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 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته.
 سم.

 هللا الرحمن الرح�م.�سم 
الحمد � رب العالمین وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصح�ه والتا�عین لهم 

 �إحسان إلى یوم الدین، قال اإلمام ابن �ثیر رحمه هللا تعالى: 
وقال أبو �كر البّزار حدثنا أبو �ر�ب محمد بن العالء قال حدثنا عبد هللا بن األجلح عن "

لمعلى الكندي عن عبد هللا بن مسعود قال إن هذا القرآن شافع مشّفع من ات�عه األعمش عن ا
قاده إلى الجنة ومن تر�ه أو أعرض عنه أو �لمة نحوها زّخ في قفاه إلى النار وحدثنا أبو 

 "كر�ب قال حدثنا عبد هللا بن األجلح عن األعمش عن أبي سف�ان عن جابر بن..
كثر من وجه وفي �عض النسخ هكذا مثل زخ وفي �عضها دح هذه هذه الكلمة زّخ ُرو�ت على أ

وفي �عضها زّج ومعانیها متقار�ة فالدح هو الدفع و�ذلك الزخ فالمعاني متقار�ة واللفظ تختلف ف�ه 
�عني یدفعون �عنف وقوة وشدة �قول المخّرج رجاله   ١٣الطور:  {َیْوَم ُیَدعُّوَن}الروا�ات ومثله الدّع 

ثقات إال المعّلى الكندي لم یوثقه إال ابن ح�ان و�كون حكمه حكم المستور إذا لم یوّثقه إال ابن 
ح�ان ابن ح�ان طر�قته في التوثیق معروفة وشرطه ف�ه ظاهر وتساهله أ�ضا ظاهر حتى إنه 

ن لكن فرق بین أن یوّثق ش�خا من شیوخه و�ین ذ�ر في الثقات �عض من ذ�رهم في المجروحی
و�ین أن یوّثق شخص متقدم و�ین أن یوّثق من روى عنه في صح�حه و�ین أن یوّثق من ل�ست 
له روا�ة عنده وعلى �ل حال ابن ح�ان إمام ما أحد �شك في إمامته لكن الناس یتفاوتون في 

تجد الثالثة األقسام في المحدثین في  التشدد والتساهل والتوسط وفي �ل منحى من نواحي الح�اة
الفقهاء في المفتین في القضاة في �ل شيء تجد هذه الط�قات الثالث وابن ح�ان معدود في 

 المتساهلین.
وحدثنا أبو �ر�ب قال حدثنا عبد هللا بن األجلح عن األعمش عن أبي سف�ان عن جابر عن "

ال الحافظ أبو �على حدثنا أحمد بن عبد بنحوه وق -صلى هللا عل�ه وسلم-عبد هللا عن النبي 
 "العز�ز بن مروان أبو صخر قال حدثني �كر بن یونس عن..

هذا هذا شاهد لما تقدم لكن ی�قى أن األول موقوف والثاني مرفوع فهل �عتضد المرفوع �الموقوف؟ 
ها �عض المتقدمین أو �عض األحكام من �عض المتقدمین فیأو �كون الوقف عّلة في المرفوع؟ 

إعالل �الوقف إعالل �الوقف إذا روي الحدیث مرفوع مرة وموقوف أخرى �أنهم �علون المرفوع 
للوقف ألنه المت�قن والرفق مشكوك ف�ه و�ن �انت القاعدة عند  �الموقوف و�حكمون حینئذٍ 

 المتأخر�ن أن الحكم للرفع ألن ف�ه ز�ادة علم خفیت على من وقف.
 طالب: ................
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ال، ال ال، �عدونه إعالل المتقدمین �ثیر منهم �میل إلى هذا ألنه الوقف هو المت�قَّن �عني وجود 
ألن �عض الرواة لسانه �س�قه  -عل�ه الصالة والسالم-ابن مسعود مقطوع �ه لكن رفعه إلى النبي 

الجادة فهم إلى الرفع �ما أنه إذا روي الخبر �إسناد على الجاّدة وروي �إسناد تختلف �ختلف عن 
�حكمون �المختلف ما �حكمون لو روي حدیث من طر�ق سالم عن نافع عن ابن عمر وروي من 
طر�ق آخر سالم عن نافع عن ابن ع�اس وش �صیر المحفوظ عن ابن ع�اس ألن الجادة ابن 
عمر �سبق اللسان إل�ه تلقائي لكن متى �قول عن ابن ع�اس إذا صار متأكد لهم مالحظ 

الب العلم ال �جرؤ على التصح�ح والتضع�ف �مجرد أنه عرف �عض القواعد  ونظرات تجعل ط 
لهم مالحظ دق�قة قد ال یدر�ها أوساط المتعلمین قلنا في هذا المكان حینما حكم ال�خاري بوصل 

وحكم غیره �أنه مرسل ألن من أرسله شع�ة وسف�ان وهذان إمامان لماذا  »ال نكاح إال بولي«
 هم على روایتهم؟ رجح ال�خاري روا�ة غیر 
 طالب: ................

 وش هو؟ 
 طالب: ................

 وراه؟
 طالب: ................

 ؟ وصحح الروا�ة الثان�ة.لماذالكن هذا ُضعِّف.. 
 طالب: ................

في مجلس واحد أشار إلى هذا الترمذي شع�ة وسف�ان سمعوا الحدیث في مجلس واحد فكأنهما 
؟! ُیلحظ مثل هذا؟ �هللا ما أولئك�صححون التالیین  الذینحد من یلحظ مثل هذا عند من راٍو وا

یلحظ وال یدرك مما یدل على أن العلم متین ل�س �السهل والجرأة عل�ه جرأة على هللا وعلى نب�ه 
ا جعل ا حرم األمة من العمل �ه وهو شرع و�ن صحح حدیثا ضع�فً فإن ضعف حدیثا صح�حً 

ما ال أصل له �عني �ما قیل في موضوعات ابن الجوزي ومستدرك الحاكم مستدرك األمة تعمل �
ا وموضوعات ابن الجوزي حكم على أحادیث صح�حة �أنها الحاكم صحح أحادیث ضع�فة جدً 

 موضوعة و�الهما خطأ شن�ع.
 طالب: ................

