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-َحِفظَُه اللُّه-



 يمقدمة

¢

السلما يعليكم يورحمة يال ي
أما يبعد

 يف يكفارة يالمجلس، يوكان يالججداعي يلتخريجججه يأنڤفهذا يتخريج يلحديث يأما يالمؤمنين يعائشة ي
وهي؟ يأحجججد يإخجججوان يسجججألني يعن يجملجججة يف يهجججذا يالحجججديث يهجججل يهي يثابتجججة يف يالحجججديث يأما يل ي

» يوكأنه ياستشكل يهذه يالجملة يإذ يكفارة يالمجلس يلما يقججد ييكججون يوقججع يفيججه يول يتلى يقرآنا ي« يجملة
من يخطأ يولغو يوقراءة يالقرآن يعمل يخير، يفججبينت يصججحة يهججذه يالجملججة يومججا يورد يبمعناهججا، يوأثبّت
أنا يصحيحة يوبينُت يالحكمة يمن يذكر يهذه يالجملة يف يهذا يالحججديث يوأرجججو يأن يأكججون يوفقت يف

بيان يذلك.
وأسأل يال يتعالى يأن ييجعل يهذا يالبحث يخالصا يلوجهه يالكريم يوأن يينفعني يبججه ييججوما يل يينفججع يمججال

ول يبنون يإل يمن يأتى يال يبقلب يسليم.

وكتب
ربيع يبن يزكريا يبن يمحمد يأبو يهرجة

يوما يالثلثاء ي
ه1441 يمن يذي يالحجة ي21

م ي2020/8/12
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 يكان يإذا يجلس يمجلسا يأو يصلى يتكلم يبكلمات يفسألته يعائشةملسو هيلع هللا ىلص يأن يرسول يال يڤعن يعائشة ي
إن يتكلم يبخير يكججان يطابعججا يعليهن يإلى ييججوما يالقيامججة يوإن يتكلم يبغججير يذلججك ي: ي« يعن يالكلمات يفقال

.» يسبحانك ياللهم يوبحمدك يل يإله يإل يأنت يأستغفر يال يوأتوب يإليه ي: ي« يكان يكفارة
ڤرواه يعن يعائشة ي ي

-عروة يبن يالزبير.1
-زرارة يبن يأوف.2
- يرجل يمن يأهل يالشاما.3
- يالسود يبن ييزيد يالنخعي.4
-عون يبن يعبد يال.5
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.ڤ- يرواية يعروة يبن يالزبير ي1
.34/41أخرجه يأحمد يف يالمسند ي

،)1(10160،جج ي1268، يوالكججبى ي1344، يوف يالصججغرى ي400والنسائي يف يعمل ياليججوما يوالليلججة ي
، يوالضججياء يف736 يو يالصججبهان يف يالججتغريب يوالججتهيب ي75والسججمعان يف يأدب يالملء يص

،74-482، يوأبو يالعباس يالصججم يف يمجموعججة ي620 يوالبيهقي يف يشعب ياليمان ي266المنتقى ي
 يمن يطريق يأبي يسلمة يالخزاعي ي-منصور يبن يسلمة.546/13وابن يحجر يف يفتح يالباري ي ي

 يعن يمحمججد يبن يسججهل يبن10067 يوف يالكججبى ي308وأخرجه يالنسججائي يف يعمججل ياليججوما يوالليلججة ي
َكر يوالعججراقي يف يتخججريج يالحيججاء ي  ي، يوابن يناصججر يالججدين يف يتوضججيح يالمشججتبه1145،1141َعسججْ

 يمن يطريججق يإسججماعيل يبن يعبججد يال يالعبججدي488/10، يوالقسطلن يف يإرشاد يالسججاري ي282/9
كلهما يعن يابن يأبي يمريم ي-سعيد يبن يالحكم.

.1912وأخرجه يالطبان يف يالدعاء ي
من يطريق يعبد يال يبن يعبد يالحكم.

ويحيى يبن يُبكير.

جميعا يعن يخلد يبن يسليمان يعن يخالد يبن يأبي يعمران يعن يعروة يبه.
وهذا يإسناد يصحيح.

