شواهد :

عن حميد بن زنجويه عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي نها :م
  اهللا بن عمرو بن العاص قبيل بن حيي عن عبد

  ٥/١٣٣أخرجه البغوي في شرح السنة(
 : وفيه عدد من العلل

 . عبداهللا بن لهيعة ضعيف ويخشى من تدليسه هنا
سناد متابع ناحية التفرد فال يعرف لهذا اال واألمر الثاني فيه غرابة من

  . من البغوي الى آخره
وأن كل  فتبين لنا أن هذا الحديث عن عمر بن الخطاب اليصح 

وقد تكلم االمام الدارقطني على هذا  وال يستشهد بها الطرق معلولة
  . ٥٠-٢/٤٨الحديث في العلل(
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  بعضهم الى تصحيحه وصنف بعضهم رسالة في ذلك وقد ذهب
يصح وال تسلم له طريقا من  والولكن الصواب أن هذا الحديث منكر 
   . العلة وضعفها شديد فال تتقوى ببعضها

  ما يقال عند الدخول إلى المسجد                        
 َوِبَوْجِههِ  اْلَعِظيمِ  بِاللَّهِ  َأُعوذُ  pإذا دخَل المسجَد قال : eـ كان٢٤٦
 ُحِفظَ  َذِلكَ  قَالَ  ِإَذا قَالَ  ، ِجيمِ الرَّ  الشَّْيطَانِ  ِمنْ  اْلَقِديمِ  َوُسْلطَانِهِ  اْلَكرِيمِ 

  iاْليَـْومِ  َساِئرَ  هِمنِّ 
   رواه أبو داود عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه . 

 "صحيح"

البيهقي في الدعوات الكبير ومن طريقه ) ٣٩٤أخرجه أبو داود (
َوةَ  َعنْ  اْلُمَباَركِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ ) ٦٥(  ْبنَ  ُعْقَبةَ  َلِقيتُ  لَ قَا ُشَرْيحٍ  ْبنِ  َحيـْ

  اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َحدَّْثتَ  َأنَّكَ  بـََلَغِني َلهُ  فـَُقْلتُ  ُمْسِلمٍ 
غیره رحمه اهللا.. فهو خّرجه یهذا الحدیث من أفراد اإلمام أبي داود لم قلت :

  حدیٌث فرد.
ا حدیث حسن غریب، هذ ' :" نتائج األفكار" وقال عنه اإلمام ابن حجر في 

  . . انتهى' ورجاله موثقون، وهم من رجال الصحیح إال إسماعیل وعقبة
وقال  رامزًا له بذلك. " حسن" : ' جمع الجوامع ' وقال عنه السیوطي في

صحیح أبي داود "عنه الشیخ األلباني في آخر كتاباته رحمه اهللا في 
   ."إسناده صحیح"قلت:  )٢/٣٦٤(قسم الصحیح  ؛ "وضعیفه

 َعَلى َوالسََّالمُ  اللَّهِ  ِبْسمِ  pذا دخل المسجد یقول :إ eوكان النبي ـ٢٤٧
َوابَ  ِلي َوافْـَتحْ  ُذنُوِبي ِلي اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  اللَّهِ  َرُسولِ   َخَرجَ  َوِإَذا َرْحَمِتكَ  َأبـْ
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 ِلي َوافْـَتحْ  نُوِبيذُ  ِلي اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى َوالسََّالمُ  اللَّهِ  ِبْسمِ  قَالَ 
َوابَ    iَفْضِلكَ  َأبـْ

رواه أحمد وابن ماجه والطبراني عن فاطمة الزهراء رضي اهللا 
  عنها .

  "ضعیف" 
 )٢٨٩والترمذي ( )٢٥٢١٥,٢٥٢١٣,٢٥٢١٢أحمد ( قلت :رواه

 َلْيثٍ  َعنْ  من طرق )١٨٤٧٧والطبراني في الكبير () ٧٦٣ابن ماجه (و 
ِتَها َعنْ  اْلُحَسْينِ  بِْنتِ  فَاِطَمةَ  أُمِّهِ  َعنْ  نِ اْلَحسَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ   فَاِطَمةَ  َجدَّ

َرى   . اْلُكبـْ
 ِبُمتَِّصلٍ  ِإْسَناُدهُ  َوَلْيسَ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  فَاِطَمةَ  َحِديثُ  الترمذي : قَالَ 

َرى فَاِطَمةَ  ُتْدِركْ  َلمْ  اْلُحَسْينِ  بِْنتُ  َوفَاِطَمةُ   بـَْعدَ  ةُ فَاِطمَ  َعاَشتْ  ِإنََّما اْلُكبـْ
  .َأْشُهًرا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيِّ 

  وفيه علة أخرى ؛ ، قلت : حسن كما قال الترمذي لوال أنه منقطع
 وكان ) :٢/٢٣١قال في المجروحين ( " ُسَلْيمٍ  َأِبي اْبنَ  يـَْعِني َلْيثٌ  " 

 يحدث ما يدرى ال كان حتى عمره آخر في اختلط ولكن العباد من
 ليس بما الثقات عن ويأتى المراسيل ويرفع االسانيد يقلب فكان به،
 وابن القطان يحيى تركه اختالطه، في منه كان ذلك كل أحاديثهم من

  .معين بن ويحيى حنبل بن وأحمد مهدى
 ُحَمْيدٍ  َأِبى من حدیث ؛ السیاق هوالحدیث " صحیح " بغیر هذ

ْلُيَسلِّمْ  ْلَمْسِجدَ ا َأَحدُُكمُ  َدَخلَ  ِإَذا « السَّاِعِدىِّ   اهللا صلى- النَِّبىِّ  َعَلى فـَ
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ْليَـُقلِ  َخَرجَ  فَِإَذا َرْحَمِتكَ  َأبـَْوابَ  ِلى افْـَتحْ  اللَُّهمَّ  ْليَـُقلِ  ثُمَّ  -وسلم عليه  فـَ
  .» َفْضِلكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّى اللَُّهمَّ 
  )٤٦٥( داود وأبو). ١٦٨٥( ومسلم). ٢٦٩٤( الدارمي أخرجه

 بن سعيد بن الملك عبد عن ، الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن من طرق
 ، األنصاري أسيد أبا أو حميد أبا سمعت:  قال ، األنصاري سويد
  .فذكره

  أدعيُة المسافر                        
إذا أراد أحدكم سفًرا فلیودع إخواَنُه ،  e :pـ قال النبي٢٤٨

رواه ابن السني عن  iفِإن اَهللا تعالى جاعٌل في ُدعاِئهم خیًرا 
   أبي هریرة رضي اهللا عنه .

