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 ، أعاملنا با من رشور أنفسنا ومن سيئات ونعوذ،إن احلمد  نحمده ونستعينه ونستغفره

 ،رشيك له  وحده ال، ال إله إال ا وأشهد أن،ومن يضلل فال هادي له ،من هيده ا فال مضل له

  ًوأشهد أن حممدا عبده ورسوله

ُيا أهيا الذين آمنوا اتق‹ ُ َ َْ
ِ َُ َ ِوا ا حق تقاته وال  ِ َ ُ َ ْإال وأنتمُْوتن َ ُ ْ َ َ مسلمونِ ْ ُْ

ِ   ]١٠آل عمران[›ُ

ْيا أهيا الناس اتقوا ربكم الذي خلَقكم من ‹ ْ ْ ُ َ ُ
ِ ُِ َُ َ ُ َنفس واحدة وخلَق منها زوجها وبث منهام َ ُ َ َ َْ ِْ ِ ٍ ِ ْ َْ ََ ََ َ ٍ

ًًرجاال كثريا ونساء وات َ َ
ِ ْ َِ َ ً َقوا ا الذي تساءِ َ َْ ِ َ َلُونُ ِبه ْ َواألرحام إن ا)١(ِ َِ َ ْ ْ كان علَيكم رقيباًَ َ ْ ْ

ِ ُ ََ َ‹ 

  ]١النساء[

ْا أهيا الذين آمنوا اتقوا ا وقولُوَي‹  َُ َ ُُ َ ْ ِ ًا قوال سديداَ ْ ِ
َ ً ْ ْ يصلح لَكم أعاملَكم ويغفر لَكم  *َ ْ ْ ُْ ُ ُْ

ِ ْ َ َ ُْ َْ ِ

َذنوبكم ومن يطع ا ِ ِ ُ َ َْ ْ ُْ ُ ُ ورسولَه ُ ْ ْفقد فاز فوزا عظيامًَُ ِْ َ ً َ َ ََ  ]٧٠،٧١األحزاب[›َْ

إن خري احلديث كتاب ا ِخري اهلدي، وو ْ ِ هدي حم)٢(َ ْ َ ورش األمور حمدثاهتا،¢مدَ ْ ، وكل ُ

َحمدثة ْ    وكل ضاللة يف النار،، وكل بدعة ضاللة بدعةُ

 أما بعد

 َْربَ وذلك ع»)٣( املشتهرةاألحاديث « بعنوان وأقدم برناجماً إذاعياًدُِع ا يل أن أفقد يرس

 املشتهرة األحاديث وكان تركيزي عىل ،هـ١٤٢٠ يف عام،القرآن الكريم بأم درمانإذاعة 

، وتبرص فاستفاد من الربنامج ،الضعيفة عرفة كثري من كثري من املستمع  املشتهرة األحاديثوا 

                                                        

، أهيا الناس، الذي إذا سأل بعضكم بعضا سأل به، «  يف تفسريه-• -قال الطربي ) (١ ًواتقوا ا

، وما أشبه ذلك فقال السائل للمسئول ، وأعزم عليك با ، وأنشدك با  جامع البيان »ِأسألك با

)٧/٥١٧ ( 

َهدى هدي يقال« -•- قال ابن األثري اجلزري (٢) ْ ََ ٍ فالن، إذا سار بسريتهَ النهاية يف غريب  »ُ

 ) ٥/٢٥٣(احلديث واألثر 

( ٣ ِالتذكرة يف األحاديث املشتهرة«ِ املشتهرة، بكرس اهلاء وبفتحها أيضاً، وللزركيش كتاب ( ِ« ،

ة يف األحاديث املشتهرة«وللسيوطي  ِالدرر املنت ِ« 
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  ولقي الربنامج استحسان كثري من املستمع واحلمد  تعاىل، ألسنتهملتي تدور عىلالضعيفة ا

 ملادة ، توثيقاً والكالم عليها يف كتاباألحاديث بعض الفضالء أن أمجع تلك إيل َبِغَوقد ر

 ً فوعدهتم خريا،يف التوعية من خالل الكتاب ً، وزيادةامجنالرب

َأيف أن ايل ويف ب، زمانرَ وم،ثم انشغلت ببعض الكتابات األخرى  ،ف الكتابليأ بوعدي بتِ

  فيه حتى أكملته و احلمد والفضلي العزم بفضل ا تعاىل فرشعتِثم قو

 عليه بالضعف بالعبارة  وأذكر عقبه احلكم، يف هذا الكتاب أ أذكر م احلديثوطريقتي 

، مثل أن أقولاإلسناد والنظر يف ، للبحث والتخريجًالتي تليق به نتيجة   أو، ضعيف وامل

بته عىل كتب  ورتً مفصال وهذه خالصة التخريج الذي يأ ال أصل له أو، موضوع أو،منكر

 من صنف يف ذلك من ل كل من ترتيبه عىل حروف املعجم كام فع يف تقديري وهذا أنفع،العلم

دت ومه ىل احلديث من الكتابوصول إ حتى يتيرس الاألحاديثرس ألطراف  وسيأ فهقبيل

سائل مهمة طالع عىل هذه املسائل  فالبد للقارئ من االً، جدا أمور مهمة إىليهتنب فيها ،للكتاب 

 املهمة التمهيدية

، إال ماكان يف  املشتهرة هو صحيحديثاألحااب من  ما  أذكره يف هذا الكتوال يلزم أن

ا  يتب يل يف بعضً، سهوااألحاديث فقد يفوتين بعض ، أو أحدمهايحالصح  صحتها  آخرٍ ور

 األحاديثو أذكر طائفة من  ن فيها بيشء فال أذكرها، وهكذاأو ضعفها، فال أجزم اآل

  يف عرصنا اآلن يف تقديري املشتهرة لعدم شهرهتا األحاديثاملذكورة يف املصنفات يف 

ًوال حجرا عىل اج  ليس حتكامً،األحاديثهذا هو اجتهادي يف التخريج واحلكم عىل و ْ تهاد َ

 أسأل أن ينفع به َ واما هو جديد ومفيد  شاء ا يف هذا الكتابسيجد القارئ إنو خمالف

 ا عىل نبينا حممد وعىل  وصىل إنه سميع عليم، وأن جيعله خالصاً لوجهه الكريم،النفع العميم

 ًم تسليامً كثرياآله وصحبه وسل

 تبهـك                                                                                                

                    ¥ 
 هـ١٤٢٦  مجادى األوىل٢٨  ظهر االثنـماب الال ـ اخلرطوم                                                    
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دـيـتمه  

هيد هلذا الكتاب   يشتمل عىل مسائل مهمة البد للناظر يف هذا الكتاب أن يبدأ ،وهذا 

 بقراءهتا قراءة واعية

 المسألة األولى

  المشتهرةاألحاديثتعريف 

 أو أي ، أو املقاالت،ات أو منترشة يف كثري من املؤلف، املشتهرة عىل األلسنةاألحاديثهي  

 هبا الشهرة االصطالحية وال نعين ¢ منسوبة إىل النبي،ات ونرشها لنقل املعلوموسيلة أخرى

  طرق فأكثالثةى احلديث من َروُ وهي أن ي،يف علم احلديث

، ولكن كتا هذا جعلته الضعيف بأنواعه و، واحلسن، املشتهرة فيها الصحيحاألحاديثو 

  املشتهرة الضعيفة خاصةحاديثاألللكالم عىل 

 المسألة الثانية

  الضعيفةاألحاديثأسباب اشتهار 

 ألهنا من الدين الذي أمر ا بتبليغه ، الصحيحة وتشتهراألحاديثمن الالزم أن تنترش  

ا ، الدين الضعيفة ألهنا ال تقوم هبا حجة يفاألحاديث والذي ال ينبغي هو أن تشتهر ،للناس إ  و

،  واحلسنة الصحيحةاألسانيد، املروية ب واحلسنة الصحيحةاألحاديث يف الدين بتقوم احلجة

من الناس  وأصبحت عند كثري ، الضعيفة ب املسلماألحاديثولكن قد اشتهرت كثري من 

  ومن أسباب ذلك اآل معتقدين صحتها وأخذوها،حجة يف الدين

والوعظ واإلرشاد بصحيح احلديث  ،رشعيةقلة معرفة كثري من املشتغل بتدريس العلوم ال -١

إلقائهم ،من ضعيفه  سواء كان ذلك ، ب الناس دون البحث عن صحتها أو ضعفهااألحاديث و

 باخلطاب املسموع أو املقروء

 سنن  الكتب األربعة مثل،يوجد يف كتب احلديث صحيحاعتقاد كثري من الناس أن كل ما  -٢

 ومعلوم لدى  ومستدرك احلاكم،أمحدمسند كذا و ، ماجهبنا و،، والرتمذي والنسا داودأ

فيه طائفة من فكافة علامء احلديث أن ما عدا صحيح البخاري وصحيح مسلم من كتب احلديث 

 تك يف آخر يف كتاب ولَِق ت،وضوع، قد يصل بعضها إىل درجة املنكر وامل الضعيفةاألحاديث

 وما ال أصل ، بل واملوضوعة، الضعيفةاألحاديثة بحشوانتشار كثري من الكتب اإلسالمية امل -٣

  ومن أهم تلك الكتب،له

  للثعالبي»األنبياءقصص «كتاب  )١
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  للقايض عياض»  بتعريف حقوق املصطفىالشفا«تاب ك )٢

  )٤٨٥٢( »سري أعالم النبالء«قال الذهبي يف ترمجة القايض عياض يف 

 َلَمَ ع، املفتعلةاألحاديث لوال ما قد حشاه ب)االشف( وأجلها وأرشفها كتاب ،ه نفيسةفلياتو«

 »وقد فعل» شفائه« وينفع بـ، قصده وا يثيبه عىل حسن،إمام ال نقد له يف فن احلديث وال ذوق

وفيه طائفة من األحاديث الضعيفة  )الشفا( األحاديث املوضوعة قليلة يف كتاب قلت 

 وأغلبه صحيح وحسن

 الغزايلمام  لإل»إحياء علوم الدين«كتاب )٣

بعد أن ذكر ثالثة ) ١٠٧ص (» املوضوعةاألحاديثالفوائد املجموعة يف «قال الشوكا يف 

  املنكرةاألحاديثمن 

يز ب الصحيح  -الغزايلأي - فهو يف اإلحياء األحاديثوال عربة بكون مثل هذه «  ال 

 »واملوضوع

 )١٩٩ص(وقال يف  

 »ال أصل هلا التي األحاديثفيه من  ما ال خيفى« 

طبقات « يف كتابه »اإلحياء« التي ال أصل هلا وهي يف األحاديث  وقد مجع السبقلت 

 »الشافعية الكربى

 يتب له مدى ما اشتمل »إحياء علوم الدين« حاديثوالناظر يف ختريج احلافظ العراقي أل 

ج العراقي مطبوع يف  وختري، املنكرة والباطلةاألحاديث من »إحياء علوم الدين«عليه كتاب 

 »اإلحياء«حاشية 

 أل الليث نرص بن حممد السمرقندي» تنبيه الغافل«كتاب )٤

 )٣٤٥٦ (»سري أعالم النبالء«قال الذهبي يف ترمجته يف 

 » املوضوعةاألحاديثتروج عليه « 

 لصفوريلعبد الرمحن بن عبد السالم ا» نزهة املجالس ومنتخب النفائس«كتاب  )٥

  للسمرقنديأيضاً وهو »زونعيون ومفرح القلب املحقرة ال«كتاب )٦

 خلوبريا لعثامن بن حسن»  يف الوعظ واإلرشاددرة الناصح« )٧

  )١(»بدائع الزهور يف وقائع الدهور« )٨

                                                        

البن إياس، فهذا يف تاريخ » دائع الزهورب« وهو يف جزء واحد، ال يكاد يعرف مؤلفه، وهو غري (١)

 مرص
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  للحريفيش»لروض الفائق يف املواعظ والرقائقا« )٩

 المسألة الثالثة 

  المشتهرةاألحاديثأهم الكتب المصنفة في 

 ة وأمهها الكتب اآلتي، املشتهرةاألحاديثكثرية يف فت كتب نُقد ص

 هـ٧٩٤ سنة  املتوىف لإلمام الزركيش»رةِ املشتهاألحاديثرة يف ِالتذك« .١

 هـ٨٥٢ سنة  حجر العسقال املتوىفابنمام  لإل» املشهورةاألحاديث املنثورة يف الآللئ« .٢

  لإلمام السخاوي املتوىف»أللسنة املشتهرة عىل ااألحاديثاملقاصد احلسنة يف بيان كثري من « .٣

 هـ٩٠٢سنة 

 للعجلو » عىل ألسنة الناساألحاديثلباس عام اشتهر من اء ومزيل اإلكشف اخلف« .٤

 هـ١١٦٢ سنة املتوىف

يز به من ، للسخاوي»املقاصد احلسنة«كتابإال أن أهم هذه الكتب وأفضلها هو   وذلك ملا 

يه هذا  وملا لق، وتضعيفاً والكالم عليها تصحيحاً، وذكر طرقها،األحاديثالتوسع يف ختريج 

اً واسعالكتاب من قبول ته يف  برم، وقد نقله العجلوحديثاً و لدى طالب احلديث ودارسيه قد

 »كشف اخلفاء «هكتاب

  أمهها اآل، للسخاوي مؤاخذات»املقاصد« ومع ذلك فيل عىل كتاب  

ً  انظر مثال، أو متهمون بالكذب،ها كذابونأسانيديف  التي األحاديثسكوته عىل طائفة من  -١

 )٢٥(و) ١٠(احلديث رقم 

 األحاديث وكثري من ، ويرتك أدناه، من تابع التابعي فأعىل، احلديثإسنادًكثريا ما يذكر أعىل  -٢

 فهذا م يب حاهل يذكر هؤالء أو وإذا ،ها وأدناها ضعفاء وجماهيلأسانيديكون يف أوائل 

 مالك عن  مثل غالبها رجاهلا ثقاتاألسانيد ألن أعىل م القارئ أن احلديث صحيححينئذ يوه

  ، والزهري عن سعيد بن املسيب عن أ هريرة عمرابننافع عن 

 وهو ، دون احلكم عىل احلديث صحة أو ضعفاً، بالتخريج فقط اكتفىً كثرية جداأحاديثيف  -٣

 وليس جمرد اإلسهاب يف التخريجه عىل احلديث  ومثله حيتاج إىل معرفة حكم،اإلمام الناقد

 المسألة الرابعة

 صحة معنى الحديث مع ضعف سنده

 ففي هذه احلال ال جيوز نسبة اللفظ إىل ، ضعيفاًإسناده ويكون ،ح معىن حديث ماقد يص

إال كان  أو حسن صحيحإسنادتاج إىل  حت¢جمرد نسبة األلفاظ إىل النبي ألن ،¢النبي ، و
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اًالقو مت،¢ عىل رسول اذباًل ذلك كافاع ً ا وارد الضعيف وقد يكون احلديث يقله  عليه 

 القصة أو دُ ونر،عتبار صحة معناه فكيف نجتزئ م احلديث ونقبله با،يف سياق قصة أو واقعة

هذا هذا ما يؤكد أنه ينبغي االعتامد عىل الدليل الصحيح الذي صح به املعىن وترك  ؟الواقعة

تضعيف كل حديث  وال يلزم من تضعيف حديث ما يف باب من أبواب العلم يث الضعيفاحلد

ًيف ذاك الباب، وهذا مع وضوحه إال أن كثريا من الناس يغفلون عنه فيظهر منهم التشغيب 

  اعرتاضاً عىل تضعيف احلديث

 المسألة الخامسة

  بالتساهل في التصحيح من األئمةَفِصُن وَم

  »السنن« أو»اجلامع« صاحب الرتمذي -١

 )١٣/٢٧٦(قال الذهبي يف سري أعالم النبالء  

 ،د وال يشداألحاديثص يف قبول  ولكن يرتخ،مامته وحفظه وفقههقاض له بإ جامعه« 

 »سه يف التضعيف رخوََفون

 )٣/٤٠٧(وقال يف ترمجة كثري بن عبد ا املز يف امليزان  

 فلهذا ال يعتمد ،وصححه »الصلح جائز ب املسلم« ذي فروى من حديثهوأما الرتم« 

 »العلامء عىل تصحيح الرتمذي

ان العجيلحييىوقال يف ترمجة    عباس ابنبعد أن أورد له حديث ) ٤/٤١٦( يف امليزان  بن 

ُ دخل قربا فأ¢أن النبي    قال،رسج له رساجً

 فعند املحاققة غالبها ،مذيغرت بتحس الرتُ فال ي،ة فيهنه الرتمذي مع ضعف ثالثحس« 

 »ضعاف

 اخلاص به تعريفه وهذا داخل يف ،الذهبي كام قال أما حتسينات الرتمذي فهي قلت 

وما ذكرنا يف هذا الكتاب « )٦/٢٥٤(يف آخر السنن » العلل«كام قال هو يف للحديث احلسن 

ا أردنا ،»حديث حسن« م  من يتهإسناده كل حديث يروى ال يكون يف ، عندناإسنادهحسن  فإ

 »ويروى من غري وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن ً، وال يكون احلديث شاذا،بالكذب

، فهو متساهل يف التصحيح بالنسبة ًساهل تساهال نسبياً وليس مطلقاًو متهوأما يف التصحيح ف  

وسط  وأما غالب تصحيحاته فهو فيها ، منها التي ذكرها اإلمام الذهبي،األحاديثإىل بعض 

 أحاديث هذا الذي ظهر يل بعد تأمل طائفة كبرية مما صححه من ،معتدل

 »الصحيح«و» قاتالث«  صاحب كتاببن حبانا -٢
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 وهذا مبين عىل اصطالح ذكره يف ، يف توثيقه لكثري من الرواة املجهولوتساهله يتجىل 

عنه منكر، وأن علامء رو ُ و ي، عنهويُ أنه يذكر يف الثقات كل من ر»قاتالث«مقدمة كتابه

ه خالف ما عليه املحققون واجلمهور من إلي وما ذهب  يثبت اجلرحىاملسلم عىل العدالة حت

 تصحيحه منهجه هذا ظهر يف و،علامء احلديث أن أمثال هؤالء يدخلون يف دائرة اجلهالة

  مدارها عىل رواة جمهولحاديثأل

  »املستدرك«صاحب  احلاكم -٣

 )١٨ص( الصالح يف علوم احلديث ابنقال اإلمام  

 » متساهل يف القضاء به، الصحيحوهو واسع اخلطو يف رشط« 

 )١/٦٢٧ (»البناية رشح اهلداية«وقال اإلمام العيين يف  

 » الضعيفة بل واملوضوعةحاديثرف تساهله وتصحيحه لألُقد ع« 

 تصحيحاته يتب له جلياً والناظر يف تلخيص اإلمام الذهبي للمستدرك وتعقباته للحاكم يف 

  تساهل احلاكم الفظيع يف التصحيح

َولذلك ال يغرت   ، فال بد من النظرحه أحد املتساهل أو حسنه بكون احلديث صحُ

 دسةالمسألة السا

 العمل بالحديث الضعيف في فضائل األعمال

 وجعلوا لذلك ،ل العلامء إىل العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعام منت طوائفذهب 

  هيرشوطاً

 أن ال يكون احلديث يتعلق باألحكام والعقائد .١

 أن يكون له أصل يندرج حتته .٢

  أو مرتوك، أو متهم بالكذب، كذابإسنادهأن ال يكون يف  .٣

 )١( بل بقصد االحتياطأن ال يعتقد العامل به ثبوته .٤

ل عن ُِق وهذا ن،يف الفضائلن  يعمل باحلديث الضعيف ال يف األحكام وال َومن العلامء م

 »الصحيح«ح يف مقدمة كتابه مسلم عىل ذلك ورص وقد نص، ومسلم، والبخاري، بن معىحيي

ة تغين عن السقيمة، وهذا هو احلق الذي ال ينبغي ح الصحياألسانيد الصحيحة باألحاديثأن 

 امليل عنه

                                                        

 )١٩٧-١٩٦ص(للسيوطي » تدريب الراوي« انظر )(١
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ا ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب «• قال اإلمام مسلم إ  حلديث وناقيل رواة او

ا تأ بتحليل  إ، ملا فيه من عظيم اخلطر؛لوائُساألخبار وأفتوا بذلك ح  ذ األخبار ىف أمر الدين إ

 )١/٢٨ (»مقدمة صحيح مسلم «» أو ترغيب أو ترهيبأو حتريم أو أمر أو هني

  أنه اليقتيض كره مسلم يف مقدمتهوظاهر ما ذ «• احلنبيل  رجبابناحلافظ  قال

 )٢/١١(» رشح علل الرتمذي« »ُ الرتغيب والرتهيب إال ممن تروى عنه األحكامأحاديث ُتروى

ُمطلقاً ال  ال جيوز العمل باحلديث الضعيف« •  املالبن العر أبوبكر اإلمام وقال

 )١/٢٥(» تدريب الراوي «»يف فضائل األعامل وال يف غريها

ة ال يرون َّعلم أن هناك مجاعة منا« • العالمة مجال الدين القاسمي وقال  العمل األ

قواعد « » حزمابنبن العر و  مع والبخاري ومسلم وأ بكرابنُباحلديث الضعيف مطلقاً ك

 )١١٣ص (»التحديث

 كان يف سواء ،رم التساهل يف احلديث الضعيفوحي« • العالمة اللكنوي وقال

املرفوعة يف األخبار  اآلثار« »لكري ذ أو غاألحكام أو القصص أو الرتغيب أو الرتهيب

  )٢١ص (»املوضوعة

احلديث واجب  َّوالذي أراه أن بيان الضعف يف «•  شاكرأمحد  العالمةحدثامل وقال

عدم األخذ بالرواية ونحوها يف  وال فرق ب األحكام وب فضائل األعامل ،عىل كل حال

ا صح عن ر بل ،الضعيفة الباعث « »ا من حديث صحيح أو حسن سولُال حجة ألحد إال 

 ) ١٠١ص (»احلثيث

مل بالضعيف فيه خالف عند الع« • د نارص الدين األلباوقال املحدث العالمة حمم

ُ أن احلديث الضعيف ال يعمل به مطلقاً ال يف ؛هإليوأدعوا الناس  ، ا به، والذي أدينالعلامء ُ َّ

 )١/٤٩ (»تهاصحيح اجلامع الصغري وزياد «»اُاملستحبات وال غريه الفضائل وال

ال نسلم برواية الضعيف يف فضائل األعامل « • ر صبحي الصالحووقال العالمة الدكت

  الضعيفال نسلم برواية ولو توافرت له مجيع الرشوط التي الحظها املتساهلون يف هذا املجال

ا ثبت لدينا-رغم هذه الرشوط-  وهي ، من األحاديث الصحاح واحلسان ألن لنا مندوحة عنه 

ُكثرية جدا يف األحكام الرشعية والفضائل اخل ال نؤنس من  هذه الرشوط وألننا رغم توافر ،قيةلًُ

اً الشك يف أم، ولوال ذلك ملا سميناه ضعيفاً،أنفسنا االعتقاد بثبوت الضعيف ا يساورنا دا إ  ،هر و

 )٢١٢-٢١١ص (»ديث ومصطلحهعلوم احل« »وال ينفع يف الدين إال اليق

، وكذا األحاديث ديث الصحيحة يف الصحيح وغريمهافينبغي اإلقبال عىل األحا أقول

  وبا التوفيق سائر أمور الرشع يف،احلسان اجلياد
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 ملسو هيلع هللا ىلص

ق بدء الخلتابـك  

  » يا جابروره من ن نبيكرنو ل ما خلق اَوأ«  حديث-١

 )١( باطل ال أصل له

  أنه قال® الكتب حديث طويل ينسب إىل جابرىل األلسنة ويف بعضيشتهر ع 

يا جابر إن «  قال، خلقه ا قبل األشياءيشء أخرب عن أول ،يا رسول ا بأ أنت وأمي قلت

 ، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء ا،ا تعاىل خلق قبل األشياء نور نبيك من نوره

 وال شمس وال ،ك وال سامء وال أرضلََ وال م، وال جنة وال نار،ت لوح وال قلمو يكن يف ذلك الوق

 فخلق من اجلزء األول ، فلام أراد ا أن خيلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء،نيسإقمر وال جين وال 

 ثم قسم اجلزء الرابع إىل أربعة ، ومن الثالث باقي املالئكة، ومن الثا الكريس،محلة العرش

 ثم قسم الرابع ،اجلنة والنار ومن الثالث ، ومن الثا األرض، فخلق من األول الساموات،أجزاء

، ،ار املؤمنلق من األول نور أبص فخ، أربعة أجزاءإىل  ومن الثا نور قلوهبم وهي املعرفة با

  احلديث»هم وهو التوحيد ال إله إال ا حممد رسول انسُأومن الثالث نور 

 بسنده الرزاقرواه عبد « »املواهب« عنًنقال) ١/٢٦٥ (»كشف اخلفاء« ال العجلو يفق 

 »عن جابر بن عبد ا

  لعبد الرزاق بن مهام الصنعا»فاملصن«وليس هو يف  

ُقد طبع بتحقيق الشيخ حبيب الرمحن األعظمي عن ف عبد الرزاق بن مهام الصنعا مصنو

جم،عدة نسخ خطية  فيبدأ الكتاب من ، من أوله ووسطهًل الكتاب إال قليالوعها تكم وهي 

 الورقة أو عدىباب غسل الذراع من كتاب الطهارة، ويظهر أن السقط أول الكتاب ال يت

، فاستغل بعض أهل اهلوى والبدع وجود هذا النقص من أول املصنف  روا خمطوطاً فزو،الورقت

 ودسوا فيه حديث جابر املكذوب ،عبد الرزاقمن مصنف يف اهلند وزعموا أنه هو املفقود 

ع اجلزء الطبعة األوىل يف سنة ُِب وط،َآخر وقدم له ، بتحقيق هذا اجلزء وقام أحدهم،ب مركإسنادب

  هـ١٤٢٥

                                                        

  دةَنُْسس هو يف يشء من كتب احلديث امليليس له إسناد يعرف به، ول  يعين ال أصل له،)(١
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بحفظ هذا  ا قد تكفل  وألن، وهيهات،وظن هؤالء أن هذه الكذبة ستخفى عىل الناس

الباحث الغيورين عىل  فقام بعض ،حاله وعوارهكذوب من يب  املءجلزالدين فقد قيض ا هلذا ا

نت الكذبة  تبيلام ف،نوا ذلك بالدالئل القاطعة وبي، بكشف هذا الكذب وفضحه¢سنة النبي

 من مقدمته لِ وأنه يف ح، بالتربؤ من مقدمته للجزء املكذوبقام الذي قدم لهوظهرت الفضيحة 

 ملن ًهم ليكونوا عربةَحَضَهم وفَفَشَ  الذي أخزى املفرتين من أهل البدع وكمدفاحل زءهلذا اجل

 حياول مثل هذه الفعلة البشعة

خ َس واختالق الن¢لنبيا أحاديثاح يف َ أن يكون الكذب الرصيلاوما كان خيطر بب  

   يف عرصنا هذا وال حول وال قوة إال باًموجودا

هو عبد  و،فة ممن يشتغل بعلم احلديث املتصوقد شهد بوضعه أحد حديث النور هذا مع أن 

مرشد احلائر  «ف رسالة بعنوانلفأ -شيخ للذي قدم للجزء املكذوب وهو -ا الصديق الغامري 

ْوعزوه إىل رواية عبد الرزاق خطأ، ألنه ال يوجد يف «  وقال فيه،»لبيان وضع حديث جابر

 ،فة وفيه اصطالحات املتصو،ًوهو حديث موضوع جزما سريه وال تف،ه وال جامع،فهمصن

)ًاإسنادب له وبعض الشناقطة املعارصين رك  ابنفذكر أن عبد الرزاق رواه من طريق  (

ء ال أصل له يف يش ، منكر موضوعفاحلديث وباجلملة  وهذا كذب يأثم عليهاملنكدر عن جابر،

 »ةمن كتب السن

  )٧٥ (»دةُإصالح أبيات الرب«ري يف وقال عبد ا الغام

 وهو تساهل قبيح، بل ظاهر احلديث الوضع، »إنه غري ثابت« قال السيوطي يف احلاوي«

ٌ، وفيه نفسواضح النكارة َ  إىل آخر مصطلحات ، يذكر مقام اهليبة ومقام اخلشية حيث، صويفَ

فه وال تفسريه وال وجد يف مصن مع أنه ال ي،والعجيب أن السيوطي عزاه إىل عبد الرزاق الصوفية

ًا من عبد إسنادب له  فرك،ق هذا العزو املخطئُأعجب من هذا أن بعض الشناقطة صد و،جامعه

ٌفجابر ريض ا عنه بريء من رواية هذا  له  هذا كله ال أصلالرزاق إىل جابر، ويعلم ا أن
يابنيث  وأول من شهر هذا احلد، وعبد الرزاق  يسمع به،احلديث  فال أدري ، العر احلا

ّعمن تلقاه َدين وضعهفة املتزهن أحد املتصو فال بد أ،وهو ثقة ؟ّ َ« 

ي ليس بثقة وال كرامة، بل صاحب طوام وزندقة قلت  ابن عر احلا

 »إرشاد الطالب النجيب إىل ما يف املولد النبوي من األكاذيب«وقال عبد ا الغامري يف 

 أول ما خلق ا نور نبيك  منها وهو أشهرها حديث، املكذوبةاألحاديثبيان  «)١٠و٩ص(

 »من نوره يا جابر

 )٢/٤٤٧(مد رشيد رضا يف الفتاوى حممة العال ىل هذا احلديث بالكذب والوضععم وممن حك
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 )٧و٦(»ريُِغامل« يف مقدمة كتابه - وهو أخو عبد ا الغامريوهو من املتصوفة-  الغامريأمحدو

تنبيه «ـيف مقدمته ل ، والشيخ عبد العزيز بن باز)٩٣(»السنن واملبتدعات«والعالمة الشقريي يف 

 »السلسلة الصحيحة«األلبا يف ث العالمة واملحد )٢٥/١٣٠(»جمموع فتاويه«ويف » اقاحلذ

 )٧٤١و١/٢٠٧(

 » العقلل ما خلق اأو«  حديث-٢

 موضوع

 )٩٤ص (»  املوضوعةاألحاديث« الوضعحكم عليه الصغا ب 

» الكامل« يف عدي ابن من ذلك ما رواه ، فضل العقل كلها باطلة موضوعةأحاديثو 

 ثم ،فقام  قمملا خلق ا العقل قال له« أنه قال ¢من حديث أ هريرة عن النبي) ٢/٣٩٠(

هو   ما خلقت خلقاً فقال،قعد فقعد اه ثم قال ل،ََلقبَ فأْلِقبَ أ له ثم قال،ََردبَ فأِْردبَ أقال له

إياك أعاقبُ بك آخذ وبك أعطي وبك أ، وال أحسن منك،أكرم منك وال أفضل منك  لك ،عرف و

 »الثواب وعليك العقاب

 منكر  وقال أبوزرعةحاتموبفه أضع«  قال الذهبي،ويف سنده حفص بن عمر قايض حلب 

 امليزان » ال حيل االحتجاج به،ملوضوعات يروي عن الثقات احبان ابن وقال ،احلديث

)١/٥٦٣ ( 

» امليزان«نظر  ا من حفصً الرقايش وهو أسوأ حاالعيىس الفضل بن أيضاًويف سنده  قلت

)٣/٢٥٦( 

من طريق سعيد بن الفضل القريش قال حدثنا ) ٣/١٧٥(» الضعفاء الكبري« ورواه العقييل يف 

  فذكره¢ قال رسولن أ أمامة قالعمر بن أ صالح العت عن أ غالب ع

ن وسعيد بن الفضل الراوي عنه جمهوال وعمر هذا ،غالب حديثه منكرأبو« قال العقييل 

 » هذا امل يشء وال يثبت يف، وال يتابع عىل حديثه، بالنقلمجيعاً

ُزا ال أَْن كُْتُنك« يثدح -٣  » فعرفوِهم ُفتفعر، قاًلَْ خُتْقلََفخ ،ََفعرُ أن أُْتَبحبَ فأ،َُفعرً

 ال أصل له

عرف له ُ وال ي،¢ليس هذا من كالم ا أو النبي« •  تيميةابن  شيخ اإلسالمقال 

 )٩٩ص (» القصاصأحاديث« » صحيح وال ضعيفإسناد

 وشيخهم )٥٢١ص( احلسنة املقاصد »وتبعه الزركيش وشيخنا «• قال السخاوي 

 •  حجر العسقالابنهو احلافظ 
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 »ِ والطِب املاء ُمَوآد اًِّيَب نُْتُنك « حديث-٤

 ال أصل له هبذا اللفظ

الذي رواه الرتمذي وغريه أنه  ولكن اللفظ املأثور ،هذا اللفظ كذب باطل«  تيميةابنقال  

 )٨٧( القصاص أحاديث »وآدم ب الروح واجلسد« ؟ قال نبياًَ كنت متى،يا رسول ا قيل

 وال آدم وال ماء وال  وكنت نبياً عن زيادةً فضال، نقف عليه هبذا اللفظ «لسخاويوقال ا 

 )٥٢١ص( املقاصد »ط

ة يف األحاديث املشتهرة«وقال السيوطي يف   )١٦٣(» الدرر املنت

 »ال أصل له هبذا اللفظ«

  وقال 

ّوكنت نبي« وزاد العوام فيه« َِ َ ُ ْ َاً والُ َ أرض وال ماء وَ َ َْ َ ِال طَ  »وال أصل له أيضاً» َ

ا الثابت قلت إ   بلفظو

 )١(» وآدم ب الروح واجلسدكنت نبياً«

                                                        

من ) ٢/١٣٠(والبيهقي يف دالئل النبوة ) ٢/٦٠٩(واحلاكم يف املستدرك ) ٣٦٠٩(أخرجه الرتمذي ) (١

حدثين األوزاعي، عن حييى بن أ كثري، عن أ سلمة، عن أ  طرق عن الوليد بن مسلم، قال

 هريرة، به

هذا حديث حسن غريب من حديث أ هريرة، ال نعرفه إال من هذا الوجه، ويف « وقال الرتمذي

 »الباب عن ميرسة الفجر

) ٨٣٤ و٢٠/٨٣٣( يف املعجم الكبري، والطربا)٥/٥٩(وحديث ميرسة أخرجه أمحد يف املسند 

من طريق عن بديل بن ميرسة ) ٢/١٢٩(وعنه البيهقي يف دالئل النبوة ) ٦٠٩-٢/٦٠٨(واحلاكم 

ثل حديث أ هريرة   العقييل، عن عبد ا بن شقيق، عنه، 

ال رجاله رج«) ٨/٢٢٣(وصححه احلاكم ووافقه الذهبي، وقال احلافظ اهليثمي يف جممع الزوائد 

 »الصحيح

حدثنا محاد، عن خالد احلذاء، عن  عن رسيج بن النعامن، قال) ٥/٣٧٩(و) ٤/٦٦(وأخرجه أمحد 

، متى جعلت نبياً؟ قال قلت عبد ا بن شقيق، عن رجل قال وآدم ب الروح « يا رسول ا

  »واجلسد

عن هدبة بن خالد، عن محاد ) ٤١١(، ويف السنة )٢٩١٨(وأخرجه ابن أ عاصم يف اآلحاد واملثا  

 بن سلمة، هبذا اإلسناد

  =عن ابن علية، وابن أ شيبة يف املصنف) ١/١٤٨(وأخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى 
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َحم ُا إالله  ال إِرشَم العِوائَ عىل قٌكتوبَم« حديث -٥  ِ» اوُلُسَر ٌدمُ

 موضوع

 )٩٢٩(» الصغرياملعجم«و) ٦٥٠٢(»األوسط املعجم«ا يف اه الطربورد يف حديث رو 

من طريق عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ) ٥/٤٨٨(»دالئل النبوة«والبيهقي يف) ٢/٦١٥(واحلاكم

 ¢ قال رسول اعن أبيه عن جده عن عمر بن اخلطاب قال

، فأوحى غفرت يل أسألك بحق حممد إال ا أذنب آدم الذي أذنبه رفع رأسه إىل العرش فقالمل« 

 ال  إىل عرشك فإذا فيه مكتوب ملا خلقتين رفعت رأيس،سمكا تبارك  ومن حممد؟ فقالهإليا 

 ، ممن جعلت اسمه مع اسمكً فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدرا،إله إال ا حممد رسول ا

إن أم، يا آدم إنه آخر النبي من ذريتكإليه ا فأوحى  يا  ولوال حممد،ته آخر األمم من ذريتك و

 »آدم ما خلقتك

 »اإلسنادهذا حديث صحيح  « احلاكمقالو 

 »ٍ وعبد الرمحن واهبل موضوع« قال الذهبيو 

 »د به عبد الرمحن بن زيد بن أسلم وهو ضعيفتفر« وقال البيهقي 

  فإنه نفسه قد قال يف كتاب،ورواية احلاكم هلذا احلديث مما أنكر عليه«  تيميةابنوقال  

 أحاديثسلم روى عن أبيه  عبد الرمحن بن زيد بن أ»يمدخل إىل معرفة الصحيح من السقامل«

 وعبد الرمحن بن  قلت ال خيفى عىل من تأملها من أهل الصنعة أن احلمل فيها عليه،موضوعة

 )٦٩ص(  قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة»ً يغلط كثريا،فاقهم ضعيف باتزيد بن أسلم

هذا باطل، وقد ب بطالنه شيخ اإلسالم  التوسل باألشخاص، و،ويف احلديث من املنكرات 

 »التوسل والوسيلة قاعدة جليلة يف« يف كتابه القيم

من الناس ًن كثريا  بل إ،، وهذا باطل شنيع¢حممدوفيه أن ا ما خلق آدم إال من أجل  

                                                                                                                                                               

                                                 من طريق وهيب بن خالد، كالمها عن خالد احلذاء، به) ١٤/٢٩٢(=

 »رجاله رجال الصحيح«  الزوائد وقال اهليثمي يف جممع

 بن سلمة، والضياء املقديس يف من طريق محاد) ٥٩٧٦(مشكل اآلثار وأخرجه الطحاوي يف رشح 

من طريق هشيم، كالمها عن خالد احلذاء عن عبد ا بن شقيق عن ابن ) ١٢٣(األحاديث املختارة 

 »وآدم ب الروح واجلسد« يا رسول ا متى كتبت نبياً؟ قال قال رجل اجلدعاء قال

واملعجم األوسط ) ١٢٥٧١(والطربا يف املعجم الكبري ) ٢٣٦٤(وعن ابن عباس أخرجه البزار 

 »فيه جابر بن يزيد اجلعفي، وهو ضعيف«) ٨/٢٢٣(وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ) ٤١٧٥(
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ِخل ما ً¢ان نبينا حممدبل إ  سبحان ا،¢يعتقدون أن ا تعاىل ما خلق الدنيا إال ملحمد  َقُ

 إال نسوما خلقت اجلن واإل﴿  واحد ممن قال ا فيهم¢ وهو،إال لعبادة ا تعاىل

 ]٥٦الذاريات[﴾ليعبدون

لوال ف  « عباس ابنمن حديث ) ٢/٦١٥ ()١(»املستدرك«أخرى يف َوأ احلاكم بفظيعة  

 » اجلنة وال النارُ آدم ولوال حممد ما خلقتُحممد ما خلقت

ُجيهل حاله، أ بخرب منكر، أخرجه احلاكم يف «  قال الذهبي،و بن أوسويف سنده عمر 

 )٣/٢٤٦( امليزان »، وأظنه موضوعاً من طريق جندل بن والقهمستدرك

 رةَه بينهام والزوت وما جرىُوت ومارُقصة هار  حديث-٦

 ياترسائيلباطل من اإل

 حبان يف ابنو) اركشف األست–٢٩٣٨(والبزار) ٢/١٣٤(»املسند« يفأمحدرواه  

» السنن الكربى«والبيهقي يف) ٦٥٧(»وم والليلةلياعمل « السين يفابنو) ٦١١٨٦(»الصحيح«

 ابن موىس بن جبري عن نافع موىل بن أ بكري ثنا زهري بن حممد عن حييىمن طريق ) ٥-١٠/٤(

  يقول¢ رسول اريض ا عنهام أنه سمع  بن عمرعمر عن عبد ا

 أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك ، ربَْي أا أهبطه ا إىل األرض قالت املالئكةإن آدم مل«

 ربنا نحن أطوع لك  قالوا، إ أعلم ما ال تعلمونقال ؟دماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لكال

 ، ربنا قالوا، من املالئكة فننظر كيف يعمالنَك هلموا ملَ قال ا ملالئكته،من بين آدم

فجاءاها  ،مرأة من أحسن البرشرة اَه فتمثلت هلام الز،طا إىل األرضِهبُ فأ قال،وت وماروتهار

 وا ال نرشك با  قاال،ام هبذه الكلمة من اإلرشاك تكلحتى ، ال وا فقالت،فسأالها نفسها

حتى  ، وا ال فقالت، فسأالها نفسها،ام ومعها صبي حتملهإليه ثم رجعت ، فذهبت عنهامً،أبدا

 ، ثم رجعت بقدح من مخر حتمله، فذهبتً، ال وا ال نقتله أبدا فقاال، الصبيتقتال هذا

 ،ا عليها وقتال الصبي فرشبا فسكرا فوقع،با هذه اخلمر ترشحتى ال وا  فقالت،فسأالها نفسها

ا عند ريُ فخ،اه ح سكرُ إال فعلتام أبيتام عيلء وا ما تركتام من يش قالت املرأة،فلام أفاقا

 »اختارا عذاب الدنيالدنيا وعذاب اآلخرة فذلك ب عذاب ا

ا أموقوفاً عمر ابنفع عن رواه بعضهم عن نا« قال البزارو إ  رفع هذا عندي من زهري ، و

                                                        

  لتصحيح، فانظره يف ا الشديد وقد تقدم يف التمهيد هلذا الكتاب بيان تساهل احلاكم(١)
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  »ألنه  يكن باحلافظ

بن عقبة عن نافع  موىسرواه و ،جبري عن نافعد به زهري بن حممد عن تفر« وقال البيهقي

 »وهذا أشبه  عمر عن كعبابنعن 

الذي أسلم ودي ليها أنه موقوف عىل كعب األحبار  هذاعمر ابنوالصواب يف حديث  قلت 

  يات الباطلةرسائيلقصة من اإلقال ،®يف عهد عمر بن اخلطاب

  حديثعدم ثبوت «يتهوقد تكلمت عىل هذا احلديث بالتفصيل املستفيض يف جزء سم

 وذكرت طائفة من ، بينت فيه ضعف كل ما روي يف هذه القصة،»قصة هاروت وماروت

 املحدث واملفرسين الذين أنكروها وأبطلوها

، وقد أوردها كثري من أصحاب  القصص املشتهرة من مع الزهرةقصة هاروت وماروتو

ِوما أنزَل عىل امللَك▬لتفاسري، يف تفسري قوله تعاىلا ِْ ََ َ ْ َ َ ُ َ بباَ َبل هاروت وماروتِ َُ َ َُ َ َ  ]١٠٢البقرة [♂ِ

 ¬ َِرضحياة اخل حديث -٧

 باطل

 وال ، عن أهل الكتاب أنه رشب من ماء احلياة وقد روي املناديابنقال  «زي اجلوابنقال  

 إما أن  ال ختلو من أمرين،هية الصدور واألعجاز وا ومجيع األخبار يف ذكر اخلرض،يوثق بقوهلم

إم،ًاالفاستغ  حديث بعض الرواة املتأخرينتكون أدخلت ب ا أن يكون القوم عرفوا حاهلا  و

 املغفل مغرور بأن اخلرض  وأك،م عىل وجه التحقيقإليهسبت ُوها عىل جهة التعجب فنَوَفر

 »]٣٤األنبياء[ ﴿وما جعلنا لبرش من قبلك اخللد﴾ قال عز وجل،، والتخليد ال يكون لبرشباق

 )١/١٩٩(املوضوعاتكتاب 

 املنادي ابن منهم ،وقد صنف مجاعة من العلامء يف أخبار اخلرض أجزاء مجعوا فيها أخباره 

 ويف هذه األجزاء بيان »الزهر النرض يف نبأ اخلرض« تابه حجر العسقال وكابن اجلوزي وابنو

  وأغلبها من رواية الكذاب واملرتوك،يف حياة اخلرض سقوط األخبار الواردة

  حجر يف آخر كتابهابنوقال 

 وانفراده بالتعمري من ب ،¢، عدم جميئه إىل رسول اوأقوى األدلة عىل عدم بقائه«

 )١١٥ص (»الزهر النرض يف نبأ اخلرض« »أهل األعصار املتقدمة بغري دليل رشعي

 كتاب اإليمان

ان  منَِنطَ الوبُح«   حديث-٨  »اإل
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 ال أصل له

 )٨١رقم١٠٥ص (» املوضوعةألحاديثا« يفغاذكره الص 

  وقال السخاوي 

 أقف عليه، ومعناه صحيح يف ثالث املجالسة للدينوري من طريق األصمعي سمعت «

 ،إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف حتننه إىل أوطانه، وتشوقه إىل إخوانه أعرابياً يقول

 وبكاؤه عىل ما مىض من زمانه

  ثالث خصال يف ثالثة أصناف من احليوانقالت اهلند ضاً قالومن طريق األصمعي أي

إن كان عهدها هبا بعيدا، والطري إىل وكره وإن كان موضعه جمدباً،  ًاإلبل حتن إىل أوطاهنا و

  واإلنسان إىل وطنه وإن كان غريه أك نفعاً

 الذي إن▬ له إىل مكة حمل مولده ومنشئه أنزل ا تعاىل عليه قو¢وملا اشتاق النبي

َض عليك القرآن لرادك إىل معادفر   إىل مكة)١(♂َ

 بن حممد بن عبد العزيز عن أبيه عن إبراهيموللخطا يف غريب احلديث من طريق 

 من مكة قبل أن يرضب ¢ الغفاري عىل رسول ا- بالتصغري-ليَصُ قدم أالزهري قال

 ، وابيضت بطحاؤها،ت جنباهتااخرض قال ؟ كيف تركت مكة فقالت له عائشة،احلجاب

ل ال يَُصحسبك يا أ« ¢ فقال له رسول ا وفيه، احلديث، وانترش سلمها،ذخرهاإوأغدق 

 ، فذكر نحوه باختصار،يلاهلذ قدم أصيل  وهو عند أ موىس املديين من وجه آخر قال»ِزُحت

 )٢٩٨-٢٩٧ص(املقاصد احلسنة  » تقر يا أصيل تدع القلوب)٢(اًْهيَو« ¢وفيه فقال له النبي

  بل واحليوان،اننسحب الوطن فطرة يف اإل قلت

انِ مُالنظافة«  حديث-٩  »ِن اإل

 ال أصل له

 قال رسول عبد ا قالمن حديث ) ٧٣١١( برقماألوسطوعند الطربا يف املعجم 

                                                        

 ] ٨٥القصص) [(١

َإذا أغراه باليشء يقاُل) (٢ ُ ُ
ِ

ْ َِ ْ ََ َوهياً يا فالن، وهو حتريض كام يقاُل ِ ُُ َ ََ ٌ ِ ْ َُ َ َ ْ ََ ُدونَك يا فالن ُ ََ ُ َ خمتار الصحاح  ُ

 )٣٤٧ص(
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ان،ختللوا فإنه نظافة «¢ا  »ان مع صاحبه يف اجلنة واإل، والنظافة تدعو إىل اإل

 انيح بن إبراهيم وفيه األوسطرواه الطربا يف  «)١/٢٣٦(قال اهليثمي يف جممع الزوائد

 »ه موضوعةأحاديث عدي ابنقال 

 لكن ال تثبت هذه ، كاالستجامر والغسل والوضوء،والنظافة والطهارة مرشوعة يف اإلسالم

 ¢العبارة عن رسول ا

ٌ فطنٌيسَ كُنِؤمُامل« حديث -١٠
ِ َ« 

 موضوع

والعسكري » مسند الفردوس«والديلمي يف ) ٢٤(برقم » مسند الشهاب« يف القضاعيرواه  

 به ،أنس داود النخعي عن أبان بن أ عياش عن من طريق سليامن بن عمرو أ» مثالاأل«يف 

 مرفوعاً

  أ عياش مرتوكوأبان بن  النقادي كذاب باتفاق أبو داود النخعوسليامن بن عمرو 

 وما ينبغي السكوت عليه) ٦٨٥ص (»املقاصد«وسكت عليه السخاوي يف

صيب،ن غريب حسقال العامري «وقال املناوي  ، بل فيه أبو داود  وليس فيام زعمه 

 )٦/٢٥٧( القدير  فيض» كان أكذب الناسحييىعن ) امليزان( قال يف ، كذاب،النخعي

 »ا حق مؤمناًُ أصبحت؟ قالَ أصبحت كيف،ثةِيا حار« حديث -١١

 عيفض 

ان) ٣٣٦٧(الكبرياملعجم رواه الطربا يف    بنامن طريق ) ١٠٥٩١(والبيهقي يف شعب اإل

السكس عن سعيد بن أ هالل عن حممد بن أ اجلهم عن احلارث بن  عن خالد بن يزيد هليعة

 أصبحت قال»  أصبحت يا حارث؟كيف «فقال له ¢ برسول ا أنه مراألنصاريمالك 

انك؟، حقيقةء فإن لكل يش،نظر ما تقولا «فقال ، حقاًمؤمناً  عزفت فقال»  فام حقيقة إ

ت هناري،يل، وأسهرت لذلك لينفيس عن الدنيا  وكأ ً، عرش ر بارزا وكأ أنظر إىل، وأظ

يا حارث «  فقال،ون فيهاتضاغ وكأ أنظر إىل أهل النار ي،أنظر إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها

  ثالثاً»زمالفعرفت 

 أ ابن ذكره ، وحممد بن أ اجلهم جمهول، ضعيف هو عبد ا بن هليعة املرصي هليعةبنا 

 ً وال تعديالو يذكر فيه جرحاً) ٧/٢٢٤(حاتم يف اجلرح والتعديل 

ان )  كشف األستار١/٢٦(ورواه البزار   والعقييل يف ) ١٠٥٩٠(والبيهقي يف شعب اإل

  خرج قالأنسار عن ثابت عن من طريق يوسف بن عطية الصف) ٤/٤٥٥(الضعفاء الكبري 
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بحت يا َصكيف أ« ¢ فقال له النبي،استقبله شاب من األنصارف  يوماً¢رسول ا

 إىل آخر احلديث »؟حارثة

 »مؤمن نور ا قلبه «وفيه زيادة 

 »هو ل احلديثتفرد به يوسف و« وقال البزار

 » حارثة وقال مرة، احلارث مرةهذا منكر وقد خبط فيه يوسف فقال« وقال البيهقي 

) ٩/٢٢٦( اجلرح والتعديل »ءليس بيش«  معابنار قال  يوسف بن عطية الصفقلت 

 »منكر احلديث «حاتموقال أبو) ٨/٣٤٢٤(كبري  التاريخ ال»منكر احلديث «ريوقال البخا

وقال ) ٩/٢٢٧( اجلرح والتعديل »ضعيف احلديث« زرعةوقال أبو ) ٩/٢٢٧( والتعديل اجلرح

وقال ) ٦٤٦( الضعفاء »مرتوك «وقال النسا) ٣/٦٠(املعرفة  »ضعيف «يعقوب بن سفيان

 وقال  التقريب»مرتوك«  حجرابنوقال ) ٥٦٩( الربقا  سؤاالت»مرتوك «الدارقطين

  )٤٧٠-٤/٤٦٨( امليزان ع بالوضُهَمَواهت» فهجممع عىل ضع «يالذهب

 » يثبتإسنادليس هلذا احلديث « وقال العقييل

 » اة ال إله إالَن اجلُفتاحِم«  حديث-١٢

  ومعناه صحيحضعيف

 ابن بن عياش ثنا إسامعيلمن طريق ) ٣٩-٤/٣٨( يف الكامل عديابنو) ٢٢٠٠١(أمحدرواه  

  عديابن هذا لفظ  فذكره¢ قال رسول اذ بن جبل قال شهر عن معا عنأ حس

 » اجلنة شهادة أن ال إله إال امفاتيح «أمحدولفظ  

 ابن وشهر هو ،ة ضعيف روايته عن غري الشاميبن عياش إسامعيل ، ضعيفإسنادهو 

  منقطعفاإلسناد ،ضعيف، ومع ضعفه  يسمع من معاذ حوشب

 وفيه انقطاع ب شهر ،زار والبأمحدرواه  «وقال) ١/١٦( الزوائديف جممعوأورده اهليثمي  

 »ه عن أهل احلجاز ضعيفة وهذا منها بن عياش روايتإسامعيل، وومعاذ

إال ا مفتاح س ال إله لىأ هوقيل لوهب من منب« وعند البخاري يف أول كتاب اجلنائز 

فتاح له أسنان فتح لك فإ، ولكن ليس مفتاح إال له أسنان، بىل؟ قالاجلنة إال  يفتح ،ن جئت   و

 »لك

من طريق ) ٤/٦٦(األولياءنعيم يف حلية وأبو) ١/٩٥(خاري يف التاريخ الكبريووصله الب 

نا عبد امللك بن حممد الزماري قال أخرب حممد بن سعيد بن رمانة قال  قال أنبأ بن راهويهإسحاق

  فذكره قيل لوهب بن منبهأخرب أ قال
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وقال ) ٢/٣٦٣( امليزان »بالقويليس «  عبد امللك الزماري قال أبو حاتم، ضعيفإسنادهو

ال جيوز  ، ينفرد عن الثقات باملوضوعاتحتىكان ممن جييب يف كل ما يسأل «  حبانابن

 )١١٩-٢/١١٨(املجروح » االحتجاج بروايته

 ولكن معناه ،هب بن منبهوال من كالم و ¢ أن اخلرب ال يثبت من كالم النبيواخلالصة 

 إىل ال تصحح نسبة األلفاظ  وصحة املعىن،ا ال يدخل اجلنةصحيح، من  يشهد أن ال إله إال 

 ¢النبي

 ً» املؤمن منها حالالُتُْو كان ق)١( يطاًِبَماً عَلو كانت الدنيا د«  حديث-١٣

 ال أصل له

 ولكن ،إسناد وال يعرف عنه ب،¢يليس هذا من كالم النب«  تيميةابن  شيخ اإلسالمقال 

تنع يف الرشع أن حيرم عىل املؤمن ما البد منه،املؤمن البد أن يتيح ا له من الرزق ما يغنيه  ، و

 من غري معصية إليه، وال حرم عليهم ما يضطرون ال يستطيعونه وجب عىل املؤمن مافإن ا  ي

 )١١٨( القصاص أحاديث »منهم

 )٥٥٠ص ( احلسنةسخاوي يف املقاصدوبنحوه قال ال 

 »َِةبَْع من الكًةَمْرُ حُ أعظمُاملؤمن«  حديث-١٤

 ً جداضعيف

 وعبد ا بن ، وأ هريرة، عباس، وعبد ا بن وجابر،عبد ا بن عمروروي من حديث 

  عمر

 أما حديث عبد ا بن عمرو

نرص بن حممد بن سليامن  ضمرة حدثنا أبو القاسم بن أ) ٣٩٣٢ ( برقم ماجهابناه روف

 رأيت رسول حدثنا عبد ا بن عمرو قال  حدثنا أ حدثنا عبد ا بن أ قيس النرصياحلميص

 والذي ، ما أعظمك وأعظم حرمتك،ما أطيبك وأطيب رحيك « يطوف بالكعبة ويقول¢ا

  ً»خريا أن نظن به إال و، ماله ودمه،نفس حممد بيده حلرمة املؤمن أعظم عند ا حرمة منك

                                                        

ِعبيطاً«) (١ ّطرياً، قال ابن األثري »َ ِ ُالعبيط« َ ِ ِالطري غري النضيج َ
ُ ْ َ النهاية يف غريب احلديث واألثر  »ِ

)٣/١٧٢( 
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 وهو ،أدركته و أكتب عنه « ماجه قال أبو حاتمابن، نرص بن حممد شيخ  ضعيفإسناده

 )١٠/٤٣٣(وهتذيب التهذيب ) ٩/٤٧١( اجلرح والتعديل »ضعيف احلديث ال يصدق

ال  « لكن قول أ حاتم، كام يف هتذيب التهذيب حبان يف الثقاتابن ه وقد ذكرقلت

  »ضعيف « حجر يف التقريبابن وقال عيف شديدتض» يصدق

 بن إسحاقمن طريق القاسم بن دينار عن ) ٥٧١٩( برقم األوسطورواه الطربا يف املعجم 

بن شعيب عن أبيه عن جده أن منصور عن خالد العبد عن عبد الكريم اجلزري عن عمرو 

 » واملؤمن أعظم حرمة منكِكَموعظ ِكَم ا وكرَِكفلقد رش« لكعبة فقالا نظر إىل ¢النبي

 كذبه عمرو بن عيل الفالس ، هو خالد بن عبد الرمحن العبد البرصي،خالد العبد

ملجروح من املحدث  حبان يف اابنوقال  )١٩٨(والدارقطين كام يف الضعفاء واملرتوك له برقم 

انظر ميزان و »عغري سام وحيدث من كتب الناس من ،كان يرسق احلديث «)٢٧٧-١/٢٧٦(

  )١/٦٣٣ (االعتدال

 القلويس إسحاقمن طريق يعقوب بن  )٨٣٥٦(و ) ٦٠٨٤ (رقمب األوسطوعند الطربا يف 

ام عن يونس بن عبيد عن الوليد  أ يوسف عن عبد الغفار بن عبد ا الكريزي عن عبيد ا بن 

م عىل ا ليس يشء أكر «¢ قال رسول ا قال شغاف عن عبد ا بن عمروابنأ برش عن 

  »من املؤمن

ام  يرو هذا احلديث عن يونس بن عبيد «قال الطرباو  تفرد به عبد ،إال عبيد ا بن 

 »الغفار بن عبد ا الكريزي

من طريق معمر بن سهل عن عبيد ا  ) ٢/٤٧(الصغري املعجم هو نفسه يف قد رواه و قلت

ام  رد به عبد الغفار الكريزيفلم يتف  به،بن 

 وفيه عبيد ا ،األوسطرواه الطربا يف الصغري و «)١/٨١(قال اهليثمي يف جممع الزوائد 

ام وهو   »ًضعيف جدابن 

ام  قلت  ابنوقال  به بعض املحدث كالساجي كام يف لسان امليزانكذ قدعبيد ا بن 

ا ال يعرف من كان ممن ين« )٢/٦٦(حبان يف املجروح  هم حتى يشهد أحاديثفرد عن الثقات 

  » ال حيل االحتجاج بخربه،من سمعها ممن كان احلديث صناعته أهنا معمولة أو مقلوبة

 وأما حديث جابر

جريج عن بن احممد بن حمصن عن  من طريق )٦٩٩( برقم األوسطرواه الطربا يف املعجم ف

أنت حرام ما أعظم حرمتك « لنبي مكة استقبلها بوجهه وقال ملا افتتح اعن جابر قال أ الزبري

  » وأعظم حرمة عند ا منك املؤمن،وأطيب رحيك
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  » جريج إال حممدابن يرو هذا احلديث عن  «وقال الطربا

 وفيه حممد بن حمصن األوسطرواه الطربا يف  «)١/٨١(قال اهليثمي يف جممع الزوائد و

 »ثوهو كذاب يضع احلدي

 وليس ، عن جابر مردودة إال إذا كانت من رواية الليث بن سعد عنه الزبري وعنعنة أقلت

 نقل ذلك ابن حزم يف  التي سمعها من جابر،األحاديث الزبري علم له عىل هذا منها، ألن أبا

 املحىل

 وأما حديث عبد ا بن عباس

ان برقم فرواه البيهقي يف  فص بن عبد الرمحن حدثنا شبل حيق من طر) ٣٧٢٥( شعب اإل

  فقالإىل الكعبة ¢ملا نظر رسول ا  قال عباسابن أ نجيح عن جماهد عن ابنبن عباد عن 

 »مؤمن أعظم عند ا حرمة منكلْولَ ، وأعظم حرمتك، بك من بيت ما أعظمكمرحباً«

جلرح  ا»هوصدوق وهو مضطرب احلديث«  قال أبو حاتم،حفص بن عبد الرمحنو 

 )٣/١٧٦(والتعديل 

احلويض حدثنا احلسن   من طريق حفص بن عمر)١٠٩٦٦( الكبري برقم رواه الطربا يفو 

 نظر  قال، عباس ريض ا تعاىل عنهامابن عن بن أ جعفر حدثنا ليث بن أ سليم عن طاوس

  حرمتكظم وأع، وأطيب رحيك،ال إله إال ا ما أطيبك « فقال،إىل الكعبة ¢رسول ا

 ، وحرم من املؤمن ماله ودمه وعرضه، إن ا عز وجل جعلك حراماً،واملؤمن أعظم حرمة منك

 » سيئاًوأن نظن به ظناً

وقال »  احلديثمنكر « وقال البخاري،دي وضعفه اجلمهور عابن احلسن بن أ جعفر قواه 

 فاإلسناد ، سليم ضعيفوليث بن أ )٢/٢٦٠(انظر هتذيب التهذيب  »مرتوك «النسا

 ًضعيف جدا

 عباس أنه نظر إىل ابنمن طريق جمالد عن الشعبي عن ) ٢٨٢٠٥( أ شيبة برقم ابنوعند 

 ،م ا ماله حر، وللمسلم أعظم حرمة منك، وما أعظم حقك، ما أعظم حرمتكفقال الكعبة

  وأن يظن به ظن سوء،م عرضه وأذاه وحر،م دمهوحر

 اً يرفع حديث،ليس بيشء« أمحد سعيد الكويف قال ابن جمالد هو ، وضعيفوهذا موقوف 

 »بالقويليس « داود والنساوقال أبو» ال حيتج بحديثه«  معابن وقال »ًكثريا ال يرفعه الناس

 ) ٤١-١٠/٣٩(هتذيب التهذيب 

 عن ليث بن  بن أيوب عن عبيد ا بن زحرحييىعن ) ٢٢١(رقم ب  وهب يف اجلامعابن هوروا 

 موقوفاً عباس به نحوه ابنأ سليم عن سعيد بن جبري أو غريه عن 
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 موقوفاً وال مرفوعاً عباس ابن فال يثبت عن ،وعبيد  بن زحر وليث بن أ سليم ضعيفان 

  وأما حديث أ هريرة

يف واخلطيب ) ٢/١٤٤ (»ملالكا« عدي يف ابن و)١/١٨٧(»الضعفاء الكبري« اه العقييلفرو 

 حدثنا جعفر بن ربيع قال غسان بن ال من طريق)٢/٥٣٨( »موضح أوهام اجلمع والتفريق«

يش ¢عن أ هريرة أن النبي عن أبيه ميرسة يا كعبة ما «  حتى دخل الكعبة فقالجاء 

 ،ر ما أعظم حقكَجَ ويا ح، ويا كعبة ما أطيب رحيك،أطيب رحيك ويا حجر ما أعظمك حقك

 وا ، منكاممسلم أعظم حقاًلْ وا لَ، ويا حجر ما أعظم حقك، رحيكويا كعبة ما أطيب

  » منكامللمسلم أعظم حقاً

منكر احلديث  «حاتمل أبووقا» ضعيف منكر احلديث«  قال البخاري،وجعفر بن ميرسة 

  )١/٤١٨(امليزان  »ًجدا

مرو من قوله بخالف هذا  وهذا الكالم يروى عن عبد ا بن ع،ال يتابع عليه «وقال العقييل

 » إال أنه يف معناه،اللفظ

 وأما حديث عبد ا بن عمر

حدثنا  حدثنا نرص بن حممد حدثنا خطاب) ١٥٦٨(فرواه الطربا يف مسند الشامي برقم 

يطوف بالكعبة وهو  ¢حدثنا عبد ا بن عمر قال رأيت رسول ا عبد ا بن أ قيس

 والذي نفس حممد بيده حلرمة املؤمن أعظم عند ،حيك وأعظم حرمتكما أطيبك وأطيب ر« يقول

 »ًن نظن به إال خريا، ماله ودمه وأا حرمة منك

 وقد تقدم ، وراويه نرص بن حممد بن سليامن احلميص، ماجه األولابنوهذا نفسه حديث 

يث عبد ا  من حد، به عن أبيه عن عبد ا بن أ قيس وقد رواه هناك،أنه ضعيف ال يصدق

 عبد ا  وجعله هنا من حديث، ورواه هنا عن عبد ا بن أ قيس دون واسطة أبيه،بن عمرو

  بن عمر

  فال يقوي بعضها بعضاً، مرفوعاً طرقه كلها ضعيفة ضعفاً شديدأفاحلديث

  حسنإسناد ب،موقوفاً عمر ابن احلديث أنه عن والصواب يف

الفضل بن موىس حدثنا من طريق ) ٥٧٦٣( حبان برقم ابنو) ٢٠٣٢(رواه الرتمذي برقم 

املنرب فنادى  ¢ صعد رسول ا عمر قالابناحلس بن واقد عن أوىف بن دهلم عن نافع عن 

ان إىل قلبهِضُْفيا معرش من قد أسلم بلسانه و ي« بصوت رفيع فقال  ال تؤذوا املسلم وال ؛ اإل

 ومن تتبع ا ،إنه من تتبع عورة أخيه املسلم تتبع ا عورته ف،بعوا عوراهتموهم وال تتتعري

 ما  إىل البيت أو إىل الكعبة فقال عمر يوماًابن قال ونظر »رحلهعورته يفضحه ولو يف جوف 
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  رمتك واملؤمن أعظم حرمة عند ا منكُأعظمك وأعظم ح

 » بن واقدهذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث احلس«  قال الرتمذي

 وكذا قد أخطأ من زعم  زاغ برصه ولعله،¢ عمر من كالم النبيابن كالم دَوغفل من ع

رمة املؤمن ُ حة عمر رجحت عنده أدلابن فلعل ، بل لالجتهاد فيه جمال،أن هذا مما ال يقال بالرأي

  الكعبةرمةُ حم منرمة املؤمن عنده أعظُ فكانت ح،عبةرمة الكُعىل أدلة ح

 » بهُ اُهَعََفن لٍَرَجَِح بُهَنم ظُكُدََح أَنَسَْح أْولَ« ديث ح-١٥

 هباطل ال أصل ل

  املقاصد» إنه ال أصل لهونحوه قول شيخنا ، إنه كذب تيميةابنقال « السخاويقال  

 )٥٤٢ص (احلسنة

 »ائزَجَ العِينِِدم بُيكلََع « حديث-١٦

 ال أصل له

 )٤٦٥-٤٦٤ص (وانظر املقاصد  

 »لةَامَُعامل ُينالد« حديث -١٧

 ال أصل له

   من كتب احلديثيشءيف وليس هو

، وتغين عنه األحاديث رش ونحو ذلكاألخالق وطيب املعويقصدون باملعاملة حسن 

 الصحيحة يف مكارم األخالق

 »ِيامةِ القِمَْوي إىلي ِتُم ويف أِ يفَُْرياخل«  حديث-١٨

 هال أصل ل

 يعين يف ، ولكن معناه صحيح، ال أعرفه- حجرابنيعين -قال شيخنا « خاويقال الس 

  املقاصد احلسنة» أن تقوم الساعةإىل ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق حديث

 )٣٣٧ص(

 »ُهَفصام ُُهارَ هنََُرص وق،ُهَ فقامُهيلُ لَ طاَل،ِؤمنُ املُيعِبَر ُاءَتالش«  حديث-١٩

 ضعيف

) ٣/١١٤( »الكامل« عدي يفابنو) ١٠٦١(يعىلوأبو) ١١٦٥٦ (»املسند« يفأمحد رواه 
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من طريق دراج أ السمح عن أ اهليثم عن ) ٤/٢٩٧( »السنن الكربى«والبيهقي يف) ٨/٣٢٥(

  وبطوله عند البيهقيً وعند مجيعهم خمترصا فذكره ¢ قال رسول اأ سعيد احلذري قال

ما هو بثقة « الرازيقال فضلك و »ثقة«  معابنأبو السمح قال  دراج ، ضعيفإسنادهو 

 وقال الدارقطين» فيف حديثه ضع« حاتم وقال أبو»منكر احلديث« وقال النسا» وال كرامة

 هتذيب »ثه مستقيمة إال ما كان عن أ اهليثم عن أ سعيديأحاد« داود وقال أبو»مرتوك«

 ) ٣/٢٠٨(التهذيب 

 ما كان هبذا ،يروي عن أ اهليثم عن أ سعيد «)١٢٣ص  (»الثقات«اه يفش ابنوقال 

 » فليس به بأساإلسناد

 يف حديثه عن أ ،صدوق« »تقريب التهذيب« حجر كالم أ داود فقال يفابنواعتمد  

 »اهليثم ضعف

 ما ذهب إىل حجر ابنفعكس كالم » ضعيف«  عند السخاوي إىل»فضع« فت كلمةوحتر 

 )٤٠٣- ٤٠٢ص  (» احلسنةاملقاصد« شاهابن ليهإ

  وا أعلم، وبخاصة يف أ اهليثم، ضعيف مطلقاًوالراجح عندي أن دراجاً 

 »ُهبَ رَفَرَ عْدََق فُهَسَْف نَفَرَ عْنَم« حديث -٢٠

 ال أصل له

 الكالم عىل قال أبو املظفر بن السمعا يف« )٦٥٧ص (» املقاصد احلسنة«قال السخاوي يف  

ا حي عن ،مرفوعاً إنه ال يعرف التحس والتقبيح العقيل من القواطع إ ى بن معاذ حيي و

 من عرف نفسه  وقيل يف تأويله إنه ليس بثابت وكذا قال النوويالرازي، يعين من قوله

 » ومن عرف نفسه بالفناء عرف ربه بالبقاء،باحلدوث عرف ربه بالقدم

احلاوي «من » همن عرف نفسه فقد عرف رب ه يف حديثَالقول األشب «وقال السيوطي يف

 »هذا احلديث ليس بصحيح« )٢/٣٥١( »للفتاوي

 »موضوع « تيمية أنه قالابنعن ) ٨٣ص (» موضوعاته«ونقل الشيخ القاري يف 

 ِ» اِ بنورُُرْظَنه ي فإن،ِ املؤمنَةَاسَِروا فُقات«  حديث-٢١

 ضعيف

  وثوبان، وأ أمامة، عمرابن و، وأ هريرة،ن حديث أ سعيد اخلدري مروي 

 أما حديث أ سعيد اخلدري

من طريق مصعب بن سالم عن عمرو بن قيس عن عطية عن ) ٤/١٣٢(فقد رواه الرتمذي  
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  ثم قرأ»فإنه ينظر بنور ا ،اتقوا فراسة املؤمن« ¢ قال رسول اأ سعيد اخلدري قال

 ]٧٥احلجر[♂م يف ذلك آليات للمتوسإن▬

 » غريب ال نعرفه إال من هذا الوجههذا حديث« قال الرتمذيو 

كثري «  حبانابن املديين وقال ابن مع وابن مصعب بن سالم ضعفه ، ضعيفإسنادهو 

 هتذيب »ضعيف منكر احلديث«  وقال الساجي»ًضعيف جدا« وقال البزار» تج بهالغلط ال حي

 )١٠/١٦١(لتهذيب ا

  وقال أبو داود، وأبو حاتم وأبو زرعة والنساأمحد ضعفه ، سعد العويفابن هو ،وعطية 

  )٢٢٦-٧/٢٢٥( هتذيب التهذيب »عتمد عليهُليس بالذي ي«

 أورده السيوطي يف  احلفظ وهو يسء،يف وهو حممد بن أ ليىلولعمرو بن قيس متابع ضع

 )٢/٢٧٨ (»الآللئ«

من طريق ) ١٠/٢٨١(» احللية«وأبو نعيم يف ) ٣/١٩١ (» بغدادتاريخ«اخلطيب يف ورواه  

 مرفوعاًحممد بن كثري عن عمرو بن قيس عن عطية عن أ سعيد اخلدري به 

  املديينابنقال  و»خرقنا حديثه« أمحد قال ،إسحاقوحممد بن كثري هو القريش الكويف أبو  

 » احلديثضعيف«  وقال أبو حاتم»منكر احلديث« وقال البخاري» كتبنا عنه عجائب«

 )٤١٩- ٩/٤١٨(هتذيب التهذيب 

اتقوا   كان يقالو بن قيس املال قالوالصواب ما رواه سفيان عن عمر« وقال اخلطيب 

 )٣/١٩١( تاريخ بغداد » وساق احلديث كذلكفراسة املؤمن

 وأما حديث أ هريرة

من طريق أ معاذ الصائغ عن احلسن ) ٣/١٤٧ (»وعاتوضامل« اجلوزي يف ابنفقد رواه  

  فذكره¢ قال رسول اعن أ هريرة قال

 وقال يشء ليس بىحيي بن حنبل وأمحدمعاذ هو سليامن بن أرقم قال أبو « اجلوزيابنقال  

 يروي عن الثقات حبان ابنوقال  مرتوك د والنسا والدارقطينالبخاري وأبو داو

 »عاتاملوضو

  عمرابنوأما حديث 

 ثنا الياممي بن حممد بن عمر أمحدمن طريق ) ٤/٩٤ (»األولياءحلية «نعيم يف فقد رواه أبو 

 ¢ قال رسول ا عمر قالابنعامرة بن عقبة ثنا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن 

 فذكره

 »جهميمون  نكتبه إال من هذا الوغريب من حديث  «نعيمقال أبو 
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 ىحييفيه الفرات بن السائب قال « وقال) ٣/١٤٦(» املوضوعات« اجلوزي يف ابنوأورده  

 » مرتوك احلديث قال البخاري والدارقطينيشءليس ب

 )١٧/١٢١ ( جرير أخرجه يف التفسريابنن بأ )٢/٢٧٨ (»لئالآل«به السيوطي يفوتعق 

 اممي من عهدتهليا  فربئ،ات به الفر ثنامدنا احلس بن حم بن حممد الطويس حدثأمحدحدثنا 

  فيه الفرات بن السائب وهو مرتوك كام تقدم ويبقىقلت 

 وأما حديث أ أمامة

) ٦/١١٨(» احللية«وعنه أبو نعيم يف ) ٧٤٩٧ (»برياملعجم الك«فقد رواه الطربا يف 

معاوية بن صالح عن من طريق عبد ا بن صالح حدثين ) ٥/٩٩(» تاريخ بغداد«واخلطيب يف 

  فذكره قال¢شد بن سعد عن أ أمامة عن النبيرا

ا بن صالح وهو كاتب فيه عبد  «وقال) ٣/١٤٦(» املوضوعات«  اجلوزي يفابنورده وأ 

 يروي عن الثقات ما ليس من حديث  حبانابن وقال يشء ليس هو ب بن حنبلأمحد قال ،الليث

 »األثبات

) ٥/٢٥٨(هتذيب التهذيب  »ليس بثقة«  وقال النسا،ة بالكذبجزر ورماه صالح قلت

عىل رشط  «وقال السيوطي » حسنإسنادهو« »جممع الزوائد«ومع كل هذا قال اهليثمي يف

 )٢/٢٧٩ (لئ الآل»احلسن

 وأما حديث ثوبان

ل بن ما املؤ ثن قالسليامن بن سلمةمن طريق ) ١٧/١٢٢ (»التفسري« جرير يف ابنفقد رواه  

نا وهب بن منبه عن ث  قال أبو املعىل أسد بن وداعة الطاثنا  قالسعيد بن يوسف الرحبي

 بنور  فإنه ينظر،احذروا فراسة املؤمن «¢ قال رسول ا قالطاوس بن كيسان عن ثوبان

 » وينطق بتوفيق ا،ا

 ابنوقال  »ال يشتغل بهومرتوك احلديث « حاتم قال أبو، اخلبائري هوسليامن بن سلمة 

 )٤/١٢٢( اجلرح والتعديل »كان يكذب« اجلنيد

 )١٢٢(الضعفاء واملرتوك  »يشء بسلي« وقال النسا 

 »ًمنكر احلديث جدا«  حبانابن وقال »منكر احلديث« حاتم قال أبو ،املؤمل بن سعيدو 

 )٤/٢٢٩(امليزان 

 ابن و)٦٩٣٥ (والبزار) ٢٩٥٦ (»األوسطملعجم ا« رواه الطربا يف،وللحديث شاهد ضعيف 

 قال رسول  قالأنس عن ثابت عن أ برش املزلق من طريق )١٧/١٢١(جرير يف التفسري 

 »مً وجل عبادا يعرفون الناس بالتوسعز  إن« ¢ا
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» بالقويشيخ ليس « زرعةلريبوعي، قال أبوا  املزلق هو بكر بن احلكم التميميبرشأبو 

 هقال ً منكراً خرباروى« وقال الذهبي) ١/٤٨٠(هذيب وهتذيب الت) ٢/٣٨٣(رح والتعديل اجل

امليزان »م الناس بالتوس يعرفونً  رجاالإن  قال¢ عن النبيأنسعن ثابت عن حاتم أبو

)١/٣٤٤(  

 )١٠/٢٦٨(جممع الزوائد  » حسنإسناده« فقال وتساهل اهليثمي كعادته

َ ملعاًََبت ُاهَوَ هَى يكونكم حتُدَ أحُنِمُْؤيال «  حديث-٢٢  » بهُئتِا جِ

 ضعيف

من طريق ) ٤/٣٦٩ (»تاريخ بغداد«واخلطيب يف) ١/١٨٥(» ةنرشح الس«رواه البغوي يف  

م بن محاد حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن عقبة بن ْيَعُن

  فذكره قال¢لعاص عن النبيبن اأوس عن عبد ا بن عمرو 

ب  ولكنه صاحءليس يف احلديث بيش«  معابن قال فيه ، نعيم بن محاد، ضعيفإسنادهو 

 هتذيب التهذيب »ة كثري الوهمنإمام يف الس« ينوقال الدارقط» ضعيف «وقال النسا» ةنُس

)٤٦٣-١٠/٤٥٨( 

حديث صحيح  «وقال) ٤١(حديث رقم » حديثاً األربع«واحلديث أورده النووي ضمن  

 » صحيحإسناد ب»احلجة« يناه يف كتابوُر

 »ًتصحيح هذا احلديث بعيد جدا من وجوه«  رجب احلنبيل بقولهابنبه وتعق 

 ً ملخصةأذكرها، ووذكر أربعة أوجه يف بيان ضعفه 

  ضعف نعيم بن محاد وقد انفرد بهًأوال

 إسناده  االختالف عىل نعيم يفثانياً

  جهالة عقبة بن أوس السدويسثالثاً

  االنقطاع لعدم سامع عقبة بن أوس من عبد ا بن عمرورابعاً

 )٣٢٢ص(» جامع العلوم واحلكم«انظر 

ِاملؤمن حلْوي«  حديث-٢٣ ُ« 

 ال أصل له

 )٦٨٥ص ( املقاصد » إنه باطل ال أصل لهقال شيخنا« قال السخاوي 

  »ب احللواملؤمن حلو حي «)١٠٢(»  املوضوعةاألحاديث«يف وذكر الصغا  

قلب املؤمن حلو « مرفوعاً موىس اجلوزي من حديث أ بنال) ٣/١٩(» املوضوعات«ويف
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 تاريخ »هو الذي وضعه « قال اخلطيب،ل ويف سنده حممد بن العباس بن سهي»حيب احلالوة

 )٣/١١٤(بغداد 

 »ٌاءَفِش ِنِمُْؤ املُْقيِر« حديث -٢٤

 ال أصل له

ان اليشء نس كان إذا اشت اإل¢ أنه)١(يح ففي الصح،معناه صحيح «قال السخاوي

، تربة  « ثم رفعها وقال،األرضب -يعين سبابته- قال بأصبعه ؛أو كانت به قرحة أو جرح بسم ا

  )٣٧٣ص( املقاصد »يشفى سقيمنا، بإذن ربنا -أي ببصاق بين آدم- أرضنا، بريقة بعضنا

 » عبدي املؤمنُين قلبَعِسَ و ولكن،ِريضَام وال أَين سَعِسَما و«  حديث-٢٥

 ال أصل له

ووسعين « وذكره بلفظ»   يسعينقال ا« بلفظ) ٣/١٤(» اإلحياء« يف الغزايلذكره  

 »قلب عبدي املؤمن الل الوادع

 »ً أر له أصال« جه العراقيوقال خمر 

 »¢ معروف عن النبيإسناد  لهس لي،ياترسائيلهذا مذكور يف اإل«  تيميةابنوقال  

 )٦٧(اص صُ القأحاديث

 »ِِهلَمَ من عٌ خريِة املؤمنني«  حديث-٢٦

 ضعيف

 ، وعبد ا بن عباس، والنواس بن سمعانأنس و،روي من حديث سهل بن سعد

 فأما حديث سهل

 من طريق )٣/٢٥٥(نعيم يف احللية  وعنه أبو)٥٩٤٢( »ريالكباملعجم « رواه الطربا يفف 

 بن قيس الكندي ثنا أبو حازم عن سهل بن سعد ىحيي بن دينار احلريش ثنا حاتم بن عباد

  وكل، وعمل املنافق خري من نيته،نية املؤمن خري من عمله« ¢ قال رسول االساعدي قال

 »قلبه نور نار يف ً فإذا عمل املؤمن عمال،يعمل عىل نيته

 وفيه حاتم بن عباد بن ،رواه الطربا« وقال) ١/١٠٩ (»جممع الزوائد«وأورده اهليثمي يف  

 » وبقية رجاله ثقات،دينار و أعرفه

                                                        

 £من حديث عائشة) ٢١٩٤(ومسلم برقم ) ٥٧٤٥(أخرجه البخاري برقم  (١)
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 ) ٦/٢٩٢(فيض القدير  »طلق احلافظ العراقي أنه ضعيف من طريقهأو« قال املناوي 

) ٨/٢٩٩(لبخاري يف التاريخ الكبري  وقد ترمجه ا، بن قيس الكندي  أجد من وثقهىحييو

  )٥٩٥ص( التقريب »مستور«  حجرابن وقال ،ًو يذكر فيه جرحاً وال تعديال

 ى بن قيس الكندييحي ضعيف جلهالة حاتم بن عباد وفاإلسناد

 من طريق سليامن النخعي عن أ حازم به) ٩/٢٣٧ (»تاريخ بغداد« ورواه اخلطيب يف

 كذاب باتفاق علامء اجلرح ،ليامن بن عمرو النخعي أبو داودهو سوسليامن النخعي  

 )١٠(والتعديل كام تقدم يف احلديث رقم 

  أنسوأما حديث 

ان ف  من )١٤٠(  والقضاعي يف مسند الشهاب)١٧٦-٩/١٧٥(رواه البيهقي يف شعب اإل

  »نية املؤمن أبلغ من عمله« مرفوعاً أنسار عن ثابت عن طريق يوسف بن عطية الصف

 » ضعيفإسنادهذا « وقال البيهقي

  يوسف بن عطية متهم بالوضعقلت 

 وأما حديث النواس بن سمعان

عن  من طريق عثامن بن عبد ا الشامي ثنا بقية) ١٤١(فرواه القضاعي يف مسند الشهاب  

ة ني« ¢ قال رسول ابحري بن سعد عن خالد بن معدان عن النواس بن سمعان الكال قال

 » ونية الفاجر رش من عمله،املؤمن خري من عمله

 ليس وقد عنعندوبقية يدلس رش ت وضاع وهذا موضوع هبذا اإلسناد، عثامن الشامي

 وأما حديث عبد ا بن عباس

ة ) ١(برقم » مسنده«فراه الربيع بن حبيب البرصي يف  حدثين أبو عبيدة مسلم بن أ كر

نية املؤمن خري من  « قال¢ألزدي عن عبدا بن عباس عن النبيالتميمي عن جابر بن زيد ا

 »عمله

ة التميمي، ترمجه صالح الدين الصفدي يف  ) ١/١٤١(» رَوَالشعور بالع«مسلم بن أ كر

 فقيه من علامء اإلباضية كان مرجعاً يف ذلك وكان أعور ويلقب ،كنيته أبو عبيدة« فقال

 »بالقفاف

 »ض عىل اخلروجوكان أعور، ويقال له القفاف، وكان حير «ويف األعالم للزركيل 

  وجمهول احلال يف احلديثفهذا خارجي إبايض صاحب بدعة  

 وأما حديث أ موىس األشعري
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من طريق شعيب بن  )الغرائب امللتقطة-٣/١٠٣ (»مسند الفردوس« فرواه الديلمي يف

عن أ هريرة منصور بن يعقوب عن  ويإدريس عن عيل بن أمحد عن أمحد بن عبد ا اهلر

إن ا عز وجل ،نية املؤمن خري من عمله« موىس مرفوعاً سعيد عن قتادة عن أ بردة عن أ  و

 »خيالطه الرياء  والعمل، وذلك أن النية ال رياء فيها،عىل نيته ما ال يعطيه عىل عمله ليعطي العبد

 الكذاب باريياجلو فإ أظنه ،هلروي آفته أمحد بن عبد ا ا، وهذا موضوعقلت

دجال من  «)١/١٤٢ ( الضعفاء قال ابن حبان يف ومن هذه الطبقة، فإنه من أهل هراةاملشهور،

 »، كذابالدجاجلة

 )٧٠٢ص( املقاصد ه كلها ضعيفةوذكر السخاوي أن احلديث طرق

 »املؤمن ليس بحقود« حديث -٢٧

 ال أصل له 

 وقال خمرجه احلافظ العراقي) ١/٤٦( ء علوم الدينأورده الغزايل يف إحيا 

 )١٢٢٦(وانظر املقاصد  » أقف له عىل أصل« 

 ومعناه صحيح 

 كتاب العلم

 » العلم فريضة عىل كل مسلمَب طل فإن، ولو بالصَلمِوا العُبلُْطا«  حديث-٢٨

 موضوع

شعب « والبيهقي يف )٢/١٠٦(»أخبار أصبهان« وأبو نعيم يف) ٤/١١٨(عدي ابنرواه  

ان  ،٧٢ص (»الرحلة يف طلب احلديث« ويف) ٩/٣٦٤ (»بغدادتاريخ «  واخلطيب يف)١٥٤٣ (»اإل

كلهم من طريق احلسن بن عطية ثنا أبو عاتكة ) ١/٧(» بيان العلم«  عبد الرب يفابنو) ٧٦ ،٧٥

  فذكره¢قال رسول ا  بن مالك قالأنسطريف بن سليامن عن 

 »وي من أوجه كلها ضعيفةُ وقد ر، ضعيفإسنادهو هذا حديث متنه مشهور«هقيقال البي 

من طريق محاد بن خالد اخلياط قال حدثنا طريف ) ٢/٢٣٠ (»الضعفاء«ورواه العقييل يف

ما  ، ولو بالصقوله«  عدي حيث قالابن وهبذه الرواية يتعقب عىل بن سليامن أبو عاتكة به

 وكذا »التاريخ«بعه اخلطيب يف وت»أنس عطية عن أ عاتكة عن أعلم يرويه غري احلسن بن

 )١/٢١٥ (»املوضوعات«  اجلوزي يفابناحلاكم فيام قاله 

 )٤/٤٩٤( اجلرح والتعديل »منكر احلديث«  قال البخاري،وطريف أبو عاتكة 
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 ) ٣٣٥(  الضعفاء واملرتوك»ليس بثقة« وقال النسا 

 )٤/٥٤٢ (»امليزان«رف بوضع احلديثوذكره السليام فيمن ع 

 املجروح »باطل ال أصل له « حبانابن ولذلك قال ، يف غاية الضعفإسناده فاحلديث 

 )١/٢١٥ (»املوضوعات« اجلوزي يفابنوأورده  )١/٤٨٩(

 سقال قال العإبراهيم بن إسحاق من طريق يعقوب بن »بيان العلم«  عبد الرب يفابنورواه  

  بهأنس عن الزهري نا سفيان بن عيينة عن ريا ببيت املقدس قالن حممد الفنا عبيد ب

 )٤/٤٤٩( امليزان »كذاب«  قال الذهبي،إسحاقويعقوب بن  

 اجلويباري بن عبد ا أمحديف ترمجة ) ١/١٧٨ (عدي ابنوقال  

مة عن أ  عن حممد بن عمرو عن أ سلموىس عن الفضل بن أيضاً كرام عنه ابنث وحد« 

 » فذكرهقال ¢هريرة عن النبي

 )١/١٠٧( امليزان »ُممن يرضب املثل بكذبه« الذهبي قال ، كذاباجلويباريو 

 أبو  وهم كام تقدم،اب مداره عىل ثالثة من الكذ»طلبوا العلم ولو بالصا« فحديث 

  موضوعفاحلديث ،اجلويباري و، العسقالإسحاق، ويعقوب بن عاتكة

   فبيانه يف اآل»طلب العلم فريضة عىل كل مسلم «وهو أما آخر احلديثو 

َطلَب العلْم ف« حديث -٢٩ ِ ِ
ُ  »ٍِملْسُ مٌريضة عىل كلَ

 ضعيف

 واحلس بن عيل، وعبد ا بن عمر، وعبد ا بن مسعود، ،روي من حديث أنس، وعيل 

   وابن عباس،وجابر، وأ سعيد

  فأما حديث أنس

وابن ) ٩رقم  (»األوسط« والطربا يف) ٢٨٣٧رقم (يعىل وأبو) ٢٢٤رقم (اه ابن ماجه فرو

مجيعاً من طريق حفص بن ) ١/٧(» بيان العلم« وابن عبد الرب يف) ٢/٣٨٢(» الكامل« عدي يف

 ¢ قال رسول اسليامن حدثنا كثري بن شنظري عن ابن سريين عن أنس بن مالك قال

  فذكره

وواضع العلم عند غري أهله كمقلد اخلنازير اجلوهر واللؤلؤ «  زيادةوعند ابن ماجه

 »والذهب

وهو صدوق ) ٥٥٩-١/٥٥٨(» امليزان« انظر ًوحفص بن سليامن املقرئ ضعيف جدا 

ا أ إ   من سوء احلفظ يف احلديثُمقرئ و
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 )٦/٧٠ (»الكامل«»ليس بيشء «وكثري بن شنظري قال ابن مع

هذا إسناد ضعيف لضعف حفص بن  «)١/٣٠(»مصباح الزجاجة« يفوقال البوصريي  

 »سليامن

من طريق حممد بن مصفى ) ٢٢رقم (»الصغري«و) ٢٠٢٩رقم (»األوسط« ورواه الطربا يف 

قال حدثنا العباس بن إسامعيل اهلاشمي قال حدثنا احلكم بن عطية عن عاصم األحول عن أنس 

 به

كان يدلس تدليس  «زرعةوقال أبو» طاًكان خمل«  قال صالح جزرة،حممد بن مصفى 

 )٩/٤٦١(» هتذيب التهذيب«»التسوية

هتذيب «»ضعيف« وقال النسا ،»ليس هو باملت «حاتم قال أبو،حلكم بن عطيةوا 

 )٢/٤٣٦(» التهذيب

) ٢/٥٢(» أخبار أصبهان« وأبو نعيم يف) ٢٤٨٣رقم (» األوسط«ورواه الطربا أيضاً يف  

ان«يهقي يف والب وابن عبد الرب يف ) ٤/١٥٦(» تاريخ بغداد« واخلطيب يف) ١٥٤٤ (»شعب اإل

 من طرق عن زياد بن ميمون عن أنس به )١/٨(» بيان العلم«

 وزياد بن أ ، وزياد بن أ عامر،يقال له زياد أبو عامر«  قال الذهبي،بن ميمون وزياد 

 وقال البخاري »كان كذاباً « يزيد بن هارون قال» يدلسونه لئال يعرف يف احلال،حسان

 )٢/٩٤(» امليزان«و) ٣/١٨٥ (»اجلرح والتعديل«»تركوه«

من ) ١/٩ (»بيان العلم« وابن عبد الرب يف) ٨٣٨١رقم  (»األوسط« ورواه الطربا أيضاً يف 

 طرق عن إسامعيل بن عياش عن يونس بن يزيد األييل عن الزهري عن أنس به

إسامعيل   يف روايته عن غري الشامي وهذا منها  بن عياش ضعيفو

ان«والبيهقي يف ) ١/٧ (»بيان العلم« وابن عبد الرب يف) ٢/٣٧٠(ورواه ابن عدي    »شعب اإل

 من طريق حسان بن سياه ثنا ثابت عن أنس به) ١٥٤٥(

ا ال يشبه يأ عن األثبات « حسان بن سياه ضعفه ابن عدي والدارقطين وقال ابن حبان 

 )١/٤٧٨ (»امليزان«»حديثهم

من طريق إسامعيل بن عياش عن أ سهل عن مسلم املال عن ) ٢/٤٣٥(ورواه ابن عدي  

 أنس به

إسامعيل بن ) ٢/٢٤٤ (»هتذيب التهذيب«وأبو سهل هو حسام بن مصك مرتوك احلديث  و

 م املال منكر احلديثيف روايته عن غري الشامي وهذا منها، ومسل عياش تقدم أنه ضعيف

حدثنا رسيج حدثنا أبو حفص األبار عن رجل من أهل الشام عن ) ٥/٢٨٣(ورواه أبو يعىل  
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 قتادة عن أنس به

إسناده ضعيف جلهالة الرجل من أهل الشام   و

من طريق موىس بن داود قال نا محاد بن ) ١/٦٨ (»العلل املتناهية«ورواه ابن اجلوزي يف 

  »موىس بن داود جمهول«  وقال ابن اجلوزين أنس بهسلمة عن قتادة ع

من ) ١/٧٠ (»العلل املتناهية«وابن اجلوزي يف) ٩/١١١ (»تاريخ بغداد«ورواه اخلطيب يف

طريق أمحد بن الصلت بن املغلس احلام قال حدثنا برش بن الوليد قال نا أبو يوسف عن أ 

 فذكره ¢ قال رسول احنيفة قال سمعت أنس بن مالك يقول

 «  وقال أيضاً» وضعه أمحد بن الصلت،وهذا احلديث باطل هبذا اإلسناد« قال اخلطيب 

حفوظ عن أ يوسف،يروه عن برش غري أمحد بن الصلت  وال يثبت أل حنيفة سامع ، وليس 

 )٤/٢٠٨(تاريخ بغداد  »من أنس بن مالك

قال يل   عبد الواحد بن عيل األسدي قالحدثين) ١٠/٣٧٥(وقال اخلطيب يف تاريخ بغداد  

 روى ابن بطة عن البغوي عن مصعب بن عبد ا عن مالك عن الزهري حممد بن أ الفوارس

  فذكره قال¢عن أنس عن النبي

وهذا احلديث باطل من حديث مالك، ومن حديث مصعب عنه، ومن « قال اخلطيب  

 » واحلمل فيه عىل ابن بطة،سناد هبذا اإل  وهو موضوع،حديث البغوي عن مصعب

إمام لكنه ذو « قال الذهبي ن بطة العكربي الفقيه وابن بطة هو عبيد ا بن حممد بقلت 

 )٣/١٥ (»امليزان«»أوهام

أخربنا القايض أبو العالء حدثنا أبو احلسن عيل بن خفيف بن عبد ) ١١/٤٢٤(وقال اخلطيب  

ي حدثنا عبيد ا بن موىس عن ا الدقاق حدثنا أبو احلس حم مد بن أمحد بن يزيد الكد

طلب العلم « ¢ قال النبي سمعته يقولً، ما سمعت من أنس إال حديثاً واحدااألعمش قال

 »فريضة عىل كل مسلم

 »كان يسء احلال يف الرواية غري مريض«  قال اخلطيب،وعيل بن خفيف 

من طريق ) ١/٦٧(» العلل املتناهية«بن اجلوزي يفوا) ٤/٢٥٠ (»الضعفاء«ورواه العقييل يف 

  حجاج بن نصري قال حدثنا املثىن بن دينار اجلهضمي عن أنس به

 »الرواية يف هذا الباب فيها ل« ثم قال» يف حديثه نظر«  قال العقييل،واملثىن بن دينار

ان«والبيهقي يف) ١/٨ (»بيان العلم«ورواه ابن عبد الرب يف  وابن اجلوزي ) ١٥٤٦ (»شعب اإل

   قالإبراهيممن طريق عبد القدوس عن محاد بن أ سليامن عن ) ١/٦٨(» العلل املتناهية«يف

 »طلب العلم فريضة عىل كل مسلم« ¢ قال رسول ا قالأسمع من أنس إال حديثاً عنه
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 ،)٧٤٧٨(ار  بن سالم عند البزإبراهيموتابعه  عبد القدوس هو ابن حبيب الدمشقي كذاب 

ا رواه البزار«  وقال الذهبي، ضعفه األزديإبراهيمو  )١/٣٦ (»امليزان«»بل ال يعرف إال 

من طريق احلسن بن ) ١/٦٨ (»العلل املتناهية«وابن اجلوزي يف) ٤/٢٠٩(ورواه ابن عدي  

  التيمي عن أنس بهإبراهيم نا عبد ا بن خراش عن العوام بن حوشب عن عرفة قال

 وقال أبو »ليس بيشء«  وقال أبو زرعة»منكر احلديث«  قال البخاري،بد ا بن خراشوع 

 )٢/٤١٣ (»امليزان«»ذاهب احلديث« حاتم

العلل «وابن اجلوزي يف) ١/٧ (»بيان العلم«وابن عبد الرب يف) ٣/٢٥٧(ورواه ابن عدي  

ن عن سليامن بن قرم عن  بن حساحييى نا من طريق جعفر بن مسافر قال) ١/٦٩ (»املتناهية

 ثابت البنا عن أنس به

 )٢/٢١٩ (»امليزان«»ليس بيشء«  بن معحييى قال ،وسليامن بن قرم 

من طريق عمران بن عبد ا قال أخربنا حممد ) ١/٧٠(ورواه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية  

 بن حفص عن ميرسة بن عبد ا عن موىس بن جابان عن أنس به

 »عمران بن عبد ا ضعفوه «ل ابن اجلوزيقا 

) ١٣/٢٢٢( ميرسة بن عبد ربه كام يف تاريخ بغداد  وميرسة بن عبد ا صوابهقلت 

  وموىس بن جابان  أجد له ترمجة،وميرسة هذا كذاب

 من طريق حممد بن سليامن بن أ داود قال) ١/٧١ (»العلل املتناهية«ورواه ابن اجلوزي يف

  معان بن رفاعة قال نا عبد الوهاب بن بخت عن أنس بهنا

 وفيه حممد ، يستحق الرتك وقال ابن حبان،معان بن رفاعة ضعفه حييى« قال ابن اجلوزي 

 » هو منكر احلديثبن سليامن قال أبو حاتم الرازي

 سعيد من طريق سليامن بن كران ومسلم بن) ١/٧١ (»العلل املتناهية«ورواه ابن اجلوزي يف 

  نا نافع قال نا أبو عامر عن أنس بهالثقفي قاال

) ٢/١٣٨(» الضعفاء الكبري« »الغالب عىل حديثه الوهم« وسليامن بن كران قال العقييل 

 ومسلم بن سعيد الثقفي  أجد له ترمجة

من طريق سليامن بن ) ١/٧١(» العلل املتناهية«وابن اجلوزي يف) ٣/٢٩٣(ورواه ابن عدي  

 نا األوزاعي عن إسحاق بن عبد ا عن أنس به مة هو اخلبائري قال حدثنا بقية قالسل

 ) ٤/١٢٢ (»اجلرح والتعديل«»مرتوك احلديث«  وقال أبو حاتم،مي بالكذبُواخلبائري ر

 كل ما يروى يف ذلك عن ،وهذا احلديث قد روي عن أنس من وجوه وأسانيد «قال البزار

 »أنس ليس بالقوي
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 كلها معلولة ال حجة يف يشء منها ،إنه يروى عن أنس من وجوه كثرية«  ابن عبد الربوقال

 )١/١٣ (»جامع بيان العلم«»العلم باحلديث من جهة اإلسناد عند أهل

، والبعض اآلخر ًبعضاً ألن بعضها ضعيف ضعفاً شديداوال تصلح هذه الطرق لتقوية بعضها 

ط بأسانيد عن أمثال د الضعفاء واملخلوالزهري، وتفرمن رواية ضعفاء إىل حفاظ كاألعمش 

  هؤالء مشعر بأن هذه الروايات موهومة، فهي خطأ ومردودة

  وأما حديث عيل بن أ طالب

) ١/٦٤ (»العلل املتناهية«وابن اجلوزي يف) ٤٠٨-١/٤٠٧ (»تاريخ بغداد«فرواه اخلطيب يف 

 نا جعفر بن حممد نا أبو عبد ا حممد بن أيوب قال  السمرقندي قالإبراهيممن طريق حممد بن 

قال نا سليامن بن عبد العزيز بن عمران قال حدثين أ عن حممد بن عبد ا بن احلسن عن عيل 

 »طلب العلم فريضة عىل كل مسلم« ¢ قال رسول ابن احلس أن علياً قال

جعفر بن حممد مها يف مد بن أيوب و وحم،السمرقندي حيدث باملناكري« وقال ابن اجلوزي 

 »غاية الضعف

العلل «وابن اجلوزي يف ) ١/٤٤(» هواملتفقالفقيه «واخلطيب يف ) ٥/٢٤٢( عدي ورواه ابن 

من طريق عيىس بن عبد ا قال أخرب أ عن أبيه عن جده عن عيل عن ) ١/٦٥(» املتناهية

طلب العلم الفقه « ظه عند ابن اجلوزيولف» طلب الفقه فريضة عىل كل مسلم«  قال¢النبي

  »فريضة عىل كل مسلم

عيىس بن عبد ا هو عيىس بن عبد ا بن حممد بن عمر بن عيل بن أ طالب، قال  

 »يروي عن آبائه أشياء موضوعة« وقال ابن حبان» مرتوك احلديث« الدارقطين

 )٣/٣١٥(»امليزان«

 وأما حديث احلس بن عيل

 حدثنا أمحد بن )٥/٢٠٤(ومن طريقه اخلطيب ) ٦٠رقم(لطربا يف املعجم الصغري افرواه  

ان ومائت حدثنا سليامن بن عبد العزيز بن حييى  بن أ العباس اخلوارزمي ببغداد سنة سبع و

أ ثابت املديين حدثنا أ حدثنا حممد بن عبد ا بن احلس عن عيل بن احلس بن عيل عن أبيه 

 »طلب العلم فريضة عىل كل مسلم« ¢ قال رسول االق

رواه الطربا يف الصغري وفيه عبد « وقال) ١/١٢٠ (»جممع الزوائد«وأورده اهليثمي يف 

 »ًالعزيز بن أ ثابت ضعيف جدا

امليزان  »الحيتج به« وأمحد بن حييى اخلوارزمي شيخ الطربا قال الدارقطين قلت 

)١/١٦٢( 
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 حديث عبد ا بن عمروأما 

من طريق أمحد بن ) ١/١٧٩(وابن عدي ) ١/١٥٢ (»كتاب املجروح«فرواه ابن حبان يف

 قال رسول  عرضت عىل مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال بن موىس قالإبراهيم

 »طلب العلم فريضة عىل كل مسلم« ¢ا

 وال من ، وال من حديث نافع، عمرهذا حديث ال أصل له من حديث ابن« قال ابن حبان 

ا هو حديث أنس بن مالك،حديث مالك  » وليس بصحيح، إ

شيخ يروي عن مالك ما  حيدث به قط، ال  « بن موىسإبراهيموقال ابن حبان يف أمحد بن  

 »حتل الرواية عنه عىل سبيل االحتجاج

 )١/٦٥ (»العلل املتناهية«وأورده ابن اجلوزي يف 

من طريق حممد بن ) ١/٦٥(»العلل املتناهية«وابن اجلوزي يف) ٦/١٥٨( عدي ورواه ابن 

 عبد امللك قال ثنا نافع عن ابن عمر به

اجلرح  »كان يضع احلديث ويكذب«  قال أمحد بن حنبل،حممد بن عبد امللك األنصاري 

 )٨/٤(والتعديل 

ن سعد وقرأت عىل مالك  ثنا الليث بإبراهيممن طريق موىس بن ) ٦/٣٤٨(ورواه ابن عدي  

 عن نافع عن ابن عمر به

 وقال ،»مرتوك«  وقال الدارقطين وغريه، كذبه حييى، أبو عمران املروزيإبراهيمموىس بن  

 )٤/١٩٩(امليزان  »شيخ جمهول« ابن عدي

من طريق أ البخرتي ثنا حممد بن أ محيد عن نافع عن ابن عمر ) ٧/٦٥(ورواه ابن عدي  

العلل «ورواه ابن اجلوزي يف  »طلب العلم فريضة عىل كل مؤمن« ¢ اقال رسول

 وقال ، ليس بيشءحييىحممد بن أ محيد قال « من طريق ابن عدي وقال) ٦٦-١/٦٥(» املتناهية

 » ال حيتج بهابن حبان

 كذبه أمحد بن حنبل وابن مع وإسحاق ،البخرتي هو وهب بن وهب بن كثريوأبو قلت 

 )٩/٢٦(اجلرح والتعديل  راهويهبن 

من ) ١/٦٦(ومن طريقه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية ) ٢/٥٨(ورواه العقييل يف الضعفاء  

طريق روح بن عبد الواحد القريش قال حدثنا موىس بن أع عن ليث بن أ سليم عن جماهد 

 عن ابن عمر به

ليس  «وقال أبو حاتم» ابع عىل حديثهال يت « قال العقييل،روح بن عبد الواحد القريش 

    وليث بن أ سليم قال أمحد) ٣/٤٩٩( اجلرح والتعديل »باملتقن روى أحاديث فيها صنعة
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 )٣/٤٢(امليزان  »مضطرب احلديث«

 وأما حديث عبد ا بن مسعود

) ٥/١٦٢(وابن عدي) ٥٩٠٨رقم(» ألوسطا«و) ١٠٤٣٩رقم (»الكبري«فرواه الطربا يف  

من طريق اهلذيل بن ) ١/٦٦(»العلل املتناهية«وابن اجلوزي يف) ٢/٣٠٠ (»حاملوض«واخلطيب يف

 اجلام حدثنا عثامن بن عبد الرمحن عن محاد بن أ سليامن عن أ وائل شقيق بن سلمة إبراهيم

 »طلب العلم فريضة عىل كل مسلم« ¢ قال رسول اعن عبد ا بن مسعود قال

  وقال النسا والدارقطين»يكذب «، قال ابن مععبد الرمحن الزهري الوقايصبن عثامن 

  )٣/٤٣(امليزان  »مرتوك«

 وأما حديث جابر بن عبد ا

العلل «ابن اجلوزي يف و) ٢٥٦ص (»املعجم« وابن املقرئ يف) ٦/١٥٧(فرواه ابن عدي  

د بن عبد امللك األنصاري عن ابن  بن صالح الوحاظي عن حممحييىمن طريق ) ١/٦٧(» املتناهية

 »طلب العلم فريضة عىل كل مسلم« ¢ قال رسول ااملنكدر عن جابر قال

 )٣/٦٣١( امليزان »يضع احلديث ويكذب«  قال أمحد،حممد بن عبد امللك األنصاري 

  وأما حديث أ سعيد اخلدري

وابن اجلوزي ) ٤/٤٢٧ (»تاريخال« واخلطيب يف) ٨٥٦٧رقم  (»األوسط« فرواه الطربا يف 

من طريق حييى بن هاشم السمسار قال ثنا مسعر بن كدام عن ) ٧٢-١/٧١ (»العلل املتناهية« يف

 »طلب العلم فريضة عىل كل مسلم« ¢ قال رسول اعطية عن أ سعيد اخلدري قال

يى بن هاشم رواه الطربا وفيه حي «وقال) ١/١٢٠(» جممع الزوائد«وأورده اهليثمي يف  

 »السمسار كذاب

 وعطية هو العويف ضعيف قلت 

 وأما حديث ابن عباس

 وابن اجلوزي يف) ٣/٤١٠(» عفاءالض«والعقييل يف) ٤٠٩٦رقم (»األوسط«فرواه الطربا يف 

من طريق عبد ا بن عبد العزيز بن أ رواد قال نا عائذ بن أيوب ) ١/٦٦(» العلل املتناهية«

 قال رسول وس قال نا إسامعيل بن أ خالد عن الشعبي عن ابن عباس قالرجل من أهل ط

 »طلب العلم فريضة عىل كل مسلم« ¢ا

حدثنا موىس بن إسحاق حدثنا أبوبكر حدثنا سفيان بن عيينة عن  «)٣/٤١١(قال العقييل  

فاق من ً ما علمت أن أحدا كان أطلب للعلم يف أفق من اآلأيوب بن عائذ عن الشعبي قال

 » وعبد ا بن عبد العزيز أخطأ يف اإلسناد وامل وقلب اسم أيوب، هذا هو احلديثمرسوق



٤٠ 

 

رواه الطربا يف األوسط وفيه عبد « وقال) ١/١٢٠ (»املجمع«واحلديث أورده اهليثمي يف 

 ً»ا بن عبد العزيز بن أ رواد ضعيف جدا

وكلها معلولة، » علم فريضة عىل كل مسلمطلب ال« هذا ما وقفت عليه من طرق حديث 

ها من رواية الكذا  ومن حسنه كاحلافظ املزي أو ،ب واملتهم بالكذب واملرتوكوأك

 صححه كالسيوطي فام أمعن النظر

 قال السخاوي 

وسبقه   وقد روي من أوجه كلها ضعيفة،وإسناده ضعيف  متنه مشهورقال البيهقي« 

 إنه  يثبت عندنا يف  عنه فقال١/٧٥) العلل املتناهية(ام حكاه ابن اجلوزي يف اإلمام أمحد في

 أما معناه فصحيح يف الوضوء ، إنه  يصحهذا الباب يشء، وكذا قال إسحاق بن راهويه

وقال   وبيانيضاحإ وتبعه ابن عبد الرب بزيادة والصالة والزكاة إذا كان له مال وكذا احلج وغريه

 ومثل به ابن الصالح ، فيه إسناد¢ إنه  يصح عن النبيلنيسابوري احلافظأبو عيل ا

 )٤٤٢(املقاصد  »للمشهور الذي ليس بصحيح، وتبع يف ذلك أيضاً احلاكم

  تنبيه

 )٤٤٢(ص » املقاصد«قال السخاوي يف

 ،قهوليس هلا ذكر يف يشء من طر» ةَِملْسُوم« قد أحلق بعض املصنف بآخر هذا احلديث« 

إن كان معناها صحيحاً  »و

احلديث ضعيف لكن  والتخريج السابق ذلك يف  وقد تب، هو كام قال السخاويقلت 

 ات والعباداتصح به املعتقدتاه صحيح يف وجوب طلب العلم الذي معن

 »ِدْح اللإىل ِدَْه من املَملِْوا العُبلُْاط« حديث -٣٠

 أصل له ال

 و يذكره أحد ممن ،¢ يذكره البعض مرفوعاً إىل النبي ،األلسنةًوهو مشتهر جدا عىل  

ة املشتهرةاألحاديثصنف يف     من األ

نون ظلاكشف  »الطلب من املهد إىل اللحد كام قيل « وقد ذكره حاجي خليفة فقال

)١/٤٦( 
لوم أبجد الع يعين العلم» اطلبوه من املهد إىل اللحد وقيل« وقال صديق حسن خان

)١/١٢٩( 



٤١ 

 

 »إرسائيلبين   كأنبياءتيُم أُامءلَُع«  حديث-٣١

 ال أصل له

وال يعرف يف  «عضهم وزاد ب»إنه ال أصل له« له الدمريي والزركيش حجر ومن قبابنقال  

 )٤٥٩ص ( املقاصد احلسنة »كتاب معترب

َا بعثت معإ«  حديث-٣٢ ُ ُُ ْ  »امًلِ

 ضعيف

 حدثنا برش بن هالل الصواف ثنا داود بن الزبرقان عن بكر بن )٢٢٩( ماجه ابنرواه 

  قالا بن يزيد عن عبد ا بن عمروخنيس عن عبد الرمحن بن زياد عن عبد 

َ ذات يوم من بعض حجره¢ل اخرج رسو   ، فإذا هو بحلقت، فدخل املسجد،ُ

 عىل ُكل «¢ فقال النبي،مونعلُمون وي واألخرى يتعل،عون اْإحدامها يقرأون القرآن ويد

إن شاء منعهم، وهؤالُعْدَقرأون القرآن ويخري، هؤالء ي مون ء يتعلون، فإن شاء أعطاهم و

ا بعث إ ُويعلّمون، و ِت معلّامًُِ ُ   فجلس معهم»ُ

 » ماجهابنزوائد «  يفقال البوصريي 

 »عفاء كلهم ض، وعبد الرمحن،بكرو ، داود، ضعيفإسناده«  

أخربنا عبد ا بن يزيد ثنا عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن ) ١٠٠-١/٩٩(رواه الدارمي و 

 عبد الرمحن بن رافع عن عبد ا بن عمرو به

  قال البخاري، ضعيفأيضاً وعبد الرمحن بن رافع ،مبد الرمحن بن زياد ضعيف كام تقدوع 

 )٦/١٦٨(يب التهذيب هتذ »حديثه منكر« وقال أبو حاتم» يف حديثه مناكري«

 ¢واحلديث معناه صحيح، ولكن األلفاظ ال تثبت عن النبي 

ْمن أ«  حديث-٣٣ اً مها معاد ومن أر، ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم،العلم باد الدنيا فعليهرَ

 »فعليه بالعلم

 ال أصل له 

َّ أفواه جهلة الوعً وسمعته كثريا من،تب احلديثِ أجده يف يشء من ك ُ َ  اظ واملنتسب إىلَ

 ¢ إىل رسول ا ينسبونه بكل جرأة، عندنا يف السودانالفقه

 الشافعي من قوله دون  اإلمام إىل)١/٢٠ (»املجموع رشح املهذب« وقد نسبه النووي يف 

 ه وال عزاه إىل كتاب من كتب، إىل الشافعيًاإسنادآخره، و يذكر له 



٤٢ 

 

 »ٍِد عابِفلَْمن أ ِيطانىل الشع دََش أٌدِ واحٌيهَِقف«  حديث-٣٤

 ً جداضعيف

  مسعودابنو ، وأ هريرة، عباسابنروي من حديث 

  عباسابنفأما حديث 

  حبان يفابنو) ١١٠٩٩(» الكبري«والطربا يف ) ٢٢٢( ماجه ابنو) ٢٨٢٢(رواه الرتمذي ف 

 ي يفوالبيهق) ١/٢٦(» بيان العلم « عبد الرب يفابنو) ٣/١٤٥( عدي ابنو) ١/٣٧٤(» املجروح«

ان« العلل « اجلوزي يف ابنو) ١/٣٤(» الفقيه واملتفقه« واخلطيب يف )١٥٨٦ (»شعب اإل

 عباس ابن عن جماهد عن لوليد بن مسلم أخربنا روح بن جناحمن طريق ا) ١/١٣٤(» املتناهية

  فذكره¢قال رسول ا قال

 من حديث الوليد بن ، من هذا الوجه وال نعرفه إال،هذا حديث غريب« وقال الرتمذي 

 »مسلم

 »تفرد به روح بن جناح« وقال البيهقي 

  واملتهم برفعه روح بن جناح،¢هذا حديث ال يصح عن رسول ا«  اجلوزيابنوقال 

تبحروح يروي عن الثقات قال أبو حاتم بن حبان ر يف صناعة احلديث  ما إذا سمعه من ليس 

 » هذا احلديثشهد له بالوضع، ومنه

من حديث الوليد بن مسلم حدثنا راشد بن ) ٥٣٤ص (»املقاصد« ورواه العسكري كام يف 

  وأظنه ومهاً، بن جناح روحجناح بدل

  حديث أ هريرةوأما

 والبيهقي يف) ١٩٣ -٢/١٩٢(» احللية«وأبو نعيم يف ) ٦١٦٦(» األوسط«فرواه الطربا يف  

ان« ن عياض عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أ هريرة من طريق يزيد ب» شعب اإل

  قال¢عن النبي

َما عبد«  ِ  ، ولفقيه واحد أشد عىل الشيطان من ألف عابد، بيشء أفضل من فقه يف دين اُ

 » وعامد هذا الدين الفقه،ولكل يشء عامد

 لضعفاء الصغريا» منكر احلديث « وقال البخاري وأبو حاتم،يزيد بن عياض كذبه مالك 

 )٩/٢٨٣(واجلرح والتعديل ) ٤٠٦(

  »ِ يرو هذا احلديث عن صفوان بن سليم إال يزيد بن عياض« قال الطربا 

 »ّتفرد به يزيد بن عياض عن صفوان «وقال أبو نعيم

 بن إبراهيم حدثنا حييىمن طريق خلف بن ) ٢/٤٠٢(» التاريخ«ولكن روى اخلطيب يف  



٤٣ 

 

إن لكل « ¢قال رسول ا ن سليم عن سليامن بن يسار عن أ هريرة قالحممد عن صفوان ب

 »يشء دعامة، ودعامة هذا الدين الفقه، ولفقيه واحد أشد عىل الشيطان من ألف عابد

 ،¢هذا ال يصح عن رسول ا« وقال) ١/١٣٥(» العلل املتناهية« اجلوزي يف ابنورواه  

 » بن حممد مرتوكإبراهيم وأما ،ثهيُ يشتغل بحد ال قال أبو حاتمحييىوفيه خلف بن 

 والبيهقي يف)١/٢٥(»واملتفقهالفقيه «يف واخلطيب ) ٣٧٨-١/٣٧٧( عدي ابنوروى  

  أ هريرة قال الربيع السامن عن أ الزناد عن األعرج عنمن طريق أ) ١٥٨٧ (»بَالشع«

فقه يف الدين، ولفقيه واحد أشد عىل عامة اإلسالم الِ ود،عامةِلكل يشء د« ¢قال رسول ا 

 »الشيطان من ألف عابد

  » الزنادعن أ تفرد به أبو الربيع« قيوقال البيه 

 )١/٢٦٣(امليزان  »كان يكذب«  معابن قال ،أبو الربيع السامن هو أشعث بن سعيد

ف أ الربيع ًناقال فيه تضعي) ١/١٣٥(» العلل املتناهية« اجلوزي يفابنواحلديث رواه  

 السامن

  مسعودابنوأما حديث 

  مسعود رفعهابن عن ،ويف الديلمي، بال سند «)٥٣٥ص(» املقاصد«قال السخاوي يف فقد 

ٌاَعلَ«  »ً واحد أشد عىل إبليس من عرشين عابداِ

 فهو كال يشء ، بال سندقلت 

 »متي رمحةُ أُالفِاخت«  حديث-٣٥

  باطل ال أصل له 

عروف عند املحد «لسبقال ا ، و أقف له عىل سليس  ند صحيح وال ضعيف وال ث

 )١/٢١٢( القدير  فيض»موضوع

 ألنه لو كان االختالف رمحة لكان االتفاق ،وهذا من أفسد قول يكون «وقال ابن حزم

 » وليس إال رمحة أو سخط، ألنه ليس إال اتفاق أو اختالف، هذا ما ال يقوله مسلمسخطاً

 )٥/٦١(اإلحكام يف أصول األحكام 

 » هباقََحفهو أ هاَدَ وجُ فحيث،ِ املؤمنُة ضالُةَْمِكاحل«  حديث-٣٦

 ضعيف

  والعقييل يف) ٢٧(» مسنده«والقضاعي يف ) ٤١٦٩(ماجه  ابنو) ٣/٣٨٢(رواه الرتمذي 

  العسكري يفو) ١/٢٣١( عدي ابنو) ١/١٠٢(» املجروح« حبان يف ابنو) ١/٦١(» الضعفاء«



٤٤ 

 

ري عن )٣١٠ص( كام يف املقاصد »األمثال«  عن سعيد  بن الفضلإبراهيم من طريق عبد ا بن 

 فحيث وجدها ،الكلمة احلكمة ضالة املؤمن« ¢ قال رسول ااملقربي عن أ هريرة قال

 »فهو أحق هبا

 بن الفضل مإبراهيهذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، و «وقال الرتمذي 

 »املخزومي ضعيف يف احلديث

 قال عن زيد بن أسلم عن هشام بن سعد  الليث بن سعد من طريق)١٣٩ (ورواه القضاعي 

 »إليه حيثام وجد املؤمن ضالته فليجمعها ،املؤمن احلكمة ضالة« ¢قال رسول ا

 وهشام فيه كالم ، واملرسل ضعيف، مرسلوهذا  

من حديث عنبسة بن عبد الرمحن عن شبيب بن بشري عن » الاألمث «وروى العسكري يف 

 »العلم ضالة املؤمن حيث وجده أخذه« مرفوعاً أنس

 هتذيب »كذاب« وقال األزدي» كان يضع احلديث«  قال أبو حاتم،عنبسة بن عبد الرمحن 

 )٨/١٦١(التهذيب 

خطاب بن عبد ا  من طريق عثامن بن) ١٩٢ / ٥٥ (»يخ دمشقتار« عساكر ىف ابنورواه  

كة قال كلمة احلكمة « يقول ¢ سمعت عيل بن أ طالب يقول سمعت رسول االبلوي 

 »ضالة املؤمن حيث وجدها فهو أحق هبا

 أ ابنويقال  شج أبو الدنيا األ املغرعثامن بن خطاب أبو عمر البلوي« قال الذهبي 

 َحُِض فافت، بن أ طالبائة عن عيللة حياء بعد الثالث بق وحد طرأ عىل أهل بغدادٌ طري،الدنيا

 )٣/٣٣( امليزان »به النقادبذلك، وكذ

 رفعه بعض الضعفاء ، الصواب فيه أنه من أقوال بعض السلفمرفوعاًوكل ما روي  قلت

 وانظر  أعلم واخطاب وعثامن بن  بن الفضل املخزومي وعنبسة بن عبد الرمحنإبراهيمأمثال 

   )٣١١-٣١٠ص(» املقاصد«

ُمن حفظ عىل أ«  حديث-٣٧ َ ِ َ ْ  »اًِ ا يوم القيامة فقيهاً عامل بعثهحديثاً َي أربعمتَ

 ضعيف

 وأ ، ومعاذ بن جبل، مسعودابن و، عيلوي من حديث ثالثة عرش صحابياً، وهمر 

 ، عمروابن و، عمربنا و، عباسابن و، وأ أمامة، وأ هريرة،الدرداء، وأ سعيد اخلدري

  وبريدة،أنس و،وجابر بن سمرة

 فأجاد ،وب ضعفها كلها) ١٢٩-١/١١٩(» يةالعلل املتناه« اجلوزي يف ابنوقد خرجها  



٤٥ 

 

  وكل من تكلم عىل هذا احلديث بعده منه استفاد،وأفاد

هتا فليس منها يشء يف أمهات كتب احلديث املشهورة، و  ا وروايات هذا احلديث مع ك إ

ان ، أل نعيماألولياء كحلية ، الواهيةاألحاديثهي يف بعض الكتب التي تك فيها   وشعب اإل

 مثل ،الضعيفة واملوضوعة  بالضعفاء ورواياهتمالكتب التي اختصت ويف بعض ،للبيهقي

  حبانبنال» املجروح«و عدي بنال »الكامل«

ة طرقه والتي أوصلها وقد اتفق علامء احلديث عىل ضعف هذا احلديث مع    اجلوزي ابنك

  تصلح لالعتضادً ألن طرقه كلها ضعيفة جدا ال،طريقاًإىل أربعة وعرشين 

 له» مقدمة األربع « قال النووي يف

ت طرقه،واتفق احلفاظ عىل أنه حديث ضعيف«  » وإن ك

 فيها طريق  جزء ليس طرقه يفمجعت  - حجرابنيعين  – وكذا قال شيخنا «قال السخاوي 

 )٦٤٤ص(املقاصد » ادحةقتسلم من علة 

  اجلوزيابنقال  

 منهم أربع  كلَف فصن، مجاعة من العلامءُهلَلَِا عذي بينوقد بىن عىل هذا احلديث ال« 

 ومنهم من أورد فيها الرقائق، ، ومنهم من قرص عىل الفروع،، منهم من ذكر فيها األصولحديثاً

 وبعده أبو عبد ا ، فأوهلم أبو عبد الرمحن عبد ا بن املبارك املروزي الكلومنهم من مجع ب

 وأبو بكر ، وأبو حممد احلسن بن سفيان النسوي، بن حرب الزاهدأمحد و،حممد بن أسلم الطويس

 وحممد بن ،سابوريي واحلاكم أبو عبد ا الن، وحممد بن عبد ا اجلوزقي،حممد بن أ عيل

،  بن إسامعيل و، بن عبد ا األصفهاأمحد وأبو نعيم ،سلمياحلس ال عبد الرمحن الصابو

هم ال  ك وخلق،، وأبو القاسم القشريياألنصاري عبد ا بن حممد إسامعيلوأبو  ثري، وأك

 ومنهم من تسامح ال يثبت منها يشء فإنا قد ذكرنا عن الدارقطين أنه قال،لل احلديثِيعرف ع

 )١٢٩-١٢٨(العلل املتناهية  »حلث عىل خريبعد العلم 

 »َلَزِْغامل َرأةَ وامل،َيْم والرَم السباحةُكَاءبنأوا ُملَع« حديث -٣٨

 ًضعيف جدا

ان   بن مبارك العطار إسحاق بن عبيد بن أمحدمن طريق ) ٨٢٩٧(رواه البيهقي يف شعب اإل

 فذكره ¢قال رسول ا ل عمر قاابننا أ حدثين قيس عن ليث عن جماهد عن 

 »عبيد العطار منكر احلديث «قال البيهقي

 بن أ سليم ضعيفا وليث هو ، الربيع يسء احلفظابن وقيس هو قلت



٤٦ 

 

عن عم  األنصاريسليم بن عمرو من طريق ) ١١٩٤(وروى أبو نعيم يف معرفة الصحابة 

اءكم السباحة بنأعلموا « ¢ ا قال رسولقال األنصارير بن عبد ا بن ربيع  عن بكأبيه

ْ هلَمْعِ ون،والرماية إذا دعاك أبواك فأجب أمك،و املؤمنة يف بيتها املغزلَ  » و

 وليس ،ً باطالً شامي روى عنه عيل بن عياش خربااألنصاريسليم بن عمرو  «قال الذهبي

عروف  )٢/٢٣١( امليزان  وذكر له هذا احلديث»هذا 

ان وروى البيهقي يف شعب  الزهري عن إبراهيم عن عيىس بن بقيةمن طريق ) ٨٢٩٨( اإل

ا  أللولد علينا حق كحقن، يا رسول اقلت  قالرافع عن أ رافععن أ سليامن موىل أ 

  » حق الولد عىل الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي، وأن يؤدبه طيباً،نعم« ؟ قالعليهم

 » هذا يروي ما ال يتابع عليهإبراهيم عيىس بن «قال البيهقي

 وقال أبو حاتم» ليس بيشء «حييىوقال » منكر احلديث « قال البخاري والنساقلت 

 )٣/٣٠٨( امليزان »مرتوك «أيضاًوقال النسا » مرتوك احلديث«

 ه غري نقيةأحاديث ؛وبقية 

 مرفوعاً املنكدر عن جابر  عن حممد بنمن طريق منذر بن زياد) ٢/٢٧٧(مي وروى الديل 

 » فإنه نكاية للعدو؛علموا بنيكم الرمي«

) ٦/٣٦٨( الكامل »كان كذاباً « منذر بن زياد قال عمرو بن عيل الفالس،وهذا موضوع 

 )٣/١٨١(وامليزان 

من طريق سفيان عن عبد الرمحن بن عياش عن حكيم بن حكيم عن ) ٣٢٣ (أمحدوأخرج  

ن علموا غلامنكم العوم أإىل أ عبيدة بن اجلراح ®  كتب عمرأ أمامة بن سهل قال

 احلديث» ومقاتلتكم الرمي

عبد الرمحن بن  عبد الرمحن بن عياش هو ،اإلسنادوهذا مع وقفه عىل عمر فهو ضعيف  

» مرتوك احلديث «أمحد وقال ، وثقه بعضهم،احلارث بن عبد ا بن عياش املخزومي املد

 )١٥٨ -٦/١٥٧( هتذيب التهذيب »ليس بالقوي « وقال النسا، املدييننفه عيل بوضع

) ١٥ ( برقم»فضائل الرمي يف سبيل ا« القراب يف إسحاق بن أ إسحاقوروى أبو يعقوب 

 أن عمر بن اخلطاب حدثين مكحول الدمشقي عن أسامة بن زيد من طريق عبد ا بن املبارك

 أوالدكم السباحة والرمي والفروسيةأن علموا  كتب إىل أهل الشام

 ومكحول  يدرك ،م فيه ضعف أسامة بن زيد بن أسل،اإلسناد ضعيف موقوفأيضاً وهذا 

 عمر بن اخلطاب

 وتب مما »موا أوالدكم السباحة والرماية وركوب اخليلعل « بلفظ  يشتهراحلديث أيضاًو 



٤٧ 

 

  اخلطاب وال عن عمر بن¢سبق أن كل ذلك ال يثبت عن النبي

َ تفقه وْنَم«  حديث-٣٩ َ  »َقَْدنََزت فقد ْهقََفَت و يَفوََص ومن ت،َسقََف فقد تْوفََصَتي َ

 باطل ال أصل له 

  عليهٌبِذَ وهو ك،وبعضهم ينسبه إىل اإلمام مالك رمحه ا 

 »امًلََعتُ أو ماًِ عاملُْنك«  حديث-٤٠

 ¢ال يثبت من كالم النبي 

 الفوائد املوضوعة » لكنه مأثور عن بعض السلف¢ عن النبيليس ثابتاً«  تيميةابنقال  

 )١٥٥( املوضوعة للكرمي األحاديثيف 

  وتفصيله يف احلديث اآلواحلسن البرصي هو من كالم عبد ا بن مسعود  قلت

ِ أو حم،عاًَِمتْسُ أو م،امًلََعتُ أو م،اًِ عاملُدْاغ«  حديث-٤١  »َكِلَْهَت فَسِ اخلامُِنَك وال ت،اًّبُ

 ضعيف

 والبيهقي يف )٧٨٦(والصغري ) ٥١٧١ (األوسطوالطربا يف املعجم ) ٣٦٢٦(رواه البزار 

ان   األولياءنعيم يف حلية وأبو) ٦١١٦(والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار ) ١٥٨١(شعب اإل

مع بيان  عبد الرب يف جاابنو) ١٨٩٣( وأبوبكر الدينوري يف املجالسة وجواهر العلم )٧/٢٣٧(

من طريق عبيد بن ) ٢١٧٢( وأبو القاسم األصبها يف الرتغيب والرتهيب )١١٣(العلم وفضله 

عن خالد احلذاء عن عبد الرمحن بن أ عطاء بن مسلم اخلفاف حدثنا مسعر  جنادة قال حدثنا

، ، أو حمباً، أو مستمعاًتعلامً، أو ماغد عاملاً«  يقول¢ سمعت رسول ا قال، عن أبيهبكرة

 ، زدتنا خامسة  تكن عندنا فقال يل مسعر، قال عطاء بن مسلم»تهلكوال تكن اخلامس ف

  واخلامسة أن تبغض العلم وأهلهوقال

وجه من الوجوه إال من من  ¢وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن رسول ا« وقال البزار 

 »ن مسلم ليس به بأس و يتابع عليه وعطاء ب،عن أ بكرةهذا الوجه 

 يرو هذا احلديث عن خالد احلذاء إال عطاء بن مسلم و يروه عن « ل الطربااوق 

 »ة إال عطاء تفرد به عبيد بن جنادأيضاًمسعر 

ليس به « وقال مرة» ثقة « معابنقال  ، عطاء بن مسلم اخلفاف، ضعيفإسناده قلت 

 دفن كتبه ثم روى من حفظه ،كان من أهل الكوفة«  وقال أبو زرعة»ه منكراتأحاديثبأس و

 وكان دفن كتبه فال يثبت حديثه  صاحلاًكان شيخاً«  وقال أبو حاتم» صاحلاًً وكان رجالَمِهَفو



٤٨ 

 

ضعيف روى حديثه خالد عن عبدالرمحن بن أ بكرة «  وقال اآلجري عن أ داود»وليس بقوي

دفن كتبه ثم جعل «  حبان يف الثقات وقالابنذكره و »وليس هو بيشء غد عاملاً اعن أبيه رفعه

تفرد « وقال الطربا»يف حديثه ل«  أ داودابن وقال »حيدث فيخطئ فبطل االحتجاج به

 وفيها بعض أحاديثله «  عديابن وقال »مضطرب احلديث« أمحدي عن  وقال املروز»أحاديثب

 )٢١٢-٧/٢١١(ب  هتذيب التهذي»ما ينكر عليه

 هذا صدوق يف نفسه ولكنه منكر احلديث  أن عطاء بن مسلم اخلفاففاخلالصة 

  منقطعةأسانيد ب، مسعودابن عىل موقوفاًروي بنحوه و 

 عن عبد ا بن ، حدثين هارون بن رئاب،األوزاعي من طريق) ٣٥١(رواه الدارمي ف 

 وال تغد فيام ب ذلك فإن ما ب ذلك ، أو متعلامً،اغد عاملاً«  أنه كان يقول ®مسعود

إن املالئكة تبسط أجنحتها للرجل غدا يبتغي العلم من، جاهل  ا يصنعو   » الرضا 

 ً مسعود ولعله  يدركه أصالابنع من مرون بن رئاب  يساه

عن عبد ا  عن احلسن عن عطاء بن السائب من طريق سفيان) ٢٥٤ (أيضاًورواه الدارمي  

 » وال تكن الرابع فتهلك، أو مستمعاً، أو متعلامً،اغد عاملاً«  قال® ودبن مسع

  مسعودابن  يسمع من ،هو البرصي احلسن

 سمعت أبا اهلزهاز  قال، أ مطيعابن هو ،سالممن طريق ) ٣٤٩( الدارمي أيضاًورواه  

 وال خري فيام ، أو متعلامً،اغد عاملاً« ® قال عبد ا بن مسعود  قال،حيدث عن الضحاك

 »سوامها

  مسعودابنالضحاك  يدرك 

يم بن سلمة عن األعمش حدثنا أبو معاوية) ٢٦٦٤٤( أ شيبة ابنورواه  عن أ  عن 

  وال تغد ب ذلك، أو متعلامً، اغد عاملاً قال عبد اعبيدة قال

  بن عبد ا بن مسعود  يسمع من أبيهةوأبوعبيد

  قالا عن عبد عمري عن عبد امللك بن زائدةمن طريق ) ٨٦٦٥( الكبري  يفورواه الطربا

  وهذا منقطع» العلامء، وال تبغضهمبَِح وال تغد ب ذلك، فإن  تفعل فأ أو متعلامًاغد عاملاً«

أ سنان  من طريق) ١١٦( العلمخيثمة يفأبوو) ٤/٩٩(لتاريخ الكبريااري يف ورواه البخ

 »، وال تكونن الرابع فتهلك أو مستمعاً أو متعلامًاغد عاملاً«  قال عبد ا قالاريعن سهل القر

  مسعود منقطعابن عن اريوسهل القر

  حسنإسناد مسعود بنحوه بابنثم وجدته قد روي عن 

ر ِعن ز عن عاصم ثنا سفيان سعدان بن نرصمن طريق ) ٢٨٥(رواه البيهقي يف املدخل  



٤٩ 

 

ل أبو الزعراء عن  قاقال سفيان »عة ب ذلك وال تغد إم أو متعلامًعاملاً اغد« قال عبد ا قال

ى إىل الطعام َعْدُ الرجل الذي ي يف اجلاهليةَةَعمِ اإلاكنا ندعو «قال عبد ا أ األحوص قال

ر الدهين  عام ثنا،ثنا سفيان ثنا سعدان  زاد الرزاز يف روايته قال»َعْدُفيذهب بآخر معه  ي

عة هو  أصل اإلم• قال أبو عبيد »ُهَينِ د الرجاَلُبِقُْحوهو فيكم امل«  قال عبد اقال

 ُبِقُْح وامل، وال يثبت عىل يشء،، فهو يتابع كل أحد عىل رأيهرأي له وال عزم فيهالرجل الذي ال 

  الذي يتبع هذا وهذاَُهينِ دَالناس

 أو  أو منصتاً أو متعلامًاغد عاملاً« ا مبارك عن احلسن قالحدثن) ٥١٢(ورواه وكيع يف الزهد 

  عن احلسن البرصي من قولهإسناده حسنو » وال تكن اخلامس فتهلك، لذلكحمباً

 ن احلسن عن أ الدرداء من قولهوقد روي ع

حجاج بن املنهال ومحاد بن من طريق ) ٣/٣٨٠(يعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ  رواه

 وال تكن  أو متبعاً أو حمباً أو متعلامًكن عاملاً«  عن محيد عن احلسن أن أبا الدرداء قالسلمة

  املبتدع قال ؟ وما اخلامس قلت للحسن قال»اخلامس فتهلك

 )٢/٢٦٨( هتذيب التهذيب »احلسن عن أ الدرداء مرسل« قال أبوزرعة 

 ¢ وال يثبت عن النبي،سن البرصي مسعود واحلابنصة أن احلديث هو من كالم واخلال 

 والعاملون ،ال العاملون إَلَْكلهم هون ِوالعامل ،ونِ العاملال إَْوَهم م كلُاسلنا«  حديث-٤٢

 » واملخلصون عىل خطر عظيم،صونِال املخلى إَقْرَكلهم غ

 موضوع 

،  مفرتى ملحونوهذا احلديث «وقال) ٩٧-٩٦ص( املوضوعة األحاديثغا يف اأورده الص 

 » العامل والعامل واملخلصوالصواب يف اإلعراب

 )٢٥٧ص (الشوكا يف الفوائد املجموعة  وذكره

 وقال) ١٦٢٩( » خمتلفة املراتبأحاديثأسىن املطالب يف «حممد درويش احلوت يف وذكره  

 وهذا ،أهل الوعظ  وولع به، وهذا احلديث ذكره السمرقندي يف كتاب تنبيه الغافلموضوع«

 »الكتاب فيه كثري من املوضوع فال يعتمد عليه

 ومثله قول سهل بن عبد ا ،وهو شبيه بكالم الصوفية موضوع «وقال الشيخ األلبا 

 رواه ، والعلامء كلهم حيارى إال من عمل بعلمه،الناس كلهم سكارى إال العلامء التسرتي

 الدنيا ثم روى من طريق أخرى عنه قال) بتحقيقي-٢٢رقم( اقتضاء العلم العمل اخلطيب يف

 ، والعمل كله هباء إال اإلخالص، والعلم كله حجة إال العمل به،جهل وموات، إال العلم



٥٠ 

 