خلد يبن يسليمان يثقة ي-كما يف يالتقريب- يوخالد يبن يأبي يعمران.
: يثقة يل يبأس يبه. ي345/3قال يأبو يحاتم ي-ف يالجرح يوالتعديل ي

 يلبن يأبي يلدنيا يولم يأقف يعليه.2/6041وعزاه يالبوصيري يف يإتحاف يالخيرة ي ي)1(
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: يوخلصججججة يتججججذهيب يالكمججججال ي111/3، يوتذيب يالتهججججذيب ي143/8وف يتذيب يالكمججججال ي
. ي102/1

: يل يبأس يبه. ياه يوقال يأبو يحاتم
: يثقة يل يبأس يبه. ي1559فهذا يخلف يما يف يالجرح يوالتعديل يرقم ي

.143/8وكذا يرآه يمغلطاي يف ينسخته يمن يالجرح يوالتعديل ي-كما يف يهامش يتذيب يالكمال ي
: يكان يثقة ي-إن يشاء يال- يوكان يل ييدلس. يوقال يابن يسعد

: يثقة. ي، يوقال يالعجلي7645وذكره يابن يحبان يف يالثقات ي
: ي ي378/5وقال يالذهبي يف يسير يأعلما يالنبلء ي

وكان يفقيه يأهل يالمغرب، يثقة، يثبتا، يصالحا، يربانيا. ياه
: يصدوق يفقيه يعابد. ياه ي1344وقال يف يالكاشف ي

: يوكان يفقيها يعالما. ي: يكان يمستجابا، يزاد يالقاسم يبن يحبيش يقال يخلد يبن يسليمان
: يصدوق. ي ياه يوقال يالحافظ يف يالتقريب

: يالحق يأن يخالد يبن يأبي يعمران يثقة. يقلت
وعروة يبن يالزبير يثقة يفقيه يمشهور.

وقد ياختلف يفيه يعلى يخالد يبن يأبي يعمران.
فقد يرواه يخلد يبن يسليمان يعلى يالوجه يالسابق يوخالفه.

 .عبيد يال يبن يَزْحٍر
واختلف يعليه.
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 يوابن يالسني يف يعمل ياليججوما401، يوف يعمل يالليلة يوالليلة ي10161فأخرجه يالنسائي يف يالكبى ي
.446والليلة ي

.5989، يوالبزار يف يمسنده ي107، يوالسمعان يف يأدب يالملء ي1911والطبان يف يالدعاء ي
من يطريق يعبد يال يبن يعبد يالحكم يأخبنا يبكر يبن يمضججر يعن يعبيججد يال يبن يزحججر يعن يخالججد يبن يأبي

 يأنججه يكججان يإذا يجَلس يمجلسججا يلم ييقم يحججتى ييججدعو يلجلسججائهڤعمججران يعن ينججافع يعن يابن يعمججر ي
اللهم ياقسججم يلنججا يمن ي: ي« ي يكججان ييججدعو يبّن يلجلسججائهملسو هيلع هللا ىلصبؤلء يالكلمججات يويججزعم يأن يرسججول يال ي

خشيتك يما يتحول يبيننا يوبين يمعاصيك يومن يطاعتججك يمججا يتبلغنججا يبججه يجنتججك، يومن ياليقين يمججا يتون
علينا يمصائب يالدنيا، ياللهم يأمتعنا يبأسماعنا يوأبصارنا يوقوتنا يمججا يأحييتنججا، يواجعلججه يالججوارث يمنّججا،
واجعل يثأرنا يعلى يمن يظلمنا، يوانصرنا يعلى يمن يعادانا، يول يتجعل يمصيبتنا يف يديننا، يول يتجعجججل

الدنيا يأكثر يَهِمنا، يول يمبلغ يعلمنا، يول يتسلط يعلينا يمن يل ييرحمنا.

