


 

 (308( برقم )1/555ه )( رواه مسلم باب فضل قراءة القران فى الصالة وتعلم1)

 (راجع تفسير القرطبى، طبعة دار علوم القران5)



 

 ( 101(برقم ) 1/55(رواه البخارى كتاب العلم )8)



 

 راجع تفسير القرطبى، طبعة دار علوم القران (4)



 

 ( 310( برقم ) 1/555( رواه مسلم كتاب صالة المسافرين وقصرها )5)



 

 ( 4181( برقم ) 1111/ 4رواه البخارى كتاب فضائل القران باب خيركم من تعلم القران )( 5)

 (  4140(باب خيركم من تعلم القران برقم )1)

 (  304( برقم ) 558/ 1رواه مسلم كتاب صالة المسافرين وقصرها ) (3)

 ( 113( برقم ) 541/ 1رواه مسلم كتاب صالة المسافرين وقصرها ) (1)

( مسلم كتاب  4185( برقم ) 1111/ 4اه البخارى كتاب فضائل القران على سائر الكالم ) رو (10)

 (  111( برقم ) 541/  1صالة المسافرين وقصرها) 



 

 ( 4183( برقم ) 1111/ 4باب اغتباط صاحب القران ).رواه البخارى كتاب فضائل القران (11)

 ( 311( برقم ) 551/ 1اب صالة المسافرين وقصرها )(رواه مسلم كت15)

 (  308( برقم ) 558/  1رواه مسلم كتاب صالة المسافرين وقصرها ) (18)

(وصححه اإلمام األلبانى. وقال شعيب  154( برقم ) 881/ 1(رواه ابن حبان كتاب العلم )14)

 األرنؤوط اسناده جيد 

( وصححه األلبانى 5110( برقم ) 115/ 5(رواه الترمذى كتاب فضائل القران ) 15)



 

ال حديث حسن صحيح ( وق 5115( برقم ) 113/ 5رواه الترمذى كتاب فضائل القران ) ( 15)

 وصححه األلبانى

( وصححه األلبانى واخرجه  515( برقم ) 13/  1( رواه ابن ماجة باب فضل من تعلم القران )11)

 ( واللفظ له  3081( برقم ) 11/ 5النسائى فى السنن الكبرى )

( برقم  8/48وابن حبان ) .( وقال األلبانى حسن صحيح 1454( برقم ) 458/ 1( رواه ابو داود )13)

(  8130( برقم ) 545/ 5وابن ماجة باب ثواب القران ) .( وقال شعيب االرناؤوط اسناده حسن 155)

 وصححه األلبانى 



 

 

 .( 158( برقم ) 558/ 1( رواه البخارى باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم فى الصلوات )11)

 (  814( برقم ) 515/ 1ومسلم باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة )

 راجع تفسير القرطبى، طبعة دار علوم القران (50)

 ( 305( برقم ) 554/ 1صالة المسافرين وقصرها ) رواه مسلم كتاب ( 51)

( باب فضل فاتحة  4150( وبرقم ) 4455( برقم  1183/ 4( رواه البخارى كتاب تفسير القران )55)

 الكتاب 



 

 ( وصححه األلبانى 5315( برقم ) 155/ 5رواه الترمذى باب فضل فاتحة الكتاب ) (58)

 ( 815( برقم ) 515/ 1رواه مسلم كتاب الصالة ) (54)



 

(  ومسلم باب جواز أخذ األجرة  5411( برقم ) 5151/ 5( رواه البخارى باب النفث فى الرقية ) 55) 

 ( 5501( برقم ) 1151/  4على الرقية )

( كتاب  4151( وبرقم ) 5404(برقم ) 5155/ 5(رواه البخارى باب الرقى بفاتحة الكتاب ) 55)

( 1151/ 4ومسلم باب جواز اخذ األجرة على الرقية بالقران ) .فضائل القران باب فضل فاتحة الكتاب

 (5501برقم )

عيب األرناؤوط (وقال ش 114( برقم ) 51/ 8( رواه ابن حبان فى صحيحه باب قراءة القران ) 51)

 اسناده صحيح (



 

 راجع تفسير القرطبى، طبعة دار علوم القران. مرجع سابق  (53)

 ( 130( برقم ) 581/  1( رواه مسلم كتاب صالة المسافرين وقصرها )51)

( وقال شعيب األرناؤوط  138( برقم ) 8/55صحيحه باب قراءة القران ) ( رواه ابن حبان فى80)

 اسناده صحيح على شرط مسلم 



 