 ، فلعله هو أصله، وهذا أقرب إىل هذا احلديثقلت واإلخالص عىل خطر عظيم حتى خيتم به

 )٧٦(م، حديث رق السلسلة الضعيفة»رفعه بعض جهلة الصوفية

 كتاب الطهارة

ْحت«  حديث-٤٣  »نابةَ جٍ شعرةُل كَتَ

 ًضعيف جدا 

 الكربىوالبيهقي يف السنن ) ٥٩٧ (ماجه ابنو) ١٠٦(والرتمذي ) ٢٤٨(رواه أبو داود  

من طريق احلارث بن وجيه حدثنا مالك بن دينار عن حممد بن سريين عن أ هريرة ) ١/١٧٥(

َ فاغسلوا الشعر، وأنقوا البرش،حتت كل شعرة جنابةإن « ¢قال رسول ا قال َ« 

 »احلارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف «وقال أبو داود 

حديث احلارث بن وجيه غريب ال نعرفه إال من حديثه، وهو شيخ ليس « وقال الرتمذي 

 »بذاك

 )١/٢٩( علل احلديث »هذا حديث منكر، واحلارث ضعيف احلديث «وقال أبو حاتم 

» يف حديثه بعض املناكري« وقال البخاري» ليس بيشء « معابناحلارث بن وجيه قال و 

 )٢/١٦٢(هتذيب التهذيب  »ضعيف «وقال النسا» ضعيف احلديث «وقال أبو حاتم

 من منكرات احلارث بن وجيه) ١/٢١٦(والعقييل ) ٢/١٩٣( عدي ابنواحلديث رواه  

يم حدثين طلحة بن نافع حدثين عتبة بن أ حكن طريق م) ٥٩٨( ماجه ابنورواه  

الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، وأداء األمانة  « قال¢ أن النبياألنصاريأيوب أبو

 »غسل اجلنابة، فإن حتت كل شعرة جنابة« وما أداء األمانة؟ قال  قلت»كفارة ملا بينها

وا الذي ال إله إال هو إنه ملنكر «  معابن بن أ حكيم قال عتبة ً، جدا ضعيفإسنادهو 

 ) ٩٥ -٧/٩٤(هتذيب التهذيب  »ضعيف« وقال النسا» احلديث

وقوله يف  »األنصاري يسمع من أ أيوب  «حاتمطلحة بن نافع قال أبو ، منقطعاإلسنادو

 هو من أوهام عتبة» حدثين «اإلسنادهذا 

أخربنا  بن سلمة محادمن طريق ) ٧٢٧(وأمحد ) ٥٩٩(وابن ماجه ) ٢٤٩(وروى أبوداود 

من ترك موضع شعرة « قال ¢ أن رسول ا عن زاذان عن عيل ريض ا عنهعطاء بن السائب

 وكان جيز ، شعريُ عاديتمفمن ثَ قال عيل»  هبا كذا وكذا من النارَلِعُمن جنابة  يغسلها ف

  شعره

إسناده ضعيف، عطاء بن السائب اختلط  بأخرة، وروى عنه محاد بن سلمة قبل وبعد و



٥١ 

 

 االختالط

 »َلَخَا دِ وليس ممَجَرَا خِ ممالوضوء«  حديث-٤٤

 ًضعيف جدا

وأبو نعيم يف حلية ) ١/١١٦(والبيهقي يف السنن الكربى ) ٥٤٥(رواه الدارقطين يف السنن  

 نا الفضل بن املختار نا  اخلوالحييى من طريق إدريس بن) ٦/١٦( عدي ابنو) ٨/٣٢٠ (األولياء

 فذكره  قال¢ عباس أن رسول اابن عباس عن ابن أ ذئب عن شعبة موىل ابن

» منكرة حيدث باألباطيله أحاديث«  الفضل بن املختار قال أبو حاتمً، ضعيف جداإسنادهو 

 »ع عليها عامتها ال يتاب،ه منكرةأحاديث«  عديابنوقال » ًمنكر احلديث جدا« ديوقال األز

  )٣/٣٥٨(امليزان 

وقال » ال يكتب حديثه « معابنوقال » ليس بثقة « عباس قال مالكابنوشعبة موىل 

 عباس ابنروى عن «  حبانابنوقال » بقويليس « وقال أبو حاتم والنسا» ضعيف« زرعةأبو

 )٤/٢٤٧( هتذيب التهذيب » عباس آخرابن حتى كأنه ،ما ال أصل له

ا ذكرناه) ١/٣٦٥( اجلوزي يف العلل املتناهية ابن هوأورد   وب ضعفه 

األصل يف هذا «  عديابن وقال ، عباسابنمن قول  موقوفاً) ١/١١٦(البيهقي ورواه  

 )١/١١٨(تلخيص احلبري ال »احلديث أنه موقوف

) ٧٠٤ص (والسخاوي يف املقاصد ) ١/١١٨( حجر يف التلخيص احلبري ابنواحلديث عزاه  

 وقال السخاوي»  أضعف من األولإسنادهو«  حجرابن وقال ، أمامةأإىل الطربا من حديث 

 وال ذكره اهليثمي يف املجمع ،و أجده يف معاجم الطربا الثالثة »وسنده أضعف من األول«

» رواه الطربا يف الكبري ورجاله موثقون« وقال موقوفاً مسعود ابنولكن أورده من حديث 

  مسعود قالابن عىل موقوفاً) ٩٥٧٦( وهو كام قال يف املعجم الكبري )١/٢٤٣(جممع الزوائد 

ا الصيام مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما«  وهو كذلك عند عبد » خرج وليس مما دخلإ

 )١/١٧٠( يف املصنف الرزاق

عبد ا عن مالك من طريق سوادة بن » غرائب مالك« حجر إىل الدارقطين يف ابنوعزاه  

ُوء إال ما خرج من قبل أو دبرال ينقض الوض« مرفوعاً عمر ابنعن نافع عن  ُ ُ   حجرابنقال  »ُ

 )١/١١٨(تلخيص احلبري ال » ضعيفإسنادهو«

 »ٍرُْو عىل نٌرُْو نِءْوُضُ الوَىلَ عُءْوُضُالو«   حديث-٤٥

 ال أصل له



٥٢ 

 

قال  »ًصال أجد له أ« رجه العراقيوقال خم) ١/١٣٥( يف إحياء علوم الدين يلالغزاذكره  

 »إنه حديث ضعيف رواه رزين يف مسنده  وأما شيخنا فقال،وسبقه لذلك املنذري« السخاوي

 )٧٠٤ص(املقاصد 

ُمن توضأ عىل ط«  حديث-٤٦ ْ  » كتب ا له عرش حسناتٍرْهَ

 ضعيف

) ١/١٦٢( والبيهقي يف السنن الكربى)٥١٢( ماجه ابنو) ٥٩(والرتمذي ) ٦٢(رواه أبو داود  

كنت عند عبد ا بن عمر، فلام نودي  من طريق عبد الرمحن بن زياد عن أ غطيف اهلذيل قال

 كان رسول  فقال،]يعين سألته عن ذلك[ فقلت له،بالظهر توضأ فصىل، فلام نودي بالعرص توضأ

 »من توضأ عىل طهر كتب ا له عرش حسنات « يقول¢ا

 » ضعيفإسنادهو  «وقال الرتمذي 

 » الرمحن بن زياد األفريقي غري قويعبد «وقال البيهقي 

َ ال خي،صابعكم ألُوا بَخل«  حديث-٤٧  » يوم القيامة يف النار© ُ اللُهاُ

 موضوع

 ابنمن طريق احلارث بن منصور نا عمر بن قيس عن ) ٣١٣(رواه الدارقطين يف السنن  

 ويدلك عقبيه عه يتوضأ وخيلل ب أصاب¢سول اكان ر عائشة قالت عروة عن هاب عنش

 »خللوا ب أصابعكم، ال خيلل ا تعاىل بينها بالنار، ويل لألعقاب من النار« ويقول

ة »يف حديثه اضطراب«  عديابناحلارث بن منصور قال    ونسبه أبو نعيم األصبها إىل ك

 أمحد وعمر بن قيس هو امل املعروف بسندل قال )٢/١٥٨(ب  هتذيب التهذيالوهم

  معابنوقال » ه بواطيلأحاديثحديثه شيئاً،  يكن حديثه بصحيح، مرتوك، ليس يسوى «

وقال أبو » مرتوك« وقال أبوداود والنسا» منكر احلديث« وقال البخاري» ضعيف احلديث«

وقال » ل احلديث« زرعةوقال أبو» ر احلديثمنك ،ضعيف احلديث، مرتوك احلديث« حاتم

 )٤٩٢-٤٩١( هتذيب التهذيب »ضعيف بإمجاعهو«  عديابن

 بن ميمون بن عطاء عن ليث عن حييىمن طريق ) ٣١٤( أيضاًواحلديث رواه الدارقطين  

  فذكره¢قال رسول ا جماهد عن أ هريرة قال

» األحاديث وكان يقلب ،رقنا حديثه خ،ءليس بيش «أمحدى بن ميمون بن عطاء قال حيي 

 هتذيب التهذيب »كان كذاباً« وقال عمرو بن عيل الفالس» كان ضعيفاً«  املديينابنوقال 

  أ سليم ضعيفابنوليث هو  )٢٩١-١١/٢٩٠(



٥٣ 

 

ْاستاكوا عرضاً« حديث -٤٨  َ ُ َ ْ« 

 ضعيف

عن ) ١/٤٠( يف السنن الكربى  ومن طريقه البيهقي)٥( برقم »املراسيل«د يف رواه أبو داو 

قال رسول  حممد بن الصباح عن هشيم عن حممد بن خالد القريش عن عطاء بن أ رباح قال

إذا استكتم فاستاكوا عّصَإذا رشبتم فارشبوا م« ¢ا  »ضاًْرَاً و

) ٩/١٤٦( هتذيب التهذيب »فَعرُال ي«  القطانابن قال ،حممد بن خالد القريش جمهول

  مرسل واملرسل ضعيفواحلديث

 عبد الرب ابنو) ١/٤٠(والبيهقي يف السنن الكربى ) ١٢٤٢(وروى الطربا يف املعجم الكبري  

 بن حييى بن عدي ثنا ثبيت بن كثري البرصي الضبي عن يامنلامن طريق ) ١/٣٩٥(يف التمهيد 

ويتنفس  يستاك عرضاً ويرشب مصاً ¢كان النبي سعيد عن سعيد بن املسيب عن هبز قال

 »ُأَبرَ وأُأَمرَ وأَُأهنَهو أ« ثالثاً ويقول

ثله« وقال البيهقي   »ال أحتج 

وقال احلاكم » يف حديثه نظر« وقال البخاري» ضعيف« أمحد قال ،امن بن عدييل اقلت 

 )١١/٤٠٦( هتذيب التهذيب »ضعيف«  وقال الدارقطين» عندهمليس بالقوي« أمحدأبو 

-١/٢٤٠( حبان هذا احلديث يف ترمجته يف كتاب املجروح ابن روى له وثبيت بن كثري 

 »منكر احلديث عىل قلته، ال جيوز االحتجاج بخربه إذا انفرد« وقال) ٢٤١

ى بن سعيد عن سعيد حييمن طريق عيل بن ربيعة القريش املد عن ) ١/٤٠(ورواه البيهقي  

  فذكره¢كان رسول ا بن املسيب عن ربيعة بن أكثم قال

جمهول وحديثه « وقال العقييل» ال يثبت حديثه«  السكنابنعىل بن ربيعة القريش، قال  

 )٧/٣٢١( هتذيب التهذيب وضعفه أبو حاتم» غري حمفوظ وال يتابعه إال من هو دونه

  منقطعفاإلسناد » بخيرب فلم يدركه سعيدَلِتُعة قربي«  عبد الربابنوقال  

كان رسول  ورواه أبو نعيم يف كتاب السواك من حديث عائشة قال«  حجرابنوقال  

تلخيص ال » عبد ا بن حكيم وهو مرتوكإسناده ويف ،ً يستاك عرضاً وال يستاك طوال¢ا

 )٦٦-١/٦٥(احلبري 

  »ٍواكِبغري س ٍصالة َسبعن  مٌخري ٍواكِِسب ٌصالة« حديث -٤٩

 ضعيف

من طريق فرج بن فضالة عن عروة بن رويم عن ) ١/٣٨(ربى رواه البيهقي يف السنن الك 



٥٤ 

 

 فذكره ¢قال رسول ا عمرة عن عائشة قالت

 » غري قويإسنادهذا « قال البيهقي 

» بالقويليس «  املديينابنوقال » ضعيف احلديث«  معابن قال ،فرج بن فضالة قلت 

يكتب حديثه وال «  وقال أبو حاتم»ضعيف« وقال النسا» منكر احلديث« وقال البخاري

 ويلزق املتون األسانيديقلب «  حبانابنوقال » ضعيف احلديث« وقال الدارقطين» حيتج به

 )٢٦٢ -٨/٢٦١(هتذيب التهذيب  » الصحيحة، ال حيل االحتجاج بهاألسانيدالواهية ب

 حييىد ا بن أ من طريق الواقدي ثنا عب) ١/٣٨( يف السنن الكربى أيضاًورواه البيهقي  

 إيلالركعتان بعد السواك أحب « ¢د عن عروة عن عائشة عن النبياألسلمي عن أ األسو

 »من سبع ركعة قبل السواك

 »والواقدي ال حيتج به« قال البيهقي 

ة ابنو ) ٢٦٢١٨ ( أمحدورواه   من ) ١/٣٨(والبيهقي ) ١/١٤٦(واحلاكم ) ١/٧١( خز

قال رسول   ذكر حممد بن مسلم الزهري عن عروة عن عائشة قالت قالقإسحاطريق حممد بن 

 »ة التي ال يستاك هلا سبع ضعفاًفضل الصالة التي يستاك هلا عىل الصال «¢ا

ةابن لقا    إسحاقأنا استثنيت صحة هذا اخلرب أل خائف أن يكون حممد بن  « خز

ا دلسه عنه إ  »يسمع من حممد بن مسلم و

 بن إسحاقوهذا احلديث أحد ما خياف أن يكون من تدليسات حممد بن  «وقال البيهقي 

 »ى الصديف عن الزهري وليس بالقويحيييسار وأنه  يسمعه من الزهري، وقد رواه معاوية بن 

 لكن ، عن منصور عن الزهريعيينة ابنلكن رواه أبو نعيم من طريق «  حجرابنقال  

بان عن حممد  ثنا أبو بكر الطلحي ثنا سهل بن املرز فيه نظر، فإنه قالنةعيي ابن إىل إسناده

 )١/٦٧ ( احلبريتلخيصال »إسناده، فينظر يف عيينة ابنالتميمي الفاريس عن احلميدي عن 

صالة يف أثر سواك  « قال¢من حديث أ هريرة عن النبي) ٦/٣١٦( عدي ابنورواه  

 »اكأفضل من مخس وسبع ركعة بغري سو

وقال البخاري » ليس بيشء « معابن قال ، مسلمة بن عيل أبو سعيد اخلشينإسناده ويف 

هتذيب التهذيب  »مرتوك احلديث« طيننسا والدارقوقال ال» منكر احلديث «وأبوزرعة

)١٠/١٣٢( 

 عباس، ومن حديث ابن ومن حديث ، عمرابنرواه أبو نعيم من حديث  « حجرابنال قو 

 » وهو حديث باطلإسناد هذا احلديث ال يصح له  بن معحييىوقال  ه معلولةأسانيد و،جابر

 )١/٦٨(تلخيص احلبري ال



٥٥ 

 

ْكث إحداك«  حديث-٥٠ َُ َُ ْ ِ َشطر دهرها ال تص نُ ْ َُ ِ َ ْ  »يلَ

 ال أصل له

 بناال أصل له هبذا اللفظ، فقد قال أبو عبد ا بن منده فيام حكاه عنه  «قال السخاوي 

وقال البيهقي يف   ذكر بعضهم هذا احلديث، وال يثبت بوجه من الوجوهدقيق العيد يف اإلمام

ً كثريا فلم أجده يف يشء من كتب ُهُبتلََطهذا احلديث يذكره بعض فقهائنا، وقد ت املعرفة

 أعرفها وال ابنهذا لفظ يذكره أصح  اجلوزي يف التحقيقابنوقال  ًاإسناداحلديث، و أجد له 

 وقال النووي يف  أجده هبذا اللفظ إال يف كتب الفقهاء  يف املهذبإسحاقوقال الشيخ أبو 

 » بحالإسناد  يوجد له وقال املنذري  باطل ال أصل لهويف اخلالصة باطل ال يعرف رشحه

 )٢٦٨ -٢٦٧ص (املقاصد 

ُذكاة« حديث -٥١ ُيبسها ِرضَاأل َ َ َ« 

 ال أصل له

 عن موقوفاً أ شيبة ابن وال أصل له يف املرفوع، نعم ذكره ، احلنفيةاحتج به« لسخاويقال ا 

  إذا جفت األرض فقد ذكيت احلنفية وأ قالبة قالابنأ جعفر حممد بن عيل الباقر، وعن 

 ظ بلفأيضاًق از، وقول أ قالبة رواه عبد الرأيضاً جرير يف هتذيبه ابن احلنفية عند ابنوقول 

، بل ورد أنسويعارضه حديث  جفوف األرض طهورها  يف األمر بصب املاء عىل بول األعرا

، وكلها يف الدارقطين مع بيان عللها املقاصد  »فيه احلفر من طريق مسندين وطريق مرسل

 )٣٥٦-٣٥٥ص(

ْ وحديث احلفر ال يثبت،يح يف الصحأنس حديث قلت  َ 

ْالدم مقد«  حديث-٥٢ ِ ْار الدرُ ْ يغمَهُ ُسل وتُ ُ  »ُمنه الصالة ُعادَ

 موضوع

من ) ٢/٧٥( اجلوزي يف املوضوعات ابنوعنه ) ٩/٣٣٠(رواه اخلطيب يف تاريخ بغداد 

قال  طريق نوح بن أ مريم عن يزيد اهلاشمي عن الزهري عن أ سلمة عن أ هريرة قال

 فذكره ¢رسول ا

 »َّنوح كذاب«  اجلوزيابنوقال 

البيهقي و) ١٥٤ص(والدارقطين يف السنن ) ١/٣٦٨( حبان يف كتاب املجروح ابنورواه 

من طريق روح بن غطيف عن الزهري عن أ سلمة عن أ هريرة ) ٢/٤٠٤(يف السنن الكربى 

 »تعاد الصالة من قدر الدرهم من الدم «¢قال النبي قال



٥٦ 

 

ال رسول ا هذا، وال روى عنه أبو وهذا خرب موضوع الشك فيه، ما ق«  حبانابنقال 

ا هذا اخرتاع أحدثه أهل الكوفة يف  إ هريرة، وال سعيد بن املسيب ذكره، وال الزهري قاله، و

 »ة فهو مرتوك، وقائله مهجورناإلسالم، وكل يشء يكون بخالف الس

ال وق » يروه عن الزهري غري روح بن غطيف وهو مرتوك احلديث« وقال الدارقطين

 »وال يتابع عليه «)١٣٨ص(البخاري يف التاريخ الصغري 

ِ الفناءُهارةَ وطِناء اإلُلْسَغ«  حديث-٥٣ ِ يورثان الغِ ِ ِ  »َىنُ

 موضوع

ًمالء  إ-من طريق عيل بن حممد بن عبيد ا الزهري) ١٢/٩٢( تاريخ بغداد رواه اخلطيب يف
 حدثنا شيبان بن فروخ األييل عن سعيد ملوصيل بن عيل بن املثىن اأمحدىل  حدثنا أبو يع-من حفظه

  فذكره¢قال رسول ا  بن مالك قالأنسبن سليم عن عبد العزيز بن صهيب عن 

  »كان كذاباً «عيل بن حممد بن عبيد ا قال اخلطيب 

 »ىنغسل اإلناء وطهارة الفناء يورثان الغ نه متحديثاًوضع عىل أ يعىل « هبيوقال الذ 

 )٣/١٥٥(يزان امل

 بأن أبا يعىل قد رواه  للخطيب تعقبه املناويا عزاه السيوطي يف اجلامع الصغريواحلديث مل 

ب  وتعق فعزوه للفرع دون األصل غري جيد،حاً وعنه تلقاه اخلطيب عازياً مرصأنسعن 

 حدث به به وال هذا هو الذي ليس بجيد ألن أبا يعىل ما روى هذا احلديث يف يشء من كتاملناوي

ا وضعه عليه عيل إ   بن حممد الزهري كام ذكر الذهبيو

 »مرفوعاً أنس عن ،إسناد بال ،مسندهه يف ابنأورده الديلمي ثم « واحلديث قال السخاوي

 )٤٧٤ص(املقاصد 

  وكأنه ما وقف عىل رواية اخلطيب للحديث يف التاريخ، فهو كال يشءإسناد بال هو قلت 

ٍ أكل حلم جزور فليتوضأَمن«  حديث-٥٤ ْ َُ َ ْ َ ََ َ« 

 ال أصل له هبذا اللفظ

  وهوً وهي أن رجال كان قد أحدث،ً ويذكرون فيه قصة،مشتهر عند كثري من الفقهاءوهو  

ِ و يرد النبي¢يف جملس النبي  فتوضأ، وكان الرجل َ أنت أحدثتيقول لهو  حيرجهأن ¢ُ

 وهذه بصيغة العموم» من أكل حلم جزور فليتوضأ « فقال،- بعري-وا حلم جزوركلومجاعة قد أ

 القصة  أجدها يف يشء من كتب احلديث

ً بن سمرة أن رجال سأل  جابروقد ثبت أن أكل حلم اإلبل ناقض للوضوء من حديث 



٥٧ 

 

أفأتوضأ  قال»  فال تتوضأتشئ توضأ وإن تشئإن «  من حلوم الغنم؟ قالُتوضأَأَ أ¢النبي

 )٣٦٠(رواه مسلم  »نعم« لمن حلوم اإلبل؟ قا

َع وكال«  حديث-٥٥ ِ ُ ْ ُت الع فإذا نام،ِ السهُاءَ ْ َ َ استِ َطلَق الوكْ ِْ  »ُاءَ

 ضعيف

من طريق ) ١/١١٨(والبيهقي يف السنن الكربى ) ٤٧٧( ماجه ابنو) ٢٠٣(رواه أبو داود  

 بن أ طالب ئذ عن عيلقمة عن عبد الرمحن بن عاة عن الوض بن عطاء عن حمفوظ بن عليِقَب

  »ِكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأِو «¢قال رسول ا قال

ةابنوقال » ال حيتج به«  الوليد قال أبو حاتمابنة هو  بقي، ضعيفإسنادهو ال أحتج  « خز

ب التهذيب هتذي »ةيِقَة فكن منها عىل تيَِقه نأحاديثة ليست يِقَب« وقال أبو مسعر» ببقية

)٤٧٨ -١/٤٧ ( 

 ، الرواة الثقات وهو إسقاط الرواة الضعفاء من ب،وبقية كان يدلس تدليس التسوية

 فاعلهوهذا قادح يف عدالة 

 » عائذ عن عيل مرسلابن«  منقطع ب عبد الرمحن بن عائذ وعيل، قال أبو زرعةاإلسنادو 

 )١/٤٧(علل احلديث 

ن طريق بقية بن م) ١/١١٨(والبيهقي ) ٢٣٧٢(يعىل وأبو) ١/١٨٤(ي مواحلديث رواه الدار 

 سمعت معاوية بن أ سفيان يقول الوليد عن أ بكر بن أ مريم عن عطية بن قيس قال

 »ِالع وكاء السه، فإذا نامت الع استطلق الوكاء« يقول ¢سمعت رسول ا

» ليس بيشء ضعيف« أمحد مريم قال  وأبو بكر بن عبد ا بن أ،وبقية ضعيف كام تقدم 

، وقال أبو زرعةابنوضعفه  » ضعيف احلديث« حاتموقال أبو» ضعيف منكر احلديث « مع

 فك ذلك منه ،ُمَِهث باليشء فيكان رديء احلفظ حيد « حبانابنوقال » ضعيف« وقال النسا

 )٣٠-١٢/٢٨( هتذيب التهذيب »مرتوك« وقال الدارقطين» حتى استحق الرتك

 والطربا يف من طريق بكر بن يزيد،) ١٦٩٢٥ (أمحد مسند ورواه عبد ا يف زياداته يف 

من طريق الوليد ) ١/١٦٠(من طريق بقية بن الوليد والوليد بن مسلم، والدارقطين ) ٨٧٥(الكبري 

 ومعاوية يل أ حاتم أباه عن حديث عابنأل وس  عن أ بكر بن أ مريم به ثالثتهم،بن مسلم

ِيِوَليسا بق «فقال  ) ١/٤٧(علل احلديث  »ْ

  الدبر»ِالسه«

ِال وضوء ملن  يذكر اسم ا عليه« حديث -٥٦
َ ُْ َِ ُ ْ َ ِ َ ُ« 



٥٨ 

 

 ضعيف

 ، وسهل بن سعد، وسعيد بن زيد، وعائشة، وأ سعيد اخلدري،روي من حديث أ هريرة 

  وأنس، وعيل،وأ سربة

  هريرةفأما حديث أ 

واحلاكم ) ٢٥٢(والدارقطين ) ٣٩٩(وابن ماجه ) ١٠١(وأبو داود ) ٢/٤١٨(فرواه أمحد  

من طريق حممد بن موىس عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أ ) ١/٤٣(والبيهقي ) ١/١٤٦(

ال صالة ملن ال وضوء له، وال وضوء ملن  يذكر اسم ا  «¢قال رسول ا هريرة قال

 »عليه

ا « وب بن سلمة هو الليثي، وهو وأبوه جمهوالن، ويف أبيه قال ابن حبان يف الثقاتيعق  ر

ِ فإنه قليل احلديث جدا و يرو عنه سوى ،وهذه عبارة عن ضعفه« قال ابن حجر »أخطأ ً

  »ولده، فإذا كان خيطئ مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة؟

 » سامع من أبيه وال ألبيه من أ هريرةـب بن سلمة  أي يعقوُال يعرف له ـ« وقال البخاري 

  منقطع يف موضعفاإلسناد) ١١/٣٨٨(هتذيب التهذيب 

وظن أنه املاجشون فصححه لذلك، وتعقبه الذهبي » يعقوب بن أ سلمة«وعند احلاكم  

إسناده فيه ل« بقوله  »صوابه يعقوب بن سلمة الليثي و

انقلب إسناده عىل احلاكم، فال حيتج لثبوته بتخرجيه له،   الصالحقال ابن« وقال ابن حجر 

 للحاكم أنه يعقوب بن أ سلمة املاجشون واسم أ َملُ لو س وقال ابن دقيق العيدوتبعه النووي

سلمة دينار، فيحتاج إىل معرفة حال أ سلمة، وليس له ذكر يف يشء من كتب الرجال، فال 

 )٧٣ -١/٧٢(ص احلبري التلخي »يكون صحيحاً

من طريق حممود بن حممد أ يزيد الظفري ثنا ) ١/٤٤(والبيهقي ) ٢١٩(وروى الدارقطين  

ما  « ¢ا قال رسول  بن أ كثري عن أ سلمة عن أ هريرة قالحييىأيوب بن النجار عن 

  »ن  يتوضأَ وما صىل م،ن  يذكر اسم ا عليهَتوضأ م

 قال البيهقي

 وكان ، بن أ كثري عن أ سلمة إال من هذا الوجهحييى ُوهذا احلديث ال يعرف من حديث« 

التقى آدم  ًواحدا وهو حديث  بن أ كثري إال حديثاًحييى أسمع من  أيوب بن النجار يقول

 »وا أعلم  ذكره حييى بن مع فيام رواه عنه ابن أ مريم، فكان حديثه هذا منقطعاًوموىس

 )٣/٧٩(امليزان  »ليس بالقوي فيه نظر« وحممود بن حممد الظفري قال الدارقطين قلت 

 وأما حديث أ سعيد اخلدري



٥٩ 

 

واحلاكم ) ٢٢٠(والدارقطين ) ١٠٦٠(ىليعوأبو) ٣٩٧(وابن ماجه) ٣/٤١(فرواه أمحد 

 سعيد عن رمحن بن أمن طريق كثري بن زيد عن ربيح بن عبد ال) ١/٤٣(والبيهقي ) ١/١٤٧(

 »ال وضوء ملن  يذكر اسم ا عليه «¢قال رسول ا ه قالدأبيه عن ج

عروف «وربيح بن عبد الرمحن قال أمحد هتذيب  »منكر احلديث« وقال البخاري» ليس 

 )٣/٢٣٨(التهذيب 

 - يعين وهو حارض-سئل أمحد بن حنبل  وروى البيهقي عن أمحد بن حفص السعدي قال 

ال أعلم فيه حديثاً ثابتاً، أقوى يشء فيه حديث كثري بن زيد عن « تسمية يف الضوء؟ فقالعن ال

عروف،ربيح  )١/٤٣ (» وربيح رجل ليس 

 وأما حديث سعيد بن زيد

 والبيهقي) ٢٢٢(والدارقطين ) ٣٩٨(وابن ماجه ) ٢٥(والرتمذي ) ٢٧٠٢٣(فرواه أمحد 

ي عن رباح بن عبد الرمحن بن أ ر املقالأ ث حرملة عن من طريق عبد الرمحن بن) ١/٤٣(

ال وضوء ملن   « يقول¢سمعت رسول ا قال سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها

 »يذكر اسم ا عليه

 ذكره الرتمذي وغريه نفيل ة رباح هو سعيد بن زيد بن عمرو بنوأبو جد 

 هذا الباب حديثاً ال أعلم يف د بن حنبلقال أمح« وقال الرتمذي عقب روايته هذا احلديث 

 »أحسن يشء يف هذا الباب حديث رباح بن عبد الرمحن  قال حممد بن إسامعيلديله إسناد ج

امة بن وائل بن حصقال أبو ث،احلديث ضعيف قلت  يف حديثه «  قال البخاري، هو 

هتذيب التهذيب  »يه عليهيف القلب من حديثه هذا فإنه اختلف ف «وقال ابن حبان» نظر

 »ولست باملعتمد عىل ما تفرد به«  وقال ابن حبان أيضاً)٣٠-٢/٢٩(

كام يف » العلل« ابن حبان يف هذا احلديث بينه الدارقطين يف إليهواالختالف الذي أشار  

 )١/٧٤(التلخيص احلبري 

حلديث تتلخص يف جهالة ِ فعلة هذا اورباح بن عبد الرمحن جمهول  يوثقه إال ابن حبان 

 قال املري ورباح بن عبد الرمحن واالختالف فيه عىل أ ثقالأ ث

ليس عندنا بذاك الصحيح،  «وسأل ابن أ حاتم أباه وأبا زرعة عن هذا احلديث فقاال 

اخلرب من جهة النقل ال «  وقال البزار)١/٥٢(علل احلديث  » جمهول ورباح جمهولقالثأبو

 )١/٧٤( التلخيص احلبري»ًاحلديث ضعيف جدا «ل ابن القطان، وقا»يثبت

 وأما حديث عائشة

من ) ٢٢١(والدارقطين ) ٢/١٩٨(وابن عدي ) ٢٦٠٠(والبزار ) ٤٦٨٧(يعىل فرواه أبو



٦٠ 

 

 ح يقوم للوضوء يكفأ ¢ا كان رسول طريق حارثة بن حممد عن عمرة عن عائشة قالت

  ا ثم يسبغ الوضوء اإلناء فيسمي

 »حارثة ل احلديث «وقال البزار

ليس «  وقال ابن مع»ضعيف ليس بيشء « حارثة بن حممد قال أمحدً،إسناده ضعيف جدا

» ضعيف احلديث منكر احلديث «وقال أبوحاتم» واهي احلديث ضعيف «وقال أبو زرعة» بثقة

عامة ما « ابن عديوقال » مرتوك احلديث« وقال النسا» منكر احلديث« وقال البخاري

 )١٦٦-٢/١٦٥(هتذيب التهذيب  »يرويه منكر

 أنه نظر يف جامع إسحاق بن راهويه •وبلغين عن أمحد بن حنبل  «وقال ابن عدي

 أول حديث يف اجلامع ً فأنكره جدا وقال،فإذا أول حديث قد أخرج يف جامعه هذا احلديث

 »يكون عن حارثة؟

 وهذا أضعف ،هذا يزعم أنه اختار أصح يشء يف الباب «وروى احلر عن أمحد أنه قال

 )١/٧٥(التلخيص احلبري  »حديث فيه

إال فهو ليس مطابقاً ملا ترمجنا له قلت ال  «وحديث عائشة هذا ذكرته لتامم الفائدة و

 »وضوء ملن  يذكر اسم ا عليه

 وأما حديث سهل بن سعد

ل بن سعد الساعدي عن أبيه هيمن بن عباس بن سهمن طريق عبد امل) ٤٠٠(فرواه ابن ماجه 

ال صالة ملن ال وضوء له، وال وضوء ملن  يذكر اسم ا عليه، «  قال¢ه عن النبيدعن ج

 » وال صالة ملن ال حيب األنصار،وال صالة ملن ال يصيل عىل النبي

ليس بثقة، « اوقال النس» منكر احلديث «عبد املهيمن بن عباس قال البخاري وأبو حاتم

ملا فحش الوهم يف روايته بطل  «وقال ابن حبان» ليس بالقوي« وقال الدارقطين» مرتوك احلديث

 )٦/٤٣٢(هتذيب التهذيب  »االحتجاج به

َوتابعه أخوه أ بن عباس، رواه الطربا يف املعجم الكبري  ُ)٥٦٩٩( 

وقال البخاري » ضعيف« وقال ابن مع» منكراحلديث« ُوأ بن عباس، قال أمحد

 )١/١٨٦(هتذيب التهذيب  »ليس بالقوي« والنسا

 وأما حديث أ سربة

 بن يزيد بن عبد ا بن أنيس حييىمن طريق ) ٧٥٥(فرواه الطربا يف املعجم الكبري 

 وال ،ال صالة إال بوضوء «¢قال رسول ا حدثين عبد ا بن سربة عن جده أ سربة قال

 و يؤمن  من  يعرف حق ، وال يؤمن با من  يؤمن ،ء ملن  يذكر اسم ا عليهوضو



٦١ 

 

 »األنصار

فيه حييى بن أ يزيد ورواه الطربا يف الكبري « وقال) ١/٢٢٨(أورده اهليثمي يف املجمع 

 »بن عبد ا بن أنيس و أر من ترمجه

  « قال أمحد،يس األنصاري كام هو يف اإلسناد بن عبد ا بن يزيد بن أنحييىهو  قلت

  )٢٤٣ -١١/٢٤٢( هتذيب التهذيب وذكره ابن حبان يف الثقات» يكن به بأس

 ولكن عبد ا بن سربة ما عرفته

من طريق عيىس بن سربة ) ١/٣٦(والدوال يف الكىن) ١١١٩(ورواه الطربا يف األوسط 

 عن أبيه عن جده به

  قال البخاري،و عيىس بن عبد الرمحن بن فروة يقال ابن سربة األنصاريعيىس بن سربة ه

 وقال النسا» منكر احلديث ضعيف احلديث شبيه باملرتوك «حاتموقال أبو» منكر احلديث«

 )٨/٢١٨(هتذيب التهذيب  »ليس بالقوي «وقال أبوزرعة» منكر احلديث«

 وأبوه ما وجدته

 وأما حديث عيل

من طريق عيىس بن عبد ا بن حممد بن عمر بن عيل بن أ ) ٥/٢٤٣(ي فرواه ابن عد

 وال ،ال صالة ملن ال وضوء له «¢ قال رسول اطالب عن أبيه عن أبيه عن جده عن عيل قال

 »وضوء ملن  يذكر اسم ا عليه

إسناده ضعيف جدا، عيىس بن عبد ا وقال » يروي املوضوعات «قال ابن حبان ًو

 )٣/٣١٥(امليزان  »مرتوك «دارقطينال

 وأما حديث أنس

عن أسد بن موىس عن ) ١/٧٥(فرواه عبد امللك بن حبيب األندليس كام يف التلخيص احلبري

ان ملن  يؤمن « محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس بلفظ  وال ، وال صالة إال بوضوء،ال إ

 » اموضوء ملن  يس

 » امللك شديد الضعفوعبد« قال ابن حجر

رتوك أو منكر ً جدا، ال ختلو من م، طرقه كلها ضعيفةوخالصة البحث أن احلديث ضعيف

  ، فال تصلح لتقوية بعضها بعضاًاحلديث أو جمهول

 كتاب األذان

َما ك أ«  حديث-٥٧ َ ُ َ قل ب إالٍ بلدةُانَذَ  »هاُدْرَ



٦٢ 

 

 موضوع

 )٥٨٥ص(املقاصد  »عن عيلرواه الديلمي بال سند  «السخاويقال  

 ً ومتنه منكر جدا،يشءفهو كال   بال سندقلت 

ِس بالل عند ا«  حديث-٥٨  »ِ شِ

 ال أصل له 

 بسبب يف األذان سيناً َبدل الشُ كان ي® ً بالالاشتهر عىل ألسنة كثري من الناس أن 

وهذا كله ال » ل عند ا شس بال «¢نبيفقال ال» أشهد«بدل » أسهد «لأعجميته فيقو

 أصل له

 ،نه اشتهر عىل ألسنة العوام إهان السفاقيسيام نقله عنه الربي فقال املز «السخاويقال  

فق بن  ولكن قد أورده املو إنه ليس له أصل وال يصح كثريابن قال  من الكتبءو نره يف يش

 وقد  واملعتمد األول، جيعل الش سيناً، أسهد كان يقولًي أن بالال رو بقولهقدامة يف املغين

 لعبد ا بن زيد ¢ وقال النبي،ُهَْحيَِص فُهَنَسَ حِ الصوتيَِدترمجه غري واحد بأنه كان ن

 ٌةَغْثه لُولو كانت في » منك فإنه أندى صوتاً، األذان- أي عىل بالل- عليه ألق «صاحب الرؤيا

 ،ص ألهل اإلسالما أهل النفاق والضالل املجتهدين يف التنقَهباَع، ولَلتوفرت الدواعي عىل نقلها

 )٣٩٧و ١٩٠ص(املقاصد  »نسأل ا التوفيق

ُُ أِ بباطنَِينَ العُحْسَم  حديث-٥٩  أشهد نل املؤذام عند سامع قوِِهقبيلَ بعد تََِتابي السبَتلَْ

  رسول اًا حممدأن

 باطل

 أنه ملا سمع قول الديلمي يف الفردوس من حديث أ بكر الصديقذكره  «قال السخاوي 

لتذاكقال ه» ًأشهد أن حممدا رسول ا« ناملؤذ  ، ومسح عينيه، السبابت وقبل باطن األ

 املقاصد » وال يصح،»ت عليه شفاعتيمن فعل مثل ما فعل خلييل فقد حل «¢فقال

 ) ٦٠٥ص(

ها وهو من،طام له وال زمام هذا حديث باطل ال خقلت    باليا فردوس الديلمي وما أك

صوف يف  املتاليام بن أ بكر الرداد أمحدوكذا ما أورده أبو العباس  «السخاويوقال  

 عن اخلرض عليه السالم ، بسند فيه جماهيل مع انقطاعه،)موجبات الرمحة وعزائم املغفرة(كتابه 

 بحبيبي وقرة عيين حممد  مرحباًً أشهد أن حممدا رسول اقول من قال ح يسمع املؤذن يأنه

 )٦٠٥ص (املقاصد  ً» عىل عينيه  يرمد أبداامل إهباميه وجيعله ثم يقب¢بن عبد ا
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  يف دين اإلسالمعاً جعلوه مرش وهؤالء القوم  يكتفوا بادعاء حياة اخلرض حتىقلت 

 ولكن ملشايخ أهنم فعلوا ذلك فحصل هلم خري كثريثم ذكر السخاوي حكايات عن بعض ا 

  دين ا ال يؤخذ من أقوال وأفعال املشايخ

 )٦٠٦ص(املقاصد  »ءح يف املرفوع من كل هذا يشوال يص «قال السخاوي 

َصدقت وبررت « حديث-٦٠ َْ َ َ ْ َ َ« 

 ال أصل له

 وكذا لصالة خري من النوم ا من العامة عقب قول املؤذن يف الصبحوهو كالم يقوله كثري 

  صدق رسول اقوهلم

 وكذا قوهلم عند قول ، ليس له أصل،)صدق رسول ا( وقال القاري «قال العجلو 

 قال الدمريي ، استحبه الشافعية، صدقت وبررت وباحلق نطقتالصالة خري من النوم املؤذن

  الرافعيأحاديث امللقن يف ختريج ابنقال  و ورد فيه ال يعرف قائلهً الرفعة أن خرباابنوادعى 

  )٢/٢١( كشف اخلفاء » ال أصل له حجرابن وقال احلافظ  أقف عليه يف كتب احلديث

  يف الدعاء بعد األذان»الدرجة الرفيعة « حديث-٦١

 ال أصل له

 من ءيش أره يف  « قال السخاوي، ال أصل هلا فيام يقال بعد األذانةمدرجهذه عبارة  

من قال ح يسمع  «مرفوعاً عن جابر ، والبخاري واألربعةأمحد وأصل احلديث عند ،الروايات

ة، اللهم رب هذه الدعوة التامةالنداء  بعثه مقاماًا و،ً آت حممدا الوسيلة والفضيلة، والصالة القا

 )٣٤٣ص( املقاصد »ت له شفاعتي يوم القيامة حل،ًحممودا الذي وعدته

 »يمُِق فهو يَنَذ أْنَم« ديث ح-٦٢

 ضعيف

من طريق ) ١/٣٩٩(والبيهقي ) ٧١٧( ماجه ابنو) ١٩٩ (الرتمذيو) ٥١٤(رواه أبو داود  

ي أنه سمع زياد بن احلارث الصدا معبد الرمحن بن زياد األفريقي أنه سمع زياد بن نعيم احلرض

؟ قيم يا رسول اُ أ فجعلت أقول،نتفأذ -¢ يعين النبي- ملا كان أول أذان الصبح أمر قال

 إذا طلع الفجر نزل فربز ثم انرصف  حتى،»ال « الفجر فيقولإىل ناحية املرشق إىلفجعل ينظر 

إن أخا صداء « ¢ فقال له نبي ا، فأراد بالل أن يقيم- يعين فتوضأ- وقد تالحق أصحابه ،إيل

  فأقمتقال » ومن أذن فهو يقيم،هو أذن
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ا نعرفه م «ل الرتمذيقا  » وهو ضعيف عند أهل احلديث،ن حديث األفريقيإ

من طريق سعيد بن راشد ) ١/٣٩٩(والبيهقي ) ١٣٥٩٠(ورواه الطربا يف املعجم الكبري  

 فحرضت ، كان يف مسري له¢ عمر أن النبيابناملاز السامك ثنا عطاء بن أ رباح عن 

ً ن رجال إ ثم جاء بالل وقال القوم،ن فقام رجل فأذ، فلم جيدوهً فنزل القوم فطلبوا بالال،الصالة

ا ،ًمهال يا بالل« ¢ أراد أن يقيم فقاله له النبيً ثم إن بالال، فمكث القوم هوناً،نقد أذ  فإ

  »يقيم من أذن

 »د به سعيد بن راشد وهو ضعيفتفر «قال البيهقي

علل  » مرتوك احلديث،د ضعيف احلديث وسعي،هذا حديث منكر «حاتموقال أبو 

  )١/١٢٣(احلديث 

، ويف سنده حممد بن مرفوعاً عباس ابنمن حديث ) ٦/١٦٤( عدي ابنواحلديث رواه 

   بن معحييى بن حنبل وأمحد كذبه ،الفضل بن عطية اخلراسا

ان عىل عهد  ألن العمل ك،بََحستُ ولكن ي، لضعف احلديث،ن ال جيب أن يقيم من أذأقول

 أيضاًقيم هو ُن بالل وي يؤذ، عىل ذلك¢النبي

 كتاب الصالة

 »ين الدُامدِ عُالةالص«  حديث-٦٣

 ضعيف

  وعيل،روي من حديث عمر

 فأما حديث عمر

ان ف  من طريق وهب بن جرير ) ٢٥٥٠(حديث رقم ) ٤/٣٠٠(رواه البيهقي يف شعب اإل

 أحب ء أي يش، يا رسول ا، جاء رجل فقالعمر قالحدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن 

 » والصالة عامد الدين، ومن ترك الصالة فال دين له،الصالة لوقتها «؟ قالعند ا يف اإلسالم

 وكذا ذكر البيهقي عن احلاكم شيخه يف هذا ،ر عكرمة  يسمع من عم، منقطعإسنادهو 

 احلديث

 وأما حديث عيل

 من طريق) ٢٠١٦( وأبو القاسم األصبها يف الرتغيب والرتهيب )٢/٢٥٥(فرواه الديلمي 

 قال ¢ عن النبي®عيل   عنحلارث عن اإسحاق بن طارق ثنا حبيب عن أ أمحد

 » واجلهاد سنام العمل،الصالة عامد اإلسالم«
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 قال ،بن حبيب الزيات -بالتصغري - بيَبُ هو ح، حبيب أخو محزةً،ضعيف جدا إسنادهو

  )٢/٤٥٧( امليزان » املباركابنوهاه أبو زرعة وتركه « يالذهب

 ً ضعيف جدا وقد رمي بالكذب،واحلارث هو األعور

 يف الوسيط  الصالح ـابنيعين  ـ  قالفائدة «)١/٤٤٦( حجر يف التلخيص احلبري ابن قال 

يس كذلك بل  ول قلت هو منكر باطل فقال النووي يف التنقيح الدينالصالة عامد ¢قال

جاء  ى قالحييرواه أبو نعيم شيخ البخاري يف كتاب الصالة عن حبيب بن سليم عن بالل بن 

 » وهو مرسل رجاله ثقات»الصالة عمود الدين«  فسأله فقال¢رجل إىل النبي

  التاريخسليم ترمجه البخاري يف  إرساله فحبيب بنمع هذا ىحييومرسل بالل بن  قلت

  وال فيه جرحاًيذكراو ) ١/٢/١٠٢( أ حاتم يف اجلرح و التعديل ابنو)  ١/٢/٣١٩( الكبري

 وقد  عىل منهجه املتساهل يف توثيق مثل هذاً بناء حبانابنوقد وثقه  ،فهو جمهول احلال، ًتعديال

إال فلإذا توبعيعين  »مقبول«التقريب  قال احلافظ يف   احلديث و

  وده وعم،رأس األمر اإلسالم «مرفوعاًن جبل  حلديث معاذ ب،معناه صحيحواحلديث 

  وقال الرتمذي)٣٩٧٣( ماجه ابنو) ٢٦١٦( رواه الرتمذي »، وذروة سنامه اجلهادالصالة

 »حديث حسن صحيح«

 » الدينَمَدَ ومن تركها فقد ه، من أقامها فقد أقام الدين،ينامد الدِع الصالة « حديث-٦٤

 ال أصل له هبذا اللفظ 

ا هو ضعيف باأللفاظ التي يف الذي قبلهو  إ

 ،ِِهلَمَ عُِر سائَحلََ صْتَحلََ فإن ص،ُالصالة ِ القيامةَ يومُ به العبدُبَاسُ ما حيُلَوأ«  حديث-٦٥

إن ف  »ِِهلَمَ عُِر سائَدََس فْتَدََسو

  هبذا اللفظضعيف

ف األزرق قال حدثنا  بن يوسإسحاقمن طريق ) ١٨٨٠ (األوسطرواه الطربا يف املعجم  

  فذكره قال¢ بن مالك عن النبيأنسالقاسم بن عثامن أبو العالء البرصي عن 

وقال  )٣/٣٧٥(امليزان  » ال يتابع عليهاأحاديثله  «، قال البخاريالقاسم بن عثامن 

 »ء ال يتابع منها عىل يشأحاديث األزرق إسحاقث عنه  حد،ال يتابع عىل حديثه« العقييل

 )٣/٤٨٠ (لضعفاء الكبريا

من طريق روح بن عبد الواحد القريش قال ثنا ) ٣٧٨٢ (أيضاً األوسطوروى الطربا يف  

 ،أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة «¢ قال رسول ا قالأنسخليد بن دعلج عن قتادة عن 
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 » وإن فسدت فقد خاب وخرس،ينظر يف صالته فإن صلحت فقد أفلح

 وخليد )٢/٥٨(الضعفاء الكبري  »ال يتابع عىل حديثه « قال العقييل، الواحدروح بن عبد 

 باملت ليس «وقال أبو حاتم» ليس بثقة «وقال النسا» ضعيف « معابن وأمحد قال ،بن دعلج

 الدارقطين يف  وعده»ضعيف «وقال أبو داود»  منكرةأحاديثحدث عن قتادة  ،يف احلديث

 )١٥٩-٣/١٥٨( هتذيب التهذيب »جممع عىل تضعيفه «ل الساجي وقااملرتوك

ي عن ِعْنمن طريق أشعث بن سوار عن سلمة بن كهيل الت) ٣٩٧٦ (أيضاً وروى أبو يعىل 

  نحوهمرفوعاً أنسعامر عن 

 دواد والنسا والدارقطين وقال أبو»ضعيف احلديث« أمحدأشعث بن سوار، قال  

 )٣٥٤-١/٣٥٢(هتذيب التهذيب »  كثري الوهم،فاحش اخلطأ « حبانابن وقال »ضعيف«

ام حدثين قتادة عن احلسن عن مهمن طريق  )٤٦٥(والنسا ) ٤١٣(الرتمذي وروى  

ْحريث  قال فجلست إىل أ ، صاحلاً يل جليساً قدمت املدينة فقلت اللهم يرس بن قبيصة قالَُ

 من رسول َُهثين بحديث سمعت فحد،صاحلاً  إ سألت ا أن يرزقين جليساًهريرة فقلت

إن أول ما حياسب به العبد « يقول ¢ فقال سمعت رسول ا،لعل ا أن ينفعين به ¢ا

إن فسدت فقد ؛يوم القيامة من عمله صالته  فإن ،خاب وخرس فإن صلحت فقد أفلح وأنجح و

فيكمل هبا ما انتقص ؟  انظروا هل لعبدي من تطوع©انتقص من فريضته يشء قال الرب 

  »ذلك  ثم يكون سائر عمله عىل،من الفريضة

فإن انتقص من «  ال أدري هذا من كالم قتادة أو من الرواية قال مهاموعند النسا

؟ فيكمل هبا ما انتقص من الفريضة  انظروا هل لعبدي من تطوع©فريضته يشء قال الرب 

 »ثم يكون سائر عمله عىل نحو ذلك

 وقال ،قه بعضهم وث، قبيصة بن حريثأيضاً ويقال ، حريث بن قبيصة، ضعيفإسنادهو

 »ضعيف مطروح « حزمابنوقال » ال يصح حديثه «وقال النسا» يف حديثه نظر «البخاري

 )٣٤٨ -٨/٣٤٧(هتذيب التهذيب 

من طريق محاد بن سلمة عن ) ١/٢٦٣(واحلاكم ) ١٦٥٦٧ (أمحد رواهوالصحيح يف هذا ما  

 ¢ قال رسول ا قال¢ بن يعمر عن رجل من أصحاب النبيىحييألزرق بن قيس عن ا

ها قال ا ،ها كتبت له تامة فإن كان أ،حياسب به العبد صالتهأول ما « إن  يكن أ  و

 ثم تؤخذ ، ثم الزكاة كذلك،؟ انظروا هل جتدون لعبدي من تطوع فتكملوا هبا فريضته©

 »األعامل عىل حسب ذلك

 والراجح أن ، كلهم عدول ثقاتفالصحابة صحيح، وجهالة الصحا ال ترض، إسنادهو 
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 الصحا هو أبو هريرة

عن األزرق بن  حدثنا محاد بن سلمة لنرض بن شميلا  من طريق)٤٦٧(قد رواه النسا ف 

 ،أول ما حياسب به العبد صالته«  قال¢عن رسول ا عن أ هريرة  بن يعمرحييىعن  قيس

إال قال ا   أكملوا  فإن وجد له تطوع قال، انظروا لعبدي من تطوع©فإن كان أكملها و

 »به الفريضة

إذا فسدت فسد ، سائر عملهَحلََ صْتَحلََإذا ص « ليس فيه،هذا هو الصحيح يف احلديث   و

إن فسدت فقد « أيضاً وليس فيه »سائر عمله  »خاب وخرسفإن صلحت فقد أفلح وأنجح و

ها التكبري، وحتليلها تاح الصالة الطهورْفِم « حديث-٦٦  »التسليم، وحتر

 ضعيف

  عباسابن و، وعبد ا بن زيد،، وأ سعيد وجابر،روي من حديث عيل 

 أما حديث عيل

) ١/١٦١( ماجه ابنو) ١/٩(والرتمذي ) ٦١/٦١٨(داود وأبو) ١٢٩-١/١٢٣ (أمحدفرواه  

) ١/٦١٦ (يعىلوأبو) ١/٢٢٩( أ شيبة ابنو) ١/١٠٠(م  يف األوالشافعي) ١/١٧٥(والدارمي 

نعيم يف وأبو) ٢/١٧٣(والبيهقي ) ١٤٥(طين والدارق) ١/١٦١(والطحاوي يف رشح معا اآلثار 

) ١/٢٤٣(والضياء يف املختارة ) ١٠/١٩٧(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٨/٣٧٢ (األولياءحلية 

 قال رسول  قالعقيل عن حممد بن احلنفية عن عيلن  من طريق عبد ا بن حممد بمجيعاً

  فذكره¢ا

» كان مالك ال يروي عنه « عبد ا بن حممد بن عقيل قال برش بن عمر، ضعيفإسنادهو 

 وقال يعقوب » عنه بن سعيد ال يرويىحيي يدخله مالك يف كتبه وكان  «وقال عىل بن املديين

 أربعة من قريش يرتك  عيينة يقولابن وكان ً،د جداصدوق ويف حديثه ضعف شدي « شيبةبن

يته حيدث نفسه فحملته عىل أنه قد رأ « عيينةابن املديين عن ابن وقال »حديثهم فذكره فيهم

 ابنوقال » ضعيف احلديث ال حيتج بحديثه « معابنوقال » منكر احلديث «أمحدوقال » تغري

ل احلديث  «وقال أبو حاتم» األسانيدتلف عنه يف خم« وقال أبو زرعة» كان ضعيفاً «املديين

ةابنوقال » ضعيف « وقال النسا،» وال ممن حيتج بحديثهبالقويليس  حتج به لسوء ال أ « خز

كان  «وقال اخلطيب»  احلفظءكان ردي « حبانابنوقال » ءيف حفظه يش «وقال العقييل» حفظه

 واحلميدي حيتجون بحديثه وهو مقارب إسحاق وأمحدكان  «وقال البخاري»  احلفظيسء

 )١٦-٦/١٣( هتذيب التهذيب »احلديث
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ة اجلرح والتعديل جترحياًحه مجهور قد جرقلت   وقال ،ًا فال ينفعه كالم البخاريمفرس  أ

اليدل عىل صحة » مقارب احلديث «قول البخاريو ،كام تقدم» منكر احلديث «أمحدفيه 

 حتج به مسلما  وال، حيتج به قط يف صحيحه والبخاري ،حديثه

وهذا  « حجرابنقال  »م فيه تكلْنَ من كل مهو أوثق « عبد الرب فقالابنوقد بالغ  

 )٦/١٥( هتذيب التهذيب »إفراط

ريق سلمة بن الفضل ثنا سفيان عن ثوير من ط) ٧/١٢٤ (األولياءنعيم يف حلية ورواه أبو 

  به، عيلبن أ فاختة عن أبيه عن

  »كان من أركان الكذب « قال سفيان الثوري،ثوير بن أ فاختة 

 أما حديث جابر بن عبد ا

من طريق ) ٥٩٦(والطربا يف املعجم الصغري ) ١/٦(والرتمذي ) ١٤٥٩٧ (أمحدفرواه  

د  القتات عن جماهد عن جابر بن عبىحييرم عن أ ن حممد املروزي حدثنا سليامن بن قحس ب

 » ومفتاح الصالة الوضوء،مفتاح اجلنة الصالة «¢ قال رسول ا قال§ا 

وقال أبو » ليس باملت « وقال أبو حاتم»يشءضعيف ليس ب « معابنسليامن بن قرم قال  

 )٢١٤-٤/٢١٣(هتذيب التهذيب  »ضعيف «وقال النسا» ليس بذاك« زرعة

 ابن  وقالً» كثرية مناكري جداأحاديث إرسائيلعنه روى  «أمحدات قال  القتىحييوأبو  

 َشَُحف « حبانابنوقال  »بالقويليس  «وقال النسا» يف حديثه ضعف «وقال مرة» ثقة «مع

-١٢/٢٧٧(هتذيب التهذيب  » سلك غري مسلك العدول يف الرواياتحتى ُهُْمهَخطأه وك و

٢٧٨( 

 وأما حديث أ سعيد اخلدري

من طريق أ سفيان ) ١١٢٥و١٠٧٧ (يعىلوأبو ) ٢٧٦( ماجه ابنو) ٢٣٨(رتمذي فرواه ال 

 ،مفتاح الصالة الطهور « قال¢ عن أ نرضة عن أ سعيد اخلدري عن النبيعديطريف الس

ها التكبري  »تسليم وحتليلها ال،وحتر

 ابنل وقا»  وال يكتب حديثهيشءليس ب «أمحد قال ،طريف بن شهاب أبو سفيان السعدي 

ليس بيشء واهي  «وقال أبو داود» ليس بالقوي عندهم «وقال البخاري» ضعيف احلديث« مع

 ،ضعيف احلديث «وقال النسا» بالقويضعيف احلديث ليس  «وقال أبو حاتم» احلديث

ِ هي ًكان مغفال « حبانابنوقال »  ليس بثقة،مرتوك احلديث  يقلبها ويروي عن حتى يف األخبار ُمَ

أمجعوا عىل  « عبد الربابنوقال » ضعيف «وقال الدارقطين» لثقات ما ال يشبه حديث األثباتا

 )١٢-٥/١١(هتذيب التهذيب  »أنه ضعيف احلديث
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 عن إبراهيممن طريق حسان بن ) ٢٤١١ (األوسطوالطربا يف ) ١/١٣٢(ورواه احلاكم  

   به،سعيد بن مرسوق الثوري عن أ نرضة

 فروى عن سعيد بن ، الكرما يف هذا اخلربإبراهيم حسان بن َمِقد وه«  حبانابنوقال 

 هذا اخلرب عن أ  ما روى،وهذا وهم فاحش  سعيد سفيان عن أ نرضة عن أمرسوق أ

ث عن سعيد  فحد،ا رأى أبا سفيان أنه والد الثوري حسان ملَمنرضة إال أبو سفيان السعدي، فتوه

 ، أبو سفيان عن أ نرضة عن أ سعيدانطريق وليس هلذا اخلرب إال ،ضبطه و ي،بن مرسوق

كتاب  » عقيل تربأنا من عهدتهابن و، السالمه علي احلنفية عن عيلابن عقيل عن ابنو

 )١/٤٨٨( املجروح

 ابنوعند ) ١١٢٥ (يعىلث به حسان عن أ سفيان عىل الصواب يف رواية أ وقد حد قلت 

 » صواباًً ومرةً خطأً مرةث به مرتاخلطأ من حسان وقد حد «وقال) ٢/٣٧٥(عدي 

يف حديثه  «وقال العقييل» بالقويليس  « قال النسا،ء يف حفظه يشإبراهيموحسان بن  

 )٢٤٦-٢/٢٤٥(هتذيب التهذيب » وهم

 وأما حديث عبد ا بن زيد

من طريق الواقدي ثنا ) ١٣٤٥(قطين والدار) ٧١٧٥ (األوسطفرواه الطربا يف املعجم  

يم عن الرمحن بن أ صعصعة عن عباد بن يعقوب بن حممد بن أ صعصعة عن أيوب بن عبد 

ها التكبري،مفتاح الصالة الطهور « قال¢عمه عبد ا بن زيد عن النبي  وحتليلها ، وحتر

 »التسليم

 ن حنبل بالكذب بأمحدالواقدي حممد بن عمر األسلمي مرتوك وقد رماه 

   عباسابنوأما حديث 

 يوسف السلمي موىلمن طريق نافع ) ٩٢٦٧ (األوسطو) ١١٣٦٩(اه الطربا يف الكبري فرو 

ها التكبري،مفتاح الصالة الطهور «قال ¢ عباس عن رسول اابنعن عطاء عن   ، وحتر

 »وحتليلها التسليم

ميزان   وغريهأمحدوضعفه »  احلديثمرتوك « يوسف السلمي قال أبو حاتمموىلنافع  

 )٤/٢٤٤ (االعتدال

 قال عبد ن أ األحوص قال عإسحاقمن طريق شعبة عن أ ) ٢/١٧٣( البيهقي وقد روى 

 وصححه »تشئ إذا سلم اإلمام فقم إن ، وانقضاؤها التسليم،مفتاح الصالة التكبري« ا

 البيهقي

نت ضعف  وقد بي يثبت يف املرفوع حديث وال،الصحيح يف البابوهذا املوقوف هو  
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، فإن أخفها اً وليس يف تلك الطرق ما يقوي بعضها بعض،، واحلمد املرفوع فيام تقدم بياناً شافياً

  واحلديث معناه صحيحْشديدة الضعف أو فيها وهم ّضعفاً حديث عيل، وباقيها إما

 »ِدِسجَمل يف ا إالِدِسجَ املِ جلارَ صالةال«  حديث-٦٧

 ًضعيف جدا

  وعائشة، وجابر، من حديث أ هريرةروي 

 أما حديث أ هريرة

من طريق سليامن بن داود ) ٣/٥٧(والبيهقي ) ١/٢٤٦(واحلاكم ) ١٥٣٨(فرواه الدارقطين  

ال صالة  «¢ قال رسول ا بن أ كثري عن أ سلمة عن أ هريرة قالىحيي عن الياممي

 »ال يف املسجدجلار املسجد إ

 »وهوضعيف «قال البيهقي

 وقال »منكر احلديث «وقال البخاري» ءليس بيش « معابن قال ،اليامميسليامن بن داود  

؛  منكر احلديثمن قلت فيه «وقد مر لنا أن البخاري قال « قال الذهبي»ضعيف «ان حبابن

 )٢/٢٠٢(امليزان  »فال حتل رواية حديثه

 )١/٤١٠(»  الواهيةاألحاديث« اجلوزي يف ابنوأورده  

 وأما حديث جابر

 املؤذن نا عبد ا بن من طريق حممد بن سك الشقري) ١٥٣٧( الدارقطين أيضاًفرواه  

 ¢ النبيَدََق فبكري الغنوي عن حممد بن سوقة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد ا قال

ال صالة جلار  « فقال، حلاء كان بينناقالوا» عن الصالة؟فكم لَما خ « يف الصالة فقالقوماً

  »املسجد إال يف املسجد

ن سمع النداء ثم  يأت إال ال صالة مل « وقال أبو حامد،لد خمابنهذا لفظ  «قال الدارقطين

 »من علة

) ٧/٢٨٣(» اجلرح والتعديل« أ حاتم باللفظ الثا يف ترمجة حممد بن سك يف ابنوذكره  

 » هو جمهول واحلديث منكرسمعت أ يقول «وقال

 حديثه إسناد يف  وقال البخاري،ال يعرف وخربه منكر «وقال الذهبي يف حممد بن سك 

 )٣/٥٦٧(امليزان  » هو ضعيفقال الدارقطين « ثم ساق هذا احلديث وقال»نظر

 » جماهيلإسنادهيف  «قالو) ١/٤١١( الواهية األحاديث اجلوزي يف ابنواحلديث ذكره  

 وأما حديث عائشة
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من طريق صالح بن أ صالح كاتب الليث ) ٢/٦٧ (املجروح حبان يف كتاب ابنفرواه  

 سمعت رسول  ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أابنحدثنا عمر بن راشد عن 

 »ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد«  يقول¢ا

 أ ذئب ابنيضع احلديث عىل مالك و «ي القريشن يف عمر بن راشد اجلارابن حباقال  

 »؟ة عنه فكيف الرواي، ال حيل ذكره يف الكتب إال عىل سبيل القدح فيه،وغريمها من الثقات

 )٢/٩٣(ويف املوضوعات ) ١/٤١١( الواهية األحاديث اجلوزي يف ابن واحلديث أورده 

 وهو ، مشهور ب الناس،جلار املسجد إال يف املسجد ال صالة حديث « حجرابنقال  

 وهو ابر وأ هريرة، ويف الباب عن عيل أخرجه الدارقطين عن ج، ثابتإسنادضعيف ليس له 

 )٢/٣١(ري التلخيص احلب »أيضاًضعيف 

) ٣/٥٧( رواه البيهقي ،ه فهو موقوفإلي الذي أشار وأما حديث عيل ه حديث عائشةاتوف 

 » يف املسجدال صالة جلار املسجد إال « قال®  التيمي عن أبيه عن عيلانحيق أ من طري

 »من أسمعه املنادي «؟ قال ومن جار املسجدفقيل له

 وثقه ،انحي التيمي هو سعيد بن انحي والد أ ، ضعيفإسناده فموقوفاًوهذا مع كونه  

 »يكاد يعرفال  «وقال الذهبي» جمهول « القطانابن وقال ، حبان ومها متساهالنابنالعجيل و

 )٢/١٣٢(امليزان 

من سمع النداء من  « قال® من طريق احلارث عن عيل) ٣/٥٧ (أيضاًوروى البيهقي  

 »ب فال صالة لهُجريان املسجد وهو صحيح من غري عذر فلم جي

 كذاب احلارث هو األعور

 مرفوعاً ال يثبت ً،يف جداضع» ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد «واخلالصة أن حديث 

 موقوفاًوال 

ُيعتاد َلُجإذا رأيتم الر« يث حد-٦٨ َ ْ انله  واُدَهْ فاشَ املساجدَ  »ِباإل

 ضعيف

 حبان ابنو) ١/٢٧٨(والدارمي) ٨٠٢( ماجهابنو) ٢٦١٧(والرتمذي) ١١٥٩٣(أمحدرواه  

ن أ اهليثم عن أ من طريق دراج ع) ٣/٦٦(والبيهقي) ٢١٣-١/٢١٢(واحلاكم ) دموار -٣١٠(

انإذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا ل «¢ قال رسول اسعيد اخلدري قال  قال ه باإل

ا يعمر مساجد ا من آمن با و ▬ ©ا    ]١٨التوبة[♂ اآلخراليومإ

 » حسن غريبهذا حديث «وقال» يتعاهد« وعند الرتمذي 
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 »دراج كثري املناكري «هبي بقوله وتعقبه الذ،وصححه احلاكم 

 اهليثم وبخاصة يف روايته عن أ ، دراجاً ضعيفوقد تقدم أن 

 »يَِق ت كلُ بيتُاملسجد«  حديث-٦٩

 ضعيف

والقضاعي يف ) ٦/١٧٦(األولياءوأبو نعيم يف حلية ) ٦١٤٣(رواه الطربا يف املعجم الكبري 

 كتب سلامن إىل ثنا أبو مسعود اجلريري عن أ عثامن قالي ُرمن طريق صالح امل) ٧٣(املسند 

املسجد بيت كل  « يقول¢ فإ سمعت رسول ا، يا أخي ليكن املسجد بيتكأ الدرداء

 »ة واجلواز عىل الرصاطن كان املساجد بيوته الروح والرمح مل© ا َنِمَ وقد ض،تقي

» يشءضعيف ليس ب « معابن قال ، هو صالح بن بشري بن وادع البرصيصالح املري 

» ال يكتب حديثه «وقال أبو داود» منكر احلديث « وقال البخاريً،وضعفه عىل بن املديين جدا

» هي احلديث واكان قاصاً «وقال اجلوزجا» ضعيف احلديث مرتوك احلديث« وقال النسا

 ابنوقال »  مناكريأحاديثي و ير، يف احلديث وليس هو شيئاً،صُكان يق «وقال صالح جزرة

 )٣٨٣-٤/٣٨٢(هتذيب التهذيب   حبان والدارقطينابنوضعفه » ه مناكريأحاديثعامة  «عدي

 من طريق حممد بن واسع كتب أبو الدرداء إىل سلامن به) ٧٢( يف املسند القضاعيورواه 

 عكس حديث صالح املريب ،وهو من حديث أ الدرداء

 »ما أعلمه سمع من أحد من الصحابة « املديينابنواسع قال  حممد بن ، منقطعإسنادهو 

 )٩/٤٩٩(هتذيب التهذيب 

َجنبوا مساجدكم صبيانكم وجمانينكم«  حديث-٧٠ ََ َ ُ« 

 ضعيف

) ٣٣٧٩(ويف مسند الشامي ) ٢٢/٥٧(والطربا يف املعجم الكبري) ٧٥٠(  ماجهابنرواه  

قظان عن أ سعيد عن مكحول عن واثلة بن من طريق احلارث بن نبهان حدثنا عتبة بن ي

 ، وبيعكم، ورشاركم،بوا مساجدكم صبيانكم وجمانينكمجن « قال¢األسقع أن النبي

إقامة حدودكم، ورفع أصواتكم،وخصوماتكم  ، واختذوا عىل أبواهبا املطاهر، وسل سيوفكم، و

 »روها يف اجلمعومج

 »رشاركم «بدل» رشاءكم «وعند الطربا يف الكبري 

الح  يكن يعرف احلديث وال رجل ص «أمحداحلارث بن نبهان قال  ً، ضعيف جداإسنادهو

منكر  «وقال البخاري»  ال يكتب حديثهليس بيشء « معابنوقال » ، منكر احلديثحيفظ
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مرتوك احلديث  «حاتم وقال أبو»نْهَضعيف احلديث يف حديثه و «زرعة وقال أبو»احلديث

  املديينابنوقال » مرتوك احلديث ليس بثقة «وقال النسا»  منكر احلديثضعيف احلديث

وقال » منكر احلديث «وقال يعقوب بن سفيان» ءليس بيش «وقال أبو داود» كان ضعيفاً ضعيفاً«

ه وخرج عن حد  فحش خطؤحتىكان من الصاحل الذين غلب عليهم الوهم  «بان حابن

 )١٥٩-٢/١٥٨(هتذيب التهذيب  »بالقويليس  «وقال الدارقطين» االحتجاج به

 فإن احلارث بن نبهان ، ضعيفإسناده « ماجه وقالابنواحلديث ذكره البوصريي يف زوائد  

 »متفق عىل ضعفه

والبيهقي يف السنن ) ٥/٢١٩( عدي ابنو) ٨/٧٦٠١(ورواه الطربا يف املعجم الكبري  

من طريق العالء بن كثري عن ) ٣٤٨-٣/٣٤٧(بري والعقييل يف الضعفاء الك) ١٠/١٠٣ (الكربى

 سمعنا رسول  كلهم يقول،مكحول عن أ الدرداء وعن واثلة وعن أ أمامة ريض ا عنهم

  احلديث» جنبوا مساجدكم صبيانكم«  وهو عىل املنرب يقول¢ا

 »العالء بن كثري هذا شامي منكر احلديث «قال البيهقي

 »لرواية فيها لا «وقال العقييل 

وقال » ضعيف « املديينابنوقال » يشءليس ب «أمحد قال ،العالء بن كثري الليثي الدمشقي 

 زرعة وقال أبو»ضعيف احلديث منكر احلديث «حاتم وقال أبو»منكر احلديث «البخاري

ناكريواهي احلديث حيدث عن مكحول عن واثضعيف احلديث « ضعيف  «وقال النسا» لة 

هتذيب التهذيب  »ثباتوي املوضوعات عن األير « حبانابنوقال » حلديث مرتوك احلديثا

)٨/١٩١( 

عن حممد بن مسلم عن عبد ربه بن عبد ا عن ) ١٧٢٦( يف املصنف الرزاقورواه عبد  

  فذكره ¢ قال رسول امكحول عن معاذ بن جبل قال

  مكحول  يسمع من معاذ،وهو منقطع 

ه  بن العالء ب عبد ربىحيي من نفس الطريق وفيه) ٢٠/١٧٣(الطربا يف الكبري ورواه  

من طريق آخر عن حممد بن مسلم وفيه ) ٣٥٨١(» مسند الشامي« ورواه الطربا يف ومكحول

ه بن عبد ا الدمشقي فهو رب  ولعل هذا ختليط من عبد، بن العالء ب مكحول ومعاذىحيي

  بن عبد ا الدمشقيه رب وجهالة عبد، معلول باالنقطاع ب مكحول ومعاذثفاحلدي جمهول

 )١٠/١٠٣( »وليس بصحيح «قال البيهقي 

 سمعت يب قالبد القدوس بن حبعن ع) ١٧٢٧(ق يف املصنف ازواحلديث رواه عبد الر 

 »بوا مساجدكم الصبيان واملجانجن «¢ قال رسول ا يقولًمكحوال
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  فعبد القدوس كذابًمع كونه مرسالوهذا  

 حدثنا ابن فضيل عن حممد بن خالد الضبي عن مكحول قال) ٢٩٢٤٧(وعند ابن أ شيبة  

 »جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم «¢قال رسول ا

  وليس فيه ذكر الصبيان واملجان وباقي احلديث،وهذا مرسل 

ن طريق عبد ا بن حمرر عن يزيد بن م) ٤/١٣٥( عدي ابنو) ١٧٢٨ (الرزاقورواه عبد 

 »بوا مساجدكم جمانيكم وصبيانكمجن «¢ قال رسول ااألصم عن أ هريرة قال

 عبد ا بن حمرر مرتوك وقد رمي بالكذب 

 »َ احلطبُ النارُ كام تأكلِ احلسناتُكل يأِ يف املسجدُالكالم«  حديث-٧١

 ال أصل له

احلديث يف املسجد يأكل احلسنات كام  «)١/١٣٦(علوم الدين  يف إحياء الغزايلوعند  

  » أقف له عىل أصل «جه العراقيوقال خمر »تأكل البهائم احلشيش

ًا وهي يف إحياء علوم الدين إسناد التي  جيد هلا األحاديثوذكره تاج الدين السب ضمن  

 )١٤٧-٤/١٤٥( الشافعية  من كتاب طبقاتالغزايل، وذلك يف ترمجة اإلمام يلاللغز

 يلَصُقاع للمِالب  شهادة حديث-٧٢

 ال أصل له يف املرفوع 

ا ذكر ،¢ النبيإىل مرفوعاً و يورد فيه شيئاً) ٤٠٧ص(ذكره السخاوي يف املقاصد   إ  و

 ًآثارا عن بعض الصحابة والتابع

 » كان مسجديَنعاءَ صإىل مسجدي هذا دُلو م«  حديث-٧٣

 ًداضعيف ج

سعد بن سعيد طريق  من )٤٢٤ص( يف أخبار املدينة كام يف املقاصد ةبَ وابن شرواه الديلمي 

  بهمرفوعاًعن أبيهام عن أ هريرة  -وهو عبد ا بن سعيد -املقربي عن أخيه 

 قال ،وأخوه عبد ا شديد الضعف »فيهام ل « سعيد وأخوه عبد ا قال البزارسعد بن 

»  ال يكتب حديثهءضعيف ليس بيش « معابنوقال » منكر احلديث مرتوك احلديث« أمحد

 ابنوقال » بقويليس  «حاتم وقال أبو»ءضعيف احلديث ال يوقف منه عىل يش «زرعة أبووقال

 ابنوقال » مرتوك ذاهب احلديث «وقال الدارقطين» عامة ما يرويه الضعف عليه ب «عدي

 الربقي ويعقوب بن ابنوضعفه »  القلب أنه املتعمد هلاإىل يسبق حتىبار كان يقلب األخ «حبان
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سعد ل احلديث  «وقال السخاوي) ٢٣٨-٥/٢٣٧( هتذيب التهذيب سفيان وأبو داود والساجي

 )٤٢٥ص( املقاصد »ً جداٍوأخوه واه

 ب بن ثابت عن خباب أنصع من طريق مةبَ شابنللحديث عند  ًوذكر السخاوي شاهدا 

 قال وأشار بيده نحو القبلة» لو زدنا يف مسجدنا «ه وهو يف مصال يوماً قال¢النبي

 »وهو منقطع مع ل مصعب «السخاوي

 ¢ مسجد النبيدُلو م«  أ ذئب عن عمر بن اخلطاب قالابنًوذكر أثرا من طريق  

 »وهو معضل « قال السخاوي»لكان منه

جموعها،ما تقوم به احلجةوباجلملة فليس فيها  «ثم قال ص ( املقاصد » بل وال تقوم 

٤٢٥( 

، ن النار مٌ له براءةَْتِبُت ك؛ٌه صالةتفوت ال ًسجدي أربع صالة يف م صىلْنَم«  حديث-٧٤

 »فاق من النَئَِر وب، من العذابٌونجاة

 ضعيف

ن بن أ الرجال من طريق عبد الرمح) ٥٤٤٤ (األوسطوالطربا يف ) ١٢٥٢١ (أمحدرواه  

   فذكره¢ قال رسول ا بن مالك قالأنسعن نبيط بن عمر عن 

  حبان فهو جمهولابن عنه إال عبد الرمحن بن أ الرجال و يوثقه إال ِوْرَنبيط بن عمر  ي

 )٤/٨(جممع الزوائد » رجاله ثقات «فقال وتساهل اهليثمي كعادته

 ) ٢/١٣٦( الرتغيب والرتهيب » رواة الصحيحهروات « املنذري فقالَمِهَوَو 

 واة الصحيح وال بقية الكتب الستةفنبيط بن عمر ليس من ر 

انية أيام ًوبناء   عىل هذا احلديث حيرص كثري من زوار املسجد النبوي عىل البقاء باملدينة 

  واحلديث ضعيف كام ترى،جد النبويوا أربع صالة يف املس يصلحتى

من صىل  أربع يوماً يف مجاعة يدرك التكبرية  «من حديث أنس مرفوعاًوقد روي  

 بإسناد )٢٤١ ( رواه الرتمذي» براءة من النار و براءة من النفاق، كتب له براءتان؛األوىل

 وهو أيضاً ضعيف )٤٦ص (وله طريق آخر يف تاريخ واسط ضعيف

ْعجامءالنهار ُصالة « حديث-٧٥ َ« 

 ال أصل له

َ يرو« قطينقال الدار  ْ ا هو من قول بعض الفقهاء،¢ عن النبيُ إ   وقال النووي» و

 )٤٢٦ص(املقاصد  »باطل ال أصل له«



٧٦ 

 

 ، وكذا النوافل والعرص وهي الظهر،ةيِ رس القراءة فيهاواملراد به أن صالة النهار 

ِخاتم تعدُلب ٌصالة«  حديث-٧٦
ْ  » بغري خاتمسبع َ

 موضوع

 )٤٢٣ص( املقاصد »هو موضوع كام قال شيخنا« قال السخاوي 

 ً حجر العسقال كام تقدم مراراابنوشيخه هو احلافظ  

  فهو موضوع وال أصل له، لهإسناد وال ،وهذا احلديث ليس يف يشء من كتب احلديث 

ِ تعدِعاممةِصالة ب«  حديث-٧٧  »اممةِوعرشين صالة بغري ع ُل مخساًَ

 موضوع

 أنبأنا أبو برش بن سيار الرقي حدثنا املروزي النجار من طريق حممد بن مهدي ابنرواه  

 سا بن  دخلت عىلقال يل مهدي بن ميمون العباس بن كثري الرقي عن يزيد بن أ حبيب قال

 يا أبا أيوب أال أحدثك بحديث حتبه وحتمله وترويه؟ قلت ، فقال يلَمتْعَعبد ا بن عمر وهو ي

َعتم جت ا،ينيا ب ، يا بين أحب العاممة فقال،دخلت عىل عبد ا بن عمر وهو يعتم بىل، قال ل ُ

صالة بعاممة «  يقول¢ سمعت رسول ا هارباً، إىليراك الشيطان إال ور، وال وقُكرم وتُوت

إن  عاممةتعدل مخساً وعرشين صالة بغري عاممة، ومجعة بعاممة تعدل سبع مجعة بغري 

ون عىل أصحاب العامئم حتى تغرب  وال يزالون يصل،َماملالئكة يشهدون اجلمعة معت

 »الشمس

 وذكره )٣/٢٤٤( لسان امليزان »هذا حديث موضوع«  حجرابن قال  جماهيلإسنادهويف  

 )١١٠ص(»  املوضوعةاألحاديثذيل «السيوطي يف 

ركعتان بعاممة خري من « مرفوعاًمن حديث جابر » اجلامع الصغري«وأورد السيوطي يف  

 وفيه طارق بن عبد  ورمز له بالضعف وعزاه إىل الديلمي يف الفردوس»سبع ركعة بال عاممة

 )٤/٣٧(فه املناوي يف فيض القدير وبه ضع  يسء احلفظ،الرمحن القريش

 مرفوعاً أنسن عن طريق أبامن ) ١١١ص(»  املوضوعةاألحاديثذيل «وأورد السيوطي يف 

 »عدل بعرشة آالف حسنةالعاممة ت الصالة يف«

  سبقتأحاديثهم بالكذب كام تقدم يف  عياش متابنوأبان هو  

إهنا ملن اختالق،رة ظاهرة النكاأحاديثوهذه كلها    رتينبة املفَذَ الك و

) ١٢٨(و) ١٢٧(لضعيفة حديث رقم  انظر السلسلة ا»موضوع «وقال الشيخ األلبا 

 )١٢٩(و
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ِف العاَ خلْالصالة«  حديث-٧٨ ِ  » وأربعامئة وأربع صالةآالف ة بأربعَ

 موضوع

الصالة خلف   وللديلمي من حديث الرباء رفعههو باطل كام قال شيخنا« قال السخاوي 

 )٤٢٦ص (املقاصد  »ِرجل ورع مقبولة

 األباطيلو املنكرات برواية  الديلمي ينفردقلت 

َلوا خلْف كلَص« يثحد -٧٩  »ٍ وفاجرَبر َ

 ضعيف

 وواثلة بن ، مسعودابن وعيل، و، عمر، وأ الدرداءابنوي من حديث أ هريرة، ور 

  ومعاذ بن جبل،األسقع، وأ أمامة

 أما حديث أ هريرةف

ل من طريق العالء بن احلارث عن مكحول عن أ هريرة أن رسو) ١٧٥٠(فرواه الدارقطين  

 ، وجاهدوا مع كل برٍ وفاجروا عىل كل بر، وصلٍ وفاجر بروا خلف كلصل «قال ¢ا

 »ٍوفاجر

 »مكحول  يسمع من أ هريرة«  منقطع، قال الدارقطينإسنادهو 

 الصالة«  بلفظ خمتلف وهواإلسناد بنفس) ٣/١٢١(والبيهقي ) ٥٩٤(داود أبو ورواه 

 » وإن عمل الكبائر،ً كان أو فاجرا برا، مسلماملكتوبة واجبة خلف كل

 بن عروة عن هشام بن عروة حييىمن طريق عبد ا بن حممد بن ) ١٧٤١(وروى الدارقطين  

 ، فيليكم الربٌسيليكم بعدي والة « قال¢ رسول اأ صالح السامن عن أ هريرة أنعن 

وا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم  وافق احلق، وصل فاسمعوا وأطيعوا فيام، والفاجر بفجوره،هبرب

إن أساءوا فلكم وعليهم  »وهلم، و

 اجلرح »مرتوك احلديث «ى قال أبو حاتمحييً ضعيف جدا، عبد ا بن حممد بن إسنادهو 

 ويأ عن هشام بن عروة ،يروي املوضوعات عن األثبات«  حبانابن وقال )٥/١٥٨(والتعديل 

) ١/٥٠٣( كتاب املجروح » ال حتل كتابة حديثه وال الرواية عنه،هشام قطث به ما  حيد

 )٢/٤٨٦( امليزان  واهتمه الذهبي بالوضع)٣/٢٠٢(السنن » ضعيف احلديث «وقال الدارقطين

  عمرابنأما حديث و

من طريق حممد بن الفضل عن سا األفطس عن عطاء ) ١٣٦٢٢(فرواه الطربا يف الكبري  

، وصلوا وراء من قال ال  «¢قال رسول ا  عمر قالبناعن  صلوا عىل من قال ال إله إال ا



٧٨ 

 

  »إله إال ا

) ٦/١٦١( الكامل » أهل الكذب حديثحديثه «أمحد قال ،ن الفضل بن عطيةحممد ب 

 قإسحا بن الرضيس وىحييبه وكذ) ٤/١٢١( الضعفاء الكبري »كان كذاباً « بن معحييىوقال 

 )٨/٥٧(والتعديل اجلرح  السبن سليامن والف

ن عبد  من طريق عثامن ب)١٩٠٥ (وأبو نعيم يف أخبار أصبهان) ١٧٤٣(ورواه الدارقطين  

 به ،حعن عطاء بن أ رباالوقايص الرمحن 

، قال عثامن بن عبد الرمحن  وقال ) ٣/٤٣( امليزان »ِيكذب « معابن الوقايص املال

مرتوك احلديث، ذاهب « حاتمل أبووقا) ٦/٢٢٧٠( التاريخ الكبري »وهترك« البخاري

 )٦/١٧٥( اجلرح والتعديل »احلديث، كذاب

  وحجاج بن نصري، عن عثامن بن عبد الرمحنحجاج بن نصريهو عند أ نعيم من طريق و 

ذهب  « املديينابنوقال » ليس بثقة وال يكتب حديثه «وقال النسا» ضعيف « معابنقال 

» ضعيف« وقال الدارقطين» تركوا حديثه «داود وقال أبو» كان الناس ال حيدثون عنه،حديثه

 )٢٠٩ -٢/٢٠٨(هتذيب التهذيب 

من طريق نرص بن احلريش الصامت ثنا ) ١٠/٣٢٠ (األولياءنعيم يف حلية ورواه أبو 

  به، عمرابنن املشمعل بن ملحان عن سويد بن عمر عن سا األفطس عن سعيد بن جبري ع

 ابن قال ،واملشمعل) ١٣/٢٨٦( تاريخ بغداد نرص بن احلريش الصامت ضعفه الدارقطين 

 )٤/١١٨( امليزان وضعفه الدارقطين »صالح« مع

من طريق أ الوليد املخزومي ثنا عبيد ا بن عمر عن نافع عن ) ١٧٤٤(ورواه الدارقطين  

  به، عمرابن

يضع احلديث عىل ثقات « عدي ابن، قال إسامعيلهو خالد بن مي أبوالوليد املخزو 

 )٣/٤١( الكامل »املسلم

) ٦/٤٠٣( رواه اخلطيب يف تاريخ بغداد  به،وتابعه وهب بن وهب عن عبيد ا بن عمر 

اجلرح  »كان كذاباً يضع احلديث، أكذب الناس «أمحدوهب بن وهب يكىن بأ البخرتي، قال 

 وكيع أيضاًبه وكذ) ٢/٦٣٧( التاريخ »يضع احلديث«  معابنوقال ) ٩/٢٦(والتعديل 

  حبان والدارقطينابنحاتم وأبو زرعة و وأبوراهويه بن إسحاقو

من طريق عثامن بن عبد ) ١١/٢٨٣(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٥/١٧٧( عدي ابنورواه  

 به ، عمرابن عن نافع عن أنسا العثام حدثنا مالك بن 

 » باطل عن مالكاإلسناد وهذا هبذا « عديابنقال  
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 أحاديث األحاديثما ذكرت من لعثامن غري «  عديابنعثامن بن عبد ا العثام قال  

 »كان ضعيفاً « وقال اخلطيب»موضوعات

 وأما حديث أ الدرداء

بن الوليد أبو بدر ثنا د ا بن العباس الوراق ثنا عبإسامعيلحدثنا ) ١٧٤٢(فرواه الدارقطين  

 الفضل أخرب عبد اجلبار بن احلجاج بن ميمون اخلراسا عن مكرم بن حكيم اخلثعمي بنالوليد 

  أحدثكم ،¢أربع خصال سمعتهن من رسول ا عن سيف بن منري عن أ الدرداء قال

هل قبلتي ًروا واحدا من أال تكف«  يقول¢ أحدثكم هبن، سمعت رسول افاليومهبن، 

 مع كل أمري، -قاتلوا  أو قال-  وجاهدوا، وصلوا خلف كل إمام،بذنب وإن عملوا الكبائر

 تلك ‹ًوالرابعة ال تقولوا يف أ بكر الصديق وال يف عمر وال يف عثامن وال يف عيل إال خريا، قولوا

 »]١٤١ ،١٣٤البقرة[›أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم

 » ب عباد وأ الدرداء ضعفاءْنَ م،إسنادهوال يثبت « قال الدارقطين 

 بن وهب العالف قال حدثنا إسحاقمن طريق ) ٣/٩٠(ورواه العقييل يف الضعفاء الكبري  

 » وقاتلوا مع كل أمري،صلوا خلف كل إمام «ًالوليد بن الفضل به خمترصا

 » يثبتإسناد  وليس يف هذا امل، جمهول غري حمفوظإسناد «قال العقييل 

 عن عبد ا بن إدريس وأهل العراق املناكري شيخ يروي « حبانابنوالوليد بن الفضل قال  

 »التي ال يشك من تبحر يف هذه الصناعة أهنا موضوعة، ال جيوز االحتجاج به بحال إذا انفرد

 )٢/٤٢٨(كتاب املجروح 

 وأما حديث عيل

 القنرسيين ثنا فرات بن سليامن عن إسحاقية ثنا أبو من طريق بق) ١٧٤٧(فرواه الدارقطين  

ِمن أصل الدين الصالة خلف كل « ¢قال رسول ا حممد بن علوان عن احلارث عن عيل قال

 » وفاجر، واجلهاد مع كل أمري، ولك أجر، والصالة عىل كل من مات من أهل القبلةبر

منكر «  حبانابنرات بن سليامن قال بقية يروي عن املجهول املناكري، وهذا منها، وف 

ا ال يشك م َاحلديث جدا، يأ   واحلارث )٢/٢٠٩(املجروح  »ن احلديث صناعته أنه معمولً

 هو األعور، كذاب

  مسعودابنوأما حديث 

 عن علقمة إبراهيممن طريق عمر بن صبح عن منصور عن ) ١٧٥١(فرواه الدارقطين  

 لك صالتك ، الصف خلف كل إمام،ةنثالث من الس«  قال¢بيواألسود عن عبد ا عن الن

ه، واجلها  والصالة عىل كل ميت من أهل ،هد مع كل أمري، لك جهادك وعليه رشوعليه إ



٨٠ 

 

إن كان ،التوحيد  »ل نفسهقات و

 »عمر بن صبح مرتوك «قال الدارقطين  

كان ممن يضع عىل الثقات،  «ن  حباابن واألزدي، وقال راهويه بن إسحاقبه وقد كذ قلت 

 )٢/٨٨(املجروح  »ال حيل كتب حديثه إال عىل وجه التعجب

 وأما حديث واثلة بن األسقع

 عن أ سعيد عن اليقظانمن طريق احلارث بن نبهان ثنا عتبة بن ) ١٧٤٨(فرواه الدارقطين  

هل قبلتكم وإن عملوا روا أال تكف « ¢قال رسول ا مكحول عن واثلة بن األسقع قال

 »الكبائر، وصلوا مع كل إمام، وجاهدوا مع كل أمري، وصلوا عىل كل ميت

 »أبو سعيد جمهول« رقطينوقال الدا 

 هتذيب »ال يساوي شيئاً«  اجلنيدابنوقال » غري ثقة« وعتبة بن يقظان قال النسا 

 )١٠٤ -٧/١٠٣(التهذيب 

 ابنوقال » كن يعرف احلديث وال حيفظ، منكر احلديث ي «أمحدواحلارث بن نبهان قال  

مرتوك احلديث، ضعيف  «وقال أبوحاتم» منكر احلديث «يوقال البخار» ليس بيشء «مع

  املديينابنوقال » ضعيف احلديث، يف حديثه وهن« وقال أبوزرعة» احلديث، منكر احلديث

غلب عليه  « حبانابنوقال » ليس بثقةمرتوك احلديث، « وقال النسا» كان ضعيفاً ضعيفاً«

 )١٥٩ -٢/١٥٨(هتذيب التهذيب  »ِّالوهم حتى فحش خطؤه وخرج عن حد االحتجاج به

 وأما حديث أ أمامة

 عن عبد ا بن يزيد قال من طريق القرقسا) ٢٧٢(ريخ جرجان فرواه اجلرجا يف تا 

ْا مع من صىلوصل« قال ¢ن النبيحدثين أبو الدرداء وأبو أمامة وواثلة بن األسقع ع  من أهل َ

 »وا عىل من مات من أهل القبلةلالقبلة، وص

ه أحاديث «وقال اجلوزجا » ه موضوعةأحاديث «أمحد قال ،عبد ا بن يزيد بن آدم 

 )٢/٥٢٦(امليزان  »منكرة

 وأما حديث معاذ بن جبل

 بن عياش عن محيد بن إسامعيلن طريق م) ٢٠/١٧٣(فرواه الطربا يف املعجم الكبري  

 أطع كل أمري، وصل «¢قال رسول ا مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال

 »ًوا أحدا من أصحاخلف كل إمام، وال تسب

ال أعلم روى عنه غري «  وأبوزرعة وغريمها، وقال النساحييىمحيد بن مالك اللخمي ضعفه  

  مع ما يف إسامعيل بن عياش من ضعف)١/٦١٦(امليزان  » بن عياشإسامعيل
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 وقال) ٢/٦٧(وذكره اهليثمي يف املجمع   منقطعفاإلسنادمن معاذ  ومكحول  يسمع 

 »رواه الطربا يف الكبري، ومكحول  يسمع من معاذ«

ها شديدة الضعف، وقد تقدم قول العق  ا ليس يف هذ« ييلاحلديث طرقه كلها ضعيفة، وأك

 »وليس فيها يشء يثبت« وقال الدارقطين»  يثبتإسناد امل

 وا خلف كل إمام برصل«  بن حنبل عن هذا احلديثأمحد َلِئُسو « اجلوزيابنوقال  

 )١/٤٢٥(العلل املتناهية  »ما سمعنا هبذا  فقال»ٍوفاجر

 جرى عمل والفاجر، وقدلكن ال خالف يف صحة الصالة خلف الرب و،  احلديث ضعيف 

 الصحابة بذلك

ُموا خياركم تزكو صالتكمَقد « حديث-٨٠ ُ ُُ َْ َ
ِ

ُ« 

 ًضعيف جدا

 لغنوي، وأ هريرة، وابن عمرروي من حديث جابر، ومرثد ا

 فأما حديث جابر

 ،إسناده و يذكر مرفوعاًمن حديث جابر ) ٤٨٦ص(رواه الديلمي كام يف املقاصد ف 

   مسنده الفردوسوالديلمي ينفرد باملنكرات يف

  وأما حديث مرثد الغنوي

من طريق ) ٣/٢٢٢(واحلاكم ) ١٩٧ص(الدارقطين و )٢٠/٣٢٨( الطربا يف الكبري فرواه 

 عن مرثد -ي من ولد سامة بن لؤ-لقاسم السامي  بن يعىل األسلمي عن عبد ا بن موىس عن احييى

 ،كم أن تقبل صالتكمإن رس« ¢ قال رسول ا قال-بدرياً  وكان-بن أ مرثد الغنوي 

 » فإهنم وفدكم فيام بينكم وب ربكم،فليؤمكم خياركم

  » وعبد ا بن موىس ضعيف، غري ثابتإسناد« قطينوقال الدار

» مضطرب احلديث« وقال البخاري» ليس بيشء« ى بن يعىل األسلمي، قال ابن معحييو

 وقال ابن حبان» األسانيديغلط يف « قال البزارو» يضعيف احلديث ليس بالقو« وقال أبوحاتم

   يف صحيحهحديثاًأخرج له   ومع ذلك»يروي عن الثقات املقلوبات«

 إىل هذا احلديث) ٢/٦٤(اهليثمي يف املجمع و) ٢/٧٩ (يف نصب الرايةالزيلعي  وقد عزا

رواية ويف « وي وقال السخا خياركمبدل» يؤمكم علامؤكملف«  يف الكبري بلفظالطربا

 ؟ فال أدري ممن اخلطأ»خياركم«  بلفظ وهو يف املعجم الكبري املطبوع»للطربا

 وأما حديث أ هريرة



٨٢ 

 

من طريق أ الوليد املخزومي ثنا ابن جريج عن عطاء عن أ ) ١٢٩٧( الدارقطينفرواه

 »متكم فقدموا خيارككم أن تزكو صالإن رس «¢ل رسول اقا هريرة قال

 » ضعيفإسامعيلأبو الوليد هو خالد بن « قال الدارقطين

وقال ابن  »مرتوك« طينقوقال الدار »يضع احلديث عىل الثقات« وقال ابن عدي قلت

 )١/٦٢٧(امليزان »ال جيوز االحتجاج به بحال« حبان

 وأما حديث ابن عمر

 عن حممد بن واسع عن سعيد من طريق سالم بن سليامن ثنا عمر) ١٨٦٣(فرواه الدارقطين

تكم خياركم، فإهنم وفدكم فيام  «¢قال رسول ا بن جبري عن ابن عمر قال اجعلوا أ

 »©بينكم وب ا 

 »هذا عندي هو عمر بن يزيد قايض املداين« قال الدارقطين

 )٣/٢٣١(امليزان »منكر احلديث« قال ابن عدي قلت

 بن عباس، وهو خطأامن حديث ) ٤٨٦ص(ملقاصدذكر السخاوي هذا احلديث يف ا

ٍ عاَفلَْ خ صىلْنَم« حديث -٨١  »ِيَب خلف نا صىل فكأ؛يَِق تِ

  لهال أصل 

 يف الفقه احلنفي) ١/٥٦(ذكره أبو احلسن املرغيا يف اهلداية  

  »غريب «)٢/٢٦( اهلداية أحاديث يف ختريج وقال الزيلعي يف نصب الراية 

 صب الراية لذلك احلافظ الزيلعي بقوله يف نر وقد أشاال أصل له«  األلبا الشيخقالو

 فيام كان من هذا ،هلا وال أصل التي تقع يف اهلداية األحاديث عادته يف وهذه  غريب)٢/٢٦(

 )٥٧٣(السلسلة الضعيفة حديث رقم » فاحفظ هذا فإنه اصطالح خاص بهغريب النوع

وقال ) ١/١٦٨(  اهلدايةأحاديثالدراية يف ختريج  » أجده« حجرن وقال اب قلت

 )٤٨٦ص(املقاصد » أقف عليه هبذا اللفظ« السخاوي

َثنان فام فاال«  حديث-٨٢  »ام مجاعةَُهقْوِ

 ضعيف

 واحلكم بن عمري، ، وأ أمامة، وعبد ا بن عمرو،وي من حديث أ موىس األشعرير 

 ً مرسالن أ مالك، والوليد بأنسو

 أما حديث أ موىسف

) ٤/٣٣٤(واحلاكم ) ١٠٧٤(والدارقطين ) ٧٢٢٣(يعىل وأبو) ٩٧٢ (ماجه ابنفرواه  



٨٣ 

 

واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ١/١٨٢(والطحاوي يف رشح معا اآلثار ) ٣/٦٩(والبيهقي 

 األشعري ىسه عمرو بن جراد عن أ مو بدر عن أبيه عن جدبنمن طريق الربيع ) ٨/٤١٥(

 وسكت عليه احلاكم والذهبي »اثنان فام فوقهام مجاعة« ¢قال رسول ا قال

 »رواه مجاعة عن الربيع بن بدر وهو ضعيف« وقال البيهقي 

 ضعيف، إسنادهذا  «)١/١١٩ (» يف زوائد ابن ماجهمصباح الزجاجة«وقال البوصريي يف  

 »لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو

وقال أبو » ضعفه قتيبة« ريوقال البخا» ضعيف ليس بيشء«  معابنع بن بدر، قال الربي 

واهي « جلوزجاوقال ا» مرتوك«  خراشابنوقال النسا ويعقوب بن سفيان و» ضعيف« داود

وقال » ال يشتغل به وال بروايته فإنه ضعيف احلديث، ذاهب احلديث« حاتموقال أبو» احلديث

 )٢٤٠ -٣/٢٣٩(هتذيب التهذيب » مرتوك« ألزديالدارقطين وا

امليزان » ري ولدهفيه جهالة ما روى عنه غ« ل الذهبيووالده بدر  يوثقه أحد، وقا 

 )١٢٠ص( التقريب »جمهول«  حجرابن وقال )١/٣٠٠(

 )٤١٩ص(التقريب » جمهول«  حجرابن قال أيضاًّوجده عمرو بن جراد  

 مرووأما حديث عبد ا بن ع

من طريق احلسن بن عمرو السدويس ثنا عثامن بن عبد الرمحن ) ١٠٧٥(فرواه الدارقطين  

اثنان فام فوقهام « ¢قال رسول ا ه قالاملد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد

 »مجاعة

 صلوا خلف كل بر «عثامن بن عبد الرمحن كذاب، وهو الوقايص وقد تقدم يف حديث

ٌخمتلَف يف االحتجاج ه ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد) ٨٥(برقم » وفاجر َ   هباُ

 وأما حديث أ أمامة

 بن احلارث حييىمن طريق مسلمة بن عيل عن ) ٦٦٢٤ (األوسط املعجم  يففرواه الطربا 

 »ثنان فام فوقهام مجاعةاال « ¢قال رسول ا عن القاسم عن أ أمامة قال

ة بن لم وفيه مساألوسطرواه الطربا يف  «وقال) ٢/٤٥(ي يف جممع الزوائد وذكره اهليثم 

 »عيل وهو ضعيف

» منكر احلديث« وقال البخاري وأبوزرعة» ليس بيشء « معابنًبل ضعيف جدا، قال  

مرتوك « وقال النسا والدارقطين والربقا» ضعيف وحديثه مرتوك« وقال اجلوزجا

 )١٤٧ -١٠/١٤٦(لتهذيب ا بهتذي »احلديث

من طريق عبيد ا بن زحر عن عيل بن يزيد عن القاسم عن أ ) ٢٢٠٨٩ (أمحدورواه  



٨٤ 

 

 فقام رجل »؟أال رجل يتصدق عىل هذا يصيل معه« ًرأى رجال يصيل فقال ¢أمامة أن النبي

 »هذان مجاعة «¢فصىل معه، فقال رسول ا

وقال » ليس بيشء « معابن، وقال أمحدفه ر ضع بن زحعبيد ا ً ضعيف جدا،إسنادهو 

إذا اجتمع يف ،يروي املوضوعات عن األثبات « حبانابنوقال » منكر احلديث « املديينابن  و

  يكن م ذلك اخلرب ؛ والقاسم أبو عبد الرمحن، وعيل بن يزيد، عبيد ا بن زحر خربإسناد

 )١٣ -٧/١٢(هتذيب التهذيب  »إال مما عملته أيدهيم

» ليس بثقة« وقال النسا» منكر احلديث ضعيف« وعيل بن يزيد األهلا قال البخاري 

هتذيب  وضعفه مجاعة آخرون »مرتوك«  والدارقطين واألزدي والربقاأيضاًوقال النسا 

 )٣٩٧ -٧/٣٩٦(التهذيب 

ن حديث أ سعيد وغريمها م) ٢٢٠(والرتمذي ) ٥٧٤(داود وم هذا احلديث رواه أبو 

 »هذان مجاعة«  صحيح وليس فيهإسناداخلدري ب

 وأما حديث احلكم بن عمري

 أ ابن القريش قال حدثين إبراهيممن طريق بقية عن عيىس بن ) ٥/٢٥٠( عدي ابنفرواه  

 قال رسول  يقول¢ وكان من أصحاب النبييل الثامحبيب قال سمعت احلكم بن عمري

 »ق ذلك مجاعةاثنان فام فو «¢ا

منكر «  البخاريوقال» ليس بيشء«  معابنن القريش قال ام بن طهإبراهيمعيىس بن  

 )٣/٣٠٨(امليزان  »مرتوك« وقال النسا» مرتوك احلديث« حاتموقال أبو» احلديث

 أنسوأما حديث 

 قال رسول  قالأنسمن طريق سعيد بن زر ثنا ثابت عن ) ٣/٦٩(فرواه البيهقي  

 ¢ال رسول اق قال » والرجل أحق بصدر فراشهالرجل أحق بصدر دابته،« ¢ا

 »ثنان مجاعة، والثالثة مجاعة، وما أك فهو مجاعةالا«

 داودوقال أبو» عنده عجائب« وقال البخاري» ليس بيشء«  معابن قال  زرسعيد بن 

  حبانابنوقال » عنده عجائب من املناكري« حاتموقال أبو» ليس بثقة« وقال النسا» ضعيف«

 )٤/٢٨(التهذيب  هتذيب »كان ممن يروي املوضوعات عن األثبات«

 وأما حديث الوليد بن أ مالك

 املبارك عن ثور بن يزيد عن الوليد بن ابنحدثنا هشام بن سعيد ثنا ) ٢٢٢١٦ (أمحدفرواه  

أال رجل يتصدق عىل هذا فيصيل « ¢ادخل رجل املسجد، فصىل فقال رسول  أ مالك قال

 »هذان مجاعة« ¢فقام رجل فصىل معه، فقال رسول ا قال» معه؟



٨٥ 

 

، والوليد ليس بصحا واحلديث منقطع أمحدرواه « وقال) ٢/٤٥(وذكره اهليثمي يف جممع  

 »اإلسناد

ديث مالك بن وأخرج فيه ح باب اثنان فام فوقهام مجاعة وقد ترجم البخاري يف الصحيح 

َإذا حرضت الصالة فأذنا وأقيام، ثم ليؤمكام أكربكام«  قال¢احلويرث عن النبي ّ ِ حيح ص »َ

َفد) ٦٥٨(البخاري حديث رقم   ¢ل هذا عىل أن أقل اجلامعة إمام ومأموم، وقد ثبت من فعلهَ

كام  ¢فال يثبت عنه» وقهام مجاعةام فثنان فا« أما حديث  وغريمهاالصحيحكذلك يف 

األقوال واألفعال إىل   األلفاظ، ألن نسبةصحة املعىن ال تصححو تقدم وإن كان معناه صحيحاً

  أو حسن صحيحإسنادتاج إىل حت ¢النبي

 يعين يف الصالة »إن ا ال ينظر إىل الصف املعوج« حديث -٨٣

 ال أصل له 

ٌ جزمُِْريْبكالت«  حديث-٨٤ ْ َ« 

 ال أصل له

  يقال السخاو 

ا هو من قول ال أ« إ  حكاه ، النخعيإبراهيمصل له يف املرفوع مع وقوعه يف الرافعي و

 إبراهيم وروي عن  فقال ما نصه»حذف السالم سنة«عه عنه عقب حديث الرتمذي يف جام

  ومن جهته رواه سعيد بن منصور يف سننه بزيادة التكبري جزم والتسليم جزمالنخعي أنه قال

  كانوا جيزمون التكبري ويف لفظ عنهم واألذان جزموالقراءة جز

  الناس يضمون الراء من ا أكرب عوامواختلف يف لفظه ومعناه فقال اهلروي يف الغريب

 ، يف مقاطعهٍبَرْعُ غري مع موقوفاًِمُ وحيتج بأن األذان س، ا أكرب ا أكربوقال أبو العباس املربد

َ معناه أن التكبري والسالم ال يف النهايةوكذا قال ابن األثري  ن عرب التكبري بل يسكُان وال يدُ

 وتبعه املحب الطربي وهو مقتىض كالم الرافعي يف االستدالل به عىل أن التكبري جزم ال آخره

  وعليه مىش الزركيش وإن كان أصله الرفع باخلربية،د

ا أخرجه الطياليس يف كن االستشهاد له   عن ىَزْبَأبن  مسنده من طريق ابن عبد الرمحن و

 وفيام  لكن قد خالفهم شيخي رمحه ا فقال صليت خلف النبي فكان ال يتم التكبريأبيه قال

عراب اصطالح حادث ألهل العربية فكيف حيمل ن استعامل لفظ اجلزم يف مقابل اإلقالوه نظر أل

كبري ت وجزم بأن املراد بحذف السالم وجزم ال،بوت عىل تقدير الث يعين؟عليه األلفاظ النبوية

 اإلرساع به



٨٦ 

 

دسند احلاكم عن أ عبد ا البوشنجي أنه سئل عن حذف السالم فقالوقد أ  وكذا ، ال 

ده مداأسنده الرتمذي يف جامعه عن ابن املبارك أنه قال  وهو الذي استحسنه  قال الرتمذيً ال 

 أهل العلم

ده مدا اإلحياءوقال الغزايل يف  وكذا قال مجاعة من العلامء ، فهو السنةً وحيذف السالم وال 

ده مدا إنه ليس برفع الصوت فرفع الصوت غري املدً،إنه يستحب أن يدرج لفظ السالم وال    و

  وعن بعض املالكية هو أن ال يكون فيه قوله،وقيل معناه إرساع اإلمام به لئال يسبقه املأموم

عىن عدم إجزاء غريه ومما قيل فيه أيضاً، فهذا ما علمته اآلن يف معناهاورمحة    التحتم 

 ، باجليم والزاي املعجمت بل قيده بعضهم باحلاء املهملة والذال املعجمة،وأما لفظه فجزم

إذا أقمت فاحذمنت فرتس إذا أذ ومنه قول عمر،ذم الرسعةاحلف ، رسيعومعناه  ، أي أرسعل و

 ومنه ، واحلذم يف اللسان الرسعة قال،ث من احلنفيةكاه ابن سيد الناس وكذا الرسوجي املحدح

 )٢٦٤ -٢٦٢ص(  احلسنةاملقاصد » انتهى حذمةقيل لألرنب

ِحذف السالم«  حديث-٨٥ ُ ْ  »نةُ سَ

 ضعيف

ة ابنو) ١٠٠٤(داود وأبو) ١٠٨٢٩ (أمحدرواه   طريق من ) ٢/١٨٠(والبيهقي ) ٧٣٤( خز

قال رسول   عن قرة بن عبد الرمحن عن الزهري عن أ سلمة عن أ هريرة قالاألوزاعي

 »حذف السالم سنة« ¢ا

 قرة بن عبد الرمحن تقدم أنه ضعيف، وهو ينفرد عن الزهري باملنكرات 

با سمعت أ« أيضاًوقال »  املبارك عن رفع هذا احلديثابنهنا  قال عيىس «قال أبو داود 

ريا من مكة ترك رفع هذا احلديث، وقال ملا رجع الف عمري بن يونس الفاخوري الرميل قال

 » بن حنبل عن رفعهأمحدهنا 

 بن حنبل يرجحان املوقوف عىل املرفوع، ولكن مدار احلديث أمحد املبارك وابن َنوكأ 

من ) ٢/١٨(والبيهقي ) ٢٩٧(ي  واملوقوف أخرجه الرتمذ عىل قرة بن عبد الرمحنموقوفاً ومرفوعاً

 »حذف السالم سنة«  عن قرة عن الزهري عن أ سلمة عن أ هريرة قالاألوزاعيطريق 

 »حسن صحيح« وقال الرتمذي 

ا ذكر له  ومل»ليته يصح عن أ هريرة « أ حاتم أباه عن املرفوع قالابنَا سأل ومل 

 مرفوعاً أ حاتم د منكر عنفاحلديث) ١٣٢-١/١٣١(علل احلديث  »هو منكر« املوقوف قال

، وال معرج عىل موقوفاً وال مرفوعاًوهو ال يصح  « القطانابن وقال ، ألن مداره عىل قرةموقوفاًو



٨٧ 

 

ِما رف ِ وال ما وقَعُ
 )٣/٣٧٨(فيض القدير  » ولو صححه الرتمذي وغريهَفُ

إذ  يثبت هذا ، لئال يسبقه املأمومده اإلمامُراد بحذف السالم أن يقرص وال وامل  ْ و ِ

 احلديث وال الذي قبله فينبغي التوسط يف التكبري والتسليم

َال تس«  حديث-٨٦  »ِ يف الصالةودوُ

 ال أصل له

ا اللفظ بالواوليادو ب ال تسي يلحنون فيه فيقولونوالعوام  إ ال «  قال السخاوياء، و

 )٧٢٠ص(املقاصد  »أصل له

 »د ولد آدم يوم القيامةأنا سي« أنه قال ¢وقد صح عن النبي 

  من األذكار ال يف الصالة وال يف غريها،»سيدنا حممد« ه أن يقولوام أمت  يعل¢ولكنه 

  يف الصالة ويف غريهاحة من ألفاظ األذكار الصحياألحاديثفينبغي االقتصار عىل ما وردت به 

  ا عليه وآله وصحبه وسلموهو بال شك سيدنا صىل

َويل للقارئ من املص «حديث -٨٧ ُ ِ ِ ِ ٌ ْ  »يلَ

 ال أصل له

 وكذا 

 »يلَُصامل ُالقارئ َفَنصَما أ«  حديث-٨٨

 ال أصل له 

 )٥٧٢ص(املقاصد  » ال أعرفهقال شيخنا« قال السخاوي  

ة ) ١٣٣٤(ما رواه أبوداود ويغين عنه    أمن حديث ) ١١٨٩٦ (دأمحو) ١١٦٢(وابن خز

 فكشف السرت ،ىف املسجد فسمعهم جيهرون بالقراءة ¢ اعتكف رسول اسعيد اخلدري قال

 » عىل بعض ىف القراءة وال يرفع بعضكم،بعضاً فال يؤذين بعضكم ،أال إن كلكم مناج ربه« وقال

  صحيحإسناده و»ىف الصالة« أو قال

  صالة التسبيح حديث -٨٩

 ضعيف

روي من حديث ابن عباس، وأ رافع، وعبد ا بن عمرو، وعبد ا بن عمر، والعباس بن  

عبد املطلب، وعيل بن أ طالب، وجعفر بن أ طالب، وعبد ا بن جعفر، والفضل بن عباس، 

 وأم سلمة، ورجل أنصاري



٨٨ 

 

 فأما حديث ابن عباس

ة وابن خ) ١٣٨٧(وابن ماجه ) ١٢٩٧(فرواه أبو داود   ) ١/٣١٨(واحلاكم ) ٢/٢٢٣(ز

من طريق موىس بن عبد العزيز حدثنا احلكم بن أبان عن عكرمة عن ابن ) ٢/٥١(والبيهقي 

يا عباس، يا عامه، أال أعطيك، أال «  قال للعباس بن عبد املطلب¢عباس أن رسول ا

ك ذنبك أوله ا ل أمنحك، أال أحبوك، أال أفعل بك عرش خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر

ه وحديثه، خطأه وعمده، صغريه وكبريه، رسه وعالنيته؟ عرش خصال أن تصيل  وآخره، قد

أربع ركعات، تقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة يف أول ركعة 

م تركع سبحان ا واحلمد  وال إله إال ا وا أكرب مخس عرشة مرة، ث وأنت قائم قلت

ًفتقوهلا وأنت راكع عرشا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقوهلا عرشا، ثم هتوي ساجدا فتقوهلا  ً ً

ًوأنت ساجد عرشا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقوهلا عرشا، ثم تسجد فتقوهلا عرشا، ثم ترفع  ً ً

 إن ، تفعل ذلك يف أربع ركعات،ًرأسك فتقوهلا عرشا، فذلك مخس وسبعون يف كل ركعة

 تفعل ففي تطعت أن تصليها يف كل يوم مرة فافعل، فإن  تفعل ففي كل مجعة مرة، فإن اس

 »فعل ففي كل سنة مرة، فإن  تفعل ففي عمرك مرةكل شهر مرة، فإن  ت

ة   »إن صح اخلرب، فإن يف القلب من هذا اإلسناد يشء« وقال ابن خز

 وقال النسا »ال أرى به بأساً« ي، قال ابن معموىس بن عبد العزيز العد القنبار قلت 

ا أخطأ« وقال ابن حبان» ليس به بأس«  وقال ابن املديين» منكر احلديث« وقال السليام» ر

 حديثه من املنكرات، السيام واحلكم بن أبان ليس ،ما هو باحلجة« وقال الذهبي »ضعيف«

 )٢١٣-٤/٢١٢(امليزان  »ْضاً بالثبتأي

ِارم به «واحلكم بن أبان وثقه مجاعة، وقال ابن املبارك   وقال ابن فهذا تضعيف شديد »ْ

ة» فيه ضعف« عدي هتذيب  »تكلم أهل املعرفة باحلديث يف االحتجاج بخربه «وقال ابن خز

 )٤٢٤ -٢/٤٢٣(التهذيب 

) ١/٣١٩( احلاكم أخرجه  بن احلكم بن أبان عن أبيه به مرفوعاً وموقوفاًإبراهيمورواه  

 ساقط احلديث  هو، أضعف من أبيهإبراهيمو

ويف إسناده نافع أبو ) ١١٣٦٥(وله طريق آخر عن ابن عباس رواه الطربا يف الكبري  

ويف إسناده حييى بن عقبة بن أ ) ٢٨٧٩(وآخر أيضاًرواه الطربا يف األوسط  هرمز، كذاب

وفيه عبد القدوس بن حبيب ) ٢٣١٨(ا يف األوسط وآخر أيضاً عند الطرب العيزار أيضاً كذاب

 كذاب أيضاً

 وأما حديث أ رافع



٨٩ 

 

من طريق زيد بن ) ٩٨٧(والطربا يف الكبري ) ١٣٨٦(وابن ماجه ) ٤٧٩(فرواه الرتمذي  

احلباب حدثنا موىس بن عبيدة عن سعيد بن أ سعيد موىل أ بكر بن حزم عن أ رافع أن 

 فذكره عباس قال لل¢رسول ا

 »هذا حديث غريب من حديث أ رافع« وقال الرتمذي 

وقال ابن » منكر احلديث« وقال أيضاً» ال حتل الرواية عنه « قال أمحد،موىس بن عبيدة 

وقال » ضعيف احلديث حدث بأحاديث مناكري« وقال ابن املديين» ال حيتج بحديثه« مع

وقال » ضعيف«وقال النسا » منكر احلديث« ال أبو حاتموق» ليس بقوي األحاديث« أبوزرعة

 »ضعيف «وقال بن حبان» ًضعيف احلديث جدا «وقال يعقوب بن شيبة» ليس بثقة« مرة

 )٣٦٠ -١٠/٣٥٩(هتذيب التهذيب 

حديث أ رافع هذا ليس من أصل  «»عارضة األحوذي«وقال أبو بكر بن العر يف 

ا ذ إ َ عليه لئال يغرت بهَكره الرتمذي لينبهالصحيح وال احلسن، و ْ ُ« 

 وأما حديث عبد ا بن عمرو

من طريق عمرو بن مالك عن أ اجلوزاء ) ٣/٥٢(والبيهقي ) ١٢٩٨(فرواه أبو داود  

  فذكره بنحوه¢قال يل النبي  أنه عبد ا بن عمرو قالَنْوَرَحدثين رجل كانت له صحبة ي

ِخيطئ ويغرب«   يوثقه إال ابن حبان، وقال ابن حجر،كريوعمرو بن مالك هو الن  ُ« 

  )٨/٩٦(هتذيب التهذيب 

من طريق عمران بن مسلم عن أ اجلوزاء ) ١/١٢٤( رواه العقييل يف الضعفاء الكبريوقد

 بن محاد وهو ضعيف ويف إسناده نعيم »يف إسناده نظر« وروى العقييل عن البخاري أنه قال به

رواه املستمر بن الريان عن أ اجلوزاء عن عبد ا بن عمرو موقوفاً، ورواه  «داودووقال أب 

روح بن املسيب وجعفر بن سليامن عن عمرو بن مالك النكري، عن أ اجلوزاء عن ابن عباس 

 »قوله

قد اضطرب فيه عمرو بن مالك النكري مما يؤكد ضعف النكري، واملستمر بن  قلت 

  ايته املوقوفة أرجحالريان ثقة؛ فرو

وروي احلديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، من وجه ضعيف 

  فيها كالم كثري،ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) ٢/٣٦(ذكرمها السيوطي يف الآللئ 

  إال إذا روى عنه ثقةال حيتج هبا عىل الراجح

 وأما حديث عبد ا بن عمر

حدثنا أبو عيل احلس بن عيل احلافظ من أصل كتابه ثنا أمحد بن ) ١/٣١٩(اكم فرواه احل 



٩٠ 

 

رص ثنا إسحاق بن كامل ثنا إدريس بن حييى عن حيوة بن رشيح عن يزيد  داود بن عبد الغفار 

 جعفر بن أ طالب إىل بالد ¢َوجه رسول ا بن أ حبيب عن نافع عن ابن عمر قال

  فذكره بنحوهتنقه وقبل ب عينيه ثم قال فلام قدم اع،احلبشة

 » هذا إسناد صحيح ال غبار عليه «قال احلاكم 

 »يضع احلديث «أمحد بن داود بن عبد الغفار قال ابن حبان بل عليه رماد أسود قلت 

 )٥٢(الضعفاء واملرتوكون »مرتوك كذاب« وقال الدارقطين) ١/١٦٠(املجروح 

 وسقط هذا التعقب يف التلخيص املطبوع )٢/٣٦(ي بذلك كام يف الآللئ وقد تعقبه الذهب 

 مع املستدرك

 وأما حديث العباس

 كام يف »األفراد«والدارقطين يف » الرتغيب«وابن شاه يف » القربان«فرواه أبو نعيم يف  

ن من طريق أ رجاء اخلراسا ع) ٢/١٤٣(» املوضوعات« وابن اجلوزي يف) ٢/٣٥(الآللئ 

 ¢قال رسول ا صدقة عن عروة بن رويم عن ابن الديلمي عن العباس بن عبد املطلب قال

 فذكره بنحوه

، قال أمحد،وصدقة  » حديثه ضعيف«  ذهب ابن اجلوزي إىل أنه صدقة بن يزيد اخلراسا

جيوز  ال ،حدث عن الثقات باألشياء املعضالت «وقال ابن حبان» منكر احلديث« وقال البخاري

 »االشتغال بحديثه

  اجلوزي يف ذلك، وقالَ ابنَهمَوَوذهب السيوطي إىل أنه صدقة بن عبد ا السم و 

الآللئ » ضعيف من قبل حفظه ووثقه مجاعة فيصلح يف املتابعات بخالف اخلراسا فإنه مرتوك«

)٢/٣٦( 

» ًضعيف جدا« ال أمحدفقد ق صدقة بن عبد ا السم لعله أضعف من اخلراسا قلت 

 وقال ابن مع والبخاري وأبوزرعة والنسا» ليس يسوى شيئاً أحاديثه مناكري« وقال أيضاً

) ٤/٤١٦(هتذيب التهذيب  »مرتوك« وقال الدارقطين» منكر احلديث« وقال مسلم» ضعيف«

  فال يصلح هذا يف املتابعات

كام يف الآللئ » فوائده«د اخلرقي يف  بن أمحإبراهيموحلديث العباس طريق آخر رواه 

 »ويف سنده محاد بن عمرو النصيبي كذبوه« وقال السيوطي) ٢/٣٦(

 وأما حديث عيل

 بن نسطاس عن عمر إبراهيممن طريق إسحاق بن ) ٢/٣٦(فرواه الدارقطين كام يف الآللئ  

 فذكر احلديث» كيا عيل أال أهدي ل « قال لعيل بن أ طالب¢موىل غفرة أن رسول ا



٩١ 

 

امليزان  »ضعيف« وقال النسا» فيه نظر « بن نسطاس قال البخاريإبراهيمإسحاق بن  

)١/١٧٩( 

 تركه« وقال الساجي» ضعيف« وعمر موىل غفرة وثقه مجاعة، وقال ابن مع والنسا 

 »ال حيتج به اريقلب األخب «وقال ابن حبان» يكتب حديثه وليس بالقوي« وقال العجيل» مالك

 ) ٧/٤٧٢(هتذيب التهذيب 

» حديثه مقطوع«  مرسل، بل معضل، ولذلك قال ابن اجلوزيفاحلديثومع ضعفه 

 )٢/٣٦(الآللئ  »يف سنده ضعف وانقطاع« وقال السيوطي) ٢/١٤٦(املوضوعات 

وله طريق آخر أخرجه الواحدي من طريق ابن األشعث عن موىس بن  «وقال السيوطي 

َبن إسامعيل بن موىس بن جعفر الصادق عن آبائه نسقاً إىل عيل، وهذا السند أورد به أبو جعفر  َ

 الآللئ » وقد طعنوا فيه ويف نسخته،عيل املذكور كتاباً رتبه عىل األبواب كله هبذا السند

)٢/٣٦( 

 عيل،  وقد كناه السيوطي بأ،ابن األشعث هو حممد بن حممد بن األشعث الكويف أبو احلسن 

ْوهو وهم سألت  «وقال السهمي» عامتها مناكري « وابن األشعث له نسخة قال ابن عديَ

 -٤/٢٧(امليزان  »اتيِولََ يعين الع- وضع ذلك الكتاب ، آية من آيات ا فقال،الدارقطين عنه

 الكذب ووضع األحاديث عىل  من جرأتهٌتعجب فيه وقول الدارقطين) ٢٨

 بن أ طالبوأما حديث جعفر 

 )٣٧ -٢/٣٦( كام يف الآللئ  ثالثةطرق فله 

أخرجه الدارقطين من رواية عبد امللك بن هارون بن عنرتة عن أبيه عن جده عن عيل  األول 

  فذكر احلديث¢قال يل رسول ا عن جعفر قال

وقال » كذاب «وقال ابن مع» ضعيف «عبد امللك بن هارون بن عنرتة قال أمحد بن حنبل 

 )٣/٣٩(والضعفاء الكبري ) ٥/٣٠٤(الكامل  »دجال كذاب« السعدي

 من رواية »صالة التسبيح« واخلطيب يف كتاب »السنن« أخرجه سعيد بن منصور يف الثا 

بلغين أن  يزيد بن هارون عن أ معرش نجيح بن عبد الرمحن عن أ رافع إسامعيل بن رافع قال

وقال » ضعيف « إسامعيل بن رافع قال أمحد فذكره بن أ طالب قال جلعفر¢رسول ا

منكر « موقال أبو حات» ليس بيشء «وقال مرة» ضعيف« وقال ابن مع» منكر احلديث « أيضاً

 اً آخرونفه أيضوضع» مرتوك« مرتوك احلديث وقال الدارقطين« وقال النسا» احلديث

 يحضعفه هو بالغ، والبالغات كالرومع ) ٢٩٦-١/٢٩٤(هتذيب التهذيب 

 أخرجه عبد الرزاق عن داود بن قيس عن إسامعيل بن رافع عن جعفر أن الثالث 



٩٢ 

 

 فذكر احلديث» أال أحبوك«  قال له¢النبي

، وهناك بالغاً وهنا موصوال، وال ينفع،  إسامعيل بن رافع مرتوك كام يف الطريق الثا  ًو

 إسامعيل مرتوك

 عبد ا بن جعفروأما حديث 

من وجه عن عبد ا بن زياد بن سمعان قال ) ٢/٣٧(فأخرجه الدارقطين كام يف الآللئ  

وعون، بدل  عن معاوية وإسامعيل ابين عبد ا بن جعفر، وقال يف األخرى يف أحدمها

 فذكر احلديث» أال أعطيك «¢قال يل رسول ا إسامعيل، عن أبيهام قال

وقال » كان كذاباً «وقال ابن مع» كان كذاباً « بن زياد بن سمعان، قال مالكعبد ا 

» مرتوك« وقال النسا والدارقطين» كان من الكذاب «وقال أبو داود» مرتوك احلديث« أمحد

 وقال ابن عدي» ضعيف احلديث سبيله سبيل الرتك «حاتموقال أبو» سكتوا عنه« ل البخاريوقا

ْمن  يره كان يروي عن «وقال ابن حبان» كان كذاباً« وقال اجلوزجا» ًداضعيف ج« ا  ،َ  

 )٢٢١ -٥/٢١٩(هتذيب التهذيب  »يسمع

 وأما حديث الفضل بن عباس

من رواية موىس بن إسامعيل ) ٢/٣٥(كام يف الآللئ » القربان«فأخرجه أبو نعيم يف كتاب  

 ¢ عن أبيه عن أ رافع عن الفضل بن العباس أن النبيعن عبد احلميد بن عبد الرمحن الطا

 فذكره قال

أظن أن أبا  والطا املذكور ال أعرفه وال أباه، قال قال احلافظ ابن حجر« قال السيوطي 

، بل هو إسامعيل بن رافع أحد الضعفاء الآللئ  »رافع شيخ الطا ليس أبا رافع الصحا

)٢/٣٥( 

 وأما حديث أم سلمة

ويف سنده عمرو بن مجيع، قال ابن ) ٢/١٠٩(» تنزيه الرشيعة« فأخرجه أبو نعيم كام يف 

 )٢/٤٤٠(التاريخ  »كذاب خبيث« مع

 وأما حديث الرجل األنصاري

من طريق أ توبة الربيع بن نافع ثنا حممد بن ) ٣/٥٢(والبيهقي ) ١٢٩٩(فرواه أبو داود  

 فذكر احلديث  قال جلعفر¢ثين األنصاري أن رسول ا حداملهاجر عن عروة بن رويم قال

 بنحوه

وجوز  »قيل إنه جابر بن عبد ا قال املروزي«) ٢/٣٧(األنصاري جمهول، ويف الآللئ 

اري، وهذا التجويز والقيل والقال ال يغين شيئاً هوابن حجر أن يكون  ؛ جابر أو أبو كبشة األ



٩٣ 

 

 ً رجل من الصحابة لكان مقبوال حدثين ولو قال، ضعيففاإلسناد

قد «  فإن طرق حديث صالة التسبيح كلها ضعيفة ال تثبت، ولذلك قال الرتمذي؛وهكذا 

وليس « وقال العقييل»  غري حديث يف صالة التسبيح وال يصح منه كبري يشء¢روي عن النبي

 )١/١٢٤ ( الكبريالضعفاء »يف صالة التسابيح حديث يثبت

ِعن عبد ا بن املبارك أنه كان يعلّم صالة ) ١/٣٢٠(واحلاكم ) ٤٨١(الرتمذي وأما ما رواه  

ْالتسبيح من يسأله عنها، فعىل أحسن الفروض أن يكون ابن املبارك يرى احلديث صحيحاً، وال  َ

 »قول ابن املبارك ليس بحجة «نراه كذلك، ولذلك قال ابن العر

ُ ذكر من قبل احلديث ومن رده من العلامءيف) ٢/٣٧(وقد أطنب السيوطي يف الآللئ   ََ َْ ِ َ وقد  ِ

 أن طرقه كلها ضعيفة، وأن حديث واحلق « ثم نقض ذلك بقوله،قال ابن حجر بتحس احلديث

 لعدم املتابع والشاهد من وجه ،ابن عباس يقرب من رشط احلسن إال أنه شاذ لشدة الفردية فيه

إن كان صادقاً صاحلاً فال ،صلواتمعترب، وخمالفة هيئتها هليئة باقي ال  وموىس بن عبد العزيز و

 )٣٩ -٢/٣٨(الآللئ  » منه هذا التفردُلََمتُْحي

 )١٤٦ -٢/١٤٣(ونكارة متنه ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات  ولضعف أسانيد احلديث 

ِلَوال عباد « حديث -٩٠ ٌِ ٌ ركعْ ٌ وصبية رضع،ُ ُ ٌ َ ْ
ٌ وهبائم رتع،ِ ُ ُ َ

ُب علَيكمُص لَ،ِ ُ ْ َالبال َ ّء صباًَ َ ُ« 

 ضعيف

والبيهقي يف السنن الكربى ) ٦٥٣٩ (األوسطو) ٢٢/٧٨٥(رواه الطربا يف الكبري  

من طريق عبد الرمحن بن سعد املؤذن عن مالك بن عبيدة الدييل ) ٤/٣١٥( عدي ابنو) ٣/٣٤٥(

  فذكره¢قال رسول ا ه قالعن أبيه عن جد

 »غري قوي «وقال البيهقي 

 هتذيب التهذيب »فيه نظر« وقال البخاري» ضعيف«  معابن قال ،عبد الرمحن بن سعد 

  املديينابن قال ، وأبوه)٣/٤٢٧( امليزان »ُال يعرف«  ومالك بن عبيدة قال الذهبي)٦/١٨٣(

 )٧/٨٥(هتذيب التهذيب  »جمهول«

من ) ٦/٦٤( واخلطيب يف تاريخ بغداد) ٣/٣١٥(والبيهقي ) ٦٤٠٢(واحلديث رواه أبو يعىل  

  قال¢ بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أ هريرة عن النبيإبراهيمطريق 

ٌ عن ا مهال، لوال شبابًمهال«  عليكم بُص، لٌَتعُ رُ، وهبائمٌعضُ راٌلف، وأطٌعكُ رٌ وشيوخٌعُ خشً

 »اًّ صبُالعذاب

 » غري قوي بن خثيماهيمإبر «وقال البيهقي 



٩٤ 

 

 )١/٣٠(امليزان » مرتوك«  وقال النسا»ةَرََخكان غري مقنع، اختلط بأ« وقال اجلوزجا 

ْمن«  حديث-٩١ ت َ ْك َ ُ ُته باللَالَص َ ِيل حسن وجهه بالنهارُ ُ ْ َُ َ َ ُ ِ« 

 ال أصل له

) ١١١ -٢/١٠٩(ت  اجلوزي يف املوضوعاابنًوي من طرق كلها ضعيفة جدا، أوردها وقد ر 

 ماجه بعضها، وأورد الكثري منها ابن وإن روي من طرق عند ،ال أصل له« وقال السخاوي

 ابنلوا به يف املوضوع غري املقصود، قال ه، ومث عدي يف ردابنوقد أطنب  القضاعي وغريه

ة طرقه طاهر  نتهىا  وهو معذور ألنه  يكن حافظاً،ظن القضاعي أن احلديث صحيح لك

ة احلديث  حبان واحلاكم عىل أنه من قول رشيك، ابن عدي والدارقطين والعقييل وابن واتفق أ

مة الرشي ربرسقه مجاعة من ثابت كعبد ا بن ش  عديابن قال قاله لثابت ملا دخل عليه

 )٦٦٦ص(املقاصد  »وعبد احلميد بن بحر وغريمها

يف  واخلطيب )١/٧٤(العلل وابن أ حاتم يف  )٤٠٠/ ١(ومن طرقه ما أخرجه ابن ماجه  

ثابت بن من طريق ) ٢/١١٠(وعات  وابن اجلوزي يف املوض،)١٢٦/ ١٣( و)١/٣٤١(التاريخ 

من  «¢ قال رسول اقال عن جابر عن أ سفيان عن األعمش  يزيد عن رشيكموىس أ

ت صالته بالليل   » وجهه بالنهارَنُسَحك

ريقال أ« وقال ابن أ حاتم   واحلديث منكر، الشيخ ال بأس به فقال؛ فذكرت البن 

 » احلديث موضوعقال أ

 انظر هتذيب »باكذ«  ابن معالً وهو ضعيف جدا، وق، ثابت بن موىسويعين بالشيخ

 )١٦ -٢/١٥(التهذيب 

ري أنه ذ «وقال ابن عدي  حلديث عن ثابت  له هذا اَرُِكوبلغين عن حممد بن عبد ا بن 

َباطل شبه فقال ن  فيشتبه أ صاحلاًً وكان ثابت رجالحاًازَ كان ماًن رشيك وذلك أ، عىل ثابتُ

األعمش عن أ سفيان عن جابر عن  يكون ثابت دخل عىل رشيك وكان رشيك يقول

ازحهاً ثابتتفت فرأىالف  قال¢النبي  ن وجهه بالنهار حس صالته بالليلت من ك فقال 

 ، الذي قرأه فحمله عىل ذلكاإلسنادن هذا الكالم الذي قال رشيك هو من فظن ثابت لغفلته أ

إ  )٢/٩٩(الكامل  »ه م حديث معروفالذي قرأ اإلسنادو  ،ا ذلك قول رشيكو

 )٤٦٤٤(السلسلة الضعيفة  »موضوع «وقال الشيخ األلبا 

َإذا حرض«  حديث-٩٢ َ َ ُ العشاءِ َ ُالعشاء و َ َ ْفابدأوِ ُ َ ِا بالعشاءْ َ َ« 

 ال أصل له هبذا اللفظ



٩٥ 

 

ا الصحيح  إ ِإذا وض« و
أخرجه البخاري  »َ فابدأوا بالعشاء، وأقيمت الصالة،َع العشاءُ

 )٥٥٨(ومسلم ) ٦٧١(

ُخروهنَأ«  حديث-٩٣ ْ ُ ّ ُن حيث أخرهن اِ مِ ُ َْ َ ُ َ« 

 ال أصل له يف املرفوع

وة وكذا من عزاه لدالئل النب  غلط، قلتيح عزوه للصحقال الزركيش «قال السخاوي 

 ابن الطربا من قول ، ومن طريقهالرزاق ولكنه يف مصنف عبد ،، وملسند رزينمرفوعاًللبيهقي 

 )٧٢-٧١ص(املقاصد  »ودمسع

 مسعود ابنعن ) ٩٤٨٤(والطربا يف الكبري ) ٥١١٥(  يف املصنفالرزاقواملوقوف عند عبد  

، فكانت املرأة إذا كان هلا اخلليل تلبس مجيعاًون  يصلإرسائيللرجال والنساء يف بين كان ا قال

أخروهن حيث   مسعود يقولابن ا عليهن احليض، فكان فألقىالقالب تطول هبام خلليلها، 

؟ قال قلنا أل بكر أخرهن ا  رقيصت من خشب ما القالب

، دلت عىل ذلك  يف الصالة النساء خلف الرجال وال خالف أن صفوف،رجاله ثقات 

  الصحيحةاألحاديث

ِنوا نوافلََحس« حديث -٩٤ َ ِكم فبُ َ َ تكمهاُ ُئضَ فراُلُ  »ُكمِ

  ال أصل له

رفوعة يف األرسار امل »ال أصل له هبذا املبىن وإن كان يصح يف املعىن «ال عيل القاريُقال امل