  " موضوع "
رواه أبوسعد المظفر في الفوائد المنتقاة عن الشیوخ الثقاة 

) وفي الثاني من حدیث ٤٨٦) وفي صفوة التصوف (١٣٥(
) وفي مكارم األخالق للخرائطي ١١٠أبي العباس األصم (

ع ) والخطیب في الجامع ألخالق الراوي وآداب السام٧٧٧(
) من طرق عن ٢٣١٠١) وابن عساكر في التاریخ (١٧٤٥(

بن نفیع مزاحم بن زفر ، قال : حدثني أیوب بن خوط، عن 
  الحارث ، عن زید بن أرقم .. به .
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 األعمى داود أبو " الحارث بن نفيع " قلت : وهذا موضوع آفته
  . موالهم ألنه السبيعي له ويقال الكوفي

 دلسه وقد أنس عن يروي  )٣٥٤٦(قال ابن الجوزي في الضعفاء 
 ليس يحيى وقال قتادة كذبه)  نافع أبي بن نافع(  فقال الرواة بعض
 متروك والدارقطني والفالس النسائي وقال ثقة يكن لم مرة وقال بشيء
 الثقات عن يروي حبان ابن وقال بشيء يكن لم زرعة أبو وقال

   . به االحتجاج يجوز ال توهما الموضوعات
وفي التاريخ الكبير  ، البصري امية أبو خوط بن ايوب وفيه أيضا :
  . المبارك ابن تركه )١٣١٨للبخاري (

 قال: "خوط بن أيوب") ٤٦٣وفي الضعفاء والمتروكين إلبن الجوزي (
 حاتم وأبو علي بن عمرو وقال بشيء ليس حديثه يكتب ال يحيى
   متروك والدارقطني الجنيد بن وعلي والسعدي والنسائي الرازي

 كثير هو عدي ابن وقال عنه الرواية تحل ال كذاب األزدي وقال 
 المناكير يروي جدا الحديث منكر حبان ابن وقال بكذاب وليس الغلط
  . يداه عملت مما كانه المشاهير عن

 من أراد أن يسافر فليقل لمن يخُلُفه p ـ قال النبي :٢٤٩
سني عن أبي رواه ابن ال   "iودائعه تضيع ال الذي اهللا أستودعكم"

  هریرة رضي اهللا عنه .
  " حسن "
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 حدثنا ، الساجي يحيى أبو أخبرنا ) وقال :٥٠٤أخرجه ابن السني (
 ، سعد بن الليث أخبرني ، وهب ابن ثنا ، الهمداني سعيد بن أحمد
 بن موسى سمع أنه ، ثوبان بن الحسن عن ، أيوب أبي بن وسعيد
 هريرة أبو فقال ، أردته لسفر أودعه هريرة أبا أتيت:  يقول ، وردان
 اهللا صلى اهللا رسول علمنيه شيئا أخي ابن يا أعلمك أال:  عنه اهللا رضي
 أستودعكم «:  قل:  قال.  بلى:  قلت ؟ الوداع عند أقوله وسلم عليه
  » ودائعه تضيع ال الذي اهللا

   . ) ٩٣ ص" (  الطيب الكلم"  على هتعليق في  وحسنه األلباني
قال " الهمداني  سعيد بن أحمد " من أجل ولعل تحسینه قلت :

    "الحافظ في التقریب " صدوق
 ِدينكَ  اهللا َأستودعُ :  ويقول بيده َأخذ رجال ودَّعَ  إذا e pـ كان٢٥٠

رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه   iعملك َخَواتِيمَ و  وأمانتك
   والحاكم عن ابن عمر رضي اهللا عنهما .

  " صحيح بشواهده "
َزَعةَ  َعنْ  َجرِيرٍ  ْبنِ  ِإْسَماِعيلَ  ) من طريق :٢٦٠٢أبو داود ( هأخرج  قَالَ  قـَ
 عليه اهللا صلى- اللَّهِ  َرُسولُ  َودََّعِنى َكَما ُأَودِّْعكَ  َهُلمَّ  ُعَمرَ  اْبنُ  ِلى قَالَ 

  .» َعَمِلكَ  َوَخَواتِيمَ  َوَأَمانـََتكَ  ِديَنكَ  اللَّهَ  َأْستَـْودِعُ  « -وسلم
  .كما في التقريب الحديث َلينُ  جرير بن وإسماعيل قلت : 
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َراِهيمَ  من طريق : )٣٣٦٤الترمذي (أخرجه  و   ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِإبـْ
 َهَذا ِمنْ  َغرِيبٌ  َحِديثٌ  َهَذا :  قَالو ،  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  نَاِفعٍ  َعنْ  أَُميَّةَ  ْبنِ  َيزِيدَ 

   اْلَوْجهِ 
 بن يزيد بن الرحمن عبد بن هيمإبرا وجه غرابة الحديث ؛ هو: قلت :
   "مجهول" : )٢٠٨(قال في التقريب .المدني أمية

 ماجه ابن رواه فقد ، يزيد بن الرحمن عبد بن إبراهيم به ينفرد لم لكنو 
   الحفظ سيء ليلى أبي ابن و.  نافع عن ليلى أبي ابن عن) ٢٨٢٦(
  . باليد األخذ قصة يذكر لم و ، الرحمن عبد بن محمد اسمه و
   اْلَفَزاِرىُّ  ُموَسى ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ  ) من طريق٣٧٧٥الترمذي ( رواهو 
 محمد بن عبيد بن محمد من طريق) ٨٨٠٦النسائي في الكبرى (و 

 )محمد بن عبيد بن محمد و اْلَفَزاِرىُّ  ُموَسى ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ ( كالهما :
   . عمر بن اهللا عبد بن سالم عن حنظلة حدثنا قال خثيم بن سعيد عن

قلت : وهذا" إسناد حسن" إال أن أقوال األئمة إضطربت في "سعيد 
الحافظ في التهذيب إختيار ، والذي يترجح منها ؛ هو بن خثيم" 

 معين ابن عن الجنيد ابن قال حيث نقل عن بعضهم فقال : )٣٢(
 وقدري ثقة وشيعي فقال شيعي ليحيى فقيل قال ثقة بأس به ليس كوفي
 به بأس ال زرعة أبو وقال ثقة معين ابن عن صورمن بن إسحاق وقال ثقة

 وصحح الثقات في حبان ابن وذكره بأس به ليس النسائي وقال
  .السفر وداع في حديثه الترمذي

   مرفوعا " الخطمي يزيد بن اهللا عبد" وفي الحديث شاهد من حديث : 
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 و أمانتكم و دينكم اهللا أستودع:  قال الجيش ودع إذا كان"  ولفظه :
 حدثنا) : ٥" ( الدعاء"  في المحاملي أخرجه " . أعمالكم تيمخوا

 عن سلمة بن حماد أخبرنا إسحاق ابن يحيى حدثنا محمد بن العباس
  ه ... به .عن كعب بن محمد عن الخطمي جعفر أبي

 رجاله ، صحيح إسناد هذا و:  )١٦٠٥في الصحيحة ( وقال األلباني
 جعفر وأبي محمد بن العباس غير مسلم رجال من ثقات كلهم

"  في مترجمان ثقتان هما و - يزيد بن عمير اسمه و - الخطمي
  " التهذيب

  " أحمد مسند " في له ، صغير صحابي الخطمي يزيد بن اهللا عبد و. 
  .  حديثان
 َلكَ  َوَيسَّرَ  َذنـَْبكَ  َوَغَفرَ  التـَّْقَوى اللَّهُ  َزوََّدكَ  e :pویقول له ـ٢٥١
رَ    i تَ ُكنْ  َحْيُثَما اْلَخيـْ

  رواه الترمذي والحاكم عن أنس رضي اهللا عنه .
  وزاد ابن النجار " في حفظ اهللا وَكَنفه ". 
  " صحيح"

وابن خزيمة في ) ٢٤٣٣) ، والحاكم (٣٣٦٦أخرجه الترمذي (قلت :
واإلمام أحمد في ) ،٣٨٢والبيهقي في الدعوات الكبير ( )٢٣٣٠الصحيح (

والرياني في ) ،٥٠١الليلة (وابن السني في عمل اليوم و  )١٣٦الزهد (
 عن ، سليمان بن جعفر ثنا ، حاتم بن سيار من طريق : ) ،١٣٧٣المسند (
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 عليه اهللا صلى النبي إلى رجل جاء:  قال ، عنه اهللا رضي أنس عن ، ثابت
  ... فذكره . فزودني سفرا أريد إني ، اهللا رسول يا:  فقال ، وسلم

الدارمي عند  ي حفظ اهللا وَكَنفه "" ف والزيادة التي أشار إليها المؤلف 
الضياء و  )٧٤٩) والطبراني في الدعاء (٤٩٨) وابن السني (٢٥٨٨(