 عند.. -صلى هللا عل�ه وسلم-عن جابر عن عبد هللا عن النبي 
 ................طالب: 

 إ�ه �مكن عن جابر بن عبد هللا.
 طالب: ................

 شاهد �صیر شاهد ما �صیر.. ف�كون عن جابر بن عبد هللا؟
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 طالب: ................
 عند�م ابن عبد هللا؟

 طالب: ................
 ین جابر بن عبد هللا؟ أ

 طالب: ................
 الجوزي؟نسخة ابن 

 طالب: ................
 عن عبد هللا. 

 طالب: ................
 و�ن؟

 طالب: ................
 معك؟ التيأي ط�عة 

 طالب: ................
وحدثنا أبو ُ�ر�ب قال حدثنا عبد هللا بن األجلح عن األعمش عن أبي سف�ان عن جابر عن عبد 

 هللا.
 طالب: ................

 فس الط�عة ذي؟ما هي ن
 طالب: ................

 تأكد ترى عن في أول السطر.
 طالب: ................

 ال �صیر سند ثاني �ا أبو عبد هللا.
 طالب: ................

 إ�ه.
 طالب: ................

 ال ال، غلط.
 طالب: ................

 إن طلع من البزار �ان ز�ن..
 ................طالب: 

 لعلها.. تقول عن لعلها ابن �س.. سم.
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وقال الحافظ أبو �على أبو �على حدثنا أحمد بن عبد العز�ز بن مروان أبو صخر قال حدثني "
 ."�كر بن یونس

  ُ�كیر؟ أو�كر 
 طالب: ................

 .. رقم أر�عة وش �قول؟ في (أ) �كیر وهو خطأ معّلق.وأنا عندي �كیر
 طالب: ................

 المعلِّق �قول خطأ ما أدري �هللا.
 طالب: ................

 إ�ه �صیر �كر أجل.. سم.
 "قال حدثني �كر �كر بن یونس عن موسى بن علي عن أبي.."

 ُعلي ُعَلي.
 "عن موسى بن ُعَلي عن أب�ه عن �حیى بن أبي �ثیر ال�مامي عن جابر بن عبد هللا.."

  عن �حیى ابن..
 ابن أبي �ثیر.

 صح ابن أبي �ثیر.
 -صلى هللا عل�ه وسلم-عن �حیى بن أبي �ثیر ال�مامي عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا "

من قرأ ألف آ�ة �تب هللا له قنطارا والقنطار مائة رطل والرطل اثنتا عشرة أوق�ة واألوق�ة «قال 
ثل أحد ومن قرأ ثالث مائة قال هللا ستة دنانیر والدینار أر�عة وعشرون قیراطا والقیراط م

 ."»لمالئكته نصب عبدي لي أشهد�م �ا مالئكتي أني قد غفرت له
 نصب �عني تعب.

ومن بلغه عن هللا فضیلة فعمل بها إ�مانا �ه ورجاء ثوا�ه أعطاه هللا ورجاء ثوا�ه أعطاه هللا "
 ."ذلك و�ن لم �كن ذلك �ذلك
من بلغه عن هللا فضیلة فعمل بها إ�مانا �ه ورجاء ثوا�ه أعطاه هللا «لكن ضعفه ظاهر الس�ما 

�عني ولو �ان الخبر الذي بلغه غیر صح�ح هذا الكالم ل�س  »ذلك و�ن لم �كن ذلك �ذلك
 �صح�ح.

 طالب: ................
 إ�ه.

صلى هللا -ل رسول هللا وقال أحمد حدثنا جر�ر عن قابوس عن أب�ه عن ابن ع�اس قال قا"
قال البزار ال نعلمه  »إن الرجل ل�س في جوفه شيء من القرآن �البیت الخرب« -عل�ه وسلم

ُیروى عن ابن ع�اس إال من هذا الوجه وقال الطبراني حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شی�ة 
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جبیر  قال حدثني أبي قال وجدت في �تاب أبي �خطه عن عمران بن أبي عمران عن سعید بن
من ات�ع �تاب هللا هداه هللا من « -صلى هللا عل�ه وسلم-عن ابن ع�اس قال قال رسول هللا 

{َفَمِن اتََّ�َع ُهَداَي َفَال وذلك أن هللا عز وجل �قول  »الضاللة ووقاه سوء الحساب یوم الق�امة
 "وقال..  ١٢٣طه:  )} 123َ�ِضلُّ َوَال َ�ْشَقى (

 �شقى في اآلخرة هللا المستعان.ال �ضل في الدن�ا وال 
الطبراني حدثنا �حیى بن عثمان بن صالح قال حدثنا قال حدثنا ابن له�عة عن عمرو بن  قالو "

إن أحسن «قال:  -صلى هللا عل�ه وسلم-دینار عن طاوس عن ابن ع�اس أن رسول هللا 
�سي قال حدثنا نع�م وقال أ�ضا حدثنا أبو یز�د القراط »الناس قراءة من قرأ القرآن یتحّزن �ه

 "بن حماد قال حدثنا عبد هللا بن سل�مان..
 طالب: ................

 عبدة بن سل�مان.
 عبدة؟

 إ�ه.
قال حدثنا عبدة بن سل�مان عن سعید بن أبي عن سعید أبي سعد ال�قال عن الضحاك عن "

وروى  »آنأحِسنوا األصوات �القر « -صلى هللا عل�ه وسلم-ابن ع�اس قال قال رسول هللا 
ا أشراف أمتي حملة القرآن وقال الطبراني أ�ضا �سنده إلى الضحاك عن ابن ع�اس مرفوعً 

 ."حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا إبراه�م بن أبي سو�د الذّراع الذارع قال حدثنا صالح الَمرِّي 
 الُمرِّي.