(  1115/ 4( رواه البخارى كتاب فضائل القران باب نزول السكينة والمالئكة عند قراءة القران )81)

 ( 115( برقم ) 543/ 1ان )(. ومسلم باب نزول السكينة عند قراءة القر4180برقم )

 ( 304( برقم ) 558/ 1(رواه مسلم كتاب صالة المسافرين وقصرها )85)



 

 ( 310( برقم ) 555/ 1ة المسافرين وقصرها )(رواه مسلم كتاب صال88)

 اسناده صحيح على شرط مسلم :( وقال شعيب األرناؤوط 51815( برقم ) 5/141( رواه احمد )84)



 

 (  5131( برقم ) 318/ 5( رواه البخارى كتاب الوكالة باب اذا وكل رجال )85)

( قال هذا  5330( برقم  153/ 5(رواه الترمذى باب ما جاء فى فضل سورة البقرة واية الكرسى )85)

 صحيح :حديث حسن غريب وفى الباب عن أبى بن كعب قال األلبانى



 

 ( سبق تخريجه 81)

 ( 4155( برقم ) 1114/ 4(رواه البخارى كتاب فضائل القران باب فضل سورة البقرة ) 83)

( قال ابو عيسى هذا حديث حسن  5335( برقم ) 151/ 5باب اخر سورة البقرة )( رواه الترمذى 81)

 صحيح:غريب األلبانى

 ( 118( برقم ) 151/ 1(رواه مسلم باب ذكر سدرة المنتهى ) 40)



 

 ( وقال شعيب األرناؤوط صحيح لغيره  51504(برقم ) 130/ 5( رواه احمد )41)

( وقال شعيب األرناؤوط  اسناده صحيح على شرط مسلم 58511(برقم ) 838/ 5( رواه احمد )45)

 عد بن طارق فمن رجال مسلم رجاله ثقات رجال الشيحين غير ابى مالك األشجعى واسمه س

 راجع تفسير القرطبى، طبعة دار علوم القران. مرجع سابق (48)



 

 ( 304( برقم ) 558/ 1( رواه مسلم كتاب صالة المسافرين وقصرها )44)

 حديث حسن:( وقال األلبانى1415( برقم ) 410/ 1( رواه ابو داود باب اسم اهلل األعظم )45)

 ( وقال األلبانى الحديث حسن8355( برقم )5/1551(رواه ابن ماجه )45)

إسناده :( قال حسين أسد سليم8811( برقم )5/544ه الدارمى باب فى فضل آل عمران )(روا41)

 صحيح إلى مكحول وهو موقوف عليه 

 إسناده جيد:( قال حسين أسد سليم8815( برقم )5/544( رواه الدارمى باب فى فضل آل عمران )43)



 

 

إسناده :( قال حسين أسد سليم8813( برقم )5/544(رواه الدارمى باب فى فضل آل عمران )41)

 صحيح وهو موقوف علي عبد اهلل 

( وباب استعانة اليد فى 141( برقم ) 1/881(رواه البخارى كتاب الوتر باب ما جاء فى الوتر )50)

 (  1140الصالة برقم )



 

 

 صحيح  :( قال الشيخ األلبانى 815( برقم ) 1/55( رواه ابو داود باب السواك لمن قام من الليل )51)

 ويونس ( ،واألعراف ،واألنعام،والمائدة ،والنساء ،وال عمران،)*( السبع الطوال )البقرة

 إسناده حسن :وقال شعيب األرناؤوط ،( وصححه االلبانى11058( برقم ) 101/ 4( رواه احمد )55)

 إسناده حسن :وقال شعيب األرناؤوط ،(54515( برقم )35/ 5( رواه احمد )58)

إسناده صحيح رجاله ثقات رجال :وقال شعيب األرناؤوط ،(55533( برقم )133/ 5( رواه احمد )54)

 (11183( برقم )5/888سنن النسائى الكبرى ) وفى .الصحيح



 

 

 حسن بشواهده  :وقال شعيب األرناؤوط ،(51588( برقم )453/ 5رواه احمد ) (55)

 (45( برقم )1/55( رواه البخارى باب زيادة اإليمان ونقصانه )55)

 راجع تفسير القرطبى، طبعة دار علوم القران. مرجع سابق (51)

 (8401( برقم )5/545رواه الدارمى باب فى فضائل األنعام والسور ) (53)

( ومسلم باب نزول السكينة لقراءة 4154( برقم ) 1114/ 4رواه البخارى كتاب فضائل القران ) (51)

 (115( برقم )1/541القران )



 

 (5181( برقم 4/5550( رواه مسلم باب ذكر الدجال )50)