 )٣٠٥ص( ر املقاصد وانظ)١٧٣(األخبار املوضوعة 

إكام  )٧٠( الفرائض بالنوافل تقدم دليله الصحيح يف احلديث رقم لو

َسنة امل«  حديث-٩٥ ُ َغرب ترفُ ْ ُ ِ ِ  »ُع معهاْ

 ال أصل له هبذا اللفظ

سويد بن سعيد حدثنا عبد الرحيم بن زيد  من طريق) ٢٨٠٤ (بَعوقد روى البيهقي يف الش 

ت بعد املغرب لوا الركععج«¢ رسول اقال  قالالية عن حذيفةي عن أبيه عن أ العمَالع

 »لرتفعا مع العمل

 البخاري  قاليمَوعبد الرحيم بن زيد الع» مرتوك «حاتم وأبوأمحد سويد بن سعيد قال  

  »تركوه«

ََاجلمعة حج املساك«  حديث-٩٦ ُ ْ ُ« 



٩٦ 

 

 موضوع

 إبراهيممن طريق عيىس بن ) ٧٩(والقضاعي ) ٢/١٩٠(رواه أبو نعيم يف أخبار أصبهان  

  بهمرفوعاً عباس ابناهلاشمي عن مقاتل عن الضحاك عن 

 والضحاك  يسمع  اهلاشمي منكر احلديثإبراهيم وعيىس بن ،ومقاتل بن سليامن كذاب 

  عباسابنمن 

ن عبد ا بن يزيد حممش عمن طريق ) ٢/٤٣٨( حبان يف كتاب املجروح ابنورواه  

الدجاج غنم « ¢ عمر عن النبيابن أ ذئب عن نافع عن ابنن عبيد ا الرازي عن هشام ب

 »ّفقراء أمتي، واجلمعة حج فقرائها

 »موضوع ال أصل له « حبانابنوقال  

 وهشام ، باطل ال أصل له حبانابنقال « وقال) ٣/٨( اجلوزي يف املوضوعات ابنوأورده  

 » واحلمل فيه عىل حممش، كان يضع احلديث،ِهذا كذب قطين وقال الدارال حيتج به

ِأعيادكم بالتكبريُنوا يَز«  حديث-٩٧ ْ ِ ْ َ ْ َ« 

 ًضعيف جدا

من طريق بقية بن الوليد حدثنا عمر بن ) ٥٩٩(والصغري ) ٤٣٧٣ (األوسطرواه الطربا يف  

 ¢قال رسول ا ل حدثنا أبو كثري يزيد بن عبد الرمحن عن أ هريرة قااليامميراشد 

 فذكره

ال يسوى حديثه « أمحدوقال » ضعيف ليس بيشء«  معابن قال اليامميعمر بن راشد  

 )٣/١٩٤(امليزان » شيئاً

 ¢قال رسول ا  بن مالك قالأنسمن حديث ) ٢/٢٨٨(ورواه أبو نعيم يف احللية  

 »زينوا العيدين بالتهليل والتقديس والتحميد والتكبري«

 محن بن خالد بن نجيح منكر احلديث وعبد الر، عيل بن احلسن الشامي كذابإسنادهويف  

ُ  ،من أحيا ليلة الفطر وليلة األضحى« حديث -٩٨ وت القلوبَ  »ت قلبه يوم 

 ًضعيف جدا

األوسط عن عبادة بن و الكبري رواه الطربا يف« )١٩٨/ ٢ (»املجمع«يف  قال اهليثمي

 وأثىن عليه ابن مهدي وغريه ، والغالب عليه الضعف، عمر بن هارون البلخي، وفيهالصامت

 »ولكن ضعفه مجاعة كثرية

 مي بالكذبُ قد رقلت



٩٧ 

 

خالد بن ة بن الوليد عن ثور بن يزيد عن بقي من طريق) ١٧٨٢(وأخرج ابن ماجه برقم 

وت ، من قام ليلتي العيدين حمتسباً « قال¢ عن النبيمعدان عن أ أمامة ت قلبه يوم    

 »القلوب

  »إسناده ضعيف لتدليس بقية « زوائد ابن ماجه يف البوصرييقال

 »إسناده ضعيف « )٣٢٨/ ١( ختريج اإلحياء وقال العراقي يف

حدثنا حييى بـن عبـد ا بـن  حدثنا عيل قال) ٢١٩٤( ابن األعرا يف معجمه برقم وروى

 عن سلمة بن سليامن اجلزري عن مروان بن إبراهيم عن عيىس بن بكري حدثين املفضل بن فضالة

من أحيا ليلة العيد وليلة النـصف مـن « ¢قال رسول ا  عن ابن كردوس عن أبيه قالسا

وت القلوب ت قلبه يوم   »شعبان  

 مروان بن سا مرتوك احلديث وقد رمي بالكذب

َمن صىل« حديث -٩٩ ْ َ الفجر يف مجَ َِ َ َ قعد ثُم،ٍاعةْ َ ََ يذكر ا حتى تطلُع الشَ ْ َُ َ ُ ْ  ثُم صىل ،ُمسَ

ْركعت َ َ ِ، كانت له كأجرَْ ْ َ ْ ٍحجة وعمرة َ
ْ ُ ٍ  »ٍتامة ٍ تامةٍ تامة،َ

 ضعيف

  وابن عمر، وعائشة،روي من حديث أنس، وأ أمامة

 فأما حديث أنس

قال  بن مسلم أخربنا أبو ظالل عن أنس قالمن طريق عبد العزيز ) ٥٨٣(فرواه الرتمذي  

  فذكره¢رسول ا

  عن-ارييعين البخ - وسألت حممد بن إسامعيل حسن غريبهذا حديث « وقال الرتمذي 

 »واسمه هالل  قال حممدهو مقارب احلديث، أ ظالل فقال

وقال »  بيشءضعيف ليس «أبو ظالل هالل بن أ هالل القسميل البرصي، قال ابن مع 

» ليس بثقة «وقال مرة» ضعيف «وقال النسا» سألت أبا داود عنه فلم يرضه وغمزه «اآلجري

شيخ مغفل ال جيوز  «وقال ابن حبان» عامة ما يرويه ال يتابعه عليه الثقات« وقال ابن عدي

»  احلديثل «وقال يعقوب بن سفيان» االحتجاج به بحال يروي عن أنس ما ليس من حديثه

-١١/٨٤(هتذيب التهذيب » وي عندهمليس بالق« وقال أبو أمحد احلاكم» ضعيف« وقال األزدي

٨٥( 

وهي من أد مراتب » مقارب احلديث «ال ينفعه قول البخاري فيهفوبعد هذا التضعيف  

 التعديل



٩٨ 

 

 وأما حديث أ أمامة

حكيم عن عبد ا بن غابر عن من طريق األحوص بن ) ٧٦٦٣(فرواه الطربا يف الكبري  

 يثبت فيه حتى ،من صىل صالة الصبح يف مسجد مجاعة «¢قال رسول ا أ أمامة قال

َيصيل سبحة الضحى ْ  »مرتهُته وعجَ كان كأجر حاج أو معتمر تاماً ح؛ُ

حديثه ليس  «وقال يعقوب بن سفيان» ليس بيشء« األحوص بن حكيم، قال ابن مع 

ليس « وقال مرة» ضعيف «وقال النسا» ليس بالقوي يف احلديث« ال اجلوزجاوق» بالقوي

هتذيب  »ضعيف عنده مناكري« وقال الساجي» ليس بقوي منكر احلديث «حاتموقال أبو» بثقة

 )١/١٩٢(التهذيب 

 بن غابر عن أ أمامة ورواه األحوص بن حكيم نفسه عن أ عامر األهلا وهو عبد ا 

 )٧٦٤٩( رواه الطربا أيضاً يف الكبري  فزاد هنا عتبة بن عبد به،بن عبدتبة وع

من طريق ) ٨٨٥(ويف مسند الشامي ) ٧٧٤١(واحلديث رواه أيضاً الطربا يف الكبري  

قال  عثامن بن عبد الرمحن عن موىس بن عيل عن حييى بن احلارث عن القاسم عن أ أمامة قال

 صالة الغداة يف مجاعة ثم جلس يذكر ا حتى تطلع الشمس ثم قام ىلمن ص «¢ارسول 

 »فركع ركعت انقلب بأجر حجة وعمرة

يروي عن قوم ضعاف  «عثامن بن عبد الرمحن هو الطرائفي خمتلف فيه، وقال ابن حبان 

 )٩/١٣٥( هتذيب التهذيب»أشياء يدلسها ال جيوز االحتجاج به

ا    دلس هذا احلديثوهو هنا قد عنعن فر

والقاسم هو ابن عبد الرمحن الشامي وثقه مجاعة، وملا سئل أمحد بن حنبل عن املنكرات  

 وقال ابن وهذا جتريح شديد من اإلمام أمحد »ما أرى البالء إال من القاسم« ُالتي تروى عنه قال

 ) ٣٢٤ -٨/٣٢٣(هتذيب التهذيب  »كان يروي عن الصحابة املعضالت« حبان

 وأما حديث ابن عمر

من طريق الفضل بن موفق قال ثنا مالك بن مغول عن ) ٥٦٠٢(فرواه الطربا يف األوسط  

كنه الصالة ¢كان رسول ا نافع عن ابن عمر قال  إذا صىل الفجر  يقم من جملسه حتى 

نزلة «وقال كنه الصالة كانت  حجة عمرة و من صىل الصبح ثم جلس يف جملسه حتى 

 »متقبلت

اجلرح  »ضعيف احلديث، كان يروي أحاديث موضوعة « قال أبو حاتم،الفضل بن موفق 

 )٧/٦٨(والتعديل 

األحوص بن حكيم عن  من طريق أ معاوية ثنا) ١/١٧٦(ورواه ابن حبان يف املجروح  



٩٩ 

 

ه مصالثم جلس يف  ،من صىل الفجر« ¢ قال رسول اخالد بن معدان عن ابن عمر قال

 ثم صىل ركعت من الضحى كانت له صالته تعدل ، حتى تطلع الشمسيذكر ا عز وجل

 »حجة وعمرة متقبلت

 وهذا من ختليط األحوص بن حكيم وقد تقدم أنه ضعيف 

سلم بن املغرية ثنا أبو معاوية الرضير عن من طريق  )٧/٢٣٧(ورواه أبونعيم يف احللية  

من صىل الغداة ثم جلس يف مسجد  « قال رسول اابن عمر قالعن مسعر عن خالد بن معدان 

 »حتى يصيل الضحى ركعت كتبت له حجة وعمرة متقبلت

 »تفرد به سلم عن أ معاوية «قال أبونعيم 

امليزان  » ليس بالقويضعفه الدارقطين وقال مرة« وسلم بن املغرية، قال الذهبي 

 خالد بن معدان وابن عمر ما بواإلسناد منقطع ) ٢/١٨٦(

 وأما حديث عائشة

حدثنا عبد ا بن حممد بن يعقوب البخاري ثنا موىس ) ١/٣٣٧(فرواه ابن عدي يف الكامل 

بن أفلح بن خالد ثنا أبو حذيفة إسحاق بن برش البخاري ثنا سفيان الثوري عن هشام بن عروة 

 الفجر يوم اجلمعة ثم وحد ا يف جملسه من صىل « أنه قال¢عن أبيه عن عائشة عن النبي

 وكان ذلك أرسع ، وأعطاه ا أجر حجة وعمرة،حتى تطلع الشمس غفر ا عز وجل ما سلفه

 »ثواباً وأك مغنامً

َعرف باألستاذ«  قال الذهبي،عبد ا بن حممد بن يعقوب احلار البخاري الفقيه ِ  أك ،ُ

يتهم بوضع   قال أبو سعيد الرواسقال ابن اجلوزي ه تصانيف ول،عبد ا بن مندهعنه أبو

 وهذا امل عىل هذا اإلسناد، ،كان يضع هذا اإلسناد عىل هذا امل  وقال أمحد السلياماحلديث

 سألت أبا زرعة أمحد بن احلس الرازي عنه فقال وقال محزة السهمي وهذا رضب من الوضع

وقال   ال حيتج بهوقال اخلطيب حب عجائب وأفراد عن الثقات هو صاوقال احلاكم ضعيف

وأمحد بن حدثنا عنه املالمحي ، فوه ضع وهو ل، له معرفة هبذا الشأن،يعرف باألستاذ اخللييل

 )٢/٤٩٦(امليزان  »حممد البصري بعجائب

 وموىس بن أفلح بن خالد  أجد له ترمجة

إسحاق بن برش أبو حذيفة به  وكذ، تركوه،صاحب كتاب املبتدأ« ل الذهبي قا،يالبخار و

كذاب  وقال الدارقطين عجب ال حيل حديثه إال عىل جهة التن وقال ابن حباعيل بن املديين

 قدم  قال إسحاق الكوسجوالثوري  يروي العظائم عن ابن إسحاق وابن جريج قلتمرتوك

 فقلنا ،ر من التابع ممن مات قبل محيد الطويلعلينا أبو حذيفة فكان حيدث عن ابن طاوس وكبا
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 فأنت له فقلنا ً محيداَرَ  ييدَج جئتم تسخرون   وقاليل؟ ففزع عن محيد الطوَ كتبتله

 )١٨٨ -١/١٨٤(امليزان  »علمنا ضعفه وأنه ال يدري ما يقولف ٍدتروي عمن مات قبل محي

 والبقية إما ، األوىل وهي ضعيفة هي رواياته فأفضل،وقد تب مما سبق ضعف هذا احلديث

تقوي تلك الروايات بعضها   وهبذا احلال فالً،ضعيفة مضطربة أو ضعيفة منكرة أو ضعيفة جدا

  بعضاً

 ،ويت أحاديث أخرى يف ثواب من جلس يذكر ا بعد الصبح حتى تطلع الشمسُوقد ر

ق سامك بن حرب عن جابر بن سمرة أن من طري) ٦٧٠( وقد روى مسلم وكلها ال ختلو من مقال

 وأما ،¢وهذا من فعله »ه حتى تطلع الشمس كان إذا صىل الفجر جلس يف مصال¢النبي

  وا أعلم،أن ثواب ذلك كحجة وعمرة فال يثبت كام تقدم

 قاتدصكاة والكتاب الز

إن«  حديث-١٠٠ ْللسائل حق و ِ َ ٍ جاء عىل فرسِ َ ََ َ« 

 ضعيف

  واهلرماس بن زياد، وأ هريرة، عيل حس بنروي من حديث 

 فأما حديث حس بن عيل

) ٨/٣٧٩( وأبو نعيم يف احللية )٦٧٨٤(عىلوأبو ي) ١٦٦٥(وأبو داود ) ١/٢٠١ (أمحدرواه ف

ى حييمن طريق سفيان حدثنا مصعب بن حممد بن رشحبيل حدثين يعىل بن أ ) ٧/٢٣(والبيهقي 

 فذكره ¢قال رسول ا ن عيل قالعن فاطمة بنت حس عن حس ب

هتذيب التهذيب  »جمهول« حاتم وقال أبو، حبانابن  يوثقه إال حييىبن أ يعىل  

)١١/٤٠٥ ( 

رأيت  قال - من طريق زهري عن شيخ) ٧/٢٣(ومن طريقه البيهقي ) ١٦٦٦(داود ورواه أبو

  مثله¢عن فاطمة بنت حس عن أبيها عن عيل عن النبي -سفيان عنده

 فقيل - أي فاطمة- عليهاَِفُلواخت« وقال السخاوي ٍ راو مبهم، وهو هنا من مسند عيلهوفي 

عنها عن أبيها عن عيل، وقيل بدون عيل، وقيل عنها عن جدهتا فاطمة الكربى، وهذه الرواية عند 

املقاصد  »بالقويإنه ليس «  عبد الرب قالابنوذكر السخاوي أن » راهويه بن إسحاق

 )٥٣٧ص(

  ضعيف جلهالة يعىل واالختالف فيه عىل فاطمةفاإلسناد 

 وأما حديث أ هريرة



١٠١ 

 

من طريق عبد ا بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أ صالح عن أ ) ٤/١٨٧( عدي ابنرواه ف

 فذكره  قال¢هريرة أن رسول ا

وا السائل ولو جاء عىل أعط «ًعن زيد بن أسلم مرسال بلفظ) ٢/٩٩٦(ورواه مالك يف املوطأ  

 واملرسل ضعيف »فرس

ليس « وقال النسا» ضعيف«  معابنقال و ، وثقه مجاعةوعبد ا بن زيد بن أسلم

 فاملرسل  فال يقبل منه هذا الوصل وقد خالفه اإلمام مالك»ضعيف« وقال أبوزرعة» بالقوي

 أرجح

 قال رسول طاء عن أ هريرة قالمن طريق عمر بن يزيد عن ع) ٥/٢٩( عدي ابنورواه  

  فذكره¢ا 

 »منكر احلديث«  عديابنوعمر بن يزيد قال  

من طريق عاصم بن سليامن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ) ٥/٢٣٨ (أيضاً عدي ابنورواه  

إن أتاك عىل فرس، ْأع«  قال¢يسار عن أ هريرة عن النبي أعط األجري حقه وِط السائل و

 »ف عرقهقبل أن جي

) ٤٣٩(الضعفاء » مرتوك احلديث« وعاصم بن سليامن هو أبو شعيب البرصي، قال النسا 

 )٤١١(الضعفاء » كذاب« وقال الدارقطين) ٥/٢٣٧(» يضع احلديث«  عديابنوقال 

من جهة احلسن بن عيل اهلاشمي عن ) ٥٣٨ص(وروى الدارقطين يف األفراد كام يف املقاصد  

نعن أحدكم السائل أن يعطيه وإن كان يف يده قلب من « مرفوعاًريرة األعرج عن أ ه ال 

 »ذهب

رواه البزار، وفيه احلسن بن عيل اهلاشمي وهو « وقال) ٣/١٠٢(وذكره اهليثمي يف املجمع  

 »ضعيف

 »منكر احلديث  والنسا وأبو حاتم والدارقطين وقال البخاريأمحدضعفه « وقال الذهبي 

 )١/٥٠٥(ان امليز

 وأما حديث اهلرماس بن زياد

عثامن بن فايد عن عكرمة بن عامر عن اهلرماس من طريق ) ١٧٩٨٢( الكبري  الطربا يفاهروف

  فذكره¢قال رسول ا  قالبن زياد

، وفيه عثامن األوسطرواه الطربا يف الصغري و« وقال) ٣/١٠١(ذكره اهليثمي يف املجمع و 

 »يفد وهو ضعبن فاي

  وال الصغرياألوسط وما وجدته يف ، الكبري املعجمهو يف 
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 وقال ابن عدي» يف حديثه نظر« وقال البخاري» ليس بيشء« وعثامن بن فائد قال دحيم 

حفوظ« يأ باملعضالت ال جيوز « وقال ابن حبان» قليل احلديث وعامة مايرويه ليس 

روى عن « وقال أبونعيم » من الثقات املعضالتروى عن مجاعة« وقال احلاكم» االحتجاج به

 )١٤٨-٧/١٤٧(هتذيب التهذيب  » ال يشء،الثقات املناكري

َلو صدق الس«  حديث-١٠١ َ ُما أفلَح من رده ُِلائَ َ َْ َ ْ َ« 

 ضعيف

  وأ هريرة، وعائشة، وأ أمامة، وعبد ا بن عمرو،من حديث عيل وير

 أما حديث عيل

 )٥٤٧ص(االستذكار كام يف املقاصد د الرب يف  عبابنفقال  

 »مرفوعاًِّوي من جهة جعفر بن حممد عن أبيه عن جده به ر« 

  منقطعإسنادوهذا  

 وأما حديث عبد ا بن عمرو

من طريق عبد األعىل بن حس بن ذكوان املعلم ) ٣/٥٩(فرواه العقييل يف الضعفاء الكبري  

لو صدق املساك ما  «¢قال رسول ا ه قالأبيه عن جدعن أبيه عن عمرو بن شعيب عن 

 »َأفلح من ردهم

 ويعين بحديثه هذا »منكر احلديث، حديثه غري حمفوظ« عبد األعىل بن حس قال العقييل 

 » يف هذا الباب يشءال يصح « وقالاحلديث وقد ذكره يف ترمجته

 وأما حديث أ أمامة

 من طريق جعفر بن الزبري عن القاسم عن أ أمامة قال) ٧٩٦٨(لكبري فرواه الطربا يف ا 

 »لو أن املساك صدقوا ما أفلح من ردهم «¢قال رسول ا

» هنبذوا حديث« وقال اجلوزجا» ارضب عىل حديث جعفر« أمحدجعفر بن الزبري، قال  

وقال أبو » ّأحدث عنهء لست ليس بيش« وقال أبو زرعة» مرتوك احلديث« وقال عمرو بن عيل

ضعيف مرتوك « وقال يعقوب بن سفيان» وك احلديثذاهب احلديث، مرتكان « حاتم

يروي عن القاسم وغريه «  حبانابنوقال » مرتوك احلديث« وقال النسا والدارقطين» مهجور

شعبة وكذبه  ف حتى صار ومهه شبيهاً بالوضعأشياء موضوعة، وكان ممن غلب عليه التقش

 اجلوزي اإلمجاع ابن ونقل  وروى عن القاسم عن أ أمامة نسخة موضوعة،ىحيي وأمحدوتركه 

 )٩٢-٢/٩١(هتذيب التهذيب  »عىل أنه مرتوك
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  ضعيفأيضاًوالقاسم  

 ة عن عمر بن موىس عن القاسم بهمن طريق بقي) ٥/٩( عدي ابنورواه  

 اجلرح »كان يضع احلديث« حاتم أبوًوعمر بن موىس هو الوجيهي ضعفوه جدا، وقال 

 ه غري نقيةأحاديث ؛ وبقية)٧/١٣٣(والتعديل 

 وأما حديث عائشة

من طريق عبد ا بن عبد امللك بن كرز بن ) ٢/٢٧٥(فرواه العقييل يف الضعفاء الكبري  

 السوال لو نإ« ¢قال رسول ا جابر عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت

 »َصدقوا ما أفلح من ردهم

  وذكر هذا احلديث يف ترمجته»منكر احلديث« عبد ا بن عبد امللك بن كرز قال العقييل 

 »ِّ لإسنادت، وفيه رواية من غري هذا الوجه بال يتابع عليه من جهة تثب «وقال

 وأما حديث أ هريرة

ن طريق عمر بن صبح عن مقائل بن م) ٢/٦٣( كام يف الآللئ ليهاى يف أمَْرصَ صابنفرواه  

لوال املساك يكذبون  «¢قال رسول ا ان عن عبد الرمحن األعرج عن أ هريرة قالحي

 »َما أفلح من ردهم

 وما ينبغي السكوت عليه عمر بن صبح كذاب، وسكت عليه السيوطي 

 )١٥٦ -٢/١٥٥( اجلوزي يف املوضوعات ابنيث ذكره دواحل 

 »َةَن اجلإالِ  اِهْجَِو بُلَأُْسال ي« ديث ح-١٠٢

 ضعيف

السنن الكربى  والبيهقي يف) ١/٣٥٢،٣٥٣( ح املوضواخلطيب يف) ١٦٧١(أبوداود رواه 

ان )٤/١٩٩(  وابن )٣/٢٥٧(وابن عدي  )٦٤٦( ويف األسامء والصفات )٣٢٥٩( ويف شعب اإل

  بن معاذ التيميسليامن احلرضمي عن إسحاق بن من طريق يعقوب )٨٩(منده يف الرد عىل اجلهمية 

  فذكره¢ قال رسول احدثنا ابن املنكدر عن جابر قال

 وقال مرة» ضعيف «قال ابن معذ التيمي، ا معاذ هو سليامن بن قرم بن معسليامن بن

» عيفض «وقال النسا» ليس باملت «وقال أبوحاتم» ليس بذاك «وقال أبوزرعة» ليس بيشء«

 )٢١٤-٤/٢١٣( هتذيب التهذيب »مجيعاًحلفظ اغمزوه بالغلو يف التشيع وسوء  «وقال احلاكم

ابن عباس أن رسول  من حديث )٥١٠٨(وهذا احلديث مع ضعفه خمالف ملا رواه أبوداود 

  صحيحإسنادهو » ومن سألكم بوجه ا فأعطوه،من استعاذ با فأعيذوه« قال ¢ا
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  بوجه ا ثم منع سائله ما ُلَأْسُ و ملعون من ي،ا ملعون من سأل بوجه «حديثوأما 

 »ًيسأله هجرا

ن طريق عبد ا بن عياش بن عباس عن عبد ا بن م )١٨٣٧٨( الكبري رواه الطربا يفف

  فذكره قال¢ أن رسول ا عن أ عبيد موىل رفاعة بن رافعاألسود عن أ معقل

،وعبد ا بن ، صد « قال أبو حاتم عياش بن عباس هو القتبا ق يكتب وليس باملت

منكر  «وقال ابن يونس» ضعيف «وقال أبو داود والنسا» حديثه، وهو قريب من ابن هليعة

حديث  « قال ابن حجرً، واحداحديثاًذكره ابن حبان يف الثقات وروى له مسلم و »احلديث

 )٣٥٢ -٥/٣٥١( هتذيب التهذيب »مسلم يف الشواهد ال يف األصول

   من هذه الرتمجة ضعف عبد ا بن عياشفالراجح

 أ رفاعة ليس بصحا  وأبو عبيد موىل، جهالةوعبد ا بن األسود وأبو معقل فيهام

جممع الزوائد  »رواه الطربا يف الكبري وفيه من  أعرفه «قال اهليثمي مرسل فاإلسناد

)٣/١٠٣( 

 من طريق ابن وهب )٤٩٨(والرويا يف املسند ) ٢١١٢( الطربا يف الدعاء اهد رووق

 عن أبيه أن أبا بردة بن أ موىس حدث يزيد بن القتباعبد ا بن عياش بن عباس  حدثين

 مداره عىل عبد ا بن فاحلديث كرهذ فيقول ¢املهلب أن أباه حدثه أنه سمع رسول ا

 عيف كام تقدم وهو ض القتباعياش

َاختذوا عند الفقراء أيادي«  حديث-١٠٣
ِ َِ ِ َ ُ َ ْ ِ ْهلم دو ن فإ،ُ َ ُ ِيوم القيامة ًلةَ َ« 

 موضوع

يس يف قضاء احلوائج كام يف املقاصد   من حديث أ عبد الرمحن السلمي ) ٥٤ص(رواه ال

، وما دولتهم؟ يا قيل» اختذوا عند الفقراء أيادي فإن هلم دولة« ًالتابعي رفعه مرسال  رسول ا

 فال يبقى فقري إال قام، حتى إذا اجتمعوا، ، يا معرش الفقراء قومواٍ مناد يوم القيامةينادي« قال

فجعل جيتمع «  معروفاً فأوردوه اجلنة، قالإليكمادخلوا إىل صفوف أهل القيامة، فمن صنع  قيل

يا   فيقول له اآلخر،؟ فيرصفهَكُسْكَ أأ همن مذا وكذا من الناس فيقول له الرجلعىل الرجل ك

ِفالن أ أكلّم لك؟ قال ا صنعوا  ُ ا صنعوا إليهوال يزالون خيربونه  ، حتى إليه وهو يصدقهم 

يا ليتنا كنا نصنع   فيدخلهم اجلنة، فيقول قوم  يكونوا يصنعون املعروفمجيعاًيذهب هبم 

 »املعروف حتى ندخل اجلنة

 »فيه غري واحد من املجهول«  مرسل فقد قال السخاويدهإسناَومع أن  
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يس كذلك   ه عباس رفعابنٍبسند واه عن ميمون بن مهران عن «  قال السخاوي،ورواه ال

، وما دولتهم؟ قال قيل» إن للمساك دولة« نظروا ا إذا كان يوم القيامة قيل هلم« يا رسول ا

 »م ثوباً أو سقاكم رشبة فأدخلوه اجلنةمن أطعمكم يف ا لقمة أو كساك

 )٢/٥١٦(العلل املتناهية  ، وهو كذاب املقديسموىس بن حممد وهو من رواية أ طاهر 

 »وكل هذا باطل« قال السخاوي 

بسند ضعيف عن « وقال) ٤/١٩٢(واحلديث عزاه العراقي للديلمي يف ختريج اإلحياء  

 »احلس بن عيل

 فإن ، عند املساكاليداختذوا « همقطوع من قول وهب بن منب) ٤/٧١ (ءاألولياويف حلية  

 »هلم يوم القيامة دولة

 ) ١١( القصاصأحاديث  تيمية بأنه كذبابنواملرفوع حكم  

 اختذوا مع الفقراء أيادي قبل أن جتيء ه حديثومن املقطوع بوضع «وقال السيوطي

 )١/١١٣(فيض القدير  »دولتهم

ْداووا« حديث -١٠٤ ُ ْمر َ  »َِةقَدبالص ضاكمَ

 ضعيف

 عمر، وسمرة بن ابن وعبادة بن الصامت، وأ أمامة، و مسعود،ابنوي من حديث ر

 جندب

  مسعودابنفأما حديث 

) ٢/١٠٤(نعيم يف احللية وأبو) ١٩٨٤ (األوسطو) ١٠١٩٦(فرواه الطربا يف الكبري  

من طريق موىس ) ٦٩١(والقضاعي يف املسند ) ٦/٣٣٤(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٤/٢٣٧(و

نوا حص «¢قال رسول ا  عن األسود عن عبد ا قالإبراهيمبن عمري عن احلكم عن 

  » وأعدوا للبالء الدعاء، وداووا مرضاكم بالصدقة،أموالكم بالزكاة

ذاهب « وقال أبو حاتم) ٢/٥٩٤(لتاريخ  ا»ليس بيشء«  معابن موىس بن عمري قال 

 )٨/١٥٥( اجلرح والتعديل »احلديث كذاب

 وأما حديث عبادة بن الصامت

 سمعت قال حدثين أ عراك بن خالد بن يزيدمن طريق  )٣٤(رواه الطربا يف الدعاء ف 

وهو  ¢ ا رسوُلَُ أ بن أ عبلة حيدث عن عبادة بن الصامت ريض ا عنه قالإبراهيم

 فقال ،َبَهََذيف البحر فِ عىل مال أ فالن بسُ أ، يا رسول ا فقيل،كةقاعد يف ظل احلطيم 
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نع الزكاة «¢رسول ا  وداووا ،زوا أموالكم بالزكاة فحر،ما تلف مال يف بر وال بحر إال 

 ، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما  ينزل، وادفعوا عنكم طوارق البالء بالدعاء،مرضاكم بالصدقة

  »ل يكشفه وما  ينزل حيبسهما نز

ا أغرب  «وذكره ابن حبان يف الثقات وقال» ال بأس به «عراك بن خالد قال بعضهم ر

 )١٧٢ -٧/١٧١(هتذيب التهذيب  »مضطرب احلديث ليس بقوي «وقال أبوحاتم» وخالف

  منقطعفاإلسناد بن أ عبلة  يسمع من عبادة، إبراهيمو

 وأما حديث أ أمامة

ان   جبري حدثنا فضال بن عبادطريق طالوت بن من  )٣٢٧٩ (فرواه البيهقي يف شعب اإل

نوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، حص« ¢قال رسول ا  قالأمامةعن أ 

  »واستقبلوا أمواج البالء بالدعاء

 »فضال بن جبري صاحب مناكري «وقال البيهقي

امليزان  » ال أصل هلاأحاديث يروي ،ال حيل االحتجاج به بحال «ن وقال ابن حباقلت 

)٣/٣٤٧( 

  عمرابنوأما حديث 

من طريق حممد بن يونس بن موىس حدثنا بدل بن ) ٣٢٧٨(ان فرواه البيهقي يف شعب اإل 

قال   قالاملحرب الريبوعي حدثنا هالل بن مالك حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر

 األعراض كمقوا وداووا مرضاكم بالصدقة، فإن الصدقة تدفع عنتصد «¢ارسول 

  » وهي زيادة يف أعاملكم وحسناتكمواألمراض،

 »اإلسنادهذا منكر هبذا  «وقال البيهقي

ي ُكان حممد بن يونس الك « بن حنبلأمحدقال ي، َدُوحممد بن يونس بن موىس هو الك د

 وقال اه بعضهم وقو» عليه إال صحبته سليامن الشاذكوَدِجُ ما و،ديث احلَنَسَ املعرفة حَنَسَح

ي يت« الدارقطين ال إحسن القول فيه أما « أيضاً قال الدارقطينو »هم بوضع احلديثكان الكد

لف أك من أ لعله قد وضع عىل الثقات ،كان يضع احلديث«  وقال ابن حبان»من  خيرب حاله

 هتذيب التهذيب »عى الرواية عمن  يرهمم بالوضع وادقد اهت«  ابن عديوقال »حديث

)٥٤٤ -٩/٥٣٩( 

 وأما حديث سمرة بن جندب

انأيضاًفرواه   غياث بن كلوب الكويف حدثنا  من طريق) ٣٢٨٠ ( البيهقي يف شعب اإل

كاة، وداووا حصنوا أموالكم بالز «¢قال رسول ا مطرف بن سمرة بن جندب عن أبيه قال
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  »قة، وردوا نائبة البالء بالدعاءمرضاكم بالصد

 »غياث هذا جمهول «وقال البيهقي

 واملرسل ضعيف ،ًحديث احلسن مرسالمن ) ٨ص(و داود يف املراسيل بواحلديث رواه أ

ُقنطرة ُكاةالز«  حديث-١٠٥ َ ْ  »ِاإلسالم َ

 ضعيف

 رة عن حطانُية بن الوليد عن الضحاك بن محمن طريق بق) ٨٩٣٧ (األوسطرواه الطربا يف  

 فذكره ¢قال رسول ا بن عبد ا الرقايش عن أ الدرداء قال

وقال » ليس بيشء«  معابنرة قال ُن، والضحاك بن محبقية يدلس رش تدليس وقد عنع 

ه أحاديث«  عديابنوقال » ليس بثقة« وقال النسا والدوال» غري حممود يف الرواية« اجلوزجا

 )٤/٤٤٤(هتذيب التهذيب  »بالقويليس « وقال الدارقطين» غرائب

ِاحليل ُاةَكَز«  حديث-١٠٦ ُعاريته ُ َُ َ ِ«  

 ال أصل له يف املرفوع

من طريق كامل بن ) ٤/١٤٠( عمر، أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ابنوهو من قول  

 »زكاة احليل عاريته«  عمر قالابن أ ثابت عن ابنالعالء عن حبيب يعين 

 املسيب يف زكاة ابنمن طريق هشام ثنا قتادة عن سعيد هو ) ٤/١٤٠ (أيضاًوروى البيهقي  

ُيعار ويلبس« احليل قال ُ« 

ة يف زكاة احليل، والصواب أن فيه الزكاة، واألدلة مبسوطة يف كتب الفقه  واختلف األ

ْ تدِالقليلُة َقَدَص«  حديث-١٠٧ ُفعَ َ البالءَ  »َالكثري َ

 ال أصل له

 )٤٢٠ص(املقاصد  »معناه صحيح« وقال السخاوي 

َ تطفئ غضب الررسال ُصدقة«  حديث-١٠٨ َ َ ُ
ِ ْ  »بُ

 ضعيف

 مسعود، وأ أمامة، ومعاوية ابن من حديث عبد ا بن جعفر، وأ سعيد اخلدري، ويرو 

  أنسبن حيدة، وأم سلمة، و

  عبد ا بن جعفرفأما حديث

من طريق أرصم بن حوشب حدثنا قرة بن خالد عن أ ) ١٠٣٤(فرواه الطربا يف الصغري 
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ثنا شيئاً سمعته من  حدقلت لعبد ا بن جعفر بن أ طالب جعفر حممد بن عيل بن احلس قال

 »صدقة الرس تطفئ غضب الرب« قول ي¢ فقال سمعت رسول ا،¢رسول ا

 وقال البخاري) ١/٤٠٣( الكامل »كذاب خبيث«  القطانحييىم بن حوشب قال أرص

 الضعفاء »مرتوك احلديث« أيضاًوقال النسا ) ٢/١٦٧١( التاريخ الكبري »مرتوك احلديث«

وقال ) ١/١٨١( املجروح »كان يضع احلديث عىل الثقات«  حبانابنوقال ) ٦٦(واملرتوك 

 وقال الدارقطين) ١/٤٠٦( الكامل » الضعفاء الذين يرسقون احلديثهو يف عداد«  عديابن

 )١١٦(الضعفاء واملرتوكون  »منكر احلديث«

 وأما حديث أ سعيد اخلدري

ان  من )  زوائد-٣٠٢( واحلارث بن أ أسامة يف املسند )٣١٦٨(فرواه البيهقي يف شعب اإل

مد بن أ حرملة عن أبيه عن عطاء بن يسار  بن حمإسحاقدثنا  حالواقدي طريق حممد بن عمر

صدقة الرس تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد  «قال ¢ عن النبيعن أ سعيد اخلدري

 »، وفعل املعروف يقي مصارع السوءيف العمر

  بالكذبأمحدمرتوك ورماه  الواقدي

 بن هبلول قإسحامن طريق ) ١٦٢٧(ورواه أبو القاسم األصبها يف الرتغيب والرتهيب 

 عن أ األنباري ثنا أبو املطرف املغرية بن املطرف عن احلارث النمريي عن أ هارون العبدي

 »ة الرس تطفئ غضب الرب عز وجلصدق «¢قال رسول ا قال سعيد اخلدري

م لنئ أقد« وقال شعبة ،به محاد بن زيدكذ ، تابعي،أبو هارون العبدي هو عامرة بن جوين 

 وقال ابن مع»ليس بيشء« أمحدوقال  »ث عن أ هارون من أن أحد عنقي أحب إيلفترضب

ن متلو« وقال الدارقطين »مرتوك احلديث« وقال النسا »ضعيف، ال يصدق يف حديثه

ا روى عنه الثوري سعيد ما ليس أ   عنكان يروي« وقال ابن حبان »خارجي وشيعي، فيعترب 

) ٤١٤ -٧/٤١٢( هتذيب التهذيب »ٍفرتُأبو هارون كذاب م« قال اجلوزجا و»من حديثه

 )١٧٤ -٣/١٧٣(وامليزان 

  مسعودابنوأما حديث 

 ، أنا أ، بن نرص بن محاد بن عجالن البجيلأمحدمن طريق ) ١٨(فرواه القضاعي يف املسند  

 قال رسول  قال،ابن مسعود عن ، عن أ وائل،بن هبدلة عن عاصم ، عاصم بن عمرو البجيلأنا

 » وصدقة الرس تطفئ غضب الرب،لعمرصلة الرحم تزيد يف ا «¢ا

 )٤٢٦ -١٠/٤٢٥(انظر ترمجته يف هتذيب التهذيب  كذاب أمحدوالد  نرص بن محاد 

 وأما حديث أ أمامة
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عن من طريق حفص بن سليامن عن يزيد بن عبد الرمحن ) ٨٠١٤(فرواه الطربا يف الكبري  

ِّع املعروف تقي مصارع السوء، وصدقة الرس نائص «¢قال رسول ا أبيه عن أ أمامة قال

 »تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد يف العمر

 أمحدقال  إال أنه مرتوك احلديث  صدوق يف نفسهحفص بن سليامن راوية للقرآن مشهور 

ضعيف احلديث «  املديينابنوقال » ليس بثقة«  معابنوقال » مرتوك احلديث« والنسا

 ابنوقال » تركوه« وقال البخاري» رغ منه من دهرُقد ف« وقال اجلوزجا» وتركته عىل عمد

 -٢/٤٠٠( هتذيب التهذيب »ضعيف« ل الدارقطينوقا»  ويرفع املراسيلاألسانيديقلب « حبان

٤٠٢( 

 وأما حديث معاوية بن حيدة

صدقة عن األصبغ عن هبز بن حكيم عن أبيه من طريق ) ٩٤٧ (طاألوسفرواه الطربا يف  

إن صدقة الرس تطفئ غضب الرب، وإن صنائع املعروف  « قال¢ه عن رسول اعن جد

وا من قول ال حول وال  تقي مصارع السوء، وإن صلة الرحم تزيد يف العمر وتقي الفقر، وأك

إن في ، فإهنا كنز من كنوز اجلنة، و  »َّمها شفاء من تسعة وتسع داء أدناها اهلقوة إال با

  يف حديث صالة التسبيحت ترمجته وقد تقدم، عبد ا السم وهو مرتوكابنوصدقة هو  

 وأما حديث أم سلمة

 نا ى احلنبيش الكويف قالحييمن طريق حممد بن ) ٦٠٨٦ (األوسط الطربا يف أيضاًفرواه  

قال   بن الوليد الوصايف عن حممد بن عيل عن أم سلمة قالتمنذر بن جيفر العبدي عن عبيد ا

ّصنائع املعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفياً تطفئ غضب الرب، « ¢رسول ا
وصلة الرحم زيادة يف العمر، وكل معروف صدقة، وأهل املعروف يف الدنيا أهل املعروف يف 

 »خرة، وأول من يدخل اجلنة أهل املعروفاآلخرة، وأهل املنكر يف الدنيا أهل املنكر يف اآل

حكم احلديث «أمحدعبيد ا بن الوليد الوصايف قال    وقال» ، يكتب حديثه للمعرفةليس 

مرتوك « وقال النسا وعمرو بن عيل» ثضعيف احلدي« حاتم مع وأبوزرعة وأبوابن

يروي  « حبانابنوقال » ن حديثهيف حديثه مناكري ال يتابع عىل كثري م« وقال العقييل» احلديث

هتذيب  »عن الثقات ما ال يشبه األثبات حتى يسبق إىل القلب أنه املتعمد هلا فاستحق الرتك

 )٥٦-٧/٥٥(التهذيب 

 أنسوأما حديث 

 )٤٢٠ص(الديلمي بال سند كام يف املقاصد  فأورده 

 بال سند فهو كال يشء 



١١٠ 

 

 بن عيىس اخلزاز عن يونس بن عبيد عن احلسن من طريق عبد ا) ٦٥٨(وقد روى الرتمذي  

 وتدفع ميتة قة لتطفئ غضب الربإن الصد «¢قال رسول ا  بن مالك قالأنسعن 

 »السوء

 »هذا حديث غريب من هذا الوجه «وقال الرتمذي 

» ليس بثقة« وقال النسا» منكر احلديث «عبد ا بن عيىس اخلزاز قال أبوزرعة قلت 

 »مضطرب احلديث وليس ممن حيتج به«  عديابنوقال » ال يتابع عىل أك حديثه« لعقييلوقال ا

 )٥/٣٥٣(هتذيب التهذيب 

ن-٨١٦ ( حبان فرواه يف الصحيحابنتساهل وقد   ) موارد الظ

  ال ختلو من كذاب أو مرتوك احلديث أو منكر احلديثها طرقه مجيعفاحلديث ،وهكذا

َمد«  حديث-١٠٩  »ٌَةقَدَ صِاسالنُة اَارُ

 ضعيف

واخلطيب يف ) ٨/٢٤٦(وأبو نعيم يف احللية ) ٣٢٥( والليلة اليوم السين يف عمل ابنرواه  

من طريق يوسف بن أسباط ثنا سفيان ) ٤٦٦ (األوسطوالطربا يف ) ٨/٥٨(تاريخ بغداد 

 فذكره  قال¢الثوري عن حممد بن املنكدر عن جابر عن النبي

وقال »  بحديثه كام ينبغين قد دفن كتبه فصار ال جييءكا« اط قال البخارييوسف بن أسب 

من أهل الصدق إال أنه ملا أعدم كتبه صار حيمل عىل حفظه فيغلط ويشتبه عليه وال «  عديابن

 )٤٠٨-١١/٤٠٧(هتذيب التهذيب  ً»كثريايغلط يف احلديث « وقال اخلطيب» يتعمد الكذب

ان ) ٢٥٩٣٧(ى ابن أ شيبة ورو  عن عيل  هشيم  من طريق)٨٠٨٩(والبيهقي يف شعب اإل

ان با مداراة « ¢ قال رسول اقال عن سعيد بن املسيببن زيد  رأس العقل بعد اإل

 » وأهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة، ولن هيلك رجل بعد مشورة،الناس

 وقد روي عنه عن ابن املسيب عن ، مرسلاداإلسنو ، ضعيف،عيل بن زيد هو ابن جدعان 

  فمداره عىل ابن جدعان،وال ينفع) ٨٠٨٨(البيهقي يف الشعب  رواه ،ً موصوالاًعأ هريرة مرفو

َسوى الز اًَ حقِيف املال إن« حديث -١١٠
 »ِكاةِ

 ًضعيف جدا

بي عن من طريق رشيك عن أ محزة عن الشع) ٤/٨٤(والبيهقي ) ٦٥٤(رواه الرتمذي  

 ثم » يف هذا املال حلقاً سوى الزكاةإن«  عن الزكاة فقال¢ل النبيئُس فاطمة بنت قيس قالت

 ]١٧٧آل عمران[ اآلية›وا وجوهكم أن تولليس الرب‹ تال هذه اآلية التي يف البقرة
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 وروى عفَضُ وأبو محزة ميمون األعور ي ليس بذاكإسنادههذا حديث « وقال الرتمذي 

 » بن سا عن الشعبي هذا احلديث قوله وهذا أصحإسامعيلبيان و

 بن أمحد وقد جرحه ،كويف، يعرف بأ محزة ميمون األعورهذا حديث « وقال البيهقي 

ليس  قيلاا يف التعابن والذي يرويه أصح،اظ احلديثن بعدمها من حفَم بن مع فحييىحنبل و

 » ذكرهُمت يف معناه ما قدُتْيوُ والذي رً،اإسنادفظ فيه يف املال حق سوى الزكاة، فلست أح

ليس يف املال حق سوى « من نفس طريق رشيك بعكسه) ١٧٨٩( ماجه ابنوقد رواه  

 »الزكاة

 وذلك من ختليط رشيك أو أ محزة، فكالمها ضعيف، واحلديث مداره عليهام 

َال يز« حديث -١١١ َالعبد معلقاً ُمِاُل صياَ َُ ِ
ِب السامء واأل ْ

َ ْ ِرض حتى تؤدى زكاة الفطرَ ْ ِ ُ َُ ِ« 

  ضعيف

 اجلوزي يف العلل املتناهية ابنومن طريقه ) ٩/١٢١(رواه اخلطيب يف تاريخ بغداد  

قال رسول   بن مالك قالأنسمن طريق بقية حدثين عبد الرمحن بن عثامن عن ) ٤٩٩ -٢/٤٩٨(

  فذكره¢ا

 ابنوقال » طرح الناس حديثه «أمحدأبو بحر البكراوي البرصي قال عبد الرمحن بن عثامن  

وقال أبو » تركوا حديثه «وقال أبو داود» ذهب حديثه«  املديينابنوقال » ضعيف« مع

يروي املقلوبات عن األثبات فال  « حبانابنوقال » ضعيف« وقال النسا» ليس بقوي «حاتم

 )٢٢٧ -٦/٢٢٦(يب  هتذيب التهذ»جيوز االحتجاج به

 َه غري نقيةأحاديث ؛َوبقية 

من طريق حممد بن عبيد البرصي قال نا ) ٢/٤٩٩( اجلوزي يف العلل املتناهية ابنورواه  

قال رسول   بن أ خالد عن قيس بن أ حازم عن جرير بن عبد ا قالإسامعيلمعتمر قال نا 

 »رض ال يرفع إال بزكاة الفطرإن شهر رمضان معلق ب السامء واأل «¢ا

 »حممد بن عبيد جمهول « اجلوزيابنوقال  

 يامكتاب الص

ْصو« حديث -١١٢ ِموا تصحُ َ  »واُ

 ضعيف

من طريق حممد بن سليامن بن أ داود عن زهري بن حممد ) ٨٣١٢ (األوسطرواه الطربا يف  



١١٢ 

 

 غزوا تغنموا، وصومواا« ¢ل اقال رسو أ هريرة قالعن سهيل بن أ صالح عن أبيه عن 

 » وسافروا تستغنواوا،تصح

حمله الصدق ويف حفظه سوء وكان حديثه بالشام أنكر من  «زهري بن حممد قال أبو حاتم 

ًشام زهريا آخر،  أهل ال عنهً زهريا الذي روىكأن «أمحدوقال » حديثه بالعراق لسوء حفظه

 وقال العجيل» ا روى عنه أهل الشام فإنه مناكريم «وقال البخاري»  مناكريهيروون عن

 )٣٥٠-٣/٣٤٩(هتذيب التهذيب  » تعجبين التي يروهيا أهل الشام عنه ليستاألحاديث«

، وهو ، عنهوهذا احلديث من رواية الشامي   أيضاً حممد بن سليامن بن أ داود شامي حرا

 )٧/٢٦٧(ل  اجلرح والتعدي»منكر احلديث « قال أبو حاتمضعيف

ِّمن طريق حس بن عبد ا بن ضمرية عن أبيه عن جده عن ) ٢/٣٥٧( عدي ابنورواه  

 »صوموا تصحوا«  قال¢عيل أن رسول ا

 وحس بن عبد ا بن ضمرية كذاب 

ْمن طريق هن) ٧/٥٧ (أيضاً عدي ابنورواه     عباس قالابناك عن ل بن سعيد عن الضحَشَ

 »غزوا تغنمواا تصحوا، واسافروا تصحوا، وصومو «¢قال رسول ا

  منقطعفاإلسناد عباس، ابن والضحاك  يسمع من ،شل مرتوكهن 

َعدَامل«  حديث-١١٣ ُبيت ُةِ ْ ُ واحلمية،ِ الداءَ َ ْ
ْرأ ِ ِواءُس الدَ

َ« 

 ال أصل له

 »لعرب كالم احلارث بن كلدة طبيب ا بل هو من،¢ال يصح إىل النبي «قال السخاوي 

 )٦١١ص(املقاصد 

دوا ل الداء واحلمية أصل الدواء، وعوالبطنة أص« بلفظ) ٣/٨٧( يف اإلحياء الغزايلوأورده  

 »ً أجد له أصال«  وقال خمرجه العراقي»كل جسم ما اعتاد

  ¢قال رسول ا من حديث أ هريرة قال) ٤٣٤٣ (األوسطوروى الطربا يف  

إذا ،ا واردةإليه والعروق املعدة حوض البدن«  فإذا صحت املعدة صدرت العروق بالصحة، و

 »ا بالسقمإليهفسدت املعدة صدرت العروق 

 »ي وهو ضعيفتلُْى بن عبد ا البابحييفيه « وقال) ٥/٨٦(وذكره اهليثمي يف املجمع  

َالصي«  حديث-١١٤ ُ نصفُامِّ ْ ِالصرب ِ ْ« 

 ضعيف

 قال ان عن أ هريرة قالهُمن طريق موىس بن عبيدة عن مج) ١٧٤٥( ماجه ابنرواه  



١١٣ 

 

  فذكره¢رسول ا

 أيضاًوقال » منكر احلديث« أيضاًوقال » ال حتل الرواية عنه «أمحدموىس بن عبيدة قال  

 وقال أبوزرعة» ضعيف احلديث« أيضاًوقال » ال حيتج بحديثه«  معابنوقال » ليس بيشء«

 )٣٦٠ -١٠/٣٥٦(هتذيب التهذيب  خرونوضعفه آ» ضعيف«

ُالصوم يف«  حديث-١١٥ ُ الغنيمةِتاء الشْ ْ
ِ ُالباردة َ َ ِ« 

 ضعيف

) ٤/٢٩٧ (والبيهقي) ٣/١٠٠( أ شيبة ابنو) ٧٩٧(والرتمذي ) ١٨٨٦١ (أمحدرواه  

ة ابنو) ١/٢٥٤(والطربا يف الصغري   من حديث عامر بن مسعود اجلمحي قال) ٣/٣٠٩( خز

  فذكره¢ال رسول اق

 »¢ عامر  يدرك النبي،مرسل «وقال الرتمذي 

ري بن عريب جمهول، قال أبو حاتموراويه   »ال أعرفه إال يف هذا احلديث«  عن عامر هو 

 )١٠/٤٧٦(هتذيب التهذيب 

مسلم عن سعيد بن بشري عن قتادة عن بن من طريق الوليد ) ٧١٦(ورواه الطربا يف الصغري  

  فذكره ¢قال رسول ا  قالأنس

 وقال أبو ،أمحدوضعفه »  بيشءليس« أيضاًوقال » ضعيف « معابنسعيد بن بشري قال 

ناكري « وقال الساجي،وكذا قال النسا» ضعيف« داود   حبانابنوقال » حدث عن قتادة 

 )١٠-٤/٩(ذيب التهذيب هت » عن قتادة ما ال يتابع عليهكان رديء احلفظ فاحش اخلطأ يروي«

 املنكدر عن ابن من طريق الوليد بن مسلم عن زهري عن أيضاً) ٣/٢١٩( عدي ابنورواه 

  فذكره¢قال النبي جابر قال

أنه يسء احلفظ، » واصوموا تصح«  حممد بن املنذر التميمي تقدم يف حديثابنزهري هو  

 وأن الشامي يروون عنه مناكري، وهذا منها

َ شهر روُلَأ«  حديث-١١٦ ِ ْ ٌرمحة َانَضَمَ َ ْ َ وأوس،َ ْ ْطه مغَ َُ ٌفرةُ َ
ْ وآخره عتق من الن،ِ ُِ ِ ٌِ  »ِارُ

 ضعيف

واخلطيب يف ) ٣/٣١١(» كاملال« عدي يف ابنو )٢/١٦٢ (» الكبريالضعفاء«رواه العقييل يف 

لصلت عن من طريق هشام بن عامر ثنا سالم بن سوار ثنا مسلمة بن ا )٢/١٤٩(» حضاملو«

 فذكره ¢قال رسول ا الزهري عن أ سلمة عن أ هريرة قال

مرتوك « ومسلمة بن الصلت قال أبو حاتم »منكر احلديث«  عديابنسالم بن سوار قال 



١١٤ 

 

 )٨/٢٦٩(» اجلرح والتعديل« »احلديث

ة يفابنواحلديث رواه   ان )١٨٨٧(رقم  ب صحيحه خز  ويف )٣٣٣٦( والبيهقي يف شعب اإل

 )٤١( وابن أ الدنيا يف فضائل رمضان )١/١٤٨( ويف فضائل األوقات )٥٣٢(الدعوات الكبري 

 )١٧٥٣( وأبو القاسم األصبها يف الرتغيب والرتهيب )١٦(وابن شاه يف فضائل رمضان 

من طريق عيل بن زيد بن جدعان عن سعيد بن املسيب عن سلامن  )٢٩٣(واملحاميل يف األمايل 

أهيا الناس قد أظلكم شهر  « آخر يوم من شعبان فقال¢نا رسول اََبطَخ  قالالفاريس

جعل ا صيامه فريضة، وقيام ليله عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خري من ألف شهر، 

اخلري كان كمن أدى فريضة فيام سواه، ومن أدى فيه فريضة  من ، من تقرب فيه بخصلةتطوعاً

يضة فيام سواه، وهو شهر الصرب، والصرب ثوابه اجلنة، وشهر املواساة، كان كمن أدى سبع فر

اً كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له وشهر يزداد فيه رزق املؤمن، من فط ر فيه صا

يعطي «  فقال ليس كلنا جيد ما يفطر الصائم،قالوا» مثل أجره من غري أن ينتقص من أجره يشء

، وهو شهر أوله رمحة، وأوسطهالث ا هذا رة أو رشبة ماء أو مذقة ل اً عىل   واب من فطر صا

وا،مغفرة  فيه  وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه غفر ا له وأعتقه من النار، واستك

تان اللتان صل اخلخصلت ترضون هبام ربكم، وخصلت ال غىن بكم عنهام، فأما من أربع خصال

، وتستغفرونه، وأما اللتان ال غىن بكم عنهام، ترضون  هبام ربكم فشهادة أن ال إله إال ا

اً سقاه ا من حويضة، وتعوذون به من النارفتسألون ا اجلن  رشبة ال يظ  ومن أشبع فيه صا

 »حتى يدخل اجلنة

ة فقالوقد بو   )خلربن إن صح ااباب فضائل شهر رمض (ب له ابن خر

  وقال محاد بن زيد،فه سفيان بن عيينة بن زيد بن جدعان ضع عيل،ا حديث ضعيفوهذ

 ابنوقال  » بن زيد القطان يتقي احلديث عن عيلحييىكان «  وقال الفالس»كان يقلب األخبار«

 »ال حيتج به« حاتموقال البخاري وأبو »ضعيف«  بن حنبلأمحدوقال  »ليس بيشء« مع

 )١٢٩-٣/١٢٧(امليزان 

ة رواه يفابنوقد غفل البعض فصحح هذا احلديث باعتبار أن    ابنلكن » الصحيح« خز

ة  يرو  وعليه فال  واحلديث  يصح كام تقدم،»إن صح اخلرب«  ساكتاً عليه بل قالِهِخز

 ) عتق من النار- مغفرة -رمحة  (القسمة الثالثية لشهر رمضان تثبت هذه

َرج«  حديث-١١٧ ِب شهر اَ
ُ ْ َ ُ وشعبان،ُ ْ ِهريَش َ ُ ورمضان،ْ َ َ ُشهر َ ْ ِأمتي َ ُ« 

 موضوع



١١٥ 

 

 ،من حديث أ سعيد اخلدري) ١٠ص( حجر بنال» تبي العجب« نارص كام يف ابنرواه  

 نارص ابنوكيف يروج مثل هذا الباطل عىل «  حجرابن قال ، أبو بكر النقاش كذابإسنادهويف 

 اجلوزي بن يف املوضوعات الأيضاًوهو  » نسأل ا العافية؟اع دجالمع حتققه بأن النقاش وض

)٢/٢٠٥( 

ام عن من طريق ) ١٨٥٧(ورواه أبو القاسم األصبها يف الرتغيب والرتهيب  ُقران بن 

، ومن « ¢قال رسول ا  قاليونس عن احلسن من صام يوماً من رجب عدل له بصوم سنت

رجب شهر ا  «¢قال رسول ا وقال »دل له بصوم ثالث سنة من رجب عصام النصف

 » وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي،©

 من حديث أيضاً )٤/١٨( كام يف فيض القدير ليهايف أم ورواه أبو الفتح بن أ الفوارس 

 ًاحلسن مرسال

و من ًجدا، هحديث ضعيف  قال احلافظ الزين العراقي يف رشح الرتمذي « قال املناوي 

، ومرسالت احلسن ال يشء عند هيناُمرسالت احلسن رو  يف كتاب الرتغيب والرتهيب لألصفها

 )٤/١٨(فيض القدير  »أهل احلديث، وال يصح يف فضل رجب حديث

 تبي العجب (  الواردة يف فضل رجب يف جزء سامهاألحاديث  ابن حجروقد مجع احلافظ 

َ فيه ضعف وب)با ورد يف فضل رج ْ َ   يف فضل رجباألحاديث كل َ

ُيدَس«  حديث-١١٨ ّ َ الشهور شِ ِ َر رْهُ  »َانَضَمُ

 ضعيف

من طريق يزيد بن عبد امللك وهو النوفيل عن صفوان ) كشف األستار-٩٦٠(رواه البزار  

سيد الشهور شهر  «¢قال رسول ا عن أ سعيد اخلدري قالبن سليم عن عطاء بن يسار 

 »ا حرمة ذو احلجةأعظمه و،مضانر

 » وقد روى عنه مجاعة،يزيد فيه ل «قال البزار 

 »يلرواه البزار وفيه يزيد بن عبد امللك النوف« وقال) ٣/١٤٠(وذكره اهليثمي يف املجمع  

ضعيف احلديث، واهي  «وقال أبوزرعة» ضعيف احلديث «أمحدالنوفيل قال  يزيد قلت 

ه شبه أحاديث «وقال البخاري» ً منكر احلديث جدا،ضعيف احلديث «حاتموقال أبو » احلديث

وقال » تربأنا من عهدته« وقال ابن حبان» مرتوك احلديث« ًوضعفه جدا، وقال النسا» ال يشء

 )٣٤٨ -١١/٣٤٧(هتذيب التهذيب  »ضعيف« الدارقطين

 عن أ إسحاقي عن أ من طريق املسعود) ٩٠٠٠(رواه الطربا يف الكبري واحلديث 



١١٦ 

 

 »سيد الشهور رمضان، وسيد األيام يوم اجلمعة «قال عبد ا عبيدة قال

 قد إسحاقود، وأبو أبو عبيدة  يسمع من أبيه عبد ا بن مسع  وقفه ضعيفوهو مع 

  اختلطأيضاً واملسعودي ،اختلط

ُنوم«  حديث-١١٩ ْ ٌعبادة ِِمالصائ َ َ ِ« 

 ضعيف

 وابن عمر ، وعبد ا بن مسعود، وعيل،ث عبد ا بن أ أوىفروي من حدي

 فأما حديث عبد ا بن أ أوىف

ان  وابن صاعد يف ) ٤٠(ل يف املجالس العرشة واخلال) ٣٦٥٣(فرواه البيهقي يف شعب اإل

 حدثنا سليامن بن عمرو عن عبد امللك بن من طريق رسيج بن يونس) ٣٤(مسند ابن أ أوىف 

 وسكوته تسبيح، ودعاؤه ،نوم الصائم عبادة«  قال¢عن عبد ا بن أ أوىف عن النبي مريع

 » وعمله متقبل،مستجاب

  ادقالن كذاب باتفاق ،وسليامن بن عمرو هو أبو داود النخعي

ان   وأبو حفص بن شاه يف الرتغيب يف فضائل )٣٦٥٤(ورواه البيهقي يف شعب اإل

 طريق معروف بن حسان حدثنا زياد األعلم عن عبد امللك بن عمري عن عبد من) ١٤٢(األعامل 

نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، ودعاؤه « ¢ قال رسول اا بن أ أوىف األسلمي قال

  »مستجاب، وعمله مضاعف

 »معروف بن حسان ضعيف وسليامن بن عمرو النخعي أضعف منه «قال البيهقي

  قال ابن عدي، ومعروف بن حسان أبو معاذا الطريق والذي قبله هذ يف يعينقلت

 )٤/١٤٣(امليزان  »منكر احلديث«

انيرواه البو ى حيي حدثنا خلف بن سهيل بن خاقان  طريقمن )٣٦٥٢ (هقي يف شعب اإل

 قال عبد امللك بن عمري عن عبد ا بن أ أوىف  حدثنا عن عنبسة بن عبد الواحد القريشالعبدي

 ، ودعاؤه مستجاب،عف وعمله مضا،ة، وصمته تسبيح نوم الصائم عباد« ¢قال رسول ا

 »وذنبه مغفور

ان عن جعفر سهل بن خاق« فقال) ٢/٢٣٧(سهيل بن خاقان ذكره الذهبي يف امليزان  

ى العبدي حيي وخلف بن  فهو جمهول منكر احلديث»ً باطالحديثاً فذكر )يس(الصادق يف قراءة 

 » كذبه أبو حاتم، اخلراسا قايض الريحييىخلف بن « )١/٦٦٣(يف امليزان  دته لكنما وج

 فإن  يكن هو فمجهول



١١٧ 

 

ا الطريق غفل عنه الشيخ األلبا فلم يذكره يف ختريج هذا احلديث يف السلسلة ذوه 

 )٤٦٩٦(الضعيفة حديث رقم 

  وأما حديث عيل

عيل بن سلمة العامري حدثنا حممد  من طريق) ١/٣٧٠( يف تاريخ جرجان رواه اجلرجاف

 بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلس بن عيل بن أ طالب حدثين أ عن أبيه قال رسول

 » تسبيحُهُسََفنوم الصائم عبادة ون «¢ا

 ، وحممد بن جعفر بن حممد بن عيل اهلاشمي احلسيينعيل بن سلمة العامري  أجد له ترمجة

َتكلم فيه« قال الذهبي ُ   معضلاإلسناد و)٣/٥٠٠( امليزان »ُ

 وأما حديث عبد ا بن مسعود

َ بن هبرام قال حدثَنا عيل بن أمحدمن طريق جعفر بن ) ٥/٨٣(فرواه أبو نعيم يف احللية  

 قال رسول م عن ابن مسعود قاليثة عن كرز بن وبرة عن الربيع بن خاحلسن عن أ ظبي

 » ودعاؤه مستجاب،ه تسبيحُسََف ون،ئم عبادةنوم الصا« ¢ا

 ليس هو عبد ا بن مسلم أبو طيبة كام ذكر الشيخ ، أبو طيبةأيضاً ويقال أبو ظبية 

 ألنه هو الذي يروي عن كرز بن ، أبوطيبة بل هو عيىس بن سليامن الدارمي اجلرجا؛األلبا

كري الدامغا وكرز بن اهلمدا وب إسحاقروى عن األعمش وأ  « قال ابن أ حاتم،وبرة

 دويؤكد ذلك أن ابن عدي أور) ٦/٢٧٨(اجلرح والتعديل  » بن عبيد قايض مروإبراهيموبرة و

عن كرز بن وبرة احلار عن الربيع بن خثيم عن عبد ا بن مسعود عن ) ٥/٢٥٧(له يف الكامل 

طمس وجهه وعمي ذكره وجعل  )يعين يريد به الدنيا (آلخرةمن طلب بعمل ا « قال¢النبي

هذه و «وقال ابن عدي  حديثنا الذي نتكلم عليهإسناد نفس إسناده و»من أصحاب السعري

 ً لكرز بن وبرة يروهيا عنه أبو طيبة، وكلها غري حمفوظة، وأبو طيبة هذا كان رجالاألحاديث

 »لط فيغ عليهُهبَشُصاحلاً وال أظن أنه كان يتعمد الكذب ولكن لعله كان ي

وعيل بن احلسن الراوي عنه ما عرفته من هو  ة ضعيفنخلص إىل أن أبا ظبية أو أبا طيب 

 و يذكر فيه جرحاً) ٧/١٧٠(ن أ حاتم يف اجلرح والتعديل ، وكرز بن وبرة ترمجه اببالتأكيد

عيم  وأبو ن جماب الدعوةًوذكر أنه كان عابدا) ٩/٢٧(وذكره ابن حبان يف الثقات  ًوال تعديال

 ضعفه بسبب فاحلديث  بالعبادةأيضاً وقد ترجم له ،روى هذا احلديث يف ترمجة كرز بن وبرة

  أ طيبة

  وأما حديث ابن عمر

) ٤/٢٠٦( والديلمي يف الفردوس كام يف فيض القدير ليها منده يف أمابن أبو زكريا اهروف
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 »له مضاعفصمت الصائم تسبيح، ونومه عبادة، ودعاؤه مستجاب، وعم« ولفظه

  الناس بآخرةإليهيرى القدر، اضطر  وفيه شيبان بن فروخ قال أبو حاتم« وقال املناوي 

 حجر يف ابن وقال ، مرتوك قال الدارقطين وغريه قال الذهبي،والربيع بن بدر وهو ساقط

 » الربيع بن بدر وهو ساقطإسناده يف الفتح

 يف الضعيفة ذا احلديثهل هكره يف خترجيذلم ياأللبا ف  الشيخوحديث ابن عمر غفل عنه 

)٤٦٩٦( 

إن كان راقدا ُالصائم« حديث -١٢٠  »راشهِ عىل فًيف عبادة و

 ً جداضعيف

  وسلامن بن عامر الضبي،أنسروي من حديث 

 أنسفأما حديث 

 مرفوعاً أنسمن حديث ) ٤/٢٣١(فرواه الديلمي يف مسند الفردوس كام يف فيض القدير 

اً عىل فراشهالصائم«  » يف عبادة، وإن كان نا

 )٦/٣٠٣(الكامل » هو ممن يضع احلديث«  بن سهيل قال ابن عديأمحدوفيه حممد بن  

 وأما حديث سلامن بن عامر الضبي

ام يف الفوائد   بن عبد ا بن احلارث بن الزجاجى حييأخربنا أبو بكر ) ١١٠٩(فرواه 

 حدثنا هاشم  بن بكار بن بالل حدثنا سليامن بن عبد الرمحنن هارون بن حممدحدثنا أبو بكر ب

 قال  قالعن ابن سريين عن سلامن بن عامر الضبي  هريرة احلميص عن هشام بن حسانبن أ

إن كان راقدا،الصائم يف عبادة «¢رسول ا  » عىل فراشهً و

حاتم يف اجلرح  ترمجه ابن أ ،عيىس بن بشريهاشم بن أ هريرة احلميص واسم أبيه 

 )١١٥٩٢( وذكره ابن حبان يف الثقات ً وال تعديالو يذكر فيه جرحاً) ٩/١٠٥(والتعديل 

 فهاشم هذا » منكر احلديث وقال العقييلال يعرف «وقال) ٤/٢٨٩(وذكره الذهبي يف امليزان 

 يلق املجاهبن حبان له يف الثقات ألنه يوثاجمهول منكر احلديث، وال ينفعه ذكر 

 يف أمحدو) ٧٨٩٥(وعبد الرزاق يف املصنف ) ٨٩٨٢(واحلديث رواه ابن أ شيبة يف املصنف 

الصائم يف عبادة ما   قال ن عن حفصة عن أ العالية حسا بنمن طريق هشام) ١٧٣٠(الزهد 

  يغتب

ة عىل فرايشفكانت حفصة تقول زاق زيادةروعند عبد ال  ل  قا يا حبذا عبادة وأنا نا

 ة ما  خيرقها صاحبها وخرقها الغيبةنُ الصيام ج وقالت حفصةهشام
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 مرفوعاً وال يثبت احلديث ،فهذا من قول أ العالية التابعي 

 وحفصة هي بنت سريين أخت حممد بن سريين التابعي اجلليل 

ْاستعي«  حديث-١٢١
ِ َ ِنوا بطعام السحر عىل صيامْ ِِ َ ْ وبالقيلُول،ِالنهار ُ ِة عىل قيام الليلَ ِ ِ« 

 ضعيف

من طريق زمعة ) ١/٤٢٥(واحلاكم ) ١١٦٢٥(والطربا يف الكبري ) ١٦٩٣( ماجه ابنرواه  

 فذكره  قال¢ عباس عن النبيابنبن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن 

 » زمعة بن صالح وهو ضعيفإسنادهيف  « ابن ماجهزوائدقال البوصريي يف 

 داود وقال أبو»صويلح احلديث «وقال مرة» ضعيف « معابنال زمعة بن صالح ق

فيه  «وقال عمرو بن عيل» ً مهدي أخرياابنخيالف يف حديثه، تركه  «وقال البخاري» ضعيف«

» الزهريليس بالقوي كثري الغلط عن « وقال النسا» ضعيف احلديث «وقال أبو حاتم» ضعف

ُكان رجال صاحلاً هيم « حبانابنوقال »  احلديثِّل واهي «وقال أبوزرعة َِ  وال ُ، وخيطئُملَْعَ وال يً

ةابنوقال »  حتى غلب يف حديثه املناكري التي يروهيا عن املشاهري،ُيفهم  يف قلبي منه « خز

 »ليس بحجة يف األحكام« وقال الساجي»  من عهدتهأنا بريء«  وقال يف موضع آخر»يشء

 )٣٣٩ -٣/٣٣٨(هتذيب التهذيب 

 »قيلوا فإن الشياط ال تقيل «وسيأ إن شاء ا الكالم عىل القيلولة يف حديث

ُمن وسع عىل أهله يوم عاشور«  حديث-١٢٢ ِ ِ ْ َ َ َ ِعليه سائر سنت ُا َسعَاء وَْ َ َ َ
 »ِهِ

 ضعيف

  عمرابنمن حديث عبد ا بن مسعود، وأ هريرة، وجابر، وأ سعيد اخلدري، و روي

 ما حديث عبد ا بن مسعودأ

 يف  عديابنو) ٣/٢٥٢(والعقييل يف الضعفاء الكبري ) ١٠٠٠٧(فرواه الطربا يف الكبري  

 من طريق )٣٥١٣(ب َع والبيهقي يف الش)٢/٤٤٦(ح  حبان يف املجروابنو) ٥/٥١١ (الكامل

 فذكره  قال¢ي عن علقمة عن عبد ا عن النبإبراهيميصم بن الشداخ عن األعمش عن اهل

 إبراهيم بدل ى بن وثابحيياألعمش عن  وعند العقييل 

، وال يثبت يف هذا عن جمهول، واحلديث غري حمفوظ« واهليصم بن الشداخ قال العقييل 

  »ً بن حممد بن املنترش مرسال بهإبراهيم إال يشء يروى عن  يشء¢النبي

 )٢/٥٠٢(ربذعي سؤاالت ال واهليصم اهتمه أبوزرعة بالوضع قلت 

 امليزان »موضوع «وقال الذهبي) ٢/٢٠٣( اجلوزي يف املوضوعات ابنواحلديث ذكره 
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)٣/١٥٨( 

 وأما حديث أ هريرة

 من طريق حجاج )٣٥١٥ ( يف الشعبي والبيهق)٦/٢٠٠( عدي ابنو) ٤/٦٥(فرواه العقييل  

 أ عبد ا عن أ هريرة بن نصري حدثنا حممد بن ذكوان حدثين يعىل بن حكيم عن سليامن بن

 »من وسع عىل أهله وعياله يوم عاشوراء أوسع ا عليه سائر سنته «¢قال رسول ا قال

 »سليامن بن أ عبد ا جمهول بالنقل واحلديث غري حمفوظ« وقال العقييل 

منكر « موقال أبو حات» منكر احلديث« حممد بن ذكوان األزدي قال البخاري والنساو 

-٩/١٥٦(هتذيب التهذيب » ضعيف «وقال الدارقطين» احلديث، ضعيف احلديث كثري اخلطأ

١٥٧( 

ال  كان الناس ،ذهب حديثه « املديينابنوقال » ضعيف«  معابنوحجاج بن نصري قال  

  داودوقال أبو» ة وال يكتب حديثهليس بثق «أيضاًوقال » ضعيف« وقال النسا» ِّحيدثون عنه

 )٢٠٩-٢/٢٠٨(هتذيب التهذيب  »يفضع« وقال الدارقطين واألزدي» تركوا حديثه«

 وأما حديث جابر

ان   عبيد بن أمحد أخربنا عبدان بن أمحد أخربنا عيل بن )٣٥١٢ (فرواه البيهقي يف شعب اإل

بن أخي  حدثنا عبد ا بن أ بكر االغفاري إبراهيم حدثنا عبد ا بن يونسحدثنا حممد بن 

ع عىل أهله من وس« ¢قال رسول ا  قالجابر عن حممد بن املنكدر عن املنكدرحممد بن 

  »ع ا عىل أهله طول سنتهيوم عاشوراء وس

   » ضعيفإسنادهذا « قال البيهقي

يإبراهيم ومها عبد ا بن فيه كذابان قلت   الغفاري، وحممد بن يونس الكد

 بن قاسم وحممد بن أمحدأنبأنا ) ٢/٩٦(الرب يف االستذكار كام يف الآللئ  عبد ابنورواه  

 حدثنا حممد بن معاوية حدثنا الفضل بن احلباب حدثنا هشام بن  وحممد بن احلكم قالواإبراهيم

من «  يقول¢عبد امللك الطياليس حدثين شعبة عن أ الزبري عن جابر سمعت رسول ا

جربناه فوجدناه  قال جابر» ع ا عليه سائر سنتهوم عاشوراء وسوسع عىل نفسه وأهله ي

 ل أبو الزبري مثله وقال شعبة مثلهكذلك، وقا

، وشيوخ ؟ اآلفة فيهَ، ما أدري منًهذا احلديث منكر جدا«  حجر يف لسان امليزانابنقال 

ر راوي السنن عن النسا  األمحابنقون، وشيخهم حممد بن معاوية هو  عبد الرب الثالثة موثابن

 األمحر ابن  حزم وغريه، والظاهر أن الغلط فيه من أ خليفة الفضل بن احلباب فلعلابنقه وث

 »سمعه منه بعد احرتاق كتبه



١٢١ 

 

 وأما حديث أ سعيد اخلدري

 اجلعفري ثنا إسامعيلد ثنا حممد بن حدثنا هاشم بن مرث) ٩٣٠٢ (األوسطفرواه الطربا يف  

الربعي عن حممد بن عبد ا بن عبد الرمحن بن أ صعصعة عن أبيه عن أ  ا بن سلمةعبد 

ع عىل أهله يف يوم عاشوراء أوسع ا عليه سنته من وس «¢قال رسول ا سعيد اخلدري قال

 »كلها

ن وعبد ا ب) ٣/٤٨١(امليزان » منكر احلديث « اجلعفري قال أبو حاتمإسامعيلحممد بن  

 )٢/٤٣١( امليزان »مرتوك «وقال مرة» منكر احلديث «سلمة قال أبوزرعة

انالبيهقيورواه     اش حدثنا خالد بن خدالدنياابن أ  من طريق )٣٥١٤ ( يف شعب اإل

قال  قال دري عن أ سعيد اخل عن رجلميناء حدثين أيوب بن سليامن بن نافعحدثنا عبد ا بن 

 »ع ا عليه سائر سنتهع عىل أهله يوم عاشوراء وسمن وس« ¢رسول ا

 ىُوراويه عن أ سعيد رجل مبهم غري مسم 

 وإن كانت ضعيفة فهي إذا األسانيدهذه  «قال البيهقي عقب حديث أ سعيد اخلدري 

 » بعضها إىل بعض أخذت قوة، وا أعلممُض

َرها عىل من هو منكر احلديث أو جمهول أو ال يقوي بعضها بعضاً ألن األسانيد مدا قلت 

 كذاب

  عمرابنوأما حديث 

 عن نافع عن أنسمن طريق مالك بن ) ٢/٩٦(فرواه اخلطيب يف رواة مالك كام يف الآللئ  

ة وميرسة فوسع عىل نفسه وعياله يوم َدِجمن كان ذا  «¢قال رسول ا  عمر قالابن

 »لسنة املقبلةا عليه إىل رأس ا ععاشوراء وس

، وال يثبت عن مالكإسنادهيف  «وقال اخلطيب   » غري واحد من املجهول

من طريق ) ٢/٥٥٢( اجلوزي يف العلل املتناهية ابنورواه الدارقطين يف األفراد ومن طريقه  

 »منكر من حديث الزهري عن سا«  وقال الدارقطينمرفوعاًالزهري عن سا عن أبيه به 

 بن حممد بن املنترش إبراهيمجعفر األمحر عن  من طريق) ٣٥١٦ (بَعبيهقي يف الشوروى ال 

 »من وسع عىل عياله يوم عاشوراء  يزالوا يف سعة من رزقهم سائر سنتهم كان يقال «قال

 رفعه بعض ،¢ من كالم النبيلقال الذي ال أصل لهايل وِواحلق أن احلديث من الق 

 ¢لوه من حديث خاتم النبياب وجعالضعفاء والكذ

د يوم عاش«  حديث-١٢٣ ِمن اكتحل باإل ْ ِ َ َ َ ُ  ترمد عينهوراءْ َُ ْ ْ َ ْ ًأبدا َ َ« 
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 موضوع

ان    )٢/٢٠٣( ابن اجلوزي يف املوضوعات  ومن طريقه)٣٥١٧( رواه البيهقي يف شعب اإل

 حدثنا عيل بن إسحاق بن أخرب عبد العزيز بن حممد أ عبد ا احلافظ احلاكم قال من طريق

 حدثنا حممد بن الصلت حدثنا جويرب عن الضحاك عن ابن برشاحلس بن  حممد الوراق حدثنا

د يوم عاشورا« ¢ رسول اقال  قالعباس   »ًء  يرمد أبدامن اكتحل باإل

 ه احلس بن برش، عن عم برش بن محدان بن برش النيسابوريوكذلك رواه «قال البيهقي

 » والضحاك  يلق ابن عباس، وجويرب ضعيف، عن جويرب،و أر ذلك يف رواية غريه

واالكتحال يوم   قالنا أبرأ إىل ا من عهدة جويربأ قال احلاكم «وقال ابن اجلوزي 

وقال  ابتدعها قتلة احلس عليه السالم فيه أثر وهو بدعة ¢ عن رسول اَوْرُعاشوراء  ي

 »مرتوك وقال النسا والدارقطين ليس بيشء ىحييوقال  شتغل بحديث جويرب ال يأمحد

من « مرفوعاًمن حديث أ هريرة ) ٢/٩٤( النجار يف تارخيه كام يف الآللئ ابنورواه 

 »د فيه مسك عويف من الرمداكتحل يوم عاشوراء بإ

 )١/٢٥١(ان  امليز»ليس بثقة«  بن معمر قال الذهبيإسامعيل إسنادهويف  

ُصومكم يوم ُمَْوي«  حديث-١٢٤ ِ
ْ ُ نحركمَ ِ ْ َ« 

 ال أصل له

 )٧٤٥ص(املقاصد  » وغريهأمحدكام قاله ال أصل له  «قال السخاوي 

 كتاب الحج

ُقبل أن ال حتجوا ُحجوا«  حديث-١٢٥ َ ْ َ« 

 ًضعيف جدا

ومن طريقه ) ٢٧٦٩(والدارقطين يف السنن ) ٢/٢٨٦ ( الكبريرواه العقييل يف الضعفاء 

 نا عبد ا بن عيىس اجلندي حدثين الرزاقمن طريق عبد ) ٤/٣٤١(البيهقي يف السنن الكربى 

»  حتجوا الحجوا قبل أن «¢قال رسول ا ن أ هريرة قالأبيه عحممد بن أ حممد عن 

 »حدتقعد أعراهبا عىل أذناب أوديتها فال يصل إىل احلج أ «ما شأن احلج؟ قال قيل

 إسناده، خربه منكر، والرزاقشيخ لعبد « وقال الذهبي يف عبد ا بن عيىس اجلندي 

 )٢/٤٧١(امليزان  »مظلم

من طريق ) ٤/١٣١(نعيم يف احللية وأبو) ٤/٣٤٠(والبيهقي ) ٤٤٩-١/٤٤٨(ورواه احلاكم  
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  التيمي عنمإبراهي ثنا األعمش عن  بن عبد احلميد احلام ثنا حص بن عمر األمحيسحييى

حجوا قبل أن ال حتجوا، فكأ أنظر إىل   يقول®احلارث بن سويد قال سمعت علياً 

ًحبيش أصمع أفدع بيده معول هيدمها حجرا حجرا يشء تقوله برأيك أو سمعته من  فقلت له ً

 ¢ ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ولكين سمعته من نبيكم؟ قال¢رسول ا

 » احلام ليس بعمدةحييىو ٍحص واه«  وقال الذهبيسكت عليه احلاكم،

) ٣/١٦٤( اجلرح والتعديل »كان يكذب« أمحد قال حص بن عمر األمحيس قلت

 )٨/٢٦٤( تاريخ بغداد »كذاب«  خراشابنوقال 

َتعجلُوا«  حديث-١٢٦ ُحدكم ال يدري ما يعرض لفإن أ ـ يعين الفريضةـ   َإىل احلج َ ِ ْ َ َِ ْ  »هَ

 ضعيف

  عباس قالابن عن فضيل عن سعيد بن جبري عن إسامعيلمن طريق ) ٢٨٦٩ (أمحد رواه 

 فذكره ¢قال رسول ا

 عن فضيل بن عمرو إرسائيل من طريق أ) ٢٨٨٣( ماجه ابنو) ١٨٣٣ (أمحد أيضاًورواه  

قال   قالحدمها عن صاحبه أو عن الفضل بن عباس، أو عن أ عباسابنعن سعيد بن جبري عن 

رض املريض، وتضل الضالة، وتعرض احلاجةارمن أ« ¢النبي ِد احلج فليتعجل، فإنه قد  ِ َ« 

، قال إرسائيل أبو خليفة أبو إسامعيل إسنادهيف «  ماجهابنقال البوصريي يف زوائد    املال

 »ٍرت زائغمف وقال اجلرجا ضعيف النساوقال  يه خيالف الثقاتعامة ما يرو  عديابنفيه 

من طريق ) ٤/٣٤٠(والبيهقي ) ١/٤٤٨(واحلاكم ) ١٧٣٢(داود وأبو) ١/٢٢٥ (أمحدورواه  

من  «¢قال رسول ا  عباس قالابناحلسن بن عمرو الفقيمي عن مهران أ صفوان عن 

 »أراد احلج فليتعجل

 »اجلرح و خيرجاه وأبو صفوان ال يعرف باإلسنادهذا حديث صحيح « وقال احلاكم 

 َوأقره الذهبي

 ال  قال أبوزرعة، من هوال يدرى« )٤/١٩٦(امليزان   يف أ صفوانوقد قال الذهبي يف 

 )٤/١٩٦( امليزان »أعرفه إال يف هذا احلديث

 »جمهول«  حجر يف التقريبابنوقال  

حدة حج حجة ى تلبية واب فمن لَ،ي اخللقب باحلج لَ¬ إبراهيما نادى مل «حديث -١٢٧

 » ومن زاد فبحساب ذلك،ى مرت حج حجتب ومن لَ،واحدة

 موضوع
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 )١٠٩ص (»الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة«قال الشوكا يف 

  » هو من نسخة حممد بن األشعث التي عامتها مناكريقال يف الذيل«

 قال الذهبي

 كتبت عنه هبا يقال ابن عد زيل مرصن ، أبو احلسنحممد بن حممد بن األشعث الكويف«

عه أن أخرج إلينا نسخة قريباً من ألف حديث عن موىس بن إسامعيل بن موىس  شدة تشيُهلَََمح

مناكري، فذكرنا ذلك ، عامتها يبخط طر  أبيه، عن جده، عن آبائهبن جعفر بن حممد، عن

رص، فقال شيخ أهل البيولََ الع احلسينللحس بن عيل  باملدينة ي كان موىس هذا جاريت 

 أربع سنة، ما ذكر قط أن عنده رواية ال عن أبيه وال عن غريه

 نعم الفص البلور قال ¢فمن النسخة أن النبي

 رش البقاع دور األمراء الذين ال يقضون باحلق ومنها

 الصياد، والقصاب، وبائع احليوان ثالث ذهبت منهم الرمحة ومنها

 يل أبقى من الدهم، وال امرأة كابنة العمال خ ومنها

 ، وآذا يف عرتياشتد غضب ا عىل من اهراق دم ومنها

  مجلة موضوعاتيوساق له ابن عد

، وضع ذاك الكتاب آية فقال، سألت الدارقطين عنهيقال السهم يعىن -  من آيات ا

 )٤/٢٨ (االعتدالميزان  »وياتلََالع

، ورتبه عىل »السنن«د وقفت عىل بعض الكتاب املذكور، وسامه وق «وقال ابن حجر

 )٥/٣٦٢(لسان امليزان  »األبواب، وكله بسند واحد

الُالرجل َحج إذا«  حديث-١٢٨ ِحله ن غريِم ٍ  ُبيَك اللهم لبيك لَفقال ِ  وال  ال لبيك قال ا،ْ

ْسعديك ََ  »ٌمردود عليك  هذا،ْ

 ًضعيف جدا

من طريق أ الغصن ) ٢/٥٦٦( اجلوزي يف العلل املتناهية ابنو) ٣/١٠٦( عدي ابنواه ر 

 الدج بن ثابت أعرا من بين يربوع عن أسلم موىل عمر بن اخلطاب عن عمر بن اخلطاب قال

 فذكره ¢قال رسول ا

يعتد ال   قال عبد الرمحن بن مهدي¢هذا ال يصح عن رسول ا « اجلوزيابنوقال  

 »ليس بثقة  وقال النساليس حديثه بيشء ىحييوقال  بدج
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ى بن أ حيي عن اليامميمن طريق سليامن بن داود ) ٥٢٢٨ (األوسطوروى الطربا يف 

إذا خرج الرجل حاجاً بنفقة طيبة  «¢قال رسول ا كثري عن أ سلمة عن أ هريرة قال

 لبيك وسعديك، زادك ٍ اللهم لبيك، ناداه مناد من السامء لبيكز فنادىْرَالغيف ووضع رجله 

ة، فوضع رجله يف  مأزور، وإذا خرج بالنفقة اخلبيث وراحلتك حالل، وحجك مربور غري،حالل

 ونفقتك حرام،  ال لبيك وال سعديك، زادك حرامءلبيك، ناداه مناد من السام الغرز، فنادى

 »وحجك غري مربور

 قال »منكر احلديث «وقال البخاري» ليس بيشء « معابن قال مياليامسليامن بن داود 

وقال » من قلت فيه منكر احلديث فال حتل رواية حديثه  لنا أن البخاري قالوقد مر« الذهبي

 )٢/٢٠٢( امليزان »ضعيف « حبانابن

يه سليامن  وفاألوسطرواه الطربا يف « وقال) ١٠/٢٩٢(واحلديث ذكره اهليثمي يف املجمع 

 » وهو ضعيفالياممي داود ابن

 »َالعج والثج ؛َ احلجُفضلَأ«  حديث-١٢٩

 ضعيف

  عمر، وجابرابن مسعود، وابن من حديث أ بكر الصديق، وروي 

 أما حديث أ بكر

واحلاكم ) ٢/٣١(والدارمي ) ١١٧(وأبو يعىل ) ٢٩٢٤( ماجه ابنو) ٨٢٧(الرتمذي  فرواه 

د الرمحن بن عثامن عن حممد بن املنكدر عن عمن طريق الضحاك ب) ٥/٤٢(لبيهقي وا) ١/٤٥٠(

 »جالعج والث «أي احلج أفضل؟ قال لئُس ¢َبن يربوع عن أ بكر الصديق أن رسول ا

 وحممد ، أ فديك عن الضحاك بن عثامن حديث ابنغريب ال نعرفه إال من «وقال الرتمذي 

وقد روى حممد بن املنكدر عن سعيد بن عبد   عبد الرمحن بن يربوعبن املنكدر  يسمع من

َوروى أبو نعيم الطحان رضار بن رص الرمحن بن يربوع عن أبيه غري هذا احلديث د هذا احلديث ُ

 أ فديك عن الضحاك بن عثامن عن حممد بن املنكدر عن سعيد بن عبد الرمحن بن ابنعن 

قال   بن احلسن يقولأمحدسمعت   وأخطأ فيه رضار¢النبييربوع عن أبيه عن أ بكر عن 

 عبد الرمحن بن يربوع عن ابنمن قال يف هذا احلديث عن حممد بن املنكدر عن   بن حنبلأمحد

  فقال- أ فديكابنذكرت له حديث رضار بن رصد عن و -ًوسمعت حممدا يقول  يه فقد أخطأأب

ا رووه عن   فقال، مثل روايتهأيضاً فديك  أابن قد روى غريه عن هو خطأ، فقلت ال يشء إ

 والعج هو ِّورأيته يضعف رضار بن رصد  أ فديك و يذكروا فيه سعيد بن عبد الرمحنابن
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ِرفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر البدن ْ ُ« 

ع، وخالصة هذا التعليل أن احلديث منقطع ما ب حممد بن املنكدر وعبد الرمحن بن يربو 

 وقد أخطأ من وصله

  مسعودابنوأما حديث 

حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو حنيفة ) ٥٠٨٦(فرواه أبو يعىل  

أفضل احلج العج  « ¢ رسول اقال عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد ا قال

ْر البدن، وأما الثج فنحتلبيةالففأما العج  »والثج ُ 

 بعضهم برسقة رماه وقد »رأيتهم جممع عىل ضعفه «أبو هشام الرفاعي قال البخاري 

 ) ٩/٥٢٦( هتذيب التهذيب احلديث

 وأبو حنيفة إمام فقيه ثقة يف نفسه إال أنه يسء احلفظ يف احلديث

 »رواه أبو يعىل وفيه رجل ضعيف «وقال) ٣/٢٢٤(واحلديث ذكره اهليثمي يف املجمع  

  عمرابنديث وأما ح

 بن يزيد امل عن حممد بن إبراهيممن طريق ) ٢٨٩٦( ماجه ابنو) ٣٠٠١(فرواه الرتمذي  

، ما   فقال¢قام رجل إىل النبي  عمر قالابنعباد بن جعفر املخزومي عن  يا رسول ا

، فام احل قال» الزاد والراحلة« يوجب احلج؟ قال ِالشعث التف «ج؟ قالايا رسول ا َِ وقام » لَ

، وما احلج؟ قاليا  آخر فقال  » والثجالعج «رسول ا

؟ قالأي احلج أفضل   ماجه، ولفظ الرتمذيابنهذا لفظ    »العج والثج «يا رسول ا

 بن يزيد اخلوزي امل وقد إبراهيمهذا حديث ال نعرفه إال من حديث  «وقال الرتمذي 

َ من قب بن يزيدإبراهيمتكلم بعض أهل العلم يف 
 » حفظهِلِ

ليس بثقة وليس  « معابنوقال » مرتوك احلديث «أمحد بن يزيد اخلوزي قال إبراهيم 

سكتوا « وقال البخاري» منكر احلديث ضعيف احلديث «وقال أبوزرعة وأبو حاتم» بيشء

 روى املناكري الكثرية حتى يسبق إىل«  حبانابنوقال » مرتوك احلديث« وقال النسا» عنه

 )١/١٨٠(هتذيب التهذيب  »منكر احلديث« وقال الدارقطين» املتعمد هلا القلب أنه

 وأما حديث جابر

  حجرابنوقال ) ٢/٢٤٠(تلخيص احلبري الأبو القاسم يف الرتغيب والرتهيب كام يف فرواه  

 » بن أ فروةإسحاقمرتوك وهو   خطأ، وراويهإسنادهو«

ْ فأسإيل البالد َ أحبنين مَتْجَخرَإنك أ اللهم«  حديث-١٣٠ ْكينَ
َ أحب البالدِ  َُهَنسكَفأ» إليك َ
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 َدينة املُا

 موضوع

 ®ةاملقربي حدثين أخي عن أ هرير  بن سعيدمن طريق سعد) ٣/٣(رواه احلاكم  

 فذكره  قال¢أن رسول ا

 »هذا حديث رواته مدنيون من بيت أ سعيد املقربي« وقال احلاكم 

لكنه موضوع، فقد ثبت أن أحب البالد إىل ا مكة، وسعد ليس « وتعقبه الذهبي بقوله 

 »بثقة

 وأخوه هو عبد ا بن سعيد مرتوك 

  عن أبيه عن أ هريرةاً فإن عبد ا بن سعيد يروي سقطاإلسنادويبدو أن يف  

 عبد ابنته، وكذا قال ًوعبد ا ضعيف جدا، وهذا احلديث من منكرا« وقال السخاوي 

َهو حديث ال يسن  حزمابنوقال  ال خيتلف أهل العلم يف نكارته ووضعه الرب ا هو ُ إ د، و

 )١٥٩ -١٥٨ص(املقاصد  » وهو هالكسل من جهة حممد بن احلسن بن زبالةمر

 اللهم إنك أخرجتين من أحب بالدك إيل« )٧/٢٨٧(والذي ذكره عن ابن حزم هو يف املحىل  

وهذا موضوع من رواية حممد بن احلسن بن زبالة  « قال ابن حزم»أسكين أحب البالد إليكف

 » عن سليامن بن بريدة وغريه مرسلإسامعيلاملذكور عن حممد بن 

ُينزُل ا عىل أهل املسجد«  حديث-١٣١ ِ ْ  ،ن ومائة رمحة كل يوم عرشي- مسجد مكة - ُ

 » وعرشين منها للناظرين،مصلأربع لل و،ست منها للطائف

 موضوع

 األوزاعيمن طريق عبد الرمحن بن السفر الدمشقي ثنا ) ٦٣١٤ (األوسطرواه الطربا يف  

  فذكره¢قال رسول ا  عباس قالابنعن عطاء حدثين 

  بهاألوزاعيمن طريق يوسف بن الفيض عن ) ١١٤٧٥( يف الكبري أيضاًورواه الطربا  

 األوزاعي  عنمن طريق يوسف بن السفر) ١٣٧ -٣/١٣٦ (جروحان يف امل حبابنورواه  

 بالكذب، والذي يظهر ُبن الفيض، ويوسف بن السفر قد رمي من عبد الرمحن، ويوسف وكل به

 أنه شخص واحد اختلف الرواة يف اسمه

ون أربع« وفيه  عباسابنمن وجه آخر عن ) ١١٢٤٨ (أيضاًورواه الطربا يف الكبري  

 »للعاكف حول البيت

 هم بالكذبمد بن عبد ا بن عبيد الليثي مت خالد بن يزيد العمري كذاب، وحمإسنادهويف  
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من طريق حممد بن معاوية ) ٦/٢٧(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٦/٢٧٨( عدي ابنورواه  

   عباس بهابن جريج عن عطاء عن ابنحدثنا حممد بن صفوان عن 

ن ا تعاىل ينزل يف كل يوم مائة رمحة، ست منها عىل الطائف بالبيت، إ« ولفظ اخلطيب

 »وعرشين عىل أهل مكة، وعرشين عىل سائر الناس

 عباس هذا، رواه عنه ابن عن عطاء عن األوزاعي عن وهذا منكر، روي « عديابنوقال  

 » وهو ضعيفاألوزاعييوسف بن السفر كاتب 

 ي كذابروبلنيساوحممد بن معاوية هو ا قلت 

 جريج ابنمن طريق سعيد بن سا القداح عن ) ١/٤٠٣( حبان يف املجروح ابنورواه  

  عباس بهابنعن عطاء عن 

  »ليس بيشء « معابنوسعيد بن سا القداح قال  

  »تربأنا من عهدته « حبانابنبعه سليم بن مسلم وهو مرتوك قال اوت

َمن طاف«  حديث-١٣٢ ْ َ وصىل خلْف امل،وعاًُبُْس أِت البي هبذاَ َ ِ ورش، ركعتِقامَ    من ماءَبَ

 »ْتَغلََما ب ً بالغةُُهنوبُت ذَرِفُ، غَزمزم

 ضعيف

من حديث أ ) ٦٥٤ص( يف فضائل مكة كام يف املقاصد نديَرواه الواحدي يف تفسريه واجل 

 مرفوعاًمعرش املد عن حممد بن املنكدر عن جابر به 

من طاف بالبيت أسبوعاً، ثم أ  «خرجه الديلمي يف مسنده كام يف املقاصد بلفظوكذا أ 

، ثم أ زمزم فرشب من مائها، أخرجه ا من ذنوبه كيوم إبراهيممقام   فركع عنده ركعت

 »ولدته أمه

 »وال يصح باللفظ «قال السخاوي 

 أبو معرش املد ضعيف منكر احلديث 

 ذا احلديثوقال السخاوي يف ه 

كة بحيث كتبَِعلَولقد و «  َ به العامة كثريا، ال سيام  ِ ُ ها املالصق لزمزم، ِرُدُ عىل بعض جً

نام وشب ثله، مع العلم بسعة فضل ا  النبويةاألحاديثهه مما ال تثبت وتعلقوا يف ثبوته   

 )٦٥٥ص( املقاصد »ي ملا هو أعىل وأغىلوالرتج

  فائدة

  يقال األيام وعىل املرات السبع عىل األسبوع يطلق و،يعين سبع مرات» اًُأسبوع «قوله



١٢٩ 

 

ُطاف بالبيت سبعاً وأسبوعاً وسبوعاً ُ ُْ ْ  )٢/٥١٣( وانظر ترتيب القاموس املحيط َُ

َزمزم ملا رشب له ُماء« حديث -١٣٣ ِ ُ َ ِ َ َ ْ َ« 

 ضعيف

والعقييل يف الضعفاء ) ٨٥٣(والطربا يف األوسط ) ٣٠٦٢(وابن ماجه ) ٣/٣٥٧(رواه أمحد  

واخلطيب يف تاريخ ) ٥/١٤٨(والبيهقي يف السنن الكربى ) ٤/١٣٦(وابن عدي ) ٢/٣٠٣(الكبري 

ل عن أ الزبري عن ؤمُمن طريق عبد ا بن امل) ٢٩١(واألزرقي يف أخبار مكة ) ٣/١٧٩(بغداد 

 فذكره  قال¢جابر أن النبي

 »لن املؤمتفرد به عبد ا ب« وقال البيهقي 

 )١/٥٢٢(واملجروح ) ٢/٣٠٣(الضعفاء  »ال يتابع عليه «وقال العقييل وابن حبان 

 »هذا إسناد ضعيف، لضعف عبد ا بن املؤمل «وقال البوصريي يف زوائد ابن ماجه 

 وقال أبو داود واختلف قول ابن مع فيه» أحاديثه مناكري «عبد ا بن املؤمل، قال أمحد 

 وقال العقييل» ليس بقوي «حاتموقال أبوزرعة وأبو» ضعيف «وقال النسا» منكر احلديث«

  )٦/٤٦(هتذيب التهذيب  »ضعيف «وقال الدارقطين» ال يتابع عىل كثري من حديثه«

أخربنا أبو زكريا بن أ إسحاق وأبو نرص بن ) ٥/٢٠٢(ورواه البيهقي يف السنن الكربى 

و حممد أمحد بن إسحاق بن شيبان البغدادي هبراة أنا معاذ بن نجدة ثنا خالد بن قتادة قاال ثنا أب

 فحرضت ، كنا عند جابر بن عبد ا فتحدثنا بن طهامن ثنا أبو الزبري قالإبراهيمحييى ثنا 

اء من زمزم ، به ورداؤه موضوعَب فقام فصىل بنا يف ثوب واحد قد تلب،صالة العرص َ ثم أ  ِ ُ

ماء  «¢ هذا ماء زمزم وقال فيه رسول ا ما هذا؟ قال فقالوا، رشب ثم رشبفرشب ثم

 وهو باملدينة قبل أن تفتح مكة إىل سهيل بن عمرو ¢ ثم أرسل النبيقال» ُزمزم ملا رشب له

زادت قال» ِهد لنا من ماء زمزم وال يرتكأ «أن  فبعث إليه 

 د له ترمجةأبو حممد أمحد بن إسحاق بن شيبان  أج 

ا سمعه  «وقال ابن حجر    » من ابن املؤملإبراهيمإ

 بن أ داود إبراهيمحدثنا عيل بن سعيد الرازي قال ثنا ) ٣٨١٥(ورواه الطربا يف األوسط  

 ¢الربليس قال ثنا عبد الرمحن بن املغرية قال ثنا محزة الزيات عن أ الزبري عن جابر عن النبي

   فذكرهقال

كان يفهم  «وقال ابن يونس»  تفرد بأشياء،ليس بذاك« بن سعيد الرازي قال الدارقطينعيل 

 ألنه ،وأبو الزبري ال تقبل عنعنته عن جابر إال من رواية الليث عنه) ٣/١٣١(امليزان  »وحيفظ
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ا سمعه من جابر   باإلسناد الصحيح يف املحىل ذكر ذلك ابن حزم،أخرب الليث 

ان ) ١٠/١٦٦(ب يف تاريخ بغداد ورواه اخلطي  من طريق ) ٣٨٣٣(والبيهقي يف شعب اإل

كة أ زمزم فاستقى منه رشبة، ثم استقبل سويد بن سعيد قال  رأيت عبد ا بن املبارك 

 أنه ¢ ابن أ املوال حدثنا عن حممد بن املنكدر عن جابر عن النبي اللهم إنالكعبة، ثم قال

 وهذا أرشبه لعطش القيامة، ثم رشبه» ا رشب لهماء زمزم مل «قال

 تفرد به سويد عن ابن ،ال عن ابن املنكدرغريب من حديث ابن أ املو «وقال البيهقي 

 »املبارك من هذا الوجه عنه

إن كان مسلم قد أخرج له يف  « قال ابن حجر، وسويد بن سعيد  ًوهو ضعيف جدا، و

 أمحد بن حنبل ابنه ُرَْم وكذلك أ،نه قبل أن يعمى ويفسد حديثه وأيضاً فكان أخذه ع،املتابعات

 لو كان يل ن حتى قال حييى بن معن فيتلقا أن عمي صار يلق ومل،باألخذ عنه كان قبل عامه

ُ من شدة ما كان يً،فرس ورمح لغزوت سويدا ِ  وقد خلط يف هذا قلت ذكر له عنه من املناكريِ

ا رواه ابن املبارك عن ابن املؤمل عن،ن ابن املباركاإلسناد وأخطأ فيه ع إ أ الزبري، كذلك   و

 فجعله سويد عن ابن أ املوال عن ابن ،يناه يف فوائد أ بكر بن املقرئ من طريق صحيحةُرو

احلافظ رشف الدين الدمياطي بظاهر هذا اإلسناد فحكم بأنه عىل رسم الصحيح  َّاملنكدر، واغرت

ا أخرج ألن ابن أ ً املوال انفرد به البخاري، وسويدا انفرد به مسلم، وغفل عن أن مسلامً إ

 )٢/٢٦٨(التلخيص احلبري  »ً فضال عام خولف فيه،انفرد بهلسويد ما توبع عليه ال ما 

 وروي عن حديث ابن عباس 

شام واحلاكم من طريق حممد بن ه) ٢٧١٣(حديث ) ١/٢٢٥(أخرجه الدارقطين يف السنن  

 نجيح عن جماهد عن ابن  ثنا حممد بن حبيب اجلارودي نا سفيان بن عيينة عن ابن أياملروز

إن  « ¢قال رسول ا عباس قال ، و ماء زمزم ملا رشب له، إن رشبته تستشفي به شفاك ا

، وهي هزمة جربيل وسقيا ا ك قطعه ا إن رشبته ليقطع ظ ْرشبته لشبعك أشبعك ا به، و ُ 

 »إسامعيل

 وإن رشبته «وعنده زيادة» وهي هزمة جربيل وسقيا ا إسامعيل «وليس عند احلاكم  

 اللهم أسألك علامً نافعاً،  وكان ابن عباس إذا رشب ماء زمزم قالقال »ًمستعيذا أعاذك ا

 ًورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء

 » و خيرجاه، من اجلاروديَِملَهذا حديث صحيح اإلسناد إن س «وقال احلاكم 

أ بخرب باطل  غمزه احلاكم النيسابوري « حممد بن حبيب اجلارودي، قال الذهبيقلت 

 )٣/٥٠٨(امليزان  » بسندهَمِاهت
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 بنا اظ أصحاب فقد رواه حف،واجلارودي صدوق، إال أن روايته شاذة «وقال ابن حجر 

 »عيينة عن ابن أ نجيح عن جماهد قوله ا عن ابنينة كاحلميدي وابن أ عمر وغريمهعي

وأحسن من هذا كله عند شيخنا ما أخرجه الفاكهي من رواية ابن إسحاق  «قال السخاوي 

 فلام طاف ، ملا حج معاوية فحججنا معهحدثين حييى بن عباد بن عبد ا بن الزبري عن أبيه قال

، ثم مر ً انزع يل منها دلوا يا م وهو خارج إىل الصفا، فقال بزمزبالبيت صىل عند املقام ركعت

َ فنزع له منهغالم، قال ِ َ فأ به فرشب وصب عىل وجهه ورأسه وهو يقول،ٌدلو ُ َ  وهي  زمزم شفاءُ

ًإنه حسن مع كونه موقوفاً وأفرد فيه جزءا، واستشهد له يف موضع   بل قال شيخناملا رشب له

وأصله يف مسلم، وهذا اللفظ عند  »ا طعام طعم وشفاء سقمإهن «آخر بحديث أ ذر رفعه

 وقد جربه ،ومرتبة هذا احلديث أنه باجتامع هذه الطرق يصلح لالحتجاج به الطياليس، قال

مجاعة من الكبار فذكروا أنه صح، بل صححه من املتقدم ابن عيينة، ومن املتأخرين 

 )٥٦٨ص(املقاصد  »ه النوويالدمياطي يف جزء مجعه فيه، واملنذري، وضعف

 معاوية موقوف ال تقوم به ُرثََ قد أصاب اإلمام النووي يف تضعيفه هلذا احلديث، وأأقول 

ا احلجة يف املرفوع إىل النبي،حجة إ وأفضل روايات احلديث هي رواية عبد ا بن  ،¢ و

ى احلديث يصلح أن يتقومما ال  ل وهو ضعيف، وباقي الروايات إما خطأ أو رواية واهيةاملؤم

 »إهنا طعام طعم وشفاء سقم« وأما االستشهاد لصحة هذا احلديث بحديث أ ذر مرفوعاً هبا

 فال يصلح ذاك اخلاص ،عام» ماء زمزم ملا رشب له «فهو خمصوص بالطعام والشفاء وحديث

فهي غذاء رشب ُيتناسب مع كوهنا ماء ي» طعام طعم وشفاء سقم« لصحة هذا العام، وقوله

 ،ودواء، فال دخل لرشهبا من أجل حتصيل علم أو كسب مال ونحو ذلك مما ال مدخل له يف اجلسم

ا هذا مأخوذ من هذا احلديث الضعيف، واالقتصار عىل الصحيح هو الذي ينبغي إ  و

َوأما كونه قد جرب و  وكذا أحاديث  ر الدين ال تثبت بالتجارب فأمو؛ صحيحاًَدِجُوُ

ا باألسانيد الصحيحة واحلسنة ال¢النبي إ   تثبت بالتجارب و

ْمن«  حديث-١٣٤ َحج البيت َ ْيزر  وَ ُ  »اَفَج  فقدَ

 موضوع

والدارقطين يف العلل ) ٢/٤١٤(وابن حبان يف املجروح ) ٧/١٤(رواه ابن عدي يف الكامل  

امن بن شبل حدثين من طريق حممد بن حممد بن النع) ٦٦٩ص(وغرائب مالك كام يف املقاصد 

  فذكره¢ قال رسول اجدي قال حدثين مالك عن نافع عن ابن عمر قال

يأ عن  «وقال ابن حبان) ٧/١٤( الكامل »كان متهامً «النعامن بن شبل قال موىس احلامل 
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 )٢/٤١٤(املجروح  »الثقات بالطامات، وعن األثبات باملقلوبات

 )٤/٢٦٥(امليزان  »موضوع «وقال الذهبي يف هذا احلديث 

ابن حبان يف   كالموذكر) ٢/٢١٧(ومن طريق الدارقطين رواه ابن اجلوزي يف املوضوعات  

 » الطعن يف هذا احلديث من حممد بن حممد ال من النعامنوقال الدارقطين «النعامن وقال

َمن حج فزار قربي بعد مو« حديث -١٣٥ ْ  »حيا زار يف ْنََمك كان َ

 موضوع

  يف الكاملوابن عدي) ٣٣٧٦ (األوسطو) ١٣٤٩٧(الكبري املعجم رواه الطربا يف  

وابن النجار يف ) ٥/٢٤٦ ( يف السنن الكربىيهقيوالب) ٢/٢٧٨(طين يف السنن والدارق) ٢/٣٨٢(

من طريق حفص بن أ داود عن الليث بن أ سليم عن ) ١٤٤ص (¢أخبار مدينة الرسول

  فذكره قال¢عمر عن النبيجماهد عن ابن 

 »تفرد به حفص وهو ضعيف «وقال البيهقي 

إمام يف القراءة إال أنهحفص بن أ داود هو حفص بن سليامن املقرئ    صدوق يف نفسه و

  وليث بن أ سليم ضعيف، لسوء حفظه يف احلديثمرتوك احلديث

  بن رشدين قال حدثنا عيلمحدأدثنا ح) ٢٨٩ (األوسطو) ١٣٤٩٦(ورواه الطربا يف الكبري  

ين جد عائشة ت ثنا الليث بن بنت الليث بن أ سليم قال حدثاألنصاريبن احلسن بن هارون 

من زار  «¢ قال رسول ابنت يونس امرأة الليث بن أ سليم عن جماهد عن ابن عمر قال

 »قربي بعد مو كان كمن زار يف حيا

رجع إليه، بل هو ُو مما يعتمد عليه، وال هُ بيشء ياإلسنادس هذا لي «قال ابن عبد اهلادي 

ًم ضعيف جدا، ألنه مشتمل عىل ضعيف ال جيوز االحتجاج به، وجمهول  يعرف من  مظلإسناد

 وجدته عائشة موا فيه، وعيللك وابن رشدين شيخ الطربا قد ت،حاله ما يوجب قبول خربه

كر يف ِذيعرف هلام يتهام، وال اد أهل العلم ما يوجب قبول رو  يشتهر من حاهلام عن،جمهوالن

 )٦٣ص (»ْب عىل السدلر يف اُْن املالصارم« »غري هذا احلديث

  وهو ضعيف فيه راو مبهم)٢٦٦٨( رواه الدارقطين ،وله شاهد من حديث حاطب 

ْن زار قربي وجبت له شفاعتيم«  حديث-١٣٦ َ َ َ« 

 موضوع

من طريق موىس بن ) ٦/٣٥١ ( يف الكاملوابن عدي) ٢٦٦٩(رقطين يف السنن رواه الدا 

  فذكره¢ قال رسول اي عن نافع عن ابن عمر قالِرَمُهالل عن عبد ا الع
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  ال يتابع عىل حديثه وقال العقييل جمهولحاتمقال أبو «موىس بن هالل، قال الذهبي 

وأنكر ما عنده حديثه عن عبد   هو صالح احلديثلتق  أرجو أنه ال بأس بهوقال ابن عدي

ة يف  من زار قربي وجبت له شفاعتيمرفوعاًا بن عمر عن نافع ابن عمر   رواه ابن خز

 )٤/٢٦٦(امليزان  »خمترص املخترص

  جمهول وفيه عبد ا بن عمر العمري قال أبو حاتمقال ابن القطان «ناويوقال امل 

وقال  يفانع فيه ض ال يصح حديثه وال يتابع عليه، وقال ابن القطانالل قال العقييلوموىس بن ه

 ال  قال العقييلي فيه موىس بن هالل العبدوقال الغريا ً ضعيف جدا يف املجموعالنووي

 طرقه وقال الذهبي  بل حسن أو صحيحوقال السب  جمهولحاتموقال أبو حديثهعىل يتابع 

ة يف   حديث غريب خرجهقال ابن حجر ى بعضها ببعضنة لكن يتقويكلها ل ابن خز

 من زعم َلَفَ وغ قال ابن حجره يف القلب يف سنده يشء وأنا أبرأ إىل ا من عهدتصحيحه وقال

ة صحنأن اب  )٦/١٤٠( فيض القدير »وباجلملة فقول ابن تيمية موضوع غري صواب حه خز

  ضعف السند ونكارة امل فال يبعد احلكم عليه بالوضعٍثمع يف حدي إذا اجتقلت 

 »اجلنة دخل  واحد يف عامإبراهيمَمن زار وزار أ «  حديث-١٣٧

 موضوع

وكذا   إنه موضوع، و يروه أحد من أهل العلم باحلديثقال ابن تيمية «قال السخاوي 

 )٦٤٨ص( املقاصد »وضوع ال أصل له هو م يف آخر احلج من رشح املهذبالنوويقال 

  حتى يزار؟¬ إبراهيم وأين هو قرب قلت 

 وقد جلب منها السب ، كلها واهية منكرة¢ فضل زيارة قرب النبيأحاديث و،هذا 

 فاًوصحح وحسن طائفة منها تعس »شفاء السقام يف زيارة خري األنام« طائفة كبرية يف كتابه

فب ضعف ونكارة تلك » بُ عىل السدن يف الرُالصارم امل «بن عبد اهلادي بـا باً، وانربى لهوتعص

  ً جزاه ا خريا، فأجاد وأفاد كعادته يف مصنفاتهاألحاديث

 »احلج قبل التزوج« حديث -١٣٨

 موضوع

   عن أ هريرة من رواية الديلمي يف مسند الفردوس»اجلامع الصغري«أورده السيوطي يف 

  وتعقبه املناوي بقوله

 كذاب ه قال الذهبي وميرسة بن عبد رب تركوه قال الذهبي،إبراهيموفيه غياث بن «

 »مشهور
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ر القرقسا حدثنا حممد بن أيوب حدثين من طريق أمحد بن مجهو )٢/٢٠(وروى ابن عدي 

من تزوج قبل « ة مرفوعاًه عن أبيها عن أ هريربَنُأ عن رجاء بن روح حدثتين ابنة وهب بن م

  »أن حيج فقد بدأ باملعصية

 »وبعض روايات أيوب بن سويد أحاديث ال يتابعه أحد عليها «وقال ابن عدي

بن أيوب حممد « وقال) ٢/٢١٣(ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات ومن طريق ابن عدي 

 » ليس بيشءيروي املوضوعات، وأبوه قال حييى

َ« حديث -١٣٩ َ ْمن 
ْ أنَ احلجامِ َ حترمَ ِ ْ ِمن دويرة أهلَك ُ ْ َُ ِ

َ ْ َ
ِ« 

 منكر

من طريق جابر بن ) ٢/١٢٠ ( يف الكاملوابن عدي) ٥/٣٠(رواه البيهقي يف السنن الكربى  

واو▬ ©له  يف قو¢ريرة عن النبينوح عن حممد بن عمرو عن أ سلمة عن أ ه ِأ  احلج َ

ام احلج أن حترم من د « قال]١٩٦البقرة[♂ َمرةُوالع  »يرة أهلكَوُمن 

 »فيه نظر «وقال البيهقي 

وقال » كر حديثهما أن «داودوقال أبو» ليس حديثه بيشء«  قال ابن مع،جابر بن نوح 

وقال ابن ) ٢/٤٥( هتذيب التهذيب »ضعيف احلديث «حاتموقال أبو» ليس بالقوي« النسا

َ، و أر له اإلسنادا احلديث الذي ذكرته ال يعرف إال هبذا ليس له روايات كثرية، وهذ« عدي َ

 )٢/١٢١(الكامل  »أنكر من هذا

 موقوفاً عن عيل  بن سلمة املراديمن طريق عبد ا) ٥/٣٠(ورواه البيهقي  

 ُفَعرُي «حاتموقال أبو» هال يتابع عىل حديث « قال البخاريوعبد ا بن سلمة املرادي 

 هتذيب التهذيب » ليس بالقائمهحديث «محد احلاكمأ وقال أبو» خيطئ «انل ابن حبوقا» ُرَنكُوي

)٢٤٢( 

 هو ¢تها النبيواإلحرام من املواقيت التي وق موقوفاًوال  مرفوعاً ال يثبت فاحلديث 

ام احلج  الواجب وهو من 

َما يقبل حج«  حديث-١٤٠ ُ َ ْ َع حصُ يرف إالٍئِن امر مُ  »ُاهَ

 ضعيف

بن احلارث  من طريق عبد ا بن خراش عن واسط) ٩٤ -٧/٩٣ ( يف الكاملعديرواه ابن  

  فذكره¢ قال رسول ا ابن عمر قال عنعن نافع

 ال يتابع األحاديث وعامة هذه ،واسط هذا روى عنه ابن خراش بنسخة «وقال ابن عدي 
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 »عليها

 والبيهقي يف )١/٤٧١ (واحلاكم) ٢٧٦٣(والدارقطين ) ١٧٧١ (األوسطوروى الطربا يف  

 من طريق يزيد بن سنان عن يزيد بن أ أنيسة عن عمرو بن مرة عن )٥/١٢٨(السنن الكربى 

ى َرمُ يا رسول ا هذه اجلامر التي ي قلناعبد الرمحن بن أ سعيد اخلدري عن أبيه أ سعيد قال

ُإنه ما تق «هبا كل عام فتحتسب أهنا تنقص؟ فقال  »، ولوال ذلك لرأيتها أمثال اجلبالَعِفُ منها رَلبُ

 يزيد بن سنان -أي البخاري ومسلم-  و خيرجاهاإلسنادهذا حديث صحيح  «وقال احلاكم 

 »ليس باملرتوك

 »فوهيزيد ضع «وتعقبة الذهبي بقوله 

  عنوي من وجه آخر ضعيف يف احلديث، وربالقوين سنان ليس يزيد ب «وقال البيهقي 

 »مرفوعاًابن عمر 

  يشري البيهقي إىل حديث ابن عمر املتقدمقلت 

 والصحيح من حديث أ سعيد موقوف 

من طريق عبد ا بن الوليد ثنا سفيان قال حدثين سليامن العبيس ) ٥/١٢٨(رواه البيهقي 

ُما تق « سألت أبا سعيد عن رمي اجلامر فقالعن ابن أ نعم قال  ولوال ذلك كان ،َعِفُ منه رَلبُ

 »بريأطول من ثَ

 سألت من طريق عبد ا بن عثامن بن خثيم عن أ الطفيل قال) ٥/١٢٨(وروى البيهقي 

َما تقبل «ابن عباس عن احلىص الذي يرمى يف اجلامر منذ قام اإلسالم فقال ّ ِ ، وما  َعِفُ منهم رُ

 »لد ما ب اجلبَ، ولوال ذلك لسَكُِرتقبل منهم تُي

  موقوفوهذا

ُُيغفر للحاج«  حديث-١٤١ َ َومل ْ  » له احلاجَرَفَْغن استِ

 ضعيف

 ®عن أ هريرة  عن منصور عن أ حازم من طريق رشيك )٩٧٢٦(رواه البزار 

   فذكره¢قال رسول ا قال

 وفيه ،رواه البزار والطربا يف الصغري «وقال) ٣/٢١١(ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد و

 » وبقية رجاله رجال الصحيح،رشيك بن عبد ا النخعي وهو ثقة وفيه كالم

 لسوء حفظه رشيك ضعيف

 »غفر للحاج، وملن استغفر له احلاجاللهم ا« بلفظ )١٠٨٩( الصغري  املعجميف هوو
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 )٥/٢٦١(والبيهقي ) ١/٤٤١( من هذا الوجه احلاكم أيضاًورواه 

 »حيح عىل رشط مسلم و خيرجاههذا حديث ص «وقال احلاكم

  له مسلم إال يف املتابعاتورشيك  خيرج

 عن عمر أنه قال) ٧٤٢ص(وروى مسدد يف مسنده وأبو الشيخ يف الثواب كام يف املقاصد 

 »ًر وعرشا من ربيع األولَفَم وصيغفر للحاج وملن استغفر له احلاج بقية ذي احلجة واملحر«

وهو  - وهو من رواية ليث بن أ سليم «قال السخاوي ،هو ضعيفوهذا مع أنه موقوف ف

 )٧٤٢ص( املقاصد » منقطع الشامي عن عمر، وهو فيام أظن عن املهاجر بن عمرو-ضعيف

 قال  قالليث عن جماهدمن طريق ) ١٢٨٠٠( وهو عند ابن أ شيبة يف املصنف قلت

  جماهد وعمر باإلسناد وهو ضعيف لضعف ليث ومنقطع  فذكرهعمر

ه ولده وال شيخنا و يقف ل - إسنادوأما ما أورده الديلمي يف الفردوس بال  «وقال السخاوي

غفر للحاج، وألهل بيت احلاج، ولقرابة احلاج، ولعشرية احلاج، وملن ُي « رفعه عن عيل-عىل سند

 واملحرم وصفر وربيع  عرشون بقية ذي احلجةشيع احلاج، وملن استغفر له احلاج، أربعة أشهر

 لفظاً ومعىن كام بينته  بل هو ركيٌك، فليس عليه رونق ألفاظ النبوة»األول وعرش من ربيع اآلخر

 )٧٤٣ص(املقاصد »يف بعض األجوبة

َت احلاج فسلْيِقلَإذا «  حديث-١٤٢ َ ُ وصافحهْم عليهَ ْ ْ ومر،ِ ِ أن يستغفُهُ ْ  َلُدخَ ي لك قبل أنَرَ

 » لهٌفوره مغ، فإنبيته

 موضوع

من طريق حممد بن ) ٢٧٥-٢/٢٧٤( وابن حبان يف املجروح )٥٣٧١( يف املسند أمحدرواه  

 قال احلارث احلار حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن البيلام عن أبيه عن عبد ا بن عمر قال

  فذكره¢رسول ا

 قال ابن عدي 

إذا روى عن ابن البيلام حممد بالء الفوي عن ابن البيلام  ر ماكل «  ، و فيه من ابن البيلام

 »ِّ والضعف عىل حديثهام ب، حممد بن احلارث وابن البيلام ضعيفانجميعاًبن احلارث هذا ف

 )٦/١٨١(الكامل 

ئتي حديث  حممد بن عبد الرمحن البيلام« وقال ابن حبان  َحدث عن أبيه بنسخة شبيهاً 

املجروح  » جيوز االحتجاج به وال ذكره يف الكتب إال عىل جهة التعجبكلها موضوعة، ال

)٢/٢٧٣( 
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وقال » منكر احلديث «حاتم والنساوقال البخاري وأبو» ليس بيشء «وقال ابن مع 

روى عن أبيه  «وقال احلاكم » روى عنه صالح بن عبد اجلبار وحممد بن احلارث مناكري «العقييل

 »سؤاالت اآلجري «داودواهتمه أبو) ٢٩٤ -٩/٢٩٣(التهذيب  هتذيب »عضالتعن ابن عمر امل

 وابن عديضعيف وقد اهتمه ابن  «وقال ابن حجر) ٣/٦١٧( امليزان »ضعفوه« وقال الذهبي

  تقريب التهذيب»حبان

 أحاديثروى  «وقال عمرو بن عيل» ليس بيشء «وحممد بن احلارث احلار قال ابن مع

ة ِيَل الب، ما يف قلبي منه يشء بلغين عن بندار قالسألت أبا داود عنه فقال «وقال اآلجري» كرةمن

ا يأ هذه  «وقال البزار» من ابن البيلام إ  » من ابن البيلاماألحاديثمشهور ليس به بأس و

ناكري «وقال الساجي  )٩/١٠٥(هتذيب التهذيب  »ِّحيدث عن ابن البيلام 

 وفيه حممد بن البيلام أمحدرواه  «وقال) ٤/١٦(واحلديث ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد  

 »وهو ضعيف

 ً» ضعيف جداإسناده« أمحد شاكر يف تعليقه عىل مسند أمحدوقال العالمة  

 )٢٤١١( السلسلة الضعيفة حديث رقم »موضوع «وقال العالمة األلبا 

 وما ينبغي السكوت عليه) ٧٤٢ص(قاصد  يف املوسكت عليه السخاوي 

 وهي قليلة ،أمحد يف مسند التي املوضوعة األحاديثوهذا احلديث ينبغي أن يضاف إىل  

ًجدا، خالفاً ملن منع وجودها أصال    فإهنا مكابرة ظاهرة؛ً

 كتاب الجنائز

 »ُُهتَيامِ قْتَكم فقد قامُدََح أَمات إذا«  حديث-١٤٣

 موضوع

إىل العسكري يف األمثال من ) ١٥/٥٤٨( صاحب كنز العامل ث عزاهوهو ضمن حدي 

وه يف  «مرفوعاً أنسحديث  وه يف غىن كدره، وإن ذكر وا ذكر املوت، فإنكم إن ذكر أك

 » يرى ماله من خري ورش، إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته، املوت القيامة،عه عليكمضيق وس

 ، عن عنبسة بن عبد الرمحن،، كذاب داود بن املحربوفيه «وقال صاحب كنز العامل 

 »ه ال يكتب حديث قال البخاري،مرتوك، عن حممد بن زاذان

 )٦٧٠ص(املقاصد  ً خمترصاالديلمي إىل السخاويوعزاه  

 والديلمي ينفرد بتخريج الباليا واملنكرات 
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َمعرتُك«  حديث-١٤٤ َ ْ  »بع إىل الستايا ب السََن املُ

 ًضعيف جدا

من ) ٢٥١( يف املسند والقضاعي) ٥/٤٧٦( يف تاريخ بغداد واخلطيب) ٦٥٤٣(رواه أبو يعىل  

  فذكره¢ قال رسول ا بن الفضل املخزومي عن املقربي عن أ هريرة قالإبراهيمطريق 

 وك احلديث بن الفضل املخزومي مرتإبراهيم 

أعذر ا إىل  « قال¢هريرة عن النبيمن حديث أ ) ٦٤١٩(ويف صحيح البخاري  

َامرئ أخر َ  »غه ست سنة أجله حتى بلٍ

  رواه الرتمذي وابن ماجهحسن،»  ما ب الست إىل السبعأعامر أمتي «وحديث 

وتْنَ مُأك«  حديث-١٤٥  »ره باألنفسََدا تعاىل وقضائه وقتي بعد كتاب ُن أم مُ 

 ضعيف

من ) ٤/١١٩(وابن عدي ) ٢/٢٣١(والعقييل يف الضعفاء ) ١٣٨( كام يف املقاصد رواه البزار 

 قال  عن أبيه قالاألنصاريطريق طالب بن حبيب حدثين عبد الرمحن بن جابر بن عبد ا 

  فذكره¢رسول ا

 »فيه نظر « قال البخاري،طالب بن حبيب 

ُُوتُم«  حديث-١٤٦ َ  »واُوتوا قبل أن 

 أصل له باطل ال

 )٦٨٢ص( املقاصد »إنه غري ثابت« شيخنال قا« قال السخاوي 

وتوا ، كالم الصوفية منهو «وقال القاري  ً واملعىن موتوا اختيارا برتك الشهوات قبل أن 

 »ًاضطرارا باملوت احلقيقي

ِفن البناتَد«  حديث-١٤٧ ُ ِاملكرمات من ْ
ُ ْ َ« 

 موضوع

وابن عدي ) زوائد-٧٩٠(والبزار ) ٢٢٨٤ (األوسطو) ١٢٠٣٥(رواه الطربا يف الكبري  

والقضاعي يف املسند ) ٥/٥٧(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٥/٢٠٩(نعيم يف احللية وأبو) ٥/١٧١(

من طريق عراك بن خالد عن عثامن بن عطاء اخلراسا عن أبيه عن عكرمة عن ابن ) ٢٥٠(

ِ ملا عزي رسوُل اعباس قال
َ ِّ  دفن البنات ،احلمد  «قية امرأة عثامن بن عفان قالُبابنته ر ¢ُ

 »من املكرمات
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) ٧/١٧١( هتذيب التهذيب »مضطرب احلديث ليس بقوي «حاتمعراك بن خالد قال أبو 

وقال » منكر احلديث «وقال عمرو بن عيل» ضعيف احلديث «وعثامن بن عطاء قال ابن مع

يروي عن  «وقال احلاكم» يكتب حديثه وال حيتج به «تموقال أبو حا» مرتوك احلديث« أيضاً

ة»ليس بثقة «وقال النسا»  موضوعةأحاديثأبيه  وقال ابن » ال أحتج بحديثه « وقال ابن خز

هتذيب  » منكرةأحاديثروى عن أبيه  «نعيموقال أبو» جيوز االحتجاج بروايتهال  «حبان

 )١٣٩-٧/١٣٨(التهذيب 

احلفظ خيطئ  كان رديء «اسا ذكره البخاري يف الضعفاء وقال ابن حبانوأبوه عطاء اخلر 

وقد وثقه مجاعة ولكن جتريح ) ٢١٥-٧/٢١٢(هتذيب التهذيب  »وال يعلم فبطل االحتجاج به

 َ وعضده ذكر البخاري لعطاء يف الضعفاء،ُابن حبان جتريح مفرس فيقدم عىل توثيق من وثقه

من طريق حممد بن عبد الرمحن بن طلحة القريش ثنا عثامن بن ) ٦/١٩٣(ورواه ابن عدي  

 عطاء اخلراسا به

  وهذاحممد بن عبد الرمحن بن طلحة القريش يرسق احلديث ضعيف «وقال ابن عدي

 منه  رسقه،كوان عطاء حدث به عنه عبد ا بن ذ عراك بن خالد املد عن عثامن بنحديث

 »حممد بن عبد الرمحن هذا

 وي من حديث ابن عمرواحلديث ر

من طريق محيد بن محاد عن ) ٧/٢٩١(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٢/٢٧٨ (عديرواه ابن 

دفن البنات من  «¢ قال رسول امسعر بن كدام عن عبد ا بن دينار عن ابن عمر قال

 »املكرمات

وقال » ثه ليس باملشهورييكتب حد «وقال أبو حاتم» ضعيف «محيد بن محاد قال أبو داود

 )٣/٣٧(هتذيب التهذيب  »حيدث عن الثقات باملناكري «وقال ابن عدي» شيخ «أبو زرعة

وهذا احلديث بروايتيه عن ابن عباس وابن عمر ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات 

)٣/٢٣٥( 

 »وتاكمَم  يس عىلواُءَْراق«  حديث-١٤٨

 ضعيف

-٧٢٠(وابن حبان يف الصحيح ) ١٤٤٨(وابن ماجه ) ٣١٢١(داود وأبو) ٢٠٧٩ (أمحدرواه  

وليس  - من طريق سليامن التيمي عن أ عثامن) ٣/٣٨٣(والبيهقي يف السنن الكربى ) موارد

  فذكره¢ قال رسول ا عن أبيه عن معقل بن يسار قال-بالنهدي
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  ضعيف فيه ثالث عللإسنادهو 

  فذاك ثقةي عثامن النهدعثامن، وليس هو بأ جهالة أ األوىل 

  جهالة أبيهالثانية 

  عن أ عثامن عن أبيه، وعن أ عثامن عن معقل بن يسارىروُ االضطراب، يالثالثة 

أعله ابن القطان باالضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال راويه أ عثامن « وقال ابن حجر

، جمهول اإلسنادنه حديث ضعيف ونقل ابن العر عن الدارقطين أ وأبيه، ويسمى بالنهدي

، وقال  )٢/٢٤٤( التلخيص احلبري » ال يصح يف الباب حديثامل

 )١٣٢ -١٣١(وقال النووي يف األذكار 

 »فه أبو داود ضعيف، فيه جمهوالن لكن  يضعإسناد«

  ضعيففاحلديث ؟  سكت عنه أبو داود فكان ماذاقلت

 ومن طريق مروان بن سا عن صفوان بن عمر) ١/١٨٨(نعيم يف أخبار أصبهان وروى أبو

وت في «مرفوعاًعن رشيح عن أ الدرداء   »نده يس إال هون ا عليهقرأ عُما من ميت 

  مروان بن سا كذاب يضع احلديث وهذا حديث موضوع

 »ُُهفنَ دِتَيامل ُإكرام«  حديث-١٤٩

 ال أصل له

ا أخرجه ابن أ الدنيا يفعاًمرفو أقف عليه  «قال السخاوي  إ له، من جهة » املوت« ، و

املقاصد  » من كرامة امليت عىل أهله تعجيله إىل حفرتهكان يقال  «تيا قالأيوب السخ

 )١٤١ص(

  ومعناه صحيحقلت 

 »تَصلوا عىل كل مي « حديث-١٥٠

 ضعيف

 )٨٥(تقدم أثناء ختريج احلديث رقم  

ْنع«  حديث-١٥١
ُهر القربصَم الِ ُْ َْ«  

 ال أصل له

 )٣٤٨ص( املقاصد »ر به بعد التفتيش إنه  يظفقال بعض العلامء «قال السخاوي 

 » األمواتُلُنقَ تًإن  مالئكة«  حديث-١٥٢



١٤١ 

 

 ال أصل له

 )٢١١ص(املقاصد  » أقف عليه «قال السخاوي 

 »ا كان يؤذيه يف بيتهيه يف قربه مِؤذُيت ي املنإ« حديث -١٥٣

 ًضعيف جدا

 ) ٢١٥ص(املقاصد  مرفوعاًعزاه السخاوي للديلمي بال سند عن عائشة  

 هو بال سند فهو كال يشءو

َفر ملن شيعهُْغ املؤمن عىل ا أن ية كرامَلَ أوإن«  حديث-١٥٤ َ« 

 موضوع

 ، وعيل، وسلامن، وجابرأنسوي من حديث ابن عباس، وأ هريرة، ور 

 أما حديث ابن عباس

ز بن  عبد العزي بنحدثنا عبد املجيد) ٢/٣٥٨ (مسنده كام يف الآللئفرواه عبد بن محيد يف  

 قال رسول  عن مروان بن سا عن عبد امللك بن أ سليامن عن عطاء عن ابن عباس قالأ رواد

 »أول حتفة املؤمن أن يغفر ملن خرج يف جنازته «¢ا

  بن سا كذابمروان 

ان أنبأنا أبو عبد ا احلافظ أنبأنا أبو طريقاًوذكر له السيوطي    رواه البيهقي يف شعب اإل

 حدثنا أ حدثنا حممد  بن حممد بن طريف البجيلأمحدالعباس حممد بن يعقوب حدثنا أبو زيد 

 ُفَتحُل ما ي عن أو¢ سئل رسول ابن كثري عن األعمش حدثين عكرمة عن ابن عباس قال

 »غفر ملن اتبع جنازتهُي «به املؤمن يف قربه؟ قال

 أيضاًحممد بن كثري هو القريش الكويف كذاب  

 وأما حديث أ هريرة

من طريق عبد الرمحن بن ) ١٠/٢٥١(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٤/٢٩٢ (عديفرواه ابن  

ّإن  «¢ قال رسول ايرة قالقيس حدثنا حممد بن عمرو بن علقمة عن أ سلمة عن أ هر

 »عيهأول كرامة املؤمن أن يغفر ملشي

 عبد الرمحن بن قيس أبو معاوية البرصي الزعفرا كذاب 

 أنسوأما حديث 

حدثنا معبد بن رسور ) ٢/٣٥٨ (ي يف نوادر األصول كام يف الآللئفرواه احلكيم الرتمذ 

 قال رسول  بن مالك قالأنسحدثين النمري عن العبدي حدثنا احلكم بن سنان أبو عون املقرئ 
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 »أول حتفة املؤمن أن يغفر ملن صىل عليه «¢ا

عنده وهم  «وقال البخاري» ضعيف «احلكم بن سنان قال ابن مع وأبو داود والنسا 

ال  «وقال صالح جزرة» كان ضعيفاً يف احلديث « وقال ابن سعد»إسنادكثري وليس له كثري 

 هتذيب التهذيب »املوضوعات ال يشتغل بهب  الثقات عنتفرد «وقال ابن حبان» ل بهيشتغ

)٢/٤٢٦( 

 وأما حديث سلامن

من طريق عمرو بن شمر اجلعفي عن ) ٢/٣٥٨(فرواه أبو الشيخ يف الثواب كام يف الآللئ  

 أن يقال له  به املؤمنأول ما يبرش «¢ قال رسول اي عن زاذان عن سلامن قالجابر اجلعف

عك واستجاب ملن استغفر لك  قد غفر ا ملن شي، خري مقدمَمتِ قد، ا برضاه واجلنةأبرش ويل