قال سأل رجل رسول هللا قال حدثنا صالح الُمرِّي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن ع�اس "
قال �ا رسول  »الحاّل المرتحل«فقال  ؟فقال أي األعمال أحب إلى هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-

صاحب القرآن �ضرب في أّوله حتى یبلغ حتى یبلغ آخره وفي «هللا ما الحاّل المرتحل؟ قال 
 ."»آخره حتى یبلغ أوله

شدید والذي قبله ف�ه ال�ّقال أبو سعد هالك حدیث الحال المرتحل مشهور عند أهل العلم وضعفه 
أن ها �أسانیدها والعادة عند أهل العلم وقهذه أحادیث ضع�فة عذر الحافظ رحمه هللا تعالى أنه �س

في المتقدمین الذین  غمن �سوق الخبر �إسناده و�حیل على راو�ه أنه یبرأ من العهدة وهذا إذا سا 
ظها ألنهم �قولون إذا ذ�رت �إسناده خالص برئت من لدیهم معرفة �األسانید و�األحادیث وحف

العهدة ولذلك ��ار األئمة یروون األحادیث الضع�فة �أسانیدها وال یبینون الضعف ألن العهدة 
على الرواة وقد ذ�روهم والناس �میزون بین الثقات والضعفاء لكن اآلن من �میز؟ إذا �ان لفظ 

الناس وش معنى موضوع فك�ف ُ�حال على راٍو موضوع إذا قیل هذا حدیث موضوع ما �فهم 
 ضع�ف والناس ال �عرفونه.. نعم وش تقول؟
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 طالب: ................
لعله مع مجموع ما ورد في ال�اب �كون هناك أصل �حث النفس على العمل ولعله یوجد له 

روفة لكنهم طر�ق غیر هذا الطر�ق ُ�شد �ه وهكذا روا�ة األحادیث الضع�فة عند األئمة الك�ار مع
إذا ذ�روها �أسانیدها برئوا من عهدتها ومع ذلك �عد أن طال العهد �الرواة ال �كفي ال �كفي أن 
أن أن یذ�ر السند فقط بل ال بد أن ینص على ضعفه أو ثبوته صحته أو وضعه ولو بلفظ �عرفه 

ناس وأنت على السامع ال بد أن �كون الب�ان بلفظ �عرفه السامع ما �كفي أن تقول على عامة ال
المنبر هذا حدیث موضوع ما یدرون وش معنى �لمة موضوع وُ�ذ�ر أن الحافظ العراقي تكلم 

وال �صح عنه وال یثبت  -عل�ه الصالة والسالم-على حدیث وقال هذا حدیث مكذوب عن النبي 
فقام شخص عل�ه س�ما طلب العلم أعجمي قال �ا ش�خ ��ف تقول موضوع والحدیث مروي في 

لحدیث �اإلسناد قال هاته فأحضره من موضوعات ابن الجوزي من موضوعات ابن كتب ا
الجوزي فتعّجبوا من �ونه ال �عرف موضوع الموضوع وش معنى الموضوع فك�ف ُیلقى على 
ث �حدیث فقال له ابنه �ا أبِت  عامة �مثل هذه الطر�قة و�هذا اللفظ الذي ال �فهمونه شخص �حدِّ

علم على أنه حدیث ضع�ف قال �ا ابني ال تحقر شیئا �م من هذا حدیث ضع�ف نص أهل ال
 أو الضع�ف من الدواب  أوضع�ف نفع هللا �ه نفعا عظ�ما �حس�ه مثل الضع�ف من بني آدم 

من.. قد ینفع الضع�ف ما �فهمون العامة مثل هذه األسالیب فك�ف ُتلقى األحادیث �أسانیدها 
 والعهدة علیهم هذا الكالم إذا ُقبل في عصور الروا�ة فإنه ال �قبل �عد ذلك ال بد من الب�ان.

 ."ذ�ر الدعاء المأثور لتحفظ لَتْحفظ القرآن"
 َتَحفُّظ.

قال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبیر حدثنا الحسین بن  لَتَحفُّظ القرآن وطرد النس�ان"
إسحاق التستري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن إبراه�م القرشي قال حدثني أبو 
صالح وعكرمة عن ابن ع�اس قال قال علي بن أبي طالب �ا رسول هللا القرآن یتفلت من 

 »أعلمك �لمات ینفعك هللا بهّن و�نفع من علمته؟« -صلى هللا عل�ه وسلم-صدري فقال النبي 
صلِّ لیلة الجمعة أر�ع ر�عات تقرأ في الر�عة األولى �فاتحة «قال نعم �أبي أنت وأمي قال 

الدخان وفي   ١الدخان:  )}1{حم (ـوفي الثان�ة �فاتحة الكتاب و�  ١�س:  )}1{�س ( و الكتاب
 ."»السجدةـ(حم تنز�ل) الثالثة �فاتحة الكتاب و�

 أنا عندي �حم تنز�ل.
 أمامي. الذيعندي.. أقول أ�قرأ  الذيأ�قرأ 

 هو؟ ما 
 �قول الم قلت أ�قرأ ما أمامي والش�خ عاد �علق.

 إ�ه حتى حم تنز�ل السجدة.
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 الم.
وهنا قال (حم) على �ل حال   ١السجدة:  )}1{الم (إ�ه الم حتى الط�عة الثان�ة من ط�عة المنار 

 الحدیث �طوله و�جم�ع روا�اته ضع�ف وضعفه شدید فال ُ�عتد �ه وال ُ�عتبر.
 و�ـ(حم تنز�ل) السجدة.

 .١السجدة:  )}1{الم (
  ١الملك:  {َتَ�اَرَك} السجدة وفي الرا�عة �فاتحة الكتاب و  ٢ - ١السجدة:  ) َتْنِز�ُل}1{الم (و�ـ«

 .»المفصل
َل اْلُفْرَقاَن}ول�ست   ١الملك:  {َتَ�اَرَك الَِّذي ِبَیِدِه اْلُمْلُك}�عني  �عني ت�ارك   ١الفرقان:  {َتَ�اَرَك الَِّذي َنزَّ

 التي في المفصل.
فإذا فرغت من التشهد فاحمد هللا وأثن عل�ه وصل على النبیین واستغفر للمؤمنین ثم قل «"

 ."»أ�قیتني وارحمني من أن أتكلف ما ال �عنینياللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما 
وال شك أن لترك المعاصي أثر �بیر في الحفظ واستقراره وث�اته والمعاصي ال شك أنها سبب في 

 وتفلته ونس�انه �ما قال اإلمام الشافعي:وعورة الحفظ وصعو�ته 
 شــــــــــكوت إلــــــــــى و��ــــــــــع ســــــــــوء حفظـــــــــــي

 
 فأرشــــــــــــــدني إلــــــــــــــى تــــــــــــــرك المعاصــــــــــــــي 

ــور  ــم نـــــــــــــ ــأن العلـــــــــــــ ــم �ـــــــــــــ ــال اعلـــــــــــــ  وقـــــــــــــ
 

 ونـــــــــــــــــــــــور هللا ال یؤتـــــــــــــــــــــــاه عاصـــــــــــــــــــــــي 
  عل�ه هللا المستعان.الشافعي �شكو رحمة هللا 

 طالب: ................
-مروي عن النبي �معنى أنه دعاء وألفاظه صح�حة وال ف�ه إشكال على أنه دعاء مطلق ال أنه 

 .-عل�ه الصالة والسالم
 طالب: ................