) ٧٠٧الخرائطي في مكارم األخالق (و ) ٢٦٧٣في األحاديث المختارة (
 بن أنس عن ، العبدي ميسرة بن موسى من طريق : )٩والمحاملي في الدعاء (،

  . وسلم عليه اهللا صلى نبيال أتى رجال أن « عنه اهللا رضي ، مالك
  "مستور" ،قال في التقريب : بصري العبدي ميسرة بن موسىو 

 تكون أن سفرا خرجت إذا جبير يا أتحب e :pـ وقال النبي٢٥٢
 يَا ُقلْ { الخمس السور هذه اقرأ زادا؟ وأكثرهم هيئة أصحابك أمثل من
 و} َأَحدٌ  اللَّهُ  ُهوَ  ُقلْ { و} َفْتحُ َوالْ  اللَّهِ  َنْصرُ  َجاءَ  ِإَذا{ و} اْلَكاِفُرونَ  َأيـَُّها

 سورة كل وافتح} النَّاسِ  ِبَربِّ  َأُعوذُ  ُقلْ { و} اْلَفَلقِ  ِبَربِّ  َأُعوذُ  ُقلْ {
   iالرحيم الرحمن اهللا ببسم واختم الرحيم الرحمن اهللا ببسم

  " ضعيف "
   رواه أبو يعلى والضياء عن جبير بن مطعم رضي اهللا عنه . 

 بن محمد هشام أبو حدثنا) ٧٤١٩في المسند (أخرجه أبو يعلى 
 خالد بن إسماعيل عن أبي حدثني:  قال القديدي الحكم بن سليمان
 وهو مطعم بن جبير سمع:  مطعم بن جبير بن محمد أن الخزاعي
   : يقول



 ١٨٦

 بن محمد فيه سلسلة من المجاهيل إال ، ضعيف إسناد وهذا: قلت
  . مطعم بن جبير

 في سعد ابن ذكره ) ؛ قال الحافظ :١١٩وفي تهذيب التهذيب (
 في توفي عمر بن محمد قال وقال المدينة أهل تابعي من الثانية الطبقة
  . الحديث قليل ثقة وكان عبدالملك بن سليمان خالفة
 " َثَالثًا َكبـَّرَ  " إذا استوى على بعيره خارًِجا إلى َسَفرٍ  eكان'' ـ ٢٥٣

 رَبـَِّنا ِإَلى َوِإنَّا ُمْقرِنِينَ  َلهُ  ُكنَّا َوَما َهَذا َلَنا َسخَّرَ  الَِّذي ُسْبَحانَ { قَالَ  ثُمَّ 
َقِلُبونَ   َما اْلَعَملِ  َوِمنْ  َوالتـَّْقَوى اْلِبرَّ  َهَذا َسَفرِنَا ِفي َنْسأَُلكَ  ِإنَّا اللَُّهمَّ  } َلُمنـْ
َنا َهوِّنْ  اللَُّهمَّ  تـَْرَضى  الصَّاِحبُ  َأْنتَ  للَُّهمَّ ا بـُْعَدهُ  َعنَّا َواْطوِ  َهَذا َسَفَرنَا َعَليـْ
 السََّفرِ  َوْعثَاءِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنِّي اللَُّهمَّ  اْألَْهلِ  ِفي َواْلَخِليَفةُ  السََّفرِ  ِفي

َقَلبِ  َوُسوءِ  اْلَمْنَظرِ  وََكآبَةِ   َوزَادَ  اقَاَلهُ  َرَجعَ  َوِإَذا َواْألَْهلِ  اْلَمالِ  ِفي اْلُمنـْ
  '' َحاِمُدونَ  ِلَربـَِّنا تَائُِبونَ  آيُِبونَ  ِفيِهنَّ 

   رواه مسلم عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما .

  " صحیح "
) وأبو داود ٢٣٩٢) ومسلم (٦٠٨٦,٦٠٢٩أخرجه أحمد ( 
) والنسائي في الكبرى ٣٣٦٩) والترمذي (٢٢٣٢(
 أخبره االزدي علي أن الزبير يأب ) من طرق عن١١٤٦٦,١٠٣٨٢(
 استوى إذا كان وسلم عليه اهللا لىص اهللا رسول أن علمه عمر ابن أن

  ... الخ . ثالثا كبر سفر إلى خارجا بعيره على
 َأنْ  الَبحرَ  رَِكُبوا ِإَذا اْلَغَرقِ  ِمنَ  ألُمَِّتي َأَمانٌ  e :pـ وقال النبي ٢٥٤
 اللَّهَ  َقَدُروا َوَما" َرِحيمٌ  َلَغُفورٌ  رَبِّي ِإنَّ  َوُمْرَساَها ُمْجَراَها اللَّهِ  ِبْسمِ " :يـَُقوُلوا
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ْبَضُتهُ  َجِميًعا َواَألْرضُ  َقْدرِهِ  َحقَّ   بَِيِميِنهِ  َمْطِويَّاتٌ  َوالسََّمَواتُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  قـَ
  . iُيْشرُِكونَ  َعمَّا َوتـََعاَلى ُسْبَحانَهُ 

   .رواه أبو يعلى وابن السني عن الحسين رضي اهللا عنه  

  " موضوع "

 )٤٩٩ن طریقھ ابن السني () ، وم٦٧٨١أبو یعلى في المسند ( رواه
 العالء بن يحيى حدثنا بن المغلس جبارة عن"  والليلة اليوم عمل"  في
  علي بن الحسين عن اهللا عبيد بن طلحة عن سالم بن مروان عن

   مرفوعا . 
 الحديث يضع كذاب فإنه العالء بن يحيى آفته ؛ موضوع وهذا:  قلت
 ؛ أيضا الحديث يضع فإنه سالم بن مروان وشيخه ، أحمد قال كما ؛

"  في كما مجهول العقيلي اهللا عبيد بن وطلحة.  عروبة أبو قال كما
  " . التقريب
 ، الكوفي الحجاج بن ضيف عن )٧٣٤الطبراني في الدعاء ( ورواه
 الخزاعي كريز بن اهللا عبيد بن طلحة عن ، البجلي العالء بن يحيى عن
   . عنه اهللا رضي ، علي بن الحسين عن ،
 )٦٣١٥) وفي األوسط (١٢٤٩٣في الكبير ( أيضاالطبراني  رواهو 

) من ١٣٠٦٤وابن أبي حاتم في التفسير ( )٧٣٥وفي الدعاء (
  . حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما

 وفيه : نهشل بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس ... به . 
 يروى ممن كان " بن سعيدنهشل  " قال :) ٣/٥٢(وفي المجروحين 
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 جهة على إال حديثه كتابة يحل ال أحاديثهم، من ليس ما الثقات عن
  .بالكذب يرميه الحنظلي إبراهيم بن إسحق كان التعجب،
ْليَـُقلْ  َمْنزًِال  نـََزلَ  َمنْ  e :pـ وقال٢٥٥  التَّامَّاتِ  اللَّهِ  ِبَكِلَماتِ  َأُعوذُ  فـَ

  i يـَْرَتِحلَ  َحتَّى َشْيءٌ  َيُضرَّهُ  َلمْ  َخَلقَ  َما َشرِّ  ِمنْ 
رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن خولة بنت حكيم رضي اهللا  

  عنها .