 » لكَدِن شهَ مَلِبَوق

  ي متهم بالكذبر اجلعفي كذاب وجابر اجلعفِمَعمرو بن ش 

 وأما حديث جابر

دي حدثنا بقية لبغدامن طريق حممد بن راشد ا) ٥/٢٧٤(فرواه اخلطيب يف تاريخ بغداد  

أول حتفة املؤمن أن يغفر  «¢ قال رسول امي عن عطاء عن جابر قالعن عبد امللك العرز

 »ملن خرج يف جنازته

 »حممد بن راشد هذا عندنا جمهول «وقال اخلطيب 

  وقد عنعنليسد رش تِدلّسه غري نقية، وهو يأحاديث ، وبقيةقلت 

 وأما حديث عيل

 بن أ ق سعد بن طريف عن األصبغ بن نباتة عن عيلمن طري) ٣/٣٥١(دي فرواه ابن ع 

إذا سمعتم موت مؤمن أو مؤمنة فبادروا إىل اجلنة، فإنه إذا مات  «¢ قال رسول اطالب قال

 فمن ، رحم ا من شهد جنازة هذا العبدمؤمن أو مؤمنة أمر ا جربيل أن ينادي يف األرض

 »احلديث ًغفورا لهشهدها فال يرجع إال م

 واألصبغ بن »كان يضع احلديث عىل الفور «سعد بن طريف كذاب، قال ابن حبان 

   كذابأيضاً نباتة

من حديث عيل وابن عباس ) ٢٢٧-٣/٢٢٥(وضوعات واحلديث ذكره ابن اجلوزي يف امل

 وجابر وأ هريرة

 وقد سكت عليها السيوطي يف ،قدمناها فيام توذكر له السيوطي شواهد ومتابعات واهية بي 

 بل ويف غالب ،الآللئ كعادته يف السكوت عىل كثري من الواهيات واملوضوعات يف كتابه الآللئ
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 وا املستعان مصنفاته

ٌ عىل أهل ال إله إال ا وحشةليس«  حديث-١٥٥ ْ  »همشورُيف ن بورهم والُ يف قَ

 ضعيف

ى احلام ثنا حييمن طريق ) ١/٢٦٦(اريخ بغداد واخلطيب يف ت) ٤/٢٧١(رواه ابن عدي  

ليس عىل أهل ال إله إال «  قال¢ عن النبيعبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر

ضون الرتاب عن رؤوسهم ، وكأ بأهل ال إله إال ا ينفا وحشة يف قبورهم وال يف نشورهم

 »ويقولون احلمد  الذي أذهب عنا احلزن

 ى احلام وعبد الرمحن بن زيد كالمها ضعيفيحي 

رواه اخلطيب يف تاريخ  ورواه عبد الرمحن بن واقد كذلك عن عبد الرمحن بن زيد به

 )١٠/٢٦٥(بغداد 

الكامل  »حدث باملناكري عن الثقات، ورسق احلديث «وعبد الرمحن بن واقد قال ابن عدي 

)٤/٣١٨( 

 وي من حديث ابن عباسور 

من طريق حممد بن سعيد الطائفي حدثنا ابن ) ٥/٣٠٥(ه اخلطيب يف تاريخ بغداد روا 

 ليس عىل أهل ال إله إال ا وحشة يف «¢ قال رسول اجريج عن عطاء عن ابن عباس قال

ُ والناس هب،لقت األرض عنهم يقولون ال إله إالاَقبورهم كأ أنظر إليهم إذا انف  »مُ

ا يعرف هذا من حديث عبد الرمحن بن زيد بن أسلم وه «قال ابن حبان  ذا خرب باطل، إ

هم أحاديث حممد بن سعيد الطائفي شيخ يروي عن الثقات ما ليس من ابن عمر فقطعن عن أبيه 

 )٢/٢٧٨(املجروح  »ال حيل االحتجاج به بحال

 »ِرةِ اآلخِلِ منازَ أوُلُربَالق«  حديث-١٥٦

 ضعيف

وابن ) ٢٤١٠(والرتمذي ) ٤٥٤( بن حنبل من زياداته يف مسند أبيه أمحد بن رواه عبد ا 

من طريق هشام بن ) ٤/٥٦(والبيهقي يف السنن الكربى ) ١/٣٧١(واحلاكم ) ٤٢٦٧(ماجه 

 كان عثامن إذا وقف عىل قرب ب يوسف أخربنا عبد ا بن بحري أنه سمع هانئاً موىل عثامن قال

 ¢ إن رسول افقال  تذكر اجلنة والنار فال تب وتب من هذا؟له فقيل ،حتى يبل حليته

 فإن نجا منه فام بعده أيرس منه، وإن  ينج منه فام ؛ةإن القرب أول منزل من منازل اآلخر «قال

 »ًما رأيت منظرا إال والقرب أفظع منه «¢ وقال رسول اقال» ّبعده أشد منه
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 »يث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث هشام بن يوسفهذا حد «وقال الرتمذي 

 »اإلسنادهذا حديث صحيح  «وقال احلاكم 

ى عنه مجاعة وال  وها رو،ري ليس بالعمدة ومنهم من يقويهابن بح « بقولهعقبه الذهبيوت 

 »كر له يف الكتب الستةِذ

ري بن ريسان، د ا بن بحليس هذا بعب «ري أبو وائل القاص قال ابن حبانوعبد ا بن بح 

 وهذا يروي عن عروة بن حممد بن عطية وعبد الرمحن بن يزيد الصنعا ،ٍذاك ثقة، وهذا واه

 )٢/٥١٨( املجروح »العجائب التي كأهنا معمولة، ال جيوز االحتجاج به

ٌ روضةُالقرب«  حديث-١٥٧ ْ ٌ أو حفرةِةَن اجلِياضِ من رَ ْ  »ِ النارِرَفُ من حُ

 فضعي

  من حديث أ سعيد اخلدري، وأ هريرةيور

 أما حديث أ سعيد اخلدري

من طريق القاسم بن احلكم العر أخربنا عبيد ا بن الوليد ) ٢٤٦٠(فرواه الرتمذي  

 ،ه فرأى ناساً كأهنم يكترشون مصال¢ دخل رسول االوصايف عن عطية عن أ سعيد قال

تم «قال وا من ذكر هاذم اللذات ، ذكر هاذم اللذات لشغلكم عام أرىأما إنكم لو أك  فأك

 أنا بيت ، أنا بيت الوحدة، أنا بيت الغربةم فيقوللكوت فإنه  يأت عىل القرب يوم إال تامل

َ وأهال، أما إن كنت أل مرحباًلعبد املؤمن قال له القرب فإذا دفن ا، وأنا بيت الدود،الرتاب َ  َحبً

يش عىل   ،َ فيتسع له مد برصه، اليوم ورصت إيل فسرتى صنيعي بكَكُْتليُ وْظهري إيل فإذمن 

إذا دفن العبد الفاجر أو الكافر، قال له القربويفتح له باب إىل اجلنة  أما ،ً ال مرحباً وال أهال و

يش عىل ظهري إيل فإذَبغضَإن كنت أل  قال نيعي بكك اليوم ورصت إيل فسرتى صُيتلُ و من 

بعه فأدخل بعضها ا بأص¢ قال رسول اقال »يه حتى يلتقي عليه وختتلف أضالعهم علفيلتئ

ًويقيض له سبعون تنيناً لو أن واحدا منها نفخ يف األرض ما أنبتت شيئاً ما  «يف جوف بعض قال

ا القرب  «¢سول ا قال رقال»  به إىل احلسابَفىضُه حتى يَنْشِدَه وخيَنْشَ فينه،بقيت الدنيا إ

 »روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار

 »هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه «وقال الرتمذي 

 أيضاً  وعطية هو العويف، الوصايف ضعيف وعبيد ا، القاسم بن احلكم فيه لقلت 

 ضعيف

َيكترشون «قوله  ْ ُ
ِ َ ِ الْكرش  من، يضحكونأي» َْ ْ  ففي القاموس لضحكهو ظهور األسنان لوَ
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َكرش عن أسنان َ َ أبدىهَ ْ  )١٤/٤٣٤(ي  حتفة األحوذيكون يف الضحك وغريه ،َ

 وأما حديث أ هريرة

حدثنا مسعود بن حممد الرميل نا حممد بن أيوب بن ) ٨٦١٣ (األوسطفرواه الطربا يف  

 خرجنا مع  أ سلمة عن أ هريرة قالى بن أ كثري عنحيي عن األوزاعيسويد ثنا أ ثنا 

ما يأ عىل هذا القرب من يوم إال وهو ينادي  «فجلس إىل قرب منها فقال ، يف جنازة¢رسول ا

، وبيت الغربة، وبيت تعلم أ بيت الوحدة يا ابن آدم كيف نسيتين؟ أ ٍقلَْ ذٍقلَْبصوت ط

القرب روضة  «¢ثم قال النبي» ؟ ا عليهالوحشة، وبيت الدود، وبيت الضيق، إال من وسعين

 »من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار

وقال » ال حتل الرواية عنه «وقال ابن حبان به أبوزرعةحممد بن أيوب بن سويد كذ 

 »مرتوك« الدارقطين

ُادفن«  حديث-١٥٨ ِ َوا موتاكم وسط قْ َ ْ ََ  »َِ صاحلٍومْ

 موضوع

من طريق سليامن بن عيىس ثنا مالك عن عمه أ ) ٦/٣٥٤ (األولياءحلية رواه أبو نعيم يف  

 قوم  وسطادفنوا موتاكم« ¢ قال رسول اسهيل بن مالك عن أبيه عن أ هريرة قال

، فإن امليت يتأذى بجار السوء كام يتأذى احلي بجار السوء  »صاحل

 »غريب من حديث مالك «وقال أبو نعيم  

 الكامل »يضع احلديث «وقال ابن عدي» حكذاب مرص «يىس قال اجلوزجاسليامن بن ع 

 )٤/١٣٤( اجلرح والتعديل » موضوعة وكان كذاباًأحاديثروى  «وقال أبو حاتم) ٣/٢٨١(

 عن ث البخاري عن مروان بن معاوية الفزاري بن األشعإبراهيمورواه داود بن احلص عن  

ادفنوا موتاكم يف جوار قوم  «¢ قال رسول ا أ هريرة قالسهيل بن أ صالح عن أبيه عن

 »صاحل فإن امليت يتأذى من جوار السوء كام يتأذى األحياء من جريان السوء

وهذا خرب باطل  « بن احلص وقال داوديف ترمجة) ١/٣٥٦(ذكره ابن حبان يف املجروح  

 » احلديث من داود هذا والبلية يف هذا،¢ال أصل له من كالم رسول ا

 )٢٣٨ -٣/٢٣٧(واحلديث ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات  

 وي من حديث أم سلمةور 

 رواه الديلمي، ويف سنده عبد القدوس ين حبيب الكالعي وهو كذاب 

 وي من حديث عيل بن أ طالبور 
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يف سنده سليامن و» ندهصحاب ابن مجزء من أدركه اخلالل من أ« رواه أبو موىس املديين يف 

  بن عيىس بن نجيح السجزي وهو كذاب

ُاللحد« حديث -١٥٩ ِلَنا والشق لغرينا ْ َ ِ َ« 

 ضعيف

 روي من حديث ابن عباس، وجرير، وجابر 

 أما حديث ابن عباس

والبيهقي ) ٢٠٠٨(والنسا ) ١٥٥٤(وابن ماجه ) ١٠٤٥(والرتمذي ) ٣٢٠٨(فرواه أبو داود  

من طريق حكام بن سلم عن عيل بن عبد األعىل عن أبيه عن سعيد ) ٣/٢٠٠٨(ى يف السنن الكرب

  فذكره¢ قال رسول ابن جبري عن ابن عباس قال

 »حديث ابن عباس حديث غريب من هذا الوجه «وقال الرتمذي 

ضعيف «  هو ابن عامر الثعلبي قال أمحد،إسناده ضعيف، عبد األعىل والد عيل قلت 

ا وقفه «قال أبوزرعةو» احلديث ا رفع احلديث ور ليس  «وقال أبو حاتم» ضعيف احلديث ر

ِّحيدث بأشياء ال يتابع  «وقال ابن عدي» هليس بالقوي ويكتب حديث « وقال النسا»بقوي

وقال » تركه ابن مهدي والقطان« وقال العقييل» ليس بذاك القوي «وقال ابن مع» عليها

 )٩٥-٦/٩٤(هتذيب التهذيب  »وي عندهمليس بالق« وقال يف العلل»  بهيعترب« قطينالدار

 وأما حديث جرير

 )٣/٤٠٨(والبيهقي ) ٢٣٢٠( والطربا يف الكبري )١٥٥٥(وابن ماجه ) ١٩١١٠(ه أمحد فروا 

 قال من طريق أ اليقظان عثامن بن عمري البجيل عن زاذان عن جرير بن عبد ا البجيل قال

 »اللحد لنا والشق لغرينا« ¢رسول ا

 »والشق ألهل الكتاب «ويف رواية أمحد 

وقال » ضعيف احلديث، كان ابن مهدي ترك حديثه «اليقظان عثامن بن عمري قال أمحدأبو 

ضعيف احلديث منكر احلديث كان شعبة ال  « وقال أبو حاتم»ليس حديثه بيشء «ابن مع

اختلط حتى كان ال يدري ما يقول،  «وقال ابن حبان » ديثمنكر احل «وقال البخاري» يرضاه

ٍرديء املذهب غال يف التشيع، يؤمن بالرجعة ويكتب  «وقال ابن عدي» ال جيوز االحتجاج به

 )١٤٦-٧/١٤٥(هتذيب التهذيب  »مرتوك «وقال الدارقطين» حديثه مع ضعفه

 ليس باملت «أبو أمحد احلاكموقال » ًخيطئ كثريا «وزاذان وثقه مجاعة وقال ابن حبان 

 )٣٠٣-٣/٣٠٢(هتذيب التهذيب »عندهم
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 عن عمرو أرطاةمن طريق احلجاج بن ) ٢٣٣٠(والطربا يف الكبري ) ١٩٠٥٩(ورواه أمحد  

 بن مرة عن زاذان به

  ضعيفأرطاةواحلجاج بن  

 من طريق أ جناب عن زاذان به) ١٩٠٧٦(ورواه أمحد  

  ضعيف وكثري التدليس،ةبن أ حيوأبو جناب هو حييى  

 وأما حديث جابر

حدثنا جعفر ) ٢/٢٩٧(يف كتاب اجلنائز كام يف نصب الراية  فرواه أبو حفص بن شاه

بن أمحد أنا الشحام ثنا عبد األعىل بن واصل ثنا حممد بن الصلت عن حممد بن عبد امللك األسلمي 

 » والشق لغرينا،اللحد لنا« ¢قال رسول ا لعن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد ا قا

حممد بن عبد امللك األسلمي هو حممد بن عبد امللك األنصاري املديين الرضير ألنه هو الذي 

وهو كذاب ) ٨/٤(يروي عن ابن املنكدر ويروي عنه حممد بن الصلت كام يف اجلرح والتعديل 

 وقال النسا» منكر احلديث «ال البخاري وق، كذبه أمحد وأبو حاتم وابن حبان،يضع احلديث

  )٣/٦٣١( امليزان »مرتوك«

  •قال اإلمام النووي

 فرواه أبو داود والرتمذي والنسا وابن ماجه »اللحد لنا والشق لغرينا« وأما حديث«

إسناده ضعيف ألن مداره عىل عبد األعىل بن عامر وهو  ،والبيهقي وغريهم من رواية ابن عباس و

 ورواه اإلمام أمحد بن حنبل وابن ماجه أيضاً من رواية جرير بن عبد ، عند أهل احلديثضعيف

إسناده أيضاً ضعيف  »والشق ألهل الكتاب « وىف رواية ألمحد يف حديث جرير،ا البجيل و

ُ احلدوا يل ويغين عنه حديث سعد بن أ وقاص رىض ا عنه أنه قال يف مرضه الذي مات فيه َ ْ

ًحلدا ْ َ وانصبوا عيل الل نصباً كام صنع برسول اَ ِ ُ َْ ََ ِْ َ ُ  قال أهل )٩٦٦( رواه مسلم يف صحيحه ¢ِ

َ يقال حلدت للميت وأاللغة  وهو أن حيفر -فتح الالم وضمها - وىف اللحد لغتان ، لغتان،ُحلدت لهُ

 أن - بفتح الش -ق  والش،يف حائط من أسفله إىل ناحية القبلة قدر ما يوضع امليت فيه ويسرته

 »حيفر إىل أسفل كالنهر

 •ثم قال 

 ال ينهار ًَةبلُْ لكن إن كانت األرض ص،أمجع العلامء أن الدفن يف اللحد ويف الشق جائزان«

 املجموع رشح »شق أفضلالف تنهار ًةَوْخَلحد أفضل ملا سبق من األدلة وإن كانت رالفتراهبا 

 )٥/٢٨٧(املهذب 

وما يغين عنه » اللحد لنا والشق لغرينا«  اإلمام النووي تضعيفه حلديثفاستفدنا من كالم
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  ومعىن اللحد والشق وحكمهام،يحمن الصح

ْتلْق املي حديث -١٦٠ ِ  نفالد  بعدتَ

 ً جداضعيف

 إبراهيم حممد بن  بن سلم اخلوال ثناأنسحدثنا أبو عقيل ) ٧٩٧٩(رواه الطربا يف الكبري  

 بن أ كثري عن حييى بن عياش ثنا عبد ا بن حممد القريش عن إسامعيليص ثنا حلمبن العالء ا

ِ إذا أنا مت فاصنعوا  كام ُدت أبا أمامة وهو يف النزع فقالِ شهسعيد بن عبد ا األودي قال

وتانا، أمرنا رسول ا¢أمرنا رسول ا إذا مات أحد من إخوانكم  « فقال ¢ أن نصنع 

 فإنه يسمعه ،فالن بن فالنة يا  ثم ليقل، فليقم أحدكم عىل رأس قربه،يتم الرتاب عىل قربهفسو

 فإنه ، يا فالن بن فالنة ثم يقولً، قاعدا فإنه يستوي، يا فالن بن فالنة ثم يقول ،وال جييب

شهادة أن   اذكر ما خرجت عليه من الدنيا فليقل، ولكن ال تشعرون،نا رمحك اْدِشْرَ أيقول

حمد نبياً، ًإال ا وأن حممدا عبده ورسولهال إله  ، وأنك رضيت با رباً وباإلسالم ديناً و

ً فإن منكرا ونكريا يأخذ واحد منهوبالقرآن إماماً ا نقعد عند  انطلق بنا م بيد صاحبه ويقولامً

َمن قد لُقن ؟ ُهُم فإن  يعرف أ،ل ا يا رسو فقال رجل» فيكون ا حجيجه دوهنامُ حجتهِّ

 » يا فالن بن حواء،فينسبه إىل حواء «قال

 مجاعة إسنادهرواه الطربا يف الكبري ويف  «وقال) ٣/٤٥(وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد  

 » أعرفهم

 بن عياش ضعيف يف روايته عن غري الشامي فقد روى عنهم املناكري إسامعيل وقلت 

 انظر  إن كان هو الشامي الدمشقي فهو كذاب، بن العالء احلميصإبراهيمحممد بن و وهذا منها

 وسعيد ، وعبد ا بن حممد القريش، بن سلم اخلوالأنسو)٩/١٤(ترمجته يف هتذيب التهذيب 

 بن عبد ا األودي فيهم جهالة

 الدرداء هاشم بن عن أ) ٥٩٩( الضعيفة لأللبا  السلسلة كام يفالفوائد اخللعي يف ورواه

ِن جابر بن سعيدع عن أ زكريا ثنا عتبة بن السكن األنصاريحممد  أ ُدخلت عىل   األزدي قالِ

ِأنا مت فاصنعوا  كام أمر رسول ا إذا ،با سعيديا أ  فقال يل،أمامة الباهيل وهو يف النزع ُ¢ 

 فذكره وتانا فإنه قال أن نصنع

 اإلسنادويف باقي ) ٣/٢٨(امليزان  »مرتوك احلديث «لدارقطين قال ا،وعتبة بن السكن 

   وهذا من ختليط هؤالء الضعفاء، وهنا راويه عن أ أمامة جابر بن سعيد األزديجهالة

  إن  يكن موضوعاً، بأنه منكر عىل احلديثوحكم الشيخ األلبا
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 وال تقوم احلجة باملوقوف ، موقوفة للحديثشواهد) ٢/١٣٦(ابن حجر يف التلخيص  وذكر 

 » لكل مسلمٌ كفارةُاملوت«  حديث-١٦١

 ًضعيف جدا

حدثنا أبو ) ١/٣٤٧(ومن طريقه اخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٣/١٢١(نعيم يف احللية رواه أبو 

زيد بن هارون رواه  بن عبد الرمحن السقطي قال ثنا يأمحد بن حممد قال ثنا أمحدبكر حممد بن 

  فذكره ¢قال رسول ا  بن مالك قالأنسعن ل عن عاصم األحو

رج بن شجاع عن يزيد بن هارون يق مفمن طر) ١/٣٤٧(ورواه اخلطيب يف تاريخ بغداد  

  به

 وقال اخلطيب

 واحلديث عن يزيد شاذ، مع أنه قد روي عن نرص بن عيل ،ومفرج يف عداد املجهول « 

 عن ى بن عبيد ا التيميحيي بن إسامعيله  وروا، عن يزيد وليس بثابت عنهأيضاًاجلهضمي 

 النيسابوري ن غياثورواه أرصم ب  كان كذاباًإسامعيل و،لاحلسن بن صالح عن عاصم األحو

 » وأرصم ال تقوم به حجة،لعن عاصم األحو

 قال حدثنا داود بن إسامعيلحدثنا حممد بن ) ٤/٢٩٩(ورواه العقييل يف الضعفاء الكبري  

ِّل نعزيه  أتينا عاصم األحونا نرص بن مجيل قال حدثنا حفص بن عبد الرمحن قال قال حدثاملحرب

ِحيث قتل ابنه، وقلنا إنا نرجو  بن مالك أنس سمعت ، وما أوسع من ذلك له الشهادة، فقال لهاُ

 »املوت كفارة للمؤمن « ¢ قال رسول ايقول

 بالنقل، حديثهام غري جمهولَنرص بن مجيل عن حفص بن عبد الرمحن،  «وقال العقييل 

 »حمفوظ، وال يتابع عليه إال من طريق فيه ضعف

  كذاب وداود بن املحربقلت 

 )٢/٣٤٦(وقال السيوطي يف الآللئ  

 حدثنا حممد بن صالح بن شعيب  يف معجمهسامعييلورواية نرص بن عيل أخرجها اإل« 

 بن أنس دخلنا عىل صم األحول قال يزيد بن هارون عن عا عنحدثنا نرص بن عيل اجلهضمي

جو، يا أبا محزة فقلنا،مالك نعزيه عىل ابن له  سمعت ، وأك من ذلك قال، له النعيما إنا ل

ه أثبات  روات قال احلافظ ابن حجر يف اللسان»املوت كفارة لكل مؤمن«  يقول¢رسول ا

 الشعب عن شيخ له عن أ بكر  وقد رواه البيهقي يف فام علمت حالهسامعييلإال شيخ اإل

 » بهسامعييلاإل
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 سامعييلفرواية نرص بن عيل اجلهضمي ضعيفة جلهالة شيخ اإل قلت 

 ثم قال السيوطي

 أنبأنا أبو بكر عبد ا بن حممد بن حممد بن وقال أبو سعد املاليين يف مسند شيوخ الصوفية« 

 الزاهد حدثنا محاد بن قرياط نون الناه مسلم الرازي حدثنا سحفورك حدثنا عبد الرمحن بن

 »املوت كفارة لكل مسلم « ¢ قال رسول ا قالأنسعن أ غياث عن عاصم األحول عن 

وقال ابن »  جييء بالطامات،ال جتوز الرواية عنه « محاد بن قرياط قال ابن حبانقلت 

 يه جماهيل فاإلسنادو) ١/٥٩٩( امليزان »عامة ما يرويه فيه نظر «عدي

ا ذ) ٣/٢٥(واحلديث ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات  كرناه فلم يصنع وتعقبه السيوطي 

  شيئاً

ِ الفجأةُوتَم«  حديث-١٦٢ َ ْ َمن وأخذة أسفمؤ للٌراحة َ َ َُ َ  » للفاجرْ

 ًضعيف جدا

بيد من طريق عبيد ا بن الوليد عن عبد ا بن ع )٣/٣٧٩ (والبيهقي) ٢٤٩٢٣ (أمحدرواه  

راحة للمؤمن وأخذة  « عن موت الفجأة فقال¢ سألت رسول اتبن عمري عن عائشة قال

 »أسف للفاجر

حكم احلديث، يكتب حديثه« أمحدعبيد ا بن الوليد هو الوصايف قال   وقال ابن » ليس 

» يثمرتوك احلد «وقال عمرو بن عيل والنسا» ضعيف احلديث «وقال مرة» ليس بيشء« مع

وقال »  عىل كثري من حديثهيف حديثه مناكري ال يتابع «وقال العقييل» ليس بثقة «وقال النسا مرة

 عن الثقات ما ال يشبه األثبات حتى يسبق إىل القلب أنه املتعمد هلا فاستحق رويي «انابن حب

 ضعيف عنده مناكري« وقال الساجي»  عندهمبالقويليس  « احلاكمأمحدوقال أبو » الرتك

 )٥٦-٧/٥٥(هتذيب التهذيب  »احلديث

  »£ عن عائشة موقوفاًورواه سفيان الثوري عن عبيد ا  «وقال البيهقي 

  قاال§ثم رواه من طريق األعمش عن زبيد عن أ األحوص عن عبد ا وعائشة 

 يعىن الفجاءة -أسف عىل الفاجر وراحة للمؤمن

حدثنا بكر ثنا سعيد بن منصور ثنا صالح بن موىس ) ٣١٥٠ (األوسطورواه الطربا يف  

 موت  بلغ عائشة أن ابن عمر يقولالطلحي عن عبد امللك بن عمري عن موىس بن طلحة قال

، فقالت عائشةالفجأة سخطة ا قال رسول ا عىل املؤمن موت  «¢ يغفر ا البن عمر، إ

، وسخطة عىل الكافر  »ينالفجأة ختفيف عىل املؤمن
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وقال » ليس بثقة «وقال مرة» ليس بيشء « قال ابن معصالح بن موىس الطلحي 

ًضعيف احلديث منكر احلديث جدا  «وقال أبو حاتم» ضعيف احلديث عىل حسنه« اجلوزجا

منكر احلديث عن سهيل بن أ  «وقال البخاري»  املناكري عن الثقات ليس يعجبين حديثهكثري

 عديوقال ابن » مرتوك احلديث «وقال مرة» ال يكتب حديثه ضعيف«  النساوقال» صالح

 حبانوقال ابن » ال يتابع عىل يشء من حديثه «وقال العقييل»  عليه أحدعامة ما يرويه ال يتابعه«

 عن الثقات ما ال يشبه حديث األثبات حتى يشهد املستمع هلا أهنا معمولة أو كان يروي«

هتذيب التهذيب  »مرتوك، يروي املناكري «وقال أبو نعيم» تجاج بهمقلوبة، ال جيوز االح

)٤٠٥ -٤/٤٠٤( 

يم بن سلمة ) ٣١١٠(وأبو داود ) ١٥٤٣٥ (أمحدوروى   من طريق شعبة عن منصور عن 

وحدث »  أسفأخذة « أنه قال يف موت الفجأة¢عن عبيد بن خالد رجل من أصحاب النبي

  ¢مرة عن النبي

  فيه ذكر املؤمن وال الفاجروهو صحيح وليس

 بَضَ غ وبالفتح، الغضبان فبالكرس، بفتح الس وكرسها»أسف«قوله 

 »هادةَ شِْبيِرَ الغُوتَم«  حديث-١٦٣

 موضوع

  أ هارون، وابن عمر، وعنرتةأنسوي من حديث ابن عباس، وأ هريرة، ور 

 أما حديث ابن عباس فله ثالثة طرق

) ٨/٢٠١(وأبو نعيم يف احللية ) ٦٩( يف الغرباء واآلجري) ١٦١٣(ماجه  رواه ابن األول

من طريق اهلذيل بن احلكم ثنا عبد العزيز بن ) ١١٦٢٨(والطربا يف الكبري ) ٢٣٨١(وأبو يعىل 

 »موت غربة شهادة « ¢ قال رسول اأ رواد عن عكرمة عن ابن عباس قال

  فيه اهلذيل بن احلكم قال فيه البخاريإسنادهذا « قال البوصريي يف زوائد ابن ماجه 

وقال ابن  ً منكر احلديث جداوقال ابن حبان  ال يقيم احلديثوقال ابن عدي منكر احلديث

 » هذا احلديث منكر ليس بيشءمع

 بن بكر الشيبا عن عبد العزيز بن أ رواد إبراهيممن طريق ) ١/٢٥٧(ورواه ابن عدي 

 »موت الغريب شهادة « ¢ قال رسول ان ابن عباس قالعن عكرمة ع

، رسق هذا احلديث من اهلذيل، وال أعلم إبراهيم «وقال ابن عدي  بن بكر هذا هو الشيبا

 » أو مرسوقة ممن تقدمهإسنادهه إذا روى إما أن تكون منكرة بأحاديثله كبري رواية، و
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ن م) ٢/١١١( والدارقطين يف األفراد كام يف الآللئ )٥/١١٩( رواه أبو نعيم يف احللية الثا

 بن بكر عن عمر بن ذر عن عكرمة عن ابن إبراهيم قال ثنا طريق عامر بن أ احلسن الواسطي

 عباس به

غريب من حديث عمر بن ذر عن عكرمة عن ابن عباس، تفرد به  «وقال الدارقطين

 »سن بن بكر، و يرو عنه غري عامر بن أ احلإبراهيم

إال فهو جمهولإبراهيم   بن بكر إن كان هو الشيبا فهو مرتوك يرسق احلديث كام تقدم و

حدثنا حجاج بن عمران السدويس ثنا عمرو بن ) ١١٠٣٤( رواه الطربا يف الكبري الثالث

احلص العقييل ثنا حممد بن عبد ا بن عالثة عن احلكم بن أبان عن وهب بن منبه عن ابن عباس 

ينه وعن يساره ،موت الغريب شهادة « ¢ قال رسول اقال  إذا احترض فرمى ببرصه عن 

حو ا ألفي ألف سيئة،  ،فلم ير إال غريباً، وذكر أهله وولده وتنفس فله بكل نفس تنفسه 

 »ي ألف حسنةويكتب له ألف

ّوابن عالثة متهم، واحلكم بن أبان ل ا  كذابعمرو بن احلص  حلديثُِ

رواه العقييل يف الضعفاء   حدثنا احلكم بن أبان عن وهب بهاألزديورواه اهلذيل بن احلكم 

 ًواهلذيل ضعيف جدا كام تقدم) ٤/٣٦٦(

 وأما حديث أ هريرة

من طريق أ رجاء ) ٧٠( يف الغرباء واآلجري) ٢/٢٨٨( الضعفاء الكبري فرواه العقييل يف 

 قال ل عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أ هريرة قالاخلراسا عبد ا بن الفض

 »الغريب شهادةموت  «¢رسول ا

 الوجه شبيهة هبذه يف  هذا ويف هذا رواية من غريأبو رجاء منكر احلديث «وقال العقييل 

 »الضعف

 أنسوأما حديث 

ق نعيم بن محاد حدثنا من طري) ٢/١١٢(فرواه أبو طاهر املخلص يف فوائده كام يف الآللئ  

ى بن قيس املاز عن حييوح عن حممد بن بن سليامن التيمي عن موىل آلل جمدسليامن بن املعتمر 

 ً»من مات غريباً مات شهيدا « ¢ قال رسول ا بن مالك قالأنسأبيه عن 

  فيه رجل مبهماإلسناد و،نعيم بن محاد ضعيف 

 وأما حديث ابن عمر

من طريق حممد بن صدران ثنا اهلذيل بن احلكم ثنا عبد العزيز ) ٧/١٢٤(فرواه ابن عدي  

 »موت الغريب شهادة «¢ قال رسول ابن أ رواد عن نافع عن ابن عمر قال
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وهذا  وقد تقدم من رواية اهلذيل هذا عن عبد العزيز عن عكرمة عن ابن عباس به 

 ًاالختالف من اهلذيل فهو ضعيف جدا كام تقدم

 )٢/١٤١(بري يص احلتلخالل ابن حجر يف قا 

وذكر الدارقطين يف العلل اخلالف فيه عىل اهلذيل هذا، وصحح قول من قال عن اهلذيل عن  « 

عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر، واغرت عبد احلق هبذا وادعى أن الدارقطين صححه من حديث 

 »وتعقبه ابن القطان فأجاد ابن عمر

  هارون أوأما حديث عنرتة

من طريق عبد امللك بن هارون بن عنرتة عن أبيه عن ) ١٨/٨٧(فرواه الطربا يف الكبري  

 َلِتٌيا رسول ا من ق قلنا» ون الشهيد فيكم؟ما تعد « ذات يوم¢ قال رسول اجده قال

، قال ُإن شهداء أمتي إذا لقليل، من ق «يف سبيل ا  ،البطن شهيد فهو شهيد، وتل يف سبيل اً

، والغريب  شهيد واحلريق، شهيد والسل،ريق شهيد والغ،د، والنفساء شهيد شهيواملرتدي

 »شهيد

 عبد امللك بن هارون بن عنرتة كذاب 

يف ت ورد ، والسل هو ذات اجلنب وليس فيه ذكر الغريب،جيدة أسانيدوهذا امل روي ب 

 روايات أخرى

، وقد ذكره ابن قوية بعضها بعضاًت ال تصلح لًضعيفة جداوهكذا فكل طرق هذا احلديث  

 -٢/١١١(وتعقبه السيوطي يف الآللئ  ،عباسمن حديث ابن ) ٢/٢٢١(اجلوزي يف املوضوعات 

 -٢/٨٩٠( وذكره ابن اجلوزي يف العلل املتناهية اهوقد بين ا ال طائل من وراءه كعادته) ١١٢

 من حديث ابن عباس وأ هريرة) ٨٩١

َمن عز« حديث -١٦٤ ْ  »جرهَ أُثلِله م كان صاباًُى مَ

 ضعيف

  وجابر،وي من حديث ابن مسعودر 

 أما حديث ابن مسعودف

واخلطيب ) ٤/٥٩(والبيهقي يف السنن الكربى ) ١٦٠٢(وابن ماجه ) ١٠٧٩(الرتمذي فرواه  

مد بن سوقة عن حم من طريق عيل بن عاصم أخربنا) ٤٥٤-١١/٤٥١(و) ٤/٢٥(يف تاريخ بغداد 

  فذكرهقال ¢ عن األسود عن عبد ا عن النبيإبراهيم

وروى   عيل بن عاصم حديث إال منمرفوعاًهذا حديث غريب ال نعرفه  «وقال الرتمذي 
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 بن  أك ما ابتيل به عيلويقال  و يرفعهموقوفاً مثله اإلسنادبعضهم عن حممد بن سوقة هبذا 

 » عليهعاصم هبذا احلديث نقموا

  »ن غريه عأيضاً نكر عليه وقد رويُ ما أ أحدوهو بن عاصم، تفرد به عيل« وقال البيهقي 

 وأطال اخلطيب يف بيان علته ثم قال

 ويور  احلكيم بن منصور مثل ما رواه عيل بن عاصموقد روى حديث ابن سوقة عبد« 

بن عطية، وعبد الرمحن بن مالك ، وحممد بن الفضل إرسائيلكذلك عن سفيان الثوري، وشعبة، و

هم يف جمموعنا أحاديثوقد ذكرنا  بن مغول، واحلارث بن عمران اجلعفري، كلهم عن ابن سوقة

 »د بن سوقة، وليس يشء منها ثابتاًحلديث حمم

 وأما حديث جابر

 عن حممد بن عبيد ا عن أ  بن يزيد الصدامن طريق عيل) ٦/٩٩(فرواه ابن عدي  

  »من عزى مصاباً فله مثل أجره « ¢ قال النبيعن جابر قالالزبري 

 واه عن حممد بن عبيد ا غري عيل غريب ال أعلم راإلسنادوهذا امل هبذا  «عديوقال ابن  

 »بن يزيد هذا

ه أحاديث « عديوقال ابن » منكر احلديث عن الثقات «حاتمبو قال أعىل بن يزيد الصدا 

 )٣/١٦٢(امليزان  » الثقاتأحاديثال تشبه 

ال يكتب  «وقال ابن مع» ترك الناس حديثه «أمحدمي قال زروحممد بن عبيد ا هو الع 

  )٣/٦٣٥(امليزان  »مرتوك «الفالسوقال » حديثه

 )٢٢٤ -٣/٢٢٣(واحلديث ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات  

َوا حمُُرْكاذ« حديث -١٦٥  »تاكمْوَ مَنِاسَ

 اللفظ  هبذاضعيف

 واحلاكم )موارد -١٩٨٦( يف الصحيح حبانوابن ) ١٠١٩(والرتمذي ) ٤٩٠٠(داود  أبورواه 

 والبيهقي يف )٤٦١(والصغري )٣٦٠١ (األوسط و)١٣٤٢٣( الكبري املعجم والطربا يف)١/٣٨٥(

ان )٤/٧٥(السنن الكربى   يف سامعييل واإل)٤١٨( املعجم  وابن املقرئ يف)٦٢٥٢( ويف شعب اإل

 قال رسول  عن عطاء عن ابن عمر قال املأنس من طريق عمران بن )٢/٦٠٦(يوخه عجم شم

 »ُاسن موتاكم، وكفوا عن مساوهيماذكروا حم «¢ا

 منكر  املأنس عمران بن ًسمعت حممدا يقول ،هذا حديث غريب« وقال الرتمذي 

أثبت وأقدم من   مرصيأنس  وعمران بن أاحلديث، وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة
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 » املأنسعمران بن 

حمد    البخاري صاحب الصحيح إسامعيل حممد بن ويعين الرتمذي 

 » و خيرجاهاإلسنادصحيح  «وقال احلاكم

  املأنس حلال عمران بن ، بل منكرقلت

 ويف )٢٠٦٥(الكبرياملعجم  والطربا يف )١٥٩٨(رواه الطياليس والصحيح يف هذا الباب ما  

يمة من طريق )٧٠٩( وابن أ الدنيا يف الصمت وآداب اللسان )٢٠٦٥(الدعاء   ،إياس بن أ 

 أستغفر ا  فقالت، إنه قد مات فقيل هلا،ته عند عائشة فلعنته أو سبَرُِك ذًأن رجال عن عطاء

ال تذكروا « لقا ¢ل ا إن رسو فقالت؟ لهِ يا أم املؤمن لعنتيه ثم استغفرت فقيل هلا،له

 »موتاكم إال بخري

 » جيدإسناده «)٤/٣٠٨( وقال احلافظ العراقي يف ختريج اإلحياء ، صحيحإسناده 

ال  «¢ قال النبي قالت£ من حديث عائشة) ١٣٩٣(ويف صحيح البخاري 

 » إىل ما قدمواواَفضَ فإهنم قد أ،وا األمواتتسب

 كتاب البيوع والمعامالت

َمن أ«  حديث-١٦٦ ْ  »ِلَمَ بالعُ اَُهبَاسح َرَْجاأل َذَخَ

 أصل له ال

  من استوىف أجره و يستوف العمل حاسبه ا عىل ذلك،ولكن معناه صحيح

ُأعطوا« حديث -١٦٧ ْ ْاألجري أجره قبل أن َ َ َ ََ ُ َْ َ ِ جيفِ ُعرقه َ َُ َ«  

 ضعيف

  وأنس، وجابر، وابن عمر،روي من حديث أ هريرة 

 فأما حديث أ هريرة

من طريق عبد ا بن ) ٦/١٢١(والبيهقي ) ٤/١٧٩(وابن عدي ) ٦٦٨٢(فرواه أبو يعىل  

أعطوا األجري  « ¢ قال النبيجعفر أخرب سهيل بن أ صالح عن أبيه عن أ هريرة قال

 »حقه قبل أن جيف عرقه

 »رشحه« وعند أ يعىل 

ليس  « قال ابن مع،ح السعدي املديين، والد عيل بن املديينعبد ا بن جعفر هو ابن نجي 

ًمنكر احلديث جدا حيدث عن  «وقال أبو حاتم» ضعيف احلديث «وقال عمرو بن عيل » بيشء
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 وقال النسا» واهي احلديث «وقال اجلوزجا» الثقات باملناكري يكتب حديثه وال حيتج به

ِكان ممن هي «وقال ابن حبان» ضعيف «وقال العقييل» ثقةليس ب «وقال أيضاً» مرتوك احلديث«  ُمَ

  عن أبيه فقالُآلثار كأهنا معمولة، وقد سئل عيليف األخبار حتى يأ هبا مقلوبة، وخيطئ يف ا

ها  ضعيف، هو الدين فأطرق ثم رفع رأسه فقال، فأعادوا،سلوا غريي  وقد كتبنا نسخته وأك

 )١٧٦-٥/١٧٤(هتذيب التهذيب  »ل ذكرهاال أصول هلا يطو

من طريق عبد العزيز بن أبان عن سفيان عن ) ٧/١٤٢ (األولياءورواه أبو نعيم يف حلية  

 سهيل به

» ِكذاب يدعي ما  يسمع وأحاديث  خيلقها ا قط «وعبد العزيز بن أبان قال ابن مع 

ابن مع  مرتوك وكذبه « ابن حجر وقال» تركوه «وقال أيضاً» تركه أمحد «وقال البخاري

  »وغريه

من طريق سويد األنباري ثنا حممد بن عامر ) ٦/٢٣٠(وابن عدي ) ٦/١٢١(ورواه البيهقي 

 املؤذن عن املقربي عن أ هريرة به

ُ فهو قد تغري وكان يلقن ؛ وإن روى له مسلم،وسويد األنباري هو سويد بن سعيد األنباري 

 ثهما ليس من حدي

 وأما حديث ابن عمر

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي ثنا وهب بن سعيد بن عطية ) ٢٤٤٣(فرواه ابن ماجه  

 ¢ قال رسول االسلمي ثنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد ا بن عمر قال

 »أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه«

أصله يف صحيح البخاري وغريه من حديث أ هريرة  «وقال البوصريي يف زوائد ابن ماجه 

 » وهب بن سعيد وعبد الرمحن بن زيد ضعيفان،وغريه لكن إسناد املصنف ضعيف

 من أوهامه فليس هو يف البخاري» أصله يف صحيح البخاري « قولهقلت 

ووهب هو عبد الوهاب بن سعيد بن عطية الدمشقي املفتي املعروف بوهب،  يضعفه 

 د ولكن  يوثقه إال ابن حبانأح

كان يف نفسه صاحلاً ويف «  قال أبوحاتمً،وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم ضعيف جدا

ة» احلديث واهياً ليس هو ممن حيتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه، وهو رجل « وقال ابن خز

وقال » حلديثهو منكر ا« وقال الساجي» صناعته العبادة والتقشف ليس من أحالس احلديث

إسناد « ابن حبان يقلب األخبار وهو ال يعلم حتى ك ذلك يف روايته من رفع املراسيل و

» حديثه عند أهل العلم باحلديث يف النهاية من الضعف« وقال الطحاوي» املوقوف فاستحق الرتك
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ىل أمجعوا ع« وقال ابن اجلوزي» روى عن أبيه أحاديث موضوعة« وقال احلاكم وأبو نعيم

 )١٧٩-٦/١٧٧(هتذيب التهذيب  »ضعفه

 وأما حديث جابر

وابن عدي ) ٥/٣٣(ومن طريقه اخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٣٤(فرواه الطربا يف الصغري  

من طريق حممد بن زياد بن زبار الكلبي حدثنا رشقي بن القطامي عن أ الزبري عن ) ٤/٣٦(

 » أجره قبل أن جيف عرقهأعطوا األجري « ¢ قال رسول اجابر قال

 »أخباري ليس بذاك «وقال صالح جزرة » ال يشء «حممد بن زياد بن زبار قال ابن مع 

 ورشقي بن القطامي ضعيف وقد كذبه شعبة) ٣/٥٥٢(امليزان 

ا هو يف الصغري كام تقدم، وقال  إ وفيه  «واحلديث عزاه اهليثمي للطربا يف األوسط و

 )٤/٩٨(جممع الزوائد  » وهو ضعيفرشقي بن قطامي

 وأما حديث أنس

 وقال املناوي) ١/٥٦٢(» فيض القدير« فرواه احلكيم الرتمذي كام يف 

وهو عند احلكيم من رواية حممد بن زياد الكلبي عن برش بن احلس عن الزبري بن عدي «

ا حديث منكر،  هذوقال الذهبي  وأخطأ من عزاه للبخاريعنه، ذكر ذلك ابن حجر، قال

 ال يشء، ويف امليزان  قال حييى حممد بن زياد الكلبي أورده الذهبي يف الضعفاء وقالوأقول

 وبرش بن احلس ، خيطئ وهيم ذكره ابن حبان يف الثقات وقالأخباري ليس بذاك، ويف اللسان

 عامة ن ابن عدي ويف اللسان كأصله ع، مرتوكقال الدارقطين أورده الذهبي يف الضعفاء وقال

وباجلملة فطرقه كلها ال ختلو من   يكذب عىل أ الزبري وقال أبو حاتم،حديثه غري حمفوظ

جموعها يصري حسناً  »ضعيف أو مرتوك لكن 

 أقواها حديث أ هريرة من رواية سويد بن سعيد األنباري وهو ضعيف، وباقيها قلت 

  ًضعيف جدا ال يصلح للتقوية

من طريق عثامن املديين يكىن أبا عمرو عن زيد بن ) ٥/١٧٣(ه ابن عدي واحلديث روا

 »أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه « ¢ قال النبيأسلم عن عطاء بن يسار قال

 »مضطرب احلديث « عثامن املديين قال البخاري،فهو ضعيف ًوهذا مع كونه مرسال 

َأ«  حديث-١٦٨ ْ ا أن يرَ َ ْ َ َق عبدُزُ ُ املؤمن إال من حيثُهَ ِ َ
ِ  »ِسبَ حيت الْ

 موضوع

  وعيل،وي من حديث أ هريرةر 
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 أما حديث أ هريرة

 بن راشد عن عبد الرمحن بن حرملة  عمرمن حديث) ٥٢ص(فرواه الديلمي كام يف املقاصد 

  بهمرفوعاًعن سعيد بن املسيب عن أ هريرة 

 ً»وابن راشد ضعيف جدا «وقال السخاوي 

 أما حديث عيلو

 الغفار قال حدثنا  عبد بن داود بنأمحدمن طريق ) ١/١٦١(فرواه ابن حبان يف املجروح  

 بن أ طالب  اجتمع عيلمصعب قال حدثين مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده قالأبو

 طالب فقال هلم عيل بن أ ، فتامروا يف يشء،وأبو بكر الصديق وعمر وأبو عبيدة بن اجلراح

 جئنا ، يا رسول ا قالوا¢ فلام وقفوا عىل رسول ا،نسأله ¢انطلقوا بنا إىل رسول ا

إن تم سألشئإن «  قال،نسألك عن يشء ، و ا جئتشئتمو ِّ حدثنا عن قالوا» م بهتم أخربتكم 

سألو  جئتم ت،ال ينبغي أن تكون الصنيعة إال لذي حسب أو دين« الصنيعة ملن ال تكون؟ قال

 وجهاد الضعيف ،عن الرب وما عليه العباد فاستنزلوه بالصدقة، جئتم تسألو عن جهاد الضعيف

 جئتم تسألو ،سن التبعلُ جهاد املرأة لزوجها ح،احلج والعمرة، جئتم تسألو عن جهاد املرأة

؟  ؟ وكيف يأ  » ال يعلمق عبده املؤمن إال من حيثزر ا أن يََأعن الرزق من أين يأ

 بن داود بن عبد الغفار يضع احلديث، ال حيل ذكره يف الكتب إال عىل أمحد «وقال ابن حبان 

 » واحلديث موضوع،ب حديثهسبيل اإلبانة عن أمره ليتنك

 ) ٢/١٥٢(وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات  

ان رواه البيهقي فيه جمهول وضعيف،  له آخرإسنادوتعقبه السيوطي بإيراد   يف شعب اإل

 وهذا حديث ال أحفظه عىل هذا الوجه  رمحه ا تعاىلأمحدقال اإلمام «  البيهقي وقال)١١٥٢(

 » وهو ضعيف مرةاإلسنادإال هبذا 

َأ فإن صح فمعناه« وقال البيهقي  وهو ، ا أن جيعل مجيع أرزاقهم من حيث حيتسبونَ

 واحلارث ، كام أن التاجر يرزقه من جتارته،ون فإن ا يرزق عباده من حيث حيتسب،كذلك

 أو كالرجل يصيب معدناً ، وقد يرزقهم من حيث ال حيتسبون، وغري ذلك،يرزقه من حراثته

وت له قريب فريثهً،كنزا  إن ا ونحن  نقل عطى من غري إرشاف نفس وال سؤالُ أو ي، أو 

إ؛عيَجهد وس إىل خري إال بًتعاىل  يوصل أحدا  جعلها طريقاً خللقه وعباده  إنه قد با قلنا و

 ، هبم أن يسلكوها متوكل عىل ا تعاىل من بلوغ ما يؤملونهفاألوىل ،يريدون  هلم إىل ماأسباباً

 وا ، ما يفسد قولنااألحاديث وليس يف يشء من هذه ،دوا التوكل عنهاوجير دون أن يعرضوا عنها

 »تعاىل أعلم



١٥٩ 

 

 م صحيح نفيس هذا كالقلت

ِأعينوا الشاري«  حديث-١٦٩ ُ ْ
ِ َ« 

 ال أصل له

 )١٢٨ص( املقاصد »ال أصل له هبذا اللفظ «قال السخاوي 

 »ُ وال احلج وال العمرةُ وال الصيامُها الصالةُرَكفـُباً ال ينوُ ذِوبُن الذنِإن م«  حديث-١٧٠

؟ قال ياهاُرَكفـُ فام يقالوا  »يشةَِع املِبلََط يف ُومُُماهل«  رسول ا

 موضوع

 بن أمحدحدثنا ) ٦/٣٣٥ (األولياء نعيم يف حليةوعنه أبو) ١٠٢ (األوسطرواه الطربا يف  

 بن عبد ا بن بكري قال حدثنا مالك حييى قال حدثنا ي بن خالد حدثنا حممد بن سالم املرصحييى

  فذكره¢ قال رسول اهريرة قالعن أ   بن عمرو عن أ سلمة عن حممدأنسبن 

 »ى بن بكري عن مالك بخرب موضوعحييحدث عن  « قال الذهبيحممد بن سالم املرصي 

 )٣/٥٦٨(امليزان 

ِ هم الدينَال هم إال«  حديث-١٧١ ْ َ وال وجع إال،َ ِ العُعَجَ وََ ْ َ« 

 موضوع

ان والبيهقي)٣/٤٤٣ (عديوابن ) ٨٥٤(رواه الطربا يف الصغري   من  )٨٧٥٩ ( يف شعب اإل

 ذئب عن حممد بن أ حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن أحديث قرين بن سهل بن قرين حدثين 

  فذكره¢ قال النبياملنكدر عن جابر بن عبد ا قال

هو   قيل، وقرين بن سهل بن قرين منكر احلديث،هذا حديث منكر« وقال البيهقي 

 »ُهو قرين بضمها ح القاف، وقيلَقرين بفت

 »منكر باطل «عديوقال ابن  

 وقال) ٢/٢٤٤(وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات  

، وسهل منكر احلديثاإلسنادث باطل ي هذا احلدقال ابن عدي «   ال وقال ابن حبان  وامل

 » هو كذابزديوقال أبو الفتح األ جيوز االحتجاج بسهل فإنه يلزق املراسيل واملقاطيع

ٍرضَ قُلك«  حديث-١٧٢ َ جر مْ  »ِ فهو رباًًعةَنفَ

 ًضعيف جدا

من  )٩٢( وأبو اجلهم الباهيل يف جزئه )زوائد -٤٣٧(  يف املسندرواه احلارث بن أ أسامة 
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 ¢ قال رسول ا عن عيل بن أ طالب قال اهلمدا عن عامرةطريق سوار بن مصعب

 فذكره

 اإلسنادهذا  «وقال) ٣/٨ (» التعليقأحاديثتنقيح حتقيق «عبد اهلادي يف وذكره ابن  

 »ساقط، وسوار هو ابن مصعب وهو مرتوك

كل قرض جر منفعة فهو وجه  «لة بن عبيد قالافضعىل  موقوفاً) ٥/٣٥٠(ورواه البيهقي  

 ةُواملوقوف ال تقوم به حج »من وجوه الربا

 كام يف حديث ،َ أنه اقرتض ورد بأزيد مما اقرتض¢بيواحلديث خمالف ملا ثبت عن الن 

 وكان يل عليه ،» ركعتلَص« فقال ،وهو يف املسجد ¢ أتيت النبي قاليحجابر يف الصح

 دين فقضا وزاد

فليعلموا اآلن أنه ليس يف العا  ؟أين وجدوا النهي عن سلف جر منفعة «قال ابن حزم 

 تلف أو  ، وذلك انتفاع املسلف بتضم ماله، فيكون مضموناً،سلف إال وهو جير منفعة

ال غريه مدة ما،، مع شكر املستقرض إياهيتلف ل سلف فهو  فعىل قوهلم ك، وانتفاع املستقرض 

 )٨/٨٧(املحىل  »وبا التوفيق  ويف هذا ما فيه،حرام

 باِ فهذا ر،ّ عنه هو اشرتاط الزيادة عند الردواملنهي قلت

ِ الفرجُانتظار« حديث -١٧٣ َ   » عبادةَ

 ضعيف

 أنس و، وابن عباس، وابن عمر، وعيل،وي من حديث عبد ا بن مسعودر 

  أما حديث عبد ا بن مسعودف

ان ) ٣٥٧١(فرواه الرتمذي   من حديث محاد بن واقد عن ) ١٢/٣٥٨(والبيهقي يف شعب اإل

  منسلوا ا « ¢ قال رسول اد ا قال عن أ األحوص عن عبإسحاق عن أ إرسائيل

 »ُفضله فإن ا حيب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج

 ،هكذا روى محاد بن واقد هذا احلديث، ومحادبن واقد ليس باحلافظ «وقال الرتمذي  

، وحديث ¢ عن حكيم بن جبري عن رجل عن النبيإرسائيلوروى أبو نعيم هذا احلديث عن 

 »ّ نعيم أشبه أن يكون أصحأ

 »تفرد به محاد وليس بالقوي «وقال البيهقي 

وقال أبو حاتم وأبو » منكر احلديث «وقال البخاري» ضعيف «محاد بن واقد قال ابن مع 

 »ل احلديث« زرعة
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 أيضاً و، لضعف حكيم بن جبري،ث حكيم بن جبري الذي أشار إليه الرتمذي ضعيفوحدي 

 رسالظاهره اإل

 وأما حديث عيل

ان ) ١٧ص (»الفرج« الدنيا يف أفرواه ابن   ) ١٢/٣٥٥(ومن طريقه البيهقي يف شعب اإل

 بن أ طالب ّاحلس عن أبيه عن جده عيلمن حديث عيل بن ) ١٧٣(والديلمي كام يف املقاصد 

 » منه بالقليل من العمل اِ ومن ريض بالقليل من الرزق ريض،انتظار الفرج من ا عبادة «رفعه

 »ذاهب احلديث « احلاكمأمحدويف سنده عبد ا بن شبيب قال أبو  

 وأما حديث ابن عمر

 من حديث عمرو بن محيد حدثنا) ٣٧٠(وابن مجيع يف معجم الشيوخ) ٩ (فرواه القضاعي 

 »انتظار الفرج بالصرب عبادة «الليث عن نافع عن ابن عمر رفعه

وقد ذكره السليام يف عداد  أ بخرب موضوع اهتم به ،هالك «قال الذهبيعمرو بن محيد  

 )٣/٢٥٦(امليزان  »من يضع احلديث

 وأما حديث ابن عباس

 نا  نا حسن بن حس قال موىس عيىس بن مهران قالأ من طريق القضاعي أيضاًفرواه  

  عن حنظلة عن عامر عنه بهإبراهيمسفيان بن 

 وقال اخلطيب» رجل سوء «قال الدارقطينو» كذاب « قال أبوحاتم،رانوعيىس بن مه

 وقع إيل كتاب من تصنيفه يف الطعن عىل الصحابة ،هتمَدَرَكان من شياط الرافضة وم«

 وقال ابن عدي » شعري وعظم تعجبي مما فيه من املوضوعات والبالياف ق فلقد،وتكفريهم

َرافيض كذاب جبل «وقال الذهبي »ق يف الرفضرت حم، موضوعةأحاديثحدث ب« امليزان  »َ

)٣٢٥ -٣/٣٢٤ ( 

 أنسوأما حديث 

 قال نبأنا ي من طريق سليامن بن سلمة اخلبائر)٢/١٥٥(فرواه اخلطيب يف تاريخ بغداد  

 أنس عن الزهري قال أخرب ابن شهاب املديين ي األصبحأنسبقية بن الوليد قال نبأنا مالك بن 

 »العبادة انتظار الفرج من ا «¢ قال رسول اك قالبن مال

  وقد تقدم كذابيبائرسليامن بن سلمة اخل

ُ اجلسُرِ والتاج،ٌحمروم ُانََب اجلُرِالتاج«  حديث-١٧٤  »ٌ مرزوقُورَ

 موضوع
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 احلسن بن عبد ا بن أمحدحممد بن منصور التسرتي ثنا أبو  أخربنا )٢٣٤(رواه القضاعي  

ثنا حجاج ثنا محاد بن سلمة  ثنا عمر بن اخلطاب إسامعيلثنا عيل بن احلس بن  عيد العسكريس

   فذكره¢ قال رسول اقال  بن مالكأنسعن  عن محيد

  وصوابه التسرتي كام بقشريي ال)٤/٤٨(حممد بن منصور التسرتي وقع يف امليزان  

   وحممد بن منصور هذا كذابحمققه

َتعلموا الفرائض وعل« ثحدي -١٧٥ َ َ َِ
ُ ِ نصف العلم، فإنهموهاَ ُ ْ ْ وهو يـن،ِ َ وهو أوُل يشء ،َىسُ

ُينزع  َ ْ  »ُن أمتيمُ

 ًضعيف جدا

من طريق حفص بن عمر بن أ العطاف ثنا ) ٤/٣٣٢(واحلاكم ) ٢٧١٩(رواه ابن ماجه  

ا أبا هريرة تعلموا ي «¢ قال رسول اأبو الزناد عن األعرج عن أ هريرة قال

  احلديث»الفرائض

رة «سكت عليه احلاكم، وقال الذهبي   »ٍحفص واه 

ى بالكذب وقال حييورماه » منكر احلديث «حفص بن عمر بن أ العطاف قال البخاري  

 وقال ابن حبان» ضعيف «وقال النسا» منكر احلديث حديثه عىل الضعف الشديد «أبو حاتم

 »ال يتابع عليه، وال يعرف إال به «وقال العقييل يف هذا احلديث» االحتجاج به بحالال جيوز «

 )٤١٠ -٢/٤٠٩(هتذيب التهذيب 

حدثنا عبد األعىل بن واصل حدثنا حممد بن القاسم األسدي حدثنا ) ٢١٧٠(وقال الرتمذي  

 ¢ قال رسول االفضل بن دهلم حدثين عوف عن شهر بن حوشب عن أ هريرة قال

 »تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإ مقبوض«

وروى أبو أسامة هذا احلديث عن عوف عن  هذا حديث فيه اضطراب «وقال الرتمذي 

 »¢رجل عن سليامن بن جابر عن ابن مسعود عن النبي

  حوشب ضعيفوشهر بن سدي كذابحممد بن القاسم األ قلت 

 وسليامن بن جابر )٤/٣٣٣(ليه الرتمذي رواه احلاكم وحديث ابن مسعود الذي أشار إ 

واحلديث سنده مضطرب كام قال » ال يعرف «راويه عن ابن مسعود جمهول، قال الذهبي

 الرتمذي

 ثنا حدثنا عيل بن سعيد قال) ٤٠٧٥ (األوسط رواه الطربا يف وي من حديث أ بكرةور 

 ثنا راشد أبو حممد احلام عن كعب الكعبي قال نا سعيد بن أ حممد بن عقبة السدويس قال
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تعلموا القرآن وعلموه الناس،  «¢ قال رسول اعبد الرمحن بن أ بكرة عن أبيه قال

وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، أوشك أن يأ عىل الناس زمان خيتصم الرجالن يف الفريضة، 

 »فال جيدان من يفصل بينهام

ضعيف احلديث، كتبت عنه ثم تركت حديثه  «ويس قال أبو حاتمحممد بن عقبة السد 

 )٩/٣٤٧(هتذيب التهذيب   وترك أبو زرعة حديثه»فليس أحدث عنه

ُاجلار إىل أربع«  حديث-١٧٦  ً»دارا َ

 ضعيف

حدثنا حممد بن جامع العطار حدثنا حممد بن عثامن حدثنا عبد ) ٥٩٨٢(روى أبو يعىل  

حق اجلوار أربعون  «¢ قال رسول اب عن أ سلمة عن أ هريرة قالالسالم بن أ اجلنو

يناً وشامال، وقداماً وخلفاً، هكذا وهكذا وهكذاً،دارا  ُ ً« 

 وقال ابن عدي» كتبت عنه وهو ضعيف احلديث «حممد بن جامع العطار قال أبو حاتم 

 وعبد السالم منكر احلديث مرتوك) ٣/٤٩٨(امليزان  وضعفه أبو يعىل» هأحاديثال يتابع عىل «

رواه أبو يعىل عن شيخه حممد بن  «وقال) ٨/١٦٨(واحلديث ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد  

 بد السالم أضعف منه فع؛واقتصاره عىل تضعيف حممد قصور »جامع العطار وهو ضعيف

 وال يدخل اجلنة من ً أربع دارا جار،أال إن «مرفوعاًوي من حديث كعب بن مالك ور 

 »خاف جاره بوائقه

   يوسف بن السفر وهو كذابإسنادهويف ) ١٩/٧٣(رواه الطربا يف الكبري  

رواه الطربا وفيه يوسف بن السفر  «وقال) ٨/١٦٩(واحلديث ذكره اهليثمي يف املجمع 

 »وهو مرتوك

 ورواه املرسل ضعيفو ًواحلديث رواه أبو داود يف املراسيل من حديث الزهري مرسال 

 البخاري يف األدب املفرد من قول احلسن البرصي

ْاجلالب مر«  حديث-١٧٧ َ ُ
ٌزوقِ ْ ٌواملحتكر ملْعون ُ ْ ُ َ ُ

ِ َ ْ ُ« 

 ضعيف

من ) ٦/٣٠(والبيهقي ) ٢/١١(واحلاكم ) ٢/٢٤٩ (والدارمي) ٢١٥٣(رواه ابن ماجه  

جدعان عن سعيد بن املسيب عن  عن عيل بن سا بن ثوبان عن عيل بن زيد بن إرسائيلطريق 

  فذكره¢ قال رسول اعمر بن اخلطاب قال

 »عيل بن سا ضعيف « وتعقبه الذهبي بقوله، وسكت عليه،وعند احلاكم آخره دون أوله 
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 » ال يتابع عىل حديثهعيل بن سا عن عيل بن زيد، قال البخاري «وقال البيهقي

  ضعيفأيضاً فعيل بن زيد ؛سا قصورا عىل ضعف عىل بن مه اقتصارقلت 

َ الباعةاوَحاك«  حديث-١٧٨ ُ ال ذمة هلم فإهن،َ َ َ  »مِ

 اللفظ ال أصل له هبذا

اكسوا الباعة، فإنه ال  م إنه ورد بسند ضعيف لكن بلفظقال شيخنا «قال السخاوي 

 »أخالق هلم

 يا حممد ماكس عن يل فقالأتا جرب «مرفوعاً أنسويف الفردوس بال سند عن « قال 

 )٢٩١( املقاصد »درمهك، فإن املغبون ال مأجور، وال حممود

  فهو كال يشء، هذا بال سندقلت 

َروا سفهاءَدا«  حديث-١٧٩ َ ُ  »ُكمُ

 ال أصل له

ض له شيخنا ح  وقد بي بثلث أموالكموهو عىل بعض األلسنة بزيادة «قال السخاوي 

 فإهنن ال ،داروا النساء تنتفعوا هبن «عن أ هريرة رفعه دوس بال سند ويف الفرسئل عنه

 )٣٤١(املقاصد  ً» لكم أبداَتستوين

  هو بال سند فهو كال يشءقلت 

ُالدنانري والد«  حديث-١٨٠ ْ ُم خواتمِاهَرِ ِ ا يف أرضهُ ِِ َ من جاء،َ ْ ْ قضيت ُ موالهِ بخاتمَ َ
ِ ُ

ُحاجته ُ َ« 

 منكر

 أنس بن حممد بن مالك بن أمحدحدثنا حممد بن داود ثنا ) ٦٥٠٧ (األوسطلطربا يف رواه ا 

 وابن أ فديك قاال ثنا حممد بن عمرو عيينة نا حممد بن الوليد بن عمرو بن الزبري ثنا سفيان بن

  فذكره قال¢عن ابن أ كبشة عن أبيه عن أ هريرة عن النبي

 بن حممد بن أمحد، وفيه األوسطرواه الطربا يف  «وقال) ٤/٦٥(وذكره اهليثمي يف املجمع  

 » وهو ضعيفأنسمالك بن 

منكر احلديث، يأ باألشياء  «وقال ابن حبان » ضعيف « هذا قال فيه الدارقطينأمحد 

 )١/١٥٠(امليزان  »املقلوبة

ُسافروا تربحوا«  حديث-١٨١ َ َْ َُ ِ« 
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 ضعيف

 زهري بن حممد عن سهيل  يف جزء من حديثد إىل ابن نجي هبذا اللفظ)٥٤٩(عزاه السخاوي 

غزوا سافروا تربحو، وصوموا تصحوا، وا «مرفوعاًبن أ صالح عن أبيه عن أ هريرة 

 »صوموا تصحوا «يف حديث اإلسناد عىل هذا  وقد تكلمت،وزهري ضعيف »تغنموا

 )١٠/٣٨٧ (يف التاريخ واخلطيب) ٧٤٠٠ (األوسطوالطربا يف ) ٦/١٩٠ (عديوروى ابن  

سافروا  «مرفوعاًمن طريق حممد بن عبد الرمحن بن رداد عن عبد ا بن دينار عن ابن عمر 

 »تصحوا وتغنموا

 )٢/٣٠٦( علل احلديث »هذا حديث منكر « وقال أبو حاتموابن رداد هذا ضعيف 

ُصاحب اليش«  حديث-١٨٢
َ أحق بشِءِ َ ُ أن حيملَه إِِهيئَ ِ ْ َ ْ  » ضعيفاًَن يكونَ أالَ

 موضوع

 األوسطوالطربا يف ) ٢/١٥(وعنه ابن حبان يف املجروح ) ٦١٦٢ (يعىلرواه أبو 

 قال حدثنا يوسف بن زياد قال حدثنا عبد الرمحن بن من طريق عباد بن موىس اخلتيل) ٦٥٩٤(

  يف حديث طويلمرفوعاًزياد عن األغر أ مسلم عن أ هريرة 

   ضعيف هو األفريقيًاد ضعيف جدا، وعبد الرمحن بن زياديوسف بن زي 

قال  هذا حديث ال يصح «وقال) ٣/٤٧(واحلديث ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات 

 غريهث عن األفريقي دطيل و حي احلمل فيه عىل يوسف بن زياد ألنه مشهور باألباالدارقطين

 »ىحيي وضعفه ،ألثبات املوضوعات عن ا األفريقي يرويوقال ابن حبان

ْ«  حديث-١٨٣ َ ُالصبحة  َ ُنعْ َلرزق اَ ْ« 

 موضوع

والبيهقي ) ١/٣٢٧(وابن عدي ) ٥٣٠( يف زياداته يف املسند  بن أمحد بن حنبلرواه عبد ا 

ان  بن عياش عن ابن أ فروة عن حممد بن يوسف عن إسامعيل من طريق )٤٤٠٢ (يف شعب اإل

  فذكره¢ قال رسول افان عن أبيه قالعمرو بن عثامن بن ع

 إسحاق بن عياش ضعيف يف روايته عن غري الشامي وهذا منها، وابن أ فروة هو إسامعيل 

 بن أ فروة مرتوك

 بن عبد ا إسحاق بن عياش عن رجل عن إسامعيلمن طريق ) ١/٣٢٧(ورواه ابن عدي  

  فذكره قال¢ بن مالك أن النبيأنسبن أ طلحة عن 

  والرجل مبهم،ليط ابن عياشمن خت وهذا 
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وابن أ  هذا حديث ال يصح «وقال ) ٣/٦٨(واحلديث ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات  

 وقال الدارقطين  ليس بيشءىحييوقال   ال حتل عندى الرواية عنهأمحد قال إسحاقفروة اسمه 

 »مرتوك

ن طريق سليامن بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن م) ٩/٢٥١(نعيم يف احللية ورواه أبو 

  فذكره ¢ قال رسول ااملسيب عن عثامن بن عفان قال

وما ينبغي السكوت ) ٢/١٣٣( وسكت عليه السيوطي يف الآللئ  أرقم مرتوكسليامن بن

 عليه

 لباًها كعادته غاأسانيد حال يبديث شواهد كلها واهية دون أن وأورد السيوطي هلذا احل

ِوالصبحة نوم أول النهار، ألنه وقت الذكر ثم وقت طلب الكسب «قال السخاوي
ْ« 

 )٤١٧(املقاصد 

ُطلَب« حديث -١٨٤ َالل فريضة بعدَ احلَ ٌ ْ ِ َ  »ِ الفريضةِ

 ًضعيف جدا

ان) ٩٩٩٣(رواه الطربا يف الكبري   يف أخبار   وأبو نعيم)٨٣٦٧ (والبيهقي يف شعب اإل

من طريق عباد بن كثري عن سفيان عن منصور عن  )١٢٢، ١٢١(قضاعي وال) ٢/٣٣٩(أصبهان 

  فذكره قال¢ عن علقمة عن عبد ا أن النبيإبراهيم

 »تفرد به عباد وهو ضعيف «وقال البيهقي 

 موضوعة، أحاديثروى  « قال احلاكم، عباد بن كثري هو الرميل الفلسطيين مرتوكقلت 

 )٥/١٠٢( هتذيب التهذيب »الل فريضة بعد الفريضة طلب احلوهو صاحب حديث

رواه الطربا وفيه عباد بن كثري  «وقال) ١٠/٢٩١(واحلديث ذكره اهليثمي يف املجمع  

 »الثقفي وهو مرتوك

ْ وهم، الثقفيوقوله   وقد فرق ، مرتوك، وهذا شامي فلسطيينأيضاًوالثقفي برصي وهو  َ

وابن ) ٨٥-٦/٨٤( حاتم يف اجلرح والتعديل وابن أ) ٦/٤٣(ري بينهام البخاري يف التاريخ الكب

وعباد الفلسطيين هو صاحب هذا احلديث كام ذكر  وغريهم) ٣٣٧ -٤/٣٣٣(عدي يف الكامل 

 احلاكم

 عن جرير بن حازم عن الزبري من طريق بقية بن الوليد) ٨٦١٠ (األوسطوروى الطربا يف  

 »طلب احلالل واجب عىل كل مسلم « قال¢ي بن مالك عن النبأنسبن اخلريت عن 

اوي عن بقية هو حممد بن  وقد عنعن، والر رش تدليسه غري نقية وهو مدلسأحاديث ،بقية
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» كثري الغلط «وقال ابن عدي» ِّل احلديث «حاتم سقال وثقه ابن مع وقال أبو العأ الرسي

 )٢٤-٤/٢٣(امليزان 

 إسناده واألوسطرواه الطربا يف  «وقال) ١٠/٢٩١(جمع واحلديث ذكره اهليثمي يف امل

 »حسن

  وا أعلم ليس بحسن ملا تقدم، حسن قولهقلت

ْلَن يغلب عرس يرسين«  حديث-١٨٥ ُ ََ ٌْ ْ َ ُْ ِْ« 

 ضعيف

 أنبأ معمر عن أيوب عن احلسن يف قول ا الرزاقمن طريق عبد ) ٢/٥٢٨(رواه احلاكم  

ً يوماً مرسورا فرحاً وهو ¢ خرج النبي قال]٦الرشح سورة[ً﴾ا مع العرس يرسإن﴿ ©

 »ًإن مع العرس يرسا ينَرسُ يٌلن يغلب عرس «يضحك، وهو يقول

 وهذا مرسل، واملرسل ضعيف 

 »ًوأخرجه ابن مردويه من طريق عطية عن جابر موصوال وسنده ضعيف «وقال السخاوي 

 )٥٣٩(املقاصد 

 كتب أبو عبيدة بن اجلراح إىل عمر بن اخلطاب يد بن أسلم قالعن ز) ٩٦١ (املوطأويف  

 فإنه مهام ،أما بعد  فكتب إليه عمر بن اخلطاب، من الروم وما يتخوف منهميذكر له مجوعاً

إنه لن يغلب عرس يرس،ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة جيعل ا بعده فرجاً َ و وإن ا تعاىل  ،ينٌ

آل [﴾ واتقوا ا لعلكم تفلحونالذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوايا أهيا ﴿ يقول يف كتابه

  ]٢٠٠عمران

 قوف عىل عمرووهذا هو الصحيح م 

ْمن أهديت لَ«  حديث-١٨٦ َْ َِ ُ ٌ هديةُهْ ِ َومعه ق َ ُ َ ٌومَ ُلوس فهم رشكاؤه فيهاُج ْ ُ َ ُ ٌ« 

 ضعيف

 وي من حديث ابن عباس، وعائشة، واحلسن بن عيلر 

 ابن عباس فله عنه مخسة طرقأما حديث 

 والبيهقي يف السنن )٢٤٧١ (األوسطو) ١١١٨٣( رواه الطربا يف الكبري الطريق األول 

من ) ٤/٢٤٩(غداد واخلطيب يف تاريخ ب) ٣٥٢-٣/٣٥١( وأبو نعيم يف احللية )٦/١٨٣(الكربى 

 ¢سول ا قال ر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قالحديث مندل بن عيل

 »من أهديت له هدية وعنده قوم فهم رشكاؤه فيها«
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   ومندل بن عيل ضعيف، هذيل بدل مندل، وهو حتريفويف احللية 

، األوسطرواه الطربا يف الكبري و «وقال) ٤/١٤٨(واحلديث ذكره اهليثمي يف املجمع 

َوفيه مندل بن عيل وهو ضعيف وقد وثّق ِ
ُ«  

 » وهو ضعيف مندل بن عيلإسنادهويف  «) ٥/٥٤٧(ح وقال ابن حجر يف الفت

 بن أمحديعين  ( سألت أبا عبداقال عيل بن سعيد« )١/٦(ويف املنتخب من علل اخلالل  

 »وهو عندي منكر ما أدري من أين جاء هذا احلديث؟ فقال  عن هذا احلديث؟)حنبل

 )٣/٩٢(وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات 

 عن  بن مسلم حدثنا حممدالرزاق من طريق عبد )٦/١٨٣ ( رواه البيهقيالطريق الثا

 الرزاقوكذلك رواه األزهر عن عبد  «قال البيهقي  مرفوعاًعمرو بن دينار عن ابن عباس 

 » غري مرفوع وهو أصحموقوفاً فذكره عن ابن عباس الرزاق بن يوسف عن عبد أمحدورواه 

ا روى له ، تضعيفاً مطلقاًً أخرياأمحد بعضهم وضعفه حممد بن مسلم هو الطائفي قواه  إ  و

 لف عليه يف هذا احلديث رفعاً ووقفاً مما يدل عىل أنه  حيفظهُ وهو قد اخت،مسلم متابعة

من حديث عبد السالم بن عبد القدوس قال حدثين ) ٣/٦٧( رواه العقييل الطريق الثالث

  فذكرهقال ¢ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي

قال ابن  فيه عبد السالم «وقال) ٣/٩٣( يف املوضوعات اجلوزيومن هذا الوجه ذكره ابن  

 » يروي املوضوعات ال حيل االحتجاج به بحالحبان

 حممد الكالعي من حديث أ) ٢/٢٥٥( كام يف الآللئ  رواه ابن عساكرالطريق الرابع 

  فذكره¢ال رسول ا قعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال

   إليه ظلامتاإلسناديف أبو حممد الكالعي جمهول، و 

 من حديث األصمعي) ٢/٢٥٥( الآللئ  يف األلقاب كام يف رواه الشريازيالطريق اخلامس 

  عن عمرو بن دينار عن ابن عباسعيينة عن هارون الرشيد عن سفيان بن

  ف فيام يظهر، وهو موقو إىل األصمعيإسنادهو أقف عىل  

 وأما حديث عائشة

مة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه يثمن طريق الوضاح بن خ) ٤/٣٢٨ (العقييلفرواه  

 هدية، وعنده أربعة نفر من الصحابة، فقال رسول ¢ لرسول اَيِدُه أعن عائشة قالت

ده جلساؤه فهم هديت إىل الرجل وعنُأنتم رشكا فيها، إن اهلدية إذا أ « جللسائه¢ا

 »رشكاؤه فيها

وال يتابع عىل حديثه، وال يصح يف هذا امل  «مة جمهول، وقال العقييلوضاح بن خيث 
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 »حديث

 )٣/٩٢( يف املوضوعات اجلوزيوذكره ابن  

 وأما حديث احلسن بن عيل

الرازي  بن العالء حييىويف سنده ) ٢/٢٥٥(فرواه أبو بكر الشافعي يف فوائده كام يف الآللئ  

  وسكت عليه السيوطي وما ينبغي السكوت عليه،وهو كذاب

 ُ ويذكرباب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق (وقد ترجم البخاري يف الصحيح

 ) و يصح،عن ابن عباس أن جلساءه رشكاؤه

ففي هذه الرتمجة قد حكم البخاري بأن من أهدي له يشء ومعه جلساؤه فهو أحق باهلدية  

ثم ضعف البخاري الرواية عن ابن عباس يف  بخالف ما يدل عليه حديثنا الضعيفمنهم، وهذا 

 ذلك

ال  « قاله وقد ذكر البيهقي عن اإلمام البخاري أن، أن هذا احلديث ضعيفاخلالصةو

وأقوى  »وال يصح يف هذا امل حديث « العقييل وقول،نه منكر إأمحد وقد تقدم قول» يصح

 عائشة واحلسن ضعفهام ا احلديث رواية ابن عباس والراجح فيها الوقف، وحديثروايات هذ

  فيه جمهول والثا فيه كذاب، فال يقوي بعضهام بعضاًفاألولشديد، 

ُهلديةا«  حديث-١٨٧ ِ َال هتدى َ ْ َوال تب ُ  »اعُ

 ال أصل لهباطل 

  وغريه وجاز له أن يترصف فيه بالبيع،ه يشء فقد ملكههدي إليُومن أ

َمن باع«  حديث-١٨٨ ْ َجيعل  وًارا َقَأو عً دارا َ َ ْ ََ َيف مثلها  يبارْك َنهاْ ُ ْ  » فيهاله ِ

 ضعيف

 أ ومعقل بن يسار، و،روي من حديث حذيفة، وسعيد بن حريث، وعمران بن حص 

  أمامةأذر، و

 أما حديث حذيفة

 عبيدة أريق يوسف بن ميمون عن من ط) ٧/١٦٦(وابن عدي ) ٢٤٩١(فرواه ابن ماجه  

  فذكره¢ قال رسول ابن حذيفة عن أبيه حذيفة بن اليامن قال

  » وغريهأمحد يوسف بن ميمون، ضعفه إسنادهيف  «قال البوصريى يف زوائد ابن ماجه 

إن ك قلت ان يوسف بن ميمون إن كان هو القريش فهو جمهول  يوثقه إال ابن حبان، و

 يوثقه إال ابن حبان فهو جمهول ولذلك بو عبيدة بن حذيفة  فهو منكر احلديث، وأهو الصباغ
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 يطلقها يف املجاهيل الذين  يوثقهم ً كثريا ماوهذه العبارة »مقبول «قال ابن حجر يف التقريب

 إال ابن حبان

ليس  « قال ابن مع،وهو أبو مالك النخعي عن يوسف بن ميمون  إىل الراويُثم تنبهت 

ضعيف  «وقال أبوزرعة وأبو حاتم» ضعيف منكر احلديث «وقال عمرو بن عيل» بيشء

 األزديوقال » ليس بثقة وال يكتب حديثه «وقال النسا» ضعيف «وقال أبو داود » احلديث

 فبطل هذا احلديث» مرتوك احلديث« أيضاًوالنسا 

 ،موقوفاً ومرفوعاً عبيدة به أالد عن  خأ عن شعبة عن يزيد ر ابن أ حاتم أنه رويوذك 

 ويزيد إن كان هو الداال فضعيف ،موقوفاً وال مرفوعاًوال يثبت ال  ورجح أبو حاتم املوقوف

إال فهو جمهول  و

 وأما حديث سعيد بن حريث

) ٥٥٢٦(والطربا يف الكبري ) ٢٦٢٥ (والدارمي) ٢٤٩٠(وابن ماجه ) ١٥٧٨٦ (أمحدفرواه 

  بن املهاجر الكويفإبراهيم بن إسامعيلمن طريق ) ٦/٣٤(والبيهقي ) ١/٢٨٨(وابن عدي 

 قال رسول حدثين عبد امللك بن عمري عن عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث قال

نها يف مثله كان قمناً أن ال يبارك له فيه «¢ا ِمن باع دارا أو عقارا فلم جيعل  ً ً« 

» يف حديثه نظر «وقال البخاري» ضعيف «ر قال ابن مع بن مهاجإبراهيمبن  إسامعيل

ضعيف  «وقال أبو داود»  يكتب حديثهليس بقوي «وقال أبو حاتم » ضعيف «وقال النسا

 إبراهيمسمع منه  «أيضاًوقال البخاري » ضعيف « اجلارودال ابنوق» ضعيف أنا ال أكتب حديثه

وقال ابن حجر يف » فيه نظر « وقال الساجي»كان فاحش اخلطأ «وقال ابن حبان» عجائب

 »له عند ابن ماجه حديث واحد منكر« )١/٢٧٩(التهذيب 

 رواه البيهقي ، عن عبد امللك بهوقد تابعه أبو محزة السكري ديثهو هذا احل قلت 

وعبد امللك بن عمري قال  ً إليه حممد بن موىس بن حاتم ضعيف جدااإلسنادإال أن يف ) ٦/٣٤(

 »طخمل «وقال ابن مع » ًمضطرب احلديث جدا «دأمح

  وأما حديث عمران بن حص

  حدثنا عبد الصمد ثنا حممد بن أ املليح اهلذيل حدثين رجل من احلي)١٩٨٨٧ (أمحدفرواه 

ائة ألف؟ قالنبُ أ أ، يا يعىلأن يعىل بن سهيل مر بعمران بن حص فقال له  أ أنك بعت دارك 

ائة ألف، قالبىل ٍمن باع عقدة مال سلط ا عز  «يقول ¢ سمعت رسول ا فإ قد بعتها  ْ ُ

 »وجل عليها تالفاً يتلفها

ا ذكره ابن حباأبن حممد   إ  وما ، جمهولن يف الثقات، والرجل من احلي املليح جمهول، و
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ِّأضعف حديث حيدث به رجل من احلي ُ 

 )٣/٢٧٠(نظر ترتيب القاموس املحيط ا لضيعة والعقار اة هنا معناهاَدْقُوالع 

 وأما حديث معقل بن يسار

 عن عبد ا بن يعىل  املليح اهلذيلأن طريق حممد بن م) ٨٥٨٦ (األوسطفرواه الطربا يف  

ائة ألف فقال   يقول¢ سمعت رسول ا إًقايض البرصة أن معقل بن يسار باع دارا له 

ا رجل با« ًع عقدةأ ْ  » من غري حاجة بعث ا له تالفاً يتلفهاُ

  املليح جمهول كام تقدم، وكذا عبد ا بن يعىلأحممد بن  

 وفيه مجاعة األوسطرواه الطربا يف  «وقال ) ٤/١١١( يف املجمع اهليثميواحلديث ذكره  

 » أعرفهم منهم عبد ا بن يعىل الليثي

 وأما حديث أ ذر

يم بن زيد ) ٧١٠٨ (األوسط يف الطرباه فروا  يم بن زيد حدثين أ  من طريق يزيد بن 

 قال رسول  ذر قال املنترص بن عامرة عن أبيه عن أ حدثينعديحدثين أبو مرحوم الس

نها «¢ا  »ًمن باع دارا  يستخلف  يبارك له يف 

 ظلم مإسنادهو 

 )٤/١١١( املجمع »فيه مجاعة  أعرفهم، والطربارواه  «اهليثميقال  

  أمامةأوأما حديث 

رد  بن حكيم عن محاد بن سلمة عن بانحي بن إبراهيممن طريق ) ١/٢٥٤(فرواه ابن عدي  

ة حالل ثم  يضع من باع عقد «¢ قال رسول ا أمامة قالأبن سنان عن مكحول عن 

 »نها يف مثلها  يبارك له فيها

ن ديثاوهذان احل « بن حكيم روى له ابن عدي هذا احلديث وآخر، وقالانحي بن يمإبراه 

 عامتها موضوعة مناكري، وهكذا سائر انحي بن إبراهيم التي ذكرها األسانيد غريها بأحاديثمع 

 »هأحاديث

 وال  واحد ثابت،إسناد إذ ليس فيها وال ، طرقهقدم يتب ضعف هذا احلديث مع تعددمما ت 

 والعجب من  فال تصلح لتقوية بعضها بعضاً،،ًإسناد من راو ضعيف جدا أو جمهولخيلو 

   منكر ظاهر النكارة فمتنهأسانيدهومع ضعف  )٧٤( املتواترة األحاديثالسيوطي فقد ذكره يف 

ُمن بورَك له يف يشء فلْيلْزمه«  حديث-١٨٩ َْ ُ ََ ْ ْ
ٍ ِ« 

 فظلال ال أصل له هبذا 
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عىن اآل   وهو 

ُمن أصاب من يشء فلْيلْزمه«  حديث-١٩٠ َْ ََ َ َْ ٍَ َ« 

 ضعيف

 بن مالك أنس يونس عن هالل بن جبري عن من طريق فروة أ) ٢١٤٧(ابن ماجه رواه  

  فذكره¢ قال رسول اقال

وهالل بن جبري » ضعيف « وقال األزدي،بن حبان  يوثقه إال ا،فروة أبو يونس جمهول 

 إن كان سمع أنسروى عن  « فقالأنس ابن حبان وشك يف سامعه من كذلك جمهول  يوثقه إال

 »منه

 عن الزبري بن أى ثنا أبو عاصم أخرب حييحدثنا حممد بن ) ٢١٤٨ (أيضاًوروى ابن ماجه  

إىل مرص، فجهزت إىل العراق، فأتيت عائشة أم عبيد عن نافع قال  كنت أجهز إىل الشام و

، كنت أجهز إىل الشام فجهزت إىل العراق، فقالت يا أم ااملؤمن فقلت هلا  ال تفعل، ملؤمن

َإذا سبب ا ألحدكم رزقاً من وجه «ليقو ¢ سمعت رسول امالك وملتجرك؟ فإ  فال ،َ

 »يدعه حتى يتغري له أو يتنكر له

 يد به عاصم عن الزبري بن عبأيف ترمجة خملد بن الضحاك والد ) ٤/٢٣١(ورواه العقييل  

 »ال يتابع عىل حديثه، وال يعرف إال به «وقال

  »جمهول «والزبري بن عبيد  يوثقه إال ابن حبان، ولذلك قال ابن حجر يف التقريب

 ل هبذا اللفظوليس له أص» من بورك له يف يشء فليلزمه « بلفظ عىل األلسنةأيضاًويشتهر 

عىنكام تقدم   وا أعلم، هذا األخري، وهو 

َاخلراج بالضامن« حديث -١٩١ ُ َ َ« 

 ضعيف

وأمحد ) ٢/٢١٥(والنسا ) ٢٢٤٢(وابن ماجه ) ٢/٢٦٠(والرتمذي ) ٣٥٠٨(داود رواه أبو 

) ٣١١(والدارقطين ) موارد -٢٧٥(وابن حبان ) ١٥٦٨(الطياليس و) ٦٢٧(وابن اجلارود ) ٦/٤٩(

يق ابن أ ذئب عن خملد بن من طر) ٨/٢٩٨(واخلطيب ) ٥/٣٢١(والبيهقي ) ٢/١٥(واحلاكم 

  فذكره¢ قال رسول اخفاف عن عروة عن عائشة قالت

 »حسن صحيح غريب «وقال الرتمذي 

 »فيه نظر « قال البخاري كال، خملد بن خفافقلت 

وابن اجلارود ) ٢٢٤٣(وابن ماجه ) ٣٥١٠(، أخرجه أبو داود وتابعه مسلم بن خالد الزنجي 
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وصححه احلاكم وأقره ) ٥/٣٢٢(والبيهقي ) ٢/١٥(واحلاكم ) ٢/٢٠٨(والطحاوي ) ٦٢٦(

 الذهبي

 »منكر احلديث «سلم بن خالد الزنجي قال البخاري مقلت 

 وهو شديد التدليس وقد عنعن فال تقبل متابعته وقد تابعهام كذلك عمر بن عيل املقدمي،و 

لد بن خفاف ومسلم بن  وألن هذا احلديث معروف من رواية خم،)٥/٣٢٢(ي أخرجها البيهق

  عنعنة املقدمي  فليست العلة جمرد،خالد الزنجي

بن جريج عن الزهري عن ا  عنإبراهيممصعب بن من طريق ) ٦/٢٦٦(ورواه ابن عدي  

  »اخلراج بالضامن«  قال¢عروة عن عائشة عن النبي

ا يروي هذا ابن أ ذئب عن خملد  «قال ابن عدي إ بن خفاف وهذا منكر عن الزهري و

 عن ابن ومصعب هذا قال ، وقد روي هذا عن ابن جريج عن بن أ ذئب عن خملدعن عروة

 »وليس هذا من حديث الزهري ،جريج عن الزهري عن عروة

 امليزان »منكر احلديث «وقال ابن عدي »يف حديثه نظر « قال العقييلإبراهيممصعب بن 

)٤/١١٨( 

ديث ابن أ عن ح) يعين البخاري(ًسألت حممدا « )١/١٩١( الرتمذي يف العلل الكبري وقال

  فقالقىض أن اخلراج بالضامن ¢ أن النبيبن خفاف عن عروة عن عائشة عن خملد ذئب

 هشام  فحديث فقلت لهقال ال أعرف له غري هذا احلديث وهذا حديث منكر خملد بن خفاف

ا رواه مسلمفقال ؟ عن أبيه عن عائشةبن عروة   بن خالد الزنجي ومسلم ذاهب احلديث إ

 قال  فلم يعرفه من حديث عمر بن عيلقد رواه عمر بن عيل عن هشام بن عروة فقلت له

 قلت له  ال أعرف أن عمر بن عيل يدلس؟فقال حممد ؟ ترى أن عمر بن عيل دلس فيهقلت له

 وال ،ًريرا روى هذا يف املناظرة إن ج قال حممد بن محيدفقال رواه جرير عن هشام بن عروة

 »ف حممد حديث هشام بن عروة يف هذا البابوضع يدرون له فيه سامعاً

 كتاب النكاح

َتزو« حديث -١٩٢ َفقراء ُجواَ َ َ ُيغنكم ا ُ ُْ ِ ُ« 

 ال أصل له

ُتمسوا الرالْ«  حديث-١٩٣ ِ َزق بالنَ  »كاحْ

 ضعيف
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من حديث مسلم بن خالد عن ) ١٤٩( كام يف املقاصد  يف تفسريه والديلميرواه الثعلبي 

  بهمرفوعاً صالح عن ابن عباس أسعيد بن 

 »ومسلم فيه ل وشيخه «السخاويوقال  

 »منكر احلديث « وآخرون وقال البخاريأمحد ضعفه مسلم بن خالد الزنجي 

َوأنكحوا األي‹  عن هذا احلديث الضعيف قول ا تعاىلويغين  َُ َْ ِ ْامى منكم والصاحل من َ َ ْ
ِ ِ َِ ِ ُ َ

إمائكم إن يكونوا فقراء َعبادكم و َ َ ُ ُ ُ ُ َُ َِ ِْ َ ْ َ
ِ ِ ْ يغنهم الله من فضِ َ ِ ُ ُْ ِ ِ ٌله والله واسع عليمُ َ َِ َِ ٌ ِ ُ  ]٣٢النور[›ِ

ُإياكم«  حديث-١٩٤ َ وخرضِ ْ ِمن الدَاءَ َ« 

 موضوع

 وجزة أن سعيد بن دينار عن ى بحيي نا  قالمن طريق الواقدي) ١٦٧(اه القضاعي رو 

» نَمإياكم وخرضاء الد «مرفوعاً د بن عبيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أ سعيد اخلدرييزي

 »املرأة احلسناء يف املنبت السوء «من؟ قال وما خرضاء الدفقيل

اه رو « يف ختريج اإلحياءقياالعروقال ) ٢/٣٨ ( إحياء علوم الدين يفالغزايلوذكره  

 تفرد ، قال الدارقطيناخلدري سعيد أ والرامهرمزي يف األمثال من حديث ، يف األفرادالدارقطين

 » وهو ضعيفبه الواقدي

  بالكذبأمحد مرتوك وقد رماه قدي الواقلت 

 فإذا أصابه املطر ينبت نباتاً ناعامً هيتز ،، ثم يركبه السايف البعر جتمعه الريح»نَالدم« 

 )٣/١٤٥(التلخيص احلبري  من اخلبيثوحتته الد

ُأعلنوا الن«  حديث-١٩٥ ِ ْ ِ وارضب،ِ يف املساجدُوهْ واجعلُ،َكاحَ  »ِفوفوا عليه بالدْ

   هبذا اللفظضعيف

من طريق عيىس بن ) ٧/٢٩٠(والبيهقي ) ٥/٢٤٠(وابن عدي ) ١٠٩٥(الرتمذي  رواه 

أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه  «¢سول ا قال رميمون عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت

 »يف املساجد، وارضبوا عليه بالدفوف

 » أحدكم ولو بشاةِْوُيولْ « زيادةالبيهقي وعديوعند ابن  

 »فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها وال يغر هبا « زيادةالبيهقيوعند  

 األنصاري وعيىس بن ميمون البابهذا حديث حسن غريب يف هذا  «وقال الرتمذي 

 »وعيىس بن ميمون الذي يروي عن ابن نجيح التفسري هو ثقة يضعف يف احلديث

 »عيىس بن ميمون ضعيف «وقال البيهقي 
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عيىس بن ميمون ضعيف  «وقال) ٢/٦٢٧( يف العلل املتناهية اجلوزيواحلديث ذكره ابن  

 »ًجدا ال يلتفت إىل ما روى

 ٍاسم من وجه آخرعن الق وروي

وأبو نعيم يف احللية ) ٧/٢٩٠(والبيهقي ) ٣/٧(وابن عدي ) ١٨٩٥( رواه ابن ماجه

 عبد أطريق خالد بن إلياس عن ربيعة بن من ) ٤/١٣٧(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٣/٢٦٥(

 »أعلنوا هذا النكاح، وارضبوا عليه بالغربال «¢الرمحن عن القاسم عن عائشة عن النبي

 »أظهروا النكاح «البيهقي اخلطيب وولفظ

، اتفقوا و اهليثم العدوي خالد بن إلياس أبإسنادهيف  « يف زوائد ابن ماجهوقال البوصريي

 »عىل ضعفه، بل نسبه ابن حبان واحلاكم وأبو سعيد النقاش إىل الوضع

 بن أمحدفيه خالد بن إلياس قال  «وقال) ٢/٦٢٧( يف العلل املتناهية اجلوزيوذكره ابن 

  يرويوقال ابن حبان  ال يكتب حديثه ليس بيشءحييىوقال   هو مرتوك احلديثحنبل

 »املوضوعات عن الثقات، ال حيل كتب حديثه إال تعجباً

 »أعلنوا النكاح «والثابت من هذا احلديث هو 

وابن حبان يف ) ٥١٤٥ (األوسطوالطربا يف ) ٢/١٦٤(والبزار ) ١٦٠٧٥ ( أمحدرواه 

) ٨/٣٢٨(وأبو نعيم يف احللية ) ٧/٢٨٨(والبيهقي ) ٢/١٨٣(واحلاكم )  موارد-١٢٨٥(الصحيح 

من طريق عبد ا بن وهب ثنا عبد ا بن األسود عن عامر بن عبد ا بن الزبري عن أبيه أن 

 »أعلنوا النكاح « قال¢رسول ا

 وأقره الذهبي» اإلسنادهذا حديث صحيح  «وقال احلاكم 

شيخ ال أعلم  « ذكره ابن حبان يف الثقات وقال أبو حاتم القريش عبد ا بن األسود قلت 

طين يف سؤاالت الربقا له ق وقال الدار)٥/٢( اجلرح والتعديل »روى عنه غري عبد ا بن وهب

  حسنفاحلديث »مرصي ال بأس به «)٢٥٠(

ِلفرجكم فال ينظر إىل اُدََحأ َعَإذا جام«  حديث-١٩٦ ْ َ فإنه يورث العمى،َ َ ُ ِ  ، الكالمُك وال ي،ُ

ُفإنه يورث ِ َاخلرس ُ َ« 

  موضوع

 ومن حديث ابن عباس ، من حديث أ هريرة)٢/٢٧١(أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات 

  بشطره األول

  بن حممد بن يوسف وهو ساقطإبراهيمحديث أ هريرة فيه 
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  يدلس رش تدليس وهو،بقية من رواية ،وحديث ابن عباس

وأفاض رمحه ا يف بيان وضع هذين احلديث يف السلسلة » موضوع « الشيخ األلباوقال

 فانظرمها ومابعدمها) ١٩٦(و) ١٩٥( رقم الضعيفة حديث

 »ينِ مُرآه والِ اِن رسولِ مُُهْتَيأَما ر« حديث -١٩٧

 ًضعيف جدا 

نا كامل   طريق حممد بن القاسم األسديمن) ٢٥١ص (¢رواه أبو الشيخ يف أخالق النبي  

ما أ رسول «  قالت عائشة ريض ا عنها قال،أراه عن ابن عباس عن أ صالح أبو العالء

 وال ،¢ وما رأيته من رسول ا،الثوب عىل رأسه ، يرخي من نسائه إال متقنعاًً أحدا¢ا

 »رآه مين

   كذاببن القاسم األسديحممد 

 وفيه بركة بن حممد احللبي وهو ،» قط¢ما رأيت عورة النبي« )٢/٤٧(ابن عدي وعند 

   كذابأيضاً

 بسند فيه راوية جمهولة) ٦٦٢(جه وعند ابن ما

ِريكم يف املَخ«  حديث-١٩٨ ُ ُ ََِتائْ ِ كل خفيْ َ ِف احلاذُ َ  احلاذ؟ ُ وما خفيف، ا يا رسوَلقيل ِ

َ الذي ال أهل لَقال ْ  »ٌلَدَو ُه والَ

 باطل

جلراح حدثنا من طريق رواد بن ا) ١١/٢٢٥(و) ٦/١٩٨(اخلطيب يف تاريخ بغداد رواه  

  فذكره ¢ قال رسول ا عن حذيفة قالسفيان عن منصور عن ربعي

 تفرد به رواد وهو قال الدارقطين «وقال) ٢/٦٣٥( يف العلل املتناهية اجلوزيوذكره ابن  

 أمحدوقال   كان قد اختلط ال يكاد يقوم حديثهي يف الضعفاء وقال وقد أدخله البخار،ضعيف

 » مناكريأحاديث حدث رواد عن سفيان بن حنبل

هذا حديث  «أيضاًوقال ) ٢/١٣٢( علل احلديث »هذا حديث باطل «حاتم أبووقال 

مل فيه  حمفوظ واحلغري « وقال الزركيش»طرقه كلها ضعيفة «وقال العراقي) ٢/٤٢٠ (»منكر

 )٣/٤٩٨( القدير فيض »عىل رواد

ُثَالث ال ت«  حديث-١٩٩ ْ الصالة إذا آنتُرَؤخٌ َ ْنازة إذا حرضتَ واجل،ُ َ َ َ ْ إذا وجدت ُمَ واألي،ُ َ َ َ
ًكفؤا ْ ُ« 
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  ومعناه صحيحضعيف

) ١٦٣-٢/١٦٢(واحلاكم ) ١٤٨٦(ماجه  وابن )١٠٨١(والرتمذي ) ٨٢٨ (أمحدرواه  

 بن عبد ا اجلهين عن حممد بن من طريق عبد ا بن وهب عن سعيد) ١٣٣ -٧/١٣٢(والبيهقي 

يا عيل  « قال له¢ طالب أن رسول اأ بن  طالب عن أبيه عن جده عيلأ بن عمر بن عيل

ً الصالة إذا آنت، واجلنازة إذا حرضت، واأليم إذا وجدت كفؤارهاثالثة ال تؤخ ّ ِ َ« 

  فقط»ا اجلنازة إذا حرضتال تؤخرو «بن ماجه وعند ا 

تصلإسناده وما أرى ،هذا حديث غريب «وقال الرتمذي   « 

 ، وما أظنه إال ومهاً سعيد بن عبد الرمحن اجلمحياكموقع عند احل

ُوأقره الذهبي» ديث غريب صحيحهذا ح «وقال احلاكم  َ 

تصل قلت   ل احلاجمهول حممد بن عمر بن عيلو ليس هو بصحيح، ليس 

 ) ٢/٦٣ (»الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية«وقال ابن حجر يف 

 »أخرجه الرتمذي و احلاكم بإسناد ضعيف« 

ِاع العلم ب أفخاذ النساءَض«  حديث-٢٠٠ ِ َ ْ َ ُ ِ َ« 

 باطل ال أصل له 

ُإذا جاءكم من ترضون دينه وخلُقه«  حديث-٢٠١ َُ ُ َ َْ َِ َ َ َْ ْْ َ فزوَُ ْكن وا ت تفعل، إالجوهَ ِفتنة يف األرضُ ٌ ْ ِ 

ٌوفساد كبري ٌ« 

 ضعيف

  وعبد ا بن عمر، هريرةأ، وزوي من حديث أ حاتم املر 

 فأما حديث أ حاتم املز

) ٧/٨٢( يف السنن الكربى البيهقيو) ٧٦٢( يف الكبري رقم الطرباو) ١٠٨٥ (الرتمذيفرواه  

 بن هرمز عن حممد وسعيد  عن عبد اإسامعيل من طريق حاتم بن) ١/٢٥( يف الكىن والدوال

 من ترضون دينه وخلقه إذا جاءكم «¢ قال رسول ا قالم املزت حاأابين عبيد عن 

  يا رسول ا وإن كان فيه؟ قالقالوا» فأنكحوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبري

  مراتثالث» إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه«

 له صحبة، وال نعرف له عن أبو حاتم املزهذا حديث حسن غريب، و «الرتمذيوقال  

 » غري هذا احلديث¢النبي

َ نسباملً ضعيف جدا، عبد ا بن هرمز هو عبد ا بن مسلم بن هرمز إسناده قلت  ِ  إىل ُ
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وقال عمرو » ضعيف «النساداود ووقال ابن مع وأبو» يف ليس بيشءضع «أمحدجده، قال 

 عن الثقات ما ال ان يرويك« وقال ابن حبان» ليس بقوي« حاتموقال أبو» ليس بيشء «بن عيل

 ليست بالكثرية ومقدار أحاديثله «عديوقال ابن » يشبه حديث األثبات فيجب تنكب روايته

 )٣٠-٦/٢٩( هتذيب التهذيب »ضعيف «وقال يعقوب بن سفيان» ما يرويه ال يتابع عليه

 وحممد وسعيد ابنا عبيد جمهوالن 

  هريرةأوأما حديث 

وابن حبان يف ) ٤٤٩ (األوسطوالطربا يف ) ١٩٦٧(وابن ماجه ) ١٠٩٠( فرواه الرتمذي 

من طريق ) ١١/٦١(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ١٦٥-٢/١٦٤(واحلاكم ) ٢/١٢٥(جروح امل

 قال رسول  هريرة قالأ عن رصينيمة البن وثليامن عن حممد بن عجالن عن اعبد احلميد بن س

  فذكره¢ا

ليس  « معوقال ابن» ما أرى به بأساً «أمحد عبد احلميد بن سليامن قال ، ضعيفإسنادهو 

 وقال مرة» ضعيف «وقال النسا» غري ثقة «داودوقال أبو» ضعيف «املديينوقال ابن » بيشء

ليس  « احلاكمأمحدوقال أبو »  يف احلديثبالقوي يكن  «نوقال يعقوب بن سفيا» ليس بثقة«

 )٦/١١٦( التهذيب »ضعيف احلديث «الدارقطينوقال »  عندهمبالقوي

 )٣/٣٢٨( انظر هتذيب التهذيب  وليس هو زفر بن وثيمةيمة جمهولوابن وث 

 وقيل ،رصي الن وقيل، عن وثيمة وقيل، عن ابن وثيمة وقيل، عن أ وثيمةوقد قيل 

  مما يدل عىل أنه جمهول،البرصي

 »اإلسنادهذا حديث صحيح  «ومع كل هذا قال احلاكم  

يمة ال  كان غري ثقة، ووثعبد احلميد هو أخو فليح، قال أبو داود«  بقولهالذهبيوتعقبه  

َيعرف ْ ُ« 

 بن سعد عن قد خولف عبد احلميد بن سليامن يف هذا احلديث، فرواه الليث« وقال الرتمذي 

ُو يعد  وحديث الليث أشبهقال حممد ً مرسال¢ هريرة عن النبيأابن عجالن عن  َ 

 »حديث عبد احلميد حمفوظاً

حمد اإلمام حممد بن إسامعيل البخاري،قلت   قطعاً منأي ً مرسال؛قولهو  ويعين 

 ثنا نوح بن ذكوان من طريق عمرو بن عاصم الكال) ٧٠٧٤ (األوسط يف الطرباورواه  

 مرفوعاً هريرة به أ عن يعن حممد بن عجالن عن سعيد املقربأبو أيوب 

» ه غري حمفوظةأحاديث «عديوقال ابن » ليس بيشء جمهول «حاتمنوح بن ذكوان قال أبو

ليس « أمحدوقال احلاكم أبو » ًمنكر احلديث جدا جيب التنكب عن حديثه« وقال ابن حبان
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 )١٠/٤٨٤( هتذيب التهذيب » بواطيلأحاديثحيدث ب « الساجيوقال» بالقوي

 وأما حديث عبد ا بن عمر

 عن نافع عن ابن عمر أنسمن طريق عامر بن مطر ثنا مالك بن ) ٥/٧٣(فرواه ابن عدي  

 إال تفعلوا تكن فتنة يف ،إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه «¢ قال رسول اقال

 » كبرياألرض وفساد

  يه ذهب إلخالفاً ملاًة جدا ال يقوي بعضها بعضاً  طرقه ضعيففاحلديث عامر بن مطر كذاب 

جموع هذه الطرقبعض الفضالء   فحسنوه 

ْختريوا لنطفكم وأن« حديث -٢٠٢ َ ُ َِ ُ ِ ُ َ ُكحواَ َاألكفاء ِ ْ  »حوا إليهمِوأنك َ

 ًضعيف جدا

 خلطاب وعمر بن ا،أنسروي من حديث عائشة، و  

 فأما حديث عائشة

) ٣٧٤٦ (الدارقطينو) ٢/١٩٥ (عديوابن ) ٢/١٦٣(واحلاكم ) ١٩٦٨(فرواه ابن ماجه  

 عن هشام بن عروة عن  اجلعفري بن عمران احلارثمن طريق) ١/٢٦٤(واخلطيب يف التاريخ 

  فذكره¢ قال رسول اأبيه عن عائشة قالت

 عديولفظ ابن  

 »ضعوها إال يف األكفاءختريوا لنطفكم وال ت « 

   عن هشام بن عروة بهإبراهيمورواه احلاكم من طريق عكرمة بن  

 »اإلسنادهذا حديث صحيح  «وقال احلاكم

  بقولهالذهبيوتعقبه  

 »هم، وعكرمة ضعفوهاحلارث مت « 

 »كان يضع احلديث عىل الثقات « احلارث قال ابن حبانقلت 

 ولفظه) ٣٧٤٥ (الدارقطين رواه وتابعه أبو أمية بن يعىل،

إياكم والزنج، فإنه أنكحوا إىل األكفاء، وأنكحوهم، واختاروا لنطفكم، «   » مشوهٌقلَْخ و

ال حتل الرواية عنه إال  «، وقال ابن حبانالدارقطين ضعفه إسامعيلوأبو أمية بن يعىل هو  

 )٤/٤٩٣(امليزان  »للخواص

 )٣٧٤٤ (الدارقطين أيضاً رواه ، صالح بن موىسأيضاًوتابعه  

 وقال اجلوزجا» ليس بثقة «أيضاًوقال » ليس بيشء «وصالح بن موىس قال ابن مع 
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ليس  ً،ضعيف احلديث منكر احلديث جدا «حاتموقال أبو »ضعيف احلديث عىل حسنه«

ال يكتب  «النساوقال » لح صاأمنكر احلديث عن سهيل بن  «وقال البخاري» يعجبين حديثه

 )٤/٤٠٤(التهذيب   وضعفه ابن حبانأمحد و يرضه » مرتوك احلديث،حديثه، ضعيف

وحممد بن ) ٢/٢٩٨( رواه ابن حبان يف املجروح ،يد الس حممد بن مروانأيضاًوتابعه  

 ي كذابدمروان الس

  آخر عن عائشةوله طريق

 ن عن القاسم بن حممد عن عائشة قالتمن طريق عيىس بن ميمو) ٥/٢٤٢ (رواه ابن عدي

ّ أشباه إخواهنن وأشباه أخواهتنَنِْد فإن النساء يل؛ختريوا لنطفكم «¢قال رسول ا ّ« 

 يروي« وقال ابن حبان» منكر احلديث« عيىس بن ميمون هو القريش املد قال البخاري 

 )٣/٣٢٥(زان املي» ليس حديثه بيشء «وقال ابن مع»  كلها موضوعاتأحاديث

 علل احلديث »هذا حديث باطل ليس له أصل «حاتموحديث عائشة هذا قال أبو 

)٤٠٤-١/٤٠٣( 

 )١/٢٦٤(تاريخ بغداد  وضعفه اخلطيب البغدادي من مجيع طرقه 

 أنسوأما حديث 

 بن عمرو بن أمحد ثنا إسحاق بن أمحدحدثنا ) ٣/٣٧٧ (األولياءنعيم يف حلية أبوفرواه 

 عن عيينة ى ثنا سفيان بنحيي ثنا عبد امللك بن ي الساملإبراهيمحدثين عبد العظيم بن الضحاك 

ختريوا لنطفكم واجتنبوا هذا  « قال¢ بن مالك عن النبيأنس عن الزهريزياد بن سعد عن 

  » مشوهٌالسواد فإنه لون

 »  نكتبه إال من هذا الوجهالزهريغريب من حديث زياد و «نعيمل أبووقا

ْ ومن دون ابن قلت  مثل  من أن يرويوأجل من هذا  بريءعيينة ما عرفتهم، وابن عيينةَ

 هذه املنكرات

 »فيه جماهيل «وقال) ٢/٦١٣( يف العلل املتناهية اجلوزيوذكره ابن 

 وأما حديث عمر بن اخلطاب

مه أ ن عبيد ا عن عمن طريق سليامن بن عطاء عن مسلمة ب) ٣/٢٨٦(فرواه ابن عدي  

 »ا لنطفكم وعليكم بذوات األوراك فإهنن أنجبوختري « قال¢ عن عمر عن النبيمشجعة

 وقال أبو زرعة» يف حديثه مناكري «البخاري قال ،ي اجلزرالقريشسليامن بن عطاء هو  

 مشجعة أ عن عمه عبد ا اجلهين عن مسلمة بن شيخ يروي «وقال ابن حبان» منكر احلديث«

التهذيب  »منكر احلديث «حاتم وقال أبو» ة ال تشبه حديث الثقاتأشياء موضوع بن ربعي
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)٤/٢١١( 

ِتزوجوا يف احلجز «  حديث-٢٠٣ ْ ُُ َ َالعرق ِح فإنِالصالَ ْ
ٌدساس ِ َ« 

 موضوع

 ¢ قال رسول اأنس عن الزهريمن طريق املوقري عن ) ٧/٧٢(رواه ابن عدي  

 فذكره

  ن حممد كذاباملوقري هو الوليد ب 

 نبت واألصلَ هو املزُْجواحل

من طريق حممد بن عبد الرمحن بن البيلام عن أبيه عن ابن عمر ) ٦/١٧٩(وروى ابن عدي  

ِيا فالن أقل «ً رجال وهو يويص¢ سمعت رسول اقال ِين تعش حرا، وأقل من الدَ َِ ً  من ُ

ِالذنوب هين عليك املوت، وانظر يف أي ن
ْ ُ َ ولدك فإن العرق دساسب تضعاصَ ِ« 

   وقد تقدم، مرتوك متهم بالكذبحممد بن عبد الرمحن بن البيلام 

  معناها هنا األصلصابِن 

 »اْوُوُْضوا وال تُبَِرتْاغ« حديث -٢٠٤

 مرفوعاًال أصل له 

 روي بنحوه عن عمر بن اخلطابو

 بن ن عبد اعاصم عأ طريق من ) ١/١٦٧(رواه ابن قتيبة الدينوري يف عيون األخبار  

  » إنكم قد أضويتم فانكحوا يف النزائع،يا بين السائب« ل عن ابن أ مليكة أن عمر قالمؤم

  وابن أ مليكة  يدرك عمر،ل ضعيفملؤما عبد ا بن ،اإلسنادومع وقفه فهو ضعيف 

  هتاج يف غري عشري وهي املرأة التي تزو،مجع نزيعة »النزائع«

َ فيجيء الولد ضاوياً؛قريباتكم  تزوجواوال ،تزوجوا الغرائب ومعناه  ً مهزواليأ َ

ال تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد خيلق « حديث) ٢/٣٠٠(وذكر الغزايل يف اإلحياء 

 »ضاوياً

ا يعرف من قلتً معتمداًقال ابن الصالح  أجد له أصال« وقال خمرجه العراقي  قول  إ

 احلر يف غريب إبراهيم رواه  قد أضويتم فانكحوا يف النوابغعمر أنه قال آلل السائب

 »احلديث

   والنوابغ حتريف، كام تقدم»النزائع « الصوابقلت
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ُرشاركم عزابكم«  حديث-٢٠٥ ُ ُ َ
ِ« 

 ضعيف

 رس املازب ذر، وعطية بن أ هريرة، وأوي من حديث ر 

 هريرة أأما حديث ف

من ) ٣/٤٣(وابن عدي ) ٤٤٧٦ (األوسط  املعجموالطربا يف) ٢٠٤٢ (فرواه أبو يعىل 

 هريرة أ عن عبيد ا بن عمر عن صالح موىل التوأمة عن زومي املخإسامعيلطريق خالد بن 

 ¢أل سمعت رسول ا ، عز وجل بزوجة الو  يبق من أجيل إال يوم واحد للقيت قال

 »رشاركم عزابكم «يقول

 الكامل »يضع احلديث عىل ثقات املسلم«  املخزومي قال ابن عديإسامعيلخالد بن  

 وصالح موىل التوأمة ضعيف لكن احلمل فيه عىل خالد) ٣/٤١(

 )٢٥٨ -٢/٢٥٧(وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات  

  هريرةأوله طريق آخر عن  

ى بن أ كثري حيي عن األوزاعير عن  بن السفمن طريق يوسف) ٧/١٦٣(رواه ابن عدي  

  منرشاركم عزابكم، ركعتان من متأهل خري« ¢عن أ سلمة عن أ هريرة قال رسول ا

 »سبع ركعة من غري متأهل

  وقد تقدميوسف بن السفر كذاب 

  ذرأوأما حديث 

 حممد بن  طريقمن) ٢١٣٤٢( يف املسند أمحدوعنه ) ١٠٣٨٧( يف املصنف الرزاقفرواه عبد  

اف بن كَ رجل يقال له ع¢دخل عىل رسول ا راشد عن مكحول عن رجل عن أ ذر قال

» وال جارية؟ «ال، قال قال»  هل لك من زوجة؟،يا عكاف« ¢برش التميمي، فقال له النبي

خوان من إًأنت إذا « وأنا مورس بخري، قال قال» وأنت مورس بخري؟«  قال،وال جارية قال

، لو كنت يف النصارى كنت  ،ابكم رشاركم عز،تنا النكاحنُ إن من س، من رهباهنمالشياط

رَ أبا،ابكمل موتاكم عزوأراذ  ،سون؟ ما للشيطان من سالح أبلغ يف الصاحل من النساءلشيطان 

إهنن صواحب أيوب اف كَا، وحيك يا عََنءون من اخلاملرب  أولئك املطهرون،تزوجونإال امل

؟ قال فقال له برش بن عطية»فُسْرُف وكُوسُوي رجل كان يعبد ا «  ومن كرسف يا رسول ا

ائة عام  يصوم النهار ويقوم الليل، ثم إنه كفر با العظيم يف ،بساحل من سواحل البحر ثال

ّسبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة ا عز وجل  ا ببعض ما كان منه  ثم استدرك،ّ

إال فأنت من املذبذب تزو، وحيك يا عكاف،فتاب عليه   قال،جين يا رسول ا زوقال» ج و
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ة بنت كلثوم احلمريي«  »قد زوجتك كر

  ومتنه منكر، ذرأ ضعيف جلهالة الراوي عن إسنادهو 

 وأما حديث عطية بن برس

ان ) ٨٦-١٨/٨٥(الكبري والطربا يف ) ٦٨٥٦(فرواه أبو يعىل   والبيهقي يف شعب اإل

ى عن حيية بن الوليد عن معاوية بن من طريق بقي) ٢/٣٣٥( املجروح  وابن حبان يف)٧/٣٣٧(

اف كَع جاء سليامن بن موىس عن مكحول عن غضيف بن احلارث عن عطية بن برس املاز قال

  ذر املتقدمأث فذكره بنحو حدي ¢بن وداعة اهلاليل إىل رسول ا

ى هو الصديف حيي وقد عنعن، ومعاوية بن  رش تدليسسُ ضعيف لضعف بقية، مدلإسنادهو 

 ضعيف

 إسنادهوليس يف ) ٣/٣٥٦(ولبقية متابع وهو الوليد بن مسلم، رواه العقييل يف الضعفاء الكبري  

  ىحيي العلة يف ضعف معاوية بن َْت فبقيغضيف بن احلارث،

اف بن كَعطية بن برس عن ع«  مجاعة يف الصحابة، وقال العقييلُهَ عدوعطية بن برس

ُعطية بن برس عن عكاف بن وداعة  يقم «  عن البخاري أنه قالوروى » وال يتابع،وداعة َ

 »حديثه

ييز الصحابة اإلصابةويف  بة عن معاوية ع رواه أشعث بن شقال ابن منده «)٢/٤٩٦ ( يف 

 »ًجيلة عن سليامن بن موىس زاد فيه رجال بينهاممن ب عن رجل حييىبن 

من طريق ) ٣/٣٥٦(والعقييل يف الضعفاء الكبري ) ٣٨٠(ورواه الطربا يف مسند الشامي  

 قال ¢اف بن وداعة اهلاليل أن رسول اكَ مكحول عن عطية بن برس عن ع عنبن سنان برد

 فذكره

 ه اضطراب وفي، ضعيفإسناده احلديث فباجلملة 

ِجهنعقوهلن يف فرو«  حديث-٢٠٦  يعين النساء »ِ

 باطل ال أصل له

 »نهوخالفو نِشاوروه«  حديث-٢٠٧

 هبذا اللفظ  لهباطل ال أصل

من حديث حفص بن عثامن بن عبيد ) ٤٠٠(وقد روى العسكري يف األمثال كام يف املقاصد  

 » خالفهن الربكة يف فإن،الفوا النساءخ« عمر قال ا بن عبد ا بن عمر قال

 لَ، واإلسناد معض راويه حفصاً جمهولأنه موقوف فإنوهذا مع  
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 وقال السخاوي 

ًال يفعلن أحدكم أمرا حتى يستشري فإن  جيد من  أنسبل يروى يف املرفوع من حديث « 

 لمي ومن طريقه الدي، اللأخرجه ابن يستشري فليسترش امرأة ثم ليخالفها فإن يف خالفها الربكة

 اهلاشمي عن إبراهيم بن الوليد الفحام حدثنا كثري بن هشام حدثنا عيىس بن أمحدمن حديث 

 )٤٠٠( املقاصد »ًعمر بن حممد عنه به، وعيىس ضعيف جدا مع انقطاع فيه

َ صلح احلديبية وعمل كام يف حديث£ أم سلمة¢ستشار النبيوقد ا  ا أشارت بهِ   

َة املَطاع«  حديث-٢٠٨ ِرأةُ َ ٌدامةَن ْ َ َ« 

 موضوع

  وعائشة،وي من حديث زيد بن ثابتر 

 أما حديث زيد

من طريق عنبسة بن عبد الرمحن عن حممد بن زاذان عن أم سعد ) ٥/٢٦٢(فرواه ابن عدي  

  فذكره ¢قال رسول ا بنت زيد بن ثابت عن أبيها قال

 اجلرح »كان يضع احلديثوك احلديث،مرت «حاتمعنبسة بن عبد الرمحن قال أبو

 )٦/٤٠٣(والتعديل 

 وأما حديث عائشة

ةأطريق حممد بن سليامن بن من ) ٣/٢٦٢(وابن عدي ) ٤/٧٤(فرواه العقييل    عن  كر

 »طاعة النساء ندامة «¢ قال رسول اتهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال

ة عن هشام بن عروة ببواطيل ال أصل هلاأحممد بن سليامن بن « وقال العقييل   » كر

و يروه عن هشام إال ضعيف، وحدث به عن هشام خالد بن الوليد « وقال ابن عدي 

ة هذاأاملخزومي وهو أضعف من ابن   » كر

 )٢/٢٧٢(واحلديث ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات  

َهلَكت«  حديث-٢٠٩ ِجاُل ح أطاعت الرَ َ ََ ْ  »َساءلن اِ

 ضعيف

وأبو نعيم يف أخبار أصبهان ) ٤/٢٩١(واحلاكم ) ٢/٤٣(وابن عدي ) ٢٠٣٣٤ (أمحدرواه  

 ¢ بكرة أن رسول اأ بكرة عن أبيه عن أمن طريق بكار بن عبد العزيز بن ) ٢/٣٤(

نشأ ً ساجدا، ثم أِّكان بشري يبرشه بظفر جند له عىل عدوهم ورأسه يف حجر عائشة، فقام فخر

اآلن هلكت الرجال « ¢ أمرهم امرأة، فقال النبيَِيلَيسائل البشري، فأخربه فيام أخربه أنه و
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 ثالثاً» إذا أطاعت النساء، هلكت الرجال إذا أطاعت النساء

 وأقره الذهبي» اإلسنادهذا حديث صحيح « وقال احلاكم 

 »ضعيف«  الضعفاء وقد قال الذهبي نفسه يف،بكار بن عبد العزيز ضعيف ، كالقلت 

َال مهر«  حديث-٢١٠ ْ ِ أقل مَ َ َن عرشةَ َ ِ دراهمْ
َ َ« 

 موضوع

  عن عطاءأرطاةجاج بن من طريق مبرش بن عبيد حدثين احل) ٣٥٥٩ (الدارقطينرواه  

نكحوا النساء إال األكفاء، ُال ت «¢قال رسول ا وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد ا قال

 »، وال مهر دون عرشة دراهماألولياء وال يزوجهن إال

 »ه ال يتابع عليهاأحاديثمبرش بن عبيد مرتوك، « الدارقطينوقال  

  ضعيفأرطاةبن واحلجاج    مبرش بن عبيد كذابقلت 

 وقال السخاوي

 ً نجد هلذا أصال، يعين العرشة يف  يقول سمعت سفيان بن عيينةأمحدوقد قال اإلمام « 

اً من حديدل بن سعد يف الواهبةويعارضه حديث سه هىانت املهر متفق   التمس ولو خا

 )٧٢٧(املقاصد  »عليه

َلَعبد ُساء النَالْولَ«  حديث-٢١١ ِ ّ ا حقاًُ َ ّ حقاًُ َ« 

 موضوع

 عن أبيه عن سعيد بن يمن طريق عبد الرحيم بن زيد العم) ٥/٢٨٣ (عديرواه ابن  

 فذكره ¢قال رسول ا طاب قالاملسيب عن عمر بن اخل

 »وهذا حديث منكر، وال أعرفه إال من هذا الطريق« وقال ابن عدي 

  عبد الرحيم بن زيد العمي كذابقلت 

 )٢/٢٥٥( يف املوضوعات اجلوزيواحلديث ذكره ابن 

 من )٢/١٣٤( يف الثقفيات كام يف الآللئ والثقفي) ٢/٣٠(م يف أخبار أصبهان نعيوروى أبو 

لوال املرأة لدخل « ¢قال رسول ا  قالأنسطريق برش بن احلس عن الزبري بن عدي عن 

 »الرجل اجلنة

 »برش مرتوك« السيوطيوقال  

 وتعقبه ابن عراق بقوله 

 )٢/٢٠٤( تنزيه الرشيعة »ً فال يصلح حديثه شاهدا،اعبل كذاب وض« 
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ُ جدهنٌثَالث« حديث -٢١٢ ِهزهلن جدِجد و ِ ُ ُ ْ  »ْكاح، والطالق، والرجعة النَ

 ضعيف

 ، وأ ذر، وأ الدرداء، وفضالة بن عبيد، وعبادة بن الصامت،روي من حديث أ هريرة 

 وابن عباس

 نما حديث أ هريرة فله عنه طريقافأ

 والطحاوي )٢٠٣٩(وابن ماجه ) ١/٢٢٣(والرتمذي ) ٢١٩٤( رواه أبو داود الطريق األول 

واحلاكم ) ٣٥٩٣(والدارقطين ) ٧١٢(وابن اجلارود يف املنتقى ) ٢/٥٨(يف رشح معا اآلثار 

من طريق )١٤٦٩٤(ويف معرفة السنن واآلثار ) ٧/٣٤١(والبيهقي يف السنن الكربى) ٢/١٩٨(

َعبد الرمحن بن حبيب بن أردك ثنا عطاء بن أ رباح عن يوسف بن ماهك عن أ هريرة قال ْ َ 

  فذكره¢قال رسول ا

 »حديث حسن غريب «وقال الرتمذي 

هذا حديث صحيح اإلسناد، وعبد الرمحن بن حبيب هذا هو ابن أردك من  «وقال احلاكم 

 »ثقات املدني

) ٢/٥٥٥(أي عبد الرمحن بن أردك، وقال يف امليزان » فيه ل« وتعقبه الذهبي بقوله 

وذكر الذهبي حديثه هذا يف ترمجته يف »  منكر احلديثلنساوقال ا صدوق، وله ما ينكر«

 امليزان

وابن حبان وتلميذه احلاكم متساهالن يف التوثيق؛ ) ٧/٧٧(وقد ذكره ابن حبان يف الثقات  

ِّل  «فيقدم جتريح النسا عىل توثيقهام لعبد الرمحن هذا، ولذلك قال ابن حجر يف التقريب

 »احلديث

وهو خمتلف  «) ٣/٢١٠(فقال يف التلخيص احلبري   عن كالمه يف التقريبوغفل ابن حجر 

 »ووثقه غريه فهو عىل هذا حسن يث منكر احلدفيه، قال النسا

 عىل توثيق ابن حبان واحلاكم لعبد الرمحن بن حبيب، ن ألنه مبينَسَوهذا التحس ليس بح 

 »نكر احلديثم « قول النسا مقابل فهو ساقط يف،ومها متساهالن

ا هو ابن حبان ال  «) ٦/٢٢٥(وقال األلبا يف اإلرواء   ليس بحسن، ألن الغري املشار إليه إ

 »غري

مع أنه ذكر كالم احلاكم عقب » وهو من ثقات املدني « احلاكموغفل رمحه ا عن قول 

  مها ابن حبان واحلاكم كام تقدمفالغري خترجيه احلديث

ذا الطريق أنه ضعيف، راويه عبد الرمحن بن حبيب بن أردك  يوثقه واخلالصة يف ه 
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 يعارضة األحوذ » يصح «ولذلك قال ابن العر» منكر احلديث« معترب، وقال النسا

)٥/١٥٦( 

من طريق غالب عن احلسن عن أ هريرة عن ) ٦/٥( رواه ابن عدي الطريق الثا

   فذكرهقال ¢النبي

 وفيه علتان

، ذكره ابن عدي يف الكامل وروى له هذا يغالب هو غالب بن عبيد ا اجلزر األوىل 

 »له أحاديث منكرة امل «احلديث يف ترمجته وقال

 )٣/٣٣١(وقال الذهبي يف امليزان  

 » مرتوك وقال الدارقطين وغريه، ليس بثقةقال ابن مع « 

  أ هريرة عىل الراجح فإن احلسن  يسمع من االنقطاعالثانية 

 وأما حديث عبادة بن الصامت فله عنه طريقان

من طريق عبد ا بن ) زوائد-١١٩ص(ث بن أ أسامة يف املسند  رواه احلارالطريق األول 

ال جيوز اللعب يف « ال ق¢هليعة ثنا عبيد ا بن أ جعفر عن عبادة بن الصامت أن رسول ا

َح، والعتاق، فمن قاهلن فقد وجالطالق، والنكا ثالث ْ َ َ« 

إسناده ضعيف، فيه علتان   و

  هليعة ضعيف لسوء حفظه بن عبد ااألوىل 

  االنقطاع، عبيد ا بن أ جعفر ال يعرف له سامع من الصحابةالثانية 

طريق من ) ١/٢٨١( رواه ابن أ حاتم يف التفسري كام يف تفسري ابن كثري الطريق الثا 

ادة بن الصامت يف حييى بن عبد احلميد حدثنا أبو معاوية عن إسامعيل بن سلمة عن احلسن عن عب

َوال﴿ قول ا تعاىل ًخذوا آيات اللّه هزواَ تتَ ُْ ُ ِ ِ َ ْ ُ  كان الرجل عىل عهد  قال]٢٣١البقرة[﴾ِ

قول، كنت ي أعتقت، و كنت العباً، ويقول زوجتك ابنتي، ثم يقول يقول للرجل¢النبي

َوال تت﴿ العباً، فأنزل ا َ ًخذوا آيات اللّه هزواَ ُْ ُ ِ ِ َ ْ ُ ثالث من قاهلن العباً  «¢ فقال رسول ا﴾ِ

 » الطالق، والعتاق، والنكاحغري العب فهن جائزات عليهأو 

إسناده ضعيف جدا،    بن عبد احلميد متهم برسقة احلديث، وإسامعيل بن سلمة  حييىًو

  ةأجد له ترمج

 وأما حديث فضالة بن عبيد

من طريق ابن هليعة حدثين عبد ا بن أ جعفر عن ) ٧٨٠(فرواه الطربا يف الكبري  

ثالث ال جيوز  « قال¢حنش بن عبد ا السبأي عن فضالة بن عبيد األنصاري عن رسول ا
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 » الطالق، والنكاح، والعتقاللعب فيهن

فقد رواه كام تقدم يف الذي قبله عن عبيد ا بن أ جعفر عن  وقد خلط فيه ابن هليعة 

 عبادة بن الصامت، ثم رواه هنا عن عبد ا بن أ جعفر عن حنش عن فضالة مرفوعاً

رواه الطربا وفيه ابن  «وقال) ٤/٣٣٥(وحديث فضالة هذا ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد  

 »ل الصحيحهليعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجا

 بل ضعيف لسوء حفظه وختليطه وقد وضح يشء ؛ليس بحسن» حديثه حسن « قولهقلت 

 من ذلك يف هذا احلديث

» نصب الراية« فلم يورده يف ختريج هذا احلديث يف وحديث فضالة هذا مما فات الزيلعي 

ثالث  «ديثَوصدر به الكالم يف ختريج ح) ٣/٢٠٩(وقد أورده ابن حجر يف التلخيص احلبري 

   خترجيه هلذا احلديث يف اإلرواءوغفل عنه الشيخ األلبا فلم يذكره يف» ّجدهن جد

 وأما حديث أ ذر

 بن حممد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر إبراهيمعن ) ١٠٢٤٩(فرواه عبد الرزاق يف املصنف  

 العب فعتاقه َمن طلق وهو العب فطالقه جائز، ومن أعتق وهو «¢قال رسول ا قال

 »جائز، ومن أنكح وهو العب فنكاحه جائز

إسناده واه جدا فيه علتان  ًو ٍ 

 بن حييىحممد بن أ حييى األسلمي، رماه بالكذب   بنإبراهيم بن حممد هو إبراهيم األوىل 

، وعيل بن املديين كام يف امليزان   )٥٨ -١/٥٧(سعيد القطان، وحييى بن مع

 ألن صفوان بن سليم  يدرك أبا ذر الغفاري ولذلك قال ابن حجر يف  االنقطاع،الثانية 

وهذه العلة الثانية غفل عنها الشيخ األلبا فلم يذكرها يف » وهو منقطع «) ٣/٢٠٩(التلخيص 

 يف اإلرواء تضعيفه هلذا اإلسناد

 وأما حديث أ الدرداء

عن عمرو بن عبيد عن احلسن عن  حييى بن أ إبراهيممن طريق ) ٥/١٠٩(فرواه ابن عدي  

ّمن طلق أو أنكح أو أعتق وزعم أنه العب فهو جد « قال¢أ الدرداء عن النبي ِ َ« 

إسناده واه جدا فيه ثالث علل  ًو ٍ 

  بن أ حييى كذابإبراهيم األوىل 

 يعىن منقطع» احلسن عن أ الدرداء مرسل « االنقطاع، قال أبوزرعة الثانية 

، فلم يذكروه يف ختروحديث   هلذا  همجيأ الدرداء هذا فات الزيلعي وابن حجر واأللبا

  لأللبا، واإلرواء البن حجر، والتلخيص للزيلعي نصب الراية  يف كتاب كل منهمديثاحل
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 ¢ قال رسول اعن أ الدرداء قال «) ٤/٢٤٦(وقد أورد اهليثمي يف جممع الزوائد  

رواه الطربا وفيه إسامعيل بن مسلم  « وقال اهليثمي»تاق فهو كام قالعمن لعب بطالق أو 

 »امل وهو ضعيف

 الكبري واألوسط والصغري، وقد كفانا ولكين  أجده يف معاجم الطربا الثالثة املطبوعة 

 اهليثمي مؤنته ببيان ضعفه

 وأما حديث ابن عباس

من طريق إسامعيل بن حييى عن ) ١/٢٨١(فرواه ابن مردويه كام يف تفسري ابن كثري  

 يريد الطالق طلق رجل امرأته وهو يلعب ال «سفيان عن ليث عن جماهد عن ابن عباس قال

َوال ﴿ فأنزل ا ًخذوا آيات اللّه هزواَتتَ ُْ ُ ِ ِ َ ْ ُ  » الطالق¢زمه رسول الفأ ﴾ِ

إسناده واه  ع عىل تركه كام يف امليزان  التيمي كذاب جممحييى إسامعيل بن حييى هو أبو ،ٍو

 وليث هو ابن أ سليم يسء احلفظ كثري اخلطأ) ١/٢٥٣(

 د يف نصبِر فلم ي،وحديث ابن عباس هذا غفل عنه أيضاً الزيلعي وابن حجر واأللبا 

 اءالراية وال التلخيص وال اإلرو

 ًوقد روي احلديث عن احلسن البرصي مرسال 

عن عمرو بن عبيد عن  من طريق عيىس بن يونس) ٥/١٠٦ (رواه ابن أ شيبة يف املصنف 

 كنت العباً، ويعتق ثم يراجع كان يف اجلاهلية يطلق الرجل ثم يراجع، يقول «احلسن قال

َوال تت﴿  كنت العباً، فأنزل ا تعاىلويقول َ ًخذوا آيات اللّه هزوا﴾َ ُْ ُ ِ ِ َ ُ  ¢ فقال رسول اِ

 » إ كنت العباً، فهو جائزكح أو نكح، فقال أو حرر، أو أن،من طلق«

إسناده ضعيف جدا مع إرساله، عمرو بن عبيد كذاب كام تقدم   ًو

ًأيضاً عن احلسن مرسال بنحوه، ويف سنده سليامن بن ) ٢/٤٨٢(وقد رواه الطربي يف تفسريه  

 )٢/١٩٦(أرقم وهو مرتوك كام يف امليزان 

ًأيضاً عن احلسن مرسال ) ١/٢٨١(ام يف تفسري ابن كثري ورواه ابن أ حاتم يف التفسري ك 

ترمجته يف هتذيب ِأيضاً ويف إسناده املبارك بن فضالة كثري اخلطأ ويدلّس تدليس التسوية كام يف 

 وقد عنعن هنا) ٣١-١٠/٢٨(التهذيب 

ُ أخربت عن النبيعن ابن جريج قال) ٦/١٣٥(وروى عبد الرزاق يف املصنف  ِ  أنه ¢ُ

 » فقد أجازن طلق أو نكح العباًم «قال

إسناده معضل ال تقوم به حج   قال إذا قال ابن جريج «ة، وقد قال اإلمام أمحد بن حنبلو

ناكري ُفالن وقال فالن وأخربت جاء  ِ  )٦/٤٠٤(هتذيب التهذيب  »ُ
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 وعيل بن أ ، عمر بن اخلطاب وهم،وقد روي احلديث موقوفاً عن مجاعة من الصحابة 

  وكلها ضعيفة،عود، وأ الدرداءلب، وعبد ا بن مسطا

 فأما أثر عمر بن اخلطاب

 بن عمر عن عبد الكريم أ أمية عن إبراهيمعن ) ٦/١٣٤(فرواه عبد الرزاق يف املصنف  

 الطالق، والصدقة،  الالعب فيهن واجلاد سواءٌثالث «جعدة بن هبرية أن عمر بن اخلطاب قال

ْ واهلدي والنذر وقال طلق بن حبيبعبد الكريمقال » والعتاقة َ 

إسناده واه، عبد الكريم أبو أمية هو عبد الكريم بن أ املخارق مرتوك كام يف امليزان   ٍو