وخالف يبكر يبن يُمَضر ييحيى يبُن يأيوب.
.ڤفرواه يعن يعبيد يال يبن يَزْحر يعن يخالد يبن يأبي يعمران يعن يابن يعمر ي

.431أخرجه يابن يالمبارك يف يالزهد ي
، يوف يالكججبى402، يوالنسججائي يف يعمججل ياليججوما يوالليلججة ي3502ومن يطريقة يالتمذي يف يالجججامع ي

10162.
.725، يوالدينوري يف يالمجالسة ي1374، يوالبغوي يف يشرح يالسنة ي2وابن يأبي يالدنيا يف ياليقين ي

، يوأبججو يالشججيخ يف194، يوالمقدسي يف يالتغريب يف يالدعاء ي304/2وابن يقتيبة يف يعيون يالخبار ي
، يوابن299-298/جج ي1، يوالججذهبي يف يمعجم يالشججيوخ ي200/4طبقججات يالمحججدثين يبأصججبهان ي

.478-204جماعة يف يمشيخته ي
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 يبه.ڤعن ييحيى يبن يأيوب يعن يعبيد يال يبن يَزْحر يعن يخالد يبن يأبي يعمران يعن يابن يعمر ي
». ينافعا يلم ييذكر ي«

وخالد يلم ييسمع يابن يعمر، يفالسناد يمنقطع.

وبكر يبن يُمَضر.
: يثقة يثبت. يقال يالحافظ يف يالتقريب

: يصدوق يربما يأخطأ يفرواية يبكر يبن يمضر يهي يالراجحة. ي: ييحيى يبن يأيوب يالغافقي يوقال
وقد ييكون يهذا يالختلف يمن يعبيد يال يبن يزحر يفهو يصدوق ييخطئ ي-كما يف يالتقريب-.

وقد يتوبع يعبيد يال يبن يَزْحر يعلى يالوجه يالول.
تابعه يالليث يبن يسعد.

.709/1أخرجه يالحاكم يف يالمستدرك ي
.244وعنه يالبيهقي يف يالدعوات يالكبير ي

.1911والطبان يف يالدعاء ي
من يطريق يعبد يال يبن يصالح يحدثني يالليث يبن يسعد يأن يخالد يبن يأبي يعمران يحدث يعن ينافع يعن

…ابن يعمر يأنه يلم ييكن ييجلس يمجلسا يكان يعنده يأحد يأو يلم ييكن يإل يقال ي يفذكر ينحوه.

وهذا يإسناد يضعيف.
ه يمن يالتقريب.عبد يال يبن يصالح يصدوق يكثير يالغلط يثبت يف يكتابه يوكانت يفيه يغرفلة. يا

وعبد يال يبن يلهيعة.
.1911أخرجه يالطبان يف يالدعاء ي

.866وف يالصغير ي
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.505وتماما يف يالفوائد ي
.244والعلئي يف يإثارة يالفوائد ي

.200/4وأبو يالشيخ يف يطبقات يالمحدثين يبأصبهان ي
.186/16وابن يعساكر يف يتاريخ يدمشق ي

 يبه.ڤمن يطرق يعن يابن يلهيعة يعن يخالد يبن يأبي يعمران يعن ينافع يعن يابن يعمر ي
وإسناده يضعيف.

عبد يال يبن يلهيعة.
صدوق يخلط يبعد ياحتاق يكتبه، يورواية يابن يالمبارك يوابن يوهب يعنه يأعدل يمن يغريرهما ي-كما يف

التقريب-.

- يورجل يمن يأهل يالشاما.3- يرواية يُزَراَرة يبن يَأْوَفى ي ي ي ي ي ي ي ي ي2
رواه يالليث يبن يسعد.

واختلف يعليه.
.10158، يوف يالكبى ي398فأخرجه يالنسائي يف يالصغرى ي

. ي75والسمعان يف يأدب يالملء يص
من يطريق يشعيب يبن يالليث.

.674/1والحاكم يف يالمستدرك ي
من يطريق ييحيى يبن يبكير.

.6960والطحاوي يف يشرح يمعان يالثار ي
والسماعيلي يف يمسند ييحيى يبن يسعيد ي-كما يف يتذيب يالتهذيب-.
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من يطريق يعبد يال يبن يصالح.
.75والسمعان يف يأدب يالملء يص

من يطريق يعبد يال يبن يعبد يالحكم.
جميعا يعن يالليث يبن يسعد يعن يابن يالهاد يعن ي ييحيى.