  " صحیح" 
) والترمذي ٣٨٨١) ومسلم (٢٥٨٧٥,٢٥٨٧٢أخرجه أحمد ( 
 ْبنِ  اْلَحاِرثِ  َعنْ  َحِبيبٍ  أَِبي ْبنِ  َيزِيدَ  َعنْ  اللَّْيث ) جميعا عن٣٣٥٩(

 يـَُقولُ  َسِعيدٍ  ْبنَ  ُبْسرَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  دَّثَهُ حَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  يـَْعُقوبَ  َأنَّ  يـَْعُقوبَ 
   السَُّلِميَّةَ  َحِكيمٍ  بِْنتَ  َخْوَلةَ  َسِمْعتُ  يـَُقولُ  َوقَّاصٍ  َأِبي ْبنَ  َسْعدَ  َسِمْعتُ 

 سمعت قال أبيه عن صالح أبي بن سهيل ) عن٣٨٩٨ورواه أبو داود (
 وسلم هعلي اهللا صلى اهللا رسول عند جالسا كنت قال أسلم من رجال
 حتى أنم فلم الليلة لدغت اهللا رسول يا فقال أصحابه من رجل فجاء

 أعوذ أمسيت حين قلت لو إنك أما قال عقرب قال ماذا قال أصبحت
  . اهللا شاء إن تضرك لم خلق ما شر من التامات اهللا بكلمات

  صححه األلباني في صحيح أبي داود .

 َعْونًا َأَحدُُكمْ  َأرَادَ  َأوْ  َشْيًئا مْ َأَحدُكُ  َأَضلَّ  ِإَذا e :pـ وقال النبي ٢٥٦
ْليَـُقلْ  َأنِيٌس، ِبَها َلْيسَ  بَِأْرضٍ  َوُهوَ   اللَّهِ  ِعَبادَ  يَا َأِغيُثوِني، اللَّهِ  ِعَبادَ  يَا:"فـَ

  روا ه الطبراني عن عتبة بن غزوان رضي اهللا عنه . iَأِغيُثوِني
  " حسن " 
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 ِإْسَحاقَ  بن اْلُحَسْينُ  دثناح ) وقال :١٣٧٣٧رواه الطبراني في الكبير (
، َيْحَيى بن َأْحَمدُ  َحدَّثـََنا التُّْسَتِريُّ،  بن الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّثـََنا الصُّوِفيُّ
، بن زَْيدِ  َعنْ  ِعيَسى، بن اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َأِبي، َحدَّثَِني َسْهٍل،  ُعْتَبةَ  َعنْ  َعِليٍّ
 ... فذكره . وفيه ... قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  ىَصلَّ  اللَّهِ  نَِبيِّ  َعنْ  َغْزَواَن، بن
  ".نـََراُهمْ  ال ِعَباًدا ِللَّهِ  فَِإنَّ "

 ِبكَ  َوَنِصيِري َعُضِدي أَْنتَ  اللَُّهمَّ  pإذا غزا قال : eـ وكان٢٥٧
  i أُقَاِتلُ  َوِبكَ  َأُصولُ  َوِبكَ  َأُحولُ 

  ضي اهللا عنه .رواه أحمد وأ بو داود والترمذي والضياء عن أنس ر  
  " صحيح "

) ٣٥٠٩) والترمذي (٢٢٦٢) وأبو داود (١٢٤٤٢رواه أحمد (
 اْلُمثـَنَّى من طرق عن )٢٣٦٢,٢٣٦١,٢٣٦٠( والضياء في المختارة

َتاَدةَ  َعنْ  َسِعيدٍ  ْبنِ    مرفوعا . َأَنسٍ  َعنْ  قـَ
 فليهد سفر من أهله على أحدكم قدم إذا" : eـ وقال النبي٢٥٨
  " .حجارة كان ولو فليطرفهم ألهله

   رواه البيهقي عن عائشة رضي اهللا عنها . 
  " موضوع " 

  "  السنن"  في الدارقطني) و ٣٩٠٥أخرجه البيهقي في الشعب (
 طريق من) ٢/٩٧" (  الواهيات"  في الجوزي ابن وعنه)  ٢٨٩( 

 عروة بن هشام عن الزبير بن المنذر بن اهللا عبيد بن المنذر بن محمد
  . فذكره:  قال e اهللا رسول أن عائشة عن أبيه عن
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 بن هشام عن: اهللا عبيد بن المنذر بن محمد " موضوع هذا " قلت :
 يحل ال: حبان ابن قال ) :٢/٤٨٧قال الحافظ في اللسان ( .عروة
 هشام عن يروي: الحاكم وقال. االعتبار سبيل على إال حديثه كتب

  .منكرة أحاديث هشام عن يروي: نعيم أبو وقال. موضوعة أحاديث
 عن) ١٩٩٦ ،٣٨٥" ( أصبهان أخبار"  في نعيم أبو رواه : شاهد وله
 بن بشر ابن الهيثم حدثنا:  المديني إسحاق بن أحمد الحسن أبي

 عن عطاء بن الوضين عن نجيح بن إسحاق صالح أبو حدثنا:  حماد
  .مرفوعا عمر ابن عن مكحول
  .وضاع كذاب الملطي وهو هذا إسحاق آفته موضوع، وهذا:  قلت

 بن اسحاق: يقول ابى سمعت ) قال :٨٣٢وفي الجرح والتعديل (
 وسلم عليه اهللا صلى النبي عن يحدث الناس اكذب من الملطى نجيح
   برأى
  .حنيفة ابى

 حديث"  في العقب أبي بن القاسم وأبوله شاهد آخر "ضعيف"رواه 
 عن وحشي بن حرب بن وحشي حديث من )٦٠(" األشيب بن القاسم
 حجرا يلقي أن ولم أهله، فليطرف ..." : بلفظ مرفوعا جده نع أبيه
 من موثق فيهم ليس هالك، مظلم إسناد هذا " : وهذا  ". مخالته في

  . " معتبر

َمِة لَفضائِل اَألعمال في الطعام        بعُض األدعية المتمِّ
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ْلَيْذُكر َأَحدُُكمْ  َأَكلَ  ِإَذا e :pـ قال النبي٢٥٩  َأوَِّلهِ  ِفي لىتعا اللَّهِ  اْسمَ  فـَ
  iَوآِخَرهُ  َأوََّلهُ  اللَّهِ  ِبْسمِ  فـَْليَـُقلْ  َأوَِّلهِ  ِفي اللَّهِ  اْسمَ  َيْذُكرَ  َأنْ  َنِسيَ  فَِإنْ 

  رواه أبو داود والترمذي والحاكم عن عائشة رضي اهللا عنها . 
  " صحيح "

). ٣٧٦٧( داود وأبو ،) ٢٠٢٧( والدارمي )٢٥٧٣٣( أحمد أخرجه 
 في والنسائي) ١٩٣,١٨٩( »الشمائل« وفي ، )١٨٥٨( والترمذي

 هشام عن جميعا :  )٧٠٨٧الحاكم (و  )٢٨١( »والليلة اليوم عمل«
 اهللا عبد عن ، العقيلي ميسرة بن بديل عن ، الدستوائي اهللا عبد أبي بن
  .فذكرته ، حدثته كلثوم أم لها يقال منهم امرأة أن ، عمير بن عبيد بن
) ٣٢٦٤( ماجة وابن). ٢٠٢٦( رميوالدا )٢٥٦١٩( أحمد أخرجهو 

 بن اهللا عبد عن ، بديل عن ، هشام أخبرنا:  قال. هارون بن يزيد عن
  .»كلثوم أم« فيه ليس. نحوه ، عائشة عن ، عمير بن عبيد
 فإنه ، أصابعه فْليَـْلَعق طعاماً   أحدُكم أكل إذا e :pـ وقال النبي ٢٦٠

ومسلم والترمذي عن  رواه أحمد iالبركةُ  طعامه تكون أي في يدري ال
  أبي هريرة رضي اهللا عنه .