صلى هللا عل�ه -إذا �انت ألفاظه صح�حة ما ف�ه شيء ال یتعبد �ه على أنه ثابت عن النبي 
 .-وسلم

 طالب: ................
 وش هو؟

 طالب: ................
 وش..؟على �ل حال ما یترتب عل�ه شيء الكالم معناه صح�ح 

وارحمني من أن أتكلف ما ال �عنیني وارزقني حسن النظر ف�ما یرض�ك عني اللهم بد�ع «"
السموات واألرض ذا الجالل واإلكرام والعزة التي ال ترام أسألك �ا هللا �ا رحمن �جاللك ونور 

 ."»وجهك أن تلزم قلبي حب �تا�ك �ما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو..



 
 

 
 
 

9  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=9 

 أتلَوه.
زقني أن أتلَوه على النحو الذي یرض�ك عني وأسألك أن تنّور �الكتاب �صري وتطلق �ه وار «"

لساني وتفّرج �ه عن قلبي وتشرح �ه صدري وتستعمل �ه بدني وتقّو�ني على ذلك وتعینني 
عل�ه فإنه ال �عینني على على الخیر غیرك وال یوفق له إال أنت فافعل ذلك ثالث جمع أو 

�عد  -صلى هللا عل�ه وسلم-فأتى النبيَّ  »�إذنه هللا وما أخطأ مؤمنا قط خمسا أو س�عا تحفظه
مؤمن ورب « -صلى هللا عل�ه وسلم-ذلك �س�ع جمع فأخبره �حفظ القرآن والحدیث فقال النبي 

هذا س�اق الطبراني وقال أبو ع�سى الترمذي في �تاب  »الكع�ة علم أ�ا الحسن علم أ�ا الحسن
 "الدعوات في من جامعه..

 لكن وش إعراب ما أخطَأ مؤمًنا وعلَم أ�ا الحسن؟
 طالب: ................

 أبو..
 طالب: ................

 ومؤمًنا؟
 طالب: ................

 هذا الفعل ما أخطأ مؤمنا من فعل هذا هذا الفعل ما أخطأ مؤمنا وأما أبو الحسن فهي ظاهرة.
 طالب: ................

 مؤمٌن �عني هو مؤمٌن.هو مؤمٌن 
وقال أبو ع�سى الترمذي في �تاب الدعوات من جامعه حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا "

سل�مان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا ابن جر�ج عن عطاء 
عن عطاء بن أبي ر�اح وعكرمة مولى ابن ع�اس عن ابن ع�اس أنه قال بینا نحن عند 

إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال �أبي أنت وأمي تفلت هذا  -صلى هللا عل�ه وسلم-ول هللا رس
�ا أ�ا « -صلى هللا عل�ه وسلم-القرآن من صدري فما أجدني أقدر عل�ه فقال له رسول هللا 

 »الحسن أفال أعلمك �لمات ینفعك هللا بهن وتنفع بهن من علمته و�ثبت ما تعلمت في صدرك؟
إذا �انت لیلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث اللیل «رسول هللا فعلمني قال قال أجل �ا 

 ."»في ثلث اللیل..
 لیلُة لیلُة �ان تامة..

إذا �انت لیلُة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث اللیل اآلخر فإنها ساعة مشهودة «"
�قول حتى   ٩٨یوسف:    َلُكْم َر�ِّي}{َسْوَف َأْسَتْغِفرُ  والدعاء فیها مستجاب وقال أخي �عقوب لبن�ه

 ."»تأتي لیلة الجمعة فإن لم تستطع فقم في وسطها فإن لم تستطع فقم في أولها..
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ا بلیلة الجمعة وقد جاء النهي عن تخص�ص المحفوظ أنه التسو�ف هذا إلى آخر اللیل ول�س مقیدً 
 لیلة الجمعة �ق�ام أو یومها �ص�ام.

أولها فصل أر�ع ر�عات تقرأ في األولى �فاتحة الكتاب وسورة �س في فإن لم تستطع فقم في «"
{حم الدخان وفي الثالثة �فاتحة الكتاب و  ١الدخان:  )}1{حم (الر�عة الثان�ة �فاتحة الكتاب و

المفصل فإذا فرغت   ١الملك:    {َتَ�اَرَك}السجدة وفي الر�عة الرا�عة �فاتحة الكتاب و   ١:  السجدة)} 1(
التشهد فاحمد هللا وأحسن الثناء على هللا وصل عليَّ وأحسن وعلى سائر النبیین واستغفر من 

للمؤمنین والمؤمنات وإلخوانك الذین س�قوك �اإل�مان ثم قل في آخر ذلك اللهم ارحمني بترك 
المعاصي أبدا ما أ�قیتني وارحمني أن أتكلف ما ال �عنیني وارزقني حسن النظر ف�ما یرض�ك 

هم بد�ع السموات واألرض ذا الجالل واإلكرام والعزة التي ال ترام أسألك �ا هللا �ا رحمن عني الل
�جاللك ونور وجهك أن تنور �كتا�ك �صري وأن تطلق �ه لسانه وأن تفّرج �ه عن قلبي وأن 
تشرح �ه صدري وأن تغسل �ه بدني فإنه ال �عینني على الخیر غیرك وال یؤت�ه إال أنت وال 

ة إال �ا� العلي العظ�م �ا أ�ا الحسن تفعل ذلك ثالث جمع أو خمًسا أو س�عا تجاب حول وال قو 
قال ابن ع�اس ف�هللا ما لبث علي إال خمسا  »�إذن هللا والذي �عثني �الحق ما أخطأ مؤمنا قط