بن يسعيد يعن يزرارة.
زرارة ي» يغرير يمنسوب. ي« يعند يالنسائي يوالسماعيلي يوالطحاوي

». يزرارة يبن يأوف ي« يوعند يالحاكم
». يزرارة يوابن يزرارة ي« يوعند يالسمعان

ل يإلججه يإل يأنت ي: ي« ي ييقججوما يف يمجلس يإل يقججالملسو هيلع هللا ىلص: يمججا يكججان يرسججول يال ي ي يقججالتڤعن يعائشججة ي
». يأستغفرك يوأتوب يإليك

: ييا يرسول يال يما يأكثر يما يتقول يهؤلء يالكلمات يإذا يقمت ي؟ يفقلت
». يإنه يل ييقولهن يأحد يحين ييقوما يمن يمجلسه يإل يغرفر يله يما يكان يف يذلك يالمجلس ي: ي« يفقال

لفظ يالنسائي
وعند يالطحاوي يوالحاكم.

». ي…« يسبحانك ياللهم يربي يوبحمدك ي ي
». ي يسبحانك ياللهم يوبحمدك يول يإله يإل يأنت ي... ي: ي« يوعند يالطبان

. ي: ي« يوعند يالسمعان » ي… يسبحانك ياللهم يوبحمدك يل يإله يإل يأنت ي

وخالفهم يقتيبة يبن يسعيد، يوعبد يال يبن يوهب.
.10159 يوالكبى ي399أخرجه يالنسائي يف يعمل ياليوما يوالليلة ي
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عن يقتيبة يبن يسعيد.
.256/1وابن يأبي يحاتم يف يالعلل ي

من يطريججق ييججونس يبن يعبججد يالعلى يعن يابن يوهب يكلهمججا يقتيبججة يوابن يوهب يعن يالليث يزاد يابن
». يوعمرو يبن يالحارث ي« يوهب

عن ييحيى يبن يسعيد يعن يمحمد يبن يعبد يالرحمن يبن يزرارة يالنصاري يعن يرجججل يمن يأهججل يالشججاما
.ملسو هيلع هللا ىلص يعن يالنبي يڤعن يعائشة ي
: ي ي345/9 يف يتذيب يالكمال ي$قال يالمزي ي

 ي-(سي) يزرارة يغرير يمنسوب.1982
عن يعائشة ي(سي) يف يالقول يعند يالقياما يمن يالمجلس يوعنه ييحيى يبن يسعيد يالنصاري ي(سي).

قالججه يشججعيب يبن يالليث يعن ييحججيى يعن يمحمججد يبن يعبججد يالججرحمن يالنصججاري، يوهججو يابن يسججعد يبن
زرارة يعن يرجل يمن يأهل يالشاما يعن يعائشة.

ه: يعن يابن يزرارة، يوال يأعلم. يا يفلعله يقال
هروى يله يالنسائي يف ياليوما يوالليلة. يا

» يسي ي: ي« ي: يقوله
». ياليوما يوالليلة ي« ياختصار يلرواية يالنسائي يله يف

.324/3قال يالحافظ يف يتذيب يالتهذيب ي
« ييحججيى يبن يسججعيد يالنصججاري، يمن يطريججق يعبججد يال يبن ي: يوأخرجججه يالسججماعيلي يف يمسججند يقلت

صججالح يكججاتب يالليث يعن يالليث يعن ييزيججد يبن يالهججاد يعن ييحي يبن يسججعيد يعن يزرارة يعن يعائشججة،
: يزرارة يبن يأوف يعن يعائشججة يوعنججدي يأنججه يوهم، يوالصججواب يأنججه يكججان يعن يابن يزرارة يوبَججَوَب يعليججه

فوقع يفيه يحذف، يوال يأعلم.
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.هي يالراجحةڤ يفرواية يخلد يبن يسليمان يعن يخالد يبن يأبي يعمران يعن يعروة يعن يعائشة ي

- يرواية يالسود يبن ييزيد يالنخعي.4

أخرجججه يأبججو يأحمججد يالعسججال يف يكتججاب يالبججواب ي-كمججا يف يالنكت يعلى يكتججاب يابن يالصججلح يلبن
-.734/2حجر ي

: يكججان يرسججول يال ي يقالتڤمن يطريق يعمرو يبن يقيس يعن يأبي يإسحاق يعن يالسود يعن يعائشة ي
سبحانك ياللهم يبحمدك ي( يل يإله يإل يأنت ي) يأستغفرك يوأتوب ي« ي: يإذا يقاما يمن يمجلسه يقال ي: ي« يملسو هيلع هللا ىلص

». يإليك
: ييا يرسول يال يإن يهذا يلمن يأحب يالكلما يإليك. ي يفقلت

». ي يإن يلرجو يأن يل ييقولها يعبد يإذا يقاما يمن يمجلسه يإّل يغرفر يله ي: ي« يملسو هيلع هللا ىلصقال ي
قال يالحافظ يإسناده يحسن.