  " صحيح "  
 عن ) :١٩١٤) والترمذي (٥٤٢٧) ومسلم (٨٤٨١رواه أحد (

   ... به . هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل

 َوثَِياِبهِ  َوُوُضوئِهِ  ، َوُشْرِبهِ  َألْكِلهِ  َيِميَنهُ  َيْجَعلُ  َكانَ e : pكان النبيـ  ٢٦١
   i َذِلكَ  ِسَوى ِلَما ِشَماَلهُ  َيْجَعلُ  وَكان ، َوَعطَائِهِ  َوَأْخِذهِ  ،



 ١٩٢

   رواه أحمد عن حفصة رضي اهللا عنها .
  " حسن "

 َحمَّادُ  َحدَّثـََنا:  قَالَ  ، َعفَّانُ  َحدَّثـََنا ) وقال :٢٦٩٩٦رواه في المسند (
 َعنْ  ، اْلُخَزاِعيِّ  ءٍ َسَوا َعنْ  ، بـَْهَدَلةَ  ْبنُ  َعاِصمُ  َحدَّثـََنا:  قَالَ  ، َسَلَمةَ  ْبنُ 

   ... فذكرته . : قَاَلتْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َزْوجِ  ، َحْفَصةَ 

 لنا باِركْ  اللهم":  فليقل طعاما أحدُكم أكل إذا e :pـ وقال النبي٢٦٢
 فيه لنا بارك اللهم:  فليُقل َلبنا َشربَ وإذا ، منه خيرا وأْطِعْمنا ، فيه
    i"منه اوِزْدن

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن ابن عباس 
  . رضي اهللا عنهما

  " حسن"
 بن إسماعيل حدثنا.  عمار بن هشام حدثنا) ٣٤٤٧رواه ابن ماجه (

 ابن عن عتبة بن اهللا عبيد عن شهاب ابن عن جريج ابن حدثنا.  عياش
  اني"" وحسنه األلب . e اهللا رسول قال قال عباس

 )٣٧٣٢وأبو داود () ٢٥٦٩,١٩٧٨رواه أحمد في المسند (و 
 َأِبي ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّثَِني قَالَ  زَْيدٍ  ْبنُ  َعِليُّ  من طريق : )٣٧٨٩والترمذي (

  . َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َحْرَمَلةَ 
 بن ملكية أبي بن اهللا عبد بن زيد بن علي قلت : وهذا" إسناد ضعيف"

 قال ابن الجوزي في الضعفاء ؛ البصري حسنال أبو جدعان بن اهللا عبد

 وقال عيينة ابن ضعفه النهدي عثمان وأبي أنس عن يروي : )٢٣٧٣(
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 أحمد وقال اختلط أنه شعبة وذكر األحاديث يقلب كان زيد بن حماد
 الرازي وقال شيء كل في ضعيف مرة يحيى وقال بشيء ليس ويحيى

 فاستحق ذلك فكثر ئويخط يهم بقوي ليس زرعة أبو وقال به يحتج ال
   . الترك
 الذي هللا الحمد:  قال ثم ، طعاما أكل َمنْ e : pـ وقال النبي٢٦٣
 ما له ُغِفر ، قوة وال مني حولٍ  غير من ورَزقنيه ، الطعامَ  هذا أطعمني

   iذنبهِ  من تقدَّمَ 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن معاذ بن أنس 

   رضي اهللا عنه .

   حسن"" 
) ٤٠٢٣( داود وأبو) ٢٦٩٣( والدارمي) ١٥٧١٧( أحمد أخرجه
  ) ٣٤٥٨( والترمذي) ٣٢٨٥( ماجه وابن
 بن معاذ بن سهل عن ، ميمون بن الرحيم عبد مرحوم أبي عن جميعا
  .فذكره ، الجهني أنس

  وحسنه األلباني تبعا للنووي في األذكار وفي رياض الصالحين . 
قال المزي في تهذيب الكمال  " ميمون بن الرحيم عبد " وفيه : قلت

 موالهم المعافري مرحوم أبو المدني ميمون بن الرحيم عبد ) :٣٤١٠(
 أبو وقال الحديث ضعيف معين بن يحيى عن ليث بني مولى ويقال
 وقال به بأس ال أنه أرجو النسائي وقال به يحتج وال حديثه يكتب حاتم
   . الفضلو  باإلجابة يعرف زاهد ماكوال بن نصر أبو
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 أطعمنا الذي هللا الحمدُ  pإذا فرغ من طعامه قال : : eـ وكان٢٦٤
  i مسلمين وجعلنا وسقانا

رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد 
  رضي اهللا عنه .

  "ضعيف"
 والترمذي) ٣٨٥٠( داود وأبو )١٠٨٤٦،١١٤٩٧( أحمد أخرجه 

من طريق ) ٢٨٩( والليلة اليوم ملع في والنسائي) ١٩١( الشمائل في
 بن إسماعيل عن ، الواسطي الرماني هاشم أبي عن ، الثوري سفيان
  .فذكره. غيره عن أو ، أبيه عن ، رياح

 بن معاوية من طريق )٢٨٨( والليلة اليوم عمل في النسائي وأخرجه
 مرة وقال ، رباح عن ، هاشم أبي عن ، سفيان حدثنا:  قال ، هشام
   .رياح بن إسماعيل فيه ليس. فذكره ، رياح عن:  أخرى

من ) ٩٠٧( حميد بن وعبد . منصور من طريق )٣/٩٨( أحمد وأخرجه
  ) عبيدة بن ورياح ، منصور(  كالهما. عبيدة بن رياح طريق :

  .فذكره ، سعيد أبي عن ، رجل عن
:  قال ، شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا:  قال) ٣٢٨٣( ماجة ابن وأخرجه
 مولى عن ، عبيدة بن رياح عن ، حجاج عن ، األحمر خالد أبو حدثنا
  .فذكره ، سعيد أبي عن ، سعيد ألبي

:  قال ، األشج سعيد أبو حدثنا:  قال) ٣٤٥٧( الترمذي وأخرجه 
 ، أرطأة بن حجاج عن ، األحمر خالد وأبو ، غياث بن حفص حدثنا
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 بوأ وقال. سعيد أبي أخي ابن عن:  حفص قال ، عبيدة بن رياح عن
  . فذكره ، سعيد أبي عن ، سعيد ألبي مولى عن:  خالد

ضعيف " : قال األلباني )١٨٩( في تخريج الكلم الطيبو  قلت :
، ألنه إضطرب فيه الرواة كما بينه الحافظ في "التهذيب" ، " اإلسناد 

ومن قبله الحافظ المزي في "تحفة األشراف" ومن قبلهما اإلمام 
" والنسائي في اليوم والليلة ، والترمذي مع البخاري في "التاريخ الكبير

           تساهله المعروف لم يحسنه .
   ط في المجلسغالل                    

فكثر فيه لغطه فقال ( من جلس في مجلس :  eنبيوقال ال - ٢٦٥
الاله م وبحمدك اشهُد ان "سبحانك اللهمن مجلسه ذلك قبل ان يقوم 

  ) له ما كان في مجلسه ذلك " اال غفر  استغفرك واتوب اليكاالانت 
  .والحاكم عن ابي هريرة رضي اهللا عنه رواه الترمذي وابن حبان 

  "صحيح "
وابن  .السفر أبي بن عبيدة أبي عن)٣٣٥٥رواه الترمذي ( قلت :

 الحكم بن الوهاب عبد عن )٤٤٦(السني في عمل اليوم والليلة 
 ابن عن محمد، بن حجاج عن )دة وعبد الوهاب(ابوعبيكالهما الوراق
 َأبِيهِ  َعنْ  َصاِلحٍ  َأِبي ْبنِ  ُسَهْيلِ  َعنْ  ُعْقَبةَ  ْبنُ  ُموَسى َأْخبَـَرِني :قال جريج،

   . : ...فذكره قَالَ  ُهَريـَْرةَ  َأِبي َعنْ 
من ) ١٩٢٨؛ رواه الحاكم (وله شاهد من حديث رافع بن خديج 