 ( 301( برقم ) 555/ 1(رواه مسلم كتاب صالة المسافرين وقصرها )51)

 ( وقال شعيب األرناؤوط إسناده صحيح 135(برقم )8/55( رواه ابن حبان فى صحيحه )55)

( وقال شعيب األرناؤوط إسناده صحيح على 135(برقم )8/55رواه ابن حبان فى صحيحه ) (58)

 شرط مسلم 



 

 (1403( برقم )4/1110(رواه البخارى باب تأليف القران )54)

(  1158( برقم )5/111الجهر بالقراءة فى الصالة ) (رواه ابن خزيمة فى صحيحه باب الزجر عن55)

إسناده صحيح وأبو لبابة الذى لم يعرفه المصنف قد عرفه ابن معين وقال ثقة واسمه :قال األلبانى

 مروان الوراق البصرى 

 ( 4155( برقم )4/1115رواه البخارى فضل سورة الفتح ) (55)



 

 

 

( قال شعبة قدمت الكوفة فحدثت 8181( برقم )4/1580( رواه البخارى باب غزوة الحديبية )51) 

بهذا كله عن قتاده ثم رجعت فذكرت ذلك له فقال اما "انا فتحنا لك فعن أنس وأما هنيئا مريئا فعن 

 عكرمة 

 ( 1135( برقم )8/1418بية )( رواه مسلم باب صلح الحدي53)

 ( 4141( برقم )4/1181(رواه البخارى كتاب فضائل القران باب القراءة على الدابة )51)

 (8405( برقم )5/415(رواه الترمذى باب فيمن يقرأالقران عند المنام )10)



 

 

 حديث حسن :( وقال األلبانى5311( برقم )5/545(رواه الترمذى كتاب فضائل القران )11)

 جديث صحيح :( وقال شعيب األرناؤوط14100( برقم )8/840(رواه احمد )15)

( قال حسين سليم أسد إسناده 8401( برقم )5/545)( رواه الدارمى باب فضل سورة تنزيل 18)

 صحيح وهو موقوف على كعب 

ومسلم باب اثم مانع  .(5158( برقم )5/5511( رواه البخارى باب األحكام التى تعرف بالدالئل )14)

 ( 133( برقم )5/531الزكاة )



 

إسناده صحيح  :( وقال شعيب األرناؤوط5555( برقم )15/885(رواه ابن حبان باب اداب النوم )15)

 ( وصححه األلبانى 5055( برقم )5/188ورواه ابو داود باب مايقول عند النوم ) .على شرط الصحيح

 صحيح  :( قال األلبانى8408( برقم )5/414يقرأعند النوم ) (رواه الترمذى باب فيمن15)

 حديث صحيح:( وقال شعيب االرناؤوط15555( برقم )4/58(رواه احمد فى مسنده )11)

حسن دون فضل :( وقال األلبانى5318( برقم )5/155(رواه الترمذى باب ما جاء فى اذا زلزلت )13)

 زلزلت 



 

 

 (141( برقم )1/553( رواه البخارى باب القراءة فى المغرب )11)

 ( 5140رقم )( ب5/5535رواه البخارى كتاب التوحيد ) (30)

 ( 4155( برقم )4/1115رواه البخارى باب فضل المعوذات ) (31)



 

 (4155( برقم )4/1115رواه البخارى باب فضل المعوذات ) (35)

( برقم                                  1/555( رواه مسلم كتاب صالة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة قل هو اهلل احد )38)

(311) 

( برقم                                  1/555رواه مسلم كتاب صالة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة قل هو اهلل احد )( 34)

(311) 

( برقم                                  1/555( رواه مسلم كتاب صالة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة قل هو اهلل احد )35)

(315) 

( برقم                                  1/551كتاب صالة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة قل هو اهلل احد )( رواه مسلم 35)

(315) 



 

 

 

حديث  ( قال ابو عيسى هذا5111( برقم )5/151(رواه الترمذى باب فضائل سورة اإلخالص )31)

 :وقال الشيخ األلبانى .حسن غريب ال نعرفه اال من حديث مالك بن انس وأبو حنين هو عبيد بن حنين

 صحيح

( قال ابو عيسى هذا حديث حسن 8515( برقم )5/551رواه الترمذى باب فى انتظار الفرج  ) (33)

 :وقال الشيخ األلبانى .حسن صحيح غريب من هذا الوجه وابو سعيد البراد هو أسيد بن أبى أسيد مدنى