: يفيما يقاله يالحافظ ينظر. يقلت
: يلم ينقف يعلى يإسناد يالعسال يإلى يعمرو يبن يقيس يحتى ييحكم يعليه. يأول
: يعمرو يبن يقيس يالُملئي يثقة يمتقن. يثانيا
: يأبو يإسحاق يالسبيعي. يثالثا

عمرو يبن يعبد يال يكان ياختلط.
ولم ييذكروا يأن يعمرو يبن يقيس يسمع يمنه يقبل يالختلطا.

: يوكان يأبو يإسحاق يمكثرا يمن يالتدليس. يولم ييصرح يبسماعه يمن يالسود يبن ييزيد يالنخعي. يرابعا
: يإنه يسمع يمنه. يوقد يقال يقوما

فالراجح يأن يهذا يالسناد يضعيف.
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- يرواية يعون يبن يعبد يال.5
.1/6041أخرجه يالعدن يف يمسنده ي-كما يف يإتحاف يالخيرة يالمهرة ي

محمد يبن ييحيى يبن يأبي يعمر يثنا يسفيان يعن يابن يعجلن يعن يعججون يبن يعبججد يال يعن يعائشججة ي: يقال
سججبحانك ياللهم يوبحمججدك يأشججهد ي« ي يالكلمات يقبل يموته يبسنةملسو هيلع هللا ىلصلزما يرسول يال ي ي: ي« ي يقالتڤ

» ي. يأن يل يإله يإل يأنت يأستغفرك يوأتوب يإليك
إن يربي يعهد يإلَي يعهججدا يوأمججرن يبججأمر ي: ي« ي: ييا يرسول يال، يلقد يلزمت يهؤلء يالكلمات. يقال يفقلت

فأنا يأتبعه يثم يقرأ ي﴿َإَذا يَجاَء يَنْصُر يالِ يَواْلَفْتِح ي...﴾ يحتى يختم يالسورة.
وهذا يإسناد يحسن يرجاله يثقات يسوى يابن يعجلن يفهو يصدوق.

وسفيان يهو يابن يعيينة.
ابن يعجلن يهو يمحمد يبن يعجلن يالقرشي.
عون يبن يعبد يال يبن يعتبة يبن يمسعود يالُهَذلِّي

.ڤلكن يهذا يالمتن يمخالف يلما يرواه يعروة يوغريره يعن يعائشة ي
 يوغريره.484-220، ي484-218وقد يأخرج يمسلم ي

من يطريق يمسروق.
 يسججبحان يوبحمججدك ي: ي« ي: يكان يرسججول يال ييكججثر يأن ييقججول يقبججل يأن ييمججوت ي يقالتڤعن يعائشة ي

: ييججا يرسججول يال يمججا يهججذه يالكلمججات يالججتي يأراك يأحججدثتها ي: يقلت ي». يقججالت يأستغفرك يوأتوب يإليججك
ُر يال ِيَواْلَفْتِح﴾ يُجعلت يلي يعلمججة يف يأمججتي يإذا يرأيتهججا يقلتهججا ي: ي« يقججالتقوُلهججا ي؟ ي اَء يَنصججْ » ي﴿َإَذا يجَجج

] يإلى يآخر يالسورة.1[النصر:
والحديث يله يألفاظ يأخرى

.484-219 يومسلم ي4967عند يالبخاري ي
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 ●
ادةت يي حثث صحةت زف ا  « بب يف

آ
رآ

لى قت » ولا يت

: يوردت يهذه ياللفظة يمن
 يطريق يأبي يسلمة يالخزاعي ي-منصور يبن يسلمة.-1
 يومن يطريق يابن يأبي يمريم ي-سعيد يبن يالحكم.-2
 يومن يطريق يعبد يال يبن يعبد يالحكم-3

 ي ي ي ي ي ي يويحيى يبن يعبد يال يبن يبكير.
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: يطريق يأبي يسلمة يالخزاعي ي-منصور يبن يسلمة. يأول

رواه يعنه يأحمد يبن يحنبل
.34/41ف يالمسند ي

وعباس يالّدوِرّي
-مخطججوطا- يمن266ف يمصنفات يأبي يالعباس يالصم ي-محمججد يبن ييعقججوب يالصججم- يوالضججياء يف يالمنتقى ي

طريق يأبي يالعباس يالصم.
عن يعباس يالدوري

كلهما يأحمد يبن يحنبل يوالّدوِرّي يعن يأبي يسلمة يالخزاعي يعن يخلد يبه.
ول يتلى يقرآنا ي». يلم ييذكر ي«

ورواه يعنه يمحمد يبن يإسحاق يالَصَغان.
.10160، ي1268 يوالكبى ي1344 يوف يالصغرى ي400أخرجه يالنسائي يف يعمل ياليوما يوالليلة ي

.736والصبهان يف يالتغريب يوالتهيب ي
.546/13وابن يحجر يف يالفتح

كلهما يمن يطريق يابن يالسني يثنا يالنسائي.

.620وأخرجه يالبيهقي يف يشعب ياليمان ي
أخبنا يأحمد يبن يالحسن يالقاضي يحدثنا يأبو يالعباس يالصم.

: يالنسائي يوالصم. يكلهما
عن يمحمد يبن يإسحاق يالصغان يحدثنا يأبو يسلمة يالخزاعي يحدثنا يخلد يبن يسليمان يبه.

». يول يتلى يقرآنا يلم ييذكر ي«
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.75وأخرجه يالسمعان يف يأدب يالملء يوالستملء يص
ْرَو يأنججا يأبججو يبكججر يأحمججد يبن يالحسججين يالحافججظ يأنججا يأحمججد يبن أخبنا يأبو يالقاسججم يزاهججر يبن يطججاهر يالشججحامي يبمَجج

». يول يتلى يقرآنا يالحسن يالقاضي يحدثنا يأبو يالعباس يالصم يبه يفزاد ي«
فهذه يالزيادة يانفججرد يبا يزاهججر يبن يطجاهر يالشججحامي يولم ييججذكرها يالججبيهقي يوالسججمعان يإنمججا يروى يالحججديث يمن

طريقه.

فهؤلء يثلثة ي
أحمد يبن يحنبل

وعباس يالدوري
ومحمد يبن يإسحاق يالصغان.

رووا يهججذا يالحججديث يعن يأبي يسججلمة يالخججزاعي يفلم ييججذكروا يهججذه يالزيججادة يوانفججرد يبروايتهججا يزاهججر يبن يطججاهر
الشحامي.

وقد يروى يالحديث يعن يالبيهقي يوالبيهقي يلم ييذكر يهذه يالزيادة.
وزاهر يبن يطاهر يالشحامي.

.1441، يوديوان يالضعفاء ي2156صدوق ي-كما يف يالمغني ي
فهذه يالزيادة يمن يطريق يالصغان يعن يأبي يسلمة يشاذة.

لكنها يثابتة يمن يرواية
ابن يأبي يمريم يسعيد يبن يالحكم.● ي
عبد يال يبن يعبد يالحكم.● ي
يحيى يبن يبكير.● ي
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–: يابن يأبي يمريم ي يسعيد يبن يالحكم. يثانيا

308أخرجه يالنسائي يف يعمل ياليوما يوالليلة ي
10067وف يالكبى ي

أخبنا يمحمد يبن يسهل يبن يعسكر.

.1145- ي1141/3والعراقي يف يتخريج يالحياء ي
.282/9وابن يناصر يالدين يف يتوضيح يالمشتبه ي

.488/10والِقْسطِلن يف يإرشاد يالساري ي

من يطريق يإسماعيل يبن يعبد يال يالعبدي.

: يحدثني يخالد يبن يأبي يعمران يعن يعروة يكلهما يعن يابن يأبي يمريم يأخبنا يخلد يبن يسليمان يقال
 يمجلسججا يقججط، يول يتلى يقرآنججا يولملسو هيلع هللا ىلص يمججا يجلس يرسججول يال ي ي: ي« ي يقججالتڤبن يالزبير يعن يعائشة ي

: يأراك يما يتجلس يمجلسججا يول ي: ييا يرسول يال ي: يفقلت يصلى يصلة يإل يختم يذلك يبكلمات، يقالت
 ينعم يمن يقال يخججيرا يختم يلججه يطججابع ي: ي« يتتلو يقرآنا يوتصلى يصلة يإل يختمت يبؤلء يالكلمات، يقال

سججبحانك ياللهم يوبحمججدك يل يإلججه يإل يأنت ي« يعلى يذلججك يالخججير يومن يقججال يشججّرا يُكَن يلججه يكفججارة
». يأستغفرك يوأتوب يإليك

وإسناده يصحيح.
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: يمن يطريق يعبد يال يبن يعبد يالحكم ي، يويحيى يبن يبكير. يثالثا
.1912أخرجه يالطبان يف يالدعاء ي

أخبنا يأبو ييزيد يالقراطيسي يثنا يعبد يال يبن يعبد يالحكم يثنا يخلد يبن يسليمان يالحضرمي.
: يسججمعت يخالججد يبن يأبي يعمججران يوحدثنا يأبو يالزنباع ي يثنا ييحيى يبن يبكير يثنا يخلد يبن يسليمان يقال

: يمججا يجلس يرسججول يال يمجلسججا، يول يقججرأ يقججراءة، يول ي يقججالتڤيحدث يعن يعججروة يعن يعائشججة ي
: ييجججا يرسجججول يال يأراك يتختم يبؤلء يصجججلى يصجججلة يإل يختم يبؤلء يالكلمجججات، يفقجججالت يعائشجججة
ملسو هيلع هللا ىلصالكلمات يمجلسججك يوقراءتججك يوصججلتك. يفقججال يرسججول يال من يقججال يخججيرا يكججان يهججؤلء ي« ي: ي ي

: يسججبحانك ياللهم يوبحمججدك يالكلمات يطابعا يعليه يإلى ييوما يالقيامة يومن يقججال يشججرا يكّن يكفججارة يلججه
». يول يإله يإل يأنت يأستغفرك يوأتوب يإليك

وإسناده يصحيح.

وأبو ييزيد يالقراطيسي ييوسف يبن ييزيد يبن يكامل يبن يحكيم يالقرشي يكان يثقة يصدوقا يوقال يأحمججد
: يمن يأوثق يالناس يولم يأر يمثله يول يلقيت يأحدا يإل يوقججد يلين يأو يتكلم يفيججه يإل ييوسججف يبن يبن يخالد

: ييزيد يوأبو يالزنباع يَرْوُح يبن يالفرج يالمصري يالقطان يكان يمن يالثقات، يوقال يالكنججدي يف يالمججوالي
- يتمييز.554كان يمن يأوثق يالناس. ياه يمن يتذيب يالتهذيب
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 يوالخلصة يأن يزيادة ي« يول يتلى يقرآنا ي». ي ي
ف يرواية يابن يأبي يمريم

ول ي« يقرأ يقراءة ي».
ف يرواية يعبد يال يبن يعبد يالحكم يويحيى يبن يبكير يثابتة يصحيحة ي.
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ن .
آ
رآ

رآءةت آلقت
عد قت لس بب لمحب

 آ
ازةت كر كفف آلحكمةت من دف

 يالحكمة يمن يذكر يكفججارة يالمجلس يإذا يصججلى يأو يتلى يقرآنججا يفقججال ي: ي« يإن يتكلمملسو هيلع هللا ىلصقد يبّين يالرسول ي
بخير يُكَن يطابعا يعليهن يإلى ييوما يالقيامة يوإن يتكلم يبغير يذلك يكان يكفارة ي».

هذا يوالحمد يل يرب يالعالمين يعلى يما يَمَن يبه يعلَي يمن يكتابة يما يتقدما يوأسججأله يسججبحانه يأن يينفعججني
به يوالمسلمين ي، يوأن ييكتب يلي يغرنمه يويتجاوز يلي يعن يغُررمه يإنه يجواد يكريم.

وكتب يربيع يبن يزكريا يبن يمحمد يأبو يهرجة
يوما يالثلثاء يبعد يالعشاء ي

ه ي1441 يمن يذي يالحجة ي21
 يما2020/8/12

19