 أبي عن ، أنس بن الربيع عن ، مقاتل أخو ، حيان بن مصعبطريق 
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 اهللا صلى اهللا رسول كان:  قال ، خديج بن رافع عن ، الرياحي العالية
 سبحانك «:  قال ينهض أن فأراد أصحابه إليه اجتمع إذا وسلم عليه
 ، إليك وأتوب أستغفرك ، أنت إال إله ال أن أشهد ، وبحمدك اللهم
 إال الذنوب يغفر ال فإنه ، لي فاغفر ، نفسي وظلمت ، سوءا عملت
 أجل «:  قال ؟ أحدثتهن كلمات هذه اهللا رسول يا:  فقلنا » أنت

  » المجالس كفارة هن ، محمد يا:  لي فقال ، جبريل جاءني
 أخو النبطي بالتحتانية حيان بن مصعبقال : وفي تقريب التهذيب 

  . الحديث لين البلخي مقاتل
 عن ، المقبري سعيد أبي بن سعيدطريق  من)٥٩٥( ابن حبانورواه 

 مجلس في أحد بهن يتكلم ال كلمات «: موقوفا  عمرو بن اهللا بدع
 وال ، عنه كفرتهن إال مرات ثالث قيامه عند باطل مجلس أو لغو

 يختم كما عليه بهن له ختم إال ، ذكر ومجلس خير مجلس في يقولهن
 أنت إال إله ال ، وبحمدك اللهم سبحانك:  الصحيفة على بالخاتم
   » إليك وأتوب أستغفرك

   .؛ لينه الحافظ في التقريب  سعيد المقبريسعيد بن ابي وفيه :  
       طنيُن االُذنِ                             

علّي  وليصلّ دكم فليذكرني اح ذنُ ا تْ : (اذا طنَّ eوقال النبي  -٢٦٦
رواه الحكيم وابن انس والطبراني ذكرني بخير " ليقل : " ذكراهللا من و 

   عنه .عن ابي رافع رضي اهللا
  "ضعيف جّدا"
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والرويابي في المسند ) ٣٣٠٦رواه البزار في المسند (
) ١١٢٧٨واالوسط () ٩٥١والطبراني في الكبير ()٧٠٠(

   :عن  من طرق )٢٠٥٣والعقيلي في الضعفاء()١١٠٠والصغير(
   عليه اهللا صلى النبي صاحب رافع أبي بن اهللا عبيد بن محمد بن معمر
  رافع أبي أبيه عن ، اهللا عبيد أبيه عن ، مدمح أبي حدثنا ، وسلم وآله

 أبى بن اهللا عبيد بن محمد بن معمر؛ فيه : قلت : وهذا ضعيف جدا 
  .محمد أبو كنيته ، رافع

 عنه روى أبيه، عن يروى )٣/٣٨(قال ابن حبان في المجروحين 
 به االحتجاج يجوز ال مقلوبة، أكثرها بنسخة أبيه عن ينفرد العراقيون،

   .التعجب جهة على إال عنه يةالروا وال
 قال العقيلي في الضعفاء؛ رافع أبي بن اهللا عبيد بن محمد :وابوه 

 هو بشئ ليس يحيى قال رافع أبي بن اهللا عبيد بن محمد) ١٦٦٣(
 ذكر وليقل على فليصل أحدكم أذن طنت إذا حديثه من معمر ابنه وال
   . أصل له ليس ذكرني من بخير اهللا

في عمل اليوم والليلة ابن السني رواه "ضعيفة "عة وفي الحديث متاب
والبيهقي في الدعوات )٩٣٠في مكارم االخالق () والخرائطي ١٦٥(

 علي بن حبانمن طريق )١٨٢٧والعقيلي في الضعفاء ( )٤١٦(الكبير
 جده عن ، أبيه عن ، أخيه عن ، رافع أبي بن اهللا عبيد بن محمد عن ،

  . رافع أبي
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ــقــال البخــاري فــي  ــر(الت ــان:  )٣٠٧اريخ الكبي  منــدل اخــو علــى بــن حب
  . عندهم بالقوى وليس الكوفى على أبو العنزي

  ؤيُة الهالِل ر                        
 أكبر اهللا أكبر اهللا pراى الهالَل قال :: اذا eكان النبي   -٢٦٧
 هذا خير من أسألك إني اللهم باهللا إال قوة ال و حول ال هللا الحمد
  iالمحشر يوم شر من و القدر سوء من بك وأعوذ )ثالثاً (الشهر

  .عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه رواه احمد والطبراني 
  "ضعيف"

 )٣١٣(وابوعاصم في السنة  )٢١٧٢٦(االمام احمدقلت : اخرجه 
 اْلَعزِيزِ  َعْبدُ  َحدَّثـََنا ِبْشرٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثـََناقال : َشْيَبةَ  َأِبي ْبنا من طريق

  . الصَّاِمتِ  ْبنِ  ُعَباَدةَ  َعنْ  الشَّامِ  َأْهلِ  ِمنْ  َأتَِّهمُ  َال  َمنْ  َحدَّثَِني ُعَمرَ  نُ بْ 
 وهو - عمر بن العزيز عبد بين الواسطة لجهالة ؛ ضعيف إسناد وهذا
  . وعبادة - العزيز عبد ابن

 منباليُ  لَُّه علينااللهمَّ أهِ  pَل قال :اذا راى الهال eكان   -٢٦٨
 اهللا وربك ربي وترضى لما تحبُّ  والتوفيق واإلسالم والسالمة واإليمان
i  رضي اهللا والطبراني والحاكم عن ابن عمر رواه احمد والترمذي

  عنهما .
  "ضعيف" 
) من ١٣٣٣٠راني في الكبير(الطبو  )١٧٤٠ارمي (الد قلت : رواه

 بن ُعْثَمانَ  عن ُسَلْيَمانَ  بن َسِعيدكالهما من طريق  ؛ث ابن عمر حدي



 ١٩٩

 اللَّهِ  رسول كان*  قال ُعَمرَ  بن َعنِ  َوَعمِّهِ  أبيه عن َحاِطبٍ  بن إبراهيم
e فذكره . قال اْلِهاللَ  رََأى إذا ...  

 رواه:  وقال)  ١٣٩/  ١٠(  الزوائد مجمع في الهيثمي أوردهو 
 ثقات رجاله وبقية ضعف وفيه الحاطبي إبراهيم بن عثمان وفيه الطبراني

.  
 - اهللا عبيد بن طلحةمن حديث  "تحب وترضىلما دون قوله "وي ورُ 

:  قال الِهالل، رأى إذا كان - e- اهللا رسولَ  َأن:  - عنه اهللا رضي
  .»اهللا ورَبُّكَ  رَبِّي ، واإلسالم ، والسالمة بالُيمنِ  علينا َأِهلَّهُ  اللَّهمَّ «

) ١٧٤١( والدارمي). ١٠٣( حميد بن وعبد). ١٣٩٧( أحمد أخرجه
:  قال ، - عمرو ابن الملك عبد(  العقدي عامر يأبجميعا من طريق 

 بن يحيى بن بالل حدثني:قال ، المديني سفيان بن سليمان حدثنا
  .فذكره ، أبيه عن اهللا، عبيد بن طلحة

  فيه :و " ضعيف إسناده "قلت :
  ) .٧٨٧ب (لينه الحافظ في التقري  طلحة بن يحيى بن بالل -أ

 بن طلحة آل مولى المدني سفيان أبو التيمي سفيان بن سليمان -ب
  .عبيداهللا

 عن خيثمة أبي ابن وقال بثقة ليس ": )٣٢٩(التهذيبظ في قال الحاف
 أبو وقال منكرة أحاديث روى المديني ابن وقال بشئ ليس معين ابن
 زرعة أبو وقال مناكير أحاديث الثقات عن يروي الحديث ضعيف حاتم
  ." الحديث منكر