 حسن

 ،(1150( برقم (1/858(رواه ابن ماجة فى سننه باب ما جاء فيما يقرأفى الركعتين قبل الفجر )31)

 حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح :قال شعيب األرناؤوط

 (4151( برقم )4/1115(رواه البخارى كتاب فضائل القران باب فضل المعوذات )10)



 

 (4151( برقم )4/1115رواه البخارى كتاب فضائل القران باب فضل المعوذات ) (11)

 ( 5348( برقم ) 1/15رواه مسلم باب رقية المريض بالمعوذات) (15)

 (314( برقم )1/553مسلم كتاب صالة المسافرين وقصرها  )رواه  (18)

 ( وقال حديث حسن وصححه األلبانى 5108( برقم )5/111( رواه الترمذى باب فضائل القران )14)

 صحيح  :( قال الشيخ األلبانى1458( برقم )1/458(رواه ابو داود باب فى المعوذتين )15)



 

 ( وصححه األلبانى5053( برقم )4/815رواه الترمذى باب ماجاء فى الرقية بالمعوذتين   ) (15)

 :( قال شعيب األرناؤوط1345( برقم )5/150حيحه باب صفة الصالة )(رواه ابن حبان فى ص11)

إسناده صحيح رجاله ثقات  :( قال شعيب األرناؤوط11811( برقم )4/141ورواه احمد )،إسناده قوى

 رجال الشيخين غير أبى عمران أسلم فقد روى له أصحاب السنن غير ابن ماجة وهو ثقة 

وفى  ،حسن اإلسناد :( وقال الشيخ األلبانى5481( برقم )3/558ة )(رواه النسائى كتاب اإلستعاذ13)

( وقال األعظمى إسناده 584( برقم )1/555صحيح ابن خزيمة باب قراءة المعوذتين فى الصالة )

 حسن 



 

 ( وصححه األلبانى 155( برقم )5/153(رواه النسائى باب القراءة فى الصبح )11)

 ( 453( برقم )1/881اب القراءة فى الصبح )(رواه مسلم ب100)

 (451( برقم )1/881رواه مسلم باب القراءة فى الصبح ) (101)

 (451( برقم )1/885رواه مسلم باب القراءة فى الصبح ) (105)

 (451( برقم )1/885رواه مسلم باب القراءة فى الصبح ) (108)



 

 (455( برقم )1/885رواه مسلم باب القراءة فى الصبح ) (104)

ى سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما وما يستحب من القراءة رواه مسلم باب استحباب ركعت (105)

 (151( برقم )1/505فيهما )

 (330( برقم )5/511رواه مسلم باب ما يقرأفى الجمعة ) (105)

 (311( برقم )5/511رواه مسلم باب ما يقرأفى الجمعة ) (101)

 (318( برقم )5/515رواه مسلم باب تخفيف الصالة ) (103)



 

 (450( برقم )1/883الصبح ) رواه مسلم باب القراءة فى (101)

 (451( برقم )1/881رواه مسلم باب القراءة فى الصبح ) (110)

 صحيح:( قال الشيخ األلبانى805( برقم )5/103رواه الترمذى باب القراءة فى الصبح ) (111)

قال الشيخ  (305( برقم )1/518( رواه ابو داود باب قدر القراءة فى الظهر والعصر )115)

 صحيح:األلبانى



 

حديث  :قال ابو عيسى( 801( برقم )5/110رواه الترمذى باب القراءة فى الظهر والعصر  ) (118)

 حسن صحيح :جابر بن سمرة حديث حسن صحيح وقال الشيخ األلبانى

( رواه ابن خزيمة فى صحيحه باب ذكر قراءة القران فى الركعتين االولين من الظهر والعصر 114)

 ( وقال األعظمى اسناده صحيح511( برقم )5/551)

 ( 181( برقم )1/555( رواه البخارى باب القراءة فى المغرب )115)

(185( برقم )1/555( رواه البخارى باب القراءة فى المغرب )115)



 

( ومسلم باب القراءة فى 188( برقم )1/555ب القراءة فى العشاء )( رواه البخارى با111)

 ( 454( برقم )1/881العشاء)

( ومسلم باب القراءة فى 185( برقم )1/555( رواه البخارى باب القراءة فى العشاء )113)

 ( 454( برقم )1/881العشاء)

 (151( برقم )1/555رواه البخارى باب القراءة فى المغرب ) (111)

 .صحيح :قال الشيخ األلبانى .(111( برقم )5/118(رواه النسائى باب القراءة فى صالة العشاء)150)

 ( وصححه األلبانى 801(برقم )5/114ورواه الترمذى ايضا باب القراءة فى صالة العشاء )