)٢/٦٤٦( 

 وروي أيضاً عن عمر بلفظ 

 » العتق، و الطالق، والنكاح، والنذرأربع جائزة يف كل حال « 

من طريق حجاج عن سليامن بن سحيم عن سعيد ) ٥/١٠٥(رواه ابن أ شيبة يف املصنف  

  فذكرهبن املسيب عن عمر قال

 املسيب  يسمع من  وسعيد بن يسء احلفظ،أرطاةن وهذا إسناد ضعيف، حجاج هو اب 

  منقطعفاإلسناد ،عمر إال نعيه للنعامن بن مقرن عىل املنرب

 وروي أيضاً عن عمر بلفظ 

 »لطالق، والعتاق، والنكاح النذر، واأربع مقفالت « 

من طريق حممد بن إسحاق عن عامرة بن عبد ا ) ٧/٣٤١(رواه البيهقي يف السنن الكربى  

  فذكره قال®سمع سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب

 وهو منقطع كالذي قبله 

 َوأما أثر عيل بن أ طالب

ابر عن عبد ا بن نجي عن عيل عن الثوري عن ج) ٦/١٣٤(فرواه عبد الرزاق يف املصنف  

 وليس يف احلديث إحدى قال»  النكاح، والطالق، والعتاقة والصدقةثالث ال لعب فيهن« قال

  ال أدري أيتهن هي؟، النكاح أو الطالق أو العتاقةاخلصال الثالث

إسناده ضعيف جدا، جابر هو جابر بن يزيد اجلعفي الكذاب  ، وعبد ا بن نجي قال ًو

 )٥/٢١٤(التاريخ الكبري  »فيه نظر «فيه البخاري

 وأما أثر عبد ا بن مسعود

عن ) ٩/٣٤٣(ومن طريقه الطربا يف الكبري ) ٦/١٣٣(فرواه أيضاً عبد الرزاق يف املصنف  

من طلق العباً أو نكح العباً فقد  « أخرب عبد الكريم أن ابن مسعود قالابن جريج قال
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 »جاز

إسناد   ابن مسعود ضعيف النقطاعه ب عبد الكريم وهو

 وأما أثر أ الدرداء

ولفظ ابن أ ) ٦/١٣٤(صنف وعبد الرزاق يف امل) ٥/١٠٥(فرواه ابن أ شيبة يف املصنف  

 ولفظ عبد الرزاق»  النكاح، والعتاق، والطالقلعب هبن ُثالث ال ي «شيبة

 »الطالق، والعتاقة النكاح، وّثالث الالعب فيهن كاجلاد « 

إسنادمها ضعيف، ألنه من طريق احلسن البرصي عن أ الدرداء، واحلسن البرصي    و

 يسمع من أ الدرداء فهو منقطع

، ومع هذا االضطراب ال تصلح   مما سبق يتب أن احلديث ضعيف األسانيد مضطرب امل

 أنه من كالم غري ظهر والذي يموقوفاً،رواياته لتقوية بعضها بعضاً، وال يثبت مرفوعاً وال 

  ¢النبي

َأقل«  حديث-٢١٣ هن بركة ُهنَ ًمهرا أك َ َ َْ َ َُُ َ ً ْ« 

  هبذا اللفظه أجد

عناه من حديث ابن عباس، وعائشة، ب     فيها ضعف ويقوي بعضها بعضاًأسانيدولكن ورد 

 أما حديث ابن عباسف

من طريق رجاء بن احلارث ) موارد -١٢٥٥(وابن حبان ) ١١١٠٠(فرواه الطربا يف الكبري  

 »خريهن أيرسهن صداقاً« ¢قال رسول ا عن جماهد عن ابن عباس قال

ه ابن مع وغريه وبقية رجاء بن احلارث ضعف« وقال) ٤/٢٨١( يف املجمع اهليثميوذكره  

 »رجاله ثقات

 وأما حديث عائشة

 من طريق محاد بن سلمة عن) ٧/٢٣٥(البيهقيو) ٢/١٧٨(اكم واحل) ٢٤٩٩٩ (أمحدفرواه  

أعظم النساء بركة أيرسهن «  قال¢ابن سخربة عن القاسم بن حممد عن عائشة عن النبي

 »مؤنة

   الذهبيوأقره » صحيح عىل رشط مسلم« وقال احلاكم 

 »مون ويقال هو عيىس بن مي،عرفُال ي « قال الذهبي نفسه،هولولكن ابن سخربة جم 

 )٤/٥٩٢(امليزان 

 »ليس بيشء « وإن كان هو عيىس بن ميمون فقد قال فيه ابن معقلت 
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من طريق أسامة بن ) ٢/١٨١(واحلاكم )  موارد-١٢٥٦(وابن حبان ) ٢٤٣٥٩ (أمحدوروى  

ن املرأة تيسري ُإن من «  قال¢زيد عن صفوان بن سليم عن عروة عن عائشة أن رسول ا

 »يسري صداقها، وتيسري رمحهاخطبتها، وت

 الذهبيقره وأ» صحيح عىل رشط مسلم «ل احلاكموقا 

 ن احلديثَسَ فيه ضعف وهو ح هو الليثيأسامة بن زيد 

خيار نساء أمتي أحسنهن وجهاً  «مرفوعاً عنها إسنادوللديلمى بال « السخاويوقال  

 »ًوأرخصهن مهرا

 يقوي  باألسانيد السابقة ابن عباس وعائشةا حديثْ ولكن فهو كال يشءإسنادهو بال  قلت 

 بعضهام بعضاً

َمن تزوج«  حديث-٢١٤ ََ َ ً امرأةْ َ ًا  يزده ا إال فقراِاهلِمل ْ ْ َ ُ ُْ ِ َ« 

 موضوع

من طريق عمرو بن ) ٥/٢٤٥(نعيم يف احللية وأبو) ٢/١٣٥( حبان يف املجروح رواه ابن 

سمعت   قالأنس عبلة عن أ بن إبراهيمقدوس حدثنا عثامن ثنا عبد السالم بن عبد ال

ًأة لعزها  يزده ا إال ذالمن تزوج امر«  يقول¢النبي ّ ُ ِّ ، ومن تزوج امرأة ملاهلا  يزده ا ِ

 إال دناءة، ومن تزوج امرأة  ©ً إال فقرا، ومن تزوج امرأة حلسنها  يزده ا ©

 » بارك ا له فيها وبارك هلا فيه،جه أو يصل رمحهيتزوجها إال ليغض برصه أو حيصن فر

 لسالم بن عبد القدوس منكر احلديثعبد ا 

هذا حديث موضوع عىل « وقال) ٢/٢٥٨( يف املوضوعات اجلوزيواحلديث ذكره ابن  

قال أبو » ها وجلامهلا ولدينهاتنكح املرأة ملاهلا وحلسب« يح وهو ضد ما يف الصح،¢رسول ا

 عمرو  قال النساعبد السالم يروي املوضوعات، ال حيل االحتجاج به بحال ن حبانحاتم ب

 »بن عثامن مرتوك احلديث

ْال تن«  حديث-٢١٥ ُكحواَ ُساء حلالن ِ ِ
ِسنهنَ ُ حسنهن أن يردهينَىسََعف ِ َْ

ِ
ْ ُ ْ َ ُ ُ ُ« 

 ضعيف

ن زياد بن أنعم من طريق عبد الرمحن ب) ٧/٨٠ (البيهقيو) ١٨٥٩(رواه ابن ماجه  

ال تنكحوا « ¢قال رسول ا األفريقي عن عبد ا بن يزيد عن عبد ا بن عمرو قال

النساء حلسنهن فعىس حسنهن أن يردهين، وال تنكحوا النساء ألمواهلن فعىس أمواهلن أن 

 »تطغيهن، وانكحوهن عىل الدين، فألمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل
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  ضعيفاألفريقيد عبد الرمحن بن زيا 

 ضعيف، د ا بن زياد بن أنعم األفريقي عبإسنادهيف  «وقال البوصريي يف زوائد ابن ماجه 

 » آخرإسنادواحلديث رواه ابن حبان يف صحيحه ب

 نوكالم البوصريي عليه مؤاخذتا 

الوهم   ولعله وقع يف هذا،اإلسناد األفريقي هو عبد الرمحن وليس عبد ا كام يف  األوىل

لبيهقي لعلم أنه ا ولو نظر يف سنن ، ابن ماجه مذكور بالنسبة فقط، فظنه عبد اإسناد يف هألن

 عبد الرمحن

ا روى مثل هذا يف كتابه يف املج  فابن حبانالثانية وهو  وح وليس يف صحيحهرإ

 احلديث الذي قبل هذا

َاحلر « حديث-٢١٦ ِائر صالح البيتَ ْ َ ُ َ ُ
ُ واإلماء ،ِ  »ِالُك البيتَهِ

 موضوع

  بن حممد بن عمر بن يونس اليامميأمحدمن رواية ) ٣٠٤( كام يف املقاصد رواه الثعلبي 

 أ وأنسكنت ب   قالأنس حدثنا يونس بن مرداس خادم  بن يوسف العجيلأمحدحدثنا 

ًقى ا طاهرا مطهرامن أحب أن يل « يقول¢سمعت رسول ا أنس فقال له ،هريرة ً 

» احلرائر صالح البيت، واإلماء فساد البيت« سمعته يقول  وقال أبو هريرة»فليتزوج احلرائر

 »هالك البيت «وقالأ

 السخاويوقال  

 » بن حممد مرتوك كذبه أبو حاتم، ويونس جمهولأمحدو« 

ُتزوج العبد إذا«  حديث-٢١٧ ْ َ َ َ َكمل  فقدَ َ نصفَ ْ َ فلْي،ِدينال ِ َتق اَ ِ يف النصف الباقِ ِ ّ  »يِ

 ضعيف

  وله عنه مخسة طرقأنسروي من حديث  

 الطريق األول

واخلطيب يف ) ٥١٠٠(رقم ) ٧/٣٤٠ (ب َعشالوالبيهقي يف ) ٨٧٩٤ (األوسطرواه الطربا يف  

قال   قال ® ن مالك بأنسمن طريق اخلليل بن مرة عن يزيد الرقايش عن ) ٢/٦٨(ِّاملوضح 

 »إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق ا يف النصف الباقي «¢رسول ا

 وهذا لفظ البيهقي واخلطيب، ولفظ الطربا 

ان فليتق ا يف النصف الباقي فقدمن تزوج«   » استكمل نصف اإل
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ليس « وقال أبو حاتم» منكر احلديث« ً ضعيف جدا، اخلليل بن مرة قال البخاريإسنادهو 

 »ضعيف «ل النساوقا» بقوي

 وقال ابن مع»  حيمل عليهكان منكر احلديث وكان شعبة «أمحدويزيد الرقايش قال  

» مرتوك احلديث «أمحد وقال النسا واحلاكم أبو» ضعيف« أيضاًوقال » ليس حديثه بيشء«

كان من « وقال ابن حبان» فيه ضعف «وقال يعقوب بن سفيان» ليس بثقة «أيضاًوقال النسا 

  »عباد ا البكائ بالليل ولكنه غفل عن حفظ احلديث

 الطريق الثا

من طريق عصمة بن املتوكل ثنا زافر بن سليامن ) ٧٦٤٧ (األوسط الطربا يف أيضاًرواه  

 ¢قال رسول ا  بن مالك قالأنس بن يونس عن جابر عن يزيد الرقايش عن إرسائيلعن 

ان، فليتق ا يف النصف الباقيمن تزوج فقد استكمل «  »نصف اإل

كثري « الساجيوقال » ليس بذاك القوي« زافر بن سليامن وثقه بعضهم، وقال النسا 

 ويكتب ، وعامة ما يرويه ال يتابع عليه، واملاإلسناده مقلوبة أحاديث «نوقال ابن حبا» الوهم

كثري الغلط يف  «وقال ابن حبان»  بالقوييكتب حديثه وليس« ل العجىلوقا» حديثه مع ضعفه

 » فيهٍدقِص واسع الوهم يف اآلثار عىل األخبار

  مرتوك كام تقدمالرقايشوجابر هو اجلعفى مرتوك، ويزيد  

 الطريق الثالث

ان البيهقيوعنه ) ٢/١٦١(رواه احلاكم   من ) ٥١٠١(حديث رقم ) ٧/٣٤١( يف شعب اإل

 حدثنا زهري بن حممد  سلمة التنييسأ حدثنا عمرو بن لخمي بن عيىس بن زيد الأمحدطريق 

من رزقه ا امرأة صاحلة « قال ¢ رسول ان بن مالك أأنسأخرب عبد الرمحن بن زيد عن 

 »نه عىل شطر دينه، فليتق ا يف الشطر الباقيفقد أعا

 الذهبيوأقره » اإلسنادصحيح « وقال احلاكم 

  سلمة قال ابن معأ وعمرو بن  بن عيىس كذابأمحدام فإن  منهوهذه غفلة شديدة 

ْيف حديثه وهم« العقييلوقال » يكتب حديثه وال حيتج به «حاتموقال أبو» ضعيف«  أمحدوقال » َ

 » بن عبد ا فغلط فقلبها عن زهري بواطيل كأنه سمعها من صدقةأحاديثروى عن زهري «

 )٤٤ -٨/٤٣(هتذيب التهذيب 

  » مناكريأحاديثروى عنه الشاميون  «أمحدري بن حممد قال وزه 

 وهذا منها قلت

 هو ابن أمحدو  قال حدثنا عمرو بهأمحدحدثنا ) ٩٧٦ (األوسطواحلديث رواه الطربا يف  
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 مسعود املقديس

 وفيه عبد الرمحن عن األوسط يف الطربارواه « وقال) ٤/٢٧٢( يف املجمع اهليثميوذكره  

 إسنادهوعنه زهري بن حممد و أعرفه إال أن يكون عبد الرمحن بن زيد بن أسلم فيكون  أنس

 »منقطعاً، وإن كان غريه فلم أعرفه

وعبد «  وقال احلاكم، أنه عبد الرمحن بن زيدالبيهقيقد تقدم يف رواية احلاكم و قلت 

 » مأمون ابن زيد بن عقبة األزرق مد ثقةالرمحن هو

 ولكن  يذكر أنسوذكر أنه يروي عن ) ٥/٢٨٤(لبخاري يف التاريخ الكبري وقد ترمجه ا 

 وسأل أباه عنه فقال) ٥/٢٣٣( حاتم يف اجلرح والتعديل أوترمجه ابن  ًفيه جرحاً وال تعديال

 »ما بحديثه بأس«

  سلمة وزهري بن حممدأتبقى علة احلديث يف عمرو بن ف 

 الطريق الرابع

من طريق مالك بن سليامن قال حدثنا هياج ) ٢/٦١٢( يف العلل املتناهية ياجلوزرواه ابن  

من  «¢ قال رسول ا بن مالك قالأنسبن بسطام عن خالد احلذاء عن يزيد الرقايش عن 

 »تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق ا يف النصف الباقي

 اجلوزيوقال ابن  

ا ي¢هذا حديث ال يصح عن رسول ا«  إ  الرقايش وفيه آفات منها يزيد ،ذكر عنهُ و

وفيه هياج قال  مرتوك احلديث النساوقال  ال يكتب عنه يشء كان منكر احلديث أمحدقال 

 » وفيه مالك بن سليامن وقد قدحوا فيهليس بيشء ىحييوقال  مرتوك احلديث أمحد

 الطريق اخلامس

 بن مالك أنس عن أبيه عن يبن زيد العممن طريق عبد الرحيم ) ٥/٢٨٢(رواه ابن عدي  

 »عطي نصف العبادةُمن تزوج فقد أ«  قال¢أن رسول ا

  كذابيوعبد الرحيم بن زيد العم 

مع ضعفها، وبقية الطرق ضعيفة ) ٩٧٦(وسط طرق احلديث رواية الطربا يف األوأقوى 

 ًجدا ال تصلح للتقوية

َاألذ  حديث-٢١٨ َان يف أذن املَ ِ ُ ُ ِولُودُ
ْ ْ 

 ضعيف

  وابن عباس، واحلس بن عيل، رافعأروي من حديث  
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  رافعأأما حديث 

والبيهقي يف ) ٣/١٧٩(واحلاكم ) ١٥١٤(والرتمذي ) ٥١٠٥(داود وأبو) ٢٧٠٧٢ (أمحدفرواه  

ان ) ٩/٣٠٥(السنن الكربى  من طريق سفيان ) ٩٣١(والطربا يف الكبري ) ٨٦١٧(ويف شعب اإل

َ أذن ¢رأيت رسول ا  رافع عن أبيه قالأ بن  عن عبيد اثين عاصم بن عبيد اقال حد

ُ أذيف   احلسن بن عيل ح ولدته فاطمة بالصالةنُ

 »هذا حديث حسن صحيح« وقال الرتمذي 

 »اإلسنادهذا حديث صحيح  «وقال احلاكم 

َعاصم ضعف «وتعقبه الذهبي بقوله  ِّ ُ« 

منكر  « قال أبوزرعة وأبو حاتم، بن عاصم بن عمر بن اخلطابعبيد اعاصم بن  هوو 

َيرت« الدارقطينوقال » احلديث ْ  »لك وهو مغفُ

من طريق محاد بن شعيب عن عاصم بن عبيد ا عن ) ٩٢٦( يف الكبري أيضاًورواه الطربا  

ُ أذن يف أذن احلسن واحلس¢عيل بن احلس عن أ رافع أن النبي َ ح ولدا، وأَ ِ
  بهَرَمُ

 وقال النسا» فيه نظر« البخاريوقال » ال يكتب حديثه« ومحاد بن شعيب قال ابن مع 

امليزان » ليس بالقوي« وقال أبو حاتم» ا ال يتابع عليهأك حديثه مم« عديوقال ابن » ضعيف«

  مداره عىل عاصم بن عبيد ا الضعيفاإلسناد و)١/٥٩٦(

  حديث ابن عباسوأما

ان البيهقيفرواه    بن عبيد أمحد بن عبدان أنا أمحدأخربنا عيل بن ) ٨٦٢٠( يف شعب اإل

 نا القاسم بن مطيب عن أنا احلسن بن عمرو بن سيف السدويسالصفار نا حممد بن يونس 

ُ أذن يف أذ¢ عن ابن عباس أن النبي معبدأصفية عن منصور بن  ُ َولد مون احلسن بن عيل يَ ِ
ُ، 

 َفأذن يف أذنه اليمىن وأقام يف أذنه اليرسى

يواحلسن بن عمرو بن سي     متهم بالكذبف كذاب، وحممد بن يونس هو الكد

 وأما حديث احلس بن عيل

 بن حدثنا جبارة) ٦٢٣(وعنه ابن السين يف عمل اليوم والليلة ) ٦٧٨٠(فرواه أبو يعىل  

قال   مروان بن سا عن طلحة بن عبيد ا عن حس قال بن العالء عنحييى حدثنا املغلس

َمن ولد« ¢رسول ا ِ
ُ ْ َ فأذن يف أذنه اليمىن وأقام يف أذنه اليرسى  ترضه أم  مولود لهَ

 »الصبيان

 بن العالء قال حييىلس ضعيف، وفجبارة بن املغ  مسلسل بالضعفاءً ضعيف جداإسنادهو 

روان بن سا مرتوك ورمي بالوضع، وطلحة بن عبيد ا هو وم» كذاب يضع احلديث «أمحد



١٩٧ 

 

 العقييل جمهول

ِالولَد رس أبيه«  حديث-٢١٩ ِِ َ ُ َ« 

 ال أصل له

ا قال عبد العزيز الديريين يف الدرر امللتقطة يف توجيههوقد « قال السخاوي   إن الولد إ

 فيرسق من طباعه يف اخلري ًرء رجال بل قد يصحب امل،يتعلم من أوصاف أبيه، ويرسق من طباعه

 )٧٠٦(املقاصد  »والرش

ُيشبه ُدَالولَ« حديث -٢٢٠ ِ ْ ُأخوالَه ُ َ ْ َ« 

 ال أصل له هبذا اللفظ

من طريق عيىس بن ميمون عن القاسم بن حممد عن ) ٥/٢٤٢(وقد تقدم ما رواه ابن عدي  

ِختريوا لنطفكم فإن النساء يل« ¢قال رسول ا عائشة قالت ّدن أشباه إخواهنن وأشباه َ َ ْ

 »ّأخواهتن

 وهو حديث باطل، عيىس بن ميمون منكر احلديث يروي املوضوعات 

َما أفلَح صاحب عيال قط«  حديث-٢٢١ ٍ ِ ِ
ُ َ ْ َ« 

 باطل

 عمرو أ بن سلمة أمحد بن حفص السعدي عن أمحدمن طريق ) ١/١٩٠(رواه ابن عدي  

   فذكره¢وة عن أبيه عن عائشة عن النبي عن هشام بن عرعيينةالكويف عن ابن 

 وقال ابن عدي

وهذا   حدث عن الثقات بالبواطيل، ويرسق احلديثالكويف بن سلمة أبو عمرو أمحد« 

 »¢، وهذا منكر عن النبيعيينةالكالم من قول ابن 

 )٢/٢٨١( يف املوضوعات اجلوزيوذكره ابن  

  من حديث أيوب بن نوح املطوعييلميللد) ٥٧٢(واحلديث عزاه السخاوي يف املقاصد  

 مرفوعاً هريرة به أعن أبيه عن حممد بن عجالن عن سعيد املقربى عن 

 وأيوب بن نوح وأبوه  أجد هلام ترمجة 

معىن احلديث أن صاحب العيال يشغله عياله بالتكسب هلم ورعايتهم عن العبادة وطلب و 

كنه حديث باطل كام تقدم، بل إن خيار هذه األمة ًالعلم ونحو ذلك، فهو ال يفلح أبدا، ول

ها   كانوا أصحاب عيال ًعلامً وعمالوأك
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ن امل«  حديث-٢٢٢ َمن  ِ ْ ُ ْ
ُرأة تبكريِ ْ

ِ َ ِ َها باألنثىَ ْ ُ« 

 موضوع

  طالب، وعائشة، وواثلة بن األسقعأروي من حديث عيل بن  

 أما حديث عيل

 بن إسامعيل بن  موىس حممد بن األشعث حدثينحدثنا حممد بن) ٦/٣٠٢(فرواه ابن عدي  

 عن أبيه عن جده جعفر عن أبيه عن جده عيل بن احلس عن أموىس بن جعفر بن حممد حدثين 

ن املرأة أن يكون بكرها جارية« ¢قال رسول ا أبيه عن عيل قال  »من 

 »كان متهامً «حممد بن حممد بن األشعث قال ابن عدي 

 اثلة بن األسقعوأما حديث و

 ابن و) ١٤/٤١٧(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٢/٢( اخلرائطي يف مكارم األخالق فرواه 

حدثنا حكيم بن حزام عن   الوراقإبراهيملم بن سمن طريق ) ٢/٢٧٦(اجلوزي يف املوضوعات 

إن من بركة « ¢ رسول اسقع قال قالالدمشقي عن مكحول عن واثلة بن األالعالء بن كثري 

َوهي  ملن يشاء إناثاًُبََهي﴿ نثى، أ تسمع ا يقول يف كتابهاملرأة تبكريها باأل  ملن يشاء ُبَ

  »رناث قبل الذكو فبدأ باإل]٤٩الشورى[﴾الذكور

 إبراهيم مسلم بن  اخلطيبإسناد ويف ، العبديإبراهيم مسلم بن  اخلرائطيإسناديف وقع  

  الرواة يف اسمه بعضلعل هذا اضطراب من و، الوراق نفسهإبراهيموهو سلم بن 

  قال ابن اجلوزي

 أما سلم فقال كذابون  وقد اتفق فيه مجاعة¢هذا حديث موضوع عىل رسول ا«

بن كثري فقال وأما العالء  مرتوك احلديث وأما حكيم فقال أبو حاتم الرازي  هو كذابحييى

 »ثباتملوضوعات عن األ ا يروي وقال ابن حبان، ليس بيشءحييى وأمحد

  ئشةوأما حديث عا

احلسن بن حممد بن أ هريرة حدثنا عبد  حدثنا) ٢/١٤٩(فرواه أبو الشيخ كام يف الآللئ 

ا بن عبد الوهاب حدثنا سليامن بن سلمة حدثنا يوسف بن عطية حدثنا أبو معمر عباد بن عبد 

رأة عىل زوجها تيسري مهرها وأن من بركة امل« الصمد سمعت عائشة سمعت رسول ا يقول

 »ناثتبكر باإل

 وعباد بن عبد الصمد ،ويوسف بن عطية مرتوك سليامن بن سلمة هو اخلبائري كذاب

 منكر احلديث

ُإن ا يكره ا« حديث -٢٢٣ َ ْ َ َلرجل املطالق الذواقَ َ َْ ِ ُ« 
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 ال أصل له

 »أبغض احلالل إىل ا الطالق ثال أعرفه كذلك، ولكن قد مىض حدي« وقال السخاوي 

 )٢١٠(املقاصد 

ِ ال حيب َ اإن«  حديث-٢٢٤ ِالذواق وال الذواقاتُ ََ ِ« 

 ضعيف

  هريرةأ موىس األشعري، وأروي من حديث  

  موىسأأما حديث 

بقية ثنا  ثنا وهب بن ثنا حممود بن حممد الواسطيحد) ٧٨٤٨ (األوسطفرواه الطربا يف  

ن راشد عن عبادة  بن عيىس عن عامرة ب عن عبد اعبد امللك عن عمرو بن قيس املالحممد بن 

ال تطلقوا النساء إال من ريبة،  «¢قال رسول ا بن نيس حدثين أبو موىس األشعري قال

 »فإن ا ال حيب الذواق وال الذواقات

 )١/٤٢٧( علل احلديث »يء موىس ال جيأعبادة عن « حاتمقال أبو 

 أبو  حدثينهفيكون قول  يعين أنه منقطع ما ب عبادة بن نيس وأ موىس األشعريقلت 

  خطأ من أحد رواته؛موىس

  هريرةأوأما حديث 

 يف األفراد من طريق بكر بن بكار الدارقطين وللديلمي) ٧١٣(السخاوي يف املقاصد فعزاه  

 ،تزوجوا وال تطلقوا«  بلفظمرفوعاً هريرة أعن شهر بن حوشب عن  عروبة عن قتادة أعن 

 »فإن ا ال حيب الذواق والذواقات

  بكار يسء احلفظ ومنكر احلديث، وشهر بن حوشب ضعيف بنوبكر 

ِالطالق  الفساق«  حديث-٢٢٥ ُ ُ ْ ِ َ ُ« 

 ال أصل له

 جازم ،ى يف رشح الرسالة للفاكهاكية حتوقع يف عدة من كتب املال« وقال السخاوي 

  قال السخاوي»ال حتلفوا بالطالق وال بالعتاق، فإهنام من  الفساق  بلفظ¢بعزوه للنبي

 )٤٣٨-٤٣٧( املقاصد »و أقف عليه«

ٍ مشعر وامرأةٍا يف رجل بارك« حديث -٢٢٦ ِ ِمقعر ُ ُ« 

 باطل ال أصل له



٢٠٠ 

 

 وكذلك اآل

ِ ا حيإن«  حديث-٢٢٧ ُ   »ةَل املشعرا ويكره املرأة املشعرانيُجالر بَ

 باطل ال أصل له 

عىن ما نقله السيوطي عن جممع الغرائب للشيخ ، هبذا اللفظُهَرَ أ« قال العجلو  لكنه 

  ويبغض املرأة الزباء- وسكت عليه- بََز إن ا حيب الرجل األعبد القادر الفاريس حيث قال

وحتهىان َ واألزب بفتح اهلمزة والزاي و  )١/٢٥١( كشف اخلفاء »رَع كثري الشدةَ

 كتاب الجهاد

ْاجل واجلر«  حديث-٢٢٨ ُ ُُ ُأةْ ِغرائ َ ُز يضعها اَ ُُ َ َحيث شاء َ َ ُ ْ َ« 

 ضعيف

وابن حبان يف ) ٢٩٧(برقم ) ١/١٩٧(ومن طريقه القضاعي ) ٦٤٥١(رواه أبو يعىل  

  هريرة قالأمن طريق معدي بن سليامن عن ابن عجالن عن أبيه عن ) ٢/٣٨٠(املجروح 

 دينه، واجل واجلرأة غرائز ومروءته عقله، وحسبه ،كرم املؤمن تقواه« ¢سول اقال ر

 ال يبايل أن ال  يقاتل عامّبان يفر من أبيه وأمه، واجلريءاجلف ، حيث شاء وجليضعها ا عز

 »هيؤوب به إىل أهل

 سليامن كان ممن يروي املقلوبات عن الثقات وامللزقات عن معدي بن «وقال ابن حبان 

 »فردثبات، ال جيوز االحتجاج به إذا اناأل

ناكري «وقال أبوزرعة» شيخ «حاتموقال أبو  وقال  »ِّواهي احلديث حيدث عن ابن عجالن 

 »ضعيف «النسا

  عن عمر بنحوهموقوفاًوي ور 

 عن حسان بن فائد عن عمر إسحاق أمن طريق شعبة عن ) ٩/١٧٠(ه البيهقي أخرج 

الشجاعة واجل غرائز يف الناس، تلقى الرجل يقاتل عمن ال يعرف، وتلقى «  قال®

الرجل يفر عن أبيه، واحلسب املال، والكرم التقوى، لست بأخري من فاريس وال عجمي إال 

 »بالتقوى

 ا صحيح موقوفذوه 

َجعتم من اجلهاد األَر« ديث ح-٢٢٩ ِ ِ ِ ُ ِصغر إىل اجلهادَْ ِاألكرب ِ َ ْ َ« 

 ضعيف



٢٠١ 

 

ى بن يعىل عن حييحدثنا  إبراهيم من طريق عيىس بن )٣٨٤(ه البيهقي يف الزهد الكبري روا 

 ¢فقال قوم غزاة ¢ قدم عىل رسول اعن جابر ريض ا عنه قالعن عطاء  ليث

اهدة جم«  وما اجلهاد األكرب؟ قال قالوار إىل اجلهاد األكرب من اجلهاد األصغ،قدمتم خري مقدم«

  »العبد هواه

 » ضعيفإسنادهذا  «وقال البيهقي

وهو من « كالم البيهقي فيه بعد أن ح )٤/١١٤ (ختريج الكشاف يفابن حجر  وقال

النسا  ورده وأ، والثالثة ضعفاء،ى بن يعىل عن ليث بن أ سليمحيي عن إبراهيمرواية عيىس بن 

 » بن أ عبلةإبراهيممن قول  الكىن يف

ا ال يقدح فيهإبراهيم أما عيىس بن قلت   بن يعىل يىحي وأما ، فصدوق تكلم فيه بعضهم 

 وليس هو ، وهو الذي يروي عن ليث بن أ سليم،فهو ابن حرملة التيمي أبو املحياة وهو ثقة

ما يلمح إليه كالم ابن  هو و)٢٤٦٠( السلسلة الضعيفة  يفى بن يعىل األسلمي كام ظن األلباحيي

 بن يعىل األسلمي يف هتذيب حييىى بن يعىل بن حرملة وحيي  وانظر ترمجة كل من،حجر هنا

  الكامل وهتذيب التهذيب

 ًفهو ضعيف كام تقدم مرارا بن أ سليم وأما ليث

) ١/٣٩(زي يف ذم اهلوى  ومن طريقه ابن اجلو)١٣/٥٢٣(رواه اخلطيب يف تاريخ بغداد و

 ¢قدم النبي  رباح عن جابر قالأ قال حدثنا ليث عن عطاء بن  العالءى بنحييمن طريق 

قدمتم خري مقدم، وقدمتم من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد  «¢من غزاة له، فقال هلم رسول ا

؟ قالوما اجلهاد األكرب يا رسول قالوا» األكرب  »هجماهدة العبد هوا« ا

   رواية ابن اجلوزي قد بينته، وهو خطأ، بن أ العالءىحيي ووقع يف تاريخ بغداد

 »كذاب يضع احلديث « بن حنبلأمحدى بن العالء قال حييو

ِنرص ا«  حديث-٢٣٠ َ َ ُاب وخذلَين الشيوخَلشبَ ْ ُ ُِ َ َ« 

 ال أصل له

ٍوقد بحثت عنه كثريا فلم أجده يف يشء من كتب احل 
ُ ْ ِ َ  ديثً

ْا الضحوُكََنأ« حديث -٢٣١  »َ القتاُلُ

 ¢ال أصل له من كالم النبي

 ابن عباس ريض ا  عن)٢٠٢ص ( للسيوطي »الرياض األنيقة« وقد روى ابن فارس كام يف

، ويلبس الشملة، وجيتزئ ال، يركب البعري الضحوك القتأمحد اسمه يف التوراة« عنهام قال



٢٠٢ 

 

 »اتقه، سيفه عىل عبالكرسة

  بن عبد الرمحن الثقفي، وهو كذابوهذا يف سنده موىس

 أن هيود )٢/٤٩١( ونقله عنه أبونعيم يف دالئل النبوة )١/٣٦٧(وروى الواقدي يف املغازي 

الضحوك  (عندهم ¢ أن صفة النبي® األنصاريبين النضري ذكروا ملحمد بن مسلمة 

ولو صح هذا  مي بالكذب مرتوك وقد رقديفالوايف خرب طويل، وهو مع إعضاله ) الالقت

  هم وليس عن ثقاهتم الذين أسلموا فهو عن اليهود املغضوب علياإلسناد

ُهل« حديث -٢٣٢  ةم يعين أهل الذ»َاْنيلََ ما عْمِْهيلََا وعَن ما لَْمَ

 باطل ال أصل له

  )١١٠٣(حديث رقم » السلسلة الضعيفة«قال العالمة األلبا يف  

 وقد اشتهر يف هذه األزمنة املتأخرة عىل ألسنة كثري من اخلطباء والدعاة اطل ال أصل لهب«

يف   فقد جاء فيه، احلنفي يف املذهب»اهلداية« مثل، مغرتين ببعض الكتب الفقهية،واملرشدين

 ، لقوله عليه السالم يف ذلك احلديث،وأهل الذمة يف املبايعات كاملسلم «»البيوع«آخر 

 »وعليهم ما عليهم ،م أن هلم ما للمسلمفأعلمه

رف احلديث الذي أشار إليه   أع)٤/٥٥(» نصب الراية «فقال احلافظ الزيلعي يف خترجيه

 وحديث بريدة وهو ،» كتاب الزكاة« وهو يف ،، و يتقدم يف هذا املعىن إال حديث معاذاملصنف

  )٢٨٩ص(» الدراية « ووافقه احلافظ يف وليس فيهام ذلك،»كتاب السري«يف 

 ، وأن صاحب¢ فقد أشار احلافظان إىل أن احلديث ال أصل له عن رسول اقلت

؛  حديث ابن عباس، وا أعلم، وهو يعين يف زعمه ورود ذلك يف احلديثَمِهَقد و» اهلداية«

 أهل إنك تأ قوماً « إىل اليمن فقالً بعث معاذا¢ أن النبيوهو الذي أشار إليه الزيلعي

  فأعلمهم أن ا، فإن هم أطاعوك، وأ رسول ا، فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال ا،كتاب

  وهو متفق عليهاحلديث» افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم

 ، بل قد جاء ما يدل عىل بطالن ذلك»اهلداية« ما عزاه إليه صاحب، وال يف غريه،فليس فيه

فإذا   أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اُرتُِمأ «حيح يف احلديث الص¢وهو قوله

 وعليهم ما عىل ،مسلم هلم ما لل،فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأمواهلم إال بحقها

 فهذا )٢٩٩(»  الصحيحةاألحاديث« صحيح عىل رشط الشيخ كام بينته يف إسنادهو »املسلم

 ليس ،» وعليهم ما علينا،هلم ما لنا « هذه اجلملة¢ل فيهم الرسولنص رصيح عىل أن الذين قا

ا هم الذين أسلم،هم أهل الذمة الباق عىل دينهم إ  وهذا ،ن غريهم من املرشكِ وم،وا منهم و
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 كان أمريهم ، من جيوش املسلم أن جيشاًث أبو البخرتي فقد حد،هو املعروف عند السلف

 ؟ قال يا أبا عبد ا أال تنهد إليهم فقالوا،فارس  من قصورًقرصا حارصوا ،سلامن الفاريس

ا أنا رجل « فقال هلم، فأتاهم سلامن، يدعو¢دعو أدعهم كام سمعت رسول ا منكم  إ

 وإن ، وعليكم مثل الذي علينا، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا، ترون العرب يطيعونين،فاريس

 أخرجه الرتمذي » وأنتم صاغرون، وأعطونا اجلزية عن يد،عليه تركناكم ،أبيتم إال دينكم

  من طرق عن عطاء بن السائب عنه) ٤٤٤ و٤٤١ و٥/٤٤٠ (أمحد و»حديث حسن «وقال

 بعض الفقهاء من  لتبين املوضوعة والواهية سبباًاألحاديثولقد كان هذا احلديث ونحوه من 

 فاملذهب ، الصحيحةحاديث خمالفة لأل أحكاماً،ن وغري واحد من العلامء املعارصي،املتقدم

 وديته كديته مع ثبوت ، فيقتل املسلم بالذمي، يرى أن دم املسلم كدم الذميًاحلنفي مثال

  وذكرت هناك من تبناه من العلامء،)٤٥٨(نقيض ذلك يف السنة عىل ما بينته يف حديث سبق برقم 

لكالم عليه اليوم طاملا سمعناه من كثري من وهذا احلديث الذي نحن يف صدد ا املعارصين

 ويزعمون أن اإلسالم سوى ب الذمي ، يتبجحون به،اخلطباء واملرشدين يرددونه يف خطبهم

فأحببت  ¢ وهم ال يعلمون أنه حديث باطل ال أصل له عن رسول ا،واملسلم يف احلقوق

 األلبا تهى كالم العالمةان » ما  يقل¢نسب إىل النبيُ حتى ال ي،بيان ذلك

وإن مما «  عىل ما تقدمة وقال فيه زياد)٢١٧٦( برقم »السلسلة الضعيفة« األلبا يفه وكرر

َأفنجعل املسلم كاملجرم﴿ لنصوص أخرى قطعية كقوله تعاىليؤكد بطالنه خمالفته  َْ ْ ْ ِْ ِ ُ ُْ َ ِ ِ ْ ُ ََ َ ْ ما لَكم َ ُ

َكيف حتكمون َْ ُْ ُ َْ َال يقتل مسلم بكافر «¢ه وقول،]٣٥القلم[﴾َ للمسلم عىل املسلم  « وقوله،»ُ

 وكل »ا اليهود والنصارى بالسالموال تبدؤ « وقوله،احلديث » إذا لقيته فسلم عليهمخس

  صدق عنوان كتابنا هذا يف ومن هنا يظهر جلياً مما اتفق العلامء عىل صحتهااألحاديثهذه 

 منهم عىل مر الدهور والعصور ً فطاملا رصفت كثريا،» يف األمةوأثرها السيئ  الضعيفةاألحاديث«

 ، وليس ذاك يف العامة فقط، ال فرق يف ذلك ب العقائد واألحكام واألخالق والسلوك،عن دينهم

 فإن هذا احلديث الباطل، قد تلقاه بالقبول بعض ، وها هو املثال ب يديك،بل ويف بعض اخلاصة

 وبنوا عليه من ، وأشاعوه ب الشباب املسلم يف كتاباهتم وحمارضاهتم،مياب اإلسالتُالدعاة والك

 »ألحكام ما  يقل به عا من قبلا

عن بريدة ريض ا ) ١٧٣١(ويف صحيح مسلم برقم  وزيادة عىل كالم العالمة األلبا أقول

اصته بتقوى ا ومن  عىل جيش أو رسية أوصاه ىف خً إذا أمر أمريا¢كان رسول ا عنه قال

 اغزوا و ال ، قاتلوا من كفر با،اغزوا باسم ا ىف سبيل ا«  ثم قالً،معه من املسلم خريا

ثلوا وال تقتلوا وليدا املرشك فادعهم إىل ثالث  وإذا لقيت عدوك من ،ًتغلوا وال تغدروا وال 



٢٠٤ 

 

 فإن ،ثم ادعهم إىل اإلسالم ، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم-أو خالل -خصال 

 وأخربهم ، ثم ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين،أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم

 فإن أبوا أن يتحولوا منها ، وعليهم ما عىل املهاجرينفلهم ما للمهاجرينأهنم إن فعلوا ذلك 

 وال ، عىل املؤمن جيريذيال عليهم حكم ا أهنم يكونون كأعراب املسلم جيريفأخربهم 

 فإن هم أبوا فسلهم اجلزية فإن هم ، إال أن جياهدوا مع املسلمءء يشييكون هلم ىف الغنيمة والف

 » فإن هم أبوا فاستعن با وقاتلهم،أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم

ثم ادعهم إىل التحول من « ¢قوله« )٦/١٦٩ (» مسلم صحيحرشح« قال النووي يف 

 وعليهم ما عىل ،فلهم ما للمهاجرين وأخربهم أهنم إن فعلوا ذلك ،م إىل دار املهاجرينداره

 جيري عليهم ، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أهنم يكونون كأعراب املسلم،املهاجرين

، وال يكون هلم يف الغنيمة والفيء يشء إال أن جياهدوا مع حكم ا الذي جيري عىل املؤمن

 فإن فعلوا ، أهنم إذا أسلموا استحب هلم أن هياجروا إىل املدينةمعىن هذا احلديث ؛»املسلم

إال فهم أعراب كسائر ،ذلك كانوا كاملهاجرين قبلهم يف استحقاق الفيء والغنيمة وغري ذلك  و

 وال ، فتجري عليهم أحكام اإلسالم،أعراب املسلم الساكن يف البادية من غري هجرة وال غزو

ا يكون هلم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها،هلم يف الغنيمة والفيءحق  إ  قال ، و

وال يعطى أهل   قال،الفيء لألجناد الصدقات للمساك ونحوهم ممن ال حق له يف الشافعي

 •نتهى كالم النووي ا »الفيء من الصدقات

ا ذلك إذا أسلموا  املهاجرينن وعليهم ما عىل للمهاجريهلم ما ه وفيه بيان جيل أنقلت  إ

 كتاب الطب النبوي

ُآخر «  حديث-٢٣٣
 »َ الطبالِ

 ال أصل له

ل ُأنه بعد انقطاع طرق الشفاء يعالج به، ولذا كان أحد ما مح كالم معناه «وقال السخاوي 

 )٣٩( املقاصد » الشفاءعليه النهي عن ال وجود طريق مرجو

َعدَامل« حديث -٢٣٤ ْ واحلم،ِاءُت الدَْيب ُةِ
ِة رأس الدواءَيِ

َ َُ ْ ُ« 

 ال أصل له

 )١١٧(وقد تقدم يف كتاب الصيام برقم  

َاتقوا ذوي الع«  حديث-٢٣٥ ِ َ  »ِاتَاهُ
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 باطل ال أصل له

ُاحذروا«  حديث-٢٣٦ َ ِصفر الوجوه ْ
ْ ُُ َ ْ ُ« 

 موضوع

 أنسروي من حديث ابن عباس، و 

 سأما حديث ابن عبا

 بن حممد بن أمحد بن حممد بن مهدي عن أمحدعن أ سعيد ) ١/١/٢١(رواه الديلمي ف

 عن عمران بن حدير عن عكرمة عن احلباباحلسن البلخي عن رجاء بن نوح البلخي عن زيد بن 

 يف لِ فإنه من غ،رَهَس ة أولِ فإنه إن  يكن من ع،احذروا صفر الوجوه« مرفوعاًابن عباس 

 »للمسلم قلوهبم

 ورجاء بن نوح البلخي  أجد له ترمجة كذاب سن البلخي بن حممد بن احلأمحد

 أنسوأما حديث 

من حديث محاد بن املبارك عن الرسي بن ) ٦٦(فرواه أبو نعيم يف الطب كام يف املقاصد  

 مرفوعاً به أنس عن رجل عن األوزاعي عن إسامعيل

 ٍ فيه راو مبهماإلسنادو  كذابإسامعيلن  بيوالرسمحاد بن املبارك جمهول،  

ْإياَك واألشقر األز«  حديث-٢٣٧ ََ ََ ْ ِمن حتت ه فإن؛َقَرِ ْ َ ِقرنه ِ ِ
ْ َإىل قد َ ِمهَ ٌمكر وخديعة وغدر ِ ْ َ ٌ ْ َِ َ ٌ ْ« 

 موضوع

 ) ٢٣٣(املقاصد  »، و يسنده ولدهمرفوعاًذكره الديلمي عن ابن عمر  «قال السخاوي 

ا ذكرته هنا إ    يف كتاب الطب ملناسبته للذي قبلهو

ُُأصل كل« حديث -٢٣٨ ْ ُاء الربدةَ دَ َ ْ َ
ٍ« 

  ضعيف

  سعيد اخلدري، وابن عباس، وعيلأ الدرداء، وأ و،أنسروي من حديث  

 أنسأما حديث 

) ١١٩( والدارقطين يف العلل كام يف املقاصد نعيم واملستغفري معاً يف الطب النبويفرواه أبو 

ام بن من   بهمرفوعاً أنسجيح عن احلسن البرصي عن ن طريق حممد بن جابر عن 

من طريق ) ٢/٨٣(وابن عدي يف الكامل ) ١/٢٣٥(وكذلك رواه ابن حبان يف املجروح  

ام به  حممد بن جابر احللبي عن 

 وقال ابن حبان
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ثقات كأنه املتعمد  أشياء موضوعة عن الًحلديث جدا، يرويام بن نجيح امللطي منكر ا« 

 »هلا

 )١/٣٥٩(وقال الذهبي يف امليزان  

عامة ما يرويه ال يتابعه عليه الثقات  وقال ابن عدي  فيه نظروقال البخاري حييى وثقه« 

 »وهو غري ثقة

 قال الذهبي

 »حممد بن جابر هذا حلبي، لعل البالء منه«

 وقد سبقه ابن عدي بقوله 

َُ احلديث من حممد بن جابر احللبي ألنه جمهول ال يعرف، ومن أجله ألعل البالء يف هذا«  ِ« 

ام وهو اآلإسامعيلولكنه  يتفرد به فقد رواه  قلت    بن عياش عن 

  الدرداءأوأما حديث 

ام بن نجيح إسامعيلمن طريق ) ١/١٦٩(فرواه العقييل يف الضعفاء الكبري    بن عياش عن 

ْأصل كل داء الربد « قال¢ الدرداء عن النبيأعن احلسن عن     هكذا من غري تاء يف آخره»َ

 » قد روى غري حديث منكر ال أصل لهام بن نجيح األسدي «وقال العقييل

 وعلة احلديث األصلية هو ، بن عياش ضعيف إذا روى عن غري الشاميإسامعيلو قلت 

 ام بن نجيح

  سعيد اخلدريأوأما حديث 

من طريق دراج عن ) ٣/١١٤(وابن عدي ) ١١٩(نعيم يف الطب كام يف املقاصد فرواه أبو 

  من غري تاء»أصل كل داء الربد« ¢ سعيد اخلدري قال النبيأيثم عن اهل أ

 » سعيد فيها ضعفأ اهليثم عن أ دراج عن أحاديث«  بن حنبلأمحدقال  

  عن أ اهليثم يف كتاب الصالة والصيام رواية دراج بيان ضعفوتقدم الكالم يف 

 وأما حديث ابن عباس

من طريق مسلمة بن عيل عن ابن جريج عن رجل عن ابن عباس ) ٦/٣١٧(فرواه ابن عدي  

ْأصل كل داء الربد«  قال¢عن النبي َ
 من غري تاء »ٍ

  وشيخ ابن جريج مبهم،مسلمة بن عيل هو اخلشين مرتوك 

 وأما حديث عيل

 يف املناوي نعيم يف الطب، وقال أالبن السين و) ١٠٨٧( يف اجلامع الصغري السيوطيفعزاه  

 » كان يضع احلديث بن نجيح امللطيإسحاقوفيه  «)١/٥٣٢(فيض القدير 
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 قال السخاوي يف روايات هذا احلديث

وقد رواه عباد بن   من عللهأنسوقد قال الدارقطين عقب حديث  ومفرداهتا ضعيفة« 

  وجعله الزخمرشي يف الفائق من كالم ابن وهو أشبه بالصواب،ر عن احلسن من قولهمنصو

 ،ثون بإسكان الراء رواه املحد قال أهل اللغة يف كتاب التصحيفالدارقطين قال مسعود

َوالصواب الرب ة يعين بالفتح وهي التخمة، ألهنا تربد حرارة الشهوة، أو ألهنا ثقيلة عىل املعدة َدَ

 »إذا ثبت وسكن برد نِم ، الذهاببطيئة

ُاحلجامة « حديث -٢٣٩ ُتكرهِ َ ْ َ يرجى نفعهاِل النهار، واليف أو ُ ْ  »حتى ينقص اهلالل ُ

 منكر

رواه عبد امللك بن حبيب يف الطب النبوي من رواية عبد الكريم « وقال السخاوي 

 »ًاحلرضمي؛ معضال

ُجامة يف نقرة الرأس تِاحل«  حديث-٢٤٠ ُِ ِ ُ فتجنبوا ذلك،سيانُث النِورْ َ َ َ« 

 موضوع

ح حممد بن سواء عن  رواه الديلمي من حديث عمر بن واصل قال «قال السخاوي 

 » وابن واصل اهتمه اخلطيب بالوضع، السيام وهو حكاية بهمرفوعاً أنسمالك بن دينار عن 

 )٢٩٨(املقاصد 

َداووا مرضاكم بالصد«  حديث-٢٤١ َْ َ ْ  »َِةقُ

 ضعيف

 )١٠٨(وقد تقدم برقم  

ٌيق املؤمن شفاءِر«  حديث-٢٤٢
ِ ِ ُ ْ« 

 ال أصل له 

 )٢٦(وقد تقدم برقم  

َنعم الدو«  حديث-٢٤٣ َ ْ
َء األاِ  » داءُكل من ٌ سليمٌ صحيح،زُرُ

 موضوع

 من حديث محزة الزيات عن أبان بن أ عياش للديلمي) ٧٠٠(قاصد عزاه السخاوي يف امل 

 مرفوعاً به ،أنسعن 

 »وال يصح« وقال السخاوي 
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  أبان مرتوك وقد رماه شعبة بالكذبقلت 

ِ يزدن يف قوة البرصٌثَالثَ «حديث -٢٤٤ َ َْ
ِ ُ َ ِ ِالنظر إىل اخلرضة َ

َ ْ ُ ُ إىل املاء اجلاري،َ ِ و إىل الو،ِ ِه ْجَ و

َاحلسن َ« 

 موضوع

 سعيد أ وعائشة، وجابر، و،يدةوي من حديث عيل بن أ طالب، وابن عمر، وبرر 

 ، وابن عباسأنساخلدري، و

 أما حديث عيل

من طريق احلاكم قال أنبأنا أبو بكر حممد بن ) ١/١٦٣(فرواه ابن اجلوزي يف املوضوعات  

 الزنجا قال سمعت أبا البخرتي  بن عمر عن عبيدأمحد بن هارون الشافعي قال حدثنا أمحد

كنت أدخل عىل الرشيد وابنه قائم ب يديه، فكنت أدمن النظر  وهب بن وهب القريش يقول

ي إال وهو حيب رأس ما أرى أبا البخرت إليه عند دخويل وخروجي، فقال له بعض ندمائه

 تريد أن ،أراك تدمن النظر إىل القاسم ، فلام أن دخلت عليه قال أمري املؤمن ففطن،احلمالن

ا ليس  ث؟ قلتجتعل انقطاعه إليك ليكتب عنك احلدي أعيذك با يا أمري املؤمن أن ترميين 

ا إدما النظر إليه ألن جعفر بن حممد الصادق حدثنا عن أبيه عن جده عيل بن احلس  إ يف، و

إىل  ثالث يزدن يف قوة البرص« ¢قال رسول ا عن أبيه عن جده قال النظر إىل اخلرضة، و

إىل الوجه احل،املاء اجلاري  »سن و

 وقال ابن اجلوزي 

 كذب يف اإلخبار  يف أنه كذاب، وقدُفلََتُ ووهب بن وهب ال خي،هذا حديث باطل« 

ا فيه حمنة واجهة الرشيد  إ ثل هذا الكالم يف حق ابنه، هذا إن ثبت احلديث عن وهب، و

قال  ويغلب عىل ظين أنه هو الذي وضع هذا، ،أخرى وهو أبو بكر الشافعي فإنه ليس بيشء

 بن عمر أحد أمحد  وقال أبو بكر اخلطيبعرفونُال ي عن قوم َثدَح احلاكم أبو عبد ا

 »املجهول

 وأما حديث ابن عمر

أنبأنا عبد الوهاب بن عيل األم عن حممد بن عبد ) ١/١٠٨(فرواه ابن النجار كام يف الآللئ  

 بن أمحد بن عبد ا الدوري حدثنا أمحدا  حدثن أخربنا عيل بن املحسن التنوخياألنصاريالباقي 

 بن حممد بن سليامن الياممي عن أمحد عمر أ القايض قال حدثين من طريق إبراهيم بن إسحاق

 فذهب ابنه العباس ، فطلب املأمون رشبة ماء، بن أكثمحييىجلس املأمون يوماً وعنده  أبيه قال
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ان من أمجل الناس، واستغفل، فجعل املأمون  وك،ى النظر يف وجه العباسحييفأ هبا، فأطال 

 عن الرزاق يا أمري املؤمن حدثنا عبد  فقال،ى من غفلتهحيي فاستيقظ ،ينظر إليه ويضحك

 النظر إىل الوجه احلسن جيلو «¢قال رسول ا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال

 فإن هذا حييى اتق ا يا املأمون وقال فتغري وجه ُهَولَُْجي ضعيف فأحببت أن أَرصَ وب»البرص

 »احلديث كذب عىل رسول ا

 »ةهذا خرب باطل، والقصة خمتلق لسانقال يف ال «وقال السيوطي 

 وله طريق آخر

حدثنا حممد بن محدون الوراق ) ١/١٠٦(رواه احلاكم يف تاريخ نيسابور كام يف الآللئ  

يوب  بن أحييىالوهاب اخلوارزمي حدثنا د ا بن عبد حدثنا عيل بن حممد القبا حدثنا عب

ن ابن عمر املقابري حدثنا شعيب بن حرب عن مالك بن مغول عن طلحة بن مرصف عن نافع ع

إىل الوجه ،النظر إىل اخلرضة ثالث جيل البرص «¢قال رسول ا قال إىل املاء اجلاري، و  و

 »احلسن

 )٢٧٥( املقاصد »يف حديثه نكرة« اخلوارزمي قال أبو نعيمعبد ا  

 وأما حديث بريدة

من ) ١/١٠٦(فرواه ابن السين يف الطب النبوي وأبو احلسن الفراء يف فوائده كام يف الآللئ  

  بن عيىس البرصي حدثنا أبو هالل الراسبي عن عبد ا بن بريدة عن أبيه قالإسامعيلطريق 

زيد يف البرص، والنظر يف املاء يزيد يف البرص، والنظر النظر إىل اخلرضة ي «¢قال رسول ا

 »إىل الوجه احلسن يزيد يف البرص

ليس   وقال النسا، فوثقه أبو داود وأبو نعيم؛أبو هالل اختلف فيه «وقال السيوطي 

 »بالقوي

  فلعل البالء منه، بن عيىس البرصي ما عرفتهإسامعيلو قلت 

 وأما حديث عائشة

من طريق سليامن بن عمرو النخعي ) ١/١٠٦( يف الطب النبوي كام يف الآللئ ونعيمفرواه أب 

قال رسول  عن منصور بن عبد الرمحن احلجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة قالت

النظر يف املاء اجلاري، والنظر يف اخلرضة، والنظر إىل الوجه  ثالث جيل البرص «¢ا

 »احلسن

 »سليامن بن عمرو النخعي كذاب« وقال السيوطي 

 وأما حديث جابر
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 بن حبيب بن سالم امل ثنا ابن إبراهيممن طريق ) ٢٠٢-٣/٢٠١( احللية فرواه أبو نعيم يف 

النظر إىل وجه املرأة « ¢قال رسول أ فديك ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر قال

 » يزيدان يف البرص واخلرضةاحلسناء

 بيب بن سالم امل  أجد له ترمجة بن حإبراهيم 

 من ، الفضلأوقد ذكره الذهبي يف ترمجة حممد بن عبد الرمحن بن عبد ا بن احلارث  

  بن أ أويس حدثنا ابن أ فديك بهإسامعيلروايته عن عباس بن الفضل األسفاطي حدثنا 

 احلديث، وحممد هذا أي هذا» أ بخرب باطل« وقال الذهبي عن حممد بن عبد الرمحن 

  يف غاية النكارةفامل وعىل أي حال  وابن أ أويس قد رمي بالكذب،جمهول

  سعيد اخلدريأوأما حديث 

 بن خالد الكندي قال إبراهيم بن أمحدحدثنا ) ٣٣٧( »اعتالل القلوب«فرواه اخلرائطي يف  

 بن ىحييابوري قال حدثنا ى النيسحييحدثنا حممد بن زكريا بن عاصم قال حدثنا حممد بن 

قال  سعيد اخلدري قال أ الصديق الناجي عن أ الرب عن محاد عن محيد الطويل عن إبراهيم

 »املاء، واخلرضة، والوجه احلسن ثالث جيل البرص« ¢رسول ا

 وعيىس بن ، بن اهليثم بن خالد الكنديأمحدووقع يف الآليل  ،ن دون محاد ما عرفتهمَ وم 

 وقال الساجي »ال يسوى شيئاً «عيىس الرب وثقه بعضهم وقال ابن مع و الرببراهيمإ

 » وهو صدوقأحاديثِكان هيم يف  «األزديوقال » ِصدوق أحسبه كان هيم«

 فيه فاإلسناد ،ى فام عرفتهحيي وإن كان ، عيىس إن كان هو،لعل هذا من أوهامه قلت 

 ظلامت

 أنسوأما حديث 

ومن طريقه ابن اجلوزي يف املوضوعات ) ٣/٢٢٥(اخلطيب يف تاريخ بغداد فرواه  

سعيد احلسن بن عيل بن زكريا حدثنا  حممد بن حممد الطرازي حدثنا أبومن حديث) ١/١٦٢(

النظر إىل  «¢قال رسول ا  بن مالك قالأنسخراش بن عبد ا الطحان حدثنا موالي 

 »حلََ الوجه القبيح يورث الكالوجه احلسن جيلو البرص، والنظر إىل

 » مناكري وأباطيلروى«  بن حممد الطرازي قال اخلطيبحممد 

 أبو سعيد العدوي كذاب يضع احلديثواحلسن بن عيل بن زكريا  

ا رواه بأنس يروه أبو سعيد العدوي عن خراش عن « وقال اخلطيب  إ  » آخرإسناد، و

 ثم ساقه، وهو اآل

 عباسوأما حديث ابن 
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ومن طريقه ابن اجلوزي يف املوضوعات ) ٣/٢٢٦(فرواه اخلطيب يف تاريخ بغداد  

ًمالء حدثنا احلسن بن عيل بن زكريا  بن القاسم العبدي إأمحد حممد بن من طريق )١/١٦٣(
  ابن عباس قال اجلوزاء عنأ بن املفضل عن أبيه عن  برشالبرصي حدثنا برش بن معاذ حدثنا

النظر إىل الوجه احلسن جيلو البرص، والنظر إىل الوجه القبيح يورث « ¢قال رسول ا

 »الكلح

 » سعيد مجاعة، وهو املحفوظ عنهأ رواه عن اإلسنادوهبذا « وقال اخلطيب 

  ولذلك قال ابن اجلوزي، هذاأبو سعيد العدوي آفة احلديث قلت 

 »هذا حديث موضوع، ال نشك أن أبا سعيد هو الذي وضعه« 

ة وهكذا كل طرق هذا احلديث ضعيفة وبعضها أشد ضعفاً من بعض، وهي إما رواي 

  وامل باطل منكر،ْكذاب، أو جمهول، أو صاحب وهم

ُُث ال يعاد صاحبهنَالثَ«  حديث-٢٤٥ ِ ُ َ ُ ُ الرمدٌ ْ وصاحب الرض،َ ُ
ُ وصاحب الدمل،ِسِ

ِ« 

 ًضعيف جدا

ان) ١٥٢ (األوسطرواه الطربا يف    من طريق مسلمة بن )٨٧٥٥ (والبيهقي يف شعب اإل

 فذكره  قال¢ هريرة عن النبيأ جعفر عن أ كثري عن أ بن حييى عن األوزاعيعيل عن 

  كثريأى بن حيي وصحح وقفه عىل »حديث ضعيف« وقال البيهقي 

  مرتوك احلديثومسلمة بن عيل اخلشين 

ُ هو اخلراج والدمل   الصغريُ

ْال تعد  « حديث-٢٤٦ ُ ْمنَ ُال يعودَك َ ْ ُ َ« 

 باطل

 إبراهيم رواه أبو الطيب الغسويل من جهة حديثاًوال أصل له هبذا اللفظ، وذكر السخاوي  

فذكر » باًَسَ أنا أكرم الناس ح،يا أهيا الناس«  فقال¢ا رسول اََنَبطَخ النخعي عن جابر قال

 »دنا مرضاهُانا عومن عاد مرض « وفيهحديثاً

 »وسنده ضعيف« وقال السخاوي 

  أحد من الصحابة من  يسمع من جابر، بل والالنخعي إبراهيم ،هو منقطع قلت 

ُعد من ال يعودَك«  حديث-٢٤٧ ُْ ُْ َ َ ْ« 

 ضعيف
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 عن ُتخربُأ  من جهة أنصاري يقال له قيس قالللديلمي) ٧٢٠(السخاوي يف املقاصد عزاه  

ْعد من ال يعودك«  قال أنه¢النبي ُ« 

 »حديث ضعيف« وقال السخاوي 

 وهو من رواية جمهول عن جمهول 

 »ًوكذا رواه احلر يف اهلدايا له عن أيوب بن ميرسة رفعه مرسال« وقال السخاوي 

 ولكن وال يثبت هذا احلديث وال الذي قبله ومها متعارضان مع ضعفهام واملرسل ضعيف 

 ِ صل من قطعكبابالثا يدخل يف 

ُ الرمدة ال َالع « حديث-٢٤٨ َ ِ ُ َسْ ُ« 

 مرفوعاًال أصل له 

ا روي  إ عناه عن و مثل «  هارون العبدي عنه قالأ سعيد اخلدري من طريق أ 

، ودواء الع ترك م  نعيم أل) ٤٧٠( عزاه السخاوي يف املقاصد »هاسَأصحاب حممد مثل الع

 »وهو ضعيف« وقاليف الطب، 

  مرتوكأبو هارون العبدي ً، موقوف ضعيف جداقلت 

 ثم ذكر السخاوي نحوه عن ابن املسيب والزهري 

ِمن قرأ يف الفجر ب«  حديث-٢٤٩ ِ ْ َ َ َ َ ْ ْأَ َ ْ نرشحَ َ ْ ْ وأ،َ َ َ تر َ ْ  يرمد؛َْفَيكَ َ َْ« 

 ال أصل لهباطل 

ة نُة الصبح أو الصبح؛ ملخالفته سنُر هنا سال أصل له، سواء أريد بالفج« قال السخاوي 

إن ح  )٦٦٤(املقاصد  »ت يل جتربته من غري واحد من العامةَيِكُالقراءة فيهام، و

َبان البقر شفَألْ«  حديث-٢٥٠ ُِ ِ َ َ ْ وحلوٌاءَ ُ ٌمها داءُ َ ُ« 

 ضعيف

 ،بن مسعود، ومليكة بنت عمرو، وطارق بن شهاب، وصهيبروي من حديث عبد ا  

 وابن عباس

 أما حديث عبد ا بن مسعود

من طريق سيف بن مسك ثنا عبد  )٤/٤٠٤( احلاكم و) ٨٥٨( أبو نعيم يف الطب فرواه 

الرمحن بن عبد ا املسعودي عن احلسن بن سعد عن عبد الرمحن بن عبد ا بن مسعود عن أبيه 

إياكم و«  قال¢عن النبي وسمناهنا دواء ، فإن ألباهنا حلومهاعليكم بألبان البقر وسمناهنا، و
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 »وشفاء، وحلومها داء

 » و خيرجاهاإلسنادهذا حديث صحيح  «وقال احلاكم 

 »اه ابن حبانسيف وه« تعقبه الذهبي بقولهو 

يأ باملقلوبات واألشياء املوضوعات، ال حيل االحتجاج به ملخالفته  «قال ابن حبان فيه 

 »تهالِ قاألثبات يف الروايات عىل

ما أنزل « مرفوعاً من حديث عبد ا بن مسعود )٦٠٧٥ (روى ابن حبان يف صحيحهوقد  

 » من كل الشجرمُرَ فإهنا ت، فعليكم بألبان البقر،ً إال وأنزل له دواءًا داء

 »حلوم البقر داء «وليس فيه 

 وأما حديث مليكة بنت عمرو

 ، يف الطبو )٧٢٠٦(وعنه أبو نعيم يف معرفة الصحابة ) ٢٥/٤٢(فرواه الطربا يف الكبري  

من طريق زهري حدثتين امرأة من أهيل عن مليكة ) ٥٢٨(وأبو داود يف املراسيل كام يف املقاصد 

تيتها اشتكيت وجعاً يف حلقي فأ  سعد قالت عبد ا بنبنت عمرو الزيدية من ولد زيد بن

 » وسمنها دواء، وحلومها داء،هنا شفاءاألب«  قال¢ن رسول اإ فوضعت يل سمن بقرة، قالت

  عن ملكية مبهمةفالراوية ضعيف، إسناده 

 وأما حديث طارق بن شهاب

عليكم بألبان اإلبل والبقر، « البن عساكر بلفظ) ٥٥٥٥(فعزاه السيوطي يف اجلامع الصغري  

 »ُفإهنا ترم من الشجر كله، وهو دواء من كل داء

  مرسلفاحلديث ¢هاب له رؤية فقط وليس له سامع من النبيوطارق بن ش 

 »حلوم البقر داء« ومع إرساله فليس فيه 

 وأما حديث صهيب

ل السدويس عن عبد احلميد بن َفْغَاع بن دفَد من طريق )٣٢٥ (نعيم يف الطبفرواه أبو 

 مرفوعاً به ،صيفي بن صهيب عن أبيه عن جده صهيب اخلري

 وعبد احلميد بن صيفي وأبوه، جمهوالن، ،»ضعيف احلديث «ل قال أبو حاتمَفْغَاع بن دفَود 

  يوثقهام إال ابن حبان

 وأما حديث ابن عباس

 من طريق حممد بن زياد الطحان عن ميمون عن ابن عباس قال) ٦/١٣٠(فرواه ابن عدي  

 »سمن البقر وألباهنا شفاء وحلومها داء «¢قال رسول ا

 »كذاب خبيث «ى بن معحيي بن حنبل وأمحدن زياد الطحان قال حممد ب 
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 وكأنه لبيان اجلواز أو لعدم تيرس ، عن نسائه بالبقر¢وقد ضحى النبي «قال السخاوي 

إال فهو ال يتقرب إىل ا تعاىل بالداء،غريه  )٧٦٥ص( املقاصد » و

ى عن نسائه بالبقر وهو ال ضح ¢ن النبييف الصحيح أ « وسبق إىل ذلك الزركيش فقال 

 »يتقرب بالداء

 مما يدل عىل نكارته  مع ضعفه يعارض الصحيحفاحلديث قلت 

َائد املُاحلمى ر«  حديث-٢٥١ ُ  »ِتْوِ

 ضعيف

 ، وأ هريرة، وعبد الرمحن بن املرقعأنسروي من حديث  

  أنسفأما حديث 

 بن أنسعن عيل بن زيد  سلمة حدثنامن طريق محاد بن  )٥٨٢ (نعيم يف الطببورواه أف

 »وسجن ا يف األرضى رائد املوت ُماحل « أنه قال¢مالك عن النبي

 بن جدعان ضعيفا  هوعيل بن زيد 

 وثابت وعيل بن بق محاد بن سلمة عن محيد وحبيمن طري) ٥٨١(واه أبونعيم يف الطب ور 

  زيد يف آخرين عن احلسن مرسال ً

ان  البيهقرواهوكذلك   )٧٣( وابن أ الدنيا يف املرض والكفارات )٩٤٠٤(ي يف شعب اإل

 ًمن طريق جرير عن ابن شربمة عن احلسن مرسال

انورواه البيهقي من ) ٩٢(وابن أ الدنيا يف املرض والكفارات ) ٩٤٠٥ ( يف شعب اإل

 ًطريق محاد بن زيد عن يونس عن احلسن مرسال

 واملرسل ضعيف 

حدثنا أبو النرض  حدثين القاسم بن هاشم) ٣٣٠ (»إصالح املال« الدنيا يف ورواه ابن أ

َور بن صقري حدثنا عبد ا بن حكيم منص  قال رسول قال بن مالك أنسعن عن شبيب بن برش ُ

 ،ى رائد املوت واحلم، وما عال من اقتصد، والرفق نصف العيش،السؤال نصف العلم« ¢ا

 »والدنيا سجن املؤمن

 ًوعبد ا بن حكيم هو أبوبكر الداهري ضعيف جدا ،ري ضعيفَقُنصور بن صم

 وأما حديث أ هريرة

ى بن عبيد ا عن أبيه عن أ حيي عن يعىلحدثنا ) ٤٠٥(اد بن الرسي يف الزهد رواه هنف

 فقال »عه االه ليسمع ترض ابتًإن ا تعاىل إذا أحب عبدا« ¢ قال رسول اهريرة قال
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ى ُمإن احل «¢ قال رسول ا» النبيون ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنمًإن أشد الناس بالء«

 » عنكم باملاء الباردوها وهي قطعة من النار ففرت، وهي سجن املؤمن،رائد املوت

 )٢٥٣-١١/٢٥٢( هتذيب التهذيب منكر احلديثى بن عبيد ا بن عبد ا بن موهب حيي

  حديث عبد الرمحن بن املرقعوأما

 وأبونعيم )٦٤٠(وابن قانع يف معجم الصحابة ) ٦/١٦١(رواه البيهقي يف دالئل النبوة ف

من طريق املحرب بن هارون عن أ يزيد املقرئ عن عبد  )٤٠٤٣(كذلك يف معرفة الصحابة 

انية عرش سه ملقالالرمحن بن املرقع   فجعل لكل مائة ،امًا فتح رسول ا خيرب قسمها عىل 

 فشكوا ذلك إىل رسول ،ى فواقع الناس الفاكهة فمغثتهم احلم،وهي خمرضة من الفواكه ،سهامً

 وهي قطعة من النار فإذ ،ألرضى رائد املوت وسجن ا يف ااحلم «¢ فقال رسول ا،ا

  قاليعين املغرب والعشاء » الصالتوها عليكم بنان فصبدوا هلا املاء يف الشم فربأخذتك

 فإن ، من البطنً رشالئُ إذا مًإن ا  خيلق وعاء «¢ فقال رسول اففعلوا فذهب عنهم

 سََفيعين الن » للريح وثلثاً، للرشاب وثلثاً، للطعامكان ال بد فاجعلوا ثلثاً

ى رائد املوت احلميا أهيا الناس إن « ًمن هذا الوجه خمترصا) ٥٨( القضاعي أيضاًوقد رواه 

 »وسجن ا يف األرض

 »وبقية رجاله ثقات ،رواه الطربا وفيه املحرب بن هارون و أعرفه «وقال اهليثمي

   يف معاجم الطربا الثالثةو أجده

  وإن كان هو حمرر بن هارون فمنكر احلديث،حرب بن هارون ما وجدت له ترمجةاملو

َأن امل«  حديث-٢٥٢ ُ ْ ِ َض تْيِرَ   »ٌْحِيبْسِ

 باطل

وزي يف العلل املتناهية ومن طريقه ابن اجل) ٢/١٩١(رواه اخلطيب يف تاريخ بغداد  

أخرب أبو بكر حممد بن املظفر بن عيل بن حرب املقرئ الدينوري قال نبأنا أبو ) ٤٦٥-٢/٨٦٤(

 بن عثامن سن بن احلسالقايض قال نبأنا أبو جعفر حممد بن احل  عبيد ا بن حممد بن شنبةأمحد

بة البغدادي قال نبأنا صالح بن زياد السويس أبو شعيب قال نبأنا حس بن حبيب بن زياد بن ض

 هريرة أ سلمة عن أ البلخي عن الفضل بن موىس السينا عن حممد بن عمرو عن أمحدبن 

ٌأن املريض تسبيح« ¢قال رسول ا قال ِ ُ ْ ِ ٌه هتليلُ وصياح،َ َ َونفسه ص ،ُ ُ ُ َ ُومه عىل َ، ونٌةَقَدَ ُ ْ

ٌالفراش عبادة ِ ِ ا يقِ َ، وتقلبه من جنب إىل جنب كأ َُ َ ََ ٍ ٍْ ْ ِ ُ ُ ِاتل العدو يف سبيل اَ ِ ُ َ ُ  يقول ا ملالئكته ِ

 »اكتبوا لعبدي أحسن ما كان يعمل يف صحته، فإذا قام ثم مىش كان كمن ال ذنب له
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 » فإنه جمهول كلهم معروفون بالثقة، إال البلخيقهن فوَأبو شعيب وم« وقال اخلطيب 

 )١/٥٤٧( امليزان »احلس بن حممد البلخي ال يعرف واخلرب باطل« وقال الذهبي 

 )٦٠١( املقاصد » إنه ليس بثابت-أي ابن حجر -قال شيخنا « وقال السخاوي 

ُال تتامرضوا فتمرضوا « حديث-٢٥٣ ُ ََ ْ َ ََ ُ وال حتفر،َ
ِ ْ ُ قبواَ ُوركمُ ُفتموتوا َ ْ ُ َ َ« 

 منكر

 الداري عن حممد بن إبراهيمسألت أ عن حديث رواه عاصم بن « حاتمقال ابن أ  

ه عن عبد ا بن عباس قال سليامن الصنعا عن منذر بن النعامن األفطس عن وهب بن منب

 » حديث منكرهذا قال أ ال تتامرضوا فتمرضوا، وال حتفروا قبوركم فتموتوا «¢النبي

 )٢/٣٢١(علل احلديث 

امليزان  »حممد بن سليامن الصنعا جمهول، واحلديث الذي رواه منكر« وقال الذهبي 

)٣/٥٧١( 

فتموتوا  ال يصح، وأما الزيادة التي عىل ألسنة كثري من العامة وهي« وقال السخاوي 

 )٧١٦( املقاصد »ً فال أصل هلا أصال-فتدخلوا النار

َال يعا« حديث -٢٥٤ َد املُ َ ثالثة أيَدَْع بُض إالْيِرُ  »امِ

 ًضعيف جدا

  هريرةأ، وأنسروي من حديث  

  فله عنه ثالثة طرقأنسأما حديث 

من طريق مسلمة بن عيل ثنا ابن جريج عن محيد الطويل ) ١٤٣٧(رواه ابن ماجه  األول 

 إال بعد ثالث ال يعود مريضاً ¢كان النبي  بن مالك قالأنسعن 

  »منكر احلديث« سلمة بن عيل هو اخلشين قال أبو حاتم وأبوزرعة 

 أنسمن طريق عباد بن كثري عن ثابت البنا عن ) ٣٤٢٩( رواه أبو يعىل يف املسند الثا

 عنه، فإن كان غائباً  الرجل من إخوانه ثالثة أيام سأل إذا فقد¢كان رسول ا بن مالك قال

إ  ً طويالحديثاًوذكر  ًن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضاً عادهدعا له، و

 ، قال أبو طالب» كذب  يسمعها وكان صاحلاًأحاديثروى  «أمحدوعباد بن كثري قال  

ضعيف احلديث وليس « وقال ابن مع » والغفلةُهلََالب« قال» فكيف روى ما  يسمع؟ قلت

  وضعفه مجاعة»بيشء

للديلمي يف مسنده من حديث أ عصمة نوح بن ) ٤٦٨(اه السخاوي يف املقاصد عز الثالث 
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 مرفوعاً به أنس مريم امللقب باجلامع عن عبد الرمحن بن احلارث عن أ

 ونوح اجلامع كذاب 

  هريرةأوأما حديث 

من طريق نرص بن محاد عن روح ) ٣/١٣٨(وابن عدي ) ٣٥٠٣ (األوسطفرواه الطربا يف  

ال يعاد  «¢قال رسول ا  هريرة قالأجناح عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن بن 

 »املريض إال بعد ثالث

 »كذاب «نرص بن محاد قال ابن مع 

بن غطيف، وهو مرتوك احلديث،  روح وروح بن جناح متهم بالكذب، وعند ابن عدي 

 ًستبعد أن يكونا شخصاً واحداوما أ

 )٤٦٩(املقاصد  » بعضها ببعضىيتقوذه الطرق وه« قال السخاوي 

  ي احلديثِرَ ألهنا من رواية الكذاب واملرتوك ومنكبعضاً بعضها يال يقو قلت 

 كتاب اإلمارة والقضاء والشهادات 

ُ تكونوََامك«  حديث-٢٥٥ َْ َ يوىلاُ  »ُْمْكيلََ عُ

 ًضعيف جدا

 بن عمرو الكرما من طريق )٥٤٦(القضاعي  و)١٠٢(رواه ابن مجيع يف معجم الشيوخ 

   فذكره قال¢عن النبي عن أ بكرةحدثنا مبارك بن فضالة عن احلسن 

ُأو يؤمر  يوىل نكام تكونو «لقضاعيولفظ ا   »عليكمَُ

 )٥٢٠ص(املقاصد  »ويف سنده إىل مبارك جماهيل «قال السخاوي

ان   إسحاقا يونس بن أ  ن بن هاشمحييىطريق من ) ٧٠٠٦(ورواه البيهقي يف شعب اإل

  »كام تكونوا كذلك يؤمر عليكم« ¢ رسول اقال  قالعن أبيه

 » بن هاشم وهو ضعيفحييىهذا منقطع وراويه  «وقال البيهقي

 ضع احلديث كذاب ي،ى بن هاشم هو أبو زكريا السمسارحيي قلت

ْأك« حديث -٢٥٦ ُرموَ َا الشهودِ ِ يستخرَ فإن ا،ُ ْ َ ْ َج هبم احلقوقَ ُ ُ ُ ويرفع،ُ  »َمهبم الظلْ َ

 منكر

و ) ٦/١٣٨(و) ٥/٩٤(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٣/٨٤( يف الضعفاء الكبري العقييلرواه  

من طريق عبد الصمد بن عيل بن عبد ا بن عباس عن ) ١٣٠( يف املسند والقضاعي) ١٠/٣٠٠(
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 فذكره ¢قال رسول ا أبيه عن جده قال

  عبد الصمد يعين»غري حمفوظ، وال يعرف إال به« العقييلوقال  

 وقال) ٢/٦٠(وذكره ابن اجلوزي يف العلل املتناهية  

هذا احلديث غري  العقييلقال   وقد ضعفوهفرد بروايته عبد الصمد بن عيلنا قال اخلطيب« 

 »ظوحمف

 )١/٦٣( امليزان »العقييلره  ذك، ليس بعمدةإبراهيمهذا منكر، و «وقال الذهبي 

  عن عبد الصمد هو ابن حممد الراويإبراهيم 

اظ  ولعل احلف،هذا منكر، وما عبد الصمد بحجة« وقال يف ترمجة عبد الصمد بن عيل 

 )٢/٦٢٠(امليزان  » للدولةًاةسكتوا عنه مدار

 وقال السخاوي

 املقاصد » بأنه موضوعح الصغا، بل رصإنه غري حمفوظ العقييلوباجلملة فقد قال «

)١٤٥( 

 »وا عليهُهِْرُكتْ وما اسُيانْس والنُطأَي اخلِتُم عن أَِعفُر« حديث -٢٥٧

 ال أصل له هبذا اللفظ

 كلهم ال يذكرونه إال هبذا وهذا ال يوجد هبذا اللفظ، وإن كان الفقهاء «قال الزيلعي

 )٢/٦٤(نصب الراية  »اللفظ

وقع هبذا اللفظ يف كتب كثريين من الفقهاء واألصولي حتى إنه وقع  «اويوقال السخ

  إنه  يظفر بهجيه وغريهم وقال غري واحد من خمر،كذلك يف ثالثة أماكن من الرشح الكبري

 يروى عن النبي الفولكن قد قال حممد بن نرص املروزي يف باب طالق املكره من كتاب االخت

 »ًاإسناد غري أنه  يسق له »اخلطأ والنسيان وما أكرهوا عليه عن هذه األمة رفع ا «أنه قال

 )٣٧٠ص(املقاصد 

 بن أمحدالدين حممد بن ثم وجد رفيقنا ىف طلب احلديث شمس   «وقال تقي الدين السب

ؤذن  القاسم الفضل بن جعفر بن حممد التميمي املأ احلنبيل احلديث بلفظه ىف رواية عبد اهلادي

 حدثنا احلس بن حممد حدثنا حممد بن مصفى حدثنا الوليد بن  فإنه قال،املعروف بأخي عاصم

طأ رفع عن أمتي اخل« ¢قال رسول ا  عن عطاء عن ابن عباس قالاألوزاعيمسلم حدثنا 

 بلفظ غريه اإلسنادلكن ابن ماجه روى ىف سننه احلديث هبذا  »والنسيان وما استكرهوا عليه

 عن عطاء بن أ رباح عن األوزاعيال حدثنا حممد بن مصفى احلميص عن الوليد بن مسلم عن فق
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 ولفظ »طأ والنسيان وما استكرهوا عليهإن ا وضع عن أمتي اخل« قال ¢ابن عباس عن النبي

 )٢/٢٥٤(طبقات الشافعية الكربى  »الوضع والرفع متقاربان فلعل أحد الراوي روى باملعىن

 عىل اللفظ املشتهر الذي ال يوجد، والظاهر أن رواية ابن عبد اهلادي وقعت تومهاً قلت

  يف سنن ابن ماجه من الوجه نفسه التيملخالفتها الرواية

 وأقرب األلفاظ إىل حديث الرتمجة

جعفر  من طريق) ٢/١٥٠(وابن عدي يف الكامل ) ٢٥٣(ما رواه أبونعيم يف أخبار أصبهان 

رفع ا عن هذه « يقول ¢سمعت رسول ا عن أ بكرة  جرس عن احلسنثنا أ بن جرس

 فأما اليد ، يكرهون عليه باللسانفقال احلسن » واألمر يكرهون عليه، والنسيان،األمة اخلطأ

 فال

 جعفر بن جرس هو وأبوه ضعيفان

فقد خالف  من زعم أن اخلطأ والنسيان مرفوع  قالأمحدونقل اخلالل عن  «قال السخاوي

 يعين من زعم ارتفاعها  فإن ا أوجب يف قتل النفس اخلطأ الكفارة،كتاب ا وسنة رسول ا

 )٣٧١ص(املقاصد  »عىل العموم يف خطاب الوضع والتكليف

واحلاكم ) ٤٣٥١(والدارقطين يف السنن ) ٧٢١٩(والصحيح هو ما رواه ابن حبان يف صحيحه 

 عن عطاء األوزاعيمن طريق برش بن بكر عن ) ١٥٤٩٠(لكربى والبيهقي يف السنن ا) ٢/١٩٨(

إن ا جتاوز عن أمتي « قال ¢بن أ رباح عن عبيد بن عمري عن ابن عباس أن رسول ا

  »اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

 » خيرجاه وصحيح عىل رشط الشيخ «وقال احلاكم »جتاوز ا «ولفظ احلاكم

  وهو كذلكلذهبي،وأقره ا

ِرت أن أحكم بالظاهرُِمأ«  حديث-٢٥٨ ِ َُ ْ َ َْ ُ َ وا يتوىل الرسائرْ
ِ َ َ ُ« 

 ال أصل له

 بل وقع يف رشح مسلم للنووي يف ،اشتهر ب األصولي والفقهاء« قال السخاوي 

 أمرت إ معناه ما نصه  أشق بطوهنم وال  أومر أن أنقب عن قلوب الناسإ« ¢قوله

وال وجود له يف كتب احلديث » انتهى ¢كام قال  وا يتوىل الرسائر،باحلكم بالظاهر

» ي وغريهِز بأنه ال أصل له، وكذا أنكره امل األجزاء املنثورة، وجزم العراقياملشهورة، وال

 )١٦٢(املقاصد 

 ومعناه صحيح، لكن هذا اللفظ املشتهر ال أصل له قلت 
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َما عدَل من وىل ولَده«  حديث-٢٥٩ ََ َ ْ َ َ« 

  ال أصل له

 )٥٨٢(املقاصد  » بعض األجوبة شيئاً يفصل له، وقد كتبت فيهال أ« قال السخاوي 

ُ عدوٌل بعضَمونِسلُامل«  حديث-٢٦٠ ُ ً حمدوداٍبعض إالهم عىل ُ ْْ ُ ٍيف فرية َ
َ ْ

ِ« 

 ضعيف

  شيبةأ  ابنوهو عند مرفوعاً  عن ابن عمرو بال سندالديلميأورده « قال السخاوي 

 )٦٠٦(املقاصد  » من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ابن عمرو به)٢٠٩٢٢(

 ،أرطاةوراويه عن عمرو بن شعيب حجاج بن   بال سند فهو كال يشءالديلميعند  قلت 

  وهو ضعيف

 وهى مشهورة  يف القضاء موىس األشعري أل بن اخلطابوهذا امل جزء من وصية عمر

 والثا ، األول فيه مرتوكوهلا ثالثة طرق) ١٠/١٣٥ (البيهقيو) ٥١٢ (الدارقطينأخرجها 

 ها ابن حزم يف اإلحكام يف أصول األحكامها ورد وقد أعل،منقطع والثالث معضل

ُدين تدانُكام ت «حديث -٢٦١ َُ ُ ْ ِ« 

 ضعيف

 »الذنب ال ينىس «ويأ يف حديث 

ُالناس عىل دين ملو«  حديث-٢٦٢ ِ ِ
ِكهمُ ِ« 

 ال أصل له

 )٦٨٩(املقاصد  »حديثاًال أعرفه « وقال السخاوي 

َ مع حديث-٢٦٣  اذ يف القضاءُ

 ضعيف

 أوابن ) ١/٦٠(والدارمي ) ١٣٢٧ (الرتمذيو) ٣٥٩٢(وأبوداود ) ٢١٩٠٦ (أمحدرواه  

-١٢٤( وعبد بن محيد )منحة -١٤٥٢(رقم ) ١/٢٨٦ (يسوالطيال) ٧/٢٣٩(شيبة يف املصنف 

) ٣٦٢(رقم ) ٢٠/١٧٠(لكبري والطربا يف ا) ٣/٤٣٨( وابن سعد يف الطبقات الكربى )منتخب

 عن شعبة من طرق) ١٠/١١٤(يف السنن الكربى  البيهقيو) ١٠/١١٦( يف رشح السنة والبغوي

أهل  املغرية بن شعبة عن ناس من أصحاب معاذ من  عون عن احلارث بن عمرو ابن أخيعن أ

 إذا عرض كيف تقيض« ًا أراد أن يبعث معاذا إىل اليمن قالمل ¢محص عن معاذ أن رسول ا
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، قالأقيض  قال»لك قضاء؟ ؟«  بكتاب ا فبسنة رسول  قال» فإن  جتد يف كتاب ا

؟ « قال،¢ا  أجتهد رأيي وال آلو قال» فإن  جتد يف سنة رسول ا وال يف كتاب ا

 » اريض رسوَلُ ا ملا يِ رسول رسوَلاحلمد  الذي وفق« ب رسول ا صدره وقالفرض

 الرتمذيوقال  

تصلإسنادههذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه، وليس «   » عندي 

 )١/١/٢٧٧(وقال البخاري يف التاريخ الكبري  

َال يصح، وال يعرف إال هبذا، مرسل«  ُ« 

 فيه، وكذا ابن عدي يف البخاريكالم وذكر ) ١/٢١٥( الضعفاء الكبري  يفييلالعقورواه  

 )٢/١٩٤(الكامل 

 )١/٦٢ (»املحىل«وقال ابن حزم يف  

ال يصح، ألنه  يروه أحد إال احلارث بن عمرو، وهو جمهول ال ندري من هو، عن رجال « 

ّمن أهل محص  يسمهم، عن معاذ
ِ َ ُ« 

ُيف رده عىل م) ٦/٢٠٧ (»صول األحكاماإلحكام يف أ«وقال يف    ثبتي القياسِّ

َتجاج به لسقوطه، وذلك أنه  يرووأما خرب معاذ فإنه ال حيل االح«  ْ  قط إال من طريق ُ

ُثم ال يعرف قط يف عرص الصحابة، وال  احلارث بن عمرو، وهو جمهول ال يدري أحد من هو

 ىدرُتى أخذه أبو عون وحده عمن ال يابع حذكره أحد منهم، ثم  يعرفه أحد قط يف عرص الت

ن هو، فلام وجده أصحاب الرأي عند شعبة طاروا به كل مطار، وأشاعوه يف الدنيا، وهو باطل َم

 »ال أصل له

ٍكالم ابن حزم هذا بيان كاف لضعف هذا احلديث الذي مداره عىل احلارث بن عمرو  قلت 

 بن شعبة، فهل هذا هو رشط العدالة يف قبول وهو جمهول وال يكفي كونه ابن أخى املغرية

يف  عىل جهالة احلارث هذا يف الكتب املعتمدة ُ، وقد نص؟؟ فأين احلفظ وأين الضبطاألحاديث

، وهتذيب عدي، والضعفاء للعقييل الكبري، والكامل البن اجلرح والتعديل كتاريخ البخاري

، وعن ً أصحاب معاذ عن معاذ متصال عنوقد رواه احلارث هذا مرة  وغريها،التهذيب وتقريبه

 أصحاب  إنوحتى لو قلنا »مرسل «وهذا الذي قال فيه البخاري ،ً مرسالًاأصحاب معاذ أن معاذ

هذا احلديث  ومن يصحح ،عىل احلارث املجهول مداره فاحلديث ،معاذ مجاعة ال ترض جهالتهم

 وقد ،¢لنبيأللفاظ إىل اائع وا وصحة املعىن ال تصح هبا نسبة الوقهو إما جاهل أو مكابر

 ذا الكتابهل التمهيد يف ذلكُبينت 

 )٤/١٨٣(تلخيص احلبريالوقال ابن حجر يف  
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 ومجاعات عنه،  عون هكذا، وأرسله ابن مهديأرواه شعبة عن   يف العللالدارقطينوقال « 

 أصحاب معاذ أن  أك ما كان حيدثنا شعبة عن-يعىن الطياليس -أصح، قال أبو داود واملرسل 

، وقال مرة  ال يصح ألن احلارث جمهول، وشيوخه ال يعرفون وقال ابن حزم عن معاذ رسول ا

 أ ألنه ما رواه أحد غري ،وادعى بعضهم فيه التواتر، وهذا كذب، بل هو ضد التواتر قال

جد من وجه  وال يو،َُدنْسُال ي وقال عبد احلق ًعون عن احلارث، فكيف يكون متواترا؟

 ال يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه يف كتبهم  يف العلل املتناهيةاجلوزيل ابن وقا صحيح

وقال ابن طاهر يف تصنيف له مفرد يف الكالم عىل هذا   وإن كان معناه صحيحاً،ويعتمدون عليه

نه من لقيته علم أنين فحصت عن هذا احلديث يف املسانيد الكبار والصغار، وسألت ع ااحلديث

، أحدمهامن أهل العلم بالنقل، فلم أجد له غري  رى عن حممد بن طريق شعبة، واألخ طريق

وأقبح ما   الشعثاء عن رجل من ثقيف عن معاذ، وكالمها ال يصح، قالأجابر عن أشعث بن 

 قال والعمدة يف هذا الباب عىل حديث معاذ رأيت فيه قول إمام احلرم يف كتاب أصول الفقه

 أساء األدب - أي ابن حجر- قلت وهذه زلة منه، ولو كان عاملاً بالنقل ملا ارتكب هذه اجلهالة

كنه أن ي ، وكان   بأل من هذه العبارة، مع أن كالم إمام احلرم أشد مما َربَعُعىل إمام احلرم

 كذا  يتطرق إليه التأويلال  عىل صحتهٌمتفق  يف الصحاحٌواحلديث مدون نقله عنه، فإنه قال

 من رواية عبد الرمحن بن غنم عن ه اخلطيب يف كتاب الفقيه واملتفقهوقد أخرج قال رمحه ا

 » إىل عبد الرمحن ثابتاً لكان كافياً يف صحة احلديثاإلسنادمعاذ بن جبل، فلو كان 

 عند  وهو كذاب، املصلوب بن حسانبن سعيدحممد رواية عبد الرمحن بن غنم فيها  قلت 

 ذات اإلسناد وفيه وعند ابن عساكر بوسياقه خمتلف، وليس فيه االجتهاد بالرأي) ٥٥(بن ماجه ا

فحديث  اع وض سليامن الشاذكو عن اهليثم بن عبد الغفار وكالمهاومن رواية »اجتهد رأيك«

 عبد الرمحن بن غنم موضوع

 كتاب فضائل القرآن

َالفاحتة مل«  حديث-٢٦٤ ِ ُ ْا قرئت لهِ َ ِ ُ« 

 ال أصل له

 قية، أما هذا احلديث هبذا اإلطالق فال أصل لهُ أهنا ر¢ عن النبييحوقد ثبت يف الصح 

َمن قرأ الب«  حديث-٢٦٥ َْ َ َ ِ و يدع بالشيخَانَرْمِ ع وآَلَةَرَقَ ْ َ ْ َ فقد ظلمُ ِ ُ« 

 ال أصل له
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 )٦٦٣(املقاصد  »ال أصل له« السخاويوكذا قال  

ْيبتَش«  حديث-٢٦٦ َين هود وأخوَ َْ َ ٌ ُ  »ُاهتاِ

 ضعيف

، ،أنس جحيفة، وأ وابن عباس، و، بكر الصديقأوي من حديث ر   وعمران بن حص

 ، وعقبة بن عامر، وسهل بن سعداخلدري سعيد أو

  جحيفةأ بكر وابن عباس وأأما حديث 

 يه فيها وقد اختلف عل،السبيعي إسحاق أفمدارها عىل  

من طريق شيبان ) ٤/٣٥٠(وأبو نعيم يف احللية ) ٢/٣٤٣(واحلاكم ) ٣٣٥١(فرواه الرتمذي  

شيبتين « قال َبتِشيا رسول ا قد  ل أبو بكراق  عن عكرمة عن ابن عباس قالإسحاق أعن 

إذا الشمس كورت ِّهود والواقعة واملرسالت وعم يتساءلون و َ« 

 حسن غريب ال نعرفه من حديث ابن عباس إال من هذا حديثهذا « الرتمذيوقال  

وقد روي عن   جحيفة نحو هذاأ عن إسحاق أالوجه، وروى عيل بن صالح هذا احلديث عن 

 » ميرسة يشء من هذا مرسلأ عن إسحاق أ

 الذهبيوأقره  » و خيرجاهالبخاريهذا حديث صحيح عىل رشط  «وقال احلاكم 

 ابع وهو أبو األحوصولشيبان مت 

 عن عكرمة عن إسحاق أمن طريق مسدد ثنا أبو األحوص عن ) ٢/٤٧٦(رواه احلاكم  

  فذكرهقال أبو بكر الصديق ابن عباس قال

 وأقره الذهبي » و خيرجاهالبخاريهذا حديث صحيح عىل رشط  « وقال احلاكم 

 أمن طريق ) ١/٣٣٦ ( الكربىوابن سعد يف الطبقات) ١٠٨و١٠٧(ولكن رواه أبويعىل  

 ؟ قال ما شيبك¢سألت رسول ا قال أبو بكر  عن عكرمة قالإسحاق أاألحوص عن 

إذا الشمس كورت،َشيبتين هود، والواقعة وعم يتساءلون«  » و

  عكرمة  يدرك أبابكر الصديق،وهذا منقطع 

 عن عكرمة، إسحاق أيث عن وهكذا اختلف شيبان وأبو األحوص يف روايتهام هذا احلد 

ًفرواه شيبان متصال، ورواه أبو األحوص متصال ومنقطعاً، وشي  وهذا ،ان وأبو األحوص ثقتان،بً

 ةَرََخ فقد اختلط بأإسحاق أاالضطراب من 

 إسحاق أ أن أبابكر بن عياش تابع شيبان يف روايته احلديث عن الدارقطينولكن يف علل  

 »ًكثري اخلطأ جدا« أمحدر بن عياش قال فيه ًمتصال، إال أن أبابك



٢٢٤ 

 

 )١/٣٣٥(، رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى إرسائيل أيضاًوتابعه  

  حاتمأوقال ابن  

 ما ¢ عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر للنبيإسحاق أُسئل أ عن حديث « 

 كام رواه أبو ًيبان أو مرسال متصل أصح كام رواه ش،احلديث شيبتين هود ؟ قالَكَبيَش

 عن عكرمة إسحاق أ األحوص عن أ روى بقية عن  ألقلت مرسل أصح  قال؟األحوص

  علل احلديث» ليس فيه ابن عباس،هذا خطأ  فقال¢ بكر عن النبيأعن ابن عباس عن 

)٢/١١٠( 

 ألح رواه عنه عن  بن صا السبيعي يف هذا احلديث أن عيلإسحاق أومما يؤكد اضطراب  

 »شيبتين هود وأخواهتا« بت، قالِشيا رسول ا قد  قالوا فة قالجحي

من طريق ) ٨٨٠(وأبو يعىل ) ٢٢/١٢٣( يف الكبري الطرباو) ٤١(رواه الرتمذي يف الشامئل  

 فذكره  جحيفة قالأ عن إسحاق أحممد بن برش حدثنا عيل بن صالح عن 

 نا من مسند أ جحيفة، وعيل بن صالح ثقة هإسحاقفجعله أبو  

من طريق هشام بن عامر ثنا أبو معاوية ثنا زكريا بن ) ٨٢٦٩ (األوسط يف الطرباورواه  

يا رسول ا لقد أرسع إليك  قلت  بكر قالأ عن مرسوق عن إسحاق أ زائدة عن أ

 »مس كورتَشيبتين الواقعة، وعم يتساءلون، وإذا الش« الشيب، قال

 منه أو من أ فاخلطأ، يف حفظه يشء ن عامر بكر، وهشام بأواحلديث هنا من مسند  

 إسحاق

 عباس ابن ً عن عكرمة مرسال، وليس فيه أبوبكر والإسحاقورواه مسعود بن سعد عن أ 

 أخربنا الفضل بن دك أخربنا مسعود بن سعد عن) ١/٣٣٦ ( الكربىرواه ابن سعد يف الطبقات

شيبتين هود « فقال عليك الشيب شبت وعجل ¢قيل للنبي  عن عكرمة قالإسحاقأ 

 »وأخواهتا، أو ذواهتا

 واحلديث هنا مرسل، ومسعود بن سعد ثقة 

 قبل إسحاق أ ليسوا من الذين رووا عن إسحاق أ  عنوكل الذين رووا هذا احلديث 

 روى عنه بعد االختالط، ومنهم من روى ، فمنهم منالثوري كشعبة وسفيان ،االختالط فقط

 عنه قبل وبعد االختالط ولكن  يتميز حديثهم الذي رووه قبل االختالط من الذي بعده

وممن ذكر  ًإسحاق اضطراباً شديدا كام تبونتيجة هلذا االختالط فقد اضطرب فيه أبو  

ب روايته حديث ابن عباس ، قال عقاألصفها أبو نعيم  يف هذا احلديثإسحاق أاضطراب 

  جحيفةأو
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  بكر، ورويأعنه عن عمرو بن رشحبيل عن  جحيفة، وأ عن إسحاق أاختلف عىل « 

 عنه عن عامر بن عنه عن مصعب بن سعد عن أبيه، وروي  بكر، ورويأعنه عن مرسوق عن 

 األولياء حلية »نهم ريض ا تعاىل ع ا األحوص عن عبدأ عنه عن  بكر، ورويأسعد عن 

)٤/٣٥٠( 

 )٤١١( كام يف املقاصد »ةطرقه كلها معتل«  يف العلل وقالالدارقطين اضطرابه َوب 

ً هذا ذكره بعض من صنف يف مصطلح احلديث مثاال للحديث إسحاق أوحديث  

 ًقال ناقال عن ابن حجر) ١٧٤ص (الراوي يف تدريب السيوطياملضطرب، ك

 يا رسول ا أراك شبت، قال  بكر أنه قالأ حديث - للمضطربأي -لصحيح واملثال ا« 

 أ إال من طريق َوْرُهذا حديث مضطرب، فإنه  ي الدارقطينقال  شيبتين هود وأخواهتا

ً عليه فيه عىل نحو عرشة أوجه، فمنهم من رواه مرسال، ومنهم من رواه َِفُل، وقد اختإسحاق

  ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله، بكرأعله من مسند ًموصوال، ومنهم من ج

كن ترجيح بعضهم عىل بعض، واجلمع متعذر وغري ذلك، وروات،من مسند عائشة  »ه ثقات ال 

 أنسوأما حديث 

من طريق يزيد بن ) ٢/٢٤٧(وابن عدي ) ١/٣٣٦(فرواه ابن سعد يف الطبقات الكربى  

 »شيبتين هود وأخواهتا «مرفوعاًالك  بن مأنس عن الرقايشأبان 

 ، ولفظ ابن سعدعديهذا لفظ ابن  

الواقعة، والقارعة، «  وأمي وما أخواهتا؟ قالأب قال أبو بكر» شيبتين هود وأخواهتا« 

 »وسأل سائل، وإذا الشمس كورت

  مرتوك منكر احلديثً ضعيف جدا، يزيد بن أبان الرقايشإسنادهو 

  بن حصوأما حديث عمران

من طريق حممد بن غالب حدثنا حممد بن جعفر ) ٣/١٤٥(فرواه اخلطيب يف تاريخ بغداد  

ى األبح عن ابن عون عن حممد بن سريين عن عمران بن حص حييالوركا قال حدثنا محاد بن 

 »شيبتين هود وأخواهتا«  قال¢عن النبي

 قال اخلطيب

 الدارقطينوسئل   يقولالسهميزة بن يوسف  عيل بن حممد بن نرص قال سمعت مححدثين«

تام َثقة مأمون، إال أنه كان خيطئ، وكان وهم  فقال،عن حممد بن غالب  َ
ه ، منها أنأحاديث يف ِ

ى األبح عن ابن عون عن ابن سريين عن حيي عن محاد بن حدث عن حممد بن جعفر الوركا

فأنكر هذا احلديث عليه موىس بن  اشيبتين هود وأخواهت قال ¢عمران بن حص عن النبي
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  القايضإسامعيل القايض فأوقفه عليه، فقال إسحاق بن إسامعيلهارون وغريه، فجاء بأصله إىل 

تام ا وقع اخلطأ للناس يف احلداثة، فلو تركته  يرضك، فقال   ال أرجع عام يف أصل كتا ر

تامتُيكان   يقولالدارقطينوسمعت أبا احلسن  قال محزة  والصواب قال أبو احلسن قى لسان 

ال طاعة ملخلوق يف   قال¢ عن عمران بن حص أن النبياإلسناد الوركا حدث هبذا أن

 أن أنس عن الرقايشى األبح عن يزيد حييوحدث عىل أثره عن محاد بن  معصية اخلالق

 األول وم األخري، وقرأه عىل دإسنافيشبه أن يكون التمتام كتب  شيبتين هود  قال¢النبي

تام كتابهالوركا فلم يت نكر طلبه وحرصه عىل ُنكر، وال يُ وتثبته فال ينبه إليه، وأما لزوم 

 »الكتابة

  سعيد اخلدريأوأما حديث 

قال   سعيد قالأمن رواية عطية عن ) ٤١١( يف دالئل النبوة كام يف املقاصد البيهقيفرواه 

، لقد أرسع إليك الشيب، فقال بعمر بن اخلطا الواقعة،  شيبتين هود وأخواهتا« يا رسول ا

 »وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت

  ضعيفوعطية هو العويف

 وأما حديث عقبة بن عامر

 ثنا أبو البرصيحدثنا حممد بن حممد التامر ) ٧٩٠(رقم ) ١٧/٢٨٦( يف الكبري الطربافرواه  

يا  ً حبيب عن أ اخلري عن عقبة بن عامر أن رجال قالأبن سعد عن يزيد بن الوليد ثنا ليث 

 »شيبتين هود وأخواهتا« رسول ا شبت، قال

 حممد بن حممد التامر فلم يرتمجه إال ابن حبان يف الطرباورجاله رجال الصحيح إال شيخ  

ا أخطأ «وقال) ٩/١٥٣(الثقات   »ر

 وابن حبان معروف تساهله يف التوثيقفهو من جمهويل احلال،  

 وأما حديث سهل بن سعد

 أ بن سالم العطار ثنا عمر بن حممد عن  سعيدمن طريق) ٥٨٠٤( يف الكبري الطربافرواه  

إذا  شيبتين هود وأخواهتا« ¢قال رسول ا حازم عن سهل بن سعد قال الواقعة، واحلاقة، و

 »الشمس كورت

 طار كذابسعيد بن سالم الع 

 فضل قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة حديث -٢٦٧

 مرفوعاً ضعيف
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من طريق نعيم بن محاد ) ٣/٢٤٩( يف السنن الكربى البيهقيوعنه ) ٢/٣٦٨(رواه احلاكم  

  قال¢ سعيد اخلدري أن النبيأ جملز عن قيس بن عباد عن أثنا هشيم أنبأ أبو هاشم عن 

 »له من النور ما ب اجلمعت اجلمعة أضاءمن قرأ سورة الكهف يف يوم «

 » و خيرجاهاإلسنادهذا حديث صحيح  «وقال احلاكم 

 »عيم ذو مناكرين « بقولهالذهبيوتعقبه  

 ويزيد بن خملد البيهقيذكره » ما بينه وب البيت العتيق« وتابعه يزيد بن خملد إال أنه قال 

 جمهول

لنور ما أضاء له من ا ن خملد بن يزيد عن هشيم وقال ىف متنهورواه يزيد ب« قال البيهقي 

ما بينه   ورواه سعيد بن منصور عن هشيم فوقفه عىل أ سعيد وقالبينه وب البيت العتيق

عناه رواه  وب البيت العتيق رواه حييى بن كثري عن شعبة عن  وموقوفاً عن أ هاشم الثوريو

 يوم ًمن قرأ سورة الكهف كام أنزلت كانت له نورا  قال¢ى هاشم بإسناده أن النبأ

 »القيامة

حدثنا أبو النعامن ثنا هشيم ثنا أبو هاشم عن أ جملز عن قيس بن ) ٣٤٠٧(اه الدارمي وور 

 من قرأ سورة الكهف ليلة اجلمعة أضاء له من النور فيام بينه عباد عن أ سعيد اخلدري قال

  وب البيت العتيق

م ْكُ وقال مجاعة من العلامء هو موقوف وله ح،ف، وقد أخطأ نعيم بن محاد فرفعهذا موقوه 

  الرفع

  ليس فيه ذكر اجلمعةمرفوعاًوالذي صح من هذا احلديث 

ى بن كثري ثنا شعبة حيي قالبة عبد امللك بن حممد ثنا أمن طريق ) ١/٥٦٤(رواه احلاكم 

من قرأ  «¢قال رسول ا قال ®عيد اخلدري  سأ هاشم عن قيس بن عباد عن أعن 

ًسورة الكهف كام أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إىل مكة، ومن قرأ عرش آيات من 

نك اللهم وبحمدك ال إله إال سبحا آخرها ثم خرج الدجال  يسلط عليه، ومن توضأ ثم قال

َستغفرك وأتوب إليك، كتب يف رأنت أ ِ  »طابع فلم يكرس إىل يوم القيامة ثم طبع بقُ

 الذهبي وأقره »هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم و خيرجاه «وقال احلاكم 

 واملتون، األسانيدصدوق كثري اخلطأ يف « الدارقطينأبو قالبة عبد امللك بن حممد قال  قلت 

ت األوهام يف روايته  »كان حيدث من حفظه فك

 أبو غسانولكن تابعه حييى بن كثري  

 بن حممد بن السكن البرصي قال ىأخربنا حيي) ٩٥٢( عمل اليوم والليلة رواه النسا يف 



٢٢٨ 

 

م عن أ جملز عن قيس بن  بن كثري أبو غسان قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو هاشىحدثنا حيي

أنزلت كانت له  من قرأ سورة الكهف كام« قال ¢عن أ سعيد اخلدري أن نبي ا عباد

 » من مقامه إىل مكة ومن قرأ بعرش آيات من آخرها فخرج الدجال  يسلط عليهًرانو

 وحييى بن كثري أبو غسان العنربي ثقة من رجال الكتب الستة 

صحيح الصواب من حديث أ سعيد اخلدري املرفوع يف فضل قراءة سورة هذا هو الف 

  يد ذلك بيوم اجلمعةيالكهف دون تق

من طريق عبد ا بن مصعب عن منظور بن ) ٢/٥٠(يس يف املختارة وروى الضياء املقد

من قرأ سورة الكهف يوم  «مرفوعاًزيد بن خالد اجلهين عن عيل بن احلس عن أبيه عن عيل 

انية أيام من كل فتنة، وإن خرج الدجال عصم منه ِاجلمعة فهو معصوم إىل  ُ« 

 )٢/٥٠٦( امليزان »فيه جهالة «الذهبيعبد ا بن مصعب قال  

 ومنظور  أجد له ترمجة 

 له غريب إسناديه يف تفسريه بوروى احلافظ أبو بكر بن مردو «)٣/٦٩(وقال ابن كثري  

من قرأ سورة « ¢قال رسول ا  مريم عن نافع عن ابن عمر قالأعن خالد بن سعيد بن 

لسامء ييضء له يوم القيامة، وغفر الكهف يف يوم اجلمعة سطع له نور من حتت قدمه إىل عنان ا

 »وهذا حديث يف رفعه نظر، وأحسن أحواله الوقف »له ما ب اجلمعت

ال يتابع عىل « العقييلوقال » ال نعرفه «املديين مريم قال ابن أخالد بن سعيد بن  قلت 

 وجهله ابن القطان »حديثه

من حفظ عرش «  قال¢ي أن النب®عن أ الدرداء ) ١٩١٩(ويف صحيح مسلم  

َآيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال ِ ُ« 

ْيس ملا قرئت له«  حديث-٢٦٨ َ ِ ُ َ ِ« 

 ال أصل له

 اجلرب باليمن إسامعيلال أصل له هبذا اللفظ، وهو ب مجاعة الشيخ « وقال السخاوي 

 )٧٤١(املقاصد  »قطعي

 ه ال أصل له، مع أن عند كثري من الناس اليوم قطعيوهو قلت 

ِقلْب القرآن«  حديث-٢٦٩ ُ  » يسَ

 ضعيف

 ، وأ هريرة، ومعقل بن يسارأنسروي من حديث  
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 أنسأما حديث 

من طريق محيد بن عبد ) ١٠٣٥(والقضاعي ) ٢/٤٥٦ (الدارميو) ٤/٤٦ (الرتمذيفرواه  

 أنستادة عن الرمحن الرؤايس عن احلسن بن صالح عن هارون أ حممد عن مقاتل بن حيان عن ق

 كتب ا له بقراءهتا  يسإن لكل يشء قلباً، وقلب القرآن يس، ومن قرأ« ¢قال رسول قال

 »قراءة القرآن عرش مرات

 هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث محيد بن عبد الرمحن« الرتمذيوقال  

 » جمهول حممد شيخن هذا الوجه، وهارون أبووبالبرصة ال يعرفون من حديث قتادة إال م

 )٤/٢٨٨(ة هارون هذا يف امليزان  يف ترمجالذهبيوقال  

ا رواه القضاعي يف شهابهأنا أ«   ثم ساق له هذا احلديث »هتمه 

 وسأل ابن أ حاتم أباه عن هذا احلديث فقال 

 رأيت هذا احلديث يف أول كتاب وضعه مقاتل بن مقاتل بن سليامن،مقاتل هذا هو «

 )٥٦-٢/٥٥(علل احلديث  » وهو حديث باطل ال أصل لهسليامن،

ومقاتل بن سليامن مرتوك وقد رمي بالكذب، وأغلب الظن أن هارون الراوي عنه  قلت

 بن حيانا هو الذي قلب اسم أبيه فقال

 وأما حديث أ هريرة

 زيد، احدثنا عبد الرمحن بن الفضل حدثن) ٣/٥٤٠(فرواه البزار كام يف تفسري ابن كثري  

 قال  هريرةأ رباح عن أ موىل آل علقمة عن عطاء بن امل هو هو ابن احلباب، حدثنا محيد

 »إن لكل يشء قلباً وقلب القرآن يس« ¢قال رسول ا

 »جمهول«  قال ابن حجر يف التقريباملمحيد  

 وأما حديث معقل بن يسار

من طريق معتمر بن ) ٥١١(رقم ) ٢٠/٢٢٠(والطربا يف الكبري ) ٢٠١٧٨(فرواه أمحد  

البقرة سنام القرآن «  قال¢سليامن عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار أن رسول ا

انون ملكاً، واست من ) ا ال إله إال هو احلي القيوم( خرجت ُوذروته، ونزل مع كل آية منها 

 ويس قلب القرآن ال يقرأها رجل يريد ا -ت بسورة البقرةلَِصُأو و -  هباَلِصُحتت العرش فو

 »قرؤوها عىل موتاكملدار واآلخرة إال غفر ا له، واوا

إسناده ضعيف، فيه مبهامن     الرجل وأبوه،و

 من حديث ابن مسعود )١/٥٦١( أخرجه احلاكم »آنالبقرة سنام القر « احلديث هذاوأول

 بإسناد حسن



٢٣٠ 

 

 »وتاكمَوا يس عىل مُءَْراق«  حديث-٢٧٠

 ضعيف

 )١٤٨(وقد تقدم خترجيه يف كتاب اجلنائز برقم  

ه   منكر و يثبت يف فضل سورة يس حديث، فكل ما ورد يف فضلها ضعيف، وأك

 وموضوع

 »ورد يف فضل سورة يسما  التبي لضعف« وقد مجعت ذلك يف بحث بعنوان

ُلكل«  حديث-٢٧١ ٌعروس ٍ يشءِ ْ ُ  »محن الرِالقرآن ُعروسو ،َ

 ًضعيف جدا

ان    حدثنا عيل بن احلس السلميأخربنا أبو عبد الرمحن ) ٢٢٦٥(رواه البيهقي يف شعب اإل

 حدثنا حممد بن حييى الكسا ئ حدثنا أمحد بن احلسن دبيس املقرببغداد احلافظبن جعفر 

 جعفرن أبيه  عجعفر حدثنا موىس بن الكسا حدثنا عيل بن محزة الرببري حدثنا هشام املقرئ

 يقول ¢سمعت رسول ا  قالعنه عن عيل ريض ا أبيه عن احلس عن عيل بن أبيهعن 

 فذكره

قرأت  كان منكر احلديث«  قال اخلطيب؛اطس اخليْيَبُأمحد بن احلسن بن عيل املعروف بد

 ) ٤/٨٨(تاريخ بغداد  »أمحد بن احلسن يعرف بدبيس ليس بثقة بخط أ احلسن الدارقطين

 وقال املناوي

ليس  الدارقطين وقال ، يف الضعفاء واملرتوكالذهبيس، عده ْيَبُوفيه عيل بن احلسن د«

 )٥/٢٨٦(فيض القدير  »بثقة

 بل هو أمحد بن احلسن بن عيل كام تقدم قلت

ِة يف كل ليلة  تصِع سورة الواقَأََر قْنَم«  حديث-٢٧٢  ً» أبداٌفاقة ُْهبُ

 ضعيف

 »عمل اليوم والليلة«سين يف وابن ال) زوائد -١٧٨ (»املسند« بن أ أسامة يف واه احلارثر 

ان«والبيهقي يف ) ٦٧٤(  )ترص خم-٤/٤٠٤ (»مشقدتاريخ «وابن عساكر يف  )٢٢٦٨ (»شعب اإل

  يقول¢ سمعت رسول اابن مسعود قال  من طريق أ شجاع عن أ طيبة عنمجيعاً

 فذكره

 )٤/٥٣٦(» امليزان«بي يف قال الذه 

 »؟ طيبة ومن أبو طيبةعن أ ُأبو شجاع نكرة ال يعرف« 
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  وهي؛ويف رواية ابن عساكر قصة

؟ تشت ما  فقال، فعاده عثامن بن عفان، فيهويفُ تالذيعبد ا بن مسعود مرضه  َضِرَم« 

 الطبيب أمرضين  قالبيب؟أال آمر لك بط قال رمحة ر  فام تشتهي؟ قال قالذنو قال

 أختىش عىل قال ك من بعدكيكون لبنات قال  ال حاجة يل فيه؟ قال بعطاء أال آمر لكقال

من  « يقول¢ سمعت رسول ا إ،ل ليلة سورة الواقعة كَنْ يقرأإ أمرت بنا بنا الفقر؟

 »ًقرأ سورة الواقعة كل ليلة  تصبه فاقة أبدا

 وأبو شجاع وأبو طيبة جمهوالن ،اره عىل أ شجاع عن أ طيبة عن ابن مسعودواحلديث مد 

 هو ي تبعاً جلمعوقال الزيلع «)٦/٢٠١(» فيض القدير« يف املناوي وقال كام ذكر الذهبي

 نكارة متنه كام ذكره أمحد  الثا،أحدها االنقطاع كام بينه الدارقطين وغريه معلول من وجوه

 وأبو أمحد وقد أمجع عىل ضعفه الرابع اضطرابه رواته كام ذكره ابن اجلوزيضعف  الثالث

 »حاتم وابنه والدارقطين والبيهقي وغريهم

 عمر الياممي بسنده إىل ابن  بنأمحدمن طريق » مسند الفردوس«واحلديث رواه الديلمي يف  

 » الياممي كذابأمحد« وقال) ١٧٧(»  املوضوعةاألحاديثذيل «ذكره السيوطي يف  عباس

أورده  مرفوعاً أنسورواه أبو الشيخ بسنده عن عبد القدوس بن حبيب عن احلسن عن  

 »عبد القدوس بن حبيب مرتوك «وقال) ٢٧٧ (»ذيل املوضوعات«السيوطي يف 

 به عبد ا بن املبارك وابن حبان وقد كذقلت 

ُ يعرف  ومعها دعاءبات صغريةيف كتيومن آثار هذا احلديث املنكر أن سورة الواقعة تطبع  

 بدعاء سورة الواقعة للرزق والغىن

 » ما بينكمُْمكُ وح، ما بعدكمَُربَ وخ، ما قبلكمَُأَب فيه ن،ِ اُكتاب« حديث -٢٧٣

 ضعيف

 ابن أخي احلارث ة الزيات عن أ املختار الطا عنمن طريق محز) ٤/٢٢٥ (الرتمذيرواه  

 فدخلت ،األحاديث مررت يف املسجد فإذا الناس خيوضون يف  قالاألعور  عن احلارثاألعور

؟ د فعلوهاَق ََو أ؟ قالاألحاديث الناس قد خاضوا يف أمري املؤمن أال ترى يا  فقلت،عىل عيل

 ما املخرج تفقل» أال إهنا ستكون فتنة « يقول¢سمعت رسول ا  إ أما، قال نعمقلت

 وهو ،كم ما بينكمُ وح، وخرب ما بعدكم، فيه نبأ ما قبلكم،كتاب ا «؟ قالمنها يا رسول ا

 وهو حبل ، غريه أضله ا ومن ابتغى اهلدى يف، من تركه من جبار قصمه ا،الفصل ليس باهلزل

 وال ،زيغ به األهواءت  الهو الذيو ، وهو الرصاط املستقيم، وهو الذكر احلكيم،ا املت
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ة الرُقلََ وال خي،بع منه العلامء وال يش،لسنةتلتبس به األ  هو الذي ، وال تنقيض عجائبه،د عن ك

ن قال به َ ما به، هيدي إىل الرشد فآمن عجباً إنا سمعنا قرآناً حتى قالواُْهتَعِمَ تنته اجلن إذ س

 خذها »إىل رصاط مستقيم َيِدُ ومن دعا إليه ه،َلَدَ به عَمَكَ ومن ح،َرُِج به أَلِمَ ومن ع،َقَدَص

 إليك يا أعور

 ، جمهولإسناده و،هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث محزة الزيات «وقال الرتمذي 

 »الويف حديث احلارث مق

 وقد ً جدا ضعيف األعور واحلارث،ث جمهوالنبو املختار الطا وابن أخي احلار أقلت 

 كذبه الشعبي

) ١٢١(وحممد بن نرص املروزي يف قيام الليل ) ١٠/٤٨٣(صنف وروى ابن أ شيبة يف امل 

وأبو نعيم يف أخبار أصبهان ) ١/٥٥٥(واحلاكم يف املستدرك ) ١/٩٤(وابن حبان يف املجروح 

ان ) ١/١٠٧(واخلطيب يف اجلامع ) ٢/٢٧٨( من طريق أ ) ١٧٨٦(والبيهقي يف شعب اإل

إن هذا القرآن  « قال¢ مسعود عن النبي اهلجري عن أ األحوص عن عبد ا بنإسحاق

 ، والشفاء النافع، والنور املب، إن هذا القرآن حبل ا، فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم،مأدبة ا

سك به م، وال تنقيض عجائبه،  فيقو وال يعوج،ب ال يزيغ فيستعت، ونجاة ملن تبعه،عصمة ملن 

ة الرد، اتلوه  أما إ ال ، عىل تالوته كل حرف عرش حسنات يأجركم فإن ا،وال خيلق من ك

 » ولكن ألف والم وميم، حرف﴾أ﴿أقول 

 » و خيرجاهاإلسنادهذا حديث صحيح  «وقال احلاكم 

 » بن مسلم ضعيفإبراهيملكن  «وتعقبه الذهبي بقوله 

منكر  «قال فيه البخاري والنسا ،إسحاق اهلجري الذي يف اإلسناد وهو أبوقلت 

» ليس حديثه بيشء «وقال ابن مع» ضعيف احلديث منكر احلديث «وقال أبو حاتم» احلديث

 ولعل هذا ما فعله يف هذا » وقفها غريهأحاديثرفع  «وقال البزار» اعاًكان رف« أمحدوقال 

  احلديث

) ٨٠٨(د املبارك يف الزه رواه ابن  عىل ابن مسعودموقوفاًوهو نفسه روى هذا احلديث 

وأبو نعيم يف ) ٨٦٤٦(والطربا يف الكبري ) ٨٢٧ (الدارميو) ٣/٣٧٥(ق يف املصنف ازوعبد الر

ان ) ٢/٢٧٢(أخبار أصبهان   )١٨٣٢(والبيهقي يف شعب اإل

،  اهلجريإسحاق ألن مداره عىل احلارث األعور وأ ،موقوفاً وال مرفوعاًوال يصح احلديث  

إن كانً،وكالمها ضعيف جدا   آخره الثا  احلديث وقد ثبت من معناه صحيحاً و
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 »آية من كتاب ا خري من حممد وآله« حديث -٢٧٤

 ال أصل له

 قال السخاوي 

 شيخي من قبيل، ولكن قد رأيته بخط بعض طلبته من ]قال[ وكذا فيام  أقف عليه،«

 أعتمده من مثله، وزاد فيهًأصحابنا يف هامش تسديد القوس جمردا عن العزو والصحا وذلك ال 

نعم يف فضائل القرآن من جامع الرتمذي من حديث احلميدي  ألن القرآن كالم ا غري خملوق

ما خلق ا سبحانه من سامء وال أرض  قال لنا سفيان بن عيينة يف تفسري حديث ابن مسعود قال

 ويف لق ا من السامء واألرضآية الكريس كالم ا وكالم ا أعظم خ أعظم من آية الكريس

 أعظم مما يف السموات واألرض نسخة

كل آية يف كتاب ا  وكأنه أشار إىل ما أورده الطربا من حديث ابن مسعود موقوفاً قلت

 خري مما يف السامء واألرض

 ووقفت عىل أثر عن ابن مسعود ريض ا عنه من قوله أنه كان يقرئ الرجل اآلية ثم يقول

ويف   خري مما طلعت عليه الشمس وما عىل األرض من يشء، حتى يقول ذلك يف القرآن كلهَهلي

أخرجهام ابن الرضيس يف   خذها فلهي خري من الدنيا وما فيهام اآلية قالأنه كان إذا عل لفظ

 كان  وأوهلام عند الطربا يف معجمه الكبري وأ عبيد يف فضائل القرآن بلفظ،فضائل القرآن

 وأورده  خذها فوا هلي خري مما عىل األرض من يشءيقرئ القرآن فيمر باآلية فيقول للرجل

 من حديث  وأل عبيد أيضاً آية من كتاب ا خري من الدنيا وما فيها رفعه بلفظبعضهم مومهاً

ء هو  واعلم أنك لست تتقرب إليه بيشفروة بن نوفل األشجعي عن خباب ابن األرت أنه قال

ص من مرسل حممد بن عيل بل هو يف مسند  ويف األول من ثا حديث املخلأحب إليه من كالمه

 القرآن أفضل من كل يشء دون ا الفردوس عن عيل رفعه

  وكأنه يشري إىل ما أخرجه من حديثه ريض ا عنه يف حديث أولهقال ويف الباب عن أنس

 العرشآية من كتاب ا أفضل مما حتت 

 لقراءة آية من  من حديث صهيب ريض ا عنه مرفوعاًوأل الشيخ والديلمي يف مسنده معاً

 كتاب ا أفضل من كل يشء دون العرش

 مما هو عند ًويف املعىن ما رواه عبد امللك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم رفعه مرسال

املقاصد  »ك وال غريهزلة من القرآن ال نبي وال ملَ ما من شفيع أعظم عند ا منالغزايل يف اإلحياء

 )٢٤-٤١ص(احلسنة 

  وال يثبت يف املرفوع من ذلك يشءقلت



٢٣٤ 

 

 »ى إليهَوحُ أنه ال ي إال ب جنبيهَةُوب النَجَرَْدتْ فقد اسَ القرآنَأََرن قَم«  حديث-٢٧٥

 ًضعيف جدا

  وأ أمامة،مر وعبد ا بن ع،روي من حديث عبد ا بن عمرو 

 أما حديث عبد ا بن عمرو

انوعنه) ١/٥٥٢(فرواه احلاكم   ن  بن عثامحييى من طريق )٢٣٥٣ ( البيهقي يف شعب اإل

بن أيوب ثنا خالد بن أ يزيد عن ثعلبة  حييىي ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا بن صالح السهم

  فذكره قال¢ان رسول د عن عبد ا بن عمرو بن العاص أبن يزي

 وأقره الذهبي» اإلسنادصحيح  «وقال احلاكم 

كان وراقاً حيدث من  «وقال مسلمة» تكلموا فيه « بن عثامن قال ابن أ حاتمحييىولكن  

 » فيه ألجل ذلكَنِعُغري كتبه فط

 ً» كثرياً احلفظ خيطئ خطأيسء «أمحد بن أيوب هو الغافقي قال حييىو 

 بن عبيد إسامعيل بن رافع عن إسامعيلمن طريق ) ١/٢٢٢( كام يف الآليل ورواه الطربا 

  املهاجر عن عبد ا بن عمرو به أا بن

 بن رافع وهو إسامعيلرواه الطربا وفيه  «وقال) ٧/١٥٩(وذكره اهليثمي يف املجمع  

 »مرتوك

ن إسامعيل بن عبيدا بن أ عن إسامعيل بن رافع ع )٢٧٦-٢٧٥(وأخرجه ابن املبارك يف الزهد 

 ًاملهاجر عن عبدا بن عمرو موقوفا

 وأما حديث عبد ا بن عمر

ن ْيَو حدثنا لُيِطلََامل إبراهيممن طريق قاسم بن ) ١٢/٤٤٦(فرواه اخلطيب يف تاريخ بغداد  

عطي ُ قرأ ثلث القرآن أمن «¢ قال رسول ا عن نافع عن ابن عمر قالأنسحدثنا مالك بن 

 ،عطي النبوة كلهاُ ومن قرأ القرآن كله أ،عطي ثلثي النبوةُ القرآن أي، ومن قرأ ثلثثلث النبوة

ا معه من  م ينجزحتى فيقرأ ويصعد درجة ، بكل آية درجةَقْرقرأ واا ويقال له يوم القيامة

  اليمىن؟ فإذا يف يدهدري ما بيدك هل ت ثم يقال له،فيقبض بيده اقبض،  ثم يقال له،القرآن

 » ويف األخرى النعيم،لدُاخل

ن ْيَو روى عن لُ، يضع احلديثاًاك أف امللطي كان كذاباًإبراهيمقاسم بن  «وقال اخلطيب

 »عن مالك عجائب من األباطيل

 وأما حديث أ أمامة



٢٣٥ 

 

قال  لشيبا عن أ أمامة قالري عن القاسم امن طريق برش بن ) ٨-٢/٧(ابن عدي فرواه  

  فذكره مثل حديث ابن عمر¢ل ارسو

هذا حديث ال يصح عن رسول  «وقال) ٢٥٣-١/٢٥٢(وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات  

العالء كذاب يضع احلديث  بن حييى  وقال مرة، ترك الناس حديث برشأمحد قال ¢ا

 حاتم الرازيأبووقال   من أركان الكذب كان ركناً بن سعيدحييىوقال   منهً حاالوبرش أسوأ

 » املعضالت¢ والقاسم يروي عن أصحاب رسول اانوقال ابن حب مرتوك

ُاكم وحلوإي ،اِواهتَْصوأ ِبَرَالع ِونُحلُِب َرآنُالقوا ُءَْرقا«  حديثـ٢٧٦   ِقْسِ الفِهلَ أِونُ

َِابَتِوالك ْ« 

 ً جداضعيف

ية بن من طريق بق) ٢/٧٨ (يف الكامل وابن عدي) ٧٢٢٣ (األوسط  املعجم رواه الطربا يف 

 أبا حممد حيدث عن حذيفة بن اليامن الوليد عن حص بن مالك الفزاري قال سمعت شيخاً يكىن

إياكم وحلون أه،وا القرآن بلحون العرب وأصواهتاءاقر« ¢ قال رسول اقال ل الفسق  و

 ال ،وحالغناء والرهبانية والنعون بالقرآن ترجيع  قوم من بعدي يرجء وسيجي،َهل الكتابوأ

 » مفتونة قلوهبم وقلوب الذين يعجبهم شأهنم،جياوز حناجرهم

  فيه ثالث علل، ضعيفإسنادهو 

  وقد عنعن رش تدليس بقية مدلسوىلاأل 

 زاري جمهول حفص بن مالك الفثانيةال 

 هول جم شيخ، أبو حممدالثالثة 

 ملنكرات والعجائب روى عن املجهول جاء باوبقية إذا 

ْ«  حديث-٢٧٧ ْ أوٍ أو آيةِمن القرآن ٍسورة  منََمعظَ أ ذنباًََر أَ  »هاَيَِس نم ثٌُلُجَيها رِتُ

 ضعيف

ة يف الصحيح وابن ) ١٩٧٦(والرتمذي ) ٤٦١(داود رواه أبو  ) ٤٢٦٥ (يعىلوأبو) ١٩١٦(خز

جريج عن املطلب بن حنطب عن اد عن ابن من طريق عبد املجيد بن عبد العزيز بن أ رو

 القذاة خيرجها الرجل من حتىتي ُم أجور أَيلَ عْتَضِرُع «¢ قال رسول ا بن مالك قالأنس

 أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم  ذنباًََر ذنوب أمتي فلم أرضت عيلُ وع،املسجد

 »نسيها

 به حممد بن ُ وذاكرت من هذا الوجههذا حديث غريب ال نعرفه إال «وقال الرتمذي 
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 وال أعرف للمطلب بن عبد ا بن حنطب سامعاً من  قال حممد، فلم يعرفه واستغربهإسامعيل

معت عبد ا بن  وس¢ حدثين من شهد خطبة النبي إال قوله¢أحد من أصحاب النبي

 ،¢نبيصحاب ال أ من أحد منال نعرف للمطلب سامعاً  يقول]يعين الدارمي [عبد الرمحن

 » املديين أن يكون املطلب سمع من أنس بن وأنكر عيلقال عبد ا

  منقطعفاإلسناد قلت 

ي ِمََد بن شيبة ثنا حممد بن يزيد األعيىسحدثنا حممد بن ) ٦٤٨٩ (األوسطورواه الطربا يف  

  بن مالك بهأنس عن الزهري عن د العزيز بن أ رواد عن ابن جريجثنا عبد املجيد بن عب

 واخلطأ لعله من شيخ ، ولكن من حديث املطلب املتقدم، من حديث الزهريوليس حمفوظاً 

 وعبد املجيد موصوف باخلطأ يف بعض حديثه  بن شيبة فهو جمهول احلالعيىسالطربا حممد بن 

 عن رجل عن سعد عيىسمن طريق شعبة عن يزيد بن أ زياد عن ) ٢٢٣٥٥ (أمحدوروى  

 ال ، يوم القيامةً ا عز وجل مغلوال من أمري عرشة إال أما«  أنه قال¢ادة عن النبيبن عب

 » وما أحد يتعلم القرآن ثم نسيه إال لقي ا عز وجل أجذم،يطلقه إال العدل

 ومما يدل ،نة وساء حفظه وكان يلقَرََخ ويزيد بن أ زياد تغري بأ، فيه مبهم، ضعيفإسناده 

 وهو ابن فائد عن عبادة بن الصامت عيىسه وختليطه أنه روى هذا احلديث عن  سوء حفظعىل

  فلم يذكر الرجل املبهم وجعله من حديث عبادة بهمرفوعاً

يف هذا   رديءإسنادهذا  «وقال ابن عبد الرب »جمهول « بن فائد قال ابن املديينعيىسو 

 » أدركه بن فائد  يسمع من سعد بن عبادة والعيىس و،املعىن

ِأحب األعامل«  حديث-٢٧٨ َ  »ُلَِحتُْر املالَاحلِ  إىل اَ

 ًضعيف جدا

  وأ هريرة،روي من حديث ابن عباس 

 أما حديث ابن عباس

من طريق صالح ) ١/٥٦٨(واحلاكم ) ١٢٧٨٣(والطربا يف الكبري ) ٤/٦٤(فرواه الرتمذي  

 أي  فقال¢ سأل رجل رسول ان ابن عباس قال عي عن قتادة عن زرارة بن أ أوىفُرامل

صاحب «  املرحتل؟ قال ما احلال،يا رسول ا قال» ُلَِحتُْر املاحلال«  فقال؟األعامل أحب إىل ا

 » يبلغ آخره، ويف آخره حتى يبلغ أولهحتىب يف أوله ِرضَالقرآن ي

  »س إال من هذا الوجههذا حديث غريب ال نعرفه عن ابن عبا «وقال الرتمذي 

  » من زهاد البرصة إال أن الشيخ  خيرجاهي وهوُرتفرد به صالح امل« وقال احلاكم
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 »صالح مرتوك «وقال الذهبي

   عليهموقوفاً من حديث ابن عباس أيضاً يُرثم رواه من طريق صالح امل 

 يُرف عىل صالح امل ألن مدار املرفوع واملوقو،موقوفاً وال مرفوعاًوال يثبت  

 وأما حديث أ هريرة

من طريق مقدام بن داود بن تليد الرعيين ثنا خالد بن نزار حدثين ) ١/٥٦٩(فرواه احلاكم  

  بهمرفوعاًج عن أ هريرة  ابن شهاب عن األعر عنأنسالليث بن سعد حدثين مالك بن 

  وقال الذهبيوسكت عليه احلاكم، 

 » ومقدام متكلم فيه واآلفة منه، وهو موضوع عىل سند الشيخ،م يتكلم عليه احلاك« 

 »ُُهنَعلَْ يُ والقرآنِ للقرآنٍالَ تبُر«  حديث-٢٧٩

 باطل ال أصل له

ه  وقد عزاسند صحيح وال ضعيف وال موضوع، ال ب من كتب احلديثء أجده يف يش  

وه بأنه قارئ وفرس ظنه يثبت عنه أ وما،ألنس بن مالك من قوله) ١/٢٧٤(الغزايل يف اإلحياء 

ا يقرأالقرآن الذي ي ا القرآن حنه القرآنعل في،قرأ القرآن وال يعمل  إ  وقارئ ،ة لك أو عليكجُ و

ُيؤجرالقرآن  ا قرأ عىلَ  َك، وما رب بحسبهلُ، ك وحياسب عىل ترك العمل، قراءته ولو  يعمل 

 بظالم للعبيد

 »يلَُص من املِللقارئ ٌْليَو«  حديث-٢٨٠

 ال أصل له

 )٨٧(وقد تقدم يف كتاب الصالة برقم  

 »ُُه كتاب إالحَِص أن يُ اََأ «حديث -٢٨١

 ال أصل له 

 وقال السخاوي

 وا فيه اختالفاًُدَجَوولو كان من عند غري ا لَ﴿ ال أعرفه ولكن قد قال ا تعاىل«

يناه يف مناقبه أل عبد ا بن شاكر وُ فيام ر•قال إمامنا الشافعي  ولذا ]٨٢النساء[ً﴾كثريا

 هذه الكتب و ُفت لقد أل سمعت الشافعي يقولمن طريق حممد بن عامر عن البويطي قال

 فام  اآلية﴾ولو كان من عند غري ا﴿  وال بد أن يوجد فيها اخلطأ ألن ا تعاىل يقول، فيهاآُل

 رْعِش ولبعضهم ي هذه مما خيالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنهوجدتم يف كتب



٢٣٨ 

 

ــت  هُتْحكم مـن كتـاب تـصف ــيس  يف ُوقل ــلََ أ  نف  هُتْحص

  ثانيـــاً ُهُطالعتـــ إذا حتـــى

 

ــدت  ــصحُوج ــصحيفاً ف  هُتْح ت

 )٥٣ص(املقاصد احلسنة  

 كتاب الذكر والدعوات

َُْكأ « حديث-٢٨٢
 » جمنونِ ا حتى يقولواَْرِكوا ذِ

 ضعيف

وابن السين يف ) ٢/١١٣(واحلاكم ) ٢/٩٣( وابن حبان يف الصحيح )١١٥٩٣ (أمحدرواه  

ان) ٤ (ةعمل اليوم والليل من ) ٣/١١٣( وابن عدي يف الكامل )٥٢٣ (والبيهقي يف شعب اإل