 ٢٠٠

 قَالَ  ثُمَّ  ، َخْيرٍ ْشٍد و رُ  ِهاللُ  ل قال :اذا راى الهال e:pكان   -٢٦٩
 َخْيرِ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ  ، )َثالثًا( ، َهَذا َخْيرِ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ : 
  .i  َمرَّاتٍ  َثالثَةَ  ، َشرِّهِ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  ، اْلَقَدرِ  َوَخْيرِ  الشَّْهِر، َهَذا

  افع بن خديج رضي اهللا عنه .ر رواه الطبراني عن 
  "ضعيف"

 َعْمٍرو بن َأْحَمدُ  َحدَّثـََنا) وقال : ٤٢٨٣كبير (رواه الطبراني في ال
 َعنْ  ، زَْيدٍ  بن َمْيُمونُ  َحدَّثـََنا ، اْلَحَرِشيُّ  ُموَسى بن ُمَحمَّدُ  َحدَّثـََنا ، اْلبَـزَّازُ 
  َخِديجٍ  بن رَاِفعِ  َعنْ  ، رِفَاَعةَ  بن َعَبايَةَ  َعنْ  ، َلْيثٍ 

 مسلسل ضعيف إسناد وهذا) : ٣٥٠٧االلباني في الضعيفة (وقال 
 وميمون ،" التقريب" في كما لين الحرشي موسى بن محمد ؛ بالضعفاء

" الميزان" في كما الرازي حاتم أبو لينه ؛)  يزيد ابن:  ويقال(  زيد بن
 يتميز ولم أخيراً  اختلط: " الحافظ قال سليم أبي ابن هو وليث ،

 المشهور الحافظ فهو ؛ البزار عمرو بن أحمد وأما ،" فترك ؛ ثهحدي
  . به المعروف" المسند" صاحب

 اشار الى و  ؛هذه االحاديث لكثرة شواهده تنبيه : وقد صحح االلباني 
 أحدهما مرفوع ) ٦٣٩ رقم(  السني ابن ماأخرجه ،ين آخر  ينشاهد

 عن ، لعاتكةا أبي بن عثمان عن ، مسلم بن الوليد أخرجه من طريق
  . السلمي حدير فروة أبي عن ، أشياخهم من شيخ

 ، يسم لم الذي الشيخ لجهالة ؛ ضعيف إسناد وهذاوقال "االلباني "
  . موثقون رجاله وبقية



 ٢٠١

 عن ، صالح بن معاوية طريق من)  ٦٤٠رقم(أخرجه  موقوف خرواآل
 بشير عن ،)  األنصاري عمرو أبي:  نسخة وفي(  األزدي عمر أبي
 اهللا صلى - اهللا رسول أصحاب من عشرة سمعت:  قال معاوية مولى
 إذا يقولون)  فورة:  نسخة وفي(  فروة أبو حدير أحدهم - وسلم عليه
 ، عاقبة وخير شهر خير الماضي شهرنا اجعل!  اللهم:  الهالل رأوا

 ، واإليمان واألمن ، واإلسالم بالسالمة هذا شهرنا علينا وأدخل
  . لحسنا والرزق والمعافاة

  عند ُهبوب الريح                
،  رُْكَبتَـْيهِ  َعَلى َوَجثَا ِبَوْجِهِه، اْستَـْقبَـَلها رِيحٌ  َهاَجتْ  ِإَذا :e  النَِّبيُّ  َكانَ  -٢٧٠
رَ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ :َوقَالَ  بَِيَدْيِه، َوَمدَّ  رَ  الرِّيحِ  َهِذهِ  َخيـْ  وذُ َوَأعُ  بِِه، ُأْرِسَلتْ  َما َوَخيـْ
 اللَُّهمَّ  َعَذابًا، َتْجَعْلَها َوال رَْحَمةً  اْجَعْلَها اللَُّهمَّ  بِِه، ُأْرِسَلتْ  َما َوَشرِّ  َشرَِّها ِمنْ  ِبكَ 

  . رِيًحا َتْجَعْلَها َوال رِيَاًحا اْجَعْلَها
  أنس رضي اهللا عنه .رواه الطبراني عن 

  ا "" ضعيف جدّ 
) من ١١٣٦٨ي في الكبير (الطبرانو  )٢٤٠١(لمسند اأبو يعلى في  رواه

  .  ماهحديث ابن عباس رضي اهللا عن
 ابن عن ، عكرمة عن ، قيس بن حسين؛ فيه ا قلت : وهذا إسناد ضعيف جدّ 

  ...به . عباس
 أبو قيس بن الحسين ) :٩٠٧والمتروكين (فاء عوقال ابن الجوزي في الض

  . وعكرمة عطاء عن يروي  "حنشا " ويلقب الرحبي علي
   الحديث متروك مرة وقال حديثه وترك وكذبه ديثهح أحمد ضعف 



 ٢٠٢

 السعدي وقال بشيء ليس يحيى وقال والدارقطني النسائي قال وكذلك 
  . ضعيف زرعة أبو وقال تكتب وال جدا منكرة أحاديثه
 تضعيفه ونقل قيس بن بحسين وأعله )٢/٣٥٣(الكامل في عدي ابن ورواه
  .والنسائي أحمد عن

 العالء أخبرنا ، أتهم ال من أخبرنا، وقال :)٣٣٦(ه ورواه الشافعي في مسند 
 ريح هبت ما:  قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن ، عكرمة عن ، راشد بن
 اجعلها اللهم «:  وقال ركبتيه على وسلم عليه اهللا صلى النبي جثا إال قط

 ابن قال » ريحا تجعلها وال ، رياحا اجعلها اللهم ، عذابا تجعلها وال ، رحمة
 عليهم أرسلنا(  و ،) صرصرا ريحا عليهم فأرسلنا: (  اهللا كتاب في:  عباس
  ،) لواقح الرياح وأرسلنا: (  وقال) . العقيم الريح

   . ) مبشرات الرياح يرسل( 
  .إسناده حيث من ؛ يصح ال األثر هذاقال االلباني : و 

  إياه وصفه من الرغم على ؛ يسمه لم الذي الشافعي شيخ فيه ألن
 األسلمي يحيى أبي بن محمد بن إبراهيم شيوخه ومن ، عنده متهم غير بأنه
 بذاك يعنيه أنه يبعد فال ، بالكذب متهم متروك وهو ، المدني إسحاق أبو

 وابن"  الكبير التاريخ"  في البخاري أورده ؛ راشد بن العالء وشيخه. الوصف
  . تعديالً  وال جرحاً  فيه يذكرا ،ولم حاتم أبي

  إتباع النظر بالكوكب               
 أبصارنا نتبع أال أمرناp  ه :وقال ابن مسعود رضي اهللا عن -٢٧١

 إال قوة ال ، اهللا شاء ما:  ذلك عند نقول وأن ، انقض إذا للكوكب
  رواه ابن السني . i باهللا



 ٢٠٣

  "ضعیف جدا "
الطبراني في االوسط و  اليوم والليلة ) في عمل٦٥٢رواه ابن السني (

 األعلى عبد ثنا ، الجبلي إسماعيل بن موسى :ريق ) من ط٧٩٣٤(
 عن ، علقمة عن ، إبراهيم عن ، حماد عن ،)ابن أبي المساور (هو
  . عنه اهللا رضي ، اهللا عبد

 بن األعلى عبد إال حماد عن الحديث هذا يرو لم « وقال الطبراني :
  » الجبلي إسماعيل بن موسى:  به تفرد ، المساور أبي

في قال االمام البخاري الكوفى، المساور ابى بن علىاال عبدقلت : و 
  ."الحديث منكر ) "١٧٥٣تاريخه الكبير(
  ما يُقال عند قصف الرعد             

زبير رضي االمام مالك رحمه اهللا في الموطأ عن عبد اهللا بن الوروى  -٢٧٢
 حُ " سبحان الذي يسبّ رعد ترك الحديث وقال : أنه كان إذا سمع الاهللا عنه 