في المجلس فقال �ا رسول هللا �هللا إني  -صلى هللا عل�ه وسلم-أو س�عا حتى جاء رسوَل هللا 
�ما خال ال آخذ إال أر�ع آ�ات أو نحوهن فإذا قرأتهن على نفسي تفلتن وأنا أتعلم الیوم لكنت ف

أر�عین آ�ة أو نحوها فإذا قرأتها على نفسي فكأنما �تاب هللا بین عیني ولقد �نت أسمع 
 ."الحدیث فإذا فإذا رددته تفلت وأنا الیوم أسمع األحادیث فإذا تحدثَت بها

 تحدثُت تحدثُت.
عند ذلك  -صلى هللا عل�ه وسلم-فإذا تحدثُت بها لم أخرم بها حرفا فقال له رسول هللا "
ثم قال الترمذي هذا حدیث حسن غر�ب ال نعرفه إال من  »مؤمٌن ورب الكع�ة أ�ا الحسن«

حدیث الولید بن مسلم �ذا قال وقد تقدم من غیر طر�قه ورواه الحاكم في مستدر�ه من طر�ق 
ى شرط الش�خین وال شك أن سنده من الولید على شرط الش�خین حیث صّرح الولید ثم قال عل

 ."الولید �السماع من ابن جر�ج فا� أعلم فإنه من البّین غرابته بل نكارته �هللا أعلم
والمتن مشتمل على علة أو شذوذ أو ال �عني صحة اإلسناد صحة المتن قد �كون السند صح�ح 

م عل�ه ابن �ثیر �أنه منكر الش�خ محمد رشید قال بل أسلو�ه شيء من ذلك لكن الش�خ عّلق حك
وعلي رضي هللا عنه وعلي  -عل�ه الصالة والسالم-أسلوب الموضوعات ال أسلوب أفصح ال�شر 

رضي هللا عنه وال أسلوب عصرهما في الط�عة الثان�ة قال ول�س علي رضي هللا عنه من الغ�اء 
 ة؟بهذه المنزلة وش �قول عندك في الحاش�

 طالب: ................
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وهو مع �الم الذهب وهو مع نظافة السند حدیث منكر جدا في نفسي منه شيء فا� أعلم فلعل 
سل�مان ش�ه له �ما قال ف�ه أبو حاتم لو أن رجال وضع له حدیثا لم �فهم وقال المنذري طرق 

الولید دلسه عن ابن  أسانید هذا الحدیث جیدة ومتنه غر�ب جدا وقال الحافظ في اللسان لعل
جر�ج فقد ذ�ر ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن إبراه�م القرشي أنه روى عنه الولید بن مسلم 
وهشام بن عّمار قلت وهذا الحدیث منكر إلى آخره على �ل حال الحدیث ال یثبت ال �طر�قه 

 األول وال الثاني.
 طالب: ................

 وابن جر�ج مدلِّس..إ�ه لكنه صرح أنه عن ابن جر�ج 
 طالب: ................
 ال ال الحدیث ال یثبت.

 طالب: ................
 وش قال منكر ابن �ثیر.
 طالب: ................

یذ�ر طر�قین.. ابن �ثیر رحمة هللا عل�ه على طر�قة أهل الحدیث یذ�ر الحدیث �طرقه في �تا�ه 
 �ه.فرصة هدفهم غیر هدف اإلمام رحمة هللا عل

-وقال اإلمام أحمد حدثنا و��ع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول هللا "
مثل القرآن مثل اإلبل المعّقلة إن تعاهدها صاحبها أمسكها و�ن تر�ها « -صلى هللا عل�ه وسلم

 ."ورواه أ�ضا عن محمد بن عبید و�حیى بن سعید عن عبید هللا العمري �ه »ذهبت
 عبید هللا مصغر هذا ثقة.

 ورواه أ�ضا..
 لكن عبد هللا المكبر ضع�ف أخوه.

ا عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق عن عن معمر عن أیوب عن نافع عن ابن ورواه أ�ًض "
ل حدثنا حمید بن حّماد بن أبي الخوار قال مرفوعا بنحوه وقال البزار حدثنا محمد بن معمر قا

 "حدثنا..
 الحواري شوف عند�م؟ 

 طالب: ................
 �الخاء؟

 طالب: ................
أنا عنید �الحاء و�دون �اء الحواري، لكن األصل.. وعلى �ل حال هو ضع�ف سواء عرفنا اسمه 

 ما عرفنا. أو
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قال حدثنا مسعر عن عبد هللا بن دینار عن ابن عمر قال سئل رسول هللا أي الناس أحسن "
 ."»یت أنهئِ من إذا سمعته �قرأ رُ «قراءة قال 

 ُرئِّیت.
قال اإلمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سف�ان عن عاصم  »وجلرئِّیت أنه �خشى هللا عز «"

 "قال.. -صلى هللا عل�ه وسلم-عن زر عن عبد هللا بن عمرو عن النبي 
 عاصم بن أبي النجود وزر بن حب�ش ش�خه.

�قال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل �ما �نت ترتل في الدن�ا فإن منزلتك عند آخر آ�ة «قال "
حیي بن عبد هللا عن أبي د حدثنا حسن قال حدثنا ابن له�عة قال حدثني وقال أحم »تقرؤها

 "عبد الرحمن الُحْبلي..
 الُحُبلي.

صلى هللا -عن عبد هللا بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول هللا عن أبي عبد الرحمن الُحُبلي "
صلى -سول هللا فقال �ا رسول هللا إني أقرأ القرآن فال أجد قلبي �عقل عل�ه فقال ر  -عل�ه وسلم

و�هذا اإلسناد  »إن قل�ك ُحشي اإل�مان و�ن العبد �عطى اإل�مان قبل القرآن« -هللا عل�ه وسلم
 "جاء �ابن له فقال �ا رسول هللا.. أن رجالً 

 هذا الحدیث ف�ه ابن له�عة وهو ضع�ف معروف..
 طالب: ................