  أن رسولاخلدري عن أ سعيد اهليثمطريق ابن وهب أخربنا عمرو بن احلارث عن دراج عن أ 

  فذكره  قال¢ا

 وصححه احلاكم وأقره الذهبي

 ً دراج عن أ اهليثم ضعيفة منكرة كام تقدم مرارالكن رواية 

 »يَِف اخلِكر الذُريَخ«  حديث-٢٨٣

 ضعيف

من طريق أسامة بن زيد عن حممد ) ٧٩٧(وابن حبان ) ٧٣١ (وأبو يعىل) ١٤٧٧ (أمحدرواه  

 ،خري الذكر اخلفي «¢ قال رسول ان سعد بن مالك قاللبيبة ع بن عبد الرمحن بن أ

 »وخري الرزق ما يكفي

 وقال الدارقطين»  بيشءليس حديثه «حممد بن عبد الرمحن بن أ لبيبة قال ابن مع 

 »ضعيف«

  أ وقاص مالك وهو سعد بنأ لبيبة  يسمع من سعد بن  ابن،عطق منإسنادهو 

َأنا ج« حديث -٢٨٤ َ ِليس من ذكرَ َ َ َ ْ ُ َْ ِ« 

 ال أصل له

 قال السخاوي 

 )١٦٨ص(املقاصد  »رواه الديلمي بال سند عن عائشة مرفوعاً هبذا« 

 هو بال سند فهو كال يشء قلت 
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 »َُعْطَق فهو أِ ِ فيه باحلمدُأَْدُب ال يٍي بالِ ذٍمرَ أُلك«  حديث-٢٨٥

 ضعيف

) ٨٦٩٧ (أمحدو) ٥٧٨(وابن حبان يف الصحيح ) ١٨٩٤(وابن ماجه ) ٤٨٤٠(داود رواه أبو 

 قال من طريق قرة بن عبد الرمحن عن الزهري عن أ سلمة عن أ هريرة قال) ٨٥(والدارقطين 

  فذكره¢رسول ا

 »فهو أجذم « ويف آخر،»برتفهو أ «ويف لفظ» ببسم ا «ويف لفظ» بذكر ا «ويف لفظ 

وقد خالفه مجاعة   مناكرية بن عبد الرمحن ضعيف احلفظ يروير ضعيف ألن قإسنادهو 

 وسعيد بن عبد العزيز كام ذكر أبو ، وشعيب،عقيلو ، وهم يونس، فأرسلوهًثق منه بكثري جداأو

 داود

  السب يف ذكر طرقه من غري طائلوقد أطال ، واملرسل ضعيف أنه مرسلفاملحفوظ 

  )١/٥ (ىطبقات الشافعية الكرب مقدمة كتابه يف

واستحباب البداءة بذكر ا مستحبة يف كثري من األمور، ويف بعضها واجبة كالذبح، ولكن 

  وهو ما ال يثبت،ُيف هذا احلديث الضعيف مسألة كون ما ال يبدأ بذكر ا فهو أبرت أقطع أجذم

 فيام واخلالصة أنه يستحب الذكر عند األعامل التي صح عندها الذكر استحباباً، ووجوباً

  صح عندها الذكر وجوباً

َ ال تردبيالصالة عىل الن«  حديث-٢٨٦ ُ« 

 ال أصل له

 » مقبولة¢ الصالة عىل النبي ولفظه،هو من كالم أ سليامن الدارا «وقال السخاوي 

 )٤٢٧(املقاصد 

 » عىل النارُهَم ا جسد حرلفاً أَيلَ عىلَ صْنَم«  حديث-٢٨٧

 أصل لهال 

 ويف صحيح  وال موضوع صحيح وال ضعيفإسناد ال ب، من كتب احلديثيشء أجده يف  

 »ً هبا عرشا عليه ا واحدة صىلَيلَ عمن صىل« مرفوعاًمسلم من حديث أ هريرة 

 »بقاتق الرِ أفضل من عبيالصالة عىل الن«  حديث-٢٨٨

 موضوع

 ومن طريقه أبو اليمن ، وعنه أبو القاسم بن عساكر، يف ترغيبه رواه التيميقال السخاوي 
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  بدل، السالمعن أ بكر الصديق به من قوله، وهو عند النمريي وابن بشكوال وغريمها بلفظ

 »¢يعين به إضافته إىل النبي ، إنه كذب خمتلقعض فتاويه عن هذا وقول شيخنا يف بالصالة

 )٤٢٧(املقاصد 

 »بادةِ العخُ مُعاءدال« حديث -٢٨٩

 ضعيف هبذا اللفظ

ة عن عبيد ا بن أ جعفر عن أبان بن صالح عن من طريق ابن هليع) ٣٤٣١( الرتمذي رواه 

  فذكره قال¢ بن مالك عن النبيأنس

 وقال الرتمذي

 »ةجه ال نعرفه إال من حديث ابن هليعهذا حديث غريب من هذا الو« 

  وابن هليعة ضعيف 

من طريق ذر ) ٣٨٢٨(وابن ماجه ) ٢٩٦٩ (الرتمذيو) ١٤٧٩(لصحيح ما رواه أبو داود وا

  »الدعاء هو العبادة«  قال¢عن يسيع احلرضمي عن النعامن بن بشري عن النبي

 » املؤمنُالحِ سُعاءالد« حديث -٢٩٠

 موضوع

من طريق ) ٢٦(والقضاعي ) ١/٤٩٢(واحلاكم ) ٦/١٧٢(وابن عدي ) ٤٣٩ (يعىلرواه أبو 

 بن أ طالب فر بن حممد عن أبيه عن جده عن عيلحممد بن احلسن بن أ يزيد اهلمدا عن جع

 » ونور الساموات واألرض، وعامد الدين،الدعاء سالح املؤمن «¢ قال رسول اقال

 وهو صدوق يف ، فإن حممد بن احلسن هذا هو التل،هذا حديث صحيح «وقال احلاكم 

   وأقره الذهبي»الكوفي

» يكذب«  احلسن بن أ يزيد قال ابن مع وحممد بن، فليس هو بالتل، منهامٌمْهَوهذا و

ليس « حممد بن احلسن التل قال ابن معو» مرتوك احلديث« وقال النسا» ضعيف« أمحدوقال 

  يبقىأيضاًالتل   فلو كان هو»ال يتابع عىل حديثه« العقييلوقال » ضعيف«  يعقوبوقال» ءبيش

 احلديث عىل ضعفه

  بن أ طالب بن احلس و يسمع من عيل جد جعفر هو عيل، منقطعإسنادهفومع ذلك  

  ويف سنده مرتوك وضعيف،من حديث جابر) ١٨١٢ (يعىلورواه أبو 

 »َكِعائُ من ديَُخنا يا أَْسَنال ت«  حديث-٢٩١
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 ضعيف

وابن سعد يف ) ٥٥٠١ (يعىلوأبو) ٥٢٢٩ (أمحدو) ٣٦٣٣(والرتمذي ) ١٤٩٨(داود رواه أبو 

من طريق عاصم بن عبيد ) ٥/٢٥١(والبيهقي يف السنن الكربى ) ٣/١/١٩٥ (الكربىالطبقات 

 يل َنِ يف العمرة فأذ¢ذنت النبي استأ قال® أبيه عن عمر ا عن سا بن عبد ا عن

  أن يل هبا الدنيا ما يرسً فقال كلمة» من دعائكيَُخال تنسنا يا أ «وقال

 »هذا حديث حسن صحيح «وقال الرتمذي 

 ء احلفظ ومنكر احلديث يس عاصم بن عبيد ا، كالقلت 

 »عوةلد اَستجابُ مُْنَك تَكَمَطعَ مْبَِط أ،ُدْعَيا س«  حديث-٢٩٢

 ضعيف

 احلسن بن عيل بن شيبة ثنا عيىس حدثنا حممد بن )٦٤٩٥ (األوسطرواه الطربا يف  

عن ابن   عن عطاء ثنا ابن جريج- بن أدهمإبراهيمرفيق  -اطي ثنا أبو عبد ا اجلوزجا يحتاال

ً ا مما يف األرض حالاليا أهيا الناس كلو ‹¢ تلوت هذه اآلية عند رسول اعباس قال

علين مستجاب دع ا أن جي ا، يا رسول اأ وقاص فقال فقام سعد بن ]١٦٨البقرة[›طيباً

 والذي نفس حممد ،، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوةيا سعد «¢ فقال له النبي،عوةالد

بت حلمه ا عبد ن وأ،ل منه عمل أربع يوماًذف اللقمة احلرام يف جوفه ما يتقب إن العبد ليتق،بيده

 » به أوىلفالنارحت والربا من الس

   جمهولون، وشيخ شيخه،شيخه و، بن شيبةعيىس حممد بن ، ضعيفإسناده 

 ،عزاه للصغري و أجده فيهولكن ) ١٠/٢٩١(واحلديث ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

 »وفيه من  أعرفهم« وقال

  » فيه نظرإسناده «)١٣١ص (»جامع العلوم واحلكم«وقال ابن رجب احلنبيل يف  

الرجل يطيل السفر، « حديثسباب إجابة الدعاء ويغين عنه يف أن إطابة املطعم من أ 

 يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومرشبه حرام، وملبسه حرام، د يديه إىل السامءأشعث أغرب، 

 )١٠١٥(رواه مسلم برقم »  فأ يستجاب لذلك؟،وغذي باحلرام

 »ِ رشيكانِن يف األجرمَُؤاعي واملالد«  حديث-٢٩٣

 موضوع

 للديلمي يف مسند الفردوس من حديث ابن عباس) ٤٢٤٥(غري عزاه السيوطي يف اجلامع الص 

 بن سعيد قال  وجويرب ممن يضع احلديثل الذهبي الشامي قاإسامعيلوفيه  «وقال املناوي
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 )٣/٥٣٦( القدير فيض »مرتوك الدارقطين وغريه

 » بحايلُهُلمِؤايل عُن سِي مِبْسَح « حديث-٢٩٤

 باطل ال أصل له

ِ حيَ انإ« ثحدي -٢٩٥  »َوحُح اللَ العبدبُ

 ال أصل له هبذا اللفظ

 وهو اآل »امللح «وقد روي بلفظ 

ِ حيَ اإن« ثحدي -٢٩٦  » يف الدعاءِحُل املبُ

 موضوع

ان« والبيهقي يف )٢٠(برقم » الدعاء«رواه الطربا يف   والعقييل يف ) ١٠٧٣(برقم » شعب اإل

من طريق كثري بن عبيد احلذاء احلميص حدثنا بقية بن الوليد عن ) ٤/٤٥٢(» الكبريفاء عالض«

إن ا عز  «¢ قال رسول ا قالت£ي عن عروة عن عائشة عن الزهراألوزاعي

 » يف الدعاءوجل حيب امللح

 ، وهو إسقاط الضعيف من السند، وهو تدليس التسوية،وبقية بن الوليد يدلس رش تدليس 

 هذا احلديث إسنادوهذا ما فعله يف  ،يف ظاهره ثقة عن ثقة اإلسنادبدو في

» الضعفاء الكبري«والعقييل يف ) ٢/٤٦٢(» املعرفة والتاريخ«فقد رواه يعقوب بن سفيان يف  

 عن األوزاعيعن بقية حدثنا يوسف بن السفر عن ) ٧/١٦٤(» الكامل«وابن عدي يف ) ٤/٤٥٢(

  به ،عن عائشة عن عروة الزهري

 فظهرت علة ، ورصح به هنا، األولاإلسنادفقد أسقط بقية شيخه يوسف بن السفر يف 

 ال يكتب حديثه ، بريو،يوسف « قال يعقوب بن سفيان عقب روايته هذا احلديث ،احلديث

ناكري«  وقال العقييل»إال للمعرفة التي رواها  األحاديثوهذه « وقال ابن عدي »حيدث 

  » بواطيل كلهااعياألوزيوسف عن 

مرتوك « وقال أبوزرعة والنسا »كذاب يوسف بن السفر« البخاريومن قبلهم قال  

  )٧/١٦٣(» الكامل« »احلديث

رواه بقية  سألت أ عن حديث« )٢٠٨٧( حديث رقم »علل احلديث«وقال ابن أ حاتم يف 

إن ا عز وجل حيب « قال ¢ عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبياألوزاعيعن 

  »األوزاعي عن  نرى أن بقية دلسه عن ضعيف،نكر هذا حديث مقال أ »امللح يف الدعاء
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  والضعيف هو يوسف بن السفر كام تقدم، نعمقلت

 حدثنا سنيد بن داود إسامعيلحدثنا حممد بن « )٤/٤٥٢(» الضعفاء الكبري«وقال العقييل يف

  ا تبارك وتعاىل كان يقال أفضل الدعاء اإلحلاح عىل قالوزاعياأل عن حدثنا عيىس بن يونس

  » ولعله بقية أخذه عن يوسف بن السفر، حديث عيىس بن يونس أوىلإليه والترضع

 عليه هبذا اللفظ الذي رواه عيىس بن مقطوعاً األوزاعي يعين أن الصحيح أنه من قول قلت

رفوع أخذه بقية من يوسف بن اللفظ امل  وأن،¢نبي إىل المرفوعاً وليس ،األوزاعييونس عن 

 السفر

 بدر يوم دعائه يف ¢النبي ألح كام الشدة، مواطن يف خاصة ،مستحب الدعاء يف واإلحلاح

 يغين عن حديث الرتمجة والذي قبله فهذا ،رداءه سقط حتى يديه ورفع

  » إىل أحد من خلقكجينِوُحتاللهم ال « حديث -٢٩٧

 باطل

  بل قد يقال،نه موضوع إالسيوطيعن احلافظ  ً نقالاملقال ابن حجر « لعجلوقال ا

 هذا رجل  فقال، اللهم ال حتوجين إىل أحد من خلقك يقولً سمع أمحد رجال،إن الدعاء به ممنوع

 اللهم  وأنا أقول¢ سمعين النبيويف ربيع األبرار عن عيل ريض ا عنه قال قال ىن املوت

 ، ليس من أحد إال وهو حمتاج إىل الناس، ال تقل هكذا فقال، حتوجين إىل أحد من خلقكال

 ومن رشار ، يا رسول ا قلت، اللهم ال حتوجين إىل رشار خلقك قل قال؟ كيف أقولقلت

إذا م،عطوا منعواُ الذين إذا أ قال؟خلقه  )١/١٨٨( كشف اخلفاء »نعوا عابواُ و

من طريق ) ٢/٣١( برقم أصبهانأبونعيم األصبها يف أخبار رواه كره  احلديث الذي ذقلت

 وهذا إسناد منقطع ، به عن عيل، عن أبيه،جعفر بن حممد

 » جاهي عند ا عظيم فإن، بجاهيوالُسََوت«  حديث-٢٩٨

  ال أصل لهباطل

لذي رشعه ا  ولكن ليس هذا من التوسل ا، عند ا عظيم¢وال شك أن جاه النبي حممد 

   هذا الكالم¢وال قال هو، ورسوله

ا يشفي •وقد تكلم شيخ اإلسالم ابن تيمية   يف بيان التوسل املرشوع وغري املرشوع 

 )ل والوسيلةقاعدة جليلة يف التوس( م يف كتابه القي،الصدور

ُنعم املذكر «حديث -٢٩٩ َ ْ
إن، السبحةِ  »وما أنبتته األرض عليه األرض ُدَسجُ ما يَ أفضل و
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 وضوعم

 أنا عبدوس بن عبد ا أنا أبو عبد قال) خمترصه ٤/٩٨ (أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس

 حدثنا حممد بن هارون بن عيىس حدثنا عيل بن حممد بن نرصويها احلس بن فنجويه الثقفي 

صمد بن موىس حدثتين بن منصور اهلاشمي حدثين حممد بن عيل بن محزة العلوي حدثين عبد ال

زينب بنت سليامن بن عيل حدثتين أم احلسن بنت جعفر بن احلسن عن أبيها عن جدها عن عيل 

 مرفوعاً، به

وقال » يف حديثه مناكري كثرية «حممد بن هارون بن عيىس يعرف بابن بريه قال اخلطيب

تنزيه  »ديثيضع احل« وقال ابن عساكر) ٣/٣٥٦(تاريخ بغداد  »ال يشء« الدارقطين

 )١/١١٥(الرشيعة 

 )٢/٦٢١(عبد الصمد بن موىس قال الذهبي يف امليزان و

عن جده   مناكريييرو قلت  يف أماليهإبراهيمبنه حدث عنه ا قد ضعفوه قال اخلطيب«

 زمن املتوكل، وقول اخلطيب  إمرة املوسمَِيلَو  عن عيل بن عاصميويرو مام اإلإبراهيمحممد بن 

 » هو يف تارخيهفيه ما

 واحلديث حكم عليه األلبا بالوضع، وقال بعد بيان ضعف سنده

أن السبحة بدعة  تكن يف عهد  األول معناه باطل عندي ألمورثم إن احلديث من حيث «

ا حدثت بعده¢النبي الم أصحابه عىل أمر  فكيف يعقل أن حيض عليه الصالة والس،¢ إ

) ١٢ص  (»البدع والنهي عنها«كرت ما روى ابن وضاح القرطبي يف ا ذوالدليل عىل م ؟ال يعرفونه

 ثم مر برجل ، مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاهعن الصلت بن هبرام قال

ولقد غلبتم أصحاب  ركبتم بدعة ظلامً  لقد سبقتم ثم قال،رضبه برجله ف،يسبح بحصا

ثم   منقطعفالسند ، وهو ثقة من أتباع التابع،صحيح وسنده إىل الصلت  علامً¢حممد

 -مهاخيط ينظم فيه لؤلؤ وخرز ونحو - سألت احلسن عن النظام ياش قالروى عن أبان بن أ ع

 وال ¢  يفعل ذلك أحد من نساء النبي؟ فقال يسبح به،من اخلرز والنوى ونحو ذلك

 ً ولكن سنده ضعيف جدااملهاجرات

 يعقد التسبيح ¢ رأيت رسول ا قال عبد ا بن عمرو،¢الف هلديه أنه خمالثا

واحلاكم ) موارد-٢٣٣٤( وابن حبان ،نهوحس) ٤/٢٥٥(والرتمذي ) ١/٢٣٥( رواه أبوداود ،بيمينه

إسناده صحي) ٢/٣٥٢(والبيهقي ) ١/٥٤٧(  جته يف صحيح أ داود ثم خر،ح كام قال الذهبيو

 عليكن بالتسبيح والتهليل  حيث قال لبعض النسوة¢ثم هو خمالف ألمره ١٣٤٦(

ألنامل فإهنن مسؤوالت  واعقدن با، الرمحة ويف رواية وال تغفلن فتنس التوحيد،ديسوالتق
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 وحسنه ، وصححه احلاكم والذهبي،داود وغريه وهو حديث حسن أخرجه أبوومستنطقات

 ولذلك )١٣٤٥ (ح أ داود انظر صحي، وله شاهد عن عائشة موقوف،النووي والعسقال

 ١١٣ق  (اجلليلةشوارق األنوار  يف يره الشيخ حممد خليل القاوقجضعف احلديث مجاعة كام ذك

  فانظره فإنه نفيس،•  الشيخ األلبامإىل آخر كال »)١/

 كتاب اللباس والزينة

َخت«  حديث-٣٠٠  »قيِقَوا بالعُمتَ

 موضوع

 أنس و، وعائشة، وفاطمة،من حديث عيل) ٥٩-٣/٥٦( املوضوعات ذكره ابن اجلوزي يف 

 قال ابن اجلوزيو

 إسناده أبو ففيوأما حديث فاطمة  من عمل أ سعيد احلسن بن عيل  فهوعيلأما حديث « 

 عن مالك ما ليس من حديثه ال حيل يروي قال ابن حبان بكر بن شعيب وال نعرف اسمه

هو  قال أمحد بن حنبلول يعقوب بن الوليد، يق األ وأما حديث عائشة ففي الطراالحتجاج به

يضع  كان  وقال ابن حبان،ليس بيشء ن يضع احلديث، وقال حييىمن الكذاب الكبار كا

 هذا احلديث يعرف بيعقوب بن إيراهيم الزهري، رسقه منه قال ابن عدى احلديث عىل الثقات

قال  حممد بن أيوب، وىف الطريق الثا  ليس باملعروفإبراهيميعقوب بن الوليد، ويعقوب بن 

ل  ارم به، وقافأما أبوه أيوب فقال ابن املبارك  املوضوع ال حيل االحتجاج بهيروي ابن حبان

 سا كذاب كان ابن وىف الطريق الثالث سلم بن ليس بثقة ، وقال النساليس بيشء حييى

 روى غري ثقة، وقال ابن حبان السعدي قال ال يكتب حديثه، واملبارك يكذبه، وقال أبو زرعة

هو  وأما حديث أنس فقال ابن عدي ًعن القاسم ما ليس من حديثه ال حيل ذكره إال اعتبارا

  يشء¢وال يثبت يف هذا عن النبي قال العقييل  جمهولإبراهيمسن بن واحل، حديث باطل

 كثري من رواة دوث التصحيف قالصبها يف كتاب التنبيه عىل حوقد ذكر محزة بن احلسن األ

 قال املصنف ختتموا بالعقيق، وهو اسم واد بظاهر املدينة قال ¢احلديث يروون أن النبي

 »ا ذكرنا يف طريق هذا احلديثِ ملوهذا بعيد، وقائل هذا أحق أن ينسب إليه التصحيف قلت

 • كالم ابن اجلوزي انتهى

 »له طرق كلها واهية«  وقال السخاويا واهيةطرقاً أخرى كله  للحديثوذكر السيوطي

 )٢٣٢-٢/٢٣٠ (والآللئ) ٢٥٣-٢٥١(د  فانظرها يف املقاص،ورسد طائفة منها
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 »هاَِس البَ ما دامٍورُ يف رسْلََز  يَراءْفَ صًالَْع نَِسبن لََم«  حديث-٣٠١

 موضوع

 جريج عن عطاء عن ابن عن طريق ابن العذراء عن ابن) ١٠٦١٢(رواه الطربا يف الكبري  

  فذكرهعباس قال

رواه الطربا وفيه  «وقال) ٥/١٣٩( وذكره اهليثمي يف املجمع ، موقوف عىل ابن عباسوهو 

  » وبقية رجاله ثقات،ابن العذراء غري مسمى و أعرفه

 عن ابن العذراء العسكريسألت أ عن حديث رواه سهل بن عثامن  «ابن أ حاتموقال 

علل  » هذا حديث كذب موضوع قال أ فذكرهن جريج عن عطاء عن ابن عباس قالعن اب

 )٢/٣١٩(احلديث 

  من طريق الفضل بن الربيع عن ابن جريج به) ٣/٤٤٦(ورواه العقييل  

 »الفضل بن الربيع ال يتابع عليه من وجه يثبت وقد تابعه من هو دونه« وقال العقييل

 املتقدم ءولعله يقصد ابن العذرا

  »]٦٩البقرة[﴾ينِرِ الناظَُرسا تُ لوهنٌ فاقعُ صفراءٌبقرة﴿ ثم قرأ «وعند العقييل زيادة 

  احلديث موضوع عىل ابن عباسقلت

  صفراء قلًمن لبس نعال« بلفظ) ٦٦٨( كام يف املقاصد وعزاه الزخمرشي يف الكشاف لعيل 

 »ُهَمه

 وكله موضوع

َخت« حديث -٣٠٢  » فيهَْرسُ ال عٌُْرس فإنه ي،ِدَجَْربوا بالزُمتَ

 موضوع

 )٢٥١(املقاصد  » إنه موضوعقال شيخنا «السخاويقال  

َخت« حديث -٣٠٣  »َي الفقرِنفَ فإنه ي،ِدرُموا بالزُمتَ

 موضوع

 )٢٥١( املقاصد »أيضاًوال يصح  « وقال من حديث ابن عباس للديلميالسخاويعزاه  

 »العامئم تيجان العرب«  حديث-٣٠٤

 ًضعيف جدا

من حديث عيل بن أ طالب ) ٥٧٢٣(واجلامع الصغري ) ٤٦٥( كام يف املقاصد الديلميرواه  
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  ولفظهمرفوعاً

وقال  » يف املسجد رباطه، وجلوس املؤمنالعامئم تيجان العرب، واالحتباء حيطاهنا« 

 » تركه القطان وضعفه النسايفيه حنظلة السدويس قال الذهب« املناوي

  ولفظهمرفوعاًمن حديث ابن عباس ) ٥٧٢٤(واجلامع الصغري ) ٤٦٥( يف املقاصد أيضاًو 

 »همزِ فإذا وضعوا العامئم وضعوا ع،العامئم تيجان العرب«

  وقال املناوي، الديلميأيضاًرواه 

 »ً ضعيف جدا قال العالوفيه عتاب بن حرب قال الذهبي« 

  اًّ مطوي إذا وجد ثوباًَ الشيطان فإن،هاُع إليها أرواحِرجَوا ثيابكم تُْوطا«  حديث-٣٠٥

 »يلبسه

 موضوع

 من طريق عمر بن موىس عن أ الزبري عن جابر قال) ٥٧٠٢ (األوسطرواه الطربا يف  

  فذكره¢قال رسول ا

 وفيه عمر بن موىس بن األوسطا يف ربرواه الط« وقال) ٥/١٣٥(يثمي يف املجمع وذكره اهل 

 »وجيه وهو وضاع

 »ِهيِ يزيد يف زِشَامُ القَطي «حديث -٣٠٦

 ال أصل له

ُطي الثوب راحته « حديث-٣٠٧ َ َ« 

 موضوع

من ) ٢/٦٨٥(وابن اجلوزي يف العلل املتناهية ) ٥٣٢٤(رواه الديلمي كام يف اجلامع الصغري  

  من رواية عمر بن موىس الوجيهي الكذاب الوضاعأيضاًو وه مرفوعاًحديث جابر 

  األظافرَص كيفية ق حديث-٣٠٨

 باطل ال أصل له

  قال السخاوي

وما يعزى من النظم يف ذلك  يشء ¢ يثبت يف كيفيته وال يف تعي يوم له عن النبي«

الواردة فيه  لك مع بيان اآلثار وقد أفردت لذ، ا فباطل عنهام عنه ثم لشيخنا رمحهلعيل ريض ا

 )٤٨٩(املقاصد  »ًجزءا
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 إال أن تقليم األظفار يف اجلملة من الفطرة ،يشء األظفار  يثبت فيه  وكذا دفن قالمةقلت

 من حديث أ هريرة) ٢٥٧(ومسلم ) ٥٨٨٩(فيام رواه البخاري 

َ يف عينيه رمدََر  يفاًِالُ أظفاره خمَصن قَم«  حديث-٣٠٩  ً»اَ

 باطل ال أصل له

ة «وقال السخاوي   والشيخ عبد ، منهم ابن قدامة يف املغين،وهو يف كالم غري واحد من األ

 ، لكن كان احلافظ الرشف الدمياطي يأثر ذلك عن بعض مشاخيه، و أجده،القادر يف الغنية

 )٦٦٤( املقاصد » عىل استحبابهأمحدونص اإلمام 

 ، استحبابهأمحد هذا إن صح عن ، وال يوجد،إىل دليل صحيح االستحباب حيتاج قلت 

 مع أنه ذكر يف احلديث الذي قبله أنه ال يثبت يف ،أمحدوالعجب أن السخاوي يقر ما نقله عن 

  يف كيفيته وال وقتهءالباب يش

ْوا الربُقات«  حديث-٣١٠ َ فإنه قتل أخ،َدَ َ  »رداءاكم أبا الدَ

 ال أصل لهباطل 

  »أخاكم أباذرقتل «  بلفظأيضاً ويشتهر 

 فإن أبا الدرداء عاش بعد ، فيحتاج إىل تأويلً فإن كان واردا،ال أعرفه« وقال السخاوي

 ً» دهرا¢النبي

  وكذا أبو ذرقلت 

 ذكرت هذا احلديث هنا يف  ولذلك، أنواع خاصة من اللباس لبسقاء الربدتومن وسائل ا 

  كتاب اللباس والزينة

 » املالئكةُيبـِ وطيبيـِر طُْدُنالك« يث حد-٣١١

 ضعيف

 وال ،ًمعضال  بن عياش عن يزيد بن عبد اإسامعيلرواه الديلمي من جهة  «قال السخاوي 

 وكان إمامنا الشافعي يك من استعامله ألجل ،هو اللبان احلاس أو اجلاوي  والكندرحيص

 ، عىل أكل اللبانُمتُ دقال  ابن عبد احلكم عنه فقد روى البيهقي يف مناقبه من طريق،ذكاءال

 )٥٢٣( املقاصد » فأعقبين صب الدم سنة، للفهم،وهو الكندر
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 طعمة واألشربةكتاب األ

 »ِواء الدُس رأيةِْم واحل،ِاء الدُيتَ بُةَدَِعامل«  حديث-٣١٢

 ال أصل له

 )٢٣٤(م ويف كتاب الطب برق) ١١٣(وقد تقدم يف كتاب الصيام برقم  

 »َنةْطِ الفُبِذهُ تُنةِْطالب« حديث -٣١٣

 ال أصل له

عناه عن عمرو بن العاص وغريه من الصحابة «وقال السخاوي   » فمن بعدهم،هو 

 )٢٢٨(املقاصد 

 »يِولُْاملؤمن ح«  حديث-٣١٤

 ال أصل له

ان برقم    )٢٣(وقد تقدم يف كتاب اإل

 »ُحلِْملكم اِدامِد إيَس«  حديث-٣١٥

 ًضعيف جدا

ي والقضاع) ٣٧١٤ (يعىلوأبو) ٨٨٥٤ (األوسطوالطربا يف ) ٣٣١٥(رواه ابن ماجه  

راه موىس عن  البرصي عن رجل أعيىس بن أ عيىس من طريق) ٥/٢٤٧(وابن عدي ) ٢١١(

 مرفوعاً به أنس

لبرصي  اعيىس بن أ عيىس ،ً ضعيف جداإسناده و،ثبت بعضهم املبهم وحذفه آخرونوأ 

 منكر احلديث مرتوك

 »ركامللح والس احذروا األبيض«  حديث-٣١٦

 باطل ال أصل له 

  حاديث التي اشتهرت يف عرصنا هذاوهو من األ 

ََ كٍ يف طعامُ اَكَبار« حديث -٣١٧  » فيه األياديْتُ

 ال أصل له هبذا اللفظ 

اد من طريق عبد املجيد بن أ رو) ٧٣١٧ (طاألوسوالطربا يف ) ٢٠٤٥(يعىل وقد روى أبو 
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إن أحب الطعام إىل ا ما  «¢ قال رسول احدثنا ابن جريج عن أ الزبري عن جابر قال

ت عليه األيادي  »ك

، قد أخرب عن نفسه أنه يروي عن جابر أحاديث   الزبري قد عنعن وهو مدلسوأبو 

 فام كان ،ليث بن سعد وعلم له عىل ماسمعه من جابر أخرب بذلك ال،يسمعها وأخرى قد سمعها

 وهنا  يرو عنه الليث  نقل ذلك ابن حزم يف املحىل،من رواية الليث عنه فهو سامعه عن جابر

 فهي رواية معلولة

من طريق وحيش بن حرب بن وحيش بن ) ٣٢٨٦(وابن ماجه ) ٣٧٦٤(داود وروى أبو 

 قال  إنا نأكل وال نشبع، يا رسول ا قالوا¢النبي حرب عن أبيه عن جده أن أصحاب

فاجتمعوا عىل طعامكم واذكروا اسم ا عليه يبارك لكم  « قال، نعمقالوا» لعلكم تفرتقون؟«

 »فيه

  وأبوه جمهول، وجده وحيش الصحا، ضعيف، بن وحيش بن حربوحيش بن حرب 

 ،وهو يف الصحيح»  كايف األربعةطعام االثن كايف الثالثة، وطعام الثالثة «وحديث 

 يغين عن هذه األحاديث الضعيفةو

إذا أكلنا ال نشبع قومنحن« حديث -٣١٨  » ال نأكل حتى نجوع، و

 ال أصل له

 فقال) ٣/٢٩٩ (»حللبيةالسرية ا«د ذكره عيل بن برهان الدين احللبي يف قو

ارجع إىل أهلك،  ¢له النبيدية طبيباً فقال إن املقوقس أرسل مع اهل وقد قال بعضهم«

إذا أكلنا ال نشبع  »نحن قوم ال نأكل حتى نجوع، و

َ يذكر له إسنادا وال مو  ن خرجهً

 »َْزُبوا اخلُمِْرَكأ«  حديث-٣١٩

 موضوع

من حديث مجاعة من الصحابة، وال خيلو واحد  )٢/٢٨٩( اجلوزي يف املوضوعات ابن ذكره

 و مرتوكمنها من كذاب أو متهم بالكذب أ

 وقال السخاوي

 )١٤٤( املقاصد » وبعضها أشد يف الضعف من بعض،وكل هذه الطرق ضعيفة مضطربة« 

َ سعَدَجَن وَم« حديث -٣٢٠ َ مصَنبَقرَضح فال يُ فلم يًةَ  »الناُ
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 ضعيف

والبيهقي برقم ) ٣٤٦٨(واحلاكم برقم ) ٨٢٥٦(وأمحد برقم ) ٣١٢٣(رواه ابن ماجه برقم 

 قال  قال® عبد ا بن عياش القتبا عن األعرج عن أ هريرة من طريق) ١٩٤٨٥(

 فذكر احلديث ¢رسول ا 

 »هذا حديث صحيح و خيرجاه« وقال احلاكم

 »ابن عياش ضعفه أبوداود« وتعقبه الذهبي بقوله

إن روى« وقال البوصريي يف زوائد ابن ماجه  له مسلم، يف إسناده عبد ا بن عياش، وهو و

ا أخرج له يف املتابعات والشواهد، وقد ضعفه أبوداود والنسا وقال أبوحاتم صدوق، وقال  فإ

 »منكر احلديث، وذكره ابن حبان يف الثقات ابن يونس

ا قال أيضاً قلت إ ، وهو قريب من « وأبوحاتم  يقل فيه صدوق فحسب، و ليس باملت

 »ابن هليعة

، وقد رواه موقوفاً عىل أ  من هذه الرتفالراجح مجة ضعف عبد ا بن عياش القتبا

 هريرة، وكذا رواه غريه موقوفاً، ورجحه الرتمذي والبيهقي

وهذا احلديث هو أقوى أدلة القائل بوجوب األضحية، وهو ضعيف كام ترى، والراجح 

 ة مستحبةنُأن األضحية س

 » الرصاط مطاياكمعظموا ضحاياكم فإهنا عىل « حديث-٣٢١

 ًضعيف جدا

 )١/١٢١(كام يف كشف اخلفاء » الوسيط«والغزايل يف » النهاية«ذكره إمام احلرم يف 

 وقال العجلو

 ، وقيل إهنا تسهل اجلواز عىل الرصاط، للمضحاًهنا تكون مركبأ معناه قال إمام احلرم«

 وقال أبو بكر بن العر ت فيام علمناه هذا احلديث غري معروف وال ثابلكن قال ابن الصالح

 »إهنا مطاياكم إىل اجلنة  ومنه،ليس يف األضحية حديث صحيح يف رشح الرتمذي

  بلفظ حديثاًجلوعوأورد ال

 » استفرهوا ضحاياكم فإهنا مطاياكم عىل الرصاط«

 »ًرواه الديلمي بسند ضعيف جدا عن أ هريرة رفعه« وقال

  ضحوا بالثمينة القوية السمينة واستفرهوا معناه

إهن، من عمل يوم النحر أحب إىل ا من إهراق الدمٌ آدميَلِمَما ع«  حديث-٣٢٢ أ ت لا و
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كان قبل أن يقع عىل ،يوم القيامة بقروهنا وأشعارها وأظالفها إن الدم ليقع من ا   و

 » فطيبوا هبا نفساً،األرض

 ضعيف

والبيهقي ) ٢٢٢-٤/٢٢١(واحلاكم ) ٣١٢٦(وابن ماجه برقم ) ١٤٩٣(قم أخرجه الرتمذي بر

ان برقم ) ١٨٧٩٤(يف السنن الكربى برقم  رشح السنة برقم  والبغوي يف) ٦٩٥١(ويف شعب اإل

من طريق أ املثىن سليامن بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول ) ١١٢٤(

  فذكره  قال¢ا

يث حسن غريب ال نعرفه من حديث هشام بن عروة إال من هذا هذا حد« وقال الرتمذي

  »الوجه

 ً» ضعفه أبو حاتم جدا قال شيخنا،اسمه سليامن بن يزيد وأبو املثىن« وقال البغوي

  »صحيح اإلسناد و خيرجاه« وقال احلاكم

  » وبعضهم تركه،ٍ سليامن واهقلت «وتعقبه الذهبي بقوله

 بكل شعرة حسنة،  فام لنا فيها؟ قال قالوا،إبراهيمحي سنة أبيكم األضا«  حديث-٣٢٣

 » بكل شعرة من الصوف حسنةصوف؟ قالالف قالوا

 موضوع

والطربا يف ) ١٩٣٠٢( وعبد ا يف زوائد مسند أمحد برقم )٣١٢٧(رواه ابن ماجه برقم 

واحلاكم ) ٢٥٩(رقم وعبد بن محيد يف املنتخب من مسنده ب) ٤٩٣٥(املعجم الكبري برقم 

سالم بن مسك حدثنا عائذ ا  من طريق) ١٨٧٩٦(والبيهقي يف السنن الكربى برقم ) ٢/٣٨٩(

يا  ¢قال أصحاب رسول ا  عن أ داود السبيعي عن زيد بن أرقم قالملجاشعيبن عبد ا ا

، ما هذه األضاحي؟ قال  فذكره رسول ا

  » خيرجاهصحيح اإلسناد و« كموقال احلا

 » منكر احلديث عائذ ا قال أبو حاتمقلت« وتعقبه الذهبي بقوله

عائذ ا هو املجاشعي وأبو داود هو نفيع بن  بل واهية،« وقال املنذري أيضاً متعقباً احلاكم

  »احلارث األعمى وكالمها ساقط

ترمجته يف ميزان نفيع بن احلارث مرتوك احلديث وقد ذكر له الذهبي هذا احلديث يف 

 ) ٤/٢٧٢ (االعتدال

 فقال) ١٤٩٣(واحلديث أشار إليه الرتمذي بصيغة التضعيف عقب احلديث رقم 
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 ىويرو» لصاحبها بكل شعرة حسنة« ة أنه قال يف األضحي¢ عن رسول اىويرو«

 »بقروهنا

ن رة م فإنه يغفر لك عند أول قط، قومي إىل أضحيتك فاشهدهيا،يا فاطمة « حديث-٣٢٤

 ال رشيك قل إن صال ونس وحمياي ومما  رب العامل﴿  وقويل،دمها كل ذنب عملتيه

 يا رسول  قلت قال عمران بن حص]١٦٢األنعام[﴾ املسلمأولله وبذلك أمرت وأنا 

 بل للمسلم ، ال أم للمسلم عامة؟ قال- ذاك أنتم ُ فأهل- هذا لك وألهل بيتك خاصة ،ا

 »عامة

 ًضعيف جدا

ويف الدعاء برقم ) ٢٥٣٠(واألوسط برقم ) ١٥٠٠٢(رواه الطربا يف املعجم الكبري برقم 

النرض بن  من طريق) ٥٤٥(والبيهقي يف الدعوات الكبري برقم ) ٤/٢٢٢(واحلاكم ) ٩٤٧(

 ،ن سعيد بن جبري عن عمران بن حصإسامعيل إمام مسجد الكوفة حدثنا أبو محزة الثاميل ع

 فذكره ¢ قال رسول اقال

  »ا حديث صحيح اإلسناد و خيرجاههذ« وقال احلاكم

إسامعيل ليس بذاكقلت «وتعقبه الذهبي بقوله  »ً بل أبو محزة ضعيف جدا، و

 »ابن«، ولعله سقط من الناسخ أو الطابع كلمة »النرض بن إسامعيل« يقصد الذهبي قلت

من حديث عطية عن أ سعيد اخلدري، وتعقبه الذهبي ًوروى احلاكم عقبه شاهدا له 

 بقوله

 »ٍعطية واه«

 عطية هو ابن سعد العويف، وغفل املنذري فقال

  »ُعطية بن قيس وثق وفيه كالم«

ا هو  إ عطية بن قيس املال تابعي ثقة وليس معروفاً بالرواية عن أ سعيد اخلدري، و

  عف أيضاًيف وهو مشهور بذلك وبالضعطية العو

وأبو القاسم األصبها يف الرتغيب ) ٧٨(وأخرج عبد بن محيد يف املنتخب من مسنده برقم 

من طريق سعيد بن زيد أخي محاد بن زيد قال حدثنا عمرو بن خالد ) ٣٥٥(والرتهيب برقم 

ا قال - د بن عيل عن أبيه عن جده عن عيل ريض ا عنهموىل بين هاشم عن حمم  أن -عن أبيه ور

يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة «  قال¢النبي

 يا رسول فقال أبو سعيد »لكل ذنب، أما إهنا جياء بدمها وحلمها فيوضع يف ميزانك سبع ضعفاً
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 ؟ قال أو آلل حممد واملسلم عامة- فإهنم أهل ملا اختصوا به من اخلري-ا هذا آلل حممد خاصة 

 »آلل حممد خاصة واملسلم عامة«

 وقال) ١٦٤٩(وأورده املنذري يف الرتغيب والرتهيب برقم 

 » وا أعلم، هذاعيلوقد حسن بعض مشاخينا حديث «

  بل موضوع ٍنَسَال وا ليس بح قلت

 كذاب يروي عن زيد بن عيل عن آبائه أحاديث« د موىل بين هاشم قال أمحدلعمرو بن خا

ح به يف عمرو بن ح يف أحد ما رص أسمع أبا عبد ا يرص« قال األثرم »موضوعة، يكذب

وقال إسحاق بن راهويه » كذاب غري ثقة والمأمون« وقال ابن مع» خالد من التكذيب

مرتوك احلديث، ذاهب احلديث، ال يشتغل « وقال أبو حاتم» كان يضع احلديث« وأبوزرعة

 )٢٧-٨/٢٦(تهذيب هتذيب ال »به

 »ِة طينة آدملََْض من فْتَِقلُ فإهنا خ،َلةْخكم النَتمَوا عُمِْرَكأ«  حديث-٣٢٥

 ًضعيف جدا

الشيخ يف وأبو ) ٢/٣٨٦( حبان يف املجروح وابن) ٦/٤٣١(والعقييل ) ٤٥٥ (يعىلرواه أبو 

ق شيبان بن فروخ قال من طري) ٦/١٢٣( ويف احللية )٤٥٦ (وأبو نعيم يف الطب) ٢٦٣(األمثال 

 عن عروة بن رويم األوزاعي حدثنا مرسور بن سعيد التميمي قال حدثنا عبد الرمحن بن عمرو

 فإهنا خلقت من فضلة ،أكرموا عمتكم النخلة «¢ قال رسول ا بن أ طالب قالعن عيل

 ، بنت عمرانلدت حتتها مريمُ وليس من الشجر شجرة أكرم عىل ا من شجرة و،طينة أبيكم آدم

 » فتمر فإن  يكن رطباً،د الرطبلُفأطعموا نساءكم الو

 املناكري الكثرية التي ال األوزاعيمرسور بن سعيد التميمي شيخ يروي عن  «وقال ابن حبان 

ن يروهيا  »جيوز االحتجاج 

 » وال يعرف إال به،حديثه غري حمفوظ« وقال العقييل 

 ، وعروة بن رويم عن عيل ليس باملتصل، منكراألوزاعيعن وهذا حديث  «وقال ابن عدي 

 »ومرسور بن سعيد غري معروف  أسمع بذكره إال يف هذا احلديث

 )١/١٨٤(وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات  

 وي من حديث أ سعيد اخلدريور 

ن أ من طريق أ هارون العبدي ع) ١/١٤٣ (آللئواه ابن عساكر يف تارخيه كام يف الر 

لقت النخلة والرمان ُخ «؟ فقاللقت النخلةُاذا خن مِ م¢ سألنا رسول اسعيد اخلدري قال
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 »والعنب من فضل طينة آدم

 متهم بالكذب وأبو هارون العبدي مرتوك 

  حديث ابن عمروروي من 

بيان حدثنا أبو صالح كاتب  بن  بن عيلأمحدحدثنا جعفر بن ) ٢/١٥٦(رواه ابن عدي  

أحسنوا إىل  «¢ قال رسول انا وكيع عن األعمش عن جماهد عن ابن عمر قاليث ثالل

 » فخلق منها النخلة، من طينتهففضل ، فإن ا خلق آدم،عمتكم النخلة

 » وال أشك أن جعفر وضعه،موضوع «وقال ابن عدي 

 )١/١٨٤(وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات  

ُحل« حديث -٣٢٦  »ٌفاءِ شهاُنْمَ وساُباهنلَْ وأ،ٌداء ِرََقالب ُومُ

 ضعيف

 »ألبان البقر شفاء «بلفظ )٢٥٠( برقم  يف كتاب الطبوقد تقدم 

 »ٌةَاءَنَ دِوق يف السُكلَاأل« حديث -٣٢٧

 موضوع

من طريق بقية بن الوليد حدثين عمر ) ٥/١٠(وابن عدي ) ٧٩٧٧(رواه الطربا يف الكبري  

  فذكره قال¢عن أ أمامة عن النبيبن موىس حدثين القاسم 

 أمامة  والقاسم يروي عن أ، هو الوجيهي كذاب وعمر بن موىس،بقية ال تقوم به حجة 

 املنكرات

من طريق سويد بن سعيد ثنا بقية عن جعفر بن الزبري عن القاسم ) ٢/٨٠(ورواه ابن عدي  

  فذكره قال¢عن أ أمامة عن النبي

وبقية والقاسم كام   كذاب وجعفر بن الزبري،ط مضطرب احلديثسويد بن سعيد خمل 

  َعلمت

 ¢ورواه سويد بن سعيد ثنا بقية حدثين من سمع القاسم عن أ أمامة قال رسول ا 

 فذكره

 بقية وكتبه عين عن حممد بن الفرات عن سعيد بن لقامن عن عبد ُثت حدورواه سويد قال 

  فذكره قال¢ريرة عن النبي عن أ هاألنصاريالرمحن 

 »ال حيتج به «وسعيد بن لقامن قال األزدي حممد بن الفرات كذاب 
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 »ِغَْض املِدقيقَ وت،ِ يف األكلِقمة اللِ بتصغريَرُِمأ«  حديث-٣٢٨

 ال أصل له

 )١٦٦ص(املقاصد  »ال يصح« وقال النووي

 ¢من كالم النبيمعناه جيد من ناحية تسهيل اهلضم، ولكن ال أصل له و

ُصغروا «  حديث-٣٢٩ وا عدده يَ ُاخلبز وأك ُ َ َ ََ ِ َ ْ َبارْك لكم فيهُ َ« 

 موضوع

 بن سعيد عن حييىمن طريق جابر بن سليم عن ) ٢/٢٩٢(رواه ابن اجلوزي يف املوضوعات  

  فذكره¢ قال رسول اعمرة عن عائشة قالت

 قال  واملتهم به جابر بن سليم،¢اهذا حديث موضوع عىل رسول  «قال ابن اجلوزي 

 » هو منكر احلديث ال يكتب حديثهأبو الفتح األزدي

ِة طعامذ لََلََق ا نإن« حديث -٣٣٠  »ِ الفقراءِ إىل طعامِ األغنياءَ

 موضوع

 )٢٠٠( املقاصد »حكم عليه شيخنا بالوضع «قال السخاوي 

َ ملُانَْجنِالباذ«  حديث-٣٣١  » لهَِلُكا أِ

 باطل ال أصل له

 و  وقد قال شيخنا، وإن أسنده صاحب تاريخ بلخ،باطل ال أصل له «قال السخاوي 

داء ال نجان شفاء  الباذ بن زيرك ولكن وجدت يف بعض األجزاء من رواية أ عيلأقف عليه

وقد هلج به   وقال الزركيش إنه من وضع الزنادقة وسمعت بعض احلفاظ يقولوال يصح عليه

 وهذا خطأ ، ماء زمزم ملا رشب له هو أصح من حديث منهم يقولًالعوام حتى سمعت قائال

 )٢٣١(املقاصد  »انتهى قبيح

 »هاثلَِ مِاء منه من الدُ اَجَخرَها أِرشِ بقًةولَُ فََلَكن أَم«  حديث-٣٣٢

 موضوع

راسا ثنا الليث بن سعد عن يزيد من طريق عبد ا بن عمر اخل) ٤/٢٦١(رواه ابن عدي  

  فذكره¢ قال رسول ابن أ حبيب عن عروة عن عائشة قالت

ناكري،عبد ا بن عمر شيخ جمهول خراسا «وقال ابن عدي   ، حيدث عن الليث بن سعد 

 »وهذا حديث باطل ال يرويه غري عبد ا بن عمر اخلراسا هذا وحيدث عنه زهري بن عباد
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من طريق بكر بن عبد ا أ عاصم حدثنا ) ٢/٢٩٣(وقد رواه ابن اجلوزي يف املوضوعات  

 الليث بن سعد به

 فكأنه رسقه ،وقد رواه عبد الصمد بن مطري عن ابن وهب عن الليث «وقال ابن اجلوزي 

 ،رتوك هو م وأما عبد الصمد فقال الدارقطين،ء ليس بيشحييى فأما بكر فقال إسناده وغري

 » ال حيل ذكره إال عىل وجه القدحوقال ابن حبان

 » بن مريمعيىسهم ُرِخ، آاًّ نبيَع سبِ عىل لسانُسَدَ العَسُدق«  حديث-٣٣٣

 موضوع

 بن شعيب عن احلجاج بن عيىسمن طريق ) ٢/٢٩٤(رواه ابن اجلوزي يف املوضوعات  

  فذكره¢ قال رسول ا قالهلمد بن أ محيد عن عبد الرمحن بن دميمون عن محي

 بن شعيب قال ابن عيىس وفيه ،هلم ليس بصحامقطوع، ألن ابن د «وقال ابن اجلوزي 

 » فاستحق الرتكحش خطؤه فحبان

س العدس عىل لسان سبع قد«  حديث عنئلُأن ابن املبارك س) ٩/١٤٣(ويف تاريخ بغداد  

ُنه ملإ وال عىل لسان نبي واحد « فقال»نبياً  »ٌخِنفُ مٍؤذَ

 »ْرِْمُتيلَْ فَكَمَْس أْنَم«  حديث-٣٣٤

 موضوع

 )٦٢٢(املقاصد  » إنه باطلقال شيخنا «وقال السخاوي 

 » لهَرِفُ له غٍ مع مغفورََلَك أْنَم« حديث -٣٣٥

 موضوع

 أصل له صحيح  إنه ال وقال مرة أخرى، هو كذب موضوعاقال شيخن «وقال السخاوي 

ا يروى، عند أهل العلمإسناد ليس له  وكذا قال غريه حسن وال ضعيفوال إ  ، عن هشام و

 )٦٢٨(املقاصد  » فقد يأكل مع املسلم الكفار واملنافقون، عىل اإلطالقوليس معناه صحيحاً

 »ٍعامَ طَىلَ عَمَالَال س«  حديث-٣٣٦

 ال أصل له

 ،معناه صحيح «وقال»  عىل اآلكلال سالم« بلفظ) ٧٢٤(وقد ذكره السخاوي يف املقاصد  

ليه اإلمام مع إطالق  وسبقه إ،ه به النووي يف األذكارإذا كانت اللقمة يف فم اآلكل كام قيد

 أما إذا كان عىل ،م عليه واحلالة هذه ال يستحق جواباً فإن سل، ألصلهالنووي املنع يف املنهاج تبعاً
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 » وجيب الرد، بالسالم فال بأس،هاألكل وليست اللقمة يف فم

 ؟ باإلشارة أو بعد أن يبلع اللقمةم عليه واللقمة يف فمه فريد عليه وما املانع إذا سلقلت 

  السالم عىل اآلكل ولو كانت اللقمة يف فمهُعَُرشعليه يو

 »ٌةَمَرْهَ مِاءَشَ العَكَْر ت فإن،ٍفَشَ من حَفِكوا ولو بشََعت«  حديث-٣٣٧

 موضوع

ق عن الَسة بن عبد الرمحن القريش عن عبد امللك بن عمن طريق عنب) ١٩١٧(رواه الرتمذي  

  فذكره¢ قال رسول ا بن مالك قالأنس

، ف يف احلديثسة يضعوعنبال نعرفه إال من هذا الوجه، هذا حديث منكر  «وقال الرتمذي 

 » جمهولقالَوعبد امللك بن ع

 »كان يضع احلديث «محن قال أبو حاتم عنبسة بن عبد الرقلت 

  من حديث جابروروي 

 بن عبد السالم بن عبد ا إبراهيمحدثنا حممد بن عبد ا الرقي ثنا ) ٣٣٥٥(رواه ابن ماجه  

 قال بن باباه املخزومي ثنا عبد ا بن ميمون عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد ا قال

رَاءَشَا العوُعَدَال ت «¢رسول ا  »ُمِرُ فإن تركه هي، ولو بكف من 

  بن عبد السالم قال ابن عديإبراهيم 

عروف«   وعبد ا )١/٢٥٩( الكامل » وعندي أنه يرسق احلديث، باملناكريَث حد،ليس 

إال فهو جمهول،بن ميمون إن كان هو القداح فهو منكر احلديث   و

 كتاب الحدود

 »َ ذلٍ قومَزيزَ عارمحوا « حديث-٣٣٨

 ًضعيف جدا 

 روي من حديث ابن عباس وأنس وأ هريرة 

 )١/٢٣٦(ل ابن اجلوزي يف املوضوعات اق 

  فيه عن ابن عباس وأنس إذا تالعب به الصبيانِباب الرمحة للعا«

 عن يأنبأنا أبو حممد اجلوهرفأما حديث ابن عباس فأنبأنا حممد بن عبد الباقي البزاز قال 

 حاتم بن حبان قال حدثنا عمر بن سنان قال حدثنا أمحد بن الفضل الصائغ قال الدارقطين عن أ

 حدثنا نوح بن اهليثم قال حدثنا وهب بن وهب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال
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 » تتالعب به الصبيانفتقر، وعاملاً قوم اينعزيز قوم ذل، وغ ارمحوا ثالثة«¢ل رسول اقا

أنبأنا عبد احلق بن عبد اخلالق قال أنبأنا  ولالطريق األ  حديث أنس فله طريقانوأما

 بن ثابت قال أنبأنا عبد الغفار بن حممد  الزعفرا قال حدثنا أمحد بن عيلحممد بن مرزوق

جعفر  العباس املجيد قال حدثنا حممد بن مقاتل الرازي عن أ املؤدب قال حدثنا عامر بن عبد

 غين ارمحوا ثالثة« ¢ قال رسو ابن مالك قال  عن أنسيعن سمعان بن املهدبن هارون 

 » تتالعب به اجلهالقد ذل، وفقيهاًقوم افتقر وعزيز قوم 

 حاتم  عن الدارقطين عن أعبدامللك قال أنبأنا احلسن بن عيلأنبأنا حممد بن  الطريق الثا

 حدثين الزرقاء قال م قال حدثنا يزيد بن أسف بن هاشقال حدثنا ابن قتيبة قال حدثنا يو

عزيز  رمحوا من الناس ثالثةا« ¢ل اقال رسو عيىس بن طهامن عن أنس بن مالك قال

 » ب اجلهال قوم افتقر، وعاملاًقوم ذل، وغين

 ¢هذا حديث موضوع عىل رسول ا

 أما حديث ابن عباس ففيه وهب بن وهب وكان أكذب الناس

 ول سمعان وهو جمهول ال يعرف الطريق األي أنس ففأما حديث

 وىف الثا عيىس بن طهامن

 يتفرد باملناكري عن املشاهري ال جيوز االحتجاج به قال ابن حبان

ا يعرف هذا من كالم الفضيل بن عياض أنبأنا به ابن نارص ققلت قال املصنف إ ال  و

بن سمعت إسامعيل  م أبو عبد ا النيسابوري قال بن خلف قال أنبأنا احلاكأنبأنا أمحد بن عيل

قال الفضيل بن  منصور يقول يقول سمعت سعيد بن يسمعت جد حممد بن الفضل، يقول

 • ابن اجلوزيكالم  انتهى»اله ب اجل افتقر، وعاملاً وغنياًرمحوا عزيز قوم ذل، اعياض

 )١/٢٦٣(قال ابن عراق يف تنزيه الرشيعة 

ومن فيهن ومن بكت السموات السبع «  من حديث أ هريرة بلفظًبأن له شاهدا َبقُعُت«

ىف سنده مجاعة ) قلت (ي أخرجه الديلم» وعا تلعب به اجلهال، افتقر وغين،عليهن لعزيز ذل

 ثم هو من  أقف هلم عىل ترمجة ال ىف امليزان وال ىف اللسان وال ىف غريمها بعد التتبع الشديد

 وأجود طرق هذا احلديث طريق عيىس ، هريرة و يسمع منه عىل الصحيحسن عن أرواية احل

 »ونقل توثيقه عن أمحد وابن مع هامن فإنه من رجال الصحيحبن ط

 وكنيته أبو امليمون كام يف سند احلديث عند لكن يف سنده يوسف بن هاشم كام تقدم قلت

 حلديث منها أجده، ولعل آفة ، ويوسف هذا )٢/١١٨(ابن حبان يف املجروح

 »أكرموا«و أجده بلفظ » أكرموا عزيز قوم ذل« ويشتهر احلديث أيضاً بلفظ 
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ُتليتمإذا اب« حديث -٣٣٩ ُْ
 »واَُِرت فاستِ

 ال أصل له هبذا اللفظ

ُإذا بليتم فاسترتوا« بلفظ) ٨٢ص( ذكره السخاوي يف املقاصد  ُْ  أ ْنَم( يأ يف«  وقال،»ِ

 »)ن هذه القاذورات شيئاًم

 يف باقي الكتابو يتعرض ليشء من ذلك 

 اعرتف عىل نفسه بالزنا عىل ًزيد بن أسلم أن رجال  عن)١٥٠٨ (وقد روى مالك يف املوطأ

 فأ »فوق هذا«  فقال، فأ بسوط مكسور،بسوط ¢فدعا له رسول ا ¢عهد رسول ا

رته فقال  فأمر به رسول ،َنَ فأ بسوط قد ركب به وال»هذادون « بسوط جديد  تقطع 

 من أصاب من هذه ،ن تنتهوا عن حدود ا قد آن لكم أ،أهيا الناس «ثم قال ،َِدلُفج ¢ا

 » عليه كتاب اْمُِق لنا صفحته نِْدبُ فإنه من ي، فليسترت بسرت االقاذورات شيئاً

 وهذا مرسل، واملرسل ضعيف

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا بحر بن نرص بن  )٧٦١٥(كم ولكن قد روى احلا

سابق اخلوال ثنا أسد بن موىس ثنا أنس بن عياض عن حييى بن سعيد حدثين عبد ا بن دينار 

اجتنبوا « قام بعد أن رجم األسلمي فقال ¢أن رسول اعبد ا بن عمر ريض ا عنهام عن 

نا صفحته ل ِْدبُ فإنه من ي،ليتب إىل ا فليسترت بسرت ا و فمن أ، عنهاهذه القاذورة التي هنى ا

  »نقم عليه كتاب ا

 وأقره الذهبي »هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخ و خيرجاه«  وقال احلاكم

امللقب  - فإن أسد بن موىس ،ري وال مسلم ولكنه ليس عىل رشط البخا، هو صحيحقلت

    خيرج له البخاري وال مسلم-ةنبأسد الس

 وابن سمعون يف )٨٣١(وابن املقرئ يف املعجم ) ١٨٠٥٦ ( يف السنن الكربىورواه البيهقي

ايل ثنا عبد الوهاب الثقفي عن حييى بن سعيد َب من طريق حفص بن عمرو الر)١٦٠(األمايل 

  قالًا رجم ماعزامل ¢أن رسول ا § عن ابن عمراألنصاري عن عبد ا بن دينار

 فليسترت بسرت ا ََ فمن أ،-يعين الزنا -  التي هنى ا سبحانه وتعاىل عنهااجتنبوا هذه القاذورة«

 »تعاىل وال يعود

إسناده صحيح  و

 أن من وقع يف يشء من الفواحش، فإنه يسترت ويتوب، وال يفضح واملراد من هذا احلديث

 وهناك حديث آخر مر إذا بلغ احلاكم فقد وجب احلدكم، ألن األنفسه وال يرفع أمره إىل احلا

 ومسلم )٦٠٦٩( وهو ما رواه البخاري ،حيث عىل االستتار ملن وقع يف يشء من الذنوب واآلثام
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إن  «يقول ¢من حديث أ هريرة سمعت النبي) ٢٩٩٠( كل أمتي معاىف إال املجاهرين، و

يا فالن عملت   فيقول، ثم يصبح وقد سرته ا عليهًمن املجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمال

 »البارحة كذا وكذا، وقد بات يسرته ربه، ويصبح يكشف سرت ا عنه

 »ٍ من ذنبِ عىل املقتولُالقاتل َكََرما ت «حديث -٣٤٠

 ال أصل له

 )٥٧٧( املقاصد »ً له أصالُفِرْعَ إنه ال يقال ابن كثري يف تارخيه «وقال السخاوي 

 »َرْقَ الفُثِرُْونا يالز« حديث -٣٤١

  منكر

  وابن عباس، وحذيفة، وعيل، من حديث ابن عمرروي 

 أما حديث ابن عمر

ان )٦/٤٣٢(فرواه ابن عدي    من طريق املايض )٥٠٣٥( ومن طريقه البيهقي يف شعب اإل

 فذكره  قال¢ مسعود عن ليث عن جماهد عن ابن عمر أن رسول اأبن حممد 

 وقال ابن عدي 

 » وهذا احلديث غري حمفوظ، بن حممد أبو مسعود منكر احلديثمايض« 

 وقال أبو حاتم 

 )٤١١ -١/٤١٠(علل احلديث  » ومايض ال أعرفه،هذا حديث باطل« 

  سليم ضعيفأوليث بن  قلت 

انالبيهقيورواه    حممد بن صالح  أخرباحلافظأخربنا أبو عبد ا  )٥٠٣٤ ( يف شعب اإل

 الصفار ثنا احلسن بن عيل البخاري حدثين حممد بن إسامعيل مالك ثنا أمحد بن سهل بن هانئبن 

 من طريق حممد بن عجالن عن نافع عن ابن عمر به  ثنااألمحرثنا أبو خالد 

 ُيعرف  ال منوفيه 

 وأما حديث عيل

 اًمرفوع الدنيا األشج الكذاب عن عيل أفهو من رواية  

 طالب أائة عن عيل بن  حياء بعد الثالشج هذا من أكذب الناس، حدث بقلةواأل 

 الذهبيادون كام قال به النق بذلك وكذَحِضُفافت

 يفةوأما حديث حذ

من طريق هشام بن عامر ثنا ) ٤/١١١(نعيم يف احللية وأبو) ٦/٣١٧(فرواه ابن عدي  
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إياكم والزنا فإن « ¢قال رسول ا  حذيفة قالمسلمة بن عيل عن األعمش عن شقيق عن

لبهاء، ثالثاً يف الدنيا، وثالثاً يف اآلخرة، فأما اللوا يف الدنيا إنه يذهب با فيه ست خصال

، وسوء احلساب، وأما اللوا يف اآلخرة فإنه يورث سخط الرب ويورث الفقر، وينقص الرزق

 »واخللود يف النار

 وقال ابن عدي 

 »هذا عن األعمش غري حمفوظ وهو منكرو« 

 وقال أبو نعيم 

 »هو ضعيف احلديثون حديث األعمش، تفرد به مسلمة م غريب« 

 ديث مرتوك منكر احلمسلمة بن عيل اخلشين قلت 

 بن إسامعيلوذكر أن أبان بن هنشل رواه عن ) ٣/١٠٧( يف املوضوعات اجلوزيوذكره ابن  

 ً احلديث جداان منكروأب  خالد عن األعمش بهأ

 وأما حديث ابن عباس

من طريق عمرو بن مجيع عن ابن ) ٥/١١٢(وابن عدي ) ٧٠٩٦ (األوسط يف الطربافرواه  

 إياكم والزنا فإن فيه أربع خصال «¢قال سول ا جريج عن عطاء عن ابن عباس قال

 » النار ويقطع الرزق، ويسخط الرمحن، واخللود يف،يذهب بالبهاء من الوجه

 »كان كذاباً خبيثاً« عمرو بن مجيع قال ابن مع 

 )٣/١٠٦( يف املوضوعات اجلوزيواحلديث ذكره ابن  

 أنسوأما حديث 

 حدثنا كعب بن عمرو بن  التنوخيحدثين) ١٢/٤٩٣(فرواه اخلطيب يف تاريخ بغداد  

نا احلسن بن عرفة  حدث-وصلبامل - دثنا أبو جابر عرس بن فهد املوصيل ح-ًمالءإ -جعفر البلخى 

 ¢قال رسول ا  قالأنس عن محيد الطويل عن  يزيد بن هارون الواسطيحدثين العبدي

 ثالث يف الدنيا، وثالث يف اآلخرة، فأما اللوا يف دار إياكم والزنا، فإن يف الزنا ست خصال«

 يف اآلخرة فغضب الرب، الدنيا فذهاب نور الوجه، وانقطاع الرزق، ورسعة الفناء، وأما اللوا

 »وسوء احلساب، واحللول يف النار إال أن يشاء ا

 وقال اخلطيب 

  » هذا احلديث كلهم ثقات سوى كعبإسنادرجال « 

ء احلال يف يس  املؤدبكان كعب بن عمروالبلخي«  الفوارس قالأ روى عن ابن مث

 »كان غري ثقة« ال فيه اخلطيبوق »فيه تساهل يف احلديث«  قالوعن العتيقي» احلديث
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 )٣/١٠٧( يف املوضوعات اجلوزيواحلديث ذكره ابن  

َُ زََ زْنَم« حديث -٣٤٢  » دارهِيطانِِح به ولو بِ

 موضوع

  ذيل املوضوعاتيف، وذكره أنسالبن النجار عن ) ٨٧٢٣( يف اجلامع الصغري السيوطيه اعز 

 »فيه من ال يوثق به« وقال) ٢٠٣ص ( للشوكاكام يف الفوائد املجموعة

 » كذاب امللطيإبراهيمهو قاسم بن « وقال املعلمي اليام 

 »خل اجلنة ولد زنيةدال ي« حديث -٣٤٣

 ضعيف

وابن ) ٤٨٩٤( والنسا يف السنن الكربى برقم )٢/١١٢( والدارمي )٢/٢٠٣(خرجه أمحد أ

 والطحاوي يف )١٥٥٧(ثار برقم ربي يف هتذيب اآلوالط) ٣٦٦ و٣٦٥ص(ة يف التوحيد زخ

ويف ) ٢٠٤٨٣(والبيهقي يف السنن الكربى برقم ) ٣٣٨٣(وابن حبان برقم ) ٩١٤(مشكل اآلثار

ان برقم  عد عن جابان عن عبد ا بن  من طريق منصور عن سا بن أ اجل)٧٤٩١(شعب اإل

 » عاق، وال مدمن مخرال يدخل اجلنة ولد زنية، وال منان، وال« ¢قال رسول ا  قالعمرو

وقال اإلمام » جابان جمهول« ة يف التوحيدزده ضعيف جلهالة جابان، قال ابن خإسنا

 »ال يدرى من هو« الذهبي

 من طريق )١٢/٢٣٩(اد ، واخلطيب يف تاريخ بغد)٣/٣٠٩( احللية وأخرجه أبو نعيم يف

 ¢قال رسول ا و قالعن جماهد، عن عبد ا بن عمرمؤمل عن سفيان عن عبد الكريم 

 »ال يدخل اجلنة عاق، وال مدمن مخر، وال ولد ز«

 قال أبونعيم

 فرواه حممد بن فضيل عن احلسن بن اختلف عىل جماهد يف هذا احلديث عىل أقاويل عرشة«

 ً خمترصاعمرو الفقيمي عن جماهد عن أ هريرة مرفوعاً

 بن حممد البزار املدائين حدثنا عبد ا بن حدثنا عبد ا بن حممد بن جعفر حدثنا أمحد

عمر بن أبان قال حدثنا حممد بن فضيل عن احلسن بن عمرو عن جماهد عن أ هريرة أنه سمع 

 »ال يدخل اجلنة ولد زنية«  يقول¢رسول ا

ورواه مروان بن معاوية الفزاري عن احلسن عن جماهد عن عبد ا بن عبد الرمحن بن 

  هريرة مرفوعاًسعيد عن أ

حدثنا أبو حامد بن جبلة حدثنا حممد بن إسحاق حدثنا احلسن بن حممد حدثنا مروان بن 
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 باملدينة عىل عبد ا بن عبد ً كنت نازالمعاوية عن احلسن بن عمرو الفقيمي عن جماهد قال

 ولد ال يدخل اجلنة«  قال¢الرمحن بن سعيد بن أ ذئاب فحدثنا عن أ هريرة أن النبي

  »زنية

 رواه األعمش عن جماهد مثله

 ورواه عنه حفص بن غياث وعبد الواحد بن زياد وغريمها

ورواه أيضا فضيل بن عمرو الفقيمي عن جماهد وخالف أخاه احلسن بن عمرو فيه فقال عن 

 جماهد عن ابن عمرو عن أ هريرة

 بن حييى بن درست حدثنا حدثنا سهل بن عبد ا بن حفص الوراق التسرتي حدثنا زكريا

 عن فضيل بن عمرو عن  املالإرسائيل بن أسباط عن أ عبد ا بن حنيف حدثنا يوسف

ال يدخل اجلنة ولد زنا وال ولده وال « ¢ قال رسول اجماهد عن ابن عمر عن أ هريرة قال

  تابع يوسف بن أسباط عليه إسحاق بن منصور»ولد ولده

 جبلة حدثنا حممد بن إسحاق حدثنا سعيد بن بحر القراطييس حدثنا حدثنا أبو حامد بن

ضفت ابن عمر فجاء ذات ليلة أ  عن فضيل عن جماهد قالإرسائيلإسحاق بن منصور حدثنا أبو 

  فذكر مثله»ال يدخل اجلنة ولد زنا«  قال¢فقال حدثين أبو هريرة عن النبي

 اق ويوسف فيه فخالف إسحإرسائيلورواه أمحد بن يونس عن أ 

حدثنا عبد ا بن حييى الطلحي حدثنا احلس بن جعفر القتات حدثنا أمحد بن يونس 

 عن فضيل بن عمرو عن أ احلجاج يعين جماهد عن موىل أل قتادة قال رسول إرسائيلحدثنا أبو 

 »ال يدخل اجلنة عاق وال ولد زنا وال مدمن مخر« ¢ا

  فقال عن منصور عن جماهد مثلهإرسائيل أ رواه عبيد ا بن موىس عن

حدثنا أمحد بن حممد بن احلس الصائغ حدثنا حممد بن إسحاق الرساج حدثنا سليامن بن 

 عن منصور عن جماهد عن موىل أل قتادة إرسائيلعبد اجلبار حدثنا عبد ا بن موىس حدثنا أبو 

 »مدمن مخر« اد مثله سواء وز،¢ قال رسول اعن أ قتادة قال

 ورواه جماهد عن أ سعيد اخلدري

حدثنا حممد بن جعفر الصائغ حدثنا مالك بن إسامعيل حدثنا مسعود بن سعد اجلعفي 

وحدثنا حممد بن أمحد بن عيل حدثنا أمحد بن إسحاق الوراق حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط 

ا حممد بن إسحاق حدثنا إسحاق بن حدثنا عبد العزيز بن مسلم وحدثنا أبو حامد بن جبلة حدثن

 سمعت  أخربنا جرير قالوا عن يزيد بن أ زياد عن جماهد عن أ سعيد اخلدري قالإبراهيم

 لفظ إسحاق عن »ال يدخل اجلنة منان وال عاق وال مدمن مخر وال ولد زنا«  يقول¢رسول ا
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 جرير

دثنا أمحد بن إسحاق الوزان ورواه شعبة عن يزيد حدثناه حممد بن أمحد بن عيل قال ح

حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك حدثنا بقية عن شعبة عن يزيد بن أ زياد عن جماهد عن أ 

 » يدخل اجلنة مدمن مخر وال منانال « قال¢سعيد اخلدري عن النبي

رواه موىس بن أع وعبد الرحيم بن سليامن يف آخرين عن يزيد عن جماهد وسا بن أ 

  مثله¢ن أ سعيد عن النبياجلعد ع

 ورواه عبد الكريم اجلزري عن جماهد عن عبد ا بن عمرو

حدثناه أبو بكر أمحد بن حممد بن مهران حاجب ابن أ بكر حدثنا سعيد بن حفص 

البخاري حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن عبد الكريم اجلزري عن جماهد عن عبد ا بن عمرو 

 »ال يدخل اجلنة عاق وال مدمن مخر وال ولد زنا« ¢ قال رسول اقال

 ،ً مرسال¢ورواه عبد ا بن الوليد عن الثوري عن عبد الكريم عن جماهد عن النبي

 » بعد هجرته وال من أ ذات حمرم أعرابياًًوال مرتدا« وزاد فيه

  عن عبد الكريم عن جماهد عن عبد ا بن عمرو موقوفاًإرسائيلورواه 

 حص ويزيد بن أ زياد عن جماهد عن عبد ا بن عمرو موقوفاًورواه 

 ورواه خصيف اجلزري فخالف عبد الكريم فقال عن ابن عباس

وحدثناه سليامن بن أمحد حدثنا أمحد بن حييى بن حبان الرقي حدثنا زهري بن عباد قال 

ال يدخل « ¢ قال رسول احدثنا عتاب بن بشري عن خصيف عن جماهد عن ابن عباس قال

 »اجلنة مدمن مخر وال عاق وال منان

  فخالف جماهد فيه فقال عن أ يزيد احلرمي،رواه مسك بن دينار عن جماهد

حدثناه سليامن بن أمحد قال حدثنا حممد بن العباس املؤدب حدثنا عبيد بن إسحاق العطار 

ال « ¢يقول قال رسول احدثنا مسك بن دينار عن جماهد قال سمعت أبا يزيد احلرمي 

  تفرد عنه عبيد بن إسحاق العطار»يدخل اجلنة عاق وال مدمن مخر وال منان

 انتهى كالم أ نعيم األصبها »ورواه عن عبيد ا بن موىس القطان ورجاء بن جارود

، وخمتلف فيه رف عاً يتب من ختريج أ نعيم هلذا احلديث أنه حديث مضطرب اإلسناد وامل

 ووقفاً، ويف بعض الروايات بذكر ولد الز ويف أخرى بغريها

 وقد »أعلموهو إن صح فولد الزنا حممول عىل من عمل عمل أبويه، وا « وقال البيهقي

 كر طرقه وبيان ضعفهاِذ بعد وقال) ٣/١٠٩ (ابن اجلوزي يف املوضوعات أورده

 وتارة ، يروى عن جماهد عن أ هريرة فتارةوقد اختلف فيه عىل جماهد من عرشة أوجه«
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 وتارة عن جماهد عن حممد بن عبد ، وتارة عن جماهد عن أ سعيد،عن جماهد عن ابن عمرو

د الز حتى وأي ذنب لول  وتارة يروى موقوفاً، إىل غري ذلك وكله من ختليط الرواة،الرمحن

وال تزر وازرة ﴿ ا قوله تعاىلفهذه األحاديث ختالف األصول وأعظمه ؟نعه من دخول اجلنة

 • ابن اجلوزي انتهى كالم» ]١٥اإلرساء[﴾وزر أخرى

 وذكر شيئاً من ،واعرتض السخاوي عىل ابن اجلوزي بإدخاله هلذا احلديث يف املوضوعات

ا ال خيرجه من دائرة الضعف   وقال يف آخر كالمه،طرقه 

ثل   تقدير صحته بأن معناهوقد فرسه العلامء عىل - يعين ابن حجر-وقال شيخنا« إذا عمل 

 ال  وزيفه الطالقا بأنه ال خيتص بولد الزنا فولد الرشدة كذلك، واتفقوا عىل أنه،عمل أبويه

إن املراد به من   قال يف تأويله أيضاً﴾وال تزر وازرة وزر أخرى﴿حيمل عىل ظاهره لقوله تعاىل 

 عان بنو احلرب وألوالد املسلم بنو اإلسالميواظب الزنا كام يقال للشهود بنو صحف وللشج

ً الطالقا بأنه إذا مات طفال وأبواه مؤمنان أحلق هبام وبلغ درجتهام بصالحهام كام جاء هووجه

يه، أما الزا فنسبه منقطع به، وأما الزانية فشؤم  وولد الزنا ال يدخل اجلنة بعمل أصلَ،النص به

نع من وصول ب إن صلحت   )٧٣٠ص(املقاصد احلسنة  »ركة صالحها إليه، وا املوفقزناها و

َسحاق الن«  حديث-٣٤٤  »ِساء بينهن زِ

 موضوع

 حدثينمن طريق بقية بن الوليد ) ٢٢/٦٣( يف الكبري الطرباو) ٧٤٩١(رواه أبو يعىل  

 ¢ قال رسول اعثامن بن عبد الرمحن عن عنبسة بن سعيد عن مكحول عن واثلة قال

 فذكره

سعيد  ، وعنبسة بن»كذاب «عثامن بن عبد الرمحن هو الوقايص قال ابن مع وأبو حاتم 

  وبقية ال تقوم به حجة،مرتوك احلديث

 »رجاله ثقات« )٦/٢٥٦( عن كل هذا فقال يف املجمع اهليثميوغفل  

 »ناكح يده ملعون« حديث -٣٤٥

 ً جداضعيف

 عمرو، وعيلروي من حديث أنس، وعبد ا بن 

 أما حديث أنس

ان برقم  واهلروي يف ) ٥٤(واآلجري يف ذم اللواط برقم ) ٥٠٨٧(فرواه البيهقي يف شعب اإل

من ) ١/٢٠٧(ى ويف ذم اهلو) ١٠٤٦(وابن اجلوزي يف العلل املتناهية برقم ) ١/٢٠٧(ذم اهلوى 
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سان بن محيد عن  مسلمة بن جعفر عن ح عنطريق احلسن بن عرفة ثنا عيل بن ثابت اجلزري

 إليهم يوم القيامة، وال يزكيهم، وال © سبعة ال ينظر ا« قال ¢ النبي عنأنس بن مالك

، يدخلهم النار أول الداخل إال أن يتوبوا، إال أن يتوبوا، إال أن يتوبوا، فمن  جيمعهم مع العامل

خلمر، والضارب أبويه حتى  واملفعول به، واملدمن با، الناكح يده، والفاعلتاب تاب ا عليه

 »حتى يلعنوه، والناكح حليلة جارهيستغيثا، واملؤذي جريانه 

 وقال البيهقي

  »تفرد به هكذا مسلمة بن جعفر هذا«

 »عرف وال مسلمةُ وال حسان ي¢ا حديث ال يصح عن رسول اهذ« قال ابن اجلوزيو

 قال الذهبي

 وقال  جيهل هو وشيخه، سب الناكح يدهبن محيد عن أنس يفمسلمة بن جعفر عن حسان «

 )٤/١٠٨ (االعتدالميزان  »ضعيف األزدي

 وقال البيهقي عقب رواية هذا احلديث

 عن مسلمة بن جعفر عن حسان قال قتيبة عن مجيل هو الراسبي خقال البخاري يف التاري«

 »بىلُء الناكح يده يوم القيامة ويده حيجي« ن محيد عن أنس بن مالك قالب

 ولو صح عن أنس لكان له حكم الرفع ،مسلمة وحسان جمهوالن كام تقدم وهو موقوف

  ه  يصحولكن

 وأما حديث عبد ا بن عمرو

من طريق ) ٤٧٧(وعنه ابن برشان يف األمايل برقم ) ٥٣(فرواه اآلجري يف ذم اللواط برقم 

عن أ عبد  د الرمحن بن زياد بن أنعمبن سعيد ثنا عبد ا بن هليعة عن عبالفريا ثنا قتيبة 

 إليهم ©سبعة ال ينظر ا « ¢ قال رسول اقال عن عبد ا بن عمرو الرمحن احلبيل

 ، والناكح يده، الفاعل واملفعول به ادخلوا النار مع الداخل ويقول،يوم القيامة وال يزكيهم

 واملؤذي ، والزا بحليلة جاره،رأة وابنتهاامل وجامع ب ، وناكح املرأة يف دبرها،وناكح البهيمة

 »جلاره حتى يلعنه

 عبد الرمحن بن زياد بن أنعم أضعف منهشيخه و ، بن هليعة ضعيف اوعبد

 وأما حديث عيل

 ¢ قال رسول اعن احلارث عن عيل قال) ٤٤٣٦٣(فذكره صاحب كنز العامل برقم 

، إال أن ادخ ينظر إليهم، يقال هلمسبعة ال يكلمهم ا يوم القيامة وال « لوا النار مع الداخل

الفاعل، واملفعول به، والناكح يده، والناكح حليلة جاره،  وبوا، إال أن يتوبوا، إال أن يتوبوايت
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 »، والضارب والديه حتى يستغيثاوالكذاب األرش، ومعرس املعرس

 وعزاه إىل ابن جرير وذكر عن ابن جرير أنه قال

 غري ،، وال يعرف له خمرج عن عيل إال من هذا الوجهرف عن رسول ا إال رواية عيلال يع«

 »هبا أخبار بألفاظ خالف هذه األلفاظ  ¢أن معانيه معا قد وردت عن رسول ا

  احلارث هو األعور كذابقلت

ن اجلوهري ع أنبأنا حممد بن عبد امللك )١٠٤٧ ( برقمتناهيةالعلل املوروى ابن اجلوزي يف 

محد بن حممد قال حدثين حرب عن إسامعيل عن ابن شاه قال نا أبو بكر عبد العزيز قال نا أ

 قال رسول  سعيد اخلدري قالاب الكلبي عن اخلالل بن عمري عن أبو جنأالبرصي قال حدثنا 

  » كانوا يعبثون بذكورهمةمأ ©أهلك ا  «¢ا

  »بو جناب ضعيف إسامعيل البرصي جمهول وأ،ءبيشوهذا ليس « قال ابن اجلوزي  

ه،هذا  ون عىل حتر ة يف حكم االستمناء باليد واألك   وقد اختلف األ

 كتاب الزهد

ِ يف الدنيا حيْدَْهاز«  حديث-٣٤٦ ِ حيِ الناسيِ فيام يف أيدْدَْه واز،ُ اَكبُ  »ُ الناسَكبُ

 ضعيف

 بن سالم يف كتاب  وأبو عبيد القاسم)٥٩٧٢( يف الكبري الطرباو) ٤١٠٢ (ماجهرواه ابن  

وأبو نعيم يف احللية ) ٣/٣١(وابن عدي ) ٢/١١ (والعقييل) ١٣١(حديث ) ١٩٧ص(واعظ امل

) ٦٤٣( يف مسند الشهاب القضاعيو) ٢٤٥ -٢/٢٤٤(ويف تاريخ أصبهان ) ٧/١٣٦(و) ٣/٢٥٣(

 ثنا القريشبن عمرو  من طريق خالد) ٤/٣١٣( واحلاكم )١٤١ص(وابن حبان يف روضة العقالء 

لين عىل عمل إذ أنا ُرسول ا د  يا قال رجل حازم عن سهل بن سعد قالأ عن الثوريسفيان 

  فذكره قال، الناسعملته أحبين ا وأحبين

 وقال احلاكم 

 » و خيرجاهاإلسنادهذا حديث صحيح « 

  بقولهالذهبيوتعقبه  

 »خالد وضاع« 

 ال العقييلوق 

، ولعله أ أصل،الثوريوليس له من حديث «  خذ عنه  وقد تابعه حممد بن كثري الصنعا

 »َودلسه، ألن املشهور به خالد هذا
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 وقال ابن عدي

 » منكروهذا احلديث عن الثوري«

 نبيل احلالبن رجب) ١٤٤(ويف جامع العلوم واحلكم 

 عن حديث سهل بن سعد، فذكر هذا -نبليعين ابن ح- أمحد سألت وقال ابن مشيش«

  فقال،خالد بن عمرو  من يروي هذا؟ قلت-تعجباً منه- ال إله إال ا أمحداحلديث، فقال 

ومراده اإلنكار عىل من ذكر له شيئاً من حديث خالد هذا،   ثم سكت،وقعنا يف خالد بن عمرو

 » بهُلَشتغُفإنه ال ي

  حاتمأوقال ابن 

-الثوري عن حممد بن كثري عن سفيان  عن حديث رواه عيل بن ميمون الرقيأسـألت «

 )٢/١٠٧(علل احلديث  »اإلسنادهذا حديث باطل، يعين هبذا   فقال أ-فذكر هذا احلديث

 مرفوعاً أنسوروي من حديث 

أبو  ثنا  بالل املقرئأ بن حدثنا أبو القاسم زيد بن عيل) ٨/٤١(رواه أبو نعيم يف احللية 

 ثنا أبو  املستميلإبراهيمثنا أبو حفص عمر بن  -بالكوفة -حممد بن أمحد اهلمدا   بنإبراهيم أمحد

 بن أدهم عن منصور إبراهيم السفر ثنا احلسن بن الربيع ثنا املفضل بن يونس ثنا أعبيدة بن 

   فذكر هذا احلديث، ¢ً أن رجال أ النبيأنسعن جماهد عن 

ْ يف هذا احلديث وهم من عمر أو أنسكر ِذ «وقال أبو نعيم  األثبات عن  فقد رواه،أمحد أَ

 ً» فيه جماهدااحلسن بن الربيع فلم جياوز

من رواية ) ٣٠-٢٩ص( بن أدهم من مجعه إبراهيم يف مسند ورواه أبو سليامن الدمشقي

ىل  جاء رجل إ بن حراش قال بن أدهم عن منصور عن ربعيإبراهيممعاوية بن حفص عن 

  فذكر نحو هذا احلديث،¢النبي

  واملرسل ضعيف،وهذا مرسل

 )١٤٥ص ( يف جامع العلوم واحلكموقال ابن رجب

 بن أدهم إبراهيم من رواية عيل بن بكار عن ، الدنيا الدنيا يف كتاب ذمأرجه ابن وخ«

 »ً منصورا وال ربعياًإسناده فذكره، و يذكر يف ،¢جاء رجل إىل النبي قال

  بن أدهم أو غريه من الزهادإبراهيمهذا احلديث يشبه أن يكون من كالم و

اشرتط أن تكون و • النووي  اإلمام التي مجعهاحديثاًواحلديث أحد األربع 

 وهو أحد بضعة أحاديث ضعيفة من األربع النووية صحيحة
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وت غدارتك كأِ آلخْلَمْ واعً، لدنياك كأنك تعيش أبداْلَمْاع« حديث -٣٤٧  ً»نك 

 ¢ال أصل له من كالم النبي

 وقد روي بنحوه من كالم عبد ا بن عمرو بن العاص

 من طريق أ بكر الكليبي عن عبيد ا بن )٤٩ (»إصالح املال«  الدنيا ىفرواه ابن أ

 واعمل آلخرتك كأنك ً،احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا«  قال عبد ا بن عمروالعيزار قال

 »ًوت غدا

 من طريق )١/١٠٣(» عيون األخبار«و) ١/٢٨٦ (»غريب احلديث« ابن قتيبة ىف ورواه

 ثله» احرث لدنياك« محاد بن سلمة عن عبيد ا بن العيزار عن عبد ا بن عمرو أنه قال

 اجلرح والتعديل» ثقة«  القطان قال حييى بن سعيد،وعبيد ا بن العيزار ماز برصي

ا أخذه عن رجل عنه،، لكن ال سامع له من عبد ا بن عمرو)٥/٣٣٠( إ   و

 حدثنا أبو )١٠٩٣ ( للهيثمي»زوائد مسند احلارث«  ىف أسامة كامرواه احلارث بن أ فقد

 بالرمل من  لقيت شيخاًعبد الرمحن املقرئ ثنا أبو عمرو الصفار عن عبيد ا بن العيزار قال

 ،؟ من فقلت، نعمقال؟ ¢ من أصحاب رسول اً لقيت أحدا له، فقلتًاألعراب كبريا

احرز «  سمعته يقول قال؟ فام سمعته يقول فقلت له،لعاص عبد ا بن عمرو بن افقال

وت غداًلدنياك كأنك تعيش أبدا  »ً، واعمل آلخرتك كأنك 

  ضعيف جلهالة الشيخ األعرافاإلسناد

من طريق أ صالح حدثنا الليث عن ابن  )٣/١٩(» كربىالسنن ال«وروى البيهقي يف  

 أنه ¢عجالن عن موىل لعمر بن عبد العزيز عن عبد ا بن عمرو بن العاص عن رسول ا

ً  فإن املنبت ال سفرا، وال تبغض إىل نفسك عبادة ربك، فأوغل فيه برفق،إن هذا الدين مت «قال

وت أبداٍئ، فاعمل عمل امر أبقىًا وال ظهر،قطع وت ً واحذر حذراً، يظن أن لن   ختىش أن 

 »ًغدا

إسناده ضعيف   وموىل ، وهو ضعيف، كاتب الليث، أبو صالح هو عبد ا بن صالح،و

 عمر بن عبد العزيز جمهول

وال حاجة إىل االجتهاد يف تأويله  ، وهو كالم متناقض،موقوفاً وال مرفوعاً ال يثبت فاحلديث 

 دنياه أمر من العبد حال عليه يكون أن ينبغي الذيو بال جدوى فضالءكام حاول بعض ال

 ¢النبي يْدَوه والسنة الكتاب نصوص يف ،غموض وال لبس بال جيل وأخراه

 »املساك ِةَرْمُ يف زُِْرشْح وا،سكيناًِ مِْينتَِم وأ،سكيناًِ مِِينيَْحأ مُهالل«  حديث-٣٤٨
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 ضعيف

  وعبد ا بن عباس، وعبادة بن الصامت،أنس و،يد اخلدري من حديث أ سعروي 

 أما حديث أ سعيد اخلدري

من طريق يزيد بن سنان عن ) ٤/١١١(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٤١٢٦(فرواه ابن ماجه  

 ¢ فإ سمعت رسول ا،وا املساك أحبطاء عن أ سعيد اخلدري قالأ املبارك عن ع

 » يف زمرة املساكحرش وا وأمتين مسكيناً، مسكيناًاللهم أحيين« يقول يف دعائه

ليس حديثه  «وقال ابن مع» ضعيف «أمحد قال ،يزيد بن سنان هو التميمي اجلزري 

 وكان الغالب عليه ،حمله الصدق «حاتموقال أبو» ضعيف احلديث «وقال ابن املديين» يشءب

نه  يروي عًامقارب احلديث إال أن ابنه حممد «لبخاريقال ا و»كتب حديثه وال حيتج بهُ ي،الغفلة

ليس  «وقال مرة» ضعيف مرتوك احلديث «وقال النسا» يشءليس ب« داودوقال أبو» كريمنا

وذكره يعقوب بن سفيان » ال يتابع عىل حديثه «وقال العقييل» ضعيف« وقال الدارقطين» بقوي

 هتذيب التهذيب »فيه ل وضعف « وقال اجلوزجا،م عن الرواية عنهُبَرغُن يَ باب ميف

)١١/٣٣٦( 

  »شبيه باملجهول «وقال أبو حاتم» جمهول « قال الرتمذي،وأبو املبارك 

من طريق خالد بن يزيد بن أ مالك عن أبيه ) ٧/١٣(والبيهقي ) ٤/٣٢٢(ورواه احلاكم 

 ،ناس اتقوا ا يا أهيا الا عنه يقول سمعت أبا سعيد اخلدري ريض عن عطاء بن أ رباح قال

اللهم  « يقول¢سمعت رسول ا فإ ،ة عىل أن تطلبوا الرزق من غري حلهوال حيملنكم الغر

 األشقياء من اجتمع عليه فقر  فإن أشقى،رش يف زمرة األغنياءحرش يف زمرة املساك وال حتا

 »الدنيا وعذاب اآلخرة

 وقال احلاكم

 وأقره الذهبي»  و خيرجاهاإلسنادديث صحيح هذا ح« 

 وقال ابن مع ،»يشءليس ب «أمحد فخالد بن يزيد بن أ مالك قال  وهذه غفلة منهام 

 )١/٦٤٥( امليزان ورماه بالكذب» ضعيف «أيضاًوقال » ءليس بيش «كذلك

  انمن رواية يزيد بن سن) ٣/١٤١(واحلديث ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات  

 أنسوأما حديث 

من طريق ثابت بن حممد الكنا ثنا احلارث ) ٧/١٢(والبيهقي ) ٥٧-٢/٥٦ (الرتمذيفرواه  

  فذكره وفيه زيادة¢ قال رسول ا بن مالك قالأنسبن النعامن الليثي عن 

َ و£ قالت عائشة»يوم القيامة«  هنم يدخلون اجلنة قبل أل «؟ قال يا رسول اِ
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رة يا عائشة ال تردي،ياء بأربع خريفاًاألغن ي املساك  يا عائشة أحب، املسك ولو بشق 

 »بك يوم القيامةوقربيهم فإن ا يقر

 »حديث غريب «الرتمذيوقال 

 وقال أبو حاتم» منكر احلديث «، احلارث بن النعامن الليثي قال البخاري بل منكرقلت

  »منكر احلديث «وقال األزدي» ه مناكريأحاديث « العقييلوقال»  يف احلديثبقويليس «

  أيضاًوتناقض ابن حبان فذكره يف الثقات ويف الضعفاء 

 )٣/١٤٢(واحلديث ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات 

 وأما حديث عبادة بن الصامت

 وابن عساكر يف تاريخ دمشق كام يف الآللئ) ٧/١٢(فرواه البيهقي يف السنن الكربى 

  بن أ أمية قال ثنا جنادةاألوزاعي ا بن زياد  عبيدمن طريق هقل بن زياد أنبأ) ٢/٣٧٤(

  فذكره يقول¢ كان رسول اسمعت عبادة بن الصامت ريض ا عنه يقول

 ، عبيد شامي عزيز احلديث احلافظ النيسابوريوقال أبو سعيد عيل بن موىس السكري«

حدثنا حممد بن يوسف ط أ احلس حممد بن عبد ا بن جعفر احلافظ  بخَدِجُوَ وقيل إنه ثقة

 الذي روى األوزاعي عبيد بن زياد ان الطا قال أخرب حممد بن عوف بن سفيبن برش اهلروي

 ؟ قاله هو منكر الذي روافاحلديث  قلت له،عنه اهلقل بن زياد سألت عنه بدمشق فلم يعرفوه

-٢٧٤( الآللئ » اللهم أمتين مسكيناً قال¢ إال أن يكون النبي صيل، ما ينكرال ما هو منكر

٢٧٥( 

  ضعيففاإلسناد ، هذا جمهولاألوزاعي الظاهر أن عبيد بن زياد قلت

 وأما حديث ابن عباس

من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء ) ٢/٢٧٥(فرواه الشريازي يف األلقاب كام يف الآللئ  

   فذكره¢ا قال رسول عن ابن عباس قال

 همطلحة بن عمرو مرتوك احلديث ومت

 ¢النبي و،¢منكر خمالف ملا كان عليه النبيو ، ضعيفهذا احلديثواخلالصة أن 

 فاطمة بنته جاءت ما وهو ،وفدك خيرب أرض يف سهمه ترك وقد ،مسكيناً وليس مكفياً مات

 تركنا ما ثَنور ال« ¢فأخربها بحديث النبي ،®الصديق بكر أ من تطلبه £

  عليه متفق »صدقة

  • قال العالمة عبد الرمحن املعلمي اليامو

 ثم ،ا يف صغره فقد ورث من أبويه أشياء أم، باملعىن احلقيقي قط مسكيناً¢ يكن«



٢٧٣ 

 

ا كرب أخذ يتجر ويكسب املعدوم ويع عىل نوائب احلق كام وصفته  ثم مل،هه ثم عمكفله جد

 ،لُِق والعائل امل]٨الضحى[﴾ً عائال فأغىنَكَدَجَوَو﴿  ا عليه بقوله وقد ام،£خدجية 

ا ما كان يتفق من جوعه أم  يكن ليسأل ا تعاىل أن يزيل عنه هذه النعمة التي ام هبا عليه

وجوع أهل بيته باملدينة فلم يكن ذلك مسكنة، بل كان جييئه املال الكثري فينفقه يف وجوه اخلري 

 املجموعة الفوائد » وليس هذا من املسكنة، فقد يتأخر جميء اآلخر،ًمنتظرا جميء غريه

 )٢٤٢ص(للشوكا 

ُ  درهقلت  فهذا كالم يف غاية النفاسة  املعلمي اليامَ

إي،ُ احلارضُ فإنه هو الفقر،َعَماكم والطإي«  حديث-٣٤٩  » منهُرََذتُْعاكم وما ي و

 ضعيف

من طريق أ بكر بن عياش عن حممد بن أ محيد عن ) ٧٧٥٣ (األوسطالطربا يف رواه  

  فذكره¢ قال رسول احممد بن املنكدر عن جابر قال

 وقال) ١٠/٢٤٨(وذكره اهليثمي يف املجمع  

 » وفيه حممد بن أ محيد وهو جممع عىل ضعفه،األوسطرواه الطربا يف « 

 »نيا رأس كل خطيئةُحب الد «حديث -٣٥٠

 ضعيف

ان   العوام قال ثنا عباد بن يونسمن طريق رسيج بن ) ١٠٠١٩ (رواه البيهقي يف شعب اإل

 »حب الدينار رأس كل خطيئة «¢قال رسول ا  قالاحلسن عن عوف أو هشامعن 

  واملرسل ضعيف،وهو مرسل» الدينارحب « وهو بلفظ 

 السخاويوقال 

 )٢٩٦ص( املقاصد » عن عيل رفعه به،إسناد وتبعه ولده بال ، يف الفردوسيالديلموأورده « 

 يشء فهو كال ،إسناد هو بال قلت 

 تعاىل شك أن حب الدنيا واإلقبال عليها بالكلية مهلكة، ولكن امليزان يف ذلك قوله وال

 ﴾ ا إليكَنَحسَ أكام ْنِحسَوابتغ فيام آتاك ا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأ﴿

 ]٧٧القصص[

 »الدنيا مزرعة اآلخرة«  حديث-٣٥١

 ال أصل له 



٢٧٤ 

 

 وقال السخاوي 

 )٣٥١ ( احلسنة املقاصد» له يف اإلحياءالغزايل  مع إيراد، أقف عليه« 

 »رةِ اآلخُةيِطَالدنيا م«  حديث-٣٥٢

 ال أصل له

  صحيح كالمهامعناه ومعىن الذي قبلهو

ُعز املؤمن استغناؤ« ديث ح-٣٥٣  »ه عن الناسِ

 ًضعيف جدا

  وسهل بن سعد، من حديث أ هريرةروي 

 أما حديث أ هريرة

 بن عثامن بن صالح قال حدثنا داود بن عثامن الثغري حييىحدثنا ) ٢/٣٧(فرواه العقييل  

 ¢ قال رسول ا عن أ معاذ عن أ هريرة قالاألوزاعيقال حدثنا عبد الرمحن بن عمرو 

 » الناسي يف أيد بالنهار استغناؤه عامُهزِع و، بالليلٌرشف املؤمن صالة«

 وقال العقييل

رص عن داود بن عثامن الثغري«   هذا يروى عن  وغريه بالبواطيلاألوزاعي كان حيدث 

 » وليس له أصل مسند،احلسن وغريه من قوهلم

 »املتهم به داود «وقال) ٢/١٠٧( يف املوضوعات اجلوزيوذكره ابن  

 وأما حديث سهل بن سعد

من طريق زافر بن ) ٤/١٠(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٣٢٥-٤/٣٢٤(فرواه احلاكم  

 ¢يب جاء جربيل إىل النسليامن حدثنا حممد بن عيينة عن أ حازم عن سهل بن سعد قال

شئت  واعمل ما ، فإنك مفارقهَحببت وأحبب من أ، فإنك ميتَشئت ما ْشِ، عيا حممد« فقال له

 » وعزه استغناؤه عن الناس،علم أن رشف املؤمن قيامه بالليل وا، بهفإنك جمزي

 وقال احلاكم 

 وأقره الذهبي»  و خيرجاهاإلسنادهذا حديث صحيح « 

 الغلط زافر بن سليامن كثري الوهم و، كالقلت 

 )٢/١٠٨( يف املوضوعات اجلوزيوذكره ابن  

 » األمري إذا كان بباب الفقري وبئس الفقري إذا كان بباب األمريَمِْعن« حديث -٣٥٤



٢٧٥ 

 

 ال أصل له هبذا اللفظ 

 وقال السخاوي 

عىن الشطر الثا عن أ هريرة رفعه] رواه[«  وأورده الغزايل ،ابن ماجه بسند ضعيف 

 )ء الذين يأتون العلامءيار األمرارشار العلامء الذي يأتون األمراء وخ (بتاممه ولفظه

قت  (وللديلمي عن عمر بن اخلطاب مرفوعاً إن ا حيب األمراء إذا خالطوا العلامء و

إذا، ألن العلامء إذا خالطوا األمراء رغبوا يف الدنيا،العلامء إذا خالطوا األمراء  خالطهم األمراء  و

 )رغبوا يف اآلخرة

  من طبقات احلنفية أن السلطان ملك شاه قال لهويف ترمجة عيل بن احلسن بن عيل الصنديل

َ  وال أكون من رش ، أل أردت أن تكون من خري امللوك حيث تزور العلامء قال ال جتيء إيل؟ِ

 العلامء حيث أزور امللوك

 إال كان رشيكه يف كل لون يعذب به يف نار  ما من عا أ صاحب سلطان طوعاًَفلََوس

  الفقهاء أمناء الرسل ما  يدخلوا يف الدنيا ويتبعوا السلطانَفلََوكذا س جهنم

أحد من السلطان   وما ازدادب مما يدخل هنا الكثري ومنهَعويف السادس والست من الش

 »من بدا جفا« وهو يف ً إال ازداد من ا بعداقرباً

ا رأيته يلوذ باألغنياء  وإذ، إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لصوقول الثوري

إياك أن ختدع ويقال لك ت،فاعلم أنه مرا  فإن هذه خدعة ، مظلمة وتدفع عن مظلومدُرَ و

 امًاء سلرُإبليس اختذها الق

ن ؟ كيف أصبحت إ أللقى الرجل أبغضه فيقول يلوقوله أيضاً  فيل له قلبي فكيف 

  اللهم ال جتعل للفاجر عندي نعمة يرعاه هبا قلبي وردم ومن ثَ؟أكل ثريدهم ووطئ بساطهم

  من أغناه ا عن أبواب األمراء وأبواب األطباء فهو سعيدوقال أبو إسحاق السبيعي

ُ العاَبطلَُ ما أقبح أن ي يف السابع عرش عن برش بن احلارث قالوعنده أيضاً  هو  فيقالِ

 بباب األمري

  واحذروا أبواب امللوك فإهنا تزيل النعم،جبُاء العالقر آفة وعن الفضيل بن عياض قال

 الرجل يكون عليه من ا نعمة ليست له إىل خلق  قال؟ يا أبا عيل كيف تزيل النعمفقيل له

 فمن ،سط هلم يف الدور واخلدم استصغر ما هو فيهُ فإذا دخل إىل هؤالء امللوك فرأى ما ب،حاجة

  تزول النعممثَ

  قال، قالوا من عند األمري؟ من أين جئتم خرجوا من عند مروان فقالعمر ناساًولقي ابن 

وه عليه،فهل كل حق رأيتموه تكلمتم به وأعنتم عليه وه وردد   قالوا؟ وكل منكر رأيتموه أنكر



٢٧٦ 

 

 ثم إذا خرجنا من عنده نقول قاتله ا ، أصلحك اَ قد أصبت فنقولَُرنكُال وا بل يقول ما ي

 أخرجه أمحد  ملن كان هكذا عىل عهد رسول ا كنا نعد هذا نفاقاً فقالما أظلمه وأفجره

 )٦٩٩-٦٩٨ص(املقاصد احلسنة  » وا املستعان،وغريه

 حدثنا عيل )٢٥٦(هو يف سنن ابن ماجه برقم  حديث ابن ماجه الذي أشار إليه السخاوي

حدثنا عامر بن سيف عن   الرمحن بن حممد املحار حدثنا عبدوحممد بن إسامعيل قاال بن حممد

 حدثنا إسحاق بن منصور عن عامر بن سيف عن أ معاذ ،وحدثنا عيل بن حممد) ح(أ معاذ 

 ذوا با من جب احلزنتعو «¢ قال رسول اعن أ هريرة قال عن ابن سريين البرصي

ذ منه جهنم كل يوم أربع مئة تعوت ، جهنمواد يف« ؟ قال وما جب احلزن، يا رسول ااقالو

 وإن من أبغض القراء ،اء املرائ بأعامهلم للقردُِعأ« ؟ قال من يدخله، يا رسول ا قيل،»مرة

 »إىل ا الذين يزورون األمراء

 وله طرق أخرى أشد ضعفاً من ، ووأبو معاذ البرصي جمهول،ه ضعفوعامر بن سيف في

 هذا

  بلفظحياءيف اإل  كام ذكر السخاويزايل الغهوأورد

  » رشار العلامء الذين يأتون األمراء وخيار األمراء الذين يأتون العلامء«

ذا اللفظ، وقد ذكره تاج الدين السب ضمن األحاديث التي ال أصل هلا وهو ال أصل له هب

  يف طبقات الشافعية الكربى،ياءالواردة يف اإلح

  يف ختريج اإلحياءوقال احلافظ العراقي

 »حوه من حديث أ هريرة بسند ضعيف أخرجه ابن ماجه بالشطر األول ن«

 يعين الدنيا » وحرامها عذاب،حالهلا حساب«  حديث-٣٥٥

 مرفوعاًال أصل له 

ان  قالوا لعيل بن أ  من طريق مالك بن دينار قال) ١٠١٣٨ (رواه البيهقي يف شعب اإل

ُطيل أم أقرص؟ُأ«  قالف لنا الدنيايا أبا حسن، ص طالب
ِ َ حالهلا «  قالِقرصَ بل أ قالوا»ُ

  »حساب، وحرامها النار

 »وسنده منقطع« السخاويوقال 

  فاملك بن دينار  يدرك علياً،هو كام قال

 جه العراقي وقال خمر،وذكره الغزايل يف اإلحياء 

 » أجده« 



٢٧٧ 

 

  وقال السخاوي 

،  حساب؟ حالهلا ما تصنع بالدنيا، آدميا ابن «ردوس عن ابن عباس رفعه مسند الفويف« 

 »عقابوحرامها 

 املناكريب ومسند الفردوس ينفرد 

 »َىنَْف ال يٌْزَن كُاعةَنَالق« حديث -٣٥٦

 ضعيف

 عن يوسف بن  املخزوميإسامعيلمن طريق خالد بن ) ٦٩٢٢ (األوسطرواه الطربا يف  

 فإن القناعة مال ،عليكم بالقناعة «¢ قال رسول ابيه عن جابر قال أحممد بن املنكدر عن

 »ال ينفد

 وفيه خالد بن األوسطرواه الطربا يف  «وقال) ١٠/٢٥٦(وذكره اهليثمي يف املجمع  

 » املخزومي وهو مرتوكإسامعيل

 وعبد ا ه ثنا املنكدر بن حممد عن أبيه بإبراهيموتابعه عبد ا بن   بل وضاعقلت 

 )٤/١٩١( رواه ابن عدي ضعيف وكذا املنكدر

  وقال املناوي،أنسمن حديث ) ٤/٥٤٠(ورواه القضاعي والديلمي كام يف فيض القدير  

 »ار الصفعيىسوفيه خالد بن «

   وذكروا هذا احلديث فيام أنكر عليه، هذا خمتلف فيهعيىسوخالد بن  

 ¢عض الضعفاء فجعلوه من كالم النبيمثال رفعه بوالظاهر أن هذا من األ

 » أن حيمله يوم القيامة عىل عاتقهفُل فوق ما يكفيه كََىن بْنَم« حديث -٣٥٧

 ضعيف

من ) ٨/٢٤٦( يف احللية وأبو نعيم) ٦/٣٨٨(وابن عدي ) ١٠٢٨٧(رواه الطربا يف الكبري  

مة بن كهيل عن أ  عن سلالثوريب بن واضح ثنا يوسف بن أسباط عن سفيان طريق املسي

   فذكره¢ قال رسول اعبيدة عن عبد ا بن مسعود قال

 وقد تابعه عبد ا بن خبيق ثنا ، وكذا املسيب بن واضح،يوسف بن أسباط كثري الغلط 

 )٨/٢٠٥(رواه أبو نعيم يف احللية  يوسف بن أسباط به

و ) ٥/٤٦( اجلرح والتعديل  ترمجه ابن أ حاتم يف،وعبد ا بن خبيق جمهول احلال 

 ًيذكر فيه جرحاً وال تعديال

  أبو عبيدة  يسمع من أبيه عبد ا بن مسعود، منقطعإسنادهواحلديث  



٢٧٨ 

 

 وقال ابن أ حاتم

 -فذكر هذا احلديث -سألت أ عن حديث رواه املسيب بن واضح عن يوسف بن أسباط « 

 )٢/١١٥(علل احلديث  »اإلسنادهبذا  هذا حديث باطل ال أصل له  قال أقال

 وقال الذهبي 

 )٤/١١٦(امليزان  »وهذا حديث منكر« 

 )٤/١٠٤(وقال العراقي يف ختريج اإلحياء  

 » فيه ل وانقطاعإسنادرواه الطربا من حديث ابن مسعود ب« 

ُالفقر فخري وبه أفتخر« حديث -٣٥٨ ُ
ِ َ ْ ََ ْ ِ ْ ْ َ« 

 طل ال أصل لهاب

 )٧٤٥( املقاصد» هو باطل موضوع-يعين ابن حجر - قال شيخنا« اويقال السخ 

 لةكتاب البر والص

 »ُهِ عاجلُِربُخري ال«  حديث-٣٥٩

 ال أصل له

ا ذكرت،س بحديثيل وٌلَثَوهذا م  إ   تبعاً للسخاوي وغريهُه وأمثالَُهُ و

ُة حتت أقدام األَاجلن«  حديث-٣٦٠ َِ ْ َُ ْ  »ِاتَمهَ

 ضعيف

 أنس و،روي من حديث ابن عباس 

 أما حديث ابن عباس

من طريق موىس بن حممد بن عطاء ثنا أبو املليح الرقي ) ٦/٣٤٧ ( يف الكاملفرواه ابن عدي 

ن َاجلنة حتت أقدام األمهات، م «¢قال رسول ا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال

 »َجنَخرَ أَنئِش ومن ،َنلَْخَْد أَْنئِش

 عديابن وقال 

 »موىس بن حممد بن عطاء منكر احلديث، ويرسق احلديث وهذا حديث منكر«

 انوقال ابن حب

 )٢/٢٥٠(املجروح  »يضع احلديث عىل الثقات«

 أنسوأما حديث 
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 النرض األبار عن أمن طريق منصور بن املهاجر عن ) ٢/١٣٨( يف الكىن فرواه الدوال 

 مرفوعاً، أنس

 يوقال املناو 

 عىل  فقول العامري) واحلديث منكر،ومنصور وأبو النرض ال يعرفان( قال ابن طاهر« 

 )٣/٣٦٢( فيض القدير »حسن، غري حسن رشحه

من طريق حممد بن طلحة بن ) ٢٧٨١(وابن ماجه ) ٦/١١ (النساو) ١٥٤٧٥ (أمحدوروى  

 أن جامهة جاء إىل لميه طلحة عن معاوية بن جامهة السعبد ا بن عبد الرمحن عن أبي

» ؟ُمهل لك من أ«  فقالستشريك أ أردت أن أغزو، وقد جئت،يا رسول ا  فقال¢النبي

 »زمها، فإن اجلنة حتت رجليهاالف «نعم، قال قال

 من هذا الوجه وقال) ٢/١٠٤(ورواه احلاكم  

 الذهبيوأقره  » و خيرجاهاإلسنادهذا حديث صحيح « 

 احلديث لُِعو يوثقهام إال ابن حبان، وقد أ ،مد بن طلحة هو وأبوه جمهوالنولكن حم قلت 

 )٢٨٧(باالضطراب، ذكر شيئاً من وجوهه السخاوي يف املقاصد 

 »هِر عىل بُهَدلََ وَأعانً  والداُ اَمِحَر« حديث -٣٦١

 ضعيف

 به مرفوعاً، بن عمرمن حديث عيل وا) ٣٦٤ص(الشيخ يف الثواب كام يف املقاصد رواه أبو

 »وسنده ضعيف« وقال السخاوي

 )٢/١٩٣ (ختريج اإلحياء وقال العراقي يف

كتاب الثواب من حديث عيل بن أ طالب وابن عمر بسند  الشيخ ابن حيان يفرواه أبو«

 »ًالنوقا من رواية الشعبي مرسال ضعيف، ورواه

 »الزهد«وهناد بن الرسي يف ) ٢٥٩٢٤(م  برق»املصنف«ومرسل الشعبي رواه ابن أ شيبة يف 

من طريق عبد الرمحن بن إسحاق ) ١٤٦( برقم »النفقة عىل العيال«وابن أ الدنيا يف ) ٩٩٥(برقم 

 فذكره ¢قال رسول ا عن الشعبي قال

ليس بيشء منكر «  الواسطي، ضعفوه، وقال أمحدوومع إرساله فعبد الرمحن بن إسحاق ه

 )١٣٧-٦/١٣٦(هتذيب التهذيب انظر  »احلديث

 وروي من مرسل عطاء بن أ رباح

بلغين عن عطاء بن أ رباح أن رسول  قال) ١٣٨(أخرجه ابن وهب يف اجلامع برقم 
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؟ قالقالوا » أعان ولده عىل برهًرحم ا والدا«  قال¢ا يقبل  « كيف يا رسول ا

 »إساءته عن  ويتجاوز،إحسانه

  فهو بالغ معضل يف أولهوهو مع إرساله

عن أمحد ) ١/١٤٧ (»الصحبة آداب« أخرجه أبو عبد الرمحن السلمي يف ،ًوقد روي موصوال

موىس الرضا عن أبيه عن جعفر بن حممد عن  حدثنا أ حدثنا عيل بن بن عيل بن مهدي بن صدقة

  »قالوا« دون قوله ، بهأبيه عن عيل ريض ا عنه مرفوعاً

 الذهبيقال بن صدقة أمحد بن عيل ، سناد هبذا اإلموضوع وهذا

بوضع احلديث،   اهتمه الدارقطين،وتلك نسخة مكذوبة عن أبيه عن عيل بن موىس الرضا«

 )١/١٢٠ (االعتدالميزان  » يصح عنهوما علمت للرضا شيئاً

 قال السخاوي

ب بن دثار عن ابن وساق عن حمار) بر األب لولده (وقد ترجم البخاري يف األدب املفرد«

ًأبرارا ألهنم بروا اآلباء واألبناء، فكام أن لوالدك عليك حقاً © أسامهم ا  عمر أنه قال

 كذلك لولدك عليك حق

يا أبت  ً أن رجال قال ألبيهدائينوري ورابع عرشها من حديث املويف ثامن املجالسة للدين

ُإن عظيم حقك عيل ال يذهب صغري حقي عليك، والذي َ ثله إليك، ولست أزعم َُمت به إيل أ  ت 

إن ا تعاىل   وفيها من حديث احلام أن عيل بن زيد بن احلسن قال البنه حييى أنا عىل سواء

، ورضيين لك فلم يوصين بك  )٣٦٥(املقاصد احلسنة  »يرضك يل فأوصاك 

ُ عبادا خلَقهم حلوائِإن  « حديث-٣٦٢ َ َ ً ُفزعَ ي،ِ الناسِجِ َ  أولئك ،م إليهم يف حوائجهُالناس ْ

ِاآلمنون من عذاب ِ  » اِ

 ضعيف

 روي من حديث عبد ا بن عمر، وعمرو بن عوف 

 أما حديث عبد ا بن عمر

من ) ٣/٢٢٥(نعيم يف احللية وأبو) ٤/١٩٠(وابن عدي ) ١٣٣٣٤( فروه الطربا يف الكبري 

  فذكره¢قال رسول ا بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قالطريق عبد الرمحن بن زيد 

 وعبد الرمحن بن زيد ضعيف 

 األوسط يف الطرباو) ٩/٤٥٩(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ١٠/٢١٥(نعيم وروى أبو 

 عن األوزاعي حدثين  احلميص حدثنا عبد ا بن زيدمن طريق حممد بن حسان السمتي) ٥١٦٢(
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إن  أقواماً خيتصهم بالنعم ملنافع « ¢قال رسول ا ن ابن عمر قال لبابة عأعبدة بن 

 »هلا إىل غريهمفيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم فحو هاالعباد، ويقر

  ضعيفان؛ وعبد ا بن زيدحممد بن حسان السمتي 

 وأما حديث عمرو بن عوف

 عن كثري نبي اجلإسحاق ثنا سويسيد الطرمن طريق حممد بن يز) ٦/٢٨٣(فرواه ابن عدي  

ًإن  عز وجل عبادا وجوه من  «¢قال رسول ا بن عبد ا بن عمرو عن أبيه عن جده قال

ً يفزع الناس إليهم يف حوائجهم، يتخذون املعروف جمدا، وا ،خلقه، انتخبهم حلوائج الناس

 » األخالقب معايلعز وجل حي

  قال ابن عديسويسحممد بن يزيد الطر 

 »يرسق احلديث، ويزيد فيها ويضع« 

  بالكذب وكثري بن عبد ا مرتوك وقد رميقلت 

ِ مفاتِس النانِ مإن«  حديث-٣٦٣ ِ للخري مغالَيحَ َ إن، للرشَيقِ   للرشَفاتيحَ مِ من الناس و

 »ِ للخريَاليقَغَم

  ومعناه مقارب،ضعيف

 سعد وسهل بن ،أنسروي من حديث 

 أنسأما حديث 

 محيد ثنا حفص بن أمن طريق حممد بن ) ٦/١٩٧(وابن عدي ) ٢٣٧(فرواه ابن ماجه  

  فذكره¢قال رسول ا  بن مالك قالأنس عن أنسعبيد ا بن 

 والبن ماجه زيادة 

 » عىل يديه، وويل ملن جعل ا مفاتيح الرش عىل يديه جعل ا مفاتيح اخلرينفطو مل« 

  محيد مرتوك أً ضعيف جدا، حممد بنإسنادهو 

 وأما حديث سهل بن سعد

 حازم عن سهل أمن طريق عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن ) ٢٣٨( ابن ماجه أيضاًفرواه  

 لعبد إن هذا اخلري خزائن، ولتلك اخلزائن مفاتيح، فطو« قال ¢بن سعد أن رسول ا

 »قاً للرش، وويل لعبد جعله ا مفتاحاً للرش مغالقاً للخريغالجعله ا مفتاحاً للخري م

 عبد الرمحن بن زيد ضعيف 

َأل «حديث -٣٦٤  يعين -  من أن أعتكف يف هذا املسجدن أميش مع أخ يف حاجة أحب إيلَ
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 ً» شهرا-مسجد املدينة

  ً جداضعيف

صغري برقم وال) ٦٠٢٦ (واألوسط برقم) ١٣٤٦٨(أخرجه الطربا يف املعجم الكبري برقم 

الرتغيب «القاسم األصبها يف وأبو) ٨٨(برقم » لتوبيخ والتنبيها«الشيخ األصبها يف وأبو) ٨٦١(

قال  بن رساج قال حدثنا سك ،من طريق عبد الرمحن بن قيس الضبي) ١١٦٢(برقم » والرتهيب

رسول ا أي الناس  يا  فقال،¢ رسول ا جاء إىلً أن رجالنا عمرو بن دينار عن ابن عمر

أحب الناس إىل ا « ¢؟ فقال رسول ا©؟ وأي األعامل أحب إىل ا أحب إىل ا

 أو تقيض ، أو تكشف عنه كربة،، وأحب األعامل إىل ا رسور تدخله عىل مسلمأنفعهم للناس

َ وأل، أو تطرد عنه جوعاً،عنه ديناً  أن أعتكف يف هذا ن أميش مع أخ يل يف حاجة أحب إيل منَ

 ولو شاء ، ومن كظم غيظه، غضبه سرت ا عورته ومن كف،ًشهرا -يعين مسجد املدينة -املسجد 

ضيه أمضاه  ومن مىش مع أخيه يف حاجة حتى أثبتها ، يوم القيامة مأل ا عز وجل قلبه أمناً،أن 

 » أثبت ا عز وجل قدمه عىل الرصاط يوم تزل فيه األقدام،له

عبد   تفرد به، هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال سك بن رساجِ يرو «ل الطرباقا

 »الرمحن بن قيس

ُرواه الطربا يف الثالثة، وفيه سك بن رساج  «)٨/١٢١(وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 

 »وهو ضعيف

 »ثقاتيروي املوضوعات عن األثبات، وامللزقات عن ال «قال فيه ابن حبان قلت

 )٢/١٤٧( امليزان »اهتمه ابن حبان« وقال الذهبي )١/٣٦٠(املجروح 

ً فقد ضعفوه جدا وكذبه ابن مهدي وقال ،وغفل اهليثمي عن عبد الرمحن بن قيس الضبي

  هبذا اإلسناد موضوعفاحلديث ،»كان يضع احلديث «صالح بن حممد

من طريق حممد بن يزيد عن بكر بن ) ٣٦(م برق» ائجوقضاء احل«وأخرجه ابن أ الدنيا يف 

إن و«  وزاد يف آخره،فذكر احلديث ¢خنيس عن عبدا بن دينار عن بعض أصحاب النبي

 » العسلَلسوء اخللق يفسد العمل كام يفسد اخل

 وبكر بن خنيس ضعيف

ن يكتب م عن ضعفاء وي صالح ال بأس به إال أنه يروقال ابن أ مريم عن حييى بن مع«  

 سألت ابن املديين عنه فقال حاتموقال أبو  ليس بيشءعنهوقال عياش وغريه  حديثه الرقاق

رتوك وهو شيخ صاحب غزو وقال ابن عامر املوصيل للحديث رجال وقال أمحد بن  ليس 

 ويعقوب بن شيبة والنسا وقال عمرو بن عيل مرتوك دارقطينصالح املرصي وابن خراش وال
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وقال ابن  ليس بالقوي وقال النسا أيضاً  والعبادة وكان يوصف بالزهدزاد يعقوب يفضع

ًكان رجال صاحلاً غزاء وليس بقوي يف احلديث أ حاتم عن أبيه  ؟مرتوك احلديث هو قلت ً

رغب عن ُ وذكره يعقوب بن سفيان يف باب من يليس بيشء وقال أبو داود يبلغ الرتك ال قال

  وقال ابن عديكان يروي كل منكر وكان ال بأس به يف نفسه  وقال اجلوزجارواية عنهمال

 وهو يف نفسه رجل صالح ،حاديث مناكري عن قوم ال بأس هبمأيكتب حديثه وحيدث بوهو ممن 

ا حدثوا بالتوه،إال أن الصاحل يشبه عليهم احلديث  وحديثه يف مجلة الضعفاء وليس ممن ،م ور

  وقال عبدا بن عيل بن املديينكويف ثقة وقال العجىل -أي ابن حجر - قلت ج بحديثهحيت

 ليس  وقال البزار ضعيف وقال العقييل ذاهب احلديثزرعة وقال أبوفهسألت أ عنه فضع

  روى عن البرصي والكوفي أشياء موضوعة يسبق إىل القلب أنه املتعمد وقال ابن حبانبقوي

هتذيب التهذيب  » ضعيف احلديث وهو موصوف بالرواية والزهد وقال ابن أ شيبةهلا

)٤٨٢-١/٤٨١( 

وهذا أقل درجاته أن يكون ضعيف احلديث إن  يكن مرتوك احلديث، وتساهل ابن 

 »صدوق له أغالط أفرط فيه ابن حبان«  تقريب التهذيب يفحجر فقال

  رقطين وغريمها كام تقدمزرعة والدا أبو ًقد ضعفه جدا قلت

وقد اغرت الشيخ األلبا بكالم ابن حجر يف التقريب فحسن احلديث من هذا الوجه يف 

ً فهذا ضعيف، واإلسناد األول ضعيف جدا ال ،وليس بيشء) ٩٠٦(السلسلة الصحيحة برقم 

إن كنت أميل إىل أن األخري هذا أيضاً ضعيف جدايقو   ًي هذا األخري، و

َق رش من أحسنت إليهات« ديث ح-٣٦٥ ْ َْ َْ َ َ ِ« 

 ال أصل له

 بل ،ال أعرفه، ويشبه أن يكون من كالم بعض السلف وليس عىل إطالقه« السخاويوقال  

 )٦٠(املقاصد  »حممول عىل اللئام غري الكرام

ا ذكرته تبعاً للسخاوي وغريه،ً وقد صار مثال من األمثال،بحديثليس هو  قلت  إ   و

 اب المواعظكت

َس من دان َالكي« حديث -٣٦٦ َ ْ َنفسه وعمل ملَُ ِ َِ َ ُ َ ْ  »ا بعد املوتَ

 ًضعيف جدا

 ومعناه صحيح
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 الطرباو) ١٢٢ (الطياليسو) ٤٢٦٠(وابن ماجه ) ٢٤٥٩ (الرتمذيو) ١٧٠٥٩ (أمحدرواه  

من طريق ) ٢/٣٩(وابن عدي ) ١/٢٦٧(نعيم يف احللية وأبو) ١/٥٧(واحلاكم ) ٧١٤٣(كبري يف ال

س الكي «¢رسول اقال   مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس قالأ بكر بن أ

ىن، وعمل ملا بعد املوتمن دان نفسه  » عىل ا والعاجز من أتبع نفسه هواها و

  »حديث حسن« الرتمذيوقال  

 » و خيرجاهالبخاريهذا حديث صحيح عىل رشط  «وقال احلاكم 

  بقولهالذهبيعقبه وت 

 »ٍ أبو بكر واه،ال وا« 

 بن إبراهيممن طريق ) ١/٢٦٨(نعيم يف احللية وأبو) ٧١٤١( يف الكبري الطرباورواه  

 حيدث عن ثور بن يزيد وغالب بن عبد ا عن أ قال سمعت عمرو بن بكر السكس

 مرفوعاًحول عن ابن غنم عن شداد بن أوس مك

يروي عن أبيه األشياء  «وقال ابن حبان» مرتوك« الدارقطين قال ، السكسإبراهيمو 

 » ال يشءأيضاًاملوضوعة، وأبوه 

َ إذا قدر عفاُالكريم«  حديث-٣٦٧ َ َ َ َ« 

 موضوع

ان  يفالبيهقيرواه    حدثنا أبو حممد التاريخ يف احلافظأخربنا أبو عبد ا ) ٢٥٩( شعب اإل

 حدثنا عبيد ا بن حممد الغال حدثنا حممد بن زكريا رياألزهاحلسن بن حممد بن إسحاق 

 عن أ هريرة قالاملسيب  عن سعيد بن الرمحن عن ربيعة بن أ عبد هعم عن أ حدثنا التيمي

  قال»ا« ؟ قالا  قال»ا« ؟ قال، من حياسب اخللق يوم القيامة يا رسول اقال أعرا

  ألن الكريم إذا قدر عفا  قال»؟وكيف يا أعرا«  قالنجونا ورب الكعبة

 عن عبيد ا بن حممد ابن عائشة، والغال الغالتفرد به حممد بن زكريا  «وقال البيهقي

  »مرتوك

 عن عبيد ا بن حممد  تفرد بهحممد بن زكريا الغال البيهقيقال « )٥٠٥ص(يف املقاصد و 

يعين عن الزهاد  -  ولكنه مشهور، ويشبه أن يكون موضوعاً،مرتوك  والغال،بن عائشة

 »هدتهُ وأنا أبرأ من ع-ونحوهم

ِ إسالم اليهودي الذي كان يلق حديث-٣٦٨  ¢ي األوساخ عند باب النبيُ

 ال أصل له
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 كان له جار هيودي، وكان ذلك اليهودي ¢وعاظ أن النبييشتهر عىل ألسنة كثري من ال 

 كل يوم، والنبي صابر عىل ذلك، وذات يوم ¢لقاء األوساخ أمام بيت النبي بإ¢نبي اليؤذي

 فقيل له مريض، فذهب و جيد األوساخ، فسأل عن اليهودي من بيته ¢خرج النبي

 فأسلم اليهودي أنا أوذيك وأنت تسأل عين وتعود  إليه يعوده، فقال له اليهودي¢بيالن

 احلديث بعد البحث الشديدهذا احلديث  أجده يف يشء من كتب  

ْوحيَك يا ثَعلَبة«  حديث-٣٦٩ ََ ْ« 

 ًضعيف جدا

والواحدي يف أسباب ) ١٦٩٨٧(وابن جرير يف التفسري ) ٧٨٧٣( يف الكبري الطربارواه  

 أمامة أن أ بن يزيد عن القاسم عن من طريق معان بن رفاعة عن عيل) ١٩٢-١٩١ص(النزول 

، ادع ا أن يرزقين فقال¢ول ا رس أاألنصاريثعلبة بن حاطب  ً ماال، فقال  يا رسول ا

 أما ترىض أن تكون ،تطيقه قليل تؤدي شكره خري من كثري ال ،وحيك يا ثعلبة «¢رسول ا

، فو الذي نفيس بيده لو مثل نبي   » وذهباً لسالتً اجلبال فضةشئت أن تسيل معي ا

فقال   حقهًوت ا أن يرزقين ماال ألوت كل ذي حق دعِوالذي بعثك باحلق لنئ فقال 

 فاختذ غنامً، فنمت كام ينمو الدود، فضاقت عليه »ًرزق ثعلبة ماالاللهم ا «¢رسول ا

ت ، الظهر والعرص يف مجاعةل وادياً من أوديتها حتى جعل يصيلاملدينة فتنحى عنها، فنز  ثم 

ماذا عندكم من اخلرب؟ وما  ن يتلقى الركبان ويقولفتنحى هبا، فرتك اجلمعة واجلامعات، وكا

أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم خذ من  ﴿عىل رسوله©كان من أمر الناس؟ فأنزل ا 

، رجل من األنصار، ورجل من   قال]١٠٣التوبة[هبا﴾ فاستعمل رسول ا عىل الصدقات رجل

را بثعلبة و،بين سليم  ، فخذا صدقاهتام،بفالن رجل من بين سليم وكتب هلام بذلك وأمرمها أن 

 ما ،ة ما هذه إال جزي فقال،¢فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسأاله الصدقة وأقرآه كتاب رسول ا

 ¢لقا حتى أتيا رسول اط فانطلقا حتى أرى رأيي ما هذا؟ انهذه إال أخت اجلزية، ما أدري

َومنهم من عاهد اللّه ﴿ ©أنزل اف  قبل أن يكلمهام»يا ويح ثعلبة«  رآمها قالفلام ََ َ ْْ َُ ْلَنئ ِ ِ

َآتانا من فضله لَنصدقن ولَنكونن من الصاحل  ِ ِِ ِ َِ ََ ََ ْ َ َُ َ ِ ُفلَام آتاهم من فضله بخلُوا به وتولوا وهم * َ َُ َْ َ ْ ْ َِ ِِ ِ َ ِ َ َ

َمعرضون  ُ ِ ِفأعقبهم نفاقا يف قلُوهبم إىل يوم* ْ ُ ًْ ْ ْ ََ َُ ِ ِ ِ ِ ََ ِ َ ْ ا أخلَفَ ُ يلْقونه  َ َْ ََ ِ ُ ْ َوا اَ ُ ما وعدوهْ َُ َ ا كانوا َ ْ و ُ ََ ِ َ

َيكذبون ُ َِ  ، فسأله أن يقبل منه صدقته،¢ فخرج ثعلبة حتى أ النبي،]٧٧-٧٥التوبة[﴾ْ

 ، ثم أ أبا بكر فلم يقبل منه،¢ رسول اَضِبُحتى ق »إن ا منعين أن أقبل صدقتك« فقال

 ثم مات ثعلبة يف خالفة ، أن يقبل منهأ ثم أ عثامن ف،الفته فلم يقبل منهثم أ عمر يف خ
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 ®عثامن

والقاسم  ومعان بن رفاعة ضعيف، ، مرتوك، عىل بن يزيد هو األهلاً ضعيف جداإسنادهو 

  أمامة املناكريأ عن يروي

ِ جتَِري باخلوالَُاءََفت« حديث -٣٧٠  »وهُدَ

 ال أصل له

 به عبده ظن عند فإنه ظنه، ِبَسَحب ربه يعامله أن له ُيرجى بربه ظنه حسنوأ تفاءل ومن

 له أصل ال الذي احلديث هذا عن تغين وهي ،صحيحة أحاديث ذلك عىل دلت كام

 ¢ مع النبي الطويلوحوارهحديث إبليس  -٣٧١

 باطل موضوع

 لكرتونية، ومنها اشتهر، وال أصل لهوهو منشور يف بعض املواقع اإل

 يف بيت ¢كنا مع رسول ا  قال§عن ابن عباس ®بل عن معاذ بن ج

  حاجة؟ أتأذنون يل بالدخول ولكم إيل، يا أهل املنزلعة فنادى منادرجل من األنصار يف مجا

  أتعلمون من املنادي؟¢فقال رسول ا

  ا ورسوله أعلمفقالوا

 عاىل هذا إبليس اللع لعنه ا تفقال رسول ا

  أتأذن يل يا رسول ا أن أقتله؟®فقال عمر بن اخلطاب 

 يوم الوقت املعلوم؟ لكن افتحوا له رين إىلَ أنه من املنظَ أما علمت يا عمر،ً مهالفقال النبي

  فافهموا عنه ما يقول واسمعوا منه ما حيدثكم،الباب فإنه مأمور

ا هو شيخ أعور ويف حليته سبع شعرات تح له الباب فدخل علينا فإذُ فف§قال ابن عباس 

  وأنيابه خارجة كأنياب اخلنزير وشفتاه كشفتي الثور،كشعر الفرس الكبري

  السالم عليكم يا مجاعة املسلم، السالم عليك يا حممدفقال

 ؟ قد سمعت حاجتك ما هي، السالم  يا لعفقال النبي

 ًضطراراا كن جئتك ولً يا حممد ما جئتك اختيارافقال له إبليس

 ؟ وما الذي اضطرك يا لعفقال النبي

 إن ا تعاىل يأمرك أن تأ ملحمد وأنت صاغر ذليل  أتا ملك من عند رب العزة فقالفقال

 فوعز ، أي يشء يسألك وتصدقه يف،ك هلمربه كيف مكرك ببين آدم وكيف إغوائمتواضع وخت

 األعداء َشمُ تذروه الرياح وألًدقه ألجعلنك رمادا كذبته بكذبة واحدة و تصوجاليل لنئ
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 فإن  أصدقك فيام سألتين عنه شمتت  ، وقد جئتك يا حممد كام أمرت فاسأل عام شئت،بك

  وما يشء أصعب من شامتة األعداء،األعداء

  فأخرب من أبغض الناس إليك؟ إن كنت صادقاًفقال رسول ا

  ومن هو عىل مثلك،ا إيللق  أنت يا حممد أبغض خفقال

 فامذا تبغض أيضاً؟ قال النبي

  شاب تقي وهب نفسه  تعاىلفقال

  ثم من؟قال

  ورعِ عافقال

  ثم من؟قال

  من يدوم عىل طهارة ثالثةفقال

  ثم من؟قال

  رضهُكْ فقري صبور إذا  يصف فقره ألحد و يشفقال

  وما يدريك أنه صبور؟فقال

  يا حممد إذا شكا رضه ملخلوق مثله ثالثة أيام  يكتب ا له عمل الصابرينفقال

  ثم من؟فقال

  شاكر غينفقال

  وما يدريك أنه شكور؟فقال النبي

 ه ويضعه يف حملهلِ إذا رأيته يأخذ من حفقال

  كيف يكون حالك إذا قامت أمتي إىل الصالة؟فقال النبي

 ى والرعدةقين احلم يا حممد تلحفقال

َ وفقال ؟ ِ  يا لع

  إن العبد إذا سجد  سجدة رفعه ا درجةفقال

 ؟  فإذا صاموافقال

  حتى يفطرواً أكون مقيدافقال

 وا؟ فإذا حجفقال

  أكون جمنوناًفقال

  فإذا قرأوا القرآن؟فقال

  أذوب كام يذوب الرصاص عىل النارفقال
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 وا؟ فإذا تصدقفقال

ا يأخذ املتصدق املنشار فيجعلين قطعتفقال   فكأ

َ وفقال له النبي  ة؟رُ ذلك يا أبا مِ

 ، حياته وحببه إىل، ينزل يف ماله الربكة وهي أن ا تعاىل إن يف الصدقة أربع خصال،فقال

  ويدفع هبا عنه العاهات والباليا، بينه وب الناروجيعل صدقته حجاباً

  فام تقول يف أ بكر؟النبيفقال له 

 ؟عين يف اإلسالميُطعين يف اجلاهلية فكيف يِطُ يا حممد  يفقال

  فام تقول يف عمر بن اخلطاب؟فقال

  وا ما لقيته إال وهربت منهفقال

  فام تقول يف عثامن بن عفان؟فقال

  ممن استحت منه مالئكة الرمحن استحيفقال

 بن أ طالب؟ فام تقول يف عيل فقال

  برأس ويرتكين وأتركه ولكنه  يفعل ذلك قط ليتين سلمت منه رأساًفقال

  احلمد  الذي أسعد أمتي وأشقاك إىل يوم معلومفقال رسول ا

 وكيف  يوم معلوم؟ك وأنا حي ال أموت إىل وأين سعادة أمت،ت هيهات هيهافقال له إبليس اللع

نظر  فوالذي خلقين وأ،؟عليهم يف جماري الدم واللحم وهم ال يروتفرح عىل أمتك وأنا أدخل 

هم وقارئهم وفاجرهم وعابدهم إال عباد  جاهلهم وعاملهم وأمي، يوم يبعثون ألغوينهم أمجعىلإ