ما " وفي رواية عن ابن عباس رضي اهللا عنهبحمده والمالئكة من خيفته  الرعدُ 
  من ذلك الرعد .: من قالها ثالثاً عوفي 

   " صحيح موقوف ": الجزء االول   قلت
 .مقطوعا ... الزُّبـَْيرِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َعاِمرِ  َعنْ  )١٥٧٦في الموطأ ( َماِلكرواه 

 ) موقوفا على ابن الزبير٧٢٣( المفرد دبا في ؛ فقد رواها االمام البخاري أمّ 
 بن اهللا عبد بن عامر عن أنس بن مالك حدثني قال إسماعيل حدثناوقال :  ؛

 وقال الحديث ترك الرعد سمع إذا كان أنه:  الزبير بن اهللا عبد عن الزبير
 دلوعي هذا إن يقول ثم خيفته من والمالئكة بحمده الرعد يسبح الذي سبحان
  . األرض ألهل شديد



 ٢٠٤

    )٩٨٥رواه الطبراني في الدعاء ( " حسن االسناد "والجزء الثاني :
 محمد عن المقرىء الرحمن عبد أبو ثنا موسى بن بشرحدثني وقال :

 ابيه عن عباس بن اهللا عبد بن علي بن سليمان عن الدمشقي راشد بن
 عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر مع كنا قال عباس بن اهللا عبد جده عن
 يسمع حين قال من كعب لنا فقال وبرد وبرق رعد فأصابنا سفر في

 عوفي ثالثا خيفته من والمالئكة بحمده الرعد يسبح من سبحان الرعد
 فعوفينا فقلنا عنهما اهللا رضي عباس ابن قال الرعد ذلك في يكون مما
 قد بردة فإذا الطريق بعض في عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر لقيت ثم
 أصابت بردة فقال هذا ما المؤمنين أمير يا فقلت به فأثرت أنفه صابتأ

 حين قال من لنا قال الرعد سمع حين كعبا إن فقلت بي فأثرت أنفي
 خيفته من والمالئكة بحمده الرعد يسبح من سبحان الرعد يسمع
 عنه اهللا رضي عمر فقال فعوفينا فقلنا الرعد ذلك في يكون مما عوفي
  . نقوله حتى اأعلمتمون فهال

  النظُر في المرآةِ                     
 لقيخَ  حسن الذي هللا الحمد pفي المرآة قال:إذا نظر  eكان  -٢٧٣

والطبراني عن ابن رواه ابو يعلى  i غيري من شان ما مني وزان ، لقيوخُ 
  عباس رضي اهللا عنهما .

  "ضعيف جّدا"



 ٢٠٥

 )١٠٦١٤الكبير (الطبراني في و ) ٢٥٥٦رواه ابو يعلى في المسند (
 بن صفوان عن ، العالء بن يحيى حدثنا ، حصين بن عمرو كالهما عن

  ... به . عباس ابن عن ، يسار بن عطاء عن ، سليم
 بن عمرو وفيه الطبراني رواه) ١٧١٤٤ع (جمموقال الهيثمى في ال

   .متروك وهو العقيلي الحصين
(شيخ عمرو بن رازيال البجلي عمرو أبويحي بن العالء  فيه أيضاً قلت : و 

 كذاب أحمد قال : )٣٧٤٣(البن الجوزي في الضعفاء و  .الحصين)
 والنسائي علي بن عمرو وقال بثقة ليس يحيى وقال الحديث يضع

 عدي ابن وقال ضعيف الدراقطني وقال الحديث متروك واألزدي
 عن ينفرد حبان ابن وقال موضوعات واحاديثه بين حديثه على الضعف
  .به االحتجاج يجوز ال وباتبالمقل الثقات

 أبيه عن ، محمد بن جعفر عن) ٤٢٨٥(البيهقي في الشعب اه ورو 
  مرسال .
 ىسوّ  الذى هللا الحمد p:قال  ر في المرآةِ ظَ إذا نَ  eكان   -٢٧٤

  i المسلمين من وجعلني هانَ سَّ حَ فَ  وجهي صورةَ  مَ رَّ وكَ  هُ لَ دَّ عَ فَـ  قيلْ خَ 
  .أنس رضي اهللا عنه رواه ابن السني عن 

 وأبو )٧٩٩ (" األوسط"  في والطبراني)  ١٦٢( السني ابن أخرجه
 هاشم ثنا قادم بن سلمة طربق من)  ١٨٥" (  األخالق"  في الشبخ

  ... به . أنس عن الزهري عن مسلم بن الحارث عن اليزني عيسى بن
  : ؛ وفيه ضعيف سند وهذا:  قلت 



 ٢٠٦

ميزان . قال الذهبي في ال الحمصي اليزني عيسى بن هاشم -أ
)٩١٨٦(:   
 الحديث منكر: العقيلى قال .يعرف ال
قال الحافط في اللسان  " الحارث بن مسلم بن الحارث "-ب
 في وسلم عليه اهللا صلى النبي عن جده عن أبيه عن) : ١/٢٧٠(

 حبان ابن وذكره ذا مجهول: فقال الدارقطني ذكره مندة البن المعرفة
  .الثقات في

  العاطسِ تشميُت                   
 أنت إذا:  فقال ، السالم عليه جبريلُ  أتاني e :pوقال النبي  -٢٧٥

 اهللا فإن ، جاللهِ  زِّ كعِ  هللاِ  والحمدُ  ، هِ مِ رَ ككَ  هللا الحمد:  فقلْ  تَ سْ طَ عَ 
 مغفورا ، عبدي صدقَ  ، عبدي صدق ، عبدي صدق:  يقول وجل عز
  .رواه ابن السني عن أبي ذر رضي اهللا عنه  i له

  ا "" ضعيف جدّ 
  .من حديث أبي رافع رضي اهللا عنه  )٢٥٩(رواه ابن السني

 اهللا عبيد بن محمد بن معمر ؛ فيه :ا جدّ  ضعيف إسناد وهذاقلت : 
 ، رافع أبي عن ، اهللا عبيد ، أبيه عن ، محمد أبي ثنا ، رافع أبي بن

 بيته من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع خرجت:  قال عنه اهللا رضي
 رسول فعطس ، البقيع إلى فانتهينا ، بيدي آخذ وهو ، جدالمس يريد
 يا:  فقلت ، كالمتحير قام ثم ، يدي فخلى ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا



 ٢٠٧

 جبريل أتاني ، نعم «:  قال أفهمه لم شيئا قلت وأمي بأبي ، اهللا نبي
  .... فذكره : فقل عطست أنت إذا:  فقال ، السالم عليه
 بن اهللا عبيد بن محمد بن معمر )١٩٣٢(بن عدي في الكامل اقال 
 البخاري قال يقول حماد بن سمعت الحديث منكر أبيه عن رافع أبي
  . الحديث منكر أبيه عن رافع أبي نب اهللا عبيد بن محمد بن معمر

" كذا قال الحديث منكر"معمر والد  رافع أبى بن اهللا عبيد بن محمدو 
  ) .٢/١٠١(البخاري في التاريخ الصغير

هو الجزء األول ويليه الجزء الثاني ، الذي سماه المؤلف : ب (األذكار  وهذا
اليومية ) . وأرجوا اهللا تعالى أن يساعدني في إكمال هذا الجزء الثاني بعونه 

وكرمه إنه هو الولي على ذلك والقادر عليه ، وصلى اهللا على محمد وآله 
  وصحبه أجمعين .

  .كتب : عبد الوهاب عثمان سيال 
  awsylla@gmail.comد األلكتروني :البري

  مالي - ) باماكو ٠٠٢٢٣( ٧٦٣٩٠٣٤٢تلفون :

mailto:awsylla@gmail.com