المتأخر�ن العكس یؤتون القرآن قبل اإل�مان فإذا هو في الصحا�ة یؤتون اإل�مان قبل القرآن وفي 
جاء القرآن وجد قل�ا مؤمنا متفرغا للعمل �ه أما إذا جاء القرآن قبل �ما هو في حال حالنا وحال 
كثیر من الناس من المتأخر�ن �جد قلب فارغ یتردد في العمل في العمل �ه وقد ال �عمل وهذا 

 كثیر في القراء.
ال جاء �ابن له فقال �ا رسول هللا إن ابني �قرأ المصحف �النهار و�بیت و�هذا اإلسناد أن رج"

 »ما تنقم إن ابنك �ظل ذاكرا و�بیت سالما« -صلى هللا عل�ه وسلم-�اللیل فقال رسول هللا 
وقال أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن له�عة عن حیي عن أبي عبد الرحمن عن عبد 

الص�ام والقرآن �شفعان للعبد یوم «قال  -ى هللا عل�ه وسلمصل-هللا بن عمرو أن النبي 
الق�امة �قول الص�ام أي رب منعته الطعام والشهوات �النهار فشفعني ف�ه و�قول القرآن منعته 

وقال أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن له�عة قال  »النوم �اللیل فشفعني ف�ه قال ف�شفعان
 "حدثنا..

 جبیر.. ما ف�ه.. عن عبد الرحمن بن
 حدثنا دّراج..



 
 

 
 
 

3  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=13 

قال أحمد حدثنا حدثنا حسن قال حدثنا.. قال حدثنا دّراج �قول سقط من األصول �لها واستدر�ته 
 من المسند.

 "قال حدثنا ابن له�عة قال حدثنا دّراج عن عبد الرحمن.."
 دّراج أبو السمح مضعف.

 -لى هللا عل�ه وسلمص-عن عبد الرحمن بن جبیر عن عبد هللا بن عمرو سمعت رسول هللا "
وقال أحمد حدثنا و��ع قال حدثني هّمام عن قتادة عن یز�د  »أكثر منافقي أمتي قراؤها«�قول 

 "..-صلى هللا عل�ه وسلم-بن عبد هللا بن الشّخیر عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا 
 الحدیث السابق أر�عة أو خمسة �لها من طر�ق ابن له�عة ومعروف ضعفه.

من قرأ القرآن في أقل من « -صلى هللا عل�ه وسلم-عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا  عن"
ا عن غندر عن شع�ة عن قتادة �ه وقال الترمذي حسن صح�ح ورواه أ�ًض  »ثالث لم �فقهه

 ."وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن إسحاق بن راهو�ه
لف �اختالف األشخاص واالختالف �اختالف تقدم في �الم الحافظ رحمه هللا أن هذا �خت

الظروف واألحوال واألزمان ف�عض الناس �فقه و�عض الناس ال �فقه لكن غالب الناس ینطبق 
عل�ه هذا الوصف و�عض الناس �فقه و�عض الناس �ستغل �عض األوقات ألن المسألة في أقل 

الت�سیر في هذه الثالث لكن من حسب �قرأ بمن ثالث و��ستمر أر�عة وعشر�ن ساعة �قرأ؟ ال، 
استغل من الوقت أكثر و�دال من أن �قرأ ساعتین ثالث في الیوم �قرأ خمس ساعات فتنقص 

 األ�ام عنده.
قال حدثنا أبي قال حدثنا ع�سى بن یونس و�حیى بن أبي الحجاج التم�مي عن إسماعیل بن "

صلى -رافع عن إسماعیل بن عبید هللا بن أبي المهاجر عن عبد هللا بن عمرو عن رسول هللا 
من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بین جنب�ه غیر أنه ال یوحى إل�ه «قال:  -هللا عل�ه وسلم

 ."»أ القرآن فرأى أن أحدا ُأعطي أفضل مما أعطىومن قر 
 أعطي.

أعطي أفضل مما أعطي فقد عّظم ما صّغر هللا وصّغر ما عّظم هللا ول�س ین�غي لحامل «"
القرآن أن �سفه ف�من �سفه أو �غضب ف�من �غضب أو �حتد ف�من �حتد ولكن �عفو و�صفح 

بن هاشم قال حدثنا ع�اد بن م�سرة  وقال اإلمام أحمد حدثنا أبو سعید مولى »لفضل القرآن
من استمع إلى آ�ة «قال  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن الحسن عن أبي هر�رة أن رسول هللا 

وقال البزار حدثنا  »من �تاب هللا �تبت له حسنة مضاعفة ومن تالها �انت نورا یوم الق�امة
ان عن الزهري عن سعید محمد بن حرب قال حدثنا �حیى بن المتوّ�ل قال حدثن عن�سة بن ِمهر 

 "وأبي سلمة عن أبي هر�رة..
 شع�ة؟ أوسعید 
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 طالب: ................
 ثالثة سعید بن أبي سلمة.. إ�ه سعید بن المسیب وأبو سلمة أقران. ءال، ما تجي

مراء في القرآن «قال  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن سعید وأبي سلمة عن أبي هر�رة عن النبي "
هذا ل�س �القوي وعنده في إسناد آخر وقال الحافظ أبو �على حدثنا أبو  ثم قال عن�سة »كفر

 "�كر قال حدثنا ابن إدر�س قال حدثنا الَمْقُبري عن جده عن أبي هر�رة قال..
 آخر واحد..

 طالب: ................
 ابن أبي إدر�س حدثنا أبو �كر بن أبي إدر�س.

 طالب: ................
 رقم ستة ابن َأِبْي.. ابن إدر�س؟ابن إدر�س عندك 

 طالب: ................
 هو ف�ه انقطاع.. ال..