 ا املخلص

  ومن هم املخلصون عندك؟فقال

خلص فقال إذا رأيت الرجل ،؟ تعاىل أما علمت يا حممد أن من أحب الدرهم والدينار ليس   و

 وأن العبد ما ،ال حيب الدرهم والدينار وال حيب املدح والثناء علمت أنه خملص  تعاىل فرتكته

 دام حيب املال والثناء وقلبه متعلق بشهوات الدنيا فإنه أطوع مما أصف لكم

 من أكرب  أما علمت أن حب الرياسة،؟أما علمت أن حب املال من أكرب الكبائر يا حممد

 ؟ن التكرب من أكرب الكبائرأ و،؟الكبائر

 فمنهم من قد ؟ ولكل ولد منهم سبعون ألف شيطان،ن يل سبع ألف ولديا حممد أما علمت أ

 أما ،وكلته بالعلامء ومنهم قد وكلته بالشباب ومنهم من وكلته باملشايخ ومنهم من وكلته بالعجائز

 ومنهم من قد وكلته ،اولصبيان فيلعبون هبم كيف شاؤالشبان فليس بيننا وبينهم خالف وأما ا

  حال ومن باب إىلوهم من حال إىلاد فيدخلون عليهم فيخرجاد ومنهم من قد وكلته بالزهبُبالع
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 فآخذ منهم اإلخالص وهم يعبدون ا تعاىل بغري ،باب حتى يسبوهم بسبب من األسباب

 إخالص وما يشعرون

 كان يعايف بدعوته كل من ،؟ الراهب أخلص  سبع سنةصأما علمت يا حممد أن برصي

 وهو الذي ذكره ا تعاىل يف كتابه العزيز بقوله  وقتل وكفر فلم أتركه حتى ز،كان سقيامً

كفر فلام كفر قال إ بريء منك إ أخاف ا رب  لإلنسان اكمثل الشيطان إذ قال﴿ تعاىل

 ]١٦احلرش[﴾العامل

 ومن حلف ،؟ا حممد أن الكذب مين وأنا أول من كذب ومن كذب فهو صديقيأما علمت ي

 ؟ أما علمت يا حممد أ حلفت آلدم وحواء با إ لكام ملن الناصح، فهو حبيبيبا كاذباً

 ، وشهادة الزور قرة عيين ورضاي، والغيبة والنميمة فاكهتي وفرحي،يم الكاذبة رسور قلبيالف

د لسانه  فإنه من عو،كان صادقاً ك أن يأثم ولو كان مرة واحدة ولو يوشومن حلف بالطالق

زنا   يوم القيامة فيكونون كلهم أوالديتناسلون إىل ثم ال يزالون بالطالق حرمت عليه زوجته،

 فيدخلون النار من أجل كلمة

لزمته  الصالة  كلام يريد أن يقوم إىل،متك من يؤخر الصالة ساعة فساعةيا حممد إن من أ

 الوقت باق وأنت يف شغل حتى يؤخرها ويصليها يف غري وقتها فيرضب هبا فأوسوس له وأقول له

 فإن غلبين يف ، فإن هو غلبين أرسلت إليه واحدة من شياط اإلنس تشغله عن وقتها،يف وجهه

يناً وشامال ذلك تركته حتى إذا كان يف الصالة قلت له يدي عىل  فعند ذلك أمسح ب فينظر،ًانظر 

 وأنت تعلم يا حممد من أك ً قد أتيت ما ال يصح أبدال ما ب عينيه وأقول له وأقبهوجه

 فإذا صىل وحده أمرته بالعجلة فينقرها كام ينقر الديك احلبة ويبادر ،االلتفات يف الصالة يرضب

ضعه قبل اإلمام وأنت  يف اجلامعة أجلمته بلجام ثم أرفع رأسه قبل اإلمام وأ فإن غلبين وصىل،هبا

سخ ا رأسه رأس محار يوم القيامة،تعلم أن من فعل ذلك بطلت صالته  فإن غلبين يف ذلك ، و

 فإن غلبين يف ذلك ،أمرته أن يفرقع أصابعه يف الصالة حتى يكون من املسبح يل وهو يف الصالة

خل الشيطان يف جوفه  دالة فإن  يضع يده عىل فيهنفخت يف أنفه حتى يتثاءب وهو يف الص

سعادة ألمتك وأنا آمر  وأي  لنا مطيعاً هلا ويكون سميعاً يف الدنيا وحباًفيزداد بذلك حرصاً

ا هي عىل الذي أنعم ا عليه بالعافية ألن  يدع الصالة وأقولاملسك أن  ليست عليك صالة إ

إذا أفقت صل]٦١النور[› عىل املريض حرجوال‹ ا تعايل يقول وت  و يت ما عليك حتى 

إن كنت ،  يا حممد للصالة وهو يف مرضه لقي ا تعاىل وهو غضبان عليه فإذا مات تاركاً،ًكافرا

 يا حممد أتفرح بأمتك وأنا أخرج سدس أمتك من ً،ل ا أن جيعلين رماداأسأ زغت فكذبت أو

 اإلسالم؟

  يا لع من جليسك؟فقال النبي
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  آكل الربافقال

 فمن صديقك؟ فقال

  الزافقال

 فمن ضجيعك؟ فقال

  السكرانفقال

  فمن ضيفك؟فقال

  السارقفقال

  فمن رسولك؟فقال

  الساحرفقال

  فام قرة عينيك؟فقال

  احللف بالطالقفقال

  فمن حبيبك؟فقال

  تارك صالة اجلمعةفقال

  يا لع فام يكرس ظهرك؟فقال رسول ا

  يف سبيل ا صهيل اخليلفقال

  فام يذيب جسمك؟فقال

  توبة التائبفقال

  فام ينضج كبدك؟فقال

ة االفقال   بالليل والنهارتعاىلستغفار   ك

  فام خيزي وجهك؟فقال

  صدقة الرسفقال

  فام يطمس عينيك؟فقال

  صالة الفجرفقال

  فام يقمع رأسك؟فقال

ة الصالة يف اجلامعةفقال   ك

  فمن أسعد الناس عندك؟فقال

 ً تارك الصالة عامدافقال

  عندك؟ى فأي الناس أشقفقال
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  البخالءفقال

  فام يشغلك عن عملك؟فقال

  جمالس العلامءفقال

  فكيف تأكل؟فقال

  بشاميل وبإصبعيفقال

  فأين تستظل أوالدك يف وقت احلرور والسموم؟فقال

  حتت أظفار اإلنسانفقال

  فكم سألت من ربك حاجة؟بيفقال الن

  عرشة أشياءفقال

؟فقال   فام هي يا لع

م ُهِْكوشار﴿  سألته أن يرشكين يف بين آدم يف ماهلم وولدهم فأرشكين فيهم وذلك قوله تعاىلفقال

 فإ زُ وكل مال ال ي،]٦٤اإلرساء[ً﴾هم الشيطان إال غروراُدِعَم وما يُهْدِيف األموال واألوالد وع

 ، وكل مال ال يتعوذ عليه من الشيطان الرجيم،آكل منه وآكل من كل طعام خالطه الربا واحلرام

 ، ومطيعاًوكل من ال يتعوذ عند اجلامع إذا جامع زوجته فإن الشيطان جيامع معه فيأ الولد سامعاً

 َكِلْيَِخهم ب عليِْبلَْجوأ﴿  طلب حالل فإ رفيقه لقوله تعاىلومن ركب دابة يسري عليها يف غري

ً وسألته أن جيعل يل مسجدا،  فكان احلامم يل بيتاًوسألته أن جيعل يل بيتاً]٦٤اإلرساء[﴾َكِلِجَرَو

 فكان وسألته أن جيعل يل ضجيعاً ،عر فكان الشوسألته أن جيعل يل قرآناً ،فكان األسواق

 فكان الذين ل يل إخواناًوسألته أن جيع ،ريةَدَ فكان القوسألته أن جيعل يل أعواناً ،السكران

 ﴾كانوا إخوان الشياط إن املبذرين﴿ ينفقون أمواهلم يف املعصية ثم تال قوله تعايل

 ]٢٧اإلرساء[

  لوال أتيتين بتصديق كل قول بآية من كتاب ا تعاىل ما صدقتكفقال النبي

 ، عىل عروقهم جمرى الدم آدم وهم ال يرو فأجرا سألت ا تعاىل أن أرى بين،يا حممد فقال

إن شئت يف ساعة واحدةأجول بنفيس   وأنا أفتخر ، لك ما سألت فقال ا تعاىل،كيف شئت و

إن من معي أك، يوم القيامةىلبذلك إ إن يل ،  يوم القيامة ممن معك وأك ذرية آدم معي إىل و و

 حتى لوال ذلك ما وجد الناس نوماً و،ذن العبد إذا نام عن صالة اجلامعةُ سميته عتمة يبول يف أًولدا

 وأراد أن يكتمها ال يزال ًاِ سميته املتقايض فإذا عمل العبد طاعة رسًوإن يل ولدا، الصالة يؤدوا

 ، من مائة ثواب ا تعاىل تسعة وتسع ثواباً فيمحو،يتقاىض به ب الناس حتى خيرب هبا الناس

إن يل ولدا ون الناس يف جملس العلامء وعند خطبة اخلطيب  وهو الذي يكحل عيً سميته كحيالًو
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وما من امرأة خترج إال قعد شيطان  ًكتب له ثواب أبداُحتى ينام عند سامع كالم العلامء فال ي

 فتخرج ، أخرجي يدكا للناظرين ويقوالن هلااهننعند مؤخرهتا وشيطان يقعد يف حجرها يزي

 يدها ثم تربز ظفرها فتهتك

ا م يا حممد لثم قال  ولو كان اإلضالل بيدي ما تركت ،ٌنيَزُ ومٌسِوْسَوُيس يل من اإلضالل يشء إ

اً، عىل وجه األرض ممن يقول ال إله إال ا حممد رسول اًأحدا  كام أنه ليس ، وال مصلياً وال صا

 ً، ولو كانت بيدك ما تركت عىل وجه األرض كافرا،غلك من اهلداية يشء بل أنت رسول ومبل

ا أنت حجة ا تعايل إ  والسعيد من أسعده ا يف ، وأنا سبب ملن سبقت له الشقاوة، عىل خلقهو

 بطن أمه والشقي من أشقاه ا يف بطن أمه

 ]١١٩ ،١١٨ هود[﴾وال يزالون خمتلف إال من رحم ربك﴿ فقرأ رسول ا قوله تعاىل

 ]٣٨األحزاب[ً﴾ا مقدورًوكان أمر ا قدرا﴿ ثم قرأ قوله تعاىل

  هل لك أن تتوب وترجع إىل ا تعاىل وأنا أضمن لك اجلنة؟،ةرُ يا أبا مثم قال النبي

ا هو كائن إىل يوم القيامةُ، قد قيضيا رسول ا فقال  فسبحان من جعلك ، األمر وجف القلم 

ألشقياء د ا وجعلىن سي،املرسل وخطيب أهل اجلنة فيها وخصك واصطفاكو األنبياءسيد 

 انتهى  وقد صدقت فيه، وهذا آخر ما أخربتك عنه، مطرودوخطيب أهل النار وأنا شقي

 احلديث

 حديث باطل قبح ا من وضعه قلت

   موضوعأيضاً وهو ،)٤١٨ / ٥( عند البيهقي يف دالئل النبوة  أقرص منهونحوه حديث

  حديث عبد ا بن السلطان-٣٧٢

 باطل ال أصل له

 برشب اخلمر والفسق ًكان مشهوراو حديث طويل وفيه أن عبد ا بن السلطان وه

 عليه يصيل غسله والبن السلطان  حيرضه من ي  فلام مات عبدا،والفجور وترك الصالة والصوم

 ياحممد، ربك يقرئك السالم وقال ¢عليه السالم عىل النبي يل فنزل جربواليشيع جنازته،

نه له وكفوغس قم وامش يف جنازة عبدا بن السلطان كرام ويقول لكوخيصك بالتحية واإل

يش عىل أطراف¢ فسار النبي، عليهوصل فتعجب  ،م ونزل يف اللحد وتبس،قدميه  وهو 

يش عىل أطراف قدميك  فلام رجعوا من جنازته سألوا،الصحابة منه  فقال ؟ألي يشء كنت 

هتم  يبق يل مكان أطأ فوقه من األرض إالاملالئكة قد  إ رأيت ¢النبي  اجتمعوا فمن ك

حضرية من اجلنة أتت   إ رأيت¢ قال النبي؟مت تبسءألي يش  وقالوابأطراف األصابع



٢٩٣ 

 

حورية منهن قدح مملوء من   وبيد كل،ت خلفه ألف حورية من احلور الع وجاء،إىل قربه

 ¢ثم قال النبي  أجل ذلك تبسمت فمن،يهأقوم وأسق  وكل واحدة تقول أنا،حوض الكوثر

 قاً قدموا إىل باب املنزل وجدوه مغل فلام،زوجته ما كان يعمل يف حال حياته ض إىل بيته ونسأل

يا أم اخلري  ة فقال الصحاب؟ من الذي يطرق باب منزل أهل الفسق والفجور فقالت املرأةهفطرقو

حال زوجها وما كان يفعل يف   الباب فسألوها عن ففتحت،افتحي لسيد املرسل وخاتم النبي

األفعال القبيحة ورشب اخلمر والفسق   يارسول ا مارأيت منه إال فقالت املرأة؟حياته

 رأيته إذا جاء شهر رجب يقوم  ولكينة،ركعة واحد ع عمرهي يف مج وال رأيته يصيل،والفجور

 غفر ا العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيومست أ، أستغفر ا،أستغفر ا ويدعو هبذا الدعاء

 ،رتمت وأخملا قد ستغفرك اللهم إ أ، وغائباًً حارضاً وفعالًوأتوب إليه من مجيع ما أكرهه قوال

 اللهم ، قديروأنت عىل كل يشء ،رنت املؤخم وأ وأنت املقد،وما أعلنت وما أنت أعلم به مين

 ملا أردت به وجهك الكريم أستغفركو ،منه ثم عدت إليهإ أستغفرك من كل ذنب تبت 

 وهو إليه اهلوى من قبل فيام اشتبه عيلملا دعا  وأستغفرك،  فيه ما ليس لك به رضاًفخالطين

 وأستغفرك من ، فاستعنت هبا عىل معاصيكالنعم التي أنعمت هبا عيل ستغفرك من وأ،عندك حمرم

 اك وال ينجي منها أحد غريك وال يسعها إال حلمك وال ينجياليطلع عليها أحد سو الذنوب التي

ستغفرك ال وأ ، وأستغفرك من كل  حنثت فيه وهو عندك حمرم وأنا مؤاخذ به،منها إال عفوك

ال َ ويف ف،الليل وبياض النهار إله إال أنت يا عا الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها يف سواد

وترى ما آتيته من العصيان يا كريم يا منان يا  ،كتمتهاظر إيل إذا ن وأنت ،ً وفعالً قوال،الَوم

 وأستغفرك من كل فريضة ،سبحانك إ كنت من الظامل ستغفرك ال إله إال أنت وأ،حليم

،  وأنا مسئول هباً أو خطأً أو غفلةًوأطراف النهار وتركتها سهوا ناء الليلآ يف وجبت عيل

 وأ ًوتركتها سهوا ¢نن سيد املرسل وخاتم النبي سيدنا حممدة من سنُس ستغفرك من كلوأ

 ،إال أنت سبحانك إ كنت من الظامل  فإ أستغفرك يا ا يا ا ال إله، أو هتاوناًًأو خطأ ًغفلة

 ،ال إله إال أنت وحدك ال رشيك لك سبحانك يارب العامل  أنت ر،ال إله إال أنت يارب العامل

 ، وصيل ا عىل سيدنا حممد النبيوال حول وال قوة إال با العيل العظيم،  قدير كل يشءوأنت عىل

املرسل واحلمد   سبحان ربك رب العزة عام يصفون وسالم عىل، أمجعه وعىل آله وصحبياألم

 . رب العامل

ة قالت هذا  كتب اههم ا وج كرلعيل ¢ منه، فقال النبيُُهمايتلوه حفظت ومن ك

من قرأ هذا  ¢ فلام ختم الكتاب قال رسول ا، يكتب فكانت املرأة تقول وعيل،ستغفاراال

ان ألف ملَ،يقدِلف صا له ثواب أ االستغفار وجعله يف بيته أو يف متاعه جعل  ،ك وثواب 
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ان ألف شهيد ان ألف مسجد،ان ألف حجة  وثواب،وثواب  ان ثواب و، وثواب   

ان ألفاً،النار  منألف من أعتق رقبة ان ألف ، ممن رشب من حوض الكوثر وثواب   وثواب 

 غفر ا ةمرة واحد ع عمرهيمن قرأ هذا االستغفار يف مج ¢ وقال،املالئكة الكرام ملك من

  وإن تويف،¢نبيوهناره كان يف جوار ال  يف ليلهه ومن قرأ،له ولوالديه ولو كانوا من أهل النار

شون يف جنازته ويستغفرون له يف ليله وهناره أمر ان ألف ملك    ويسهل ا عليه،ا تعاىل 

بأقداح من حوض   وتأتيه احلور الع، إىل اجلنةاً ويفتح ا له يف قربه باب،سؤال منكر ونكري

 انتهى  هذا والكثري من الثوابالكوثر،

  بعضعْب من وضِهذا حديث كذ ى عبد ا بن السلطان يسمابة منوليس يف الصح قلت

 ُ القصاص والوعاظجهلة

 قال) ٣/١٢١ (»املوضوعات«وقريب منه ما رواه ابن اجلوزي يف 

أنبأنا املحمدان ابن نارص وابن عبد الباقي قاال أنبأنا محد بن أمحد أنبأنا أبو نعيم أمحد بن «

 بن هارون وحممد بن الليث بكر حممد بن أمحد املفيد حدثنا موىس حدثنا أبو صفهااألعبدا 

 عن املنكدر بن حممد بن املنكدر عن  سليم بن منصور بن عامر حدثنا أ قاال حدثناياجلوهر

نصار يقال له ثعلبة بن عبدالرمحن أسلم وكان خيدم  من األً أن فتىا أبيه عن جابر بن عبد

ه يف حاجة فمر بباب رجل من األنصار فرأى امرأة بعث ¢، وأن رسول ا¢النبي

 ، فخرج هارباً¢نصاري تغتسل فكرر إليها النظر وخاف أن ينزل الوحى عىل رسول ااأل

يام األ وهى  أربع يوماً¢ فوجلها، ففقده رسول ا ب مكة واملدينةًعىل وجهه، فأ جباال

يا حممد إن ربك يقرئك   فقال¢زل عىل رسول ا، وأن جربيل نََىل وقُهعه ربالتى قالوا ود

 يا ¢، فقال رسول اي من نار ب هذه اجلبال يتعوذ  إن اهلارب من أمتكالسالم ويقول

املدينة فلقيهام راع من فمرا بباب  فخرجا ، بثعلبة بن عبدالرمحنن انطلقا فأتيامر ويا سلامُع

 يقال له ثعلبة  بشاب ب هذه اجلبالعلميادفافة هل لك  عمريقال له دفافة، فقال له  رعاة املدينة

وما علمك أنه هارب  لعلك تريد اهلارب من جهنم، فقال عمر ، فقال له دفافةبن عبد الرمحن؟

 رأسه ُم يده عىل أنه إذا كان يف جوف الليل خرج علينا من هذه اجلبال واضعاًأل من جهنم، قال

 قال جساد و جترد لفصل القضاءرواح وجسدى يف األاأل يف ليتك قبضت روحي وهو يقول

 فلام كان يف جوف الليل خرج عليهام من تلك اجلبال واضعاً يده ،إياه نريد، فانطلق هبام عمر

ليتك قبضت روحي يف األرواح وجسدي يف األجساد و جترد لفصل  عىل أم رأسه وهو يقول

أنا عمر  مان، اخلالص من النار، فقال له عمراألمان األ ، فقالعليه عمر فاحتضنه، فعدا القضاء

مس فب باأللم ىل إال أنه ذكرك ِال ع ؟ قال¢ رسول اَِملَيا عمر هل ع بن اخلطاب، فقال
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 أو  عمر ال تدخلين عليه إال وهو يصيليا  فأرسلين أنا وسلامن يف طلبك، فقال¢رسول ا

وهو يف  ¢أفعل، فأقبلوا به إىل املدينة فوافقوا رسول ا ، قالقد قامت الصالة بالل يقول

  مغشياً حتى خر¢ قراءة رسول ا ثعلبة عمر وسلامن الصف، فام سمعَرََدَبصالة الغداة، ف

هاهو  يا عمر ويا سلامن ما فعل ثعلبة بن عبدالرمحن؟ قاال  قال¢م رسول اعليه، فلام سل

، اً، فحركه فانتبه¢م رسول ا فقاذا يا رسول ا َ قا  يا ثعلبة ما غيبك عين؟ قال ، فقال لهَ

، قال ،   قال؟حو الذنوب واخلطايا آيةأفال أدلك عىل  قال ذنب يا رسول ا بىل يا رسول ا

ول ذنبي أعظم يا رس اللهم آتنا يف الدنيا حسنة وىف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال  قلقال

، فقال رسول ا  باالنرصاف إىل منزله، ¢بل كالم ا أعظم، ثم أمره رسول ا ¢ا

انية أيام، فجاء سلامن إىل رسول ا  أيا رسول ا هل لك يف ثعلبة فإنه   فقال¢فمرض 

 رأسه فوضعه يف ¢قوموا بنا إليه، فلام دخل عليه أخذ رسول ا ¢فقال رسول ا به

َ ¢فقال له رسول ا ¢ره، فأزال رأسه عن حجر رسول احج  أزلت رأسك عن ِ

 يأجد مثل دبيب النمل ب جلد قالما جتد؟  إنه من الذنوب مآلن، قال فقال ؟حجري

إن   فقال¢فنزل جربيل عىل رسول ا ، قالمغفرة ر ؟ قاليفام تشته ، قاليظموع

رض خطيئة لقيته بقراهبا مغفرة، األ بقراب  هذا لقيينيلو أن عبد قرأ عليك السالم يقولربك ي

 ذلك، فصاح صيحة ¢علمه رسول اَبىل، فأ علمه ذلك؟ قالُأفال أ ¢فقال له رسول ا

يش¢ عليه، فجعل رسول ا بغسله وكفنه وصىل¢فامت، فأمر رسول ا  عىل أطراف  

 بعثىن باحلق ما قدرت والذى ، قال عىل أطراف أناملكيشيارسول ا رأيناك   فقالواأنامله،

ة أجنحةاأل عىل أن أضع رجيل  » من املالئكة لتشييعه من نزلرض من ك

 يزقال ابن اجلو

وذلك ح نزل   وضعه بقولههذا حديث موضوع شديد الربودة، ولقد فضح نفسه من«

ا]٣الضحى[›َىلَ وما قعك ربكما ود‹عليه  كة بال خالف، وليس يف ُ أ وهذا إ نزل عليه 

ليس   منهم املنكدر، قال حييىالصحابة من اسمه دفافة، وقد اجتمع يف إسناده مجاعة ضعفاء

 ومنهم سليم بن منصور  فبطل االحتجاج بأخبارهاً تومهباليشءكان يأ  ، وقال ابن حبانبيشء

ه  وسمعت عليليس بحجة، قال ربقافإهنم قد تكلموا فيه، ومنهم أبو بكر املفيد، قال ال

هذا وقد روى  خلف ا نفقتك، فأخذت عوضه بياضاًأ  سعداملوطأ، فقال ىل أبو بكر بن أ

 إبراهيم عبدا حممد بن  نجيد عن أ عن جده إسامعيل بنياحلديث أبو عبد الرمحن السلم

 » ال تقوم هبم حجةوهؤالء  عن سليم،يالعبد

 بقوله) ٣/٢٦٠(ي يف الآللئ وتعقبه السيوط
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 حدثنا أمحد بن جعفر بن حممد حدثنا أمحد بن عيل ورواه اخلرائطي يف اعتالل القلوب«

 » وا أعلم،األطروش حدثنا سليم بن منصور، به

 )٢/٢٨٥(وقال ابن عراق يف تنزيه الرشيعة 

رص أمحد بن حممد بن سليم توبع فقد رواه عثامن بن عمر الدراج يف جزئه فقال حدثنا أبو ن«

هشام الطالقا حدثين جدي حدثنا منصور بن عامر، وهذا الطالقا ما عرفته، وتقدم يف املقدمة 

أمحد بن حممد الطالقا وأنه جمهول متهم، فام أدري أهو هذا أم غريه، واحلديث أورده احلافظ 

 قلت  قال احلافظ،نصورتفرد به م ً رواه ابن منده خمترصا وقالابن حجر يف اإلصابة وقال

 ن اخلرب ألن نزولْهَ أضعف منه ويف السياق ما يدل عىل و-يعين املنكدر -وفيه ضعف وشيخه 

 وقضيته أن اخلرب انتهى كان قبل اهلجرة بال اختالف]٣الضحى[﴾َىلَك وما ق ربَكَعما ود﴿

 »ضعيف ال موضوع وا تعاىل أعلم

 وامل فيه نكارة، فال يبعد واملنكدر ضعيف، ، احلديث منصور بن عامر واعظ منكرقلت

 احلكم عىل هذا احلديث بالوضع

  خصلةة عقوبة تارك الصالة بخمس عرشحديث -٣٧٣

 موضوع

 يرفع عنه ضيق من حافظ عىل الصلوات املكتوبة أكرمه ا تعاىل بخمس كرامات« وفيه

ر، ويعطيه كتابه بيمينه، وعذاب القرب،العيش  ويدخل اجلنة ، عىل الرصاط كالربق اخلاطف و

بخمس عرشة عقوبة مخس يف الدنيا وثالث عند املوت من هتاون هبا عاقبه ا و بغري حساب

ينزع الربكة من  فاألوىل فأما الال يف الدنيا ،ثالث عند خروجه من القربوثالث يف القرب و

 ال يأجره ا عليه كل عمل يعمله الثةالثحي سيامء الصاحل من وجهه و الثانيةعمره و

، و اخلامسة ال يرفع له دعاء إىل السامء والرابعةو أما الال تصيبه ليس له حظ يف دعاء الصاحل

وت  وت عطشاناً والثالثةوت جائعاً الثانية وًذليالعند املوت فإنه  لو سقي بحار الدنيا ما  و 

يه قربه حتى ختتلف عليه أضالعه، يضيق عل فاألوىل يف قربه ما الال تصيبهأ، وروي من عطشه

 يسلط عليه يف قربه ثعبان الثالثة، وً و هناراً يتقلب عىل اجلمر ليالًيوقد عليه القرب نارا الثانيةو

امليت  يكلم ،أظفاره من حديد طول كل ظفر مسرية يوم عيناه من نار و،مه الشجاع األقرعاس

ييع  أمر ر أن أرضبك عىل تضصوته مثل الرعد القاصف يقولقرع وفيقول أنا الشجاع األ

 أرضبك عىل و،ىل تضييع صالة الظهر إىل العرصأرضبك ع و،صالة الصبح إىل طلوع الشمس

أرضبك عىل  و، تضييع صالة املغرب إىل العشاءأرضبك عىل و،تضييع صالة العرص إىل املغرب



٢٩٧ 

 

 فال يزال يف ،به رضبة يغوص يف األرض سبع ذراعاً فكلام رض،تضييع صالة العشاء إىل الصبح

 فشدة أما الال تصيبه عند خروجه من قربه يف موقف القيامة و إىل يوم القيامةاألرض معذباً

 ثالثة أسطر عىل وجهه فإنه يأ يوم القيامة وروايةيف  و- دخول النار، وسخط الرب، واحلساب

 السطر ، بغضب ا يا خمصوصاً السطر الثا، ايا مضيع حق  السطر األول،مكتوبات

 »س اليوم من رمحة اي ا فآ كام ضيعت يف الدنيا حقالثالث

 )٣٧-٣٦ص(أورده الذهبي يف كتاب الكبائر 

 )٣/٦٥٣ (االعتدال ميزان وقال يف

 وري حديثاًب عىل أ بكر بن زياد النيسابرك حممد بن عيل بن العباس البغدادي العطار«

يسُّ شيخ أل؛ه حممد بن عيل املوازيين روى عن، يف تارك الصالةًباطال  » ال

 وزاد) ٥/٢٩٥(وذكر ابن حجر كالم الذهبي هذا يف لسان امليزان 

ُبن زياد أخذه عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن سمي عن أ صالح ازعم املذكور أن «

 ،احلديث عرش خصلة من هتاون بصالته عاقبه ا بخمسة« عن أ هريرة ريض ا عنه رفعه

  »يةِقُروهو ظاهر البطالن من أحاديث الط

ونسبه البن النجار وذكر كالم ) ١١٤-٢/١١٣( يف تنزيه الرشيعة ابن عراق الكناوذكره 

 فيهجر الذهبي وابن ح

 أكون كذا أريد أن أكون كذا وأريد أن ¢ النبي حديث األعرا وسؤاله-٣٧٤

 موضوع 

  يا رسول ا فقال¢ إىل رسول ا جاء أعرايد ريض ا عنه قالعن خالد بن الول 

أريد أن  قال  سل عام بدا لك¢ فقال رسول ا،جئت أسألك عام يغنيين يف الدنيا واآلخرة

  الناسأريد أن أكون أغىن قال  تكن أعلم الناستق اا ¢ فقالأكون أعلم الناس

 أحب ¢فقال  أريد أن أكون أعدل الناسقال كن قانعاً تكن أغىن الناس ¢فقال

افعاً كن ن ¢ فقالأحب أن أكون خري الناس  قالناس ما حتب لنفسك تكن أعدل الناسلل

ذكر ا تكن ا ¢فقال  الناس إىل اأحب أن أكون أخص قال للناس تكن خري الناس

ا قالاأخص الناس إىل  انك حس¢فقال  أحب أن يكمل إ   قالن خلقك يكمل إ

إن  تكن تراه فإ اعبد ا¢فقال أحب أن أكون من املحسن نه يراك تكن  كأنك تراه و

  قال فرائض ا تكن من املطيعأد ¢ فقال أحب أكون من املطيع قالمن املحسن

نقياً من ً اغتسل من اجلنابة متطهرا تلقى ا ¢ فقال من الذنوبأحب أن ألقى ا نقياً



٢٩٨ 

 

ًأحدا حترش يوم القيامة  ال تظلم ¢ فقالحرش يوم القيامة يف النورُ أحب أن أ قالالذنوب

ارحم نفسك وارحم خلق ا يرمحك  ¢فقال ر يوم القيامة أحب أن يرمحين قال يف النور

  قالل ذنوبكِق أك من االستغفار ت¢ فقالل ذنوِقأحب أن ت قال ا يوم القيامة

أحب  قال  إىل اخللق تكن أكرم الناسن اَوُ ال تشك¢ فقالأحب أن أكون أكرم الناس

 يف  عيلَع أحب أن يوسقال ل عىل ا تكن أقوى الناس توك¢قال أن أكون أقوى الناس

 ا اءبِحب أن أكون من أح أ قالهارة يوسع ا عليك يف الرزقم عىل الطُ د¢قال الرزق

 أحب أن أكون قال  وأبغض ما أبغض ا ورسولهحبه ا ورسوله أحب ما أ¢قال ورسوله

ن آمناً من سخط ال تغضب عىل أحد من خلق ا تك ¢قال يامةآمناً من سخط ا يوم الق

 اجتنب أكل احلرام تستجاب ¢ قالن تستجاب دعو أحب أقال ا يوم القيامة

 اسرت عيوب إخوانك يسرتك ا يوم ¢ قال أحب أن يسرت ا يوم القيامةقال دعوتك

 الدموع واخلضوع ¢؟ قال من اخلطايان الذنوب؟ أو قال ما الذي ينجي م قالالقيامة

 حسن اخللق والتواضع والصرب عىل ¢؟ قال حسنة أعظم عند ا تعاىل أي قالواألمراض

 ما الذي قال  سوء اخللق والشح املطاع¢؟ قال سيئة أعظم عند ا تعاىل أي قالالبالء

 ما الذي  قالالصدقة اخلفية وصلة الرحم ¢؟ قالخرةيسكن غضب الرب يف الدنيا واآل

 ء واملصائب الصرب يف الدنيا عىل البال¢يطفئ نار جهنم يوم القيامة ؟ قال

  »رواه أمحد بن حنبل« يف آخرهمكتوب  و، مطبوع يف ورقة ومنترش وهو،هكذا احلديث 

  أمحد وال يف غريه من كتب احلديثهو يف مسند وليس 

ا أورده صاحب كنز العام إ  قال  )٤٤١٥٤( برقم لو

لدين ابن  بخط الشيخ شمس اُوجدت  رمحه ا تعاىلقال الشيخ جالل الدين السيوطي«

أريد طلب العلم من اإلمام أ  ً قصدت مرصاالقامح يف جمموع له عن أ العباس املستغفري قال

 ثم عاودته يف ذلك ،حامد املرصي والتمست منه حديث خالد بن الوليد فأمر بصوم سنة

 فذكر احلديث بطوله »فأخرب بإسناده عن مشاخيه إىل خالد بن الوليد

بن  جعفر بن حممد بن املعتز بن حممد بن املستغفر بن الفتحهو تغفري ملساأبو العباس و

 )٣/١١٠٢(، قال فيه الذهبي يف تذكرة احلفاظ َاملستغفري النسفي إدريس

 »يها وال يوهلكنه يروي املوضوعات يف األبواب نفسه  يفكان صدوقاً«

 وناخيه إىل خالد بن الوليد جمهولوأبوحامد املرصي جمهول ومش 

 واحلديث ظاهر أنه مركب موضوع 



٢٩٩ 

 

 »مَهقوا مواضع التات«  حديث-٣٧٥

 ال أصل له

   )٣/٣١ (اإلحياءأورده الغزايل يف 

 »ً أجد له أصال« جه احلافظ العراقيوقال خمر

قات طب وهي يف كتاب إحياء علوم الدينوذكره السب ضمن األحاديث التي ال أصل هلا 

 )٤/١٦٢(الشافعية 

 »ة اآلخرةَالدنيا رض«  حديث-٣٧٦

 ال أصل له 

 »احذروا الدنيا فإهنا أسحر من هاروت وماروت«  حديث-٣٧٧

 ال أصل له

من  بَعالش رواه ابن أ الدنيا والبيهقي يف« )٣/١٧٧( ختريج اإلحياء قال العراقي يف

 عن أ الدرداء عن ن بعضهم قالإ قي وقال البيه،ًطريقه من رواية أ الدرداء الرهاوي مرسال

 » وهذا منكر ال أصل له قال؟ى من أبو الدرداءَدرُ ال ي قال الذهبيرجل من الصحابة

َإذا ماتت األم نادى مناد من قب « حديث-٣٧٨
ابن آدم، ماتت التي كنا نكرمك من   اِلِ

 .»أجلها فاعمل صاحلاً نكرمك من أجله

 ال أصل له 

ُت مهةَلقََع تْولَ« ثحدي -٣٧٩ ِ  »اَاهلَنا لَيَم بالِكِدََح أْ

 ال أصل له

 هريرة من حديث أ )٢٥٤٦(ومسلم ) ٤٨٩٧(وما ينبغي اخللط بينه وب ما رواه البخاري 

ان عند «  قال¢أن النبي يالو كان اإل  » لناله رجال من فارسال

َال رهبانية« حديث -٣٨٠ ِ ْ  »م يف اإلسالَ

  هبذا اللفظال أصل له

  أره هبذا اللفظ، لكن يف حديث سعد بن أ وقاص عند البيهقي« قال احلافظ ابن حجر

 )٢/٣٧٧(كشف اخلفاء  » ا أبدلنا بالرهبانية احلنيفية السمحةإن

وابن قتيبة يف غريب احلديث ) ١٥٨٦٠رقم/٨/٤٤٨( عبد الرزاق يف املصنف وأخرج 



٣٠٠ 

 

 »مام وال سياحة يف اإلسالمِزام وال زِال خ« ¢ قال رسول ااوس قالط عن) ١/٤٤٤(

 وهو مرسل

َاخلزام َ مجع خزامة وهِ َمن شع ي حلقةِ َر جتعل يف أحد جانبي منخريَ َ
 كانت بنو ، البعريِ

ُ ختزمإرسائيل ِ ْ ُنوفها وخترقُ أَ ِْ َ َراقيها ونحو ذلك من أنواع التعذيبَ تُ َ
ِ

عن هذه  تعاىل اَ فوضعه ،َ

ِأي ال يفعل اخل ،األمة ْ   )٢/٧٨( النهاية يف غريب األثر َزام يف اإلسالمُ

 سعد أام عن عبد احلميد احلمن طريق ) ١٠٦١(وروى ابن اجلوزي يف العلل املتناهية 

 وال عتق ،ال طالق قبل النكاح «¢ قال رسول اعن يزيد الفقري عن جابر بن عبد ا قال

ل  ، وال يتم بعد حلم،طام وال رضاع بعد ف،وال وصال يف صيام ،ىل الليلإ وال صمت يوم ،كملن ال 

  »وال رهبانية فينا

البقال قال  وهذا حديث ال يصح وأبو سعد اسمه سعيد بن املرزبان« وقال ابن اجلوزي

 »مرتوك احلديث قال الفالس ليس بيشء وال يكتب حديثه حييى

  بن زكرياإبراهيمحدثنا أمحد بن داود امل حدثنا ) ٥٥١٩(لكبري وقد روى الطربا يف ا

 يا قال أن عثامن بن مظعون عن جده سعيد بن العاص حدثنا أبو أمية الطائفي حدثين جدي

 إن ا قد أبدلنا بالرهبانية احلنفية ،يا عثامن « فقال له، ائذن يل يف االختصاء،رسول ا

َ والتكبري عىل كل رش،السمحة  » فإن كنت منا فاصنع كام نصنع،فَ

  بن زكريا منكر احلديثإبراهيم

حدثنا حممد بن يزيد احلزامي حدثنا يونس بن بكري ) ٢١٦٩(والصحيح ما رواه الدارمي 

ا كان من  ملبن إسحاق حدثين الزهري عن سعيد بن املسيب عن سعد بن أ وقاص قالاحدثين 

 إ ،يا عثامن« فقال ¢ترك النساء بعث إليه رسول اأمر عثامن بن مظعون الذي كان من 

 ،َ وأنامَن أصيلأن من سنتي إ«  قال ال يا رسول ا قال»؟ عن سنتيَ أرغبت، بالرهبانية أومر

 ،ن ألهلك عليك حقاًإ ، يا عثامن فمن رغب عن سنتي فليس مين،َق وأطلَ وأنكح،َ وأطعمَوأصوم

 ¢ رجال من املسلم عىل أن رسول اَعََمج فوا لقد كان أال سعد ق»ولنفسك عليك حقاً

  َلَتَبَتنَ فَ أن نختيص؛إن هو أقر عثامن عىل ما هو عليه

ُيدعى الناس« حديث -٣٨١ َ ْ  » عليهم©ً سرتا من ا ،هاهتمُم القيامة بأَ يومُ

 موضوع

 الطربي حدثنا مروان إبراهيمن  بإسحاق من طريق )١/٣٤٣(» الكامل«رواه ابن عدي يف 

  فذكره¢ قال رسول اقال أنسعن  عن محيد الطويل الفزاري



٣٠١ 

 

 إبراهيم بن إسحاقوقال يف  »اإلسنادهذا احلديث منكر امل هبذا  «وقال ابن عدي

 »منكر احلديث «الطربي

تب حديثه إال  ال حيل ك، يأ عن الثقات باملوضوعاتً،منكر احلديث جدا« وقال ابن حبان

 )١٧٧ / ١(» امليزان «»منكر احلديث « وقال الدارقطين»عىل جهة التعجب

ال  «من طريق ابن عدي وقال) ٢٤٨ / ٣(» املوضوعات«واحلديث أورده ابن اجلوزي يف 

 » منكر احلديثإسحاق ،يصح

يفة  حذ بن برش أإسحاق من طريق) ١١٢٤٢(برقم » جم الكبرياملع« الطربا يف وروى

إن ا تعاىل يدعو  «¢ قال رسول احدثنا ابن جريج عن ابن أ مليكة عن ابن عباس قال

فإن ا عز وجل يعطي كل  ،وأما عند الرصاط ، منه عىل عبادهًبأسامئهم سرتاالناس يوم القيامة 

 نور املنافق فإذا استووا عىل الرصاط سلب ا ً، وكل منافق نوراً، وكل مؤمنة نوراً،مؤمن نورا

 وقال املؤمنون] ١٣ احلديد آية [﴾انظرونا نقتبس من نوركم﴿  فقال املنافقون،واملنافقات

م لنا نورنا﴿  ً» أحداٌ فال يذكر عند ذلك أحد]٨ التحريم آية [﴾ربنا أ

صاحب كتاب « قال الذهبي ، بن برش أبوحذيفةإسحاق ف،اإلسنادوهذا موضوع هبذا  

 وقال ، ال حيل حديثه إال عىل جهة التعجب وقال ابن حبان، وكذبه عيل بن املديين، تركوه،املبتدأ

  )١٨٤/ ١(» امليزان «»كذاب مرتوك« ينالدارقط

 فهام ؛ مع ضعفهام الشديد، وهو والذي قبله األسامء وليس فيه ذكر األمهات،وهذا فيه ذكر 

 قال رسول  ابن عمر قالعن) ١٧٣٥(رقم ومسلم ب) ٦١٧٧(رواه البخاري برقم  خيالفان ما

 غدرة فالنرفع لكل غادر لواء فقيل هذه ُرين يوم القيامة يِ واآلخِإذا مجع ا األول« ¢ا

 »بن فالن

َس يدعون يوم القيامة بأسامئهمفهذا فيه أن النا  َ باب  ( بوب له البخاري وقد، وأسامء آبائهمُ

 قال رسول من حديث أ الدرداء قال )٤٩٥٠(بوداود برقم  وقد روى أ)دعى الناس بآبائهمُما ي

َإنكم تدعون يوم القيامة بأسامئكم وأسامء آبائكم« ¢ا قال أبو  »فأحسنوا أسامءكم ،َُ

 هنا حديث ابن عمر  ويغين عنه، فهذا ضعيف،» يدرك أبا الدرداء  زكرياءأابن « داود

َ ال ينىسُْبنالذ«  حديث-٣٨٢ َ ال يبىلِرب وال،ُ وتُ والديان،َ  فكام ،َتِشئ فكن كام ، ال 

ِتد َ تدُينُ  »ُانُ

 ضعيف

من طريق حممد ) ٣١(برقم » الفوائد«وابن منده يف ) ٦/١٥٨(» الكامل«رواه ابن عدي يف 



٣٠٢ 

 

   فذكرهقال ¢ عن ابن عمر عن النبي، عن نافع،بن عبدامللك املد

 بن حنبل أمحدملد قد نقل ابن عدي عن عبد ا بن  حممد بن عبد امللك ا،وهذا موضوع

 بن صالح الوحاظي حدثنا حييىسألت أ عن شيخ يقال له حممد بن عبد امللك روى عنه  قال

 إهنام يسقيان عرق تخلل بالقصب واآلس وقالُأن ي ¢عطاء عن ابن عباس هنى رسول ا

 »ن يضع احلديث ويكذب وكان أعمى وكا، إ قد رأيت حممد بن عبد امللك هذا فقالاجلذام

َهم الشيخ األلبا فنسب كالم َوقد و
هو متفق عىل  « بن حنبل إىل الوحاظي فقالأمحدِ

 )٤١٢٤( السلسلة الضعيفة حديث رقم » كان أعمى يضع احلديثتوهينه، بل قال الوحاظي

ا هو روى عن حممد بن عب، ظاهر كام هومحدوالكالم أل  حديث ابن د امللك والوحاظي إ

 عن سؤال ابنه عبد أمحد ولو كان الكالم للوحاظي فأين إجابة عباس كام يف سؤال عبد ا ألبيه

؟   ا

 بن حنبل يف حممد بن عبد امللك هذا ذكره ابن أ حاتم يف أمحدمع أن كالم عبد ا عن أبيه 

 ًالوليس فيه ذكر الوحاظي أص) ٨/٤(اجلرح والتعديل 

األسامء «ومن طريقه البيهقي يف ) ٢٠٢٦٢(برقم » املصنف«ث رواه عبد الرزاق يف واحلدي

) ١/٢١٠(» ذم اهلوى«وابن اجلوزي يف ) ٧١٨(برقم » الزهد الكبري«ويف ) ١٣٢(برقم » والصفات

  فذكره¢ قال رسول اعن معمر عن أيوب عن أ قالبة قال

 »هذا مرسل «وقال البيهقي

حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن أ قالبة ) ٧٦٠( برقم» زهدال« يف أمحدوعند 

ت كام تدين شئ فكن كام ، والديان ال ينام، واإلثم ال ينىس،الرب ال يبىل« قال أبو الدرداء قال

 »تدان

بو قالبة  يسمع من أ  فأ، ومع وقفه فهو ضعيف النقطاعه،وهذا موقوف عىل أ الدرداء

 الدرداء

 ،مرفوعاً ابن عمر  وموضوع من حديث،اخلالصة أن احلديث ضعيف من مرسل أ قالبةو

 أ الدرداءوموقوف ضعيف عن 

ُالتوبة«  حديث-٣٨٣ ُ جتب ْ  »قبلها ماَ

  هبذا اللفظال أصل له

إن كان معناه صحيحاً، ويف معناه حديث وهو » التائب من الذنب كمن ال ذنب له« و

 حديث حسن لغريه
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 » مع إرصارَ وال صغرية،تغفارْ مع اسَال كبرية « حديث-٣٨٤

 ضعيف

  هريرةأ و،روي من حديث ابن عباس 

 أما حديث ابن عباس

  شيبةأمن طريق ) ٧٢٥(واملقاصد ) ٩٩٢٠(يف اجلامع الصغري   كامالديلميفرواه  

 مرفوعاً مليكة عن ابن عباس به أاخلراسا عن ابن 

 وقال السخاوي 

 »سنده ضعيف« 

 وقال املناوي

 »ال يتابع عىل حديثه  قال البخاري وفيه أبو شيبة اخلراسان طاهرقال اب« 

  هريرةأوأما حديث 

 سلمة أمن رواية مكحول عن ) ٧٢٦( يف مسند الشامي كام يف املقاصد الطربافرواه  

ًاستغفارا كثريا هفطو ملن وجد يف كتاب « وزاد يف آخره هريرةأعن  ً« 

 وقال السخاوي 

 » بن عبيد الداريس وهو مرتوكرش بإسنادهويف « 

  )٩٩ص ( »إرشاد الفحول«شوكا يف القال اإلمام  

 وليس عىل هذا دليل ،ةكم مرتكب الكبريُكمه حُوقد قيل إن اإلرصار عىل الصغرية ح« 

ا هي مقالة لبعض الصوفية، للمتمسك بهيصلح إ  وقد روى  ال صغرية مع إرصار قال فإنه، و

 بل احلق أن اإلرصار ، وال يصح ذلك،حديثاًبعض من ال يعرف علم الرواية هذا اللفظ وجعله 

  » واإلرصار عىل الكبرية كبرية،رصار عىل الصغرية صغريةاإلف ،حكمه حكم ما أرص عليه

ٌاجلوع كافر«  حديث-٣٨٥
ِ ُ ْ ُ« 

 باطل ال أصل له

 )٢٨٩(املقاصد  »كالم يدور يف األسواق« وقال السخاوي 

  يف اجلاهليةُُهطبتُدة اإليادي وخِساعن  بُسحديث ق -٣٨٦

  موضوع

  وأ هريرة، وأنس،ابن عباس  حديثروي من

  أما حديث ابن عباس
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  )٥٣٤٧ (والبزار) ٢٢(األحاديث الطوال يف و) ١٢٥٦١(الطربا يف املعجم الكبري  رواهف

 حدثنا جمالد عن  قالجاج اللخميبن احل من طريق حممد )١/٤٥٦( دالئل النبوة والبيهقي يف

 فلام ،¢ عىل رسول ا وفد من بكر بن وائلَمِ قدقال§ عباسعن عبد ا بن  الشعبي

 كلنا ، نعم قالوا»؟س بن ساعدة اإلياديُأفيكم أحد يعرف الق«  قال هلم،فرغوا من شأهنم

 عىل مجل ، يف الشهر احلرام،ما أنساه بسوق عكاظ«  قال، هلك قالوا»؟ما فعل«  قال،نعرفه

 وكل ، كل من عاش مات،واُ أهيا الناس اجتمعوا واستمعوا وع وهو يقول، خيطب الناس،أمحر

 ، مهاد موضوعً، وإن يف األرض لعرباً، إن يف السامء خلربا، آتٍ وكل ما هو آت،من مات فات

ور،وسقف مرفوع  لنئ كان يف األمر - حقاًسُقسم قَأ - وجتارة ال تبور ،حار ال تغوروب ، ونجوم 

إن  ديناً، ليكونن سخطاًرضاً ما يل أرى الناس  ،ب إليه من دينكم الذي أنتم عليه هو أح، و

 نشأ يقول ثم أ،؟كوا فناموا أم تر،ضوا فأقامواَرَ أ،يذهبون فال يرجعون

ــــ ــــذاهب األول ــا   يف ال ــرون لن ــن الق ــصائرم  ب

ــــواردا ــــت م ــــا رأي  ًمل

 

  مــصادرلــيس هلــا للمــوت 

ــوم مـــــــــــــــــــــــصادر ــت ق ــايورأي  واألصـاغر  األكـابريض   نحوه

 وال مـــن البـــاق غـــابر  ال يرجــــع املــــايض إيل

ــــة ــــت أ ال حمال  أيقن

 

 حيث صـار القـوم صـائر 

ن هذا من وجه من الوجوه إال م ¢هذا احلديث ال نعلمه يروى عن النبي «قال البزارو 

ث بأحاديث   وحممد بن احلجاج قد حد، وال نعلم رواه عن جمالد إال حممد بن احلجاج،الوجه

ً اّدُا  نجد هذا احلديث عند غريه  نجد بومل ، وقد حدث عنه مجاعة من أهل العلم،يتابع عليها

 »من إخراجه عنه

  »اج اللخمي وهو كذابوفيه حممد بن احلج«) ٩/٤١٩(وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 

  وجمالد ضعيفقلت 

  )١/٢١٣(وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات 

من طريق القاسم بن عبدا بن مهدي قال حدثنا ) ٢/١٠٣(ورواه البيهقي يف دالئل النبوة 

 يل عنَامأبو عبيد ا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أ محزة الث

 ، بهسعيد بن جبري عن عبد ا بن عباس

 يل ضعيفَام وأبومحزة الث،هم بالكذب مهدي مت عبد ا بنوالقاسم بن

 عيىس َبن عيىس بن حممد األخباري قال أخربنا أحممد من طريق ) ٢/١٠٣(ورواه البيهقي  
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 عيل بن عبد ا بن بن حممد بن سعيد القريش قال حدثنا عيل بن سليامن عن سليامن بن عيل عن

ً، به مطوال جداعباس عن عبد ا بن عباس   وفيه زيادات كثريةً

إسناده مظلم   )١/١٧٣( الآللئ »آثار الوضع عىل هذا اخلرب الئحة«  وقال السيوطيو

من طريق ابن السائب عن أ صالح عن ابن ) ١/١٠٤(نعيم يف دالئل النبوة ورواه أبو 

  عباس، به

 ب هو حممد بن السائب الكلبي، مرتوك وقد رمي بالكذبوابن السائ

 وأما حديث أنس

سعيد بن هبرية قال حدثنا معتمر بن من طريق ) ٢/١٠١(رواه البيهقي يف دالئل النبوة ف

   فذكره¢ فقال النبي¢ قدم وفد إياد عىل النبيسليامن عن أبيه عن أنس بن مالك قال

وي املوضوعات عن الثقات، كأنه كان يضعها أو توضع ير «وسعيد بن هبرية قال ابن حبان

 )٢/١٦٢(امليزان  »له فيجيب فيها

 وأما حديث أ هريرة

 عن أ صالح عن أ هريرة الكلبيمن طريق ) ١/٢١٣(فرواه ابن اجلوزي يف املوضوعات 

 قال» ؟يادي ما فعل قس بن ساعدة اإل،يا أبا ذر « قال له¢ملا قدم أبو ذر عىل رسول ا قال

ّرحم ا قساً «¢قال رسول ا مات يا رسول ا  أنظر إليه يف سوق عكاظ وهو عىل  كأُ

  فذكر نحوه »مجل أورق

وقال النسا  كذابهو  لسعديزائدة وليث وافقال  وأما الكلبي« قال ابن اجلوزي

غراق ر من أن حيتاج إىل اإلكذب فيه أظه وضوح الوقال ابن حبان  مرتوك احلديثوالدارقطين

 » من املتقدم رضيهً ال أعلم أحداعديصالح فقال ابن وأما أبو يف وصفه

حدثين عياش  )١٩٠٣(يه واحلديث رواه عبد ا بن أمحد بن حنبل يف زوائده عىل الزهد ألب

قدم وفد  ملا حدثنا الوليد بن هشام القحدمي حدثين خلف بن أع قال بن حممد موىل بين هاشم

   فذكره»ما فعل قس بن ساعدة اإليادي؟ « قال هلم¢بكر بن وائل عىل رسول ا

 وهذا معضل ويف سنده من  أعرفه

 »وهذا احلديث من مجيع جهاته باطل «وقال ابن اجلوزي 

 قهاَع  الذيحديث أم علقمة وابنها -٣٨٧

 موضوع

 فقال) ٥٩ص(أورده الذهبي يف كتاب الكبائر 
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َُح«  يف ، وكان كثري االجتهاد يف طاعة ا، شاب يسمى علقمة¢ أنه كان يف زمن النبيِ

إن زوجي  ¢ فأرسلت امرأته إىل رسول ا، فمرض واشتد مرضه،الصالة والصوم والصدقة

ً  وبالال وصهيباًًعامرا ¢فأرسل النبي أردت أن أعلمك يارسول ا بحالهع فزعلقمة يف الن

 فمضوا إليه ودخلوا عليه فوجدوه يف النزع األخري، فجعلوا ،نوه الشهادةوا إليه ولق امضوقال

خيربونه أنه ال ينطق لسانه  ¢ فأرسلوا إىل رسول ا، ولسانه الينطق هبا،يلقنونه ال إله إال ا

 يارسول ا أم كبرية السن فأرسل هل من أبويه من أحد حي ؟ قيل ¢ة فقال النبيبالشهاد

إال فق ¢ قل هلا إن قدرت عىل املسري إىل رسول اوقال للرسول ¢إليها رسول ا ي يف رو

نفيس لنفسه   فقالت¢ فجاء إليها الرسول فأخربها بقول رسول ا قالاملنزل حتى يأتيك

عليها  فسلمت فرد ،¢ وأتت رسول ا، وقامت عىل عصا فتوكأتفداء أنا أحق بإتيانه

إن ،صدقيينيا أم علقمة، ا لالسالم وقا  كيف كان حال ،ين جاء الوحي من ا تعاىلتْبَكذ و

 ¢قال رسول ا  الصالة كثري الصيام كثري الصدقة يارسول ا كثري؟ قالتولدك علقمة

َ قال و،عليه ساخطةيارسول ا أنا  فام حالك؟ قالت   عيلُِرثْؤُ يارسول ا كان ي قالت؟ِ

لقمة عن الشهادة إن سخط أم علقمة حجب لسان ع ¢رسول ا  فقال، ويعصيين،زوجته

 أحرقه بالنار ب يارسول ا وماتصنع؟ قال  قالتً، كثريانطلق وامجع يل حطباًبالل ا يا ثم قال

أم علقمة عذاب   قال يا الحيتمل قلبي أن حترقه بالنار ب يديي يارسول ا ولد قالتيديك

ته ي نفيس بيده ال ينتفع علقمة بصال فوالذ،ك أن يغفر ا له فاريض عنه فإن رس، أشد وأبقىا

ئكته شهد ا تعاىل ومالُل ا إ أ يارسو فقالت،مت عليه ساخطةوال بصيامه وال بصدقته ماد

نطلق يابالل ا ¢ فقال رسول اومن حرض من املسلم أ قد رضيت عن ولدي علقمة

ا ليس يف قلبها حياء ؟ فلعل أم علع أن يقول ال إله إال ا أم الانظر هل يستطيفإليه  ًقمة تكلمت 
 ياهؤالء  فدخل بالل وقال ال إله إال ال فسمع علقمة من داخل الدار يقول فانطلق بال،مين

 ،لقمة من يومه ثم مات ع رضاها أطلق لسانهن الشهادة وإنم علقمة حجب لسانه عُ سخط أإن

 عىل شفري قربه ثم قام رض دفنه، وح فأمر بغسله وكفنه ثم صىل عليه¢فحرضه رسول ا

ه فعليه لعنة ا واملالئكة والناس ُم عىل أل زوجتهيامعرش املهاجرين واألنصار من فض« قالو

 ،سن إليها ويطلب رضاهاعز وجل وحي إال أن يتوب إىل ا ً وال عدال اليقبل ا منه رصفاً،مجعأ

 » يف رضاها وسخط ا يف سخطها افرضا

َُح إال أن تصديره بقوله و يتعقبه الذهبي بيشء  ، مشعر بضعفه عندهِ

 )٥١٦(والدينوري يف املجالسة وجواهر العلم ) ٦/٢٠٥(وأخرج البيهقي يف دالئل النبوة 

 عن ،لورقاءا ئد بن عبد الرمحن الكويف أيق فا من طر)٣/٤٦٠(والعقييل يف الضعفاء الكبري 
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 ، يا رسول ا فقال، أتاه آت إذ؛¢ بينام نحن قعود عند رسول ا قال؛عبد ا بن أ أوىف

فنهض وهنض من معه   قال فال يستطيع؛ قل ال إله إال ا جيود بنفسه يقال لهإن ها هنا شاباً

َ« قال ال أستطيعقال » ال إله إال ا قل،يا شاب« ، فقال لهخلنا عليهحتى د  أقفل قال» ؟ِ

َ« قال قلبي ، كلام أردت أن أقوهلا عمى القفلعىل قلبي أحية «  قال والدبعقوقي قال» ؟ِ

  قالنعم  قالت،»؟هذا ابنك«  قال؛ فلام جاءت، فأرسل إليها قالنعم قال» ؟والدتك

ً إذا  يا رسول االت ق،»استغفري له أم تلقينه فيها؟  فقيل لك،ضخمةجت نار ُجأرأيت إن أ«

شهد رسولك ُشهدك وأُإ أاللهم  قالت »ديين برضاك عنهِهَشدي ا وأِهشَفأ« الفق أشفع له

 وحده ال ، ال إله إال ا قال،» ال إله إال ايا شاب قل «¢فقال رسول ا برضاي عنه

  ثالث مرات»احلمد  الذي أنقذك  من النار « فقال،رشيك له

رواه الطربا وأمحد باختصار كثري وفيه «  وقال)٨/٦٨(ي يف جممع الزوائدوأورده اهليثم

 »فائد أبو الورقاء وهو مرتوك

 والذي يف مسند أمحد اآل

يد بن هارون  حدثنا يز وكان يف كتاب أ)٤/٣٨٢( زوائد املسند  يفقال عبد ا بن أمحد

 فأتاه ،¢ كنت عند رسول اأخربنا فائد بن عبد الرمحن قال سمعت عبد ا بن أ أوىف قال

 أطعمنا مما أطعمك ا ، وأخت يتيمة، أرملةُم يتيام له أيا رسول ا إن هاهنا غالماً ، فقالغالم

  فذكر احلديث بطوله» أعطاك ا مما عنده حتى ترىض،تعاىل

 حدثنا يزيد بن هارون أخربنا فائد بن عبد الرمحن سمعت  وكان يف كتاب أال عبد اق

 قد  هاهنا غالماً يا رسول ا إن فقال¢ جاء رجل إىل رسول اعبد ا بن أ أوىف قال

 ،؟ه أليس كان يقول يف حيات فقال، فال يستطيع أن يقوهلا،قل ال إله إال ا  يقال له،احترض

 فذكر احلديث بطوله»   فام منعه منها عند موته قال، بىلقال

 ألنه  يرض حديث ، رضب عليهام من كتابه، فلم حيدثنا أ هبذين احلديثقال عبد ا

  وكان عنده مرتوك احلديث،الرمحنفائد بن عبد 

 » ألخيه وقع فيهًفرةُ حَرَفَن حَم «حديث -٣٨٨
 ال أصل له 

 :ما نصه) ٦٤٤ص(أورد السخاوي يف املقاصد احلسنة وقد  

ا ذكر ً  أجد له أصالقال شيخنا من حفر ألخيه قليباً أوقعه ا فيه قريباً حديث« إ  و

  وذكر عن كعب األحبار أنه سأل ابن عباس،اًّ أوقعه ا فيه منكباًّ من حفر جبصاحب األمثال
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ء إال اليسوال حييق املكر ‹  إنا نجد يف كتاب اال ابن عباس فق،ه ا فيهامن حفر مهواة كب

 وقال ، ألخيه وقع فيهً من حفر برئا بلفظ وهو عىل األلسنة أيضاًقلت ]٤٣فاطر[›بأهله

 الشاعر

  يف الذي هو حافرسيوقع يوماً       ليوقع غريهًومن حيتفر برئا

اب  داود القص مرحديث أ حص قالويف الرابع والعرشين من املجالسة للدينوري من 

 ؟ وما كان يعمل قالابين،  قالت؟ ما هذا امليت منك هلا وقالقََر ف،بامرأة عند قرب وهي تب

 »؟ وقع فيهاًن حفر حفرةَ م أنَِملَا عََمأ ، اُهَدَعْبَ أ قال، حيفر القبورقالت

  £ حديث اإلبرة التي سقطت من يد عائشة-٣٨٩

 موضوع 

حممد احلس بن أمحد السمرقندي احلافظ أخربنا أبو) ١١٧(نعيم يف دالئل النبوة برقم بورواه أ 

 إسامعيل بن عيىس بن عبد ا التاجر السمرقندي هبا حدثنا أبو إبراهيمبنيسابور أخربنا أبو 

حممد بن عيل بن احلسن عيل بن حممد بن حييى بن الفضل بن عبد ا الفاريس حدثنا أبو احلسن 

رو وأنا سألته فأمىل عيل  بعد احلس اجلرجا احلافظ بسمرقند حدثنا مسعدة بن بكر الفرغا 

جهد حدثنا حممد بن أمحد بن أ عون حدثنا عامر بن احلسن حدثنا سلمة بن الفضل عن حممد بن 

ن عائشة ريض ا إسحاق بن يسار عن يزيد بن رومان وصالح بن كيسان عن عروة بن الزبري ع

 فسقطت ،¢ استعرت من حفصة بنت رواحة إبرة كنت أخيط هبا ثوب رسول اعنها قالت

 اإلبرة لشعاع نور وجهه ُ فتبينت¢ فدخل رسول ا،عين اإلبرة فطلبتها فلم أقدر عليها

َ ،يا محرياء«  فقال،ُفضحكت يا «  فنادى بأعىل صوته، كان كيت وكيت قلت»؟ِ ضحكتِ

 » النظر إىل هذا الوجهَمِرُملن ح -ثالثاً -ئشة الويل ثم الويل عا

  )٤/٩٨ (االعتدال الذهبي يف ميزان ال فيهمسعدة بن بكر الفرغا ق

 » عون بخرب كذب عن حممد بن أمحد أبكر الفرغابن  مسعدة«

»  كذببخرب« ن الذهبي يقصد بقوله أفالظاهروهو هنا يروي عن حممد بن أمحد أ عون، 

 هذا احلديث

خمتلف فيه وهو إىل الضعف أقرب، وحممد   األبرشومسعدة هذا جمهول، وسلمة بن الفضل

  مع نكارة امل مسلسل بالضعف،فالسندس وقد عنعن، بن إسحاق مدل

 )١/٤٥ (»خبار املوضوعةاآلثار املرفوعة يف األ«للكنوي يف  امة عبد احليوقال العال

ن الليايل سقطت من يد ن املحمدي أنه يف ليلة مُْساظ عند ذكر احلعومنها ما يذكره الو«

 فضحك النبي وخرجت ملعة أسنانه فأضاءت احلجرة ،تمستها و جتدالفت َدِقَُف فعائشة إبرته



٣٠٩ 

 

 َري يف معارج النبوة وغريه من كتب السًوهذا وإن كان مذكورا »ورأت عائشة بذلك الضوء إبرته

 ً ولكنه  يثبت رواية فال يستند بكل ما فيها إال النائم والناعسبساجلامعة للرطب واليا

 »ًودراية

ا عَىصَن عَم «حديث -٣٩٠  »صاه يوم الوعيدَ ا يوم العيد فكأ
 ال أصل له

ام صيام شهر رمضان، ويوم عيد األضـحى يـوٍرويوم عيد الفطر يوم شك  م أكـل   عىل إ

، فلٍركِذورشب و   سلم يف احلد املباح دون الوقوع يف املعايصيفرح امل 

 ً»داُْع إال بِ من اْدَدَْز  يِنكرُ واملِشاءْحَ عن الفُُهالتَص ُهَنهَمن  ت« حديث -٣٩١

 ضعيف

من ) ٥٠٩(والقضاعي يف مسند الشهاب برقم ) ١١٠٢٥(رواه الطربا يف املعجم الكبري برقم 

  فذكره¢قال رسول ا  قال§طريق ليث عن طاوس عن ابن عباس 

إسناده ضعيف، ليث هو ليث بن أ سليم وهو ضعيف   ومدلس وقد عنعنو

 »إسناده ل «)١/١٤٣(ختريج اإلحياء  وقال احلافظ العراقي يف

ثنا خالد بن عبد  ثنا احلس قال حدثنا القاسم قال) ٢٠/٤١(يف التفسري ورواه ابن جرير 

الصالة تنهى عن الفحشاء  إن﴿  يف قول ان ذكره عن ابن عباسملسيب عما عن العالء بن ا

 من  تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر  يزدد بصالته من ا إال ،]٤٥العنكبوت[﴾واملنكر

 ًعداُب

ّوهذا موقوف ومع وقفه فهو ضعيف السند فيه راو  يسم َ ُ 

 عن طريق جويرب عن الضحاك عن ابن مسعودمن ) ٢٠/٤١( يف التفسري رواه ابن جريرو

 »صالة أن تنهى عن الفحشاء واملنكرال صالة ملن  يطع الصالة، وطاعة ال«  أنه قال¢بيالن

، تأمره  فقال سفيان  قال]٨٧هود[﴾قالوا ياشعيب أصالتك تأمرك﴿ قال سفيان قال إي وا

 وتنهاه

 د والضحاك  يسمع من ابن مسعو،وكوجويرب مرت

 عن عبد الرمحن بن احلارث عن مالك بن األعمش عن ،ورواه ابن جرير من طريق معاوية

من  تأمره صالته باملعروف، وتنهه عن املنكر،  يزدد هبا من ا   قالمسعود عن ابن يزيد

 ًعداُإال ب

 وهذا موقوف صحيح، وال يصح رفعه
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من « ¢ رسول اقال ن قال عن احلسبن جرير من طريق إسامعيل بن مسلمورواه ا

 ً»عداُصىل صالة  تنهه عن الفحشاء واملنكر  يزدد هبا من ا إال ب

 بن مسلم هو امل مرتوك احلديثوهذا مرسل، ومع إرساله فإسامعيل 

  من قوله عن احلسنيونس عن عليةورواه ابن جرير من طريق ابن 

 من قول احلسنفهذا هو الصحيح 

واألصح يف هذا كله املوقوفات عن ابن مسعود وابن « )٣/٤٠٠( يف التفسري قال ابن كثري

 »عباس واحلسن وقتادة واألعمش وغريهم

 •قال العالمة األلبا 

 ألن ظاهره يشمل من صىل صالة برشوطها وأركاهنا بحيث ،وأما م احلديث فإنه ال يصح«

 فكيف ، يزال يرتكب بعض املعايصأن الرشع حيكم عليها بالصحة وإن كان هذا املصيل ال

ه ، وهلذا تأولمما ال يعقل وال تشهد له الرشيعةهذا  ًعدا؟ُداد هبذه الصالة إال بيكون بسببها ال يز

 إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما ً» يزدد إال بعدا« وقوله شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله

،  عنديوهذا بعيد  أك مما قربه فعل الواجب األقل أبعده ترك الواجب األك من ا،فعله

 ،ألن ترك الواجب األعظم منها معناه ترك بعض ما ال تصح الصالة إال به كالرشوط واألركان

 ، وال يبدو أن هذه الصالة هي املرادة يف احلديث املرفوع واملوقوف،وحينئذ فليس له صالة رشعاً

رهتا التي ذكرها ا تعاىل يف قولهبل املراد الصالة الصحيحة التي    الصالة تنهى إن﴿ تثمر 

ليل  يصيل ال إن فالناًا قيل له مل¢ وأكدها رسول ا]٤٥العنكبوت[﴾ الفحشاء واملنكرعن

البزار  رواه أمحد و» ستمنعه صالته ما تقول أو قالنهاهَيَس« فقال كله فإذا أصبح رسق

بكر وأبو) ٩/٩٧/١( عيل بن اجلعد والبغوي يف حديث) ٢/٤٣٠(والطحاوي يف مشكل اآلثار 

فأنت  بإسناد صحيح من حديث أ هريرة) ٣١/١/٦٩/١(مفتاح معا اآلثار  لكالباذي يفا

 إذا كانت عىل الوجه - أخرب أن هذا الرجل سينتهي عن الرسقة بسبب صالته ¢ترى أن النبي

ا  مع أنه مل»ًال يزداد هبا إال بعدا إنه«  و يقل-ادبر يف قراءهت كاخلشوع فيها والتاألكمل طبعاً

 يريد عليه السالم أن املصيل )٢٤/١ق(التهجد  شبييل يفولذلك قال عبد احلق اإل ينته عن الرسقة

تكاب املحارم والوقوع يف عىل احلقيقة املحافظ عىل صالته املالزم هلا تنهاه صالته عن ار

ا تقدم ضعف ا املحارم ثم رأيت الشيخ أمحد بن حممد عز   وا أعلم ومتناًًحلديث سندافثبت 

ا أبدته القرحيةالنصيحة« نقل أثر ابن عباس هذا يف كتابه الدين بن عبد السالم ) ٣٢/١ق (» 

 ومثل هذا ينبغي أن حيمل عىل التهديد ملا تقرر أن ذلك ليس من عن تفسري اجلاربردي وقال

يخ  واستصوب الش»ستمنعه صالته« عىل ذلك باحلديث املتقدمستدل األركان والرشائط ثم ا
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ا ثبت يف،ال يصح محله عىل ظاهره أمحد كالم اجلاربردي هذا وقال   ألن ظاهره معارض 

 هبا ، فكيف تكون مكفرة ويزدادتقدمة من أن الصالة مكفرة للذنوباألحاديث الصحيحة امل

ل احلديث عىل املبالغة والتهديد ممكن عىل اعتبار أنه  ومح قلتثم قال هذا مما ال يعقل ً؟عداُب

 قال  فهو بعيد عندي وا أعلم¢ وأما عىل اعتباره من كالمه،موقوف عىل ابن عباس أو غريه

 فأنزل ا ¢ فذكر للنبيًبلةُ أصاب من امرأة قًويشهد لذلك ما ثبت يف البخاري أن رجال

الم ابن تيمية قال يف ثم رأيت شيخ اإلس ]١١٤هود[﴾ذه السيئاتُ احلسنات يإن﴿ عاىلت

 لكن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ¢هذا احلديث ليس بثابت عن النبي بعض فتاواه

 بل الذي يصيل خري من الذي ً،عداُ ال تزيد صاحبها بفالصالة وبكل حال ،كام ذكر ا يف كتابه

 فكأنه يشري إىل تضعيف احلديث من حيث قلت ال يصيل وأقرب إىل ا منه وإن كان فاسقاً

فقه (طوط حمفوظ يف الظاهرية ته يف خم وكالمه املذكور رأي، وهو احلقمعناه أيضاً

 عن ابن اجلنيد أنه قال يف هذا احلديث) ٣/٢٩٣ (مليزان اوقد نقل الذهبي يف) ٢-٣/١٢/١حنبيل

 )٢( السلسلة الضعيفة حديث رقم »كذب وزور

ِن  هيتم بأمر املسلم فليس منهمَم« حديث -٣٩٢ ْ َ َ ْ َْ« 

 ضعيف

  وأنس، وابن مسعود، وحذيفة،روي من حديث أ ذر 

 أما حديث أ ذر

من طريق يزيد بن ربيعة عن أ األشعث الصنعا عن ) ٤٧٤( األوسط  فرواه الطربا يف 

دنيا فليس من ا يف يشء، من أصبح ومهه ال «¢قال النبي أ عثامن النهدي عن أ ذر قال

 » من نفسه طائعاً غري مكره فليس منالومن  هيتم باملسلم فليس منهم، ومن أعطى الذ

 ويزيد بن ربيعة مرتوك 

 وأما حديث حذيفة

من طريق إسحاق بن برش ثنا سفيان الثوري عن األعمش عن ) ٤/٣١٧(فرواه احلاكم  

ه فليس من ا يف من أصبح والدنيا أكرب مه « قال¢شقيق بن سلمة عن حذيفة عن النبي

 »يشء، ومن  يتق ا فليس من ا يف يشء، ومن  هيتم للمسلم عامة فليس منهم

  وتعقبه الذهبي بقوله،وسكت عليه احلاكم 

 »م، وأحسب اخلرب موضوعاًَدَإسحاق ع« 

 وله طريق آخر عن حذيفة 
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من طريق عبد ) ٢/٢٥٢(وعنه أبو نعيم يف أخبار أصبهان ) ٩٠٧(رواه الطربا يف الصغري  

قال رسول  ا بن أ جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع عن أ العالية عن حذيفة بن اليامن قال

يس ناصحاً  ولرسوله  «¢ا من ال هيتم بأمر املسلم فليس منهم، ومن ال يصبح و

 » فليس منهمولكتابه وإلمامه ولعامة املسلم

  يسء احلفظ، والربيع هو ابن قيسعبد ا بن أ جعفر الرازي هو وأبوه ضعيفان 

 وأما حديث ابن مسعود

من طريق إسحاق بن برش ثنا مقاتل بن سليامن عن محاد عن ) ٤/٣٢٠(فرواه احلاكم  

 ه غري امن أصبح ومه « قال¢ عن عبد الرمحن بن يزيد عن ابن مسعود عن النبيإبراهيم

 »، ومن  هيتم للمسلم فليس منهمفليس من ا يف يشء

 وسكت عليه احلاكم، وتعقبه الذهبي بقوله 

 »َ وال صادقَإسحاق ومقاتل، ليسا بثقت« 

 إسحاق جمهول ومقاتل كذاب قلت 

 نقاوأما حديث أنس فله عنه طري

 يق وهب بن راشد عن فرقد عن أنس قالمن طر) ٣/٤٨( رواه أبو نعيم يف احللية األول 

، ومن أصبح ال هيتم باملسلم فليس  «¢قال رسول ا من أصبح ومهه غري ا فليس من ا

 »منهم

 وهب وفرقد ضعيفان 

من طريق الوليد بن شجاع حدثنا عبد ا ) ٢/٢٦٧( رواه ابن النجار كام يف الآللئ الثا 

من أصبح وأك مهه غري ا فليس من  « قال¢ن أنس أن النبيبن زبيد األيامي عن أبان ع

 »ا يف يشء، ومن  هيتم بأمر املسلم فليس من املسلم

 قه إال ابن حبان، وأبان هو ابن أ عياش مرتوك وقد رميعبد ا بن زبيد األيامي  يوث 

 بالكذب

ِ حيَ اإن«  حديث-٣٩٣  »ِ احلاللِ يف طلبباًَِع تُهَى عبدََر أن يبُ

 موضوع

   مرفوعاً® من حديث عيل رواه أبو منصور الديلمي يف مسند الفردوس

وفيه حممد بن سهل العطار، قال «) ٢/٣٥٠( يف ختريج اإلحياء قال احلافظ العراقيو

 »يثيضع احلد الدارقطين
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 فيه حديثاً موضوعاً، واحلديث أورده السيوطي يف اجلامع الصغري وقد اشرتط أن ال يورد

 )٢/٢٩٤(ولذلك قال املناوي يف فيض القدير 

 » للمصنف حذفهفكان ينبغي«

 » من خدمك وأتعبي،خدمي من خدمين ا أنأوحى ا إىل الدنيا«  حديث-٣٩٤

 موضوع

 معرفة علوم احلديثواحلاكم يف ، واللفظ له) ٨/٤٤(تاريخ بغداد أخرجه اخلطيب يف 

 احلس بن داود بن معاذ البلخي قال حدثنا الفضيل بن عياض قال حدثنا من طرق عن) ١٠١ص(

  عن علقمة عن عبد ا بن مسعود مرفوعاًإبراهيممنصور عن 

 كلهم ثقات سوى ه ورجال، وهو موضوع،تفرد بروايته احلس عن الفضيل« قال اخلطيب

ها ، فإنه روى نسخة عن يزيد بن هارو، و يكن ثقةاحلس بن داود ن عن محيد عن أنس أك

 »موضوع

  » األمراء والفقهاء الناسَحلََا صَحلََصنفان من أمتي إذا ص«  حديث-٣٩٥

 موضوع

ام يف جامع بيان  وابن عبد الرب يف) ٤/٩٦ (نعيم يف احلليةوأبو) ٢٣٨/١ (الفوائد أخرجه 

 ن ابن عباس مرفوعاًمن طريق حممد بن زياد اليشكري عن ميمون بن مهران ع) ١/١٨٤( العلم

  وقال ابن مع والدارقطين»كذاب أعور يضع احلديث«  أمحد فيهحممد بن زياد هذا قال

 »كذاب«

 »سنده ضعيف« جه احلافظ العراقيوقال خمر) ١/٦ (أورده الغزايل يف اإلحياءواحلديث 

 » الربُ بيتُالقلب«  حديث-٣٩٦

 ال أصل له 

ان ومعرفته وحمبته،ه أصل يف املرفوعليس ل« قال السخاوي  املقاصد  » والقلب بيت اإل

 )٤٩٢ص(احلسنة 

 »َِْب وهو يَار النَلَخَ وهو يضحك دََبذنَ أْنَم«  حديث-٣٩٧

 موضوع 

 من حديث ابن عباس مرفوعاً) ٤/٩٦ (األولياءرواه أبونعيم يف حلية  

 وفيه حممد بن زياد اليشكري وهو ً وهو املد ضعيف جدا،ويف سنده عمر بن أيوب 
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 كذاب

 »ٍنِؤمُ مٍلُجَ رُةَْوطُنيا خالد«  حديث-٣٩٨

 ال أصل له

 وال عن غريه من ¢عرف عن النبيُال ي «)١/١٩٦( الفتاوى ابن تيمية يفقال شيخ اإلسالم 

تها  »سلف األمة وال أ

 )١١٨٧(برقم  وأورده السيوطي يف ذيل األحاديث املوضوعات

 »ابرَش أذهبه ا يف هنِاوَ من هنًمن أصاب ماال«  حديث-٣٩٩

 موضوع 

عن عمرو بن ) ١٦٠ص(رمزي يف األمثال والرامه )٨١( مسند الشهاب رواه القضاعي يف 

  أنبأنا أبو سلمة احلميص مرفوعاً حممد بن عبد ا بن عالثة قال أنبأنااحلص قال

 وعمرو بن احلص كذاب

 قال السخاوي

 وأبو سلمة واسمه سليامن بن سلم وهو كاتب حييى بن جابر قايض محص ،عمرو مرتوك«

 ليس  وهو أيضاً، وقد عزاه الديلمي ليحيى بن جابر هذا، فهو مع ضعفه مرسل،ال صحبة له

 ، وقد بسطت الكالم عليه يف بعض األجوبة قلت إنه ال يصح السب وقال التقيبصحا

 » أذهبه ا يف مهالك وأمور متبددة، ما وجههله وال يدرىِحصيب من غري أن كل مال أ واملعىن

 )٦٢٣ص(املقاصد احلسنة 

ٌلَوال عباد  ركع« حديث -٤٠٠ ُ
ِ ٌِ ٌ وصبية،ْ َ ْ

ٌرضع ِ ُ وهبائم،ُ َ
ٌرتع ِ ُ لَصب علَيكم،ُ ُ ْ َ ّ البالء صباًُ ََ ُ َ« 

 ضعيف

والبيهقي يف السنن الكربى ) ٦٥٣٩(ط واألوس) ٢٢/٧٨٥(رواه الطربا يف الكبري  

من طريق عبد الرمحن بن سعد املؤذن عن مالك بن عبيدة الدييل ) ٤/٣١٥(وابن عدي ) ٣/٣٤٥(

  فذكره¢قال رسول ا عن أبيه عن جده قال

 »غري قوي« وقال البيهقي 

يب التهذيب هتذ »فيه نظر« وقال البخاري» ضعيف« عبد الرمحن بن سعد، قال ابن مع 

 وأبوه، قال ابن املديين) ٣/٤٢٧(امليزان  »ُال يعرف« ومالك بن عبيدة قال الذهبي) ٦/١٨٣(

 )٧/٨٥(هتذيب التهذيب  »جمهول«



٣١٥ 

 

من ) ٦/٦٤( واخلطيب يف تاريخ بغداد) ٣/٣١٥(والبيهقي ) ٦٤٠٢(واحلديث رواه أبو يعىل  

  قال¢عن جده عن أ هريرة عن النبي بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه إبراهيمطريق 

ٌمهال عن ا مهال، لوال شباب خشع« ُ ً ٌ وشيوخ ركع، و،ً ُ ُ رضع، وهبائم رتع، لَصب عليكم أطفالٌ ُ ُُ ٌ

ّالعذاب صباً ُ« 

 » بن خثيم غري قويإبراهيم «وقال البيهقي 

َكان غري مقنع، اختلط بأخرة« وقال اجلوزجا  َ  )١/٣٠(امليزان » مرتوك«  وقال النسا»َ

 »َلونَذُْرت ٍ عامُلك« حديث -٤٠١

 ال أصل له هبذا اللفظ

 قال السخاوي

ال يأ عليكم «  بل معناه يف حديث عن أنس رفعه،هو من كالم احلسن البرصي يف رسالته«

بري  أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث الز»لذي بعده رش منه حتى تلقوا ربكمزمان إال وا

 »زمان«  بدل»ال يأتيكم عام«  لغريه، ويف لفظبن عدي عنه هبذا

 ليس عام إال والذي بعده وهو هبذا اللفظ عند الطربا بسند جيد عن ابن مسعود من قوله

 وكذلك حتى تقوم ، واليوم خري من غد، خري من اليومس أم بسند صحيح بل عنده أيضاًرش منه

 الساعة

 ن طريق احلارث بن حصرية عن زيد بن وهب سمعت ابن مسعود يقولوليعقوب بن شيبة م

 من العيش ً رخاء، لست أعينال يأ عليكم يوم إال وهو رش من اليوم الذي قبله حتى تقوم الساعة

 فإذا ذهب ، من اليوم الذي مىض قبله ولكن ال يأ عليكم يوم إال وهو أقل علامً، يفيدهًوال ماال

  فعند ذلك هيلكون، فال يأمرون باملعروف وال ينهون عن املنكر،سالعلامء استوى النا

صابتنا سنة خصبة أ قال ف رش منهومن طريق أ إسحاق عن أ األحوص عنه إىل قوله

ا أعين ذهاب العلامءفقال   ليس ذلك أعين إ

أما إ ال  ، ال يأ عليكم زمان إال وهو أشد مما كان قبلهومن طريق الشعبي عن مرسوق عنه

 ولكن علامؤكم أو فقهاؤكم يذهبون ثم ال ، من عامً خرياوال عاماً من أمري، ً خرياًأعين أمريا

  قوم يفتون برأهيميء وجي،فاًلََجتدون منهم خ

ة األمطار وقلويف لفظ عنه من هذا الوجه  ثم ،تها ولكن بذهاب العلامء وما ذلك بك

 سالم وهيدمونهلمون اإليقيسون األمور برأهيم فيثحيدث قوم 

  أخصب من عامماًلست أعين عا وأخرج الدارمي أول هذين اللفظ من طريق الشعبي بلفظ



٣١٦ 

 

 )وفقهاؤكم (قبل قوله) وخياركم( والباقي مثله وزاد

 ما من عام وللطربا يف معجمه من حديث مهدي اهلجري عن عكرمة عن ابن عباس قال

ات السنن وحت،ةنُيتون س الناس بدعة وُثِدُإال وحي  يف كتاب  وأخرجه أيضاً البدعيى حتى 

 ةنالس

وللدينوري يف حادي عرش املجالسة من حديث األعمش عن حييى بن وثاب عن حذيفة 

 ون من أمر إال أتاكم بعده أشد منه ال تضجقال

 رسول ا لقلت ولوال كلمة سبقت من ئل شيخنا عن لفظ الرتمجة وأن عائشة قالتُوقد س

 )٥١٦ص(املقاصد احلسنة  » إنه ال أصل له هبذا اللفظ فقالكل يوم ترذلون

 »ِجوَز التَْلَب قَجاحل« حديث -٤٠٢

  موضوع

 )١٣٨(تقدم برقم 

ْال خي« حديث -٤٠٣  »ِ القرآنُ قارئُفَرَ

 موضوع

س حدثنا خيثمة بن سليامن أنبأنا الحق بن احل ) ٢/٣٤٣( أخبار أصبهان نعيم يفرواه أبو

حدثنا عبيد بن حممد حدثنا حممد بن حييى بن مجيل حدثنا بكر بن الرسور حدثنا حييى بن مالك 

 ، به مرفوعاًعن الزهري عن أنس عن أنس عن أبيه

 )٤/٣٥٦(امليزان  »اكاًكان كذاباً أف قال اإلدرييس« قال الذهبي ،الحق بن احلس  

وتبعه ابن عراق فأورده يف تنزيه ) ٢٥ص( ذيل األحاديث املوضوعة لسيوطي يفوذكره ا

 )٣٦/٢( الرشيعة

حدثنا أبو صالح عبد   بن اهليثمإبراهيمحدثنا ) ١١١٩(وروى ابن األعرا يف معجمه برقم 

 قال رسول ا بن صالح حدثنا رشدين بن سعد عن جرير بن حازم عن محيد عن أنس قال

وتن متمن مجع القرآ« ¢ا  »عه ا بعقله حتى 

 ًعبد ا بن صالح ضعيف، ورشدين بن سعد ضعيف جدا  

  فإنه يؤجر فيه أربعة،يرمحكم ا  فاسألوا،ومفتاحها السؤال خزائن ُالعلم «حديث -٤٠٤

 » واملجيب هلم، واملستمع،م واملعل،السائل

 موضوع



٣١٧ 

 

 طريق داود بن سليامن القزاز حدثنا عيل بن من) ٣/١٩٢ (األولياء يف حلية نعيمأخرجه أبو

موىس الرىض حدثين أ عن أبيه جعفر عن أبيه حممد بن عيل عن أبيه عيل بن احلس بن عيل عن 

  أبيه عن عيل بن أ طالب مرفوعاً، به

  هذا حديث غريب  نكتبه إال هبذا اإلسنادوقال أبو نعيم

 )٣/٤١٣( اجلرح والتعديل »جمهول« داود بن سليامن قال أبوحاتم

 وبكل حال فهو شيخ كذاب له ، و يعرفه أبو حاتم،كذبه حييى بن مع« وقال الذهبي

  )٢/٨(امليزان  »نسخة موضوعة عن عيل بن موىس الرىض

 وذكر الذهبي هذا احلديث يف ترمجته ضمن منكراته

بن أمحد بن عامر الطا من طريق عبد ا ) ٢/٣٢( وأخرج اخلطيب يف الفقيه واملتفقه

 حدثين أ حدثين عيل بن موىس الرىض به

، ق  ل الذهبياوعبد ا بن أمحد بن عامر الطا

روى عن أبيه عن عيل الرضا عن آبائه بتلك النسخة املوضوعة الباطلة، ما تنفك عن وضعه «

 )٢/٣٩٠(امليزان  »أو وضع أبيه

 ®عيلسن البرصي لبسها من  لبس اخلرقة الصوفية وكون احلحديث -٤٠٥

 باطل ال أصل له

 إنه ليس يف يشء  إنه باطل وكذا قال شيخناقال ابن دحية وابن الصالح« قال السخاوي

 و يرد يف خرب صحيح وال حسن وال ضعيف أن النبي ألبس اخلرقة عىل ،من طرقها ما يثبت

 وكل ما ، من أصحابه بفعل ذلكًحدا وال أمر أ،الصورة املتعارفة ب الصوفية ألحد من أصحابه

 ألبس اخلرقة اًّ إن علي ثم إن من الكذب املفرتى قول من قال قال فباطليروى يف ذلك رصحياً

ة احلديث  يثبتوا للحسن من عيل سامعاً،احلسن البرصي و  لبسه اخلرقةُ عن أن يً فضال فإن أ

 واهلكاري والذهبي كالدمياطي ،بسها وألبسهان لَيتفرد شيخنا هبذا بل سبقه إليه مجاعة حتى م

 ،وأ حيان والعال ومغلطاي والعراقي وابن امللقن واألبنايس والربهان احللبي وابن نارص الدين

 وأوضحت ذلك كله مع ، من أصحابناَويفُ وكذا أفردها غريه ممن ت،وتكلم عليها يف جزء مفرد

لبايس إياها جلامعة من أعيان إ هذا مع ،ليقي بل ويف ضمن غريه من تعا،طرقها يف جزء مفرد

 ملن ً بذكر الصاحل واقتفاءكاً ترب،فة حتى جتاه الكعبة املرش، بذلكيل إللزامهم ًفة امتثاالاملتصو

  )٥٢٧ص(املقاصد احلسنة  »دينَاظ املعتمأثبته من احلف

   أهنا ال أصل هلاب لهت وقد لصوفية يف تلك البدعةل  السخاوي وأمثاله من جماراةعجبي



٣١٨ 

 

 » والزا بالفقر ولو بعد حبرش القاتل بالقتل «حديث -٤٠٦

 ال أصل له 

 )٢٣٨ص(املقاصد احلسنة  »ال أعرفه« ذكر السخاوي أوله وقال 

 »الدنيا والسلطان واملرأة  إليهاَُنركُثالث ال ي« حديث -٤٠٧

 ال أصل له 

 وقال السخاوي 

املقاصد  » من الثالثة لوضوح األمر فيها ال نطيل فيه باالستشهاد لكل،حيحكالم ص«

 )٢٧٤ص(

 » ال هيتك عبده أول مرةَ اإن« حديث -٤٠٨

 ال أصل له 

د للعايص ويسرته   ِ فال يغرت العبد بحلم ا تعاىل، ثم يفضحه،وا تعاىل قد 

ُعفوا تعف نساؤكم« حديث -٤٠٩ ِ ِ َ ِ« 

 عيفض

  وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأ هريرة، وعيل، وأنس،روي من حديث ابن عباس 

 فأما حديث ابن عباس

من طريق إسحاق بن نجيح امللطي عن ابن جريج عن عطاء عن ) ١/٣٣٠(فرواه ابن عدي  

  فذكره  قال¢ابن عباس أن رسول ا

 إسحاق امللطي كذاب

 وأما حديث جابر

 يف واحلاكم) ٥/٢٠٧ ( يف الكاملوابن عدي) ٣/٢٤٩ ( الكبري يف الضعفاءفرواه العقييل 

من طريق عيل بن قتيبة الرفاعي ثنا ) ٦/٣١١(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٤/١٥٤ (املستدرك

َبروا آباء « قال¢مالك بن أنس عن أ الزبري عن جابر عن النبي ِكم، وعفوا ُؤناكم تربكم أبِ

ْل إليه فلم يقبل  يرد عيل احلوضُومن تنصنساؤكم، َِتعف  ِ َ« 

 »روى األباطيل  قال ابن عدي؛عيل« يوسكت عليه احلاكم، وقال الذهب 

 » وهذه األحاديث باطلة عن مالك،منكر احلديث « قال ابن عدي؛عيل بن قتيبة 

قتيبة حيدث عن  عيل بن ،ٍليس له أصل من حديث مالك، وال من وجه يثبت «وقال العقييل 



٣١٩ 

 

 »الثقات بالبواطيل وما ال أصل له

 )٣/٨٥(واحلديث ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات  

 وأما حديث ابن عمر

حدثنا أمحد قال حدثنا عيل قال حدثنا مالك عن نافع ) ١٠٠٦(فرواه الطربا يف األوسط  

 »فوا تعف نساؤكمكم تربكم أبناؤكم، وعَبروا آباء «¢قال رسول ا عن ابن عمر قال

رواه الطربا يف األوسط ورجاله رجال الصحيح « وقال) ٨/١٣٨(وذكره اهليثمي يف املجمع  

ين من شيوخه فلذلك  ينسبه وا -غري منسوب- غري شيخه أمحد  والظاهر أنه من املك

 »أعلم

ون من رجال  الذي يف إسناده هو عيل بن قتيبة الرفاعي الذي تقدم، فكيف يكعيل قلت 

 الصحيح؟

 وأما حديث عائشة

حدثنا حممد بن عيل ثنا خالد بن يزيد العمري ثنا ) ٦٢٩٥(فرواه أيضاً الطربا يف األوسط  

 قال ¢عبد امللك بن حييى بن الزبري عن عامر بن عبد ا بن الزبري عن عائشة عن النبي

اعتذر إىل أخيه املسلم من يشء بلغه فلم وا آباءكم يربكم أبناؤكم، ومن عفوا تعف نساؤكم، وبر«

ْرد عيل احلوضَيقبل عذره  ي ِ« 

رواه الطربا يف األوسط وفيه خالد بن يزيد « وقال) ٨/١٣٩(وذكره اهليثمي يف املجمع  

 »العمري وهو كذاب

 وما ينبغي السكوت عليه) ٢/١٦١(ئ وسكت عليه السيوطي يف الآلل 

 وأما حديث أ هريرة

من طريق سويد أ حاتم عن قتادة عن أ رافع عن ) ٤/١٥٤(واه احلاكم يف املستدرك فر 

 وبروا آباءكم تربكم ،عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم «¢قال رسول ا أ هريرة قال

ِكم، ومن أتاه أخوه متنصال فليقبل ذلك منه حمقاً كان أم مبطال؛ فإن  يفعل  يرد عيل ؤأبنا ً ً

 »ضاحلو

 »هذا حديث صحيح اإلسناد« وقال احلاكم 

 »بل سويد ضعيف «وتعقبه الذهبي بقوله 

ون، » ليس به بأس«  البرصي العطار، قال ابن معإبراهيموهو سويد بن   وضعفه األك

 )٢/٢٤٧(انظر امليزان  »يروي املوضوعات عن األثبات« وقال ابن حبان

هشام بن خالد ثنا الوليد بن مسلم  من طريق) ١٥٨٦(برقم ورواه أبونعيم يف أخبار أصبهان 



٣٢٠ 

 

 ¢ قال رسول اعن أ هريرة قال ثنا صدقة بن يزيد ثنا العالء بن عبد الرمحن عن أبيه

 »عفوا تعف نساؤكم«

ال جيوز االشتغال بحديثه « وقال ابن حبان» منكر احلديث« صدقة بن يزيد قال البخاري

 )٢/٣١٣ (االعتدالان ميز »وال االحتجاج به

 وأما حديث عيل

من طريق أ بكر الشافعي حدثنا برش ) ١٠٦ -٣/١٠٥(فرواه ابن اجلوزي يف املوضوعات  

بن أنس حدثنا حممد بن أمحد بن يزيد اجلمحي حدثنا إسحاق بن حممد الفروي عن عيىس بن عبد 

املرأة لعبة  « قال¢بيا بن حممد بن عيل عن أبيه عن جده عن أ جده عن عيل عن الن

ال تزنوا فتذهب لذة نسائكم، وعفوا تعف  «وقال»  فإن استطاع أن حيسن لعبته فليفعل،زوجها

 » إن بين فالن زنوا فزنت نساؤهم،نساؤكم

 عيىس بن عبد ا يروي عن أبيه عن آبائه أشياء قال ابن حبان «قال ابن اجلوزي 

وحممد بن أمحد بن يزيد حدث   قال ابن عديجاج بهِ وكان هيم وخيطئ فبطل االحت،موضوعة

 »بأشياء منكرة ويرسق احلديث

 وأما حديث أنس

أخرب أبو القاسم هبة ا بن ) ١٦٢-٢/١٦١(الآللئ فرواه ابن عساكر يف سباعياته كام يف  

أمحد بن أمحد الواسطي الرشوطي أنبأنا أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب أنبأنا أبو سعيد 

حممد بن عبد ا املاليين سمعت أبابكر املفيد سمعت احلسن بن عبيد ا العبدي سمعت أبا هدبة 

، بروا آباءكم تربكم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم «¢قال رسول ا حيدث عن أنس قال

 »ِ فال يرد عيل احلوض؛كان كاذباً ًومن  يقبل متنصال صادقاً أو

  بن هدبة كذاب دجالإبراهيم وأبو هدبة هو ،يوطيوسكت عليه الس 

 »نتقم منهَنتقم به ثم يَ ا يف األرض يُلْدَالظا ع« حديث -٤١٠

 ال أصل له هبذا اللفظ 

 حدثنا جعفر بن حممد بن ماجد قال نا )٣٣٥٨(وأخرج الطربا يف املعجم األوسط برقم  

 أرطاةن الرقي قال نا معتمر بن سليامن عن احلجاج بن أمحد بن بكر الباليس قال نا عروة بن مروا

بغض ُأنتقم ممن َ أيقول© إن ا « ¢ قال رسول اعن حممد بن املنكدر عن جابر قال

  » إىل النارًّالُ كبغض ثم أصريُن أ

 وقال الطربا



٣٢١ 

 

 تفرد به عروة ، وال عن احلجاج إال معتمر،بن املنكدر إال احلجاجا يرو هذا احلديث عن «

  »بن مروان

 وقال) ٧/٢٣١(وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد 

 »رواه الطربا يف األوسط وفيه أمحد بن بكر الباليس وهو ضعيف«

 ضعيف، وعروة بن مروان أرطاة، واحلجاج بن »كان يضع احلديث« بل قال األزدي قلت

 )٣/٦٤(امليزان  »مياً ليس بقوي احلديثُكان أ« قال الدارقطين

 وقال السخاوي

نتقم ممن َ يقول ا عز وجل أوس بال إسناد عن جابر رفعه بلفظوساقه الديلمي يف الفرد«

ن أُأ  مها إىل الناربغض ثم أصريُبغض 

 عن ابن أرطاةوهو يف الرابع من املجالسة للدينوري ورابع عرشها من طريق احلجاج بن 

  إىل النارًنترص ملن أبغض ممن أبغض ثم أصري كال أ عز وجل يقول ااملنكدر أنه قال

 قرأت يف  املنافق للفريا أنه قالبن دينار من احللية مما هو يف صفةوكذا يف ترمجة مالك 

  إ ألنتقم من املنافق باملنافق ثم أنتقم من املنافق مجيعاًالزبور

ا كانوا بعض الظامل بعضاً وكذلك نويل﴿ونظري ذلك يف كتاب ا تعاىل  

 ]١٢٩األنعام[﴾يكسبون

 ما انتقم ا لقوم  كان يقالويف ترمجة عيل بن عثام من تاريخ دمشق البن عساكر أنه قال

  منهمإال برش

 هذا احلديث ال أستحرضه ومعناه دائر عىل وقد قرأت بخط شيخنا يف بعض فتاويه

ظهر يف املعىن من  أ»عدل ا «كال فيه بل الرواية بلفظ فال إش وعىل تقدير وجوده،األلسنة

 كيف جيوز وصفه بالظلم وينسب إىل أنه عدل من ا  وأما قول القائل»عبد ا«الرواية بلفظ 

 إن ، والعدل أن يعامل كل أحد بفعله، أن املراد بالعدل هنا ما يقابل بالفضل فجوابه؟تعاىل

إن رشاًخريا ة بخالف ن وهذا عىل طريق أهل الس، عن امليسءًالفضل أن يعفو مثال و، فرشً فخري و

وا أنفسهم أهل عون أن ذلك هو العدل ومن ثم سمء ويد، فإهنم يوجبون عقوبة امليساملعتزلة

 احكم قال رب﴿  وإىل ما صار إليه أهل السنة يشري قوله تعاىل،العدل والعدلية

هل من ،ل عقوبتههل الظا وال تتجاوز عنه بل عج ال  أي]١١٢األنبياء[﴾باحلق  لكن ا 

 سأل عام يفعلُيشاء ويتجاوز عمن يشاء ال ي

ب من حديث   أجده لكن معناه مرك الزركيش فقالوسبقه إىل نفي وجوده أيضاً

 خالق بقوم ال« ويف رواية النسا» ل الفاجرؤيد هذا الدين بالرجُإن ا ي« صحيح أحدمها
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ه«  ثانيهام»هلم  ه ويف حادي األرواح البن القيم ما نص»ل الظا حتى إذا أخذه  يفلتهإن ا 

 »نهم باملرشق ينتقم هبم ممن عصاه من غضبه وأسكإن ا عز وجل خلق خلقاً« ويف األثر

 )٤٤٧ص(املقاصد احلسنة 

  وكل ما ذكره استنباطاترواح،اصة هذا األخري من حادي األخو احلديث ال يثبت، قلت

 كتاب األدب

 »اَُهطَوسَ أِورُُم األُخري« حديث -٤١١

 ًضعيف جدا 

 وقال» أوساطها « بلفظ يف املقاصدالسخاويو )١/١٧٥( »الشفا« القايض عياض يف أورده 

 ابن السمعا يف ذيل تاريخ بغداد بسند جمهول عن عيل مرفوعاً به] رواه[«

رير يف التفسري من قول مطرف بن عبد ا ويزيد بن مرة اجلعفي، وكذا وهو عند ابن ج

 أخرجه البيهقي عن مطرف

دوموا « يف حديث أوله» خري األعامل أوسطها «وللديلمي بال سند عن ابن عباس مرفوعاً

 »عىل أداء الفرائض

َما من أمر أمر ا وللعسكري من طريق معاوية بن صالح عن األوزاعي قال  به إال عارض ٍ

 الغلو والتقصري الشيطان فيه بخصلت ال يبايل أهيام أصاب

إن لكل يشء طرف ووسطاً، فإذا  وأل يعىل بسند رجاله ثقات عن وهب بن منبه قال

إذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان، فعليكم باألوسط من ،أمسك بأحد الطرف مال اآلخر  و

 األشياء

 ﴾لة إىل عنقك وال تبسطها كل البسطوال جتعل يدك مغلو﴿ ىلويشهد هلذا قوله تعا

وال ﴿  وقوله]٦٧الفرقان[﴾ يرسفوا و يقرتوا وكان ب ذلك قواماً﴿  وقوله]٢٩اإلرساء[

إهنا بقرة ال فارض ﴿  وقوله]١١٠اإلرساء[﴾ً وابتغ ب ذلك سبيالجتهر بصالتك وال ختافت هبا

  وكذا حديث االقتصاد]٦٨البقرة[﴾ ذلكعوان ب﴿ وهي الشابة ﴾وال بكر

 وأنشد بعضهم

 ً نجاة وال تركب ذلوال وال صعبا    بأوساط األمور فإهناعليك 

 وقال آخر

  خري األمور الوسط    حب التناهي غلط
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 )٣٣٢ص(املقاصد احلسنة  

ل خمرجه  وقا،¢جازماً بنسبته إىل النبي) ٤/٧٧( واحلديث أورده الغزايل يف اإلحياء قلت 

 العراقي

ان من رواية مطرف بن عبد ا معضال«   »ًأخرجه البيهقي يف شعب اإل

ان برقم   ، واملرفوع إىل النبي ) ٦١٧٦(وهو يف شعب اإل من قول مطرف بن عبد ا

ا ¢صىل ً ضعيف جدا، واملعىن صحيح باعتبار التوسط يف األمور كام أوضح ذلك السخاوي 

  ذلكذكر من شواهد عىل

 »سهَْف نَرَْدق ٌامرؤ عرف َكلََما ه «حديث -٤١٢

  ضعيف

  )١/١٧٤ (»الشفا«أورده القايض عياض يف 

 »مناهل الصفا يف ختريج أحاديث الشفا«وقال السيوطي يف خترجيه 

 »ابن السمعا يف تارخيه من حديث عيل بسند فيه من ال يعرف حاله] رواه[«

ُد وما عُما مح ِ األسامءُْريَخ « حديث-٤١٣  »َدبَ

 ال أصل له

 )٨٧( املقاصد »متهِما عل «وقال السخاوي

إن أحب  «¢قال رسول ا من حديث ابن عمر قال) ٢١٣٢(ويف صحيح مسلم 

 » وعبد الرمحن، عبد اأسامئكم إىل ا

َإذا سميتم فع«  حديث-٤١٤ َ ُ ْ  »اُدوبَ

 موضوع

 عن أبيه عن عبد  أمية بن يعىل الثقفيأمن طريق ) ٢٠/١٧٩( الكبري رواه الطربا يف 

  فذكره¢قال رسول ا  زهري عن أبيه قالأامللك بن 

ال حتل الرواية عنه إال  «، وقال ابن حبانالدارقطين، ضعفه إسامعيلأبو أمية بن يعىل هو 

 )٤/٤٩٣(امليزان  »للخواص

 وقال) ٨/٥٠(جمع  يف املاهليثميواحلديث ذكره 

 ً» وفيه أبو أمية بن يعىل وهو ضعيف جدا،الطربارواه «

ْمي« حديث -٤١٥
ِامن ال يتعلامنِ َِ ََ ٍ مستحَ َ ْ ََومتكرب ُ ُ«  
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  ال أصل له هبذا اللفظ 

ا روى أبو نعيم يف  إ من طريق عيل بن عبد ا عن سفيان عن مسعر ) ٣/٢٨٧(» احللية«و

  »ِّذا العلم ال يتعلمه مستح وال متكربإن ه «قال جماهد

وأورده البخاري معلقاً يف  ورواه أيضاً من طريق سفيان عن ابن أ نجيح عن جماهد به

  ال يتعلم العلم مستحي وال مستكربوقال جماهد باب احلياء يف العلم» الصحيح«

 فهو من قول جماهد 

ة ييق جرير أخرب من سمع أبا العال طرمن) ٢/٢٢٠(» احللية«وروى أبو نعيم أيضاً يف  

 »ال يتعلم مستحي وال متكرب« يقول

 ُوهذا موقوف ضعيف، فيه مبهم 

 »ن عارش قوماً أربع يوماً صار منهمَم« حديث -٤١٦

 ال أصل له 

 » رشهمَنَِم قوم أَةَغم لُن تعلَم« حديث -٤١٧

  ال أصل له

إن،وجوه أقوام يف َشَبنا لَإن« حديث -٤١٨  »لعنهمت قلوبنا لَ و

 ¢ال أصل له من كالم النبي  

ا هو  إ باب املداراة مع ) ٨/٣٨( انظر صحيح البخاري ®من كالم أ الدرداء و

 )١/٢٢٢ (األولياءالناس، وحلية 

ِمن حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه« حديث -٤١٩ ِ
ْ ْ
ِ ْ َ ُ ُ ْ َْ ِ َ ِ ِ ُ« 

  ومعناه صحيحضعيف

 ، وزيد بن ثابت، واحلارث بن هشام، وعيل، واحلس بن عيل، من حديث أ هريرةروي

  وأنس،وأ بكر

  أما حديث أ هريرة

من ) ١٩٢(والقضاعي ) ٢٢٩(وابن حبان ) ٣٩٧٦(وابن ماجه ) ٢٣١٧(فرواه الرتمذي 

  ¢ قال رسول اطريق قرة بن عبد الرمحن عن الزهري عن أ سلمة عن أ هريرة قال

 فذكره

 »غريب« وقال الرتمذي
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إسناده ضعيف، قرة بن عبد الرمحن قال أمحد         وقال ابن مع» ًمنكر احلديث جدا« و

 قال أبو حاتم والنساو» األحاديث التي يروهيا مناكري« زرعةوقال أبو» ضعيف احلديث«

 )٣٧٤-٨/٣٧٣(هتذيب التهذيب » ليس بالقوي«

 منهم اإلمام ،ًحلس مرسالاظ الثقات من أصحاب الزهري عنه عن عيل بن اوقد رواه احلف 

هكذا روى غري واحد من أصحاب الزهري عن الزهري « وقال) ٢٣١٨(، رواه الرتمذي مالك

 » نحو حديث مالك¢عن عىل بن احلس عن النبي

 رسل ضعيفًيعين أن املحفوظ يف هذا احلديث رواية الزهري عن عيل بن حس مرسال وامل 

، حديث رقم له» األربع حديثاً«رفوع الضعيف أورده النووي ضمن وحديث أ هريرة امل 

جامع العلوم «  يف كتابه،وتعقبه ابن رجب وب أنه ضعيف» حديث حسن« ، وقال)١٢(

 فأجاد وأفاد) ٢١٣-٢١٢ص(» واحلكم

وابن ) ١٠٨ (»الصمت« يف وابن أ الدنيا) ٢٨٨١(» األوسطاملعجم «الطربا يف ورواه 

» األمثال«و أبو الشيخ يف ) ٥/١٧٢ (»تاريخ بغداد«واخلطيب يف ) ٤/٢٧٧(» الكامل«عدي يف 

ام الرازي يف ) ٤/٦٤(» طبقات املحدث بأصفهان«ويف ) ٥٣(برقم) ٩١-٩٠ص(  »فوائدال«وَ

 بن عمر من طريق عبد الرمحن بن عبد ا) ٧٤١(»صفة التصوف«وابن طاهر يف ) ٤٨٠-٤٧٩(

  به،سهيل عن أ صالح عن أ هريرة العمري عن

أحاديثه مناكري كان  « وقال أمحدً، عبد الرمحن العمري ضعفوه جدا،وهذا إسناد تالف 

 )٢١٤-٦/٢١٣( هتذيب التهذيب »كان يكذب «وقال أبوحاتم» كذاباً

 عن احلر بن عبد ا براهيمإمن طريق عبد ا بن ) ٧٥٠(» الصمت«أ الدنيا يف  ورواه ابن 

   به،اء عن صفوان بن سليم عن سليامن بن يسار عن أ هريراحلذ

  بل متهم،مرتوك  املدإبراهيموعبد ا بن 

من طريق عبد اجلبار بن أمحد السمرقندي عن ) ٩/١٩٧(» التمهيد«ورواه ابن عبد الرب يف 

عن سعيد بن   عيينة عن زياد بن سعد عن الزهريحممد بن عبد ا بن يزيد املقرئ عن سفيان بن

   به،املسيب عن أ هريرة

 وال مدخل لسعيد بن املسيب يف ،وأما عبد اجلبار فقد أخطأ فيه وأعضل «قال ابن عبد الرب

 »هذا احلديث

) ٣١٩اتََيفَو(للذهبي » تاريخ اإلسالم«ًكرا يف ِوعبد اجلبار هذا  أجد له ترمجة، إال ذ

 )٤٢٢(برقم

  وأما حديث احلس بن عيل
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من ) ٢/١١١(واملعجم الصغري ) ٢٨٨٦(والطربا يف املعجم الكبري ) ١٧٣٧(فرواه أمحد 

  ًطريق عبد ا بن عمر العمري عن الزهري عن عيل بن حس عن أبيه مرفوعاً موصوال هكذا

هتذيب  » وخيالفكان يزيد يف األسانيد « وقال أمحد،عمر العمري ضعيفوعبد ا بن  

 )٥/٣٢٧(التهذيب 

  هلذا احلديث من زياداته املنكرةُهلُْصَوَ وقلت 

 وأما حديث عيل

وابن مجيع يف ) ٣/٣٧(وابن عدي يف الكامل ) ٢/٩(فقد رواه العقييل يف الضعفاء الكبري 

ام ) ٢١٧(معجم الشيوخ   عن من طريق خالد بن عبد الرمحن عن مالك) ٤٧٥-٤٧٤(يف الفوائد و

   به،الزهري عن عيل بن احلس عن أبيه عن جده

ال بأس  «حاتم زرعة وأبو قد وثقه ابن مع وقال أبو،خالد بن عبد الرمحن هو اخلراساو 

  »يف حفظه يشء «إال أن العقييل قال» به

وكذلك رواه خالد بن عبد  «)١٣٨٩(» العلل«قد أعل الدارقطين روايته هذه فقال يف و 

 وقال » وخالد ليس بالقوي،محن املخزومي عن مالك عن الزهري عن عيل بن احلس عن أبيهالر

 »وخالفه أصحاب مالك فأرسلوه عن عيل بن احلس «)١٣/٢٥٨(أيضاً 

 وأما حديث احلارث بن هشام

من طريق حييى بن املتوكل البرصي ثنا حييى بن أ ) ٨٣(يف الفوائد  فرواه أبو احلسن النعايل

  يقول¢سمعت رسول ا رث بن هشام قالأنيسة عن الزهري عن عيل بن احلس عن احلا

 فذكره

 )١٨٥-١١/١٨٣( انظر هتذيب التهذيب  بن أ أنيسة مرتوكحييىو

 وأما حديث زيد بن ثابت

من ) ١٩١(وعنه القضاعي يف مسند الشهاب ) ٨٨٤( فرواه الطربا يف املعجم الصغري  

   به،ابن أ الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه  كثري عنطريق حممد بن

واهتمه ابن » ليس بثقة«  قال ابن مع،حممد بن كثري بن مروان ً،وهذ إسناد ضعيف جدا

 فيه ضعف ،بد الرمحن بن أ الزنادوابن أ الزناد هو ع) ٦/٢٥٦(الكامل  عدي بالوضع

 وأما حديث أ بكر

حدثنا سليامن بن أمحد ثنا أمحد بن حييى ) ٣٩١١(م يف معرفة الصحابة برقم فرواه أبو نعي

ثعلب النحوي ثنا حممد بن سالم اجلمحي ثنا أبو عبيدة معمر بن املثىن عن مالك بن عطية عن أبيه 

  فذكره قال¢حيدث عن رسول ا  سمعت أبا بكر الصديقسمعت أبا رفاعة الفهري يقول
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  ثالثتهم ما وجدت ألحدهم ترمجة، وأبو رفاعة الفهري، وأبوه،مالك بن عطية

 وأما حديث أنس

حدثنا به ) ٣٦-٣٥ص(أبو احلسن اجلرجا يف زياداته عىل سؤاالت السجزي  فقد رواه 

قرأه عليه أبو سعيد الشعيبي   أخربنا أبو عيل حممد بن أمحد بن عروةمسعود بن عيل السجزي قال

حدثنا أبو العباس األصم أخربنا أمحد بن شيبان الرميل حدثنا  اليف جملس أ زكريا احلر ق

   فذكره¢قال رسول ا زهري عن أنس قالسفيان بن عيينة عن ال

 قال احلاكم يف سؤاالت السجزي له برقم ،وفيه أبو عيل حممد بن أمحد بن عروة الكاتب

 عن شيخنا أ َث وحد،تهر بالطلب إال أنه  يش،حممود يف املكاتبة، حسن السرية فيها« )٢٧(

  »بطل عمل سن كثريةُالعباس بحديث ي

 ًفهذا ضعيف جدا

َمن طريق أباء بن جعفر ) ١٠٥٨) (٢/٣٣٨(» الفقيه واملتفقه«اخلطيب البغدادي يف وعند 

ِالنجريمي عن أمحد بن سعيد بن عمر الثقفي عن سفيان بن عيينة عن 
َ  ، بن ميرسة عن أنسإبراهيمِ

 »من فقه الرجل قلة الكالم فيام ال يعين « إال أن لفظ احلديث،به

 بن جعفر كذاب يضع احلديث وأباء 

من طريق أ شافع الطربي، عن بندار بن ) ٧٥٦(» صفة التصوف«ابن طاهر يف  ورواه 

   به،حفص بن ميمون، عن عمه حممد بن حفص، عن أ نعيم، عن سلمة بن وردان عن أنس

ليس  «وقال ابن مع» منكر احلديث ضعيف احلديث « قال أمحد، وردانوسلمة بن 

كان يروي عن أنس أشياء ال « وقال ابن حبان» ضعيف «وقال أبوداود والعجيل والنسا» بيشء

 )١٦١-٤/١٦٠( هتذيب التهذيب »تشبه حديثه

َل الرجل فلُْى الرجَآخ إذا « حديث-٤٢٠ ْألْه عن اسَْسيُُ ُ ، فإنه أوصل وِوممن ه ، أبيهِمْاس وِهِمَ

 »للمودة

 ضعيف

 عن عمران بن مسلم إسامعيلحدثنا هناد وقتيبة قاال أخربنا حاتم بن ) ٢٥٠٣(رواه الرتمذي  

 فذكره ¢قال رسول ا  قال بن سلامن عن يزيد بن نعامة الضبيالقصري عن سعيد

 وقال الرتمذي

هذا الوجه، وال نعرف ليزيد بن نعامة سامعاً من هذا حديث غريب ال نعرفه إال من « 

 »إسناده نحو هذا احلديث، وال يصح ¢ ويروى عن ابن عمر عن النبي¢النبي



٣٢٨ 

 

  مرسلفاحلديثسعيد بن سلامن جمهول، ويزيد بن نعامة ال صحبة له،  

 وقال الرتمذي يف العلل 

 »هو حديث مرسل  عن هذا احلديث فقالإسامعيلسألت حممد بن « 

 أثبت له البخاري خالفاً ملن ظن أن ، ال يثبت ليزيد هذا صحبةالبخاريوهذا يدل عىل أن  

 ه يف ذلكَالصحبة وخطأ

 وأما حديث ابن عمر الذي أشار إليه الرتمذي 

ان كام يف اجلامع الصغري البيهقيفرواه   تفرد به مسلمة « البيهقيوقال ) ٣٣٣( يف شعب اإل

 » وليس بالقويبن عيل بن عبيد ا

 قال املناوي 

، وقال  • الذهبيمسلمة أورده «   ه وغريالدارقطينتعاىل يف الضعفاء واملرتوك

 )١/٢٣٦(فيض القدير  »مرتوك«

ِاملجالس باألمانة«  حديث-٤٢١ َ ُ
ِ َ« 

 ضعيف

 جابر بن عبد ابن أخي ذئب عن أمن طريق ابن ) ٤٨٦٩(وأبو داود ) ٣/٣٤٢ (أمحدرواه  

سفك  املجالس باألمانة، إال ثالثة جمالس« ¢قال رسول ا  قال عن جابر بن عبد اا

 »ج حرام، أو اقتطاع مال بغري حقَْردم حرام، أو ف

  ضعيف جلهالة ابن أخي جابرإسنادهو 

من حديث حس بن عبد ا ) ٥٩٣( كام يف املقاصد القضاعي والديلمي والعسكريورواه  

 مرفوعاً  أبيه عن جده عن عيلنبن ضمرية ع

 وابن ضمرية كذاب 

تحابم«  حديث-٤٢٢ ِا ضاق جملس  ْ َ َ ُ ِْ ٌ
ِ َ َ« 

 ال أصل له

 قال السخاوي 

 )٥٨٢( املقاصد »مرفوعاً به أنس عن ، بال سند،الديلميرواه «

 هو بال سند فهو كال يشء قلت

سعيد العدوي الكذاب عن خراش  أيف نسخة ) ٣/٢٢٦ ( تاريخ بغدادوذكره اخلطيب يف

  بهأنسعن 



٣٢٩ 

 

 ¢يعين النبي » ب أصحابهِْهيلَْجِرً اّ مادَط قَُر ي« حديث -٤٢٣ 

 ًضعيف جدا

 )١/٢٤٨ (»الشفا«أورده القايض عياض يف 

 وقال خمرجه السيوطي

 »رواه الدارقطين يف غرائب مالك عن أنس ووهاه«

 »يينِ دُ أصلُمايل والعقل ُ رأسَُةفِرَْعامل «حديث -٤٢٤

 موضوع

 قال) ١/٢٨٩ (»الشفا«أورده القايض عياض يف 

، والعقل أصل املعرفة رأس مايل« ته فقالنُ عن س¢سألت رسول ا قال وعن عيل«

، والعلم ي، واحلزن رفيقي، والثقة كنز ا أنييس وذكر،يمركب، والشوق ، واحلب أسايسديين

، ، واليق قوي، والزهد حرفتي، والعجز فخري، والرضاء غنيمت، والصرب ردايسالح

 » يف الصالةة عيينرُ، وقيقلُُ، واجلهاد خيبَسَ، والطاعة حيوالصدق شفيع

 »موضوع« وقال خمرجه السيوطي

ِ من جرب القلو أفضلءِ بيشُ ادُما عب« حديث -٤٢٥ ْ  »ِبَ

 ال أصل له

 وقال السخاوي 

 )٥٨٢ص(املقاصد  »يف املرفوعال أعرفه « 

َهتادوا« حديث -٤٢٦ َ حتابواََ َ« 

 ضعيف

 وأم ، وأنس، وعائشة، وعبد ا بن عمر، وعبد ا بن عمرو،روي من حديث أ هريرة 

 ً وروي مرسال، وسهل بن أ سهل، ومعاوية بن احلكم،حكيم بنت وداع اخلزاعية

   طريقان عنهفأما حديث أ هريرة فله

والدوال يف الكىن ) ٦١٤٨(يعىل وأبو) ٥٩٤(خاري يف األدب املفرد الب  رواهالطريق األول

ان ) ٦/١٦٩(والبيهقي يف السنن الكربى ) ١/١٥٠(  )٨١(ويف اآلداب ) ٨٥٦٨(ويف شعب اإل

ام يف الفوائد  الشيخ يف األمثال يف وأبو) ٦٥٧(والقضاعي ) ٤/١٠٤(عدي وابن ) ١٥٧٧(و

من طريق ضامم بن إسامعيل قال ) ٢١/٢٢٥(وابن عساكر يف تاريخ دمشق ) ٢٤٥(احلديث 



٣٣٠ 

 

  فذكره قال¢سمعت موىس بن وردان عن أ هريرة عن النبي

َنعم مفتاح احلاجة اهلدية «وعند أ الشيخ زيادة ْ ِ« 

 »ل عنكمِغوتصافحوا يذهب ال «وعند ابن عساكر زيادة

      وقال الدارقطين» خيطئ «بن حبان وقال ا» بهال بأس « قال مجاعةضامم بن إسامعيل 

وامليزان ) ٤٥٩-٤/٤٥٨( هتذيب التهذيب »ان مرتوكضامم بن إسامعيل عن موىس بن ورد«

)٣٣٠-٢/٣٢٩( 

ضامم  ُدرَفَ وت، وقول ابن حبان خيطئ مع أنه ذكره يف الثقات، له شديدوتضعيف الدارقطين 

الكامل » ال يروهيا غريه « رسد منها ابن عدي طائفة وقالوقد ،يث شديدة الفردية والغرابةبأحاد

  كل ذلك جيعل ضامماً أقرب إىل الضعف منه إىل الثقة؛)٤/١٠٤(

 »يضع احلديث « قال ابن حبان وابن عدي،وزيادة ابن عساكر من رواية برش األنصاري

  فهي زيادة موضوعة)١/٣١١(امليزان 

القضاعي و) ٢٤٥٣(والطياليس ) ٩٢٢٢(وأمحد ) ٢١٣٠( رواه الرتمذي الطريق الثا

ويف مكارم األخالق ) ٢٣٥(ة وابن أ الدنيا يف الرب والصل) ٢٤٦(وأبو الشيخ يف األمثال ) ٦١٥(

 ¢ قال رسول ا قالعن أ هريرة  سعيد بن أ سعيد من طريق أ معرش عن)٣٥٩(

َذهب وحرُهتادوا فإن اهلدية ت«  » الصدرَ

 »ن شاةَسْرِق فِ جارة جلارهتا ولو شْنَرِقَوال حت «الرتمذيوزاد  

   بالغ» وغر الصدر «وعند أمحد والطياليس 

  وأبو معرش اسمه نجيح موىل بين هاشم،هذا حديث غريب من هذا الوجه «وقال الرتمذي

 » حفظهوقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل

-١٠/٤١٩( انظر هتذيب التهذيب  ضعيف، املدنجيح بن عبد الرمحن أبو معرش السندي 

٤٢٢( 

 عىل عزو هذا  عن رواية الرتمذي هلذا احلديث فاقترص•وقد غفل الشيخ األلبا  

 )٦/٤٥(إرواء الغليل  احلديث إىل القضاعي

َالوحر   احلقدَ

  وأما حديث عبد ا بن عمرو

  من طريق حييى بن بكري)٦١٦(عي القضاومن طريقه ) ٨٠(فرواه احلاكم يف علوم احلديث 

وا َهتاد«  قال¢عن ضامم بن إسامعيل عن أ قبيل املعافري عن عبد ا بن عمرو أن النبي

 » وأما بالتخفيف فهو من املحاباة،هو بالتشديد من احلب «قال احلاكم »واحتاب



٣٣١ 

 

 من رواية ضامم بن إسامعيل وهو ضعيف كام تقدم يف حديث أ هريرة وهو

 وأما حديث عبد ا بن عمر

حدثنا سليامن بن ) ٢٤٧٦ (»ةنالرتغيب والرتهيب لقوام الس«فرواه أبو القاسم األصبها يف 

 حدثنا أبو بكر بن مردويه حدثنا أمحد بن حممد بن الرسي حدثنا املنذر بن حممد بن إبراهيم

 بن عبد اجلبار عن أبيه عن العوام املنذر حدثنا إسامعيل بن إسحاق الراشدي حدثنا حممد بن داود

 »هتادوا حتابوا «¢قال رسول ا بن حوشب عن ابن عمر قال

 وقال مرة» ليس بثقة « قال ابن مع، داود بن عبد اجلبار،وهذا موضوع هبذا اإلسناد

 )٢/١٠(امليزان  »مرتوك «وقال النسا» منكر احلديث «وقال البخاري» يكذب«

األلبا عن حديث ابن عمر هذا فلم يذكره يف خترجيه هلذا احلديث يف وغفل الشيخ  

 نصب الراية اإلرواء، مع أن الزيلعي ذكره يف خترجيه هلذا احلديث يف

 وله وجه آخر

  حدثنا حممد بن أمن طريق هشام بن عامر قال) ٢/٣٠١(رواه ابن حبان يف املجروح   

تصافحوا فإن التصافح «  قال¢فع عن ابن عمر عن النبيعة من أهل أذرعات عن ناِْزيَعالز

 »يذهب السخيمة، وهتادوا فإن اهلدية تذهب الغل

كان ممن يروي املناكري عن املشاهري حتى إذا « يف حممد بن أ الزعيزعة وقال ابن حبان

َسمعها من احلديث صناعته ع دجال من  «وقال فيه أيضاً » ال جيوز االحتجاج به، أهنا مقلوبةَِملَ

 »الدجاجلة كان يروي املوضوعات

  طريقان عنهافله وأما حديث عائشة

الشيخ وأبو) ١/١٤٣(والدوال يف الكىن ) ٧٢٤٠( رواه الطربا يف األوسط الطريق األول 

من طريق املثىن أ حاتم عن عبيد ا بن العيزار عن القاسم بن ) ١٢٥(يف األمثال يف احلديث 

 وهاجروا تورثوا ،هتادوا حتابوا «¢ قال رسول ا بكر عن عائشة قالتحممد بن أ

اهتم  »ًأوالدكم جمدا، وأقيلوا الكرام ع

رواه الطربا يف األوسط وفيه املثىن أبو « وقال) ٤/١٤٦( وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد

 )٤/١٤٦(املجمع » حاتم  أجد من ترمجه، وكذا عبيد ا بن العيزار

ال يتابع عىل « حاتم قال العقييلثىن بن بكر أبواملف  هذا ذهول شديد من اهليثميقلت 

وامليزان ) ٤/٢٤٨(الضعفاء الكبري  »جمهول «وقال الذهبي» مرتوك «وقال الدارقطين» حديثه

 ثىن مرتجم يف هذه الكتب الثالثةاملف) ٥/١٤(ولسان امليزان  ) ٣/٤٣٤(

 قال حييى القطان «وقال) ٥/٣٩٤(ار ترمجه البخاري يف التاريخ الكبري وعبيد ا بن العيز 



٣٣٢ 

 

 حاتم يف اجلرح وكذا ترمجه ابن أ »سمع منه املثىن أبو حاتم ومحاد بن سلمة كان ثقة

 )٥/٣٣٠(والتعديل 

تعقب اهليثمي يف جهله باملثىن و يتعقبه بشأن ) ٤/٤٥(والشيخ األلبا يف إرواء الغليل  

   بن العيزاربيد اع

 فهذا شأن كل ،ُ ولست بسا من أوهام وأغالط،وتتبع مثل هذا من هؤالء األفاضل يطول

 وا حسبنا ،ُ وحسبنا أن نصيب يف جممل ما نكتب،من يتعاطى التصنيف يف هذا العلم الرشيف

 وبه نتأيد

  واخلالصة أن هذا الوجه ضعيف لضعف املثىن بن بكر 

القضاعي  ومن طريقه) ٢٠ (بن مجيع الصيداوي يف معجم الشيوخ رواه ااالطريق الث

من طريق حممد بن عبد ) ٤٦٠(وابن املقرئ يف املعجم ) ٤/٨٨(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٦١٩(

 قال رسول عن عائشة قالت النور حدثنا أبو يوسف األعىش حدثنا هشام بن عروة عن أبيه

 »ذهب الضغائنهتادوا فإن اهلدية ت «¢ا

 ) ٤/٤٥٦( امليزان » رجل سوء،كذاب « قال األزدي؛وأبو يوسف األعىش

 ذكره الذهبي يف امليزان ، يروي عن هشام بن عروة،ولعله هو نفسه أبو يوسف املديين

 » ليس بثقة بن معحييىقال  «وقال) ٤/٥٨٩(

أعله بأحد شيوخ حممد بن و) ٢/٧٥٣(وهذا احلديث ذكره ابن اجلوزي يف العلل املتناهية 

ولكن قد رواه » ليس بثقة « قال الدارقطين،عبد النور، وهو أمحد بن احلسن املعروف بدبيس

 بتعصيب اجلناية هو أبو يوسف وىلَفاأل ،أيضاً حممد بن أمحد احلكيمي عن حممد بن عبد النور

 األعىش

 وأما حديث أنس

ان فرواه البيهقي يف شعب القاسم وأبو) ١/٩١( أخبار أصبهان يم يف وأبونع)٨٥٦٩( اإل

 من طريق بكر بن بكار ثنا عائذ بن رشيح احلرضمي )٢٤٨٣(ها يف الرتغيب والرتهيب األصب

 ، هتادوا فإن اهلدية تذهب السخيمة،يا معرش املأل« ¢ قال رسول اقال عن أنس بن مالك

 » لقبلت-شك عائذ -  كراع أو ذراعهدي إيلُ أ ولو،ولو دعيت إىل كراع ألجبت

 وبكر بن بكار وعائذ بن رشيح كالمها ضعيف

 رواه ،به  بكر  ينفرد به فقد تابعه محيد بن محاد بن أ اخلوار ثنا عائذ بن رشيحْولكن

 هتادوا فإن اهلدية تستل ،يا معرش األنصار «ولفظه) ٢/٢٧٨(ابن عدي و) ٧٥٢٩(البزار 

 » ولو دعيت إىل ذراع ألجبت،هدي إيل كراع لقبلتُأ وا لو ، وتورث املودة،السخيمة



٣٣٣ 

 

 رواه ابن الفضل بن موىس الشيبا عن عائذ بن رشيح عن أنس بن مالك بهوتابعه أيضاً 

يا يف مكارم األخالق وابن أ الدن) ٢٤٤(وأبو الشيخ يف األمثال ) ٢/١٩٥(حبان يف املجروح 

ثةن اهلدي هتادوا فإ،يا معرش من حرض« ولفظه) ٣٦٩( السخيمة وتورث   تذهب؛ قلت أو ك

 »املودة

  فانحرصت علة هذا احلديث يف ضعف عائذ بن رشيح

 صحيح من طرق أخرى يف الصحيح» لو أهدي إيل كراع لقبلت «وقوله

 وأما حديث أم حكيم بنت وداع اخلزاعية

وأبو نعيم يف معرفة ) ٣٦٨(وابن أ الدنيا يف مكارم األخالق ) ٦١٨(فرواه القضاعي 

عن صفية بنت جرير عن أم  حبابة بنت عجالن عن أمها أم حفصة من طريق )٧٩٠٤(الصحابة 

 احلب ُفعَضُهتادوا فإنه ي«  يقول¢ سمعت رسول اقالت حكيم بنت وداع اخلزاعية

ِيضعف[ »ويذهب بغوائل الصدر  ]َيعين جيعله مضاعفاً، يعين يزيده ُ

 )٦٠٨ ،٦٠٥/ ٤(وانظر امليزان   جمهوالت، وصفية،أمها و،حبابةو 

 وأما حديث معاوية بن احلكم

من طريق عيل بن عمر احلافظ الدارقطين حدثنا ) ٢١/١٨(فرواه ابن عبد الرب يف التمهيد  

عيل بن حممد بن أمحد املرصي حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن بحري حدثنا أ حدثنا مالك عن ابن 

  يقول¢ سمعت رسول ا سلمة بن عبد الرمحن عن معاوية بن احلكم أنه قالشهاب عن أ

 »هتادوا فإنه يضاعف الود ويذهب بغوائل الصدر«

 وال ِ و يكن بالريض،تفرد به ابن بحري عن أبيه عن مالك «)الدارقطين(قال أبو احلسن 

 »يصح عن مالك وال عن الزهري

 وقد تقدم حري كذابحممد بن عبد الرمحن بن ب قلت 

 وأما املرسل من هذا احلديث فخمسة

تصافحوا يذهب الغل، وهتادوا  «¢ قال رسول ا مرسل عطاء اخلراسا قالاألول

 »حتابوا، وتذهب الشحناء

  )٢٤٧(وعنه عبد ا بن وهب يف اجلامع ) ٢/٩٠٨(أخرجه مالك يف املوطأ  

 ومع إرساله فعطاء اخلراسا ضعيف

أخرب أسامة ) ٢٤٦( رواه عبد ا بن وهب يف اجلامع ، مرسل عمر بن عبد العزيزالثاو

  قال¢ أن رسول اعن أبيه ز بن عمر بن عبد العزيز حدثين عبد العزيقال بن زيد

 » وهتادوا تذهب الشحناء،تصافحوا يذهب الغل«



٣٣٤ 

 

  إرساله فأسامة بن زيد الليثي فيه كالمومع  

 )٣٦٠( مكارم األخالق وابن أ الدنيا يف) ٦١٧( رواه القضاعي ،رسل مكحول موالثالث

 أن -وكان من كابلستان وكان موىل هذيل -من طريق كوثر بن حكيم عن مكحول الدمشقي 

 » فإن اهلدية تذهب بالسخيمة،هتادوا بينكم«  قال¢رسول ا

أحاديثه بواطيل ليس  «محدوقال أ» ضعيف « قال ابن مع؛ومع إرساله فكوثر بن حكيم

 )٣/٤١٦( امليزان »مرتوك« وقال الدارقطين» ضعيف «وقال أبوزرعة» بيشء

َ مرسل زعبلوالرابع ْ وروى أبو موىس  «قال )٣/١٦٣( ذكره ابن حجر يف التلخيص احلبري ،َ

دية تذهب  فإن الزيارة تنبت الود واهل،تزاوروا هتادوا « يرفعهزعبلاملديين يف الذيل يف ترمجة 

 »وهو مرسل وليست لزعبل صحبة »السخيمة

َزعبل «فقال) ٢/٥٣٥(وزاده بياناً يف اإلصابة  ْ  تابعي ، جعفرِدة وزان بع مهملة ثم موح،َ

ا أورده اخلطيب يف تكملة املؤتلف بسند ال بأس به ، أرسل شيئاً،جمهول  فذكره أبو موىس متعلقاً 

  احلديث» هتادوا وتزاوروا «¢ قال رسول ا عن زعبل قالإىل أ قدامة احلارث بن عبيد

 » من الصحابة وال من كبار التابعًوأبو قدامة  يلق أحدا قلت

 له تابعي جمهول وهو زعبلِسرُ وم،وخالصة هذا أنه مرسل

االستيعاب يف معرفة « فقد قال ابن عبد الرب يف ، مرسل سهل بن أ سهلواخلامس 

 روى عنه سعيد  حديثه عن أهل مرصٌرجَُخم« سهل بن أ سهل يف ترمجة) ١/٢٠١( »األصحاب

 »ذهب األضغانُهتادوا فإهنا ت«  أنه قال¢بن أ هالل عن النبي

 »ً وسعيد  يلق أحدا من الصحابة،سهل تابعي أرسل« )٣/٣٠٢(قال ابن حجر يف اإلصابة 

ابن وهب قال أخرب يونس بن يزيد  طريق من) ٢١/١٨(وروى ابن عبد الرب يف التمهيد 

 »ذهب السخيمةُ فإن اهلدية ت،بينكمهتادوا  « قال¢ بلغنا أن رسول اعن ابن شهاب قال

  والبالغات ضعيفة النقطاعها،وهذا بالغ 

  بعض الضعفاء من حديث أنس وغريهُهلََصَ و،ٌوالذي يظهر أن احلديث يف أصله مرسل 

َبت من عىص اَما عاق«  حديث-٤٢٧ َ َ َْ ِ ِ فيَكَْ ِثل أن تطيع ا فيهِ ِ َ َ ْ
ِ ُ ْ َ ِ ْ« 

 مرفوعاً ال أصل له

ان    بعض إخوا كتب إيل  قالاملسيبعن سعيد بن ) ٧٩٩٢(وعند البيهقي يف شعب اإل

 وال تظنن ،أن ضع أمر أخيك عىل أحسنه ما  يأتك ما يغلبك« ¢من أصحاب رسول ا

م فال َه، ومن عرض نفسه للتً وأنت جتد له يف اخلري حممالً مسلم رشاٍامرئبكلمة خرجت من 



٣٣٥ 

 

ثل أن تطيع  يلومن إال نفسه، ومن كتم رسه كانت اخلرية يف يديه، وما كافأت من عىص ا فيك 