 حصحي :قال الشيخ األلبانى .(131( برقم )5/151( رواه النسائى باب القراءة فى المغرب )151)



 

 

ين من المكتوبة رواه ابن خزيمة فى صحيحه باب اباحة قراءة السورة الواحدة فى ركعت (155) 

 ( وقال األعظمى اسناده صحيح541( برقم )1/511)

 ( وصححه األلبانى801(برقم )5/114رواه الترمذى ايضا باب القراءة فى صالة العشاء ) (158)

 :( قال الشيخ األلبانى1118( برقم )1/810( رواه ابن ماجة باب ما جاء فيما يقرأ فى الوتر )154)

( وصححه األلبانى قال ابو 458( برقم )5/855يضا فيما يقرأ فى الوتر )ورواه الترمذى ا .صحيح

 عيسى هذا حديث حسن صحيح 



 

( قال الشيخ 314( برقم )1/581( رواه ابو داود باب ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده )155)

 صحيح :األلبانى

(155) 

 صحيح :قال الشيخ األلبانى .(588( برقم )5/418( رواه الترمذى باب القراءة فى العيدين )151)

(153)



 

 

 صحيح :قال الشيخ األلبانى 



 

( حديث حسن غريب قال الشيخ 888( برقم )5/488(رواه الترمذى باب من سورة اذا الشمس )185)

 ( وقال شعيب األرناؤوط اسناده حسن 4305صحيح ورواه احمد برقم ) :األلبانى

( وأورده فى باب تفسير 8513( برقم )8/1835(رواه البخارى باب مناقب ابى بن كعب )188)

( برقم 1/550(. ورواه مسلم باب استحباب قراءة القران على أهل الفضل )1115السورة برقم )

(111) 

 (111( برقم )1/550( رواه مسلم باب استحباب قراءة القران على أهل الفضل )184)

 (5405(برقم )5/5155(رواه البخارى باب الشرط فى الرقية )185)



 

( ومسلم باب جواز أخذ األجرة 5411(برقم )5/5151رواه البخارى باب النفث فى الرقية ) (185)

 (5501( برقم )4/1151على الرقية )

 (155( برقم )1/115سبحانه لم يكلف اال بما يطاق )(رواه مسلم باب بيان انه 181)



 

إسناده صحيح على  :رناؤوط( قال شعيب األ550( برقم )5/835(رواه ابن حبان باب التوبة )183)

 شرط مسلم 

 (505( برقم )1/111(رواه مسلم باب دعاء النبى صلى اهلل عليه وسلم ألمته )181)

 إسناده حسن :قال شعيب األرناؤوط ( و1855( برقم )5/141(رواه احمد )140)



 

 (1158( برقم)5/111( رواه ابن خزيمة فى صحيحة باب الزجرعن الجهر بالقراءة فى الصالة )141)

 واسمه ثقة وقال معين ابن عرفه قد المصنف يعرفه لم الذي لبابة وأبو صحيح إسناده :األلباني قال

  البصري الوراق مروان

 استنانا ليلة كل والزمر إسرائيل بني قراءة استحباب باب"  بقوله الباب على ترجم خزيمة ابن ألن 

 جرح وال بعدالة أعرفه ال فإني بخبره االحتجاج يجوز هذا لبابة أبو كان إن سلم و عليه اهلل صلى بالنبي

 قال (555( برقم)1/535( رواه ابن خزيمة فى صحيحة باب الذكر والدعاء فى السجود)145)

 عظمى إسناده حسناأل

 (355( برقم )1/558(رواه مسلم باب ترتيل القراءة )148)



 

 قال (583( برقم)1/551ن خزيمة فى صحيحة باب اباحة قراءة السورتين فى ركعة )( رواه اب144)

 عظمى إسناده حسناأل

 (1188( برقم )5/550(رواه البخارى باب ما يقتل من الدواب )145)

 (1011( برقم )1/858رواه البخارى باب ما جاء فى سجود القران ) (145)

( قال الشيخ األلبانى 1001( برقم )5/111مر بآية رحمة )( رواه النسائى باب مسألة القارئ اذا 141)

 صحيح



 

( برقم 1/581( رواه ابن حبان فى صحيحه باب الصدق واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر )143)

 إسناده صحيح على شرط الشيخين :( قال الشيخ شعيب األرناؤوط804)

واه مسلم كتاب العلم باب ( ور4518( برقم )4/1555( رواه البخارى باب منه ايات محكمات )141)

 (.5555( برقم )4/5058النهى عن اتباع متشابه القران )
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