 طالب: ................
 من هو ابن إدر�س ذا؟

 طالب: ................
 اصبر ابن إدر�س األودي؟

 طالب: ................
 وش هو؟

 طالب: ................
على ضعفه... عبد هللا بن سعید المقبري عن جده عن عبد هللا بن سعید متروك و�ه... بل أجمع 

أبي هر�رة عبد هللا بن سعید المقبري عن جده عن أبي هر�رة �م �صیر السند؟ سداسي سداسي.. 
وسنده ضع�ف جدا عبد هللا بن سعید متروك و�ه.. �كفي وقال الذهبي مجمع على ضعفه �كفینا 

 هذا ما نحتاج نتكلف.
 -صلى هللا عل�ه وسلم -ده عن أبي هر�رة قال قال رسول هللا قال حدثنا المقبري عن ج"
وقال الطبراني حدثنا موسى بن خازم األصبهاني قال حدثنا  »أعر�وا القرآن والتمسوا غرائ�ه«

محمد بن ُ�كیر الحضرمي قال حدثنا إسماعیل بن عّ�اش عن �حیى بن الحارث الذماري عن 
 "د..القاسم أبي عبد الرحمن عن ُفضالة بن عبی

 َفضالة.
من قرأ عشر آ�ات في « -صلى هللا عل�ه وسلم-عن َفضالة بن عبید وتم�م الداري عن النبي "

لیلة ُ�تب له قنطار والقنطار خیر من الدن�ا وما فیها فإذا �ان یوم الق�امة �قول ر�ك عز وجل 
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د بیده �ا اقرأ وارق �كل آ�ة درجة حتى ینتهي إلى آخر آ�ة معه �قول ر�ك اق�ض ف�قول العب
 "وروى الحافظ ابن عساكر.. »رب أنت أعلم ف�قول بهذه الخلد و�هذه النع�م

هنا تم الكتاب عندنا تم الكتاب و�قول آخر فضائل القرآن و�ه تم التفسیر هذا بناء على أن 
ومطبوع مكتوب في عصر المؤلف النسخة مكتو�ة في عصر المؤلف الفضائل في آخر الكتاب 

قرآن و�ه تم التفسیر للحافظ العالمة الرحلة الجهبذ مفید الطالبین الش�خ عماد �قول آخر فضائل ال
الدین إسماعیل الشهیر �ابن �ثیر �ثر فوائده على ید أفقر الع�اد إلى هللا الغني محمد بن معمر 
المقرئ ال�غدادي عفا هللا عنه ونفعه �العلم ووفقه للعمل �ه آمین وحرس هللا مجد مالكه آمین �أنه 

اتب �ات�ه لوج�ه أو �بیر أو أمیر بتار�خ یوم الجمعة عاشر جمادى اآلخرة من سنة تسع ك
وخمسین وس�عمائة قبل وفاة اإلمام �خمسة عشر سنة س�عمائة هالل�ة هجر�ة صلوات هللا وسالمه 
على مشرفها والحمد � أوال وآخرا و�اطنا وظاهرا وصلى هللا على سیدنا محمد النبي األمي وعلى 

 ا.ا �ثیرً وصح�ه وسلم تسل�مً  آله
 طالب: ................

 معكم ما انتهى. الذيمعي  الذيال، انتهى 
 سم..

هذه ز�ادة �قول �خمسة من هنا من أول هنا إلى آخر فضائل القرآن من (ج) و(ل) وسقط من (أ) 
 وال أدري هل �ان في (ط) ففیها سقط.

عمران بن حطان قال دخلت مع أبي على أم وروى الحافظ  ابن عساكر في ترجمة معقس بن "
 "الدرداء..

 عمران بن حطان الخارجي المشهور..
دخلت مع أبي على أم الدرداء رضي هللا عنها فسألها أبي ما فضل من قرأ القرآن على من لم "

 "�قرأ قالت حدثتني عائشة قالت ُجعلت درج الجنة على عدد آي القرآن فمن قرأ..
 .أبو عبید في الفضائل

 فمن قرأ..
 معك الفضائل؟

 طالب: ................
 طّیب.. نعم..

فمن قرأ ثلث القرآن ثم دخل الجنة �ان على الثلث من درجها ومن قرأ نصف القرآن �ان على "
النصف من درجها ومن قرأ �له �ان في علیین لم �كن فوقه إال نبي أو صّدیق أو شهید وقال 

عّطار العّطار المّكي قال حدثنا إبراه�م بن المنذر الحزامي قال الطبراني حدثنا مسعدة بن سعد ال
 "حدثنا إسحاق بن إبراه�م مولى َجم�ع بن حارثة األنصاري..
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 ُجم�ع؟ أوَجم�ع 
 سم.

 ض�طه.
 طالب: ................

 صاحب صاحب المسند المعروف ُجم�ع بن ُجم�ع لكن هذا ما أدري عاد ما ما أض�طه.
 بن ماهان األزدي قال حدثني فاید مولى عبید هللا بن أبي رافع قال حدثتني قال حدثني عبد هللا"

 "َسكینة..
 ُسكینة.

صلى هللا عل�ه -قال حدثتني ُسكینة بنت الحسین بن علي عن أبیها قال قال رسول هللا "
وروى الطبراني من حدیث �ق�ة عن أبي  »حملة القرآن عرفاء أهل الجنة یوم الق�امة« -وسلم

صلى هللا عل�ه -�كر بن أبي مر�م عن المهاصر بن حبیب عن عبیدة الُمل�كي عن رسول هللا 
�ا أهل القرآن ال توّسدوا القرآن واتلوه حق تالوته من آناء اللیل «أنه �ان �قول  -وسلم

 ."»والنهار
نام وتخل�ه معناه ما هو �صح�ح �عني تمعناه ل�س معناه توسده أن تجعله وسادة تحت رأسك 

 كأنك جعلته وساد.
وفي حدیث  »اوتغنوه وتقنوه واذ�روا ما ف�ه لعلكم تفلحون وال تستعجلوا ثوا�ه فإن له ثوا�ً «

عق�ة عق�ة بن عامر نحوه �ما تقدم وقال اإلمام أحمد حدثنا أبو سعید قال حدثنا ابن له�عة 
 "..-صلى هللا عل�ه وسلم-ول هللا عن مشرح عن عق�ة بن عامر قال قال رس

 ِمْشَرح ابن.. من �عرفه؟ تعرفه �ا أبو عبد هللا؟
 طالب: ................

سم والد ع�سى بن مر�م؟ قال ما �قول  الذيف�ه أحد �عرفه؟ ِمْشَرح بن هاعان.. ما مر عل�ك؟! 
 مر�م ف�ه أسماء غر��ة جدا هاعان أو عاهان لكن هاعان أكثر بتقد�م الهاء.