 »ا فيه

 وهو مع ذلك موقوف واإلسناد إىل ابن املسيب مظلم 

 »مُهُمِ خادِومَ القُديَس« حديث -٤٢٨

 ضعيف

 والنعامن ،وعيل ،وسهل بن سعد ،أنس و،روي من حديث عقبة بن عامر 

 فأما حديث عقبة بن عامر

 ى بن أكثم عنحييمن طريق ) ١٧(برقم » آداب الصحبة«فرواه أبو عبد الرمحن السلمي يف  

كثم مع  بن أيحيى به، وفيه قصة لمرفوعاًعامر  اخلليفة املأمون عن أبيه عن جده عن عقبة بن

 املأمون

 يرسق احلديث، ولذلك رماه ابن مع ، بن أكثم غري حممود الروايةحييى ، ضعيفإسنادهو 

 )١١/١٨٠(» هتذيب التهذيب« انظر ترمجته يف بالكذب

 »ويف سنده ضعف وانقطاع «)٣٩٥ص (» املقاصد احلسنة«وقال السخاوي يف  

ى بن أكثم قال حدثين حييآخر عن  جهمن و) ١٠/١٨٧(» تاريخ بغداد«ورواه اخلطيب يف  

قال حدثين  عكرمة عن ابن عباس  حدثين املهدي قال حدثين املنصور عن أبيه عنقالالرشيد 

 عن جرير عن عكرمة عن ابن عباس فجعله  بهمرفوعاً ،جرير بن عبد ا

  أنسوأما حديث 

برقم » جزئها« عبد الصمد يف ى بنتَبِْيبو )٢٧(برقم » األربع الصوفية«نعيم يف  فرواه أبو 

  قال بن مالكأنس عن عن محيد عن ابن املبارك ن ساحدثنا سلم ب  طريق حم بن نوحمن )٨٨(

خادم القوم  «د بيبىوعن » وساقيهم آخرهم رشباً،سيد القوم خادمهم« ¢قال رسول ا

 »سيدهم

اجلرح «أ حاتم يف  جمهول، ترمجه ابن  حم بن نوح البلخيً، ضعيف جداإسنادهو 

 وسلم بن سا البلخي ضعفوه واهتمه ً و يذكر فيه جرحاً وال تعديال)٣/٣١٩(» والتعديل

  )٢/١٨٥(» االعتدالميزان «انظر  أبوزرعة بالكذب

إن  «من حديث أ قتادة ولفظه) ٦٨١( رواه مسلم برقم ،وأما شطر احلديث الثا فصحيح 

   يف خرب طويل»ساقي القوم آخرهم رشباً

َوقد وهم من عزا حديث َ
الرتمذي من حديث أ  إىل ابن ماجه أو» د القوم خادمهمسي« ِ



٣٣٦ 

 

ا الذي عند الرتمذي ،قتادة إ  »ساقي القوم آخرهم رشباً «)٣٤٣٤(وابن ماجه  )١٨٩٤( و

شقيق  بن عبد ا الفاريانا حدثنا أمحدث وحد«  قال)٨/٥٣(» احللية«روى أبونعيم يف و

 سمعت رسول  قالأنس بن أدهم عن عباد بن كثري عن احلسن عن إبراهيم عن إبراهيمبن 

  من كان خادماًرينِ واآلخِس األولوإذا كان يوم القيامة نادى مناد عىل رؤ « يقول¢ا

م تشئ وادخلوا اجلنة أنتم ومن ، غري خائفللمسلم يف دار الدنيا فليقم وليمض عىل الرصاط آمناً

 يف الدنيا هو سيد القوم يا ويح اخلادم «¢ وقال» فليس عليكم حساب وال عذاب،من املؤمن

 »يف اآلخرة

 » بالوضعً مشهوراوكان وضاعاً هذا مما تفرد به الفاريانا بوضعه «قال أبونعيم

 آفته الفاريانا  لكن، وعباد بن كثري مرتوكقلت

 وأما حديث سهل بن سعد

ان«لبيهقي يف  رواه افقد  أنا أبو طاهر » التاريخ« عن احلاكم يف )٨٠٥٠(رقم ب» شعب اإل

نا عيل بن عبد الرحيم الصفار نا عيل بن حجر السعدي نا عبد العزيز بن أ   بن احلسأمحد

 فمن ،سيد القوم يف السفر خادمهم« ¢قال رسول ا عن أبيه عن سهل بن سعد قال حازم

  »وه بعمل إال الشهادةخدمة  يسبقسبقهم ب

 وشيخه عيل بن عبد الرحيم الصفار،  أجد هلام ، بن احلس شيخ احلاكمأمحدوأبو طاهر  

  ترمجة

 عن أبيه عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم )٢٠٧(برقم » اجلهاد«وروى عبد ا بن املبارك يف 

 »سيد القوم خادمهم يف السفر«  قال¢أن رسول ا

 بن زيد بن أسلم ضعيف  فعبد الرمحن؛ًونه مرسالوهذا مع ك 

 وأما حديث عيل

»  املسلسلةاألحاديثالعجالة ب«فقد ذكره أبو الفيض حممد بن ياس الفادا امل يف  

  زين العابدين عيل ثين أ احلس يعين السبط ثين أ عيل بن أ طالب قال إىلإسنادهب )١/٧٣(

  »وم خادمهمسيد الق «¢قال رسول ا

ٌ رواة ا أعلم َ ومن دون زين العابدين،إسناده باألحاديثوقد ذكره ضمن طائفة من 

  من حديث عيل الفاداإسناد من غري  و أجده،فيه جماهيل فاإلسناد ،بحاهلم

 النعامن وأما حديث

بين سعد  وفد يف حديث )٣/٢٦٧ (»السرية احللبية«فقد ذكره عيل بن برهان الدين احللبي يف  

  مرتوكو وهو من رواية الواقدي وه،¢ رسول ا عىلبن هذيم



٣٣٧ 

 

  من أهل بيتهٍدََح زوجته أو أُقلُُ خَساء  أوُُهت عىل أحدكم دابَْتبَعَْصإذا است« حديث -٤٢٩

 »ِِهنُُذأ ن يفذَفليؤ

 ضعيف

  جه احلافظ العراقيوقال خمر) ٢/١٩٥ ( يف اإلحياءأورده الغزايل

بن عيل بن أ طالب بسند يف مسند الفردوس من حديث احلس اه أبو منصور الديلمي رو«

 »ضعيف نحوه

 »ذنيهُنوا يف أ فأذ،نسان أو دابة من إُهُقلُُمن ساء خ« )٣/٥٥٨(الفردوس  لفظه كام يفو

 قال حدثنا سليامن إبراهيمحدثنا أمحد بن  )٦٤(وأخرج الطربا يف املعجم األوسط برقم 

 بن عطاء املحار قال حدثنا حممد بن عبد ا  الدمشقي قال حدثنا احلكم بن يعىلبن عبد الرمحن

من من ساء خلقه « ¢ قال رسول ا خلف عن أنس بن مالك قالبن عبيد بن عمري عن أ

  »]٨٣آل عمران[﴾أفغري دين ا يبغون﴿ وا يف أذنيهؤالرقيق والدواب والصبيان فاقر

 »ال يروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد «طرباقال ال

 وقال) ٨/٢٦(وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

 »د ا بن عقيل بن عمري وهو مرتوك يف األوسط وفيه حممد بن عبرواه الطربا«

عنده « وقال البخاري» وك احلديثرتم« واحلكم بن يعىل بن عطاء، قال أبو حاتم قلت

 )١/٥٨٣ (االعتدالميزان  »عجائب

  موضوع هبذا السندفاحلديث

 ر احلاجةربط اخليط باإلصبع لتذك حديث -٤٣٠

 موضوع

 قال السخاوي

أبو يعىل من جهة سا بن عبد األعىل أ الفيض عن نافع عن ابن عمر أن النبي كان ] رواه[«

، وسا  وكذا هو يف رابع اخللعيات ليذكرهاإذا أشفق من احلاجة أن ينساها ربط يف أصبعه خيطاً

 إنه  سألت أ عنه فقال فقال ابنه، بل اهتمه أبو حاتم هبذا احلديث، ابن حبان بالوضعرماه

 وروى ابن شاه يف  إنه انفرد به وقد قال الدارقطين يف األفرادباطل وسا ضعيف وهذا منه

  منكرة وال أعلم شيئاً-يعين يف الطرف -انيده  ومجيع أس ثم قال،الناسخ له النهي عنه وكذا فعله

ه يوالبن عد منها صحيحاً  بسند ضعيف عن واثلة أن النبي كان إذا أراد حاجة أوثق يف خا

 عن عبد الرمحن بن احلارث عن عياش إبراهيموللدارقطين يف األفراد من حديث غياث بن  خيطاً



٣٣٨ 

 

 ؟ فقلت ما هذا رأيت يف يد النبي خيطاًيج قالبن أ ربيعة عن سعيد املقربي عن رافع بن خد

  )٣٦٢ص(حلسنة ا املقاصد » تفرد به غياث وقالستذكر بهأ قال

  كذابإبراهيم غياث بن قلت

ِقوا السوط حيث يراه أهل البيتَعل« حديث -٤٣١ ُ ْ َ ُ ََ َ ُ ْ َْ ٌ فإنه هلم أدب،ُ َ َ« 

 ضعيف

 بر وجا، وابن عمر،روي من حديث ابن عباس 

 فأما حديث ابن عباس فله عنه ستة طرق

من طريق سالم بن سليامن ) ٤٣٨٢(واألوسط ) ١٠٦٧١( رواه الطربا يف الكبري األول 

قال حدثنا عيىس بن عيل وعبد الصمد بن عيل عن أبيهام عيل بن عبد ا بن عباس عن أبيه ابن 

 فذكره ¢قال رسول ا عباس قال

 )٣/٣٠٩(الكامل  »منكر احلديث« املدائين الرضير قال ابن عديسالم بن سليامن هو  

من طريق احلسن ) ١٠٦٧٠(وعنه الطربا ) ٢٠١٢٣( رواه عبد الرزاق يف املصنف الثا 

 ¢قال رسول ا بن عامرة عن داود بن عيل بن عبد ا بن عباس عن أبيه عن جده قال

 »السوط حيث يراه أهل البيت قواعل«

 احلسن بن عامرة كذاب 

من طريق ) ٣/٩٠(وابن عدي ) ١٠٦٧٢(والبزار ) ١٠٦٦٩( رواه الطربا يف الكبري الثالث 

  قال¢ابن أ ليىل عن داود بن عيل بن عبد ا بن عباس عن أبيه عن جده أن رسول ا

 »قوا السوط حيث يراه أهل البيتعل«

 وابن أ ليىل يسء احلفظ 

من طريق قيس بن الربيع عن داود بن عيل عن أبيه عن ابن ) ٣/٩٠(واه ابن عدي ر الرابع 

 »اجعلوا السوط حيث يراه أهل البيت «¢ قال رسول اعباس قال

ا هو قيس عن ابن أ ليىل عن  «قيس بن الربيع أيضاً يسء احلفظ، ولكن قال ابن عدي  إ

 »داود

  احلفظ عن يسء احلفظ فقد اجتمع يف إسناده رواية يسءقلت 

من طريق عمرو بن مسعدة قال سمعت ) ١٢/٢٠٣( رواه اخلطيب يف تاريخ بغداد اخلامس 

املأمون أمري املؤمن يقول حدثين أ عن أبيه عن عمه عبد الصمد بن عيل بن عبد ا بن عباس 

يت فإنه أدب علقوا السوط حيث يراه أهل الب «¢قال رسول ا عن أبيه عن ابن عباس قال



٣٣٩ 

 

 »هلم

عمرو بن مسعدة كاتب املأمون جمهول احلال، ترجم له اخلطيب يف التاريخ وذكر هذا  

ليس  « وعبد الصمد بن عيل قال الذهبيًاحلديث يف ترمجته و يذكر فيه جرحاً وال تعديال

 )٢/٦٢٠(امليزان  »بحجة

 قال حدثنا إرسائيلاق بن أ حدثنا إسح) ١٢٣٤(رواه البخاري يف األدب املفرد  السادس 

 أمر بتعليق ¢النرض بن علقمة أبو املغرية عن داود بن عيل عن أبيه عن ابن عباس أن النبي

 السوط يف البيت

هتذيب التهذيب  »ليس بيشء« وقال النسا» جمهول« حاتمالنرض بن علقمة قال أبو 

)١٠/٤٤٣( 

 وأما حديث ابن عمر

 إبراهيمحدثنا حبيب بن احلسن ثنا عبد ا بن ) ٧/٣٣٢ (األولياءنعيم يف حلية فرواه أبو 

األكفا ثنا إسحاق بن هبلول ثنا سويد بن عمرو الكلبي ثنا احلسن بن صالح عن عبد ا بن 

 »قوا السوط حيث يراه أهل البيتعل «¢قال رسول ا دينار عن ابن عمر قال

 عىل تضعيفه ملا وأرص» ضعيف « وقال الربقاه اخلطيب وأبو نعيمحبيب بن احلسن وثق 

 مما يدل عىل أنه أعلم بحاله، ومع هذا فال حيتمل منه هذا التفرد هبذا اإلسناد من هذا ،روجع فيه

  الوجه

 والصغري برقم )١٨٦٩(واألوسط برقم ) ١١/٩٢(عجم الكبري وقد أخرج الطربا يف امل

ن طريق إسحاق بن هبلول األنباري القايض حدثنا سويد م) ٧/٣٣٢(وأبونعيم يف احللية ) ١١٤(

 قال رسول  عن ابن عمر قالسن بن صالح عن عبد ا بن دينار عن احل،بن عمرو الكلبي

  »©م يف ا ُهْفَِخال ترفع العصا من أهلك وأ« ¢ا

حلسن إال  يرو هذا احلديث عن عبد ا بن دينار إال احلسن، وال عن ا «وقال الطربا

 »سويد، تفرد به إسحاق بن البهلول

 ألصبهاوكذا قال أبونعيم ا

 )١/٤١٧(علل احلديث  »هذا حديث كذب« حاتمقال أبوو

يه ل احلديث أخطأ فيه حبيب بن احلسن، وامل األخري قد حكم ع أن هذا هو مفالظاهر

 كام ترىأبو حاتم بأنه كذب 

حدثنا موىس بن عيىس ) ٢٠/٨٢ ( يف املعجم الكبريا أخرجه الطرب،روي بإسناد آخروقد 

بن املنذر احلميص، حدثنا حممد بن املبارك الصوري، حدثنا عمرو بن واقد، عن يونس بن ميرسة 



٣٤٠ 

 

، عن معاذ بن جبل أن رجال ، عل ، قالًبن حلبس، عن أ إدريس اخلوال  ًمين عماليا رسول ا

إن ح ترشك با شيئاًال« لت اجلنة، قالإذا ما عملته دخ ، وأطع والديك وإن أخرجاك من َقترُ و

، فإنه من ترك الصالة ً الصالة متعمدامالك، وال ترشب اخلمر، فإهنا مفتاح كل رش، ال ترتكن

، ال تنازع األمر أهله وإن رأيتًمتعمدا ولك، َ لك، أنفق عىل أهلك من طه أنَ برئت منه ذمة ا

، ال تغلل، ال تفر من الزحفم يفُهْفَِخأوال ترفع العصا عنهم،   » ا

 عمرو بن واقد الدمشقي مرتوك وقد رمي بالكذب

 ¢من حديث أميمة موالة رسول ا) ٢٤/١٩٠(أخرجه الطربا أيضاً يف الكبري و

 »مرتوك احلديث« ضعفه اجلمهور وقال النساويف سنده يزيد بن سنان الرهاوي 

 وأما حديث جابر

 قال رسول  من طريق عباد بن كثري عن أ الزبري عن جابر قال)٣٣٦(/واه ابن عدي فر 

 »ًرحم ا عبدا علق يف بيته سوطاً يؤدب به أهله« ¢ا

 عباد بن كثري هو الثقفي مرتوك احلديث 

ْزر غباً تزدد«  حديث-٤٣٢ َ ْ َ ّ
ِ

ْ ّحباً ُ ُ« 

 ضعيف

 عمر، وعبد ا بن عمرو، وأ ذر، وحبيب بن  وعبد ا بن،روي من حديث أ هريرة 

 مسلمة الفهري، وعائشة

 أما حديث أ هريرة فله عنه اثنا عرش طريقاً

 الطريق األول

) ٤/١٠٨(وابن عدي ) ٣/٣٢٢( نعيم يف احلليةوأبو) ٢/٢٢٤(والعقييل) ٩٣١٥(رواه البزار  

ْزر « ¢قال يل رسول ا من طريق طلحة بن عمرو احلرضمي عن عطاء عن أ هريرة قال ُ

ّغباً تزدد حباً ُّ ْ َ ْ َ ِ« 

 » حديث صحيح¢عن النبي)زر غباً تزدد حباً(ليس يف  «وقال البزار 

  طلحة بن عمرو احلرضمي مرتوكقلت

من طريق منصور بن إسامعيل ) ٤/١٩٢(والعقييل ) ٥٦٤١(ورواه الطربا يف األوسط  

  عن عطاء بهاحلرا عن ابن جريج وطلحة بن عمرو

 وقال العقييل

ا يعرف بطلحة بن عمرو، وتابعه ،ال يتابع عليه«  حفوظ من حديث ابن جريج، وإ  ليس 
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 »قوم نحوه يف الضعف

قالت عائشة لعبيد بن  ثم ساق العقييل من طريق أ جناب عن عطاء بن أ رباح قال 

نعك من زيارتنا؟ قال عمري َملا قال القائل ما  ّر غباً تزدد حباًُ زِ ّ ُْ ْ َ ْ َ ِ 

ا، ستأذنا أنا وعبيد بن عمري إىل عائشة، فانطلقت ومن طريق أ مسعود عن عطاء قال 

نعك من زيارتنا عىل عبيد بن عمري، فقالت لهْ لنا، فأقبلتْفأذنت ّزر غباً   قول األول؟ قال ما  ْ
ِ ُ

ّتزدد حباً ُ ْ َ ْ َ  

 قال العقييل 

 »ة طلحة احلديثوهذا أوىل من رواي« 

 الطريق الثا

من طريق سليامن بن كران الطفاوي ثنا ) ٣/٢٩١(وابن عدي ) ٢/١٣٨(رواه أيضاً العقييل  

 فذكره  قال¢مبارك بن فضالة عن احلسن عن أ هريرة عن النبي

وكذا هو « كران، وقال)٢/٢٢١(وضبطه يف امليزان   كرازسليامن بن وعند العقييل 

  وبعضهم ضبطه كراز، براء مثقلة وزاي،دي يف الضعفاء للعقييل، وهى نسخة عتيقةبالنون عن

 »قال أبو احلسن القطان ذلك وصوبه

إذا انضم إىل ذلك ما يف الكامل ترجح أنه كران بالنونقلت    و

 وسليامن بن كران هذا قال العقييل 

 »الغالب عىل حديثه الوهم« 

 وقال ابن عدي

 » ال بأس بهاًتمل عن مبارك بن فضالة، ألن مباركواحلديث ال حي«

 ،عدي حيمل سليامن بن كران تبعة نكارة هذا احلديث دون مبارك، ومبارك فيه كالم فابن

 واحلسن ال يصح له سامع من أ هريرة

 وقال العقييل عقب هذا احلديث

 » يشء يثبت¢وليس يف هذا الباب عن النبي«

 الطريق الثالث

رص ثنا روح بن صالح ثنا ابن ) ٣/١٤٦(بن عدي رواه ا  من طريق عيىس بن صالح املؤذن 

  فذكره¢ هريرة قال رسول ا أهليعة عن األعرج وأ يونس عن

 وقال ابن عدي 

حفوظ«  عروف، وروح بن صالح ،ليس   ولعل البالء فيه من عيىس هذا فإنه ليس 



٣٤٢ 

 

 »ضعيف، ويف بعض حديثه نكرة

 لرابعالطريق ا

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد الرمحن بن سعيد بن أيوب ) ١٧٧٥(رواه الطربا يف األوسط  

السكري احلميص قال حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن عطاء بن أ رباح عن أ هريرة 

   فذكره¢قال رسول ا قال

، وهو أمحد بن  وكذا أمحد ش،عبد الرمحن بن سعيد بن أيوب  أجد له ترمجة  يخ الطربا

  حممد بن أ موىس األنطا

 الطريق اخلامس

من رواية حممد بن عثامن أ عمرو القريش عن ) ٢/٢٩٤(ذكره ابن حبان يف املجروح  

 عطاء بن أ رباح عن أ هريرة به

 »حممد بن عثامن منكر احلديث ال جيوز االحتجاج بخربه «قال ابن حبان 

 سادسالطريق ال

من ) ٦/٥٧(ورواه اخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٢/٣٢٠(ذكره ابن حبان أيضاً يف املجروح  

 طريق حممد بن خليد حدثنا عيىس بن يونس عن األوزاعي عن عطاء عن أ هريرة به

 »حممد بن خليد ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد «وقال ابن حبان 

 )٢/٢٢٥ ( الكبريالضعفاء »حلديثحممد بن خليد يضع ا« وقال العقييل 

 الطريق السابع

من طريق برش بن عبيد الداريس حدثنا يزيد بن عبد ا القريش ) ٢/١٥(رواه ابن عدي  

 عن عطاء عن ابن عمر وعن أ هريرة به

 وقال ابن عدي 

ة«   »ِّ ب الضعف،برش بن عبيد أبو عيل الداريس منكر احلديث عن األ

 )١/٣٢٠( امليزان به األزدي وكذقلت 

 الطريق الثامن

  من طريق حممد بن عبد امللك عن عطاء عن أ هريرة به) ٦/١٥٩(رواه ابن عدي  

  منكر احلديث مرتوك،وحممد بن عبد امللك هو األنصاري أبو عبد ا

 الطريق التاسع

اسا عن إسامعيل بن من طريق عبد امللك الذماري عن زهري اخلر) ٣/٢٢٢(رواه ابن عدي  

 وردان عن أ هريرة به



٣٤٣ 

 

 وعبد امللك الذماري وزهري اخلراسا كالمها ضعيف 

 الطريق العارش

من حديث عون بن سنان بن احلكم عن أبيه ) ٣٧٧(رواه اخللعي يف فوائده كام يف املقاصد  

 عن حييى بن عتيق عن حممد بن سريين عن أ هريرة به

 ولعل السخاوي أخطأ يف نقله، وهو عون بن ،كم  أجده وال أباهعون بن سنان بن احل 

 احلكم بن سنان

 )٦/٣٨٨(اجلرح والتعديل  »صدوق «أما عون فقال أبو حاتم 

عنده وهم « وقال البخاري» ضعيف « فقال ابن مع والنسا،وأما أبوه احلكم بن سنان 

» ضعيف «داودوقال أبو» ضعيفاً يف احلديثكان « وقال ابن سعد» كثري وليس له كثري إسناد

وقال ابن » صدوق كثري الوهم أراه كذاباً «وقال الساجي» شتغل بهُال ي «وقال صالح جزرة

 »تفرد عن الثقات باألحاديث املوضوعات، ال يشتغل به «حبان

 الطريق احلادي عرش

 عن حييىوزاعي عن من حديث ابن عالثة عن األ) ٣٧٧(رواه العسكري كام يف املقاصد  

 أ سلمة عن أ هريرة به

 ابن عالثة مرتوك، ولعل الراوي عنه هو عمرو بن حص وهو كذاب 

 الطريق الثا عرش

من حديث حييى بن أ سليامن املديين ثنا عطا بن أ رباح عن ) ٧/٢٣١(رواه ابن عدي  

 أ هريرة به

 »مضطرب احلديث «وقال أبو حاتم»  احلديثمنكر «وحييى بن أ سليامن قال البخاري 

 وأما حديث عبد ا بن عمر

من طريق روح بن صالح ثنا ابن ) ٣/١٤٦(وابن عدي ) ٨٧(فرواه الطربا يف األوسط  

  فذكره¢هليعة عن يزيد بن أ حبيب عن نافع عن ابن عمر قال رسول ا

 »ضعيف «روح بن صالح قال ابن عدي 

 هليعة معلوم الضعف وابن قلت 

 وأما حديث عبد ا بن عمرو

من طريق ضامم بن ) ٩/٣٠٠(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٤/١٠٣(فرواه ابن عدي 

 زر غباً تزدد كنا نسمع يف اجلاهلية اجلهالء إسامعيل عن أ قبيل عن عبد ا بن عمرو قال

 ¢حباً، حتى سمعتها من النبي
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عدي هو سويد بن سعيد وهو ضعيف، والراوي عن ضامم عند الراوي عن ضامم عند ابن  

 ُاخلطيب هو أمحد بن عيىس املرصى وقد رمي بالكذب

 »مرتوك «وضامم نفسه وثقه اجلمهور، وقال الدارقطين 

 وأما حديث أ ذر

من طريق عويد بن أ عمران عن أبيه عن عبد ا بن الصامت ) ٥/٣٨٢(فرواه ابن عدي  

  » زر غباً تزدد حباً،يا أبا ذر «¢ قال رسول االعن أ ذر ق

  وقال ابن عدي

ولعويد عن أبيه عن عبد ا بن الصامت عن أ ذر هبذا اإلسناد أحاديث، وليس فيها أنكر «

 » عىل حديثه الضعفٌبوعويد   زر غباًمن

 وقال) ٨/١٧٥(واحلديث ذكره اهليثمي يف املجمع  

 »وفيه عويد بن أ عمران وهو مرتوكرواه البزار « 

 وأما حديث حبيب بن مسلمة الفهري

) ٣/٢٦٣(وابن عدي ) ٢٩٦(والصغري ) ٣٠٧٣(واألوسط ) ٣٥٣٥(فرواه الطربا يف الكبري  

من طريق أزهر بن زفر املرصي ثنا أبو سلم حممد بن خملد الرعيين ثنا سليامن ) ٣/٣٤٧(واحلاكم 

ة عن مكحول ع قال رسول   عن حبيب بن مسلمة الفهري قالحييىن قزعة بن بن أ كر

  فذكره¢ا

 وسكت عليه احلاكم والذهبي 

ة عامة ما يرويه مناكري «وقال ابن عدي   »سليامن بن أ كر

 »منكر احلديث «وقال يف حممد بن خملد الرعيين 

 وأما حديث عائشة

ربنا أمحد بن حممد العتيقي حدثنا أبو عبد ا أخ) ١٠/١٨٢(فرواه اخلطيب يف تاريخ بغداد  

 -ًإمالء -مد عبد ا بن وهبان البغدادي  حدثنا أبو حم-رص-حممد بن احلس بن حفص اليمين 

حدثنا أبو عقيل اجلامل حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 

 »باً تزدد حباًزر غ«  قال¢النبي

 بن حبيب، قال ابن أ حييى بن حفص اليمين  أجده، وأبو عقيل هو حممد بن احلس 

 )٩/١٣٧(اجلرح والتعديل  »صدوق« حاتم

 )٩/٢٧٠(وقال ابن حبان يف الثقات  

ا أغرب وأخطأ«   »ر



٣٤٥ 

 

 ولعله أغرب وأخطأ يف رفع هذا احلديث 

ن عون عن هشام بن حدثنا عبد ا ثنا جعفر ب) ٣٠٤ص(فقد رواه ابن املقرئ يف املعجم  

 »زر غباً تزدد حباً «عروة عن أبيه عن عائشة قالت

) ٩/٣٨٧(بن أمحد بن ثابت أبو القاسم، ترمجه اخلطيب يف تاريخ بغداد اوعبد ا هو  

 »وكان ثقة« وقال

، ¢صواب يف حديث عائشة أنه موقوف من قوهلا، وال يثبت مرفوعاً إىل النبيالف

ا إما شديدة الضعف أو هي خطأ، فال تصلح لتقوية بعضها بعضاً، فهو والروايات املرفوعة كله

 »يشء يثبت ¢وليس يف هذا الباب عن النبي« كام قال العقييل

َاستعينوا عىل قض«  حديث-٤٣٣ َ ُ َْ
ِ ِاء حوائجكم بالكتامنْ ِْ َِ ِ

َ
َ ذي نعمُل كإن ف،ِ ْْ

ِ ٌة حمسودِ ُ ْ َ ٍ« 

 ضعيف

 أ طالب، وأ بن  عباس، وعمر بن اخلطاب، وعيل وابن،روي من حديث معاذ بن جبل 

  بردةأهريرة، و

 أما حديث معاذ

قال رسول  فريوى من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال 

 »استعينوا عىل إنجاح احلوائج بالكتامن، فإن كل ذي نعمة حمسود« ¢ا

  من أربعة طرق عن ثورويروى 

) ٢٠/٩٤( يف الكبري الطربارواه  سعيد بن سالم العطار األعوررواه عن ثور  األول 

 يف الضعفاء الكبري العقييلو) ٤٠٨(ومسند الشامي ) ١١٨٦(والصغري ) ٢٤٧٦ (األوسطو

وابن املقرئ يف املعجم ) ٣٣٢ص(يوخ وابن مجيع يف معجم الش) ٣/٤٠٤(وابن عدي ) ٢/١٠٩(

 )٢٣٣(رقم ) ٩٥ص(

 ييلالعقوقال  

 »ال يتابع عليه وال يعرف إال به« 

ري يقولسمعت حممد بن عبد ا«  بن حنبلأمحدوقال    كذاب، سعيد بن سالم برصي  بن 

  )٢/١٠٨( الضعفاء الكبري »الثوريحيدث عن 

 )٣/١٦٠( التاريخ الكبري »منكر احلديث «البخاريوقال 

 ) ٢/٣٤٣( التاريخ الصغري »هشام بن سعدُيذكر بوضع احلديث عن سفيان و« أيضاًوقال 



٣٤٦ 

 

 ) ١٢٢( وذكره يف أسامي الضعفاء »منكر احلديث« وقال أبو زرعة

 ) ٢٦٩( الضعفاء واملرتوك » مرتوك احلديثضعيف، برصي «النساوقال 

  )١٥٧( كشف األستار » احلديثلَ« وقال البزار

كة برصي« الدارقطينوقال  ) ١٧٧( سؤاالت الربقا »حيدث بالبواطيل مرتوك، كان 

 »ضعيف «وقال يف العلل) ٢٦٩(وذكره يف الضعفاء واملرتوك 

  )٣/٤٠٤( الكامل » عىل حديثه ورواياته الضعفيتب «وقال ابن عدي

ا ال أصل له« وقال ابن حبان  وهو الذي روى عن ثور ،منكر احلديث، ينفرد عن األثبات 

استعينوا عىل إنجاح احلوائج  «¢ معدان عن معاذ بن جبل عن النبيالد بنبن يزيد عن خ

  )١/٤٠٤( املجروح »بالكتامن فإن كل ذى نعمة حمسود

 ) ٤٨٨(الثقات  »برصي ال بأس به«  يف أمره فخالف اجلمهور وقالوتساهل العجيل

 )٢/١٤١( يف امليزان الذهبيوقال  

 استعينوا عىل إنجاح احلوائج بن معدان عن معاذ حديثومن منكراته عن ثور عن خالد « 

 »بالكتامن، فإن كل ذي نعمة حمسود

 )٢/٢٥٥(  علل احلديث »هذا حديث منكر، ال يعرف له أصل «حاتموقال أبو 

حس بن علوان يضع  «وقال) ٣/٣٦٠( رواه ابن عدي حس بن علوانرواه عنه  الثا 

 »ذابك «وقال ابن مع» احلديث

رواه أبو نعيم يف أخبار   به، ثنا شعبة عن ثور بن يزيدالقريشى حييعمر بن رواه  الثالث 

 )٢/٢١٧(أصبهان 

 بحديث شبه أ «الذهبيوقال » مرتوك«  قال أبو نعيم،ى هذا مرتوك متهمحييوعمر بن  

 ¢اقال رسول  ذ قالموضوع، عن شعبة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معا

 )١/١٥٢(امليزان »  آدم تل يف الشتاءقلوب بين

   به،نوح بن منصور عن حممد بن معقل عن وكيع عن ثوررواه  الرابع 

 العسكريرواه  ونوح وحممد  أجد هلام ترمجة يف كتب الرجال فهام يف عداد املجهول

 )١١٢( املقاصد »بسند ضعيف« السخاويوقال ) ٢٠٠(يف األمثال 

 فخالد بن معدان  يسمع من معاذ بن ، أخرى، وهى االنقطاعٌةِوحلديث معاذ هذا عل 

 جبل

 وأما حديث ابن عباس

-  عبد ا احلس بن عبيد اأمن طريق ) ٥٧ -٨/٥٦(فرواه اخلطيب يف تاريخ بغداد  
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يد أمري الرش حدثين املأمون قال حدثين  بن سعيد اجلوهريإبراهيم حدثنا -صاحب السلعة

 - يعىن املنصور-ًطلعن عليه أحدا فإن أمري املؤمن ُال ت  إليه شيئاً قالرساملؤمن عن املهدي أنه أ

 »استعينوا عىل نجاح احلوائج بكتامهنا« ¢قال رسول ا  عن أبيه عن ابن عباس قالحدثين

 ماجناً د ا األبزاريكان احلس بن عبي«  قالالقايض بن كامل أمحدونقل اخلطيب عن  

 املسندة عن اخللفاء، و أكتب عنه األحاديث التي حدث هبا من األحاديثتلك  ًنادرا كذاباً يف

 »هلذه العلة

 قال ،وفيه طاهر بن الفضل احللبي) ١/٤٩٢(وله طريق آخر عند ابن حبان يف املجروح  

 »يضع احلديث« ابن حبان

 وأما حديث عمر

حدثنا عيل بن حرب حدثنا ) ٢/٦٩( يف اعتالل القلوب كام يف الآللئ ئطيفرواه اخلرا 

قال رسول   رباح قال عمر بن اخلطابأقال عطاء بن  حابس بن حممود عن ابن جريج قال

 »استعينوا عىل قضاء حوائجكم بالكتامن هلا، فإن كل ذي نعمة حمسود « ¢ا

  منقطعفاإلسناد يدرك عمر، حابس بن حممود  أجد له ترمجة، وعطاء  

 وأما حديث عيل

 بن حممد بن احلجاج أمحدأنبأنا أبو العباس ) ٢/٦٩(ئ لآلرواه اخللعي يف فوائده كام يف الف 

 بن عبد ا بن عبد الرمحن أمحد العطار حدثنا  بن حممد القرقساأمحدأنبأنا أبو بكر حممد بن 

قال رسول  ة عن عيل قال عن النزال بن سربوان األصفر شعبة عن مر حدثناحدثنا غندر

 »استعينوا عىل قضاء احلوائج بالكتامن هلا« ¢ا

  دون غندر ما عرفتهمْنَوم 

  هريرةأوأما حديث 

 من) ١٨٢ص( يف تاريخ جرجان السهميو) ١٨٧ص(فرواه ابن حبان يف روضة العقالء  

 عن حممد بن املنكدر عن عروة بن  عن حممد بن مطرفطريق سهل بن عبد الرمحن اجلرجا

 مرفوعاًالزبري عنه 

 فقد قال فيه أبو الرازي وسهل بن عبد الرمحن اجلرجا إن كان هو السندي بن عبدويه 

وهذه مرتبة من يكتب حديثه وينظر فيه كام قال ابن ) ٤/٢٠١(اجلرح والتعديل » شيخ« حاتم

 ن هو فهو يف عداد املجهول وإن  يك)٢/٣٧( حاتم يف اجلرح والتعديل أ

  بردةأوأما حديث 

 ثنا احلس بن من طريق السينا) ٢٦ص(اب الصحبة  يف آدفرواه أبو عبد الرمحن السلمي 
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 مرفوعاً بردة عن أبيه أواقد عن ابن 

عبد الرمحن  وأبو  مرسل،فاإلسناد اليس بصحو  موىس األشعري تابعيأأبو بردة بن  

امليزان  »ويف القلب مما يتفرد به تكلموا فيه وليس بعمدة «قال الذهبي بالوضع ورمي السلمي

)٣/٥٢٤(  

 ال خيلو واحد منها من جمهول أو مرتوك أو ً جدا،ةضعيفطرقه كلها احلديث واخلالصة أن 

من حديث معاذ وابن عباس، ) ١٦٦-٢/١٦٤(ابن اجلوزي يف املوضوعات  وقد ذكره كذاب،

 »هو موضوع وليس له أصل« قاال ى بن مع أهنامحيي بن حنبل ودأمحونقل عن 

ِاحرت« حديث -٤٣٤  »ن الظِوءُ بسِن الناسِوا مُسَ

 ضعيف

وابن أ الدنيا يف ) ٦/٤٠٢(وابن عدي ) ٥٩٨(أخرجه الطربا يف املعجم األوسط برقم 

بن حييى عن سليامن بن سليم من طريق بقية بن الوليد عن معاوية ) ١١٣(برقم » مداراة الناس«

  عن أنس به مرفوعاً

 »اليروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به بقية «وقال الطربا

 »بقية بن الوليد مدلس وبقية رجاله ثقات «)٨/٨٩(وقال اهليثمي يف املجمع 

  ديث يف ترمجته ألن ابن عدي روى هذا احلومعاوية بن حييى هذا هو أبو مطيع األطرابليس

 هو أقوى من« وقال مرة» صالح ليس بذاك القوي« وقال مرة» ليس به بأس« قال ابن مع

، وقال أبوحاتم»ال بأس به« وقال دحيم» الصديف صدوق مستقيم «  وكذا قال أبوداود والنسا

اكري من هو أك من« وذكره الدارقطين يف املرتوك وقال» ثقة« وقال أبوزرعة» احلديث

أي خلط ب ترمجة معاوية » نع شيئاًصخلط ابن حبان الرتمجت فلم ي«  وقال الذهبي»الصديف

 )٢٢١-١٠/٢٢٠( هتذيب التهذيب انظر بن حييى الصديف ومعاوية بن حييى األطرابليس

م الشيخ األلبا فقال يف خترجيه هلذا احلديث يف السلسلة الضعيفة حديث رقم ِ وقد وهقلت

)١٥٦ ( 

ة يف تض« عيفه ًومعاوية بن حييى ضعيف جدا و يوثقه أحد وقد ذكرت بعض أقوال األ

 »)١٣٦رقم(عند احلديث 

 وبالرجوع إىل احلديث الذي أشار إليه وجدته قال يف معاوية بن حييى

  وقال النسا، ضعيف يف حديثه إنكارحاتم وقال أبو، هالك ليس بيشءقال ابن مع«

 يروي عنه اهلقل بن زياد عن الزهري أحاديث منكرة شبيهة  وقال احلاكم أبو أمحد،ليس بثقة
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ة كلها متفقة عىل ً، ضعيف احلديث جدا وقال الساجي،باملوضوعة  وهكذا باقي أقوال األ

 »تضعيفه ليس فيهم من وثقه

ا هو يف ترمجة معاوية بن حيوهذا الك طرابليس، يى الصديف وليس معاوية بن حييى األالم إ

قد وثقه أبوزرعة وقواه مجاعة  واألطرابليس االعتدالوالرتمجتان يف هتذيب التهذيب وميزان 

  وليس هو كذلك، أن األلبا ظن أنه هو الصديففالظاهر كام تقدم

 مازال فاإلسنادن احلديث َسَ حا بأن معاوية بن حييى األطرابليسمنوعىل أي حال فلو سل

 ه عنعنة بقية وهو يدلس رش تدليس وهو تدليس التسويةضعيفاً ألن في

 و يتفرد به بقية كام قال الطربا فله طريق آخر إىل أنس

ام يف فوائده برقم  أخربنا أبو بكر أمحد بن القاسم بن معروف بن أ نرص ) ٦٩٢(أخرجه 

 أ خالد حدثنا إسامعيل بن  الكنا اليافو بيافاإبراهيم بن حدثنا أبو العباس حممد بن عبد ا

 قال  قال بن طهامن عن أبان عن أنسإبراهيمدثنا عبد ا بن الوليد العد حدثنا ح املقديس

  فذكراحلديث¢رسول ا

 وأبان هو ابن يزيد الرقايش مرتوك

  وروي من قول عمر

ق عيىس بن من طري) ٢٣٨(برقم » السنن الواردة يف الف«أخرجه أبو عمرو الدا يف 

  عن الضحاك بن يسار عن أ عثامن النهدي قال قال عمر بن اخلطاب ريض ا عنهإبراهيم

 إن غضبوا غضبوا ألنفسهم، وإن ،ليأت عىل الناس زمان يكون صاحلوا احلي فيهم يف أنفسهم«

زمان رضوا رضوا ألنفسهم، ال يغضبون  عز وجل، وال يرضون  عز وجل، فإذا كان ذلك ال

  »فاحرتسوا من الناس بسوء الظن

   بن طهامن اهلاشمي مرتوك احلديثإبراهيم هو عيىس بن إبراهيمعيىس بن   

 وقال ابن عدي» يضعفه البرصيون«وقال أيضاً » ضعيف« والضحاك بن يسار قال ابن مع

وقال  ضعفاءوذكره العقييل والساجي يف ال) ٤/٩٩(الكامل  »ال أعرف له إال اليشء اليسري«

 وذكره ابن حبان يف الثقات» ال بأس به« أبوحاتم

   هو برصي والبرصيون أدرى به فقد ضعفوه، فهو إىل الضعف أقربقلت

» العزلة«و ينفرد به عيىس هذا فقد تابعه أبو الوليد الطياليس أخرجه اخلطا يف كتاب 

السكو حممد بن أيوب الرضيس قال  بن مالك قال حدثنا إبراهيمحدثنا أمحد بن ) ١٣٩(برقم 

 قال النكري عن أ عثامن النهدي قال] سيار[حدثنا أبو الوليد الطياليس قال حدثنا الضحاك بن 

 »احرتسوا من الناس بسوء الظن« عمر بن اخلطاب ريض ا عنه
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 فانحرص الضعف يف الضحاك

ثنا  نا حممد بن أمحد بن يزيد ثحدثنا أ) ١٧٧٠(وروى أبو نعيم يف أخبار أصبهان برقم 

عن   ثنا عمرو بن رشحبيل ثنا إسامعيل بن عمرو ثنا فرج بن فضالة،حممد بن سهل بن سليامن

 »إن من احلزم أن تيسء الظن بالناس« عمر بن اخلطاب قال

 فرج بن فضالة ضعيف

 واحلديث روي من قول مطرف بن عبد ا بن الشخري

م يف وأبونعي) ٢٠٩١٨(والبيهقي يف السنن الكربى برقم ) ١٣٤٠ (أخرجه أمحد يف الزهد برقم

 قال مطرف بن عبد  بن ميمون حدثنا غيالن بن جرير قاليمن طريق مهد) ٢/٢١٠(احللية 

 »احرتسوا من الناس بسوء الظن« ا

 وهو صحيح من قول مطرف

 وروي من قول احلسن البرصي

احرتسوا من  « حدثنا عامرة عن احلسن قالأخربنا حجاج قال) ٧/١٧٧(رواه ابن سعد 

 »الناس بسوء الظن

 إسناده حسن، فعامرة هو ابن زاذان الصيدال فيه ضعف يسري

حدثين حس بن حممد قال حدثنا سهل بن أسلم قال كان بكر ) ٢/٢٢٦ (األولياءويف حلية 

َبد ا قبيل،َ ع،هذا خري مين  إذا رأى شيخاً قالبن عبد ا َ إذا رأى شاباً قال َ  ،هذا خري مين و

أخطأتم جرتم وإن ُ إن أصبتم أٍرعليكم بأم وكان يقول مما ارتكبارتكبت من الذنوب أك 

إياكم وكل أم وا، و تمٍر تأ إن أخطأتم أ سوء  ما هو؟ قال قيل  إن أصبتم  تؤجروا و

تم إن أخطأتم أ  الظن بالناس، فإنكم لو أصبتم  تؤجروا و

، وهو منكر امل خمالف للنصوص ¢ديث ال يثبت مرفوعاً إىل النبياحلفو يف اجلملة 

ة عىل  ًالناهية عن سوء الظن، وال يتصور أن تكون العالقة ب كافة الناس فضال عن املسلم قا

 سوء الظن

َشقَ عْنَم«  حديث-٤٣٥ َ وعف فامتََمَتَك فِ  »ٌ فهو شهيدَ

 ضعيف

وابن حبان ) ٥٥(برقم » جزئه«وأبو احلسن النعايل يف ) ٣٨(برقم » الفوائد«يف رواه ابن منده  

» تاريخ بغداد«اخلطيب يف و) ١٥٢ص(» طبقات الصوفية«واألزدي يف) ١/٤٤٧(» املجروح«يف 

» خمترصتاريخ دمشق ـ «وابن عساكر يف ) ١٣/١٨٤(و) ١١/٢٩٧(و) ٦/٥١(و) ٥/١٥٦،٢٦٢(
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برقم » هيةالعلل املتنا«ويف ) ١/١٢١،٣٢٦،٣٢٧،٣٢٨(» هلوىذم ا«بن اجلوزي يف وا) ٥/٤٧٠(

ى القتات عن حيي سويد بن سعيد احلدثا حدثنا عيل بن مسهر عن أ من طريق )١٢٨٦،١٢٨٧(

 فذكره ¢قال رسول ا جماهد عن ابن عباس قال

  فيه ضعيفان، ضعيفإسنادوهذا  

 فيه يعقوب بن شيبة مسلم فقد قال  وهو وإن روى له، سويد بن سعيد احلدثااألول 

نه كان  إال أ،صدوق« قال صالح بن حممدو »َ وال سيام بعد ما عمي،صدوق مضطرب احلفظ«

وقال عبدا  »ليس بثقة وال مأمون«  وقال النسا» ليست من حديثهأحاديث ُنقلَُ فكان يَعمي

كان أ عن « نوقال ابن حبا » بيشءليس سئل أ عنه فحرك رأسه وقال« بن عيل بن املديين

 ى القتات عن جماهد عن ابن عباس رفعهحيي، روى عن أ مسهر يعين عن أ الثقات باملعضالت

لو كان يل فرس ورمح لكنت « ى بن معحييوقال فيه  »ًمن عشق وكتم وعف ومات مات شهيدا

 يف هذا ابن مع قال ذلك م إنوكذا قال احلاك ، هذا احلديثا روى سويدقاله مل »أغزوه

 )٢٧٥ -٤/٢٧٢(» هتذيب التهذيب« احلديث

 قال ، وقيل غري ذلك،مسلم دينار، وقيل  وقيل واسمه زاذان،ى القتاتحيي أبوالثا 

وقال  »ليس بالقوي« وقال النسا »ثقة «وقال مرة »يف حديثه ضعف «الدوري عن ابن مع

ه  القتات فيحييىأبو « وقال ابن سعد »ض ما فيه إال أنه يكتب حديثهويف حديثه بع« ابن عدي

 »العدول يف الروايات لك غري مسلكه وك ومهه حتى سؤفحش خط« وقال ابن حبان »ضعف

 )٢٧٨-١٢/٢٧٧ (»هتذيب التهذيب«

 إبراهيمل بن طبة بن املفضُق  من طريق)١٢/٤٧٩(» تاريخ بغداد «ورواه اخلطيب يف 

 بن مسهر بن سعيد حدثنا عيل بن حممد بن مرسوق الطويس حدثنا سويد أمحد حدثنا صارياألن

من عشق فعف ثم مات  «¢ قال رسول اعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت

  ً»مات شهيدا

 رواه غري واحد عن سويد عن عيل « قال اخلطيب عن هشام عن أبيه عن عائشةفجعله هنا 

  » وهو املحفوظ،بن عباساى القتات عن جماهد عن حيي أبن مسهر عن 

ليس  « قال الدارقطين، بن حممد بن مرسوق الطويسأمحد و،قطبة بن املفضل جمهول قلت 

 )١/١٥٠(» امليزان «» يأ باملعضالت،بالقوي

 حدثنا )١٠٣(برقم » اعتالل القلوب«ي يف  اخلرائط فقد رواه،واحلديث  يتفرد به سويد

 حدثنا الزبري بن بكار عن عبد بو يوسف يعقوب بن عيىس من ولد عبد الرمحن بن عوف قالأ

جشون عن عبد العزيز بن أ حازم عن ابن أ نجيح عن جماهد عن ابن ا بن عبد امللك املا
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 فذكره قال ¢ عن النبيعباس

ئطي نا يعقوب بن من طريق اخلرا) ١٢٨٨(برقم » العلل املتناهية «ورواه ابن اجلوزي يف 

   به،عيىس من ولد عبد الرمحن بن عوف عن ابن أ نجيح عن جماهد عن ابن عباس

 ، وعبد ا املاجشون، وعبد العزيز بن أ حازم، الزبري بن بكار ثالثةاإلسنادفسقط من  

 ويبدو أن هذا سبق قلم من ابن اجلوزي أو من الناسخ

 بن عبد امللك بن محيد  هو يعقوب بن حممد بن عيىس لعلهويعقوب بن عيىس شيخ اخلرائطي 

، د عبد الرمحن بن عوف كام يف نسبه وهو من ول، وكنيته أبو يوسف،بن عبد الرمحن بن عوف

واهي «  وثقه بعضهم وقال أبوزرعة)٣٩٧-١١/٣٩٦(» هتذيب التهذيب«وهو مرتجم يف 

يف حديثه  « وقال العقييل»لم فيه املديين يتكمنكر احلديث وكان ابن « الساجي وقال»احلديث

  »وهم كثري ال يتابعه عليه إال من هو نحوه

 ،ليس بيشء أمحدقال  «وقال) ٣٨٢٨( برقم» الضعفاء واملرتوك«وذكره ابن اجلوزي يف 

يعقوب بن ( وقد روى عنه اخلرائطي فقال ، وقد ضعفه أبو زرعة، ال يساوي شيئاًوقال مرة

  »سهوكأنه قصد تدلي) عيىس

 شيخ اخلرائطي هو يعقوب بن حممد بن يعقوب بن عيىس كل عيل أن يكون قد أشقلت

 والفرق ب ،هـ٣٢٧خلرائطي قيل إنه تويف يف سنة  واهـ،٢٢٣ فهذا األخري تويف يف سنة ،عيىس

 ويعقوب بن  فأدركه وسمع منهًرين جدامَُع كان من امل إال أن يكون اخلرائطي،الوفات كبري

لزبري بن  وا، عن الزبري بن بكاراخلرائطي عنه رواية  بل كل، يروي عن الزبري بن بكارعيىس

 ، فبعيد أن يروي عنه، بكثري من يعقوب بن حممد بن عيىس فهو أصغرهـ٢٥٦بكار تويف يف سنة 

 بل القريب أن يكون الزبري بن بكار هو الذي يروي عنه

  ولكنه، حنبل بنأمحد جار أبو يوسف وهوىس بن ماهان وكنيته ومن الرواة يعقوب بن عي

 ِ إال أن يكون اخلرائطي وهم فظنه هو يعقوب بن، بن عوف يوصف بأنه من ولد عبد الرمحن

  مضطربفاألمر ،حممد بن عيىس

 فهو ضعيف كام تقدم يف هتذيب إن كان هو يعقوب بن حممد بن عيىس ف،وعىل أي حال

 فهو جمهول احلال فقد  بن حنبلأمحد ماهان جار  بن وإن كان هو يعقوب بن عيىس،التهذيب

 حجر  وذكره ابن،ً وال تعديال و يذكر فيه جرحاً)١٤/٢٧١(» غدادتاريخ ب « يفذكره اخلطيب

ال  « وأن أبا زرعة بن العراقي قال، روى عنهأمحد وذكر أن )٤٥٦ص (» تعجيل املنفعة«يف 

  يوسف بن ماهان يعقوب بننده وأن ابن حبان ذكره يف الثقات ولكن وقع ع،»أعرفه

–٢٩٢ص (» ن سأل عن الدواء الشايفاجلواب الكايف مل«واحلديث ختم به ابن القيم كتابه 



٣٥٣ 

 

  وأفاض يف بيان ضعف سنده ونكارة متنه)٢٩٤

ِجل الراُلََمج« حديث -٤٣٦  »ِِهانَِسل ُةَاحََص فُ

  ًضعيف جدا

 بن عبد الرمحن بن اجلارود ريق أمحدط من )٢٢٤( يف مسند الشهاب برقم القضاعيرواه 

عن جابر   ثنا هالل بن العالء الرقي ثنا حممد بن مصعب ثنا األوزاعي عن حممد بن املنكدرالرقي

 »مجال الرجل فصاحة لسانه« ¢ قال رسول ا قال،بن عبد ا

 أمحد بن عبد الرمحن بن اجلارود قال الذهبي

 االعتدالميزان  فذكر له هذا احلديث» ياهومن بال، كان كذاباً قال اخلطيب«

)١/١١٦( 

املقاصد  » بن اجلارود الرقي وهو كذابالرمحنيف إسناده أمحد بن عبد  «قال السخاوي

 )٢٨٤ص(احلسنة 

من طريق العمري عن اهليثم بن عدي عن ) ٢/٢٧/٢ (ورواه القاسم بن ثابت الرسقسطي

  بهًيونس بن يزيد األييل عن الزهري مرسال

، والعجيل، وأبو داود، ويعقوب بناهلفومع إرساله    سفيان يثم بن عدي كذبه ابن مع

بن  أخربنا احلكم بن املنذر عن عمر من طريق موىس بن داود) ٣/٣٣٠(وأخرج احلاكم 

ة وله لُعليه حأقبل العباس بن عبد املطلب و برش اخلثعمي عن أ جعفر حممد بن عيل قال

ل ا ما أضحكك يا رسو  فقال له العباس،َمتبس ¢ فلام رآه النبي، أبيضتان وهوضفري

 ؟ قالما اجلامل يف الرجل  فقال العباس،» النبيأعجبين مجالك يا عم «فقال ؟َكنِ سأضحك ا

 »اللسان«

 »مرسل« وقال الذهبيسكت عليه احلاكم، 

 »ده جمهولإسنا وهو مرسل، وقال ابن طاهر «وقال السخاوي

  قال السخاوي

وعند العسكري من حديث يعقوب بن جعفر بن سليامن سمعت أ حيدث عن أبيه عن «

 ؟بي ا ما اجلامل يف الرجل يا ن قلتعيل بن عبد ا بن عباس عن أبيه عن جده العباس قال

اده حممد بن  ويف إسن»اجلامل يف الرجل اللسان« وهوعند ابن الل بلفظ» فصاحة لسانه« قال

 ، ويف لفظ عندهً عن ابن عائشة عن أبيه معضال ورواه أيضاًًزكريا الغال وهو ضعيف جدا

 » الغفاري وهو ضعيفإبراهيم ويف إسناده عبد ا بن »إن مجال«



٣٥٤ 

 

 )١/٣٣٠(املغين  »متهم بالوضع« ًبل ضعيف جدا، وقال الذهبي قلت

 وأهنام من اإلنشاد ب يدي  - إىل آخر البيت - ة اهلوى كبدييَ حْتَعَسلَ حديث -٤٣٧

 ¢النبي

 موضوع

 قال السخاوي

ما اشتهر أن أبا حمذورة أنشده ب يديه وأنه تواجد حتى وقعت الربدة  قال ابن تيمية«

اتفاق أهل العلم  بٌ كذب؛مة وجعلوها رقعاً يف ثياهبفالرشيفة عن كتفه، فتقاسمها فقراء الص

 )٥٣٠(املقاصد احلسنة  » يف ذلك فموضوعيما روباحلديث، و

َصوت امل«  حديث-٤٣٨ ُ ْ ٌأة عورةْرَ َ ْ َ ِ َ« 

 باطل ال أصل له

ا هنى ا  إ َفال ختضعن ﴿ ضعاف النفوس، قال ا تعاىل النساء عن الكالم الذي يغريو ْ َ ْ َ ََ

ًبالْقول فيطمع الذي يف قلْبه مرض وقلْن قوال ْ َ َ َ َْ ُ ٌَ ََ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ ِ َ ُ معروفاًِ  ]٣٢ األحزاب[﴾ْ

ُروح« حديث -٤٣٩  »ً وساعةً ساعةَوا القلوبَ

  ًضعيف جدا

املوقري عن الزهري عن أنس من طريق ) ٦٧٢(برقم» مسند الشهاب«أخرجه القضاعي يف 

 »حوا القلوب ساعة بساعةرو«  قال¢أن النبي 

 »كذاب « مرتوك وقال ابن مع،واملوقري هو الوليد بن حممد

من قول ابن شهاب الزهري بإسناد ) ٦٦٣(» جامع بيان العلم وفضله«ورواه ابن عبد الرب يف 

ُمن حديث الزهري مرسال، » املراسيل«إىل أ داود يف » حتفة األرشاف«وعزاه املزي يف  حسن

ي قد ْفأحسبه وهم من املز» املقاصد«وما عزاه السخاوي إليه يف» املراسيل«لكن ما وجدته يف 

 تبعه عليه غريه

 عن قسامة بن زهري قالبإسناد صحيح ) ٣٥١١٥(» صنفامل«وأخرج ابن أ شيبة يف 

 »كري الذِعَحوا القلوب ترو«

 من كالم الزهري وبنحوه من كالم قسامة بن زهري وكالمها تابعي، وال يثبت فاحلديث

 عند مسلم» ساعة وساعة« يغين عنه حديثومرفوعاً، 

اناً جيُ اُ آتاهِ؛ن اِوفاً مَها خَكََرن تَ م،َبليسِ إِهامِ من سٌمْهَ سُةَْرظالن «ديثح -٤٤٠ ِ إ  ُدَ



٣٥٥ 

 

 »ِِهبلَْ ىف قَُهتَوَالَح

 ًضعيف جدا

 قال ثنا  بن سيار النصيبيإسحاق من طريق )٢٨٢( برقم »مسند الشهاب « ىفالقضاعيرواه 

 عن حمارب بن دثار عن إسحاق عبد الرمحن بن  عن هشيم عنملوصيل بن عبد الواحد اإسحاق

   فذكره¢ قال رسول اصلة بن زفر عن حذيفة قال

) ٣٨(برقم » الرتغيب والرتهيب« وأبو القاسم األصبها يف) ٣١٤-٤/٣١٣(ورواه احلاكم 

   به،ثنا هشيم القريشسحاق بن عبد الواحد إ من طريق حممد بن غالب حدثنا

  »خيرجاه و اإلسنادحديث صحيح  اهذ «وقال احلاكم

 »ضعفوه ، وعبد الرمحن هو الواسطي،ٍ واهإسحاق«  بقولهالذهبي ورده

  الواسطي هذاإسحاق بن الرمحنعبد  واحلديث مداره عىل

 عن عبد الرمحن  بن حبيب ثنا هشيمأرطاةمن طريق ) ٢٨٣( برقم أيضاًفقد رواه القضاعي 

 به  ،عن ابن عمرعن حمارب بن دثار  إسحاقبن 

   وجعله من حديث ابن عمر،فأسقط منه صلة بن زفر

 هريم بن سفيان عن عبد من طريق) ١٠٣٦٢(برقم » عجم الكبريامل«ورواه الطربا يف 

  به، عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد ا بن مسعودإسحاقالرمحن بن 

 فجعله هنا من حديث ابن مسعود

 الواسطي ضعفوه كام قال الذهبي يف تعقبه للحاكم يف تصحيحه إسحاق وعبد الرمحن بن

ظر ترمجته يف  ان»ليس بيشء منكر احلديث «أمحد وقال ، بل اتفقوا عىل ضعفه،هلذا احلديث

 )١٣٧–٦/١٣٦(» هتذيب التهذيب«

 »ِساء للنٌةَمُْركَ مِجال للرٌةنُ سُانَِتاخل« حديث -٤٤١

  ضعيف

 حجاج بن من طريق) ٩/٣٢٥(» السنن الكربى «والبيهقي يف) ٢٠٥٩٧ (برقم أمحدرواه 

  فذكره قال ¢ النبية عن أبيه أن عن أ املليح بن أسامأرطاة

  » ال حيتج بهأرطاةاحلجاج بن  «وقال البيهقي

 وقد اضطرب يف هذا ،شيبة كام قال يعقوب بن ، كثري االضطرابأرطاة حجاج بن قلت

املعجم «أخرجه الطربا يف   به، عن أ املليح عن أبيه عن شداد بن أوس، فرواهاحلديث

  )٧١١٢(برقم » الكبري



٣٥٦ 

 

» املصنف«ابن أ شيبة يف   أخرجه به،ورواه عن رجل عن أ املليح عن شداد بن أوس

 )٢٦٨٧٧(برقم 

 )٨/٣٢٥ (أخرجه البيهقي يف السنن الكربى به ،مرفوعاًورواه عن مكحول عن أ أيوب 

 »وهو منقطع «وقال

ُذي أتوهم القال أ «)٢/٢٤٧(» علل احلديث«بن أ حاتم يف وقال ا َ  أن حديث مكحول َ

 ، اخلتان سنة للرجال¢ قال رسول االنعامن بن املنذر عن مكحول قال ، وقد رواهخطأ

 »مكرمة للنساء

 املرسل  فكأنه يرجح هذاقلت

 واحلديث روي عن ابن عباس

من طريق  )٣٢٥–٨/٣٢٤(والبيهقي  )١١٥٩٠(برقم » املعجم الكبري« رواه الطربا يف 

 قال ¢ ابن عباس عن النبيان عن حممد بن عجالن عن عكرمة عنالوليد بن الوليد ثنا ابن ثوب

 فذكره

 » واملحفوظ موقوف، ضعيفإسنادهذا  «وقال البيهقي

 )٤/٣٥٠(» امليزان «»وكمرت « قال الدارقطين،الوليد  الوليد بنقلت

برقم » الكبري« الطربا يفو) ٨/٣٢٥(قد رواه هواملوقوف الذي أشار إليه البيهقي و

  به، سعيد بن بشري عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباسمن طريق) ١٢٨٢٨(

 موقوفاً وال مرفوعاً فال يثبت احلديث  ضعيف بن بشريسعيدو 

 »أعلنوا النكاحأخفوا اخلتان و« حديث -٤٤٢

 ال أصل له هبذا اللفظ 

ٌحسن،َف» أعلنوا النكاح« وأما قوله  َ   وقد تقدم يف كتاب النكاحَ

 وقال السخاوي

يعين ابن  - ختنين أ  وكذا قول سا، واستحباب الوليمة ملا يروى فيه،ال أصل لألول«

إنا لنجدل ، فذبح علينا كبشاً أنا ونعيامً-عمر وقد  بح لنا كبشاًُبه عىل الصبيان أن ذ فلقد رأيتنا و

 كله  وذكر حديثاً اللهو يف اخلتانَب وكذا بو الدعوة يف اخلتان له البخاري يف األدب املفردَببو

 عن احلسن واحلس وختنهام وروى البيهقي عن جابر عن النبي أنه عق مما يشهد لإلعالن به

اج يف مدخله من اختصاص اإلخفاء  وما نقله ابن احلحملهوأما الثا فسيأ يف  لسبعة أيام

 » ولكن ورد عن عائشة ريض ا عنها إظهاره فيه أيضاً،عىن عليه والعرف يشهد لهاملفناث باإل



٣٥٧ 

 

 )٧٢ص(املقاصد احلسنة 

ْقيلُوا«  حديث-٤٤٣
ُ ال تقيلَِياط الشفإن ِ ْ

ِ َ« 

 ضعيف

) ١٣٥٧(و) ٦٨٩(برقم » انتاريخ أصبه« ويف )١٥١(برقم » الطب«نعيم يف أبورواه  

 أ داود الطياليس حدثنا عمران من طريق) ٦٤٧(برقم » املعجم« وابن املقرئ يف )٤٠٢٩٧(و

  فذكره¢ قال رسول ا قالأنسالقطان عن قتادة عن 

  وثقه مجاعة، وقال النسا،ير العمَاوَ، عمران القطان هو عمران بن د ضعيفإسنادهو

» صدوق هيم «وقال البخاري» ليس بالقوي «وقال مرة» ليس بيشء « ابن معوقال» ضعيف«

وهذا جرح ) ١٣٢–٨/١٣٠(يب  هتذيب التهذ»الوهم املخالفة وكان كثري« وقال الدارقطين

ا احلديث دون مفرس، فإذا كان كثري املخالفة والوهم فال يطمنئ القلب إىل تفرده عن قتادة هبذ

  الثقاتأصحاب قتادة

من طريق كثري بن مروان عن يزيد أ ) ٢٨(برقم » األوسطاملعجم «ورواه الطربا يف 

   به،أنس بن عبد ا بن أ طلحة عن إسحاقخالد الداال عن 

  قال ابن حبان،أبو خالد الداالبن عبد الرمحن اويزيد هو  كذابوكثري بن مروان 

 »فاحش الوهم«

» ح أوهام اجلمع والتفريقموض« واخلطيب يف )١٥١(برقم » الطب «ه أبو نعيم يفوروا

  به، بن عبد ا بن أ طلحةإسحاقمن طريق عباد بن كثري عن سيار الواسطي عن ) ٢/١٥٩(

 »ال تتصبحوا «و زاد يف أوله

 وسيار الواسطي جمهول ،وعباد بن كثري مرتوك

ى بن حيي إىل إسنادهب) ١/٣٩٨ (»أخبار قزوينالتدوين يف « ورواه أبو القاسم الرافعي يف

   به،عن سيار الواسطي  بن عياشإسامعيلعثامن الواسطي حدثنا 

 اإلسنادويف باقي  ضعيف إذا روى عنه غري الشامي وهذا من ذلك  بن عياشإسامعيلو

 زيادة عىل جهالة سيار الواسطي جهالة،

 )١/٧(» املنتخب من علل اخلالل«ويف

 فإن قيلوا«  أنه قال¢ أتعرف عن النبي- بن حنبلأمحديعين  -ا عبدا وسألت أب«

ا هذا عن منصورعن جماهد عن عمر؛ال أعرفه«  فقال»؟الشياط ال تقيل  » إ

بلغ   وعن جماهد قال خمترصه،)٤٠ص (»قيام الليل«عند ابن نرص يف  ألثر وهذا اقلت



٣٥٨ 

 

ْ فقلا بعد أم فكتب إليه، له ال يقيلًأن عامال® عمر    فإن الشيطان ال يقيل،َِ

 عمر بن اخلطاب  فقد تويف،  يسمع من عمرً ألن جماهدا،وهو موقوف، ومع وقفه ضعيف

 وجماهد عمره سنتان

ة يف  شعب «والبيهقي يف ) ١٥٥١(واحلاكم برقم ) ١٩٣٩(برقم » صحيحه«وقد روى ابن خز

ان ابن عباس   سلم بن وهرام عن عكرمة عنمعة بن صالح عنَز من طريق) ٤٤١٣(برقم » اإل

 »عىل قيام الليل النهار  وبقيلولة،ر عىل صيام النهارَحاستعينوا بطعام الس « قال¢النبي عن

ا قال إ ة  يصحح هذا احلديث و  فإن يف القلب ،إن جاز االحتجاج بخرب زمعة «وابن خز

 »منه لسوء حفظه

 فهذا )٣٣٩-٣/٣٣٨(» هتذيب التهذيب« انظر فوه ضع،وزمعة بن صالح اجلندي اليام

 احلديث ضعيف

 ،]٥٨ النور[ ﴿وح تضعون ثيابكم من الظهرية﴾ وقد قال ا تعاىل،والقيلولة جائزة

 فتبقى ، ولكنه  يصح، واجبةلكانت القيلولة» قيلوا «، ولو صح حديثاوحال السلف يشهد هب

  عىل اجلواز

ُنفسه  إالنَوملَُفال ي ُهلُْقَ عَِسُلتْ فاخِْرصَ العَدَْعب َامَ نْنَم«  حديث-٤٤٤ َ ْ َ« 

 ضعيف

الليث بن   عنمن طريق خالد بن القاسم) ١/٣٤٤(» كتاب املجروح«رواه ابن حبان يف  

  فذكره¢ قال رسول اسعد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت

 يف اجلوزيوأورده ابن  لد بن القاسم كذابوهذا حديث موضوع هبذا السند، ألن خا

 ديث البن هليعة فأخذه خالد ونسبه واحل، خالد كذاب،ال يصح« وقال) ٣/٦٩(» املوضوعات«

 » الليثإىل

ِكان خالد يدخ قال احلاكم وغريه« وقال السيوطي  » عىل الليث من حديث ابن هليعةُلُ

 )٢/١٥٠(الآللئ املصنوعة 

 رواه ابن هليعة عن عمرو بن شعيب ً فمرة،ديث من طريق ابن هليعة احلثم ذكر السيوطي

  )٦/٣٦٥ (عدي رواه ابن مرفوعاًعن أبيه عن جده 

  مرفوعاً أنس رواه عن ابن شهاب عن ًومرة

  )٤/١٤٥(رواه ابن عدي  ً مرسالمرفوعاً ثالثة عن عقيل عن مكحول ًورواه مرة

 ك من اضطرابه يف هذا احلديثويتب ذل احلفظ ءوابن هليعة ضعيف يس



٣٥٩ 

 

حدثنا عمرو بن حص حدثنا ابن عالثة ) ٨/٣١٦(» املسند« يف يعىلواحلديث رواه أبو

  فذكره قال¢ عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبياألوزاعيحدثين 

  عمرو بن حص كذاب

عن شيخه يعىل رواه أبو «وقال) ٥/١١٦(» جممع الزوائد«واحلديث أورده اهليثمي يف 

 »عمرو بن احلص وهو مرتوك

 وعليه فال حرج يف ،¢وخالصة البحث أن هذا احلديث باطل منكر ال يصح عن النبي

إن كان بعض الناس يأخذ هبذا احلديث فيمتنع عن النوم بعد العرص،النوم بعد العرص   و

بن سعد  قلت لليث عن مروان الطاطري قال) ٦/٣٦٤(» الكامل« يف عدي روى ابن فائدة

 تنام بعد العرص وقد حدثنا ابن َك مالَ، يا أبا احلارث-يته نام بعد العرص يف شهر رمضانوقد رأ -

لس عقله فال يلومن إال ُفاختمن نام بعد العرص  «¢هليعة عن عقيل عن مكحول عن النبي

 »ال أدع ما ينفعين حلديث ابن هليعة عن مكحول «قال الليث ؟»نفسه

 يأخذ من حليته من عرضها وطوهلا ¢ النبين كاحديث -٤٤٥

 موضوع 

  يف الكاملن عديواب) ٣/١٩٥ ( الكبريالضعفاءوالعقييل يف ) ٢٧٦٢(رتمذي برقم رواه ال

عمر بن هارون عن أسامة بن زيد من طريق ) ٣٠٦ (¢ النبيالشيخ يف أخالقوأبو) ٢٤٣/٢(

   حليته من عرضها وطوهلا كان يأخذ من¢ن شعيب عن أبيه عن جده أن النبىعن عمرو ب

 عمر بن هارون وسمعت حممد بن إسامعيل يقول هذا حديث غريب «الرتمذيقال 

 إال هذا احلديث كان -رد بهأو قال ينف - ً ليس إسناده أصالمقارب احلديث ال أعرف له حديثاً

أيته  ور، ال نعرفه إال من حديث عمر بن هارون يأخذ من حليته من عرضها وطوهلا¢النبى

 عمر بن هارون كان قال أبو عيىس وسمعت قتيبة يقول  ىف عمر بن هاروني الرأَنَسَح

ان قول وعمل عن  قال سمعت قتيبة حدثنا وكيع بن اجلراح صاحب حديث وكان يقول اإل

 قال قتيبة قلت لوكيع  نصب املنجنيق عىل أهل الطائف¢رجل عن ثور بن يزيد أن النبى

 »كم عمر بن هارون صاحب قال؟من هذا

،عمر بن هارون كذاب، كذ وصالح جزرة، وقال أمحد  به عبد ا بن املبارك وحييى بن مع

 وقال النسا» ضعيف« وقال أبوحاتم» غري ثقة« وقال أبوداود» ال أروي عنه شيئاً« بن حنبل

 )٣/٢٣٠(امليزان » مرتوك احلديث«

 وهو ًن ماذا؟ فقد ضعفه اجلمهور جدا كام ترى الرأي فيه، فكاَنَسَوكان البخاري ح



٣٦٠ 

 

وهو يف الصحيح من حديث ابن عمر ريض » حفوا الشوارب، وأعفوا اللحىأ «معارض حلديث

 ا عنهام

 »ََبَط احلُار النُُلكَْأت ََام كِاتَنََس احلُُلكَْأي ُدََساحل«  حديث-٤٤٦

 ضعيف

 أنس و، من حديث أ هريرةوير 

 ث أ هريرةأما حدي

وابن عبد الرب يف ) ١٥٤-١٥٣(وعبد بن محيد يف املنتخب من املسند ) ٤٩٠٣(داود فرواه أبو 

  قال¢ بن أ أسيد عن جده عن أ هريرة أن النبيإبراهيممن طريق ) ٦/١٢٤(التمهيد 

 »العشب «أو قال»  فإن احلسد يأكل احلسنات كام تأكل النار احلطب،إياكم واحلسد«

 »وال يصح «وقال) ١/٢٧٢(تاريخ الكبري الره البخاري يف وذك 

 وذكره ابن حبان يف الثقات»  حمله الصدقشيخ مديين «سيد قال أبو حاتمأ  بن أإبراهيم 

  وهو علة هذا احلديث،وأما جده فمجهول 

 طريقان فله عنه أنسوأما حديث 

 الطريق األول

 من طريق )١/١٤٥(واخلطيب يف املوضح ) ٥/٢٤٧(وابن عدي ) ٤٢١٠(رواه ابن ماجه  

احلسد يأكل احلسنات  « قال¢ أن رسول اأنس احلناط عن أ الزناد عن عيىس بن أ عيىس

 ، والصالة نور املؤمن، اخلطيئة كام يطفئ املاء النار والصدقة تطفئ، تأكل النار احلطبكام

 »ة من النارنُوالصيام ج

  مرتوك احلديث احلناطعيىس بن أ عيىس 

 الطريق الثا

من طريق حممد بن احلس بن حريقا البزار قال ) ٢/٢٢٧(رواه اخلطيب يف تاريخ بغداد  

 ¢قال رسول ا  قالأنسنبأنا أبو هالل عن قتادة عن  نبأنا احلسن بن موىس األشيب قا ل

 »احلسد يأكل احلسنات كام تأكل النار احلطب«

 ترمجه اخلطيب يف التاريخ وروى له هذا احلديث يف ترمجته، ريقاحممد بن احلس بن ح 

   جمهول احلالًعديال، فهو عندي تلكنه  يذكر فيه جرحاً وال

حيتمل حديثه، إال أنه «  بن حنبلأمحد قال البرصي هالل هو حممد بن سليم الراسبيأبوو

فيه  «وقال ابن سعد» يالقوليس ب« النساوقال »  وهو مضطرب احلديث،خيالف يف قتادة



٣٦١ 

 

ه عامتها أحاديث« وقال ابن عدي » احتمل الناس حديثه وهو غري حافظ« وقال البزار» ضعف

 »ثقة «وقال أبو داود» غري حمفوظة

حون مجاعة كام هو احلال عىل التوثيق وبخاصة إن كان املجر ٌم مقدفرسُ اجلرح املقلت 

  هالل، وحديث أ هريرة ال يقوي هذا ألنه من رواية جمهول داود ألأ فال عربة بتوثيق ،هنا

 »اُْوقَدَ صْو ولََنْوُجمَُن املَبََذك« حديث -٤٤٧

 ال أصل له 

ِأنزلُوا الن«  حديث-٤٤٨ ْ َ منازهلمَاسَ ِ َ« 

 ضعيف

 ومعاذ بن جبل، وجابرروي من حديث عائشة، وعيل،  

 أما حديث عائشة

من طريق ) ٢٤١ص(الشيخ يف األمثال وأبو) ٤٨٢٦(وأبويعىل ) ٤٨٤٢(رواه أبوداود ف

 ،ا رجل عليه ثياب وهيئة ومر هب، هبا سائل فأعطته كرسة شبيب أن عائشة مرأميمون بن 

  فذكره¢ قال رسول ا فقالت؛ فقيل هلا يف ذلك، فأكل،فأقعدته

 »ميمون  يدرك عائشة« داودوقال أبو 

 أباه اتم حأوسأل ابن  

 )٢٤١ص( املراسيل »ال  شبيب عن عائشة متصل؟ قالأميمون بن « 

ُويذكر «بال إسناد تعليقاً فقال) ١/٥(واحلديث ذكره مسلم يف الصحيح  َ   عن عائشة قالتُ

 »أمرنا رسول ا أن ننزل الناس منازهلم

 وأما حديث عيل

والرافعي يف ) ٨/١٠(النهاية البن كثري  كام يف البداية ورواه ابن عساكر يف تاريخ دمشقف

 من طريق نوح بن قيس عن سالمة الكندي عن األصبغ بن )١/٤٤٨(التدوين يف أخبار قزوين 

ها إىل ُ إن يل إليك حاجة فرفعت، يا أمرياملؤمن، فقال إىل عيل بن أ طالب رجل جاء قالةباتُن

 ا ُ أنت  تقضها محدت وإن،كُا وشكرت ُها محدتَقضيت ، فإن أنتا قبل أن أرفعها إليك

إ  فكتب  السؤال يف وجهكلُ أكره أن أرى ذ اكتب عىل األرض فإ فقال عيلكُوعذرت

َُفأ ةلُ بحَيلَ ع فقال عيلحمتاج    ثم أنشأ يقول، فأخذها الرجل فلبسها هباِ



٣٦٢ 

 

 كــــسوتين حلــــة تــــبىل حماســــنها

 َت مكرمــةَإن نلـت حــسن ثنـا نلــ

ـــاحبه ـــر ص ـــي ذك ـــاء ليحي  ُإن الثن

 َال تزهــد الــدهر يف زهــد تواقعــه

 

 اللَُفسوف أكسوك من حسن الثنا ح 

ــه بــدال ــد قلت ــا ق ــي  ــست أبغ  ول

 ُكالغيث حييي نـداه الـسهل واجلـبال

ــال ــذي عم ــيجزى بال ــد س ــل عب  ُفك

ائة دينار فدفعها إُ فأ بالدنانريَيلَ عِيلَفقال ع            ، يا أمري املؤمن فقلت فقال األصبغ،ليه 

 وهذه  قال»أنزلوا الناس منازهلم «يقول ¢ سمعت رسول ا، نعم قال؟ ومائة دينارٌةلُح

 منزلة هذا الرجل عندي

-١/٣٦٢(مجته يف هتذيب التهذيب رانظر ت  وقد تقدم، احلديثبن نباتة مرتوكواألصبغ 

٣٦٣( 

 وأما حديث معاذ بن جبل

عن بكر بن سليامن أ معاذ عن أ سليامن ) ٤٦( اخلرائطي يف مكارم األخالق اهروف

 ¢ قال رسول ا قالالفلسطيين عن عبادة بن نيس عن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ بن جبل

 » وأحسن أدهبم عىل األخالق الفاضلة،أنزل الناس منازهلم من اخلري والرش«

 كر احلديثوأبو سليامن الفلسطيين من

 وأما حديث جابر

 وال أنا أرشف الناس حسباً «مرفوعاًمن حديث جابر ) ١١١(برقم ) ١/٤٥( الديلمي فرواه

 ومن كاتبنا ، ومن أكرمنا أكرمناه، أهيا الناس من أتانا أتيناه وال فخرً وأكرم الناس قدرا،فخر

 جالسوا الناس عىل قدر ،هيا الناس أ ومن قام بحقنا قمنا بحقه، ومن شيع موتانا شيعناه،كاتبناه

 وداروا الناس يغفر ، وأنزلوا الناس عىل قدر مروآهتم، وخالطوا الناس عىل قدر أدياهنم،أحساهبم

 »لكم

 ملنكراتاوالديلمي يتفرد ب

ِلفاسق لَليس« حديث -٤٤٩ ٌ غيبةِ ْ
ِ« 

 ضعيف

ان  وا)٥/٢٢١ ( يف الكاملوابن عدي) ١٠١١( يف الكبري الطربارواه   لبيهقي يف شعب اإل

  من طريق العالء بن برش ثنا سفيان بن عيينة عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال)٩٢١٨(

  فذكره¢قال رسول ا
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 وقال ابن عدي 

 عن الثوريعن العالء بن برش عن سفيان  وهذا معروف بالعالء بن برش، ومنهم من قال« 

ا هو ابن عيينة، ف إ   عن هبز بن حكيملو كان ما رواه اجلارود بن يزيدهبز بن حكيم، و

إن العالء بن برش يف هذه الرواية أراد به  لو كان حقاً لكنت أقول ) الفاجرأترعوون عن ذكر(

ام مخسة دحديث اجلارود ولفظ حديث اجلارو ، أحاديث والعالء بن برش هذا ال أعرف له 

 »ومقدار ما يرويه ال يتابع عليه

 » هذا حديث غري صحيح وال معتمد-يعين احلاكم - فقد قال أبو عبد ا« هقيوقال البي

 وقال السخاوي

 إنه  وقد قال ابن عدي، وليس كذلك إنه حسنوأخرجه اهلروي يف ذم الكالم له، وقال« 

ا هو ابن عيينةالثوري ومنهم من قال عنه عن ،معروف بالعالء إ وهذا اللفظ غري   وهو خطأ و

نه غري صحيح وال إ ب عنه عقب إيراده لهَع يف الشالبيهقي وكذا قال احلاكم فيام نقله فمعرو

 »  يسمع من هبز وابن عيينةالدارقطينقال  معتمد

 يف الكبري الطرباو) ٢/١٧٣( ذكره ابن عدي رواه هو يف الكامل الذيوحديث اجلارود  

ويف شعب ) ١٠/٢١٠(والبيهقي يف السنن الكربى  )١/٢٠٢ ( يف الضعفاء الكبريالعقييلو) ١٠١٠(

ان  عن هبز بن حكيم ) ٢٦٨و٧/٢٦١و ٣/١٨٨و ١/٣٨٢(ريخ بغداد  واخلطيب يف تا)٩٢١٩(اإل

ا فيه يعرفه ن عن ذكر الفاجر؟ اوأترعو« ¢قال رسول ا عن أبيه عن جده قال ذكروه 

 »الناس

أسامة ك منكر احلديث، ورماه أبو مرتوالضحاك النيسابوريهو بن يزيد أبوواجلارود  

 »البلية فيام يرويه منه ال ممن روى عنه «بالكذب، وقال ابن عدي

 عن هبز، وقد روي عن غريه وليس فهذا حديث يعد يف أفراد اجلارود بن يزيد« قال البيهقي 

ا أراد به فاجرا مد عليه يف  يأ بشهادة، أو يعتً بفجوره، أو فاجرا معلناًًبيشء، وهو إن صح فإ

 » فيحتاج إىل بيان حاله لئال يقع االعتامد عليه، وبا التوفيق،أمانة

  طريق عبد الوهاب بن مهام أخيمن) ٥٩٨(والصغري ) ٤٣٧٢ (األوسط يف الطرباورواه  

  ثنا معمر عن هبز بن حكيم بهالرزاقعبد 

، وقا «الذهبي قال الرزاقوعبد الوهاب أخو عبد   » حاتم يغلو يف التشيعل أبووثقه ابن مع

 ) ٥٦٣ص(املقاصد  نه كذاب وذكر السخاوي أ، الكبري يف الضعفاءالعقييلوذكره 

 عن أبيه عن عبد الوهاب  العسقال الرسيأ يف هذا احلديث هو عبد ا بن الطرباوشيخ 

  أباهو أجده وال به
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 بن مالك أنس عن عدي سعد الساأمن طريق ) ١٠/٢١٠( يف السنن الكربى البيهقيوروى  

 »من ألقى جلباب احلياء فال غيبة له« ¢قال رسول ا قال

 »ليس بالقوي« وقال البيهقي 

جمهول يرتك « الدارقطينوقال » جمهول« حاتم وأبوزرعة قال أبوعديأبو سعد السا

 »حديثه

كام أشار إىل ، بفسقهال املجاهر، الواجب يف حق الفاسق املسترت بفسقه هو السرت قلت

ا أراد به فاجرا معلناً « بقوله املتقدم•ذلك البيهقي  ً بفجوره، أو فاجرا يأ ًوهو إن صح فإ

 »بشهادة، أو يعتمد عليه يف أمانة فيحتاج إىل بيان حاله لئال يقع االعتامد عليه

ٌ، فهو أمان  ولكن قولوا قوس ا،ح شيطانَُز فإن ق،حَُزس قَْوال تقولوا ق«  حديث-٤٥٠ َ

ِألهل األرض ِ َ« 

 موضوع

من طريق زكريا بن ) ٨/٤٥٢(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٢/٣٠٩(نعيم يف احللية رواه أبو 

 فذكره  قال¢ عن ابن عباس أن النبي رجاء العطارديأ عن بطيحكيم احل

 وقال أبو نعيم 

 »بن حكيم  يرفعه فيام أعلم إال زكريا ، رجاءأغريب من حديث « 

، وقال أبو »ليس بيشء« أيضاًوقال » ليس بثقة«  قال ابن معوزكريا بن حكيم احلبطي 

ليس « النساوقال » ضعيف احلديث« وقال أبوزرعة» بقويضعيف احلديث ليس « حاتم

 عن األثبات ما ال يشبه حديثهم حتى يروي «وقال ابن حبان» هالك «املديينوقال ابن » بثقة

 » إىل القلب أنه املتعمديسبق

ُاخشوشن« حديث -٤٥١ َ ْ َ ُوا فإن النعم ال تدومْ ْ َ َُ َ ّ ِ ِ« 

  هبذا اللفظال أصل له

َ«  حديث-٤٥٢  »ًاةَفُوا حُشْ وام،واُنَشْوَشْ واخ،واُدَدْعَ

 موضوع

  عن أبيه عن القعقاعمن حديث عبد ا بن سعيد املقربي) ١٩/٤٠( يف الكبري الطربارواه  

   فذكره¢قال رسول ا  قالاألسلمي  حدردأبن 

 ى بن سعيد القطانحيي مرتوك احلديث وكذبه  سعيد املقربيأعبد ا بن سعيد بن 
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 ®وقد روي بنحوه من كالم عمر بن اخلطاب  

 سمعت يزيد بن حدثنا حس بن نرص قال) ٦٨٦٥( اآلثارأخرجه الطحاوي يف رشح معا

 أتانا كتاب عمر بن اخلطاب قال عثامن النهديا عاصم األحول عن أ هارون قال ثن

عددوا كأنكم م، واخلولقوا، واخشوشبوا، اخشوشنوا« إياكم والتنعم، ّدَعَو  » العجميِوز، و

 »ِ الكالمَبلَ قُالسالم«  حديث-٤٥٣

 ًضعيف جدا

من طريق ) ٦/٢٠٤(عدي وابن ) ٧ (القضاعيو) ٢٠٥٩(يعىل وأبو) ٢٧٠٠ (الرتمذيرواه  

 قال رسول ا عنبسة بن عبد الرمحن عن حممد بن زاذان عن حممد بن املنكدر عن جابر قال

 فذكره

يعىن  -ًإال من هذا الوجه، وسمعت حممدا هذا حديث منكر ال نعرفه « الرتمذيوقال  

ان منكر  وحممد بن زاذ، عنبسة بن عبد الرمحن ضعيف يف احلديث ذاهب يقول-البخاري

 »احلديث

  ولعله من اضطراب عنبسة، يعىل من غري ذكر حممد بن زاذانأ إسناد ويف قلت 

 رواد عن أ ثنا عبد العزيز بن من طريق حفص بن عمر األييل) ٥/٢٩١(وروى ابن عدي  

 فمن بدأكم بالسؤال قبل ،السالم قبل السؤال «¢قال رسول ا نافع عن ابن عمر قال

 »ال جتيبوهالسالم ف

 وحفص بن عمر األييل كذاب 

 رواد به أمن طريق بقية بن الوليد عن عبد العزيز بن ) ٨/١٩٩(ورواه أبو نعيم يف احللية  

 »من بدأ الكالم قبل السالم فال جتيبوه« بلفظ

  الكذابلعله دلسه عن حفص بن عمر األييل و، وقد عنعن رش تدليسوبقية مدلس 

ا شاء، ملا دلت عليه األحاديث وىل َ واأل،هذا أن يبدأ اإلنسان من لقيه بالسالم ثم يتكلم 

 الصحيحة، وأما هذا احلديث فضعيف

َ وال ندم،َارََختْن اسَم َابَما خ«  حديث-٤٥٤ ِ َمن اقتصد َ وال عاَل،َارََشتْن اسَم َ َ َ ْ« 

 موضوع

ن طريق عبد القدوس بن عبد م) ٩٨٠(والصغري ) ٦٦٢٧ (األوسط  املعجم يفالطربارواه  

 بن أنس عبد القدوس بن حبيب عن احلسن عن  عن جديأ حدثينالسالم بن عبد القدوس 

 فذكره ¢قال رسول ا مالك قال
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  وأبوه عبد القدوس بن حبيب كذاب،د السالم ضعيفعب 

 .ولعل هذا من كالم بعض احلكامء وال يثبت حديثاً البتة

ٌأربع «  حديث-٤٥٥ َْ ٍال يشبعن من أربعَ ِ
َ َْ ْ ٌ أرضَ ْ ٍمطر ِ منَ َ ٍ، وأنثى من ذكرَ َ َ ِ َ ْ ٍ، وع من نظرُ َ َ ِ ٌ َْ ،

ٌوعا ٍ من علْمِ ِ ِ« 

 موضوع

  وعائشة، هريرةأروي من حديث  

 نطريقا هريرة فله عنه أأما حديث  

 عن لتيمي عن ا- يعىن ابن الفضل- دمن طريق حمم) ٢/٢٨١(رواه أبو نعيم يف احللية  األول 

 فذكره  قال¢ هريرة عن النبيأابن سريين عن 

  كذاب،وحممد بن الفضل هو ابن عطية 

من طريق حممد بن احلسن بن زبالة قال حدثنا عبد ا بن ) ٢/٢٩٧ (العقييلرواه  الثا 

  هريرة بهأحممد بن عجالن عن أبيه عن جده عن 

  بن حممد بن عجالن منكر احلديثوعبد ا وحممد بن احلسن بن زبالة كذاب 

 وأما حديث عائشة

من طريق عبد السالم بن ) ٢/١٣٥( وابن حبان يف املجروح ) ٥/٣٣٠(فرواه ابن عدي  

  فذكره¢قال رسول ا عبد القدوس ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت

 »اإلسنادمنكر هبذا  «وقال ابن عدي 

» ضعيف« وقال أبو حاتم» ليس بيشء « قال أبو داود، عبد القدوسعبد السالم بن قلت 

 عبلة األشياء املوضوعة، ال حيل االحتجاج به أيروي عن هشام بن عروة وابن  «وقال ابن حبان

 »بحال

 »رَِمستُ مٍسَْح نُربعاء يومَاأل ُيوم« حديث -٤٥٦

 موضوع

) ٢١١٦٢(البيهقي يف السنن الكربى برقم و) ٦٤٢٢(رواه الطربا يف املعجم األوسط برقم 

 بن أ حية، عن جعفر بن حممد، عن إبراهيم من طريق) ٤٨٧٤(وأبوعوانة يف املستخرج برقم 

إن يوم  أتا جربيل، فأمر باليم مع الشاهد وقال «¢قال النبي أبيه، عن جابر، قال

 »األربعاء يوم نحس مستمر

 بن أ إبراهيم إال ؛ نزل جربيلا احلديث عن جعفر بن حممد يقل يف هذ« وقال الطربا
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 » بن أ حيةإبراهيم يوم األربعاء يوم نحس مستمر عن جعفر إال ي واليرو،حية

  حلديثا بن أ حية يضع إبراهيم

  »آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر« وروي بلفظ

 حدثنا أبو مسلمة بن الصلتمن طريق ) ١٤/٤٠٥(أخرجه اخلطيب يف تاريخ بغداد 

الوزير صاحب ديوان املهدي حدثنا املهدي أمري املؤمن عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس عن 

 فذكره  أنه قال¢النبي

 ومسلمة بن الصلت مرتوك

 قال ابن اجلوزي

  فيه عن ابن عباس وابن عمر وجابرباب ذم يوم األربعاء«

أنبأنا أبو بكر أنبأنا أبو منصور القزاز   الطريق األولفأما رواية ابن عباس فلها طريقان

 حدثنا حممد بن يعبدا بن أمحد بن احلس اخلرم بن أمحد الرزاز حدثنا اخلطيب أنبأنا عيل

 حدثنا أبو الوزير تالصلغالب بن حرب حدثنا حممد بن صالح اهلاشمي حدثنا مسلمة بن 

ر أربعاء يف الشهر يوم آخ« أنه قال ¢ عن النبيصاحب أمري املؤمن عن أبيه عن ابن عباس

 »نحس مستمر

 أنبأنا أبو عبد ا حممد بن عبدا ير بن طاهر أنبأنا أبو بكر البيهقأنبأنا زاه الطريق الثا

 بن أمحد بن مروان إبراهيم بن بندار حدثنا الفضل بن حممد األنطا حدثنا يلاحلاكم حدثنا ع

  أبو عمر مسلمة بن الصلت يعينحدثينبن صالح عن جعفر بن سليامن الواسطي حدثنا حممد 

  أمري املؤمن عن أبيه عن جده عن ابن عباس قاليالوزير صاحب املدائن حدثنا املهدحدثنا 

 »آخر أربعاء يف الشهر يوم نحس« ¢قال رسول ا

  موقوفاًيرووقد 

أبو أمحد عبيدا  حدثنا ي بن حممد العكربا أبو منصور حممد املدبر أنبأنأنبأنا حييى بن عيل

 بن إبراهيم حدثين ي احلسن بن عبيدا األبزارحدثين أنبأنا جعفر اخلواص بن حممد الفريض

 عن املنصور عن أبيه عن أبيه عبدا بن عباس أنه ي املأمون عن الرشيد عن املهدحدثينسعيد 

 » األربعاء ال يدور يوم نحس مستمريوم« قال

 جعفر عن حممد بن جحادة روى عثامن بن مطر عن احلسن بن أما رواية ابن عمرو فوأ

 »ال يبدأ جذام وال برص إال يوم األربعاء«  أنه قال¢عن نافع عن ابن عمر عن النبي

 حية عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر عن  بن أإبراهيموأما رواية جابر فروى 

 »م نحس مستمريوم األربعاء يو« قال ¢النبي
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 ¢هذه األحاديث ال تصح عن رسول ا

  مسلمة بن الصلت طريقه األول والثايأما حديث ابن عباس فف

 هو مرتوك احلديث قال أبو حاتم الرازي

  وقد سبق أنه كان كذاباًيبزاروىف الطريق الثالث األ

 املوضوعات يمطر يرو وكان عثامن بن وأما حديث ابن عمر رىض ا عنه فقال ابن حبان

 ال حيل االحتجاج به عن األثبات

 إبراهيموأما حديث جابر فلم يروه غري 

 وهو مرتوك قال الدارقطين

ا أخذ ه»ن ا عزوجل خلق النور يوم األربعاءإ« وىف الصحيح إ ن قول ِن وضعه مَذا م و

ء إىل األربعاء، ورأى يف ربعامن األ  قالوا]٧احلاقة[رها عليهم سبع ليال﴾سخ ﴿بعض املفرسين

م ابن اجلوزي نتهى كال ا» فوضع هذا ورفعه]١٩القمر[›يف يوم نحس مستمر ‹القرآن

 )٢/٧٣( املوضوعات •

ِا بدم« حديث -٤٥٧  »َمء يوم األربعاء إال تئ بيشُ

 ال أصل له

 قال السخاوي

 عن شيخه »ليم املتعلمتع«يف كتابه  أقف له عىل أصل ولكن ذكر برهان اإلسالم «

، وكان املرغينا صاحب اهلداية يف فقه احلنفية أنه كان يوقف بداية السبق عىل يوم األربعاء

  قال»بدئ به يوم األربعاء إال وقد تمما من يشء  « قال رسول ا يف ذلك بحفظه ويقوليروي

  انتهىن عبد الرشيد فريوي هذا احلديث بإسناده عن القوام أمحد بوهكذا كان يفعل أ

 ، الطربا يف األوسطه أخرج»يوم األربعاء يوم نحس مستمر« ويعارضه حديث جابر مرفوعاً

وبلغين عن بعض   وكلها ضعيفة،ونحوه ما يروى عن ابن عباس أنه ال أخذ فيه وال عطاء

فمنحها أنه ما  ؛ربعاء إىل ا سبحانه تشاؤم الناس هباشكت األ الصاحل ممن لقيناه أنه قال

 )٥٧٤ص(املقاصد احلسنة  »ابتدئ بيشء فيها إال تم

 وال شك عندي أن مثل  حكايات الصاحل أبعد ما يكون من االحتجاج هبا يف الدينقلت

ا يذكره السخاوي استطرادا وليس احتجاجاً  ًذلك إ

 »ال« ؟ قال أيكون املؤمن كذاباًحديث -٤٥٨

 ضعيف



٣٦٩ 

 

 )١٤٧( ومن طريقه ابن أ الدنيا يف مكارم األخالق )١٧٩٥( برقم طأأخرجه مالك يف املو

  فقيل له»نعم«  فقال؟أيكون املؤمن جباناً ¢ قيل لرسول انه قالأعن صفوان بن سليم 

 »ال«  فقال؟ أيكون املؤمن كذاباً فقيل له»نعم«  فقال؟ًأيكون املؤمن بخيال

 هذا مرسل

 حدثنا ابن  وحدثنا ابن سمعان قالقال )٥٢٠( اجلامع برقم  بن وهب يفوعند عبد ا

 أنه قيل له شهاب وأبو احلويرث وحممد بن أ بكر بن حزم أنه بلغهم عن رسول ا عليه السالم

هل يكون املؤمن  ف، يا رسول ا فقيل،»نعم«  فقال،؟ هل يكون املؤمن شحيحاً،يا رسول ا

 يا  فقيل،»نعم«  قال،؟ فهل يكون املؤمن جباناً، يا رسول افقيل ،»نعم«  قال،سيئ اخللق؟

 »ال« ؟ قال فهل يكون املؤمن كذاباً،رسول ا

 وهذا أيضاً مرسل وبالغ

عن عبد ا يعىل بن األشدق العقييل من طريق ) ١٢٧(وروى اخلرائطي يف مساوئ األخالق 

، فقال ¢ أنه سأل النبيبن جراد   قال»قد يكون من ذلك«  هل يز املؤمن؟ قاليا نبي ا

، هل يرسق املؤمن؟ قال ، هل يكذب املؤمن؟ يا نبي   قال»قد يكون من ذلك« يا رسول ا ا

ا يفرتي الكذب الذين ال إ﴿« فقال هذه الكلمة ¢رسول اثم أتبعها » ال« قال

 ]١٠٥ النحل[»يؤمنون﴾

 »ليس بيشء ال يصدق «قال أبو زرعةًيعىل بن األشدق ضعيف جدا و

 وال شك أن املؤمن احلق ال يكون كذاباً، ولكن هذا احلديث ضعيف

 »ال نكاح ب العيدين« حديث -٤٥٩

 أصل له باطل ال

يف ¢ تزوجين رسول ا« قالت£ عن عائشة) ١٤٢٣( صحيح مسلم برقم ويف

وكانت عائشة  قال» حظى عنده مين؟كان أ ¢  يف شوال، فأي نساء رسول ا، وبىنشوال

ِتستحب أن تدخ  ها يف شوالَ نساءَلُ

وبعض الناس يعتقد أن إجراء عقد الزواج ب العيدين يرتتب عليه مكروه، وهذا من 

 التطري الذي هو رشك

ُلو منع الناس عن فت البعر لفتوه وقالوا ما هنينا عنه إال وفيه يشء« حديث -٤٦٠ َ ُ َ ِ ُ«  

  صل لهال أ

 » أجده« جه احلافظ العراقيوقال خمر) ١/١١(أورده الغزايل يف اإلحياء   
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 ًو جيد هلا إسنادا» إحياء علوم الدين«وذكره السب ضمن األحاديث التي يف 

 كتاب الفضائل

إلياس عليهام السالم كل عام يف املوسمَِرضتامع اخلاج« حديث -٤٦١  » و

 منكر

 قال السخاوي

 كام هو يف فوائد ختريج َُزابن شاذان يف مشيخته الصغرى عن أ إسحاق امل] رواه[«

ة  ثم من طريق احلسن بن رزين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن ،الدارقطين من جهة ابن خز

ىن ( قال، ال أعلمه إال مرفوعاً،عباس ريض ا عنهام  ،يلتقي اخلرض وإلياس كل عام باملوسم 

  )يتفرقان عن هؤالء الكلامت وذكرها و،ل واحد منهام رأس صاحبهفيحلق ك

وكذا يروى عن مهدي بن هالل عن ابن جريج نحوه وهو منكر من الوجه وثانيهام أشد 

 ًوهاء

 وكذا من الواهي يف ذلك ما أخرجه احلارث بن أ أسامة يف مسنده عن أنس رفعه

 ه من حديث عبد العزيز بن أ رواد قالوعند عبد ا بن أمحد يف زوائد الزهد وغري

 ، ويفطران عىل الكرفس،جيتمع اخلرض وإلياس ببيت املقدس يف شهر رمضان من أوله إىل آخره(

 وهو معضل) ويوافيان املوسم كل عام 

عطيا ُ وقد أ، إلياس بالفيايف واخلرض بالبحورَلكُو ومثله ما يروى عن احلسن البرصي قال

  وإهنام جيتمعان يف موسم كل عام،ا إىل الصيحة األوىلاخللد يف الدني

 له )صابةاإل( وأودع شيخنا رمحه ا يف ،ريهإىل غري ذلك مما هو ضعيف كله مرفوعه وغ

ه  )٦٢ص(املقاصد احلسنة  » بل ال يثبت منه يشء،أك

َحم آُل«  حديث-٤٦٢ ِتقي ُكل ٍمدُ َ« 

 موضوع

 ، وعيلأنسوي من حديث ر 

 نطريقا فله عنه أنسما حديث أ

 الطريق األول

ام يف فوائده كام يف املقاصد   من طريق شيبان بن فروخ حدثنا نافع بن ) ٤٠(أخرجه 

 »كل تقي من أمة حممد«  من آل حممد؟ فقال¢ سئل رسول ا قالأنسهرمز عن 
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 ونافع بن هرمز كذاب 

 الطريق الثا

من طريق نعيم بن محاد قال ثنا نوح ) ٣١٨(والصغري ) ٣٣٣١ (األوسط يف الطرباأخرجه  

 وزاد  بهأنسى بن سعيد عن حيي مريم عن أبن 

 »]٣٤األنفال[ املتقون﴾ه إالُ أولياؤْإن ﴿¢وتال رسول ا« 

  مريم كذابأونعيم بن محاد ضعيف، ونوح بن  

 )٤٠( كام يف املقاصد الديلميواه ر ى بن سعيد بهحيي عن وتابعه النرض بن حممد الشيبا 

 النسا احلاكم ووثقه أمحد وأبواألزدي و والساجيالبخاري ضعفه والنرض بن حممد الشيبا 

 الدارقطينو

 وأما حديث عيل

من طريق احلارث األعور عن عيل به ) ٤٠( يف دالئل النبوة كام يف املقاصد البيهقيفرواه  

 بواحلارث األعور كذا مرفوعاً

 »ها ضعيفةأسانيدو «وقال السخاوي 

ُا جد كلََنأ«  حديث-٤٦٣ ِ تقيَ َ« 

 ال أصل له

  فقالالسيوطيُوسئل عنه  

 )٢/٨٩ (احلاوي للفتاوي »ال أعرفه« 

ِا أفصح من نطق بالضادََنأ« حديث -٤٦٤ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ« 

 ال أصل له

 وقال السخاوي 

 )١٦٧(املقاصد  »ام قاله ابن كثري ولكن ال أصل له ك،معناه صحيح« 

ُا أفصحََنأ« حديث -٤٦٥ َ ِالعرب َ َ ْ بيد أ من قري،َ ََ ُ ِ َ َ  »شْ

 ال أصل له

  ويستشهد به كثري من النحوي

 ونشأت يف ، ولدتين قريش،ِبَرَ العُبَرَْعأنا أ «)٥٤٣٨(» املعجم الكبري« ا يفوعند الطرب

  »؟حنيأتيين اللَ فأ ،بادية بين سعد بن بكر



٣٧٢ 

 

  كذابهم مبرش بن عبيد وهو وسنده مسلسل بالضعفاء ورش

لواقدي وهو  ومن رواية ا، وهو مرسل)١/٩١(ونحوه عند ابن سعد يف الطبقات الكربى 

 مرتوك وقد رمي بالكذب

َأن«  حديث-٤٦٦ ِا ابن الذبَ ُ َِْحيْ ْ« 

 ال أصل له

من طريق عمر بن ) ٢/٥٥٤( واحلاكم يف املستدرك )٢٣/٥٤(وروى ابن جرير يف التفسري  

 عبد حدثين عن أبيه - سفيانأ من ولد عتبة بن - عن عبيد ا بن حممد العتبياعبد الرحيم اخلط

  قالا بن سعيد الصنابحي

  فقال بعضهم،إسحاق وإسامعيل فتذاكر القوم ، سفيانأحرضنا جملس معاوية بن  

 كنا عند ، سقطتم عىل اخلبري فقال معاوية، الذبيحإسحاق بل ل بعضهم وقا،إسامعيلالذبيح 

، خلف يا فقال،، فأتاه أعرا¢رسول ا ك  واملاء يابساً، هل،ت البادية يابسة رسول ا

ْ وضاع العيال، فعد عيل،املال ُ ا أفاء ا عليك يا ابن الذبَ ، و ينكر ¢فتبسم رسول ا يح 

، وما الذبيحان؟ قالفقلنا عليه ُا أمر بحفر زمزم، نذر  إن  عبد املطلب مل إن يا أمري املؤمن

 فأراد ذبحه، ، فخرج السهم لعبد ا، فأخرجهم وأسهم بينهم،سهل ا أمرها أن ينحر بعض ولده

َ أرض ربك وقالوا،فمنعه أخواله من بين خمزوم ِْ ْ وافد اب،َ ِ ائة ناقة ففقال َكَنْ  فهو قال داه 

  الثاإسامعيلالذبيح، و

  بقولهالذهبي وتعقبه ،وسكت عليه احلاكم 

 »ٍ واهإسناده« 

 )٤/١٨(وقال ابن كثري يف التفسري  

 »ًوهذا حديث غريب جدا« 

 )٢/٣٥( يف احلاوي للفتاوي السيوطيوقال  

 » من ال يعرف حالهإسنادهويف  هذا حديث غريب،« 

ِا من اََنأ« ديث ح-٤٦٧ َ واملؤمنونِ ِ ْمين ْ
ِ« 

 باطل ال أصل له

 وقال السخاوي 

ٌ ْخمتلَقٌبِذ إنه كقال شيخنا«  َ  )١٧١(املقاصد  »ُ

َ ال يسع فيه مٌ وقتِ مع اِيل« حديث -٤٦٨ َُ  »ٌسل وال نبي مرٌربَقُ مٌكلََ



٣٧٣ 

 

 ال أصل له 

 قال السخاوي 

» يل وقت ال يسعين فيه غري ر«  وهو يف رسالة القشريي لكن بلفظًفة كثريايذكره املتصو«

 ويشبه أن يكون معىن ما للرتمذي يف الشامئل والبن راهويه يف مسنده عن عيل يف حديث طويل

ً ثم جزءا ،ً وجزءا لنفسه،ً وجزءا ألهله،ً جزءا  تعاىل دخوله أجزاءَأزَكان إذا أ منزله ج

 )٥٦٥ص(املقاصد  »ناسجزأه بينه وب ال

َ ولكن أنَْىسَنإ ال أ« حديث -٤٦٩  »عَُرشىس ألُ

 ال أصل له

 )٥/٣٤٧(هكذا أورده الغزايل يف إحياء علوم الدين 

 قال) ٢/٣٤٢ (»الشفا«وقد ذكره القايض عياض يف 

َ أل إ يف احلديث الصحيح¢وقوله« َ أل؛َىسُننىس أو أَ  »نُسِ

 »يث الصحيحاحلد« كذا قال

 قال احلافظ العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء

  إسناد لهًال يوجد ىف املوطأ إال مرسال ال  وقال ابن عبد الرب،ذكره مالك بالغاً بغري إسناد«

اط ريق مالكإنه  يرد من غري ط وكذا قال محزة الكتا  يوقد طال بحث يوقال أبو طاهر األ

عى بعض واد قال ة واحلفاظ فلم أظفر به وال سمعت عن أحد أنه ظفر به عنه لألعنه وسؤايل

 ً»طلبة احلديث أنه وقع له مسندا

صحيح و) ٤٠١( البخاري برقم ح خمالف ملا ثبت يف صحي-عديم األصل -وهذا احلديث 

 - ¢صىل النبي قال عبد ا بن مسعود  عن علقمة قالإبراهيممن حديث ) ٥٧١(مسلم برقم 

َيا رسول ا أحدث يف الصالة يشء؟ قال  فلام سلم قيل له- ال أدري زاد أو نقصإبراهيمقال  َ َ َ 

فثىن رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدت ثم سلم، فلام  صليت كذا وكذا قالوا» وما ذاك؟«

ا أنا برش« أقبل علينا بوجهه قال  مثلكم أنىس إنه لو حدث يف الصالة يشء لنبأتكم به ولكن إ

، وإذا شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم  فإذا نسيت فذك،كام تنسون ُرو

 »ليسلم ثم يسجد سجدت

 »عر كنت له شفيعاً يوم القيامةبيت من الشين بَحَدَ مْنَم« حديث -٤٧٠

 ال أصل له
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 حديث مجع احلطب -٤٧١

 ال أصل له

 كان يف بعض األسفار،¢ أن النبي  وفيه،¢ذكر يف تواضعهُوي، مشتهر عىل األلسنة

ها، آخرعيل طبخ  عيل سلخها، وقال ذبحها، وقال آخرَ عيلفأرادوا ذبح شاة، فقال رجل

ين ولكين نقد علمت أنكم تكفو «فقال نحن نكفيك ، فقالوا» مجع احلطبوعيل «¢فقال

يز عليكم، فإن  »ً عبده أن يراه متميزا ب أصحابها يكره من أكره أن أ

 يف ¬  يف قبض روحه وتعزية اخلرض¢بي النِ املوتِكلََ استئذان محديث -٤٧٢

 وفاته

 موضوع

بن عبد ا بن عمر بن حفص عن القاسم  من طريق )٧/٢٦٧ (رواه البيهقي يف دالئل النبوة 

 أال أحدثكم  بن احلس فقاليه عيل من قريش دخلوا عىل أبًجعفر بن حممد عن أبيه أن رجاال

 يا  ملا مرض رسول ا أتاه جربيل فقال فحدثنا عن أ القاسم قال بىل قالوا؟عن رسول ا

اً   أسألك عام هو أعلم به منك، لك وخاصة لك لك وترشيفاًحممد إن ا أرسلين إليك تكر

 ثم جاءه اليوم  يا جربيل مكروباً وأجدأجد يا جربيل مغموماً  قال؟ كيف جتدكيقول

 ثم جاءه اليوم الثالث فقال له كام قال أول يوم ،الثا وقال له ذلك فرد عليه النبي كام رد أول يوم

 كل ملك عىل مائة ألف ، ملك وجاء معه ملك يقال له إسامعيل عىل مائة ألف،ورد عليه كام رد

 ما استأذن عىل ، هذا ملك املوت يستأذن عليكيل ثم قال جرب، عنهَلَأََس عليه فَنَ استأذ،ملك

  فأذن له فسلم عليه ثم قال، ائذن له فقال عليه السالمآدمي قبلك وال يستأذن عىل آدمي بعدك

 يا حممد إن ا أرسلين إليك فإن أمرتين أن أقبض روحك قبضته وإن أمرتين أن أتركه تركته

 فنظر النبي إىل جربيل مرت أن أطيعكُمرت وأُعم بذلك أ قال ن؟ تفعل يا ملك املوتََو أفقال

 مرت بهُ امض ملا أ فقال النبي مللك املوت يا حممد إن ا اشتاق إىل لقائكفقال له جربيل

 السالم عليكم  من ناحية البيت فلام تويف رسول ا وجاءت التعزية سمعوا صوتاًفقبض روحه

 من كل  من كل هالك ودركاًفاًلََ من كل مصيبة وخً إن يف ا عزاء،أهل البيت ورمحة ا وبركاته

إياه فارجوا، فبا فثقوا،فائت ا املصاب من ح، و   ريض ا عنهّفقال عيل  الثوابَمِرُ فإ

 ¬ هذا اخلرض  ؟أتدرون من هذا

 بن القاسم بن عبد ا بن عمر بن حفص العمري املد مرتوك احلديث وقال أمحد قلت 

 )٨/٣٢٠(هتذيب التهذيب  »كذاب كان يضع احلديث« حنبل
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 واإلسناد فيه انقطاع 

 وفيه احلس بن محيد ،قبل هذا من وجه آخر) ٧/٢٤٢(وقد رواه البيهقي يف الدالئل أيضاً  

 بن الربيع الكويف، قال الذهبي

، وذكره ابن عدي فاهت«   )١/٥٣٣(امليزان  »ُهَمَكذبه مط

يف هذا احلديث موجود ضمن حديث طويل يف الوفاة النبوية يذكره كثري من جاء ا وم 

ًمقرا) ١/٧٣٢(الوعاظ، وقد أشار إليه القايض عياض يف الشفا   وهو حديث مركب موضوع له ّ

ة صالةَ أبو بكر الناسَلََضما ف« حديث -٤٧٣ ة صيام، بك ة رواية وال ، وال بك  وال بك

 »صدره ىف ََرقَو بىشء  ولكن،فتوى وال كالم

 ¢ال أصل له من كالم النبي 

 ) ١/٤٠(ذكره الغزايل يف إحياء علوم الدين   

  يوقال خمرجه احلافظ العراق

 »و أجده مرفوعاً بكر بن عبد ا املز أخرجه الرتمذي احلكيم يف النوادر من قول«

صل هلا وهي يف إحياء علوم الدين، يف وذكره تاج الدين السب ضمن األحاديث التي ال أ

 )٦/٢٨٨(ترمجة الغزايل من طبقات الشافعية الكربى 

 »؟ عن اٍ فهل أنت راض، عنكٍا راض يا أبا بكر إن« حديث -٤٧٤

 موضوع

من طريق ) ٨/٣٤(البغوي يف تفسريه و) ١٧٧-٢/١٧٦(ن حبان يف كتاب املجروح برواه ا  

 أبو إسحاق الفزاري حدثنا سفيان بن سعيد عن آدم بن عيل عن ابن عمر العالء بن عمرو حدثنا

 وعليه عباءة قد خلها يف ،وعنده أبو بكر الصديق ريض ا عنه ¢كنت عند رسول ا قال

 قد خلها يف صدره مايل أرى أبا بكر عليه عباءة «صدره بخالل، فنزل عليه جربيل فقال

 وقل َ السالماقرأ عليه فإن ا عز وجل يقول« ال ق» قبل الفتح ماله عيلَأنفق« فقال» بخالل؟

 إن ا عز وجل ،يا أبا بكر «¢ رسول افقال» أراض أنت عين يف فقرك هذا أم ساخط؟ له

سخط عىل َأَ أفقال أبو بكر» أراض أنت يف فقرك هذا أم ساخط؟ يقرأ عليك السالم ويقول لك

؟  »ٍ عن ر راض إ،ٍ إ عن ر راضر

العالء بن عمرو شيخ يروي عن أ إسحاق الفزاري العجائب، ال جيوز  «قال ابن حبان

 »االحتجاج به بحال

هذا احلديث ضعيف « بإسناد البغوي وقال) ٤/٣٠٨(حلديث أورده ابن كثري يف التفسريوا
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 »اإلسناد من هذا الوجه

 )٣/٤٤(زايل يف إحياء علوم الدين وقد أورده الغ

 وقال احلافظ العراقي يف خترجيه

 »هو كذب العقييل يف الضعفاء، قال الذهبي يف امليزانأخرجه ابن حبان و«

، بعد أن أورد احلديث يف )٣/١٠٣ (االعتداليف كتابه ميزان » كذب هو« وقول الذهبي

 »مرتوك«  وقد قال فيه،ترمجة العالء بن عمرو احلنفي الكويف

ومناقبه ، ¢ حممد هو أفضل هذه األمة بعد نبيها®ا بكر  وال شك أن أبقلت

  ولكن هذا احلديث موضوع،وفضائله كثرية

 »ِْنيَرَمُالع ِدََحبأ َ اإلسالمزَِعأ مُهالل« حديث -٤٧٥

 ينَرَمُال أصل له بلفظ الع

قم الكبري بر والطربا يف املعجم) ٥٦٩٦(وأمحد برقم ) ٣٦٨١(وقد أخرجه الرتمذي برقم 

من طريق خارجة بن عبد ) ٢/٢١٥( والبيهقي يف دالئل النبوة) ٦٨٨١(وابن حبان برقم ) ٦٣١(

اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين « قال ¢ا  أن رسولا األنصاري عن نافع عن ابن عمر

  وكان أحبهام إليه عمر بن اخلطابقال »بأ جهل أو بعمر بن اخلطاب الرجل إليك،

 »هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر« ذيقال الرتم

 وللحديث شواهد بد ا األنصاري صدوق ال بأس به،إسناده حسن، خارجة بن ع قلت

 .تقويه

ُباهبا ِيلَوع ِمِالعلْ َُةْنيِدَم َاَنأ«  حديث-٤٧٦ َ« 

 موضوع

 أنس ذر، وأ من حديث ابن عباس، وعيل، وجابر، وروي 

  عباسأما حديث ابن

عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس سمعت رسول   معاوية الرضيرأفروي من حديث  

 »أنا مدينة العلم، وعيل باهبا، فمن أراد العلم فليأت الباب « يقول¢ا

  من الضعفاء معاوية تسعةأورواه عن  

  الصلت عبد السالم بن صالح اهلروي أبواألول 

 )١١/٤٨(واخلطيب ) ٣/١٢٦(واحلاكم يف املستدرك ) ١١٠٦١(بري  يف الكالطرباأخرجه  

 وقال احلاكم
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 » وأبو الصلت ثقة مأمون، و خيرجاهاإلسنادهذا حديث صحيح « 

  بقولهالذهبيوتعقبه  

 » وأبو الصلت ال وا ال ثقة وال مأمون،بل موضوع« 

 وتتمة كالم احلاكم 

 سمعت  أبا العباس حممد بن يعقوب يف التاريخ يقول سمعت فإ،الصلت ثقة مأمونوأبو« 

  فقلت، ثقة الصلت اهلروي فقالأى بن مع عن حيي سألت العباس بن حممد الدوري يقول

 قد حدث به حممد بن جعفر  أنا مدينة العلم؟ فقال معاوية عن األعمشأأليس قد حدث عن 

 الفقيه القبا إمام عرصه ببخارى يقول  بن سهلدأمح سمعت أبا نرص  وهو ثقة مأمونالفيدي

ى بن حيي دخل  فقال الصلت اهلرويأ صالح بن حممد بن حبيب احلافظ يقول وسئل عن سمعت

 أ ما تقول رمحك ا يف  فلام خرج تبعته فقلت له، فسلم عليه، الصلتأمع ونحن معه عىل 

حديث األعمش عن جماهد عن ابن عباس عن  إنه يروي  فقلت له، هو صدوقالصلت؟ فقال

 قد روى هذا ذاك فقال  باهبا فمن أراد العلم فليأهتا من باهبا أنا مدينة العلم وعيل¢النبي

 »ية عن األعمش كام رواه أبو الصلت معاوأالفيدي عن 

 وقال اخلطيب

 إسحاقعقوب بن  حدثنا أبو عوانة ي التميميبن عيلأخربنا الربقا أخربنا احلس « 

 أعبد ا عن  وسئل أبو بن حممد بن احلجاج املروزي قالأمحد حدثنا أبو بكر اإلسفراييين

 أنا مدينة العلم وعيل  روى حديث جماهد عن عيلقيل له  مناكريأحاديث روى الصلت فقال

 ،هذا فام سمعنا به غري هذا، أما  تنكر عليه؟ قالالذي هذا  قيل له ما سمعنا هبذاباهبا؟ قال

 قد كان عند عبد  عبد اقيل أل  ال نعرفها و نسمعهاأحاديث الرزاقوروى عن عبد 

 عبيد ا بن عمر الواعظ أخرب   أسمع منها شيئاً قال؟ الرديةاألحاديث من هذه الرزاق

 الواعظ ثنا عمر أمحدوأخربنا عبد الغفار بن حممد بن جعفر املؤدب أخربنا عمر بن  أحدثنا 

 الصلت اهلروي أى بن مع عن حيي سألت  يقولأسمعت   بن مالك قالبن احلسن بن عيل

 أخربنا حممد بن العباس حدثنا حممد بن القاسم أخربنا اجلوهري  ثقة صدوق إال أنه يتشيعفقال

 الصلت أى بن مع عن يحي سألت  بن عبد ا بن اجلنيد قالإبراهيم حدثنا عفر الكوكبيبن ج

س؟  فحديث األعمش عن جماهد عن ابن عبا قلت قد سمع وما أعرفه بالكذب فقالاهلروي

ذكر أبا الصلت  و- ىحيي سمعت  وقال مرة أخرى إال عنه وما بلغين، ما سمعت به قطقال

هيا ما رو التي ياألحاديث وهذه ،كن أبو الصلت عندنا من أهل الكذب  يفقال -اهلروي

ى بن حيي أخربكم  قرئ عىل حممد بن عبد ا بن مخريويه وأنا أسمع قالأخربنا الربقا نعرفها
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 معاوية الذي رواه عبد السالم أعن حديث  –ى بن معحيييعىن – سألته  بن زياد وقالأمحد

صاحب  -  بن احلسربنا عيلأخ ً حديث ابن عباس، فأنكره جدا، األعمش عناهلروي عنه

 حدثنا بكر بن  الفاريسإسامعيل أخربنا عبد الرمحن بن عمر اخلالل حدثنا حممد بن -العبايس

 ، ما أعرفه الصلت فقالأى بن مع عن حيي وسألت سهل حدثنا عبد اخلالق بن منصور قال

 أنا مدينة العلم وعيل باهبا؟ فقال  إنه يروي حديث األعمش عن جماهد عن ابن عباسقلت له

 »ا هذا احلديث بيشءم

  قال اخلطيب 

اً، و يكن أى بن مع عن حال حييحسب عبد اخلالق سأل أ« ى إذ ذاك حيي الصلت قد

 بن عبد ا بن اجلنيد عن حاله، وأما حديث األعمش فإن إبراهيميعرفه، ثم عرفه بعد، فأجاب 

 أى بن مع من حديث حيينبل و بن حأمحد معاوية عنه، فأنكره أأبا الصلت كان يرويه عن 

 » معاويةأ الصلت قد رواه عن أى عنه فوجد غري حييمعاوية، ثم بحث 

  بهيق القاسم بن عبد الرمحن األنباري حدثنا أبو الصلت اهلرويثم ساق اخلطيب من طر

 قال القاسم

 » هو صحيحى بن مع عن هذا احلديث فقالحييسألت «

 اخلطيب قال

أخربنا   إذ قد رواه غري واحد عنه، معاوية وليس بباطلأنه صحيح من حديث أراد أ«

سمعت  يقولسمعت أبا العباس حممد بن يعقوب األصم   قالد بن عبد ا النيسابوريحمم

ا الصلت عبد السالم بن صالح ق أبى بن مع يوثحييسمعت   يقولالعباس بن حممد الدوري

ما   فقال؟ باهباأنا مدينة العلم وعيل  عن األعمش معاويةأحدث عن  إنه -أو قيل له - فقلت

؟ أليس  معاوية هذا أو أ عن  قد حدث به حممد بن جعفر الفيديتريدون من هذا املسك

 بن مسعدة حدثنا جعفر بن أمحدعن حممد بن العباس قال حدثنا قرأت عىل الربقا  نحوه؟

 الصلت عبد أى بن مع عن حييسألت  د بن القاسم بن حمرز قال بن حممأمحد حدثنا درستويه

 معاوية عن األعمش أ فقيل له يف حديث ليس ممن يكذب الم بن صالح اهلروي، فقالالس

  معاوية، أخربأهو من حديث  فقال  باهبا أنا مدينة العلم وعيل ابن عباسعن جماهد عن

ري قال اً ثم كف عنه، وكانعاومحدث به أبو ابن  ً أبو الصلت رجال مورسا، يطلب هذه ية قد ً

  الواسطي أبو العالء حممد بن عيلالقايضأخربنا   ويكرم املشايخ، وكانوا حيدثونه هبااألحاديث

سألت أبا عيل صالح بن حممد   قال أخربنا عبد املؤمن بن خلف النسفيأخربنا أبو مسلم بن مهران

ى بن مع عنده حيي ورأيت ،ى بن مع حيسن القول فيهحيي رأيت ي فقال الصلت اهلروأعن 
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 أنا مدينة العلم وعيل باهبا؟ فقال  معاوية حديث عيلأوسئل عن هذا احلديث الذي روى عن 

 »حممد بن جعفر  ما اسمه؟ قال الفيدي، قلتأيضاًرواه 

 أ حديث ُح مع يصحى بنحيي خالصة ما ذكر اخلطيب ومن قبله احلاكم أن قلت

أنا مدينة  «¢ معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس عن النبيأ عن الصلت اهلروي

 وأن ابن مع صحح هذا احلديث لآل »العلم وعيل باهبا

  ألن أبا الصلت اهلروي ثقة عند ابن معًأوال

  فقد تابعه حممد بن جعفر الفيدي معاوية،أ ألن أبا الصلت  ينفرد بروايته عن ثانياً

اً ثم كف عنهثالثاً   قد حدث به أبو معاوية قد

  اآلهوب عىل هذا اواجلو

 ترمجته يف  ففي، فقد ضعفه غريهن مع قد وثق أبا الصلت اهلرويى بحيي إن كان ًأوال

 وقال زكريا » مناكريأحاديثروى  « بن حنبلأمحدقال ) ٣٢٢-٦/٣١٩(لتهذيب ا هتذيب

ناكري وهو عندهم ضعيف« الساجي  « وقال أبو حاتم» ليس بثقة «النساوقال » حيدث 

وقال » ث عنه وال أرضاهِّال أحد« ورضب أبو زرعة عىل حديثه وقال» يكن بصدوق وهو ضعيف

كان  «الدارقطينوقال »  مناكري يف فضل أهل البيت، وهو متهم فيهاأحاديثله « ابن عدي

ال جيوز االحتجاج به إذا  «وقال ابن حبان» كذاب «أيضاًوكذا قال العقييل وقال » رافضياً خبيثاً

 »كذاب« وقال حممد بن طاهر» روى مناكري«  احلاكم والنقاش وأبو نعيمأمحدوقال أبو » انفرد

، والشك أن اجلرح هنا مقدم عىل التعديل،  فهو ووثقه احلاكم وأبو داود تبعاً البن مع

 فالصواب  منكرة يف فضل أهل البيت مع شدة تشيعهأحاديث بأن أبا الصلت يروي جرح مفرس

  ًاله أنه ضعيف جدا، بل متهميف ح

   وأما متابعه فهوثانياً

  معاوية عن األعمش به عن أ حممد بن جعفر الفيديالثا

ن ى بحييثنا حممد بن من طريق احلس بن فهم ) ٣/١٢٧(أخرجه احلاكم يف املستدرك 

  ثنا أبو معاوية بهالرضيس ثنا حممد بن جعفر الفيدي

 وقال احلاكم

 »ليعلم املستفيد هلذا العلم أن احلس بن فهم بن عبد الرمحن ثقة مأمون حافظ«

  ال يعرف حاله، و أجد له ترمجة ولكن حممد بن جعفر الفيديقلت

ري قالثالثاً اً ثم تركهحدث«  وأما أن ابن   فقد أجاب عن ذلك » به أبو معاوية قد

  اليام بقولهمة املعلميالعال
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ري«  أ ظناً، وذلك أنه رأى ذينك الرجل زعام أهنام سمعاه من  ظنحيتمل أن يكون ابن 

اً، وأك أصحاب   » معاوية ال يعرفونه، فوقع يف ظنه ما وقعأمعاوية، ومها ممن سمع منه قد

 )٣٥٠ص (» للشوكاالفوائد املجموعة«ة حاشي

 وهي أن ، علة أخرىاإلسناد ي معاوية ففأمنا أنه حمفوظ من حديث  ولو سلقلت

ليس يصح لألعمش عن جماهد « ِاألعمش مدلّس وقد عنعن، وقد قال يعقوب بن شيبة يف مسنده

ال يثبت منها إال ما   قالكم سمع األعمش من جماهد؟ املديين قلت لعيل بن ، يسريةأحاديثإال 

ا  قال إ وقال عبد ا  »ى القتاتحيي أ جماهد عنده عن أحاديثسمعت، هي نحو من عرشة، و

حدثنيه ليث بن  قال أبو بكر بن عياش عنه « األعمش عن جماهدأحاديث عن أبيه يف أمحدبن 

 » سليم عن جماهدأ

 قال العالمة اليام

 منهام، فقد  هو رشْنَ ماألحاديثن، ولعل الواسطة يف بعض تلك والقتات وليث، ضعيفا«

عن باذام  ثم رواها األعمش ، صالح باذامأ أشياء، يروهيا عن سمع األعمش من الكلبي

 ُنْهَ صالح، ويتأكد وأوالسيام فيام يرويه عن  ، والكلبى كذابتدليساً، وسكت عن الكلبي

اً ثم كف عنه، فلوال أنه عيقول ؛ معاويةأاخلرب بأن من يثبته عن   ملا َُهنْهَ وَِملَ إنه حدث به قد

 »كف عنه

رواه ابن عدي   حدثنا أبو معاوية عن األعمش بهالكويف بن سلمة أبو عمرو أمحد الثالث

)١/١٩٠( 

 وقال ابن عدي

ة هذا  بن سلمأمحد معاوية، رسقه منه أ عن  الصلت اهلرويأُوهذا احلديث يعرف ب«

 »ومعه مجاعة ضعفاء

  بن جمالد ثنا أبو معاوية عن األعمش بهإسامعيل عمر بن الرابع

 )١١/٢٠٤(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٣/١٥٠ (العقييلرواه 

ثنا ، ليس بيشء، كذاب، رجل سوء، خبيث، حدٌنِطْيَوُ شإسامعيلعمر بن  «قال ابن مع

 أنا ¢األعمش عن جماهد عن ابن عباس عن النبي عن ،عن أ معاوية بحديث ليس له أصل

 » باهبامدينة العلم وعيل

 »وال يصح يف هذا امل حديث «العقييلوقال 

  جعفر بن حممد البغدادي حدثنا أبو معاوية عن األعمش بهاخلامس

 )٧/١٧٢(رواه اخلطيب يف تاريخ بغداد 
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 وقال اخلطيب

الصلت رواه أبو  معاوية من الثقات أحدأن   يرو هذا احلديث عجعفرأبوقال «

 »فكذبوه

ًو يذكر اخلطيب يف ترمجة جعفر هذا جرحاً وال تعديال، فهو من املتهم برسقة هذا 

  الصلت اهلرويأاحلديث من 

  رجاء بن سلمة حدثنا أبو معاوية الرضير عن األعمش بهالسادس

 )٤/٣٤٨(رواه اخلطيب يف تاريخ بغداد 

 اء بن سلمة  أجد له ترمجة، وهو من املتهم برسقتهورج

  بن راشد ثنا أبو معاوية عن األعمش به ثنا احلسن بن عيل احلسن بن عيل العدويالسابع

 )٢/٣٤١(رواه ابن عدي 

يضع احلديث، «  قال ابن عديالعدوي  ولكن احلسن بن عيل، بن راشد ثقةواحلسن بن عيل

 » بن راشد ألزقه عىل احلسن بن عيلالذي وهو ، قوم آخرينرسق احلديث ويلزقه عىلوي

 معاوية أ عبيد القاسم بن سالم عن أ بن حممد بن يوسف أبو هارون عن إسامعيل الثامن

 عن األعمش به

 )١/١٣٩(رواه ابن حبان يف املجروح 

 وقال ابن حبان

 » ال جيوز االحتجاج به، ويرسق احلديث،األسانيد بن حممد بن يوسف يقلب إسامعيل«

  معاوية بهأ احلسن بن عثامن عن حممود بن خداش عن التاسع

 )١/٣٥٢(رواه أبو بكر بن مردويه كام يف املوضوعات 

 واحلسن بن عثامن قال ابن عدي

 )٢/٣٤٥( الكامل » ويرسق حديث الناس،يضع«

 ق آخرينفقد روي عن األعمش من طري  معاويةأوقد روي من غري طريق 

  ثنا سليامن األعمش بهالكويفسعيد بن عقبة أبو الفتح  األول

 وقال) ٣/٤١٢(رواه ابن عدي 

 »سعيد بن عقبة جمهول غري ثقة«

  عن األعمش به-يعىن ابن يونس -  عثامن بن عبد ا بن عمرو األموي ثنا عيىسالثا

 وقال) ٥/١٧٧(رواه ابن عدي 

 أحاديث وله ، عمرو األموي حدث يف كل موضع باملناكري عن الثقاتعثامن بن عبد ا بن«
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 »موضوعات

 »مرتوك احلديث« الدارقطينوقال 

  طرق سبعةوأما حديث عيل فله عنه

من طريق حممد بن عمر بن الرومي أخربنا رشيك عن سلمة ) ٣٨٠٧( رواه الرتمذي األول 

أنا دار احلكمة  «¢قال رسول ا  قال عن عيلكهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحيبن 

 »وعيل باهبا

 وقال الرتمذي 

 يذكروا فيه هذا حديث غريب منكر، روى بعضهم هذا احلديث عن رشيك و« 

 »، وال نعرف هذا احلديث عن أحد من الثقات غري رشيكالصنابحي

 رشيك يسء احلفظ، وحممد بن عمر بن الرومي ضعيف قلت 

  من طريق عبد احلميد بن بحر ثنا رشيك به) ١/٦٤(بو نعيم يف احللية  رواه أالثا 

 وعبد احلميد بن بحر قال ابن حبان

 )٢/٥٣٨(يزان امل وكذا قال ابن عدي» كان يرسق احلديث« 

 ورشيك حاله معلوم يف الضعف 

 بشار حييى بنمن طريق ) ١/٣٠٦( رواه اخلطيب يف تلخيص املتشابه كام يف الآللئ الثالث 

 وعن عاصم بن ، عن احلارث عن عيلإسحاق أ عن  اهلمداإبراهيم بن إسامعيل عن الكندي

 ضمرة عن عيل به

 وقال اخلطيب

 » جمهوالنإسامعيلى بن بشار وشيخه يحي«

  واحلارث هو األعور كذابقلت

عن عيل  عن آبائه ضان الغازي حدثنا عيل بن موىس الر داود بن سليام من طريقالرابع

 )١/٣٠٧(رواه ابن النجار كام يف الآللئ   مثلهمرفوعاً

، و يعرفه أبو حاتم، وقال الذهبيحييوداود بن سليامن الغازي كذبه  شيخ « ى بن مع

 » الصدوق عنه عيل بن حممد بن مهرويه القزوييناضا، رواه نسخة موضوعة عىل الركذاب، له

 )٢/٨(امليزان 

ن طريف عن من طريق سعد ب) ١/٣٠٧( يف أماليه كام يف الآللئ ر رواه احلاخلامس

  طالب بهأ بن األصبغ بن نباتة عن عيل

، واألصبغ »كان يضع احلديث « وقال ابن حبان،وسعد بن طريف منكر احلديث مرتوك
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 بن نباتة مرتوك احلديث وكذبه أبو بكر بن عياش

   به عن عيلالشعبيبن قيس عن  رواه ابن مردويه من طريق حممد السادس

 وحممد بن قيس جمهول

وقال ابن   بهمرفوعاً عن أبيه  بن عيلن ابن مردويه من طريق احلسأيضاً رواه السابع

 » جماهيلإسنادهيف « اجلوزي

 نطريقاوأما حديث جابر فله عنه 

اخلطيب يف و) ١/١٩٢ ( يف الكاملوابن عدي) ٣/١٢٧ ( يف املستدرك رواه احلاكماألول 

 الرزاق بن عبد ا بن يزيد املؤدب املكتب حدثنا عبد أمحدمن طريق ) ٢/٣٧٧(تاريخ بغداد 

 ًعن سفيان عن عبد ا بن عثامن بن خثيم عن عبد الرمحن بن هبامن قال سمعت جابرا يقول

هذا أمري  «- طالبأوهو آخذ بضبع عيل بن  - يقول يوم احلديبية ¢سمعت رسول ا

أنا مدينة  «ثم مد هبا صوته، وقال»  خمذول من خذله، منصور من نرصه،ل الفجرة قات،ربرةال

 »العلم وعيل باهبا، فمن أراد الدار فليأت الباب

 صحح احلاكم إسنادهو 

  بقولهالذهبيوتعقبه  

 هذا دجال أمحدو العجب من احلاكم وجرأته يف تصحيحه هذا وأمثاله من البواطيل« 

 »كذاب

 وقال ابن عدي 

 بن عبد ا املؤدب أمحد إال الرزاقوهذا حديث منكر موضوع، ال أعلم رواه عن عبد « 

َهذا، كان برس م ُ  »ى يضع احلديثَأَ رْنِ

 كام  واخلطيب يف تلخيص املتشابه، يف خصائص عيل رواه أبو احلسن شاذان الفضيلالثا 

اطيهيمإبرا من طريق حممد بن )١/٣٠٧(يف الآللئ   حدثنا احلس بن عبد ا التميمي  األ

  عن جابر بن عبد ا قال عن جديأ حدثينحدثنا خبيب بن النعامن حدثنا جعفر بن حممد 

  فذكره¢قال رسول ا

 نعفر بن حممد جمهولو دون جْنَوم 

  ذرأوأما حديث 

عيل بن خلف العطار حدثنا من طريق حممد بن ) ١/٣٠٥( كام يف الآللئ الديلميفرواه  

 طالب حدثنا عبد أ بن عبد ا بن جعفر بن  بن حممد بن عيلإبراهيمموىس بن جعفر بن 

 باب عيل «¢قال رسول ا  ذر قالأاملهيمن بن العباس عن أبيه عن جده سهل بن سعد عن 
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انُهبُ ح،عدي به من بُ ما أرسلتتي ألمٌي ومبِملِْع  » والنظر إليه رأفة،ضه نفاق وبغ، إ

 تاريخ »كان ثقة مأموناً حسن العقل«  بن خلف العطار قال حممد بن منصورحممد بن عيل 

 )٣/٥٧(بغداد 

 امليزان »عنده عجائب أن ابن عدي اهتمه وقال كرت