 طالب: ................
 �سمي مشرح؟! س�حان هللا!  الذيومشرح من 

لو أن القرآن ُجعل في إهاب « -صلى هللا عل�ه وسلم-عن عق�ة بن عامر قال قال رسول هللا "
 "تفّرد �ه قیل..  »ثم ألقي في النار ما احترق 

 مذ�ور مذ�ور في الحاش�ة ترى ترى مذ�ور في الحاش�ة رأیته اآلن.
معناه أن الجسد الذي �قرأ القرآن ال تمسه النار وفي سنن ابن ماجه من طر�ق المغیرة بن قیل "

 ."نه�ك
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�عني في جلد ُلف �جلد وألقي في النار ما احترق تفرد  »لو أن القرآن جعل في إهاب«في إهاب 
نار والقرآن �ه قیل معناه أن الجسد الذي �قرأ القرآن ال تمسه النار وهذا أقرب ألن الجلد تأكلها ال

 احترق مرارا �هللا المستعان.
وفي سنن ابن ماجه من طر�ق المغیرة بن نه�ك عن عق�ة بن عامر مرفوعا من تعلم القرآن "

ثم تر�ه فقد عصاني وفي حدیث رواه أبو �على من طر�ق لیث عن مجاهد عن أبي سعید 
ان�ة اإلسالم وعل�ك بذ�ر مرفوعا عل�ك بتقوى هللا فإنها رأس �ل خیر وعل�ك �الجهاد فإنه ره�

هللا وتالوة القرآن فإنه نور لك في األرض وذ�ر لك في السماء واخزن لسانك إال من خیر فإنك 
بذلك تغلب الش�طان وهذا ذ�ر آثار مرو�ة عن ابن أم عبد عبد هللا بن مسعود أحد قراء القرآن 

 "من الصحاب..
 أهل العلم. الخبر السابق ف�ه اللیث بن أبي سل�م وهو مضعف عند

 طالب: ................
 �قي شوي عاد..

 "أحد قراء القرآن من الصحا�ة المأمور �التالوة على نحوهم وروى الطبراني عن الدْبري.."
 الدَبري الدَبري.

عن الدَبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال قال ابن مسعود �ل آ�ة خیر مما  "
ع�ة عن أبي إسحاق عن مرة قال ابن مسعود من أراد العلم في السماء واألرض ومن طر�ق ش

 "فلیؤر القرآن..
 وش هو؟! ال ال، ثاء.

 ثاء؟
 یثور.. �عني یثیر عجائ�ه وغرائ�ه.

 "فلیثور القرآن فإن ف�ه علم األولین واآلخر�ن ومن طر�ق سف�ان وشع�ة عن سلمة.."
 طالب: ................

 أي ط�عة؟ 
 ................طالب: 

 وأنتم وش عند�م؟
 طالب: ................

 إ�ه ال، �الهما �عني المعنى واضح.
ومن طر�ق سف�ان وشع�ة عن سلمة بن ُ�هیل عن أبي األحوص عن عبد هللا قال إن هذا "

القرآن ل�س ف�ه حرف إال له حد ولكل حد مطلع ومن حدیث الثوري عن إسماعیل بن أبي خالد 
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بي الحكم عن ابن مسعود قال أعر�وا هذا القرآن فإنه عر�ي وس�جيء قوم یثقفونه عن سّ�ار أ
 ."ول�سوا �خ�ار�م

 �عني یتقنونه یتقنون القراءة �جودونه ول�سوا �خ�ار�م �هللا المستعان.
 "والثوري عن عاصم عن زر.."

وف حر�اتهم وال  رأینا منهم عینات في القنوات بدینا نشوفهم الحین من أول نسمع أصواتهم وال نش
نرى أشكالهم وقرأنا في تراجم �ثیر منهم أنه جّید في القرآن وصوته ندي ومجود وله ید في 

 الموس�قى ُوجد هذا في تراجمهم.
 طالب: ................

 له له معنى له معنى الحد الحد المعنى.
ذا اختلفتم في � والثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال أد�موا النظر في المصحف و "

�اء وتاء فاجعلوها �اء ذ�روا القرآن فإنه مذ�ر وقال عبد الرزاق عن إسرائیل عن عبد العز�ز 
بن رف�ع عن شداد بن معقل سمعت ابن مسعود �قول إن أول ما تفقدون من دینكم األمانة 

ر�م وآخر ما ی�قى من دینكم الصالة ول�صلین قوم ال خالق لهم ولینزعن القرآن من بین أظه
قالوا �ا أ�ا عبد الرحمن ألسنا نقرأ القرآن وقد أثبتناه في مصاحفنا قال �سرى على القرآن لیال 
فُیذهب �ه من أجواف الرجال فال ی�قى في األرض منه شيء وُ�ص�ح الناس نفرا �البهائم ثم 

 "قرأ..
حوا مصاحفهم جاؤوا إلى مساجدهم وفتالناس هللا المستعان إذا عند إذا ما �قي قرآن وش �صیر 

 فإذا هي دفاتر ب�ضاء ما فیها شيء ال حول وال قوة إال �ا�.
اإلسراء:   )} 86{َوَلِئْن ِشْئَنا َلَنْذَهَبنَّ ِ�الَِّذي َأْوَحْیَنا ِإَلْ�َك ُثمَّ َال َتِجُد َلَك ِ�ِه َعَلْیَنا َوِ�یًال ( ثم قرأ عبد هللا "

وقال الطبراني حدثنا علي بن عبد العز�ز قال حدثنا أبو نع�م قال حدثنا شع�ة عن علي بن   ٨٦
 "َبِذ�مة عن أبي َعِبیدة..

 ُعَبیدة ُعَبیدة.
 ."عن أبي ُعَبیدة بن عبد هللا عن أب�ه قال من قرأ القرآن في أقل من ثالث فهو راجز"

 �عني �أنه �قرأ شعر.
ن ابن مسعود مثُل ذلك ومن طر�ق األعمش عن أبي وائل وقال هشام عن الحسن أنه بلغه ع"

قال �ان عبد هللا بن مسعود �قل الصوم ف�قال له في ذلك ف�قول إني إذا صمت ضعفُت عن 
 ."القرآن والصالة والقراءة والصالة أحب إلي 

 اللهم صل وسلم على عبدك... اللهم صل وسلم على عبدك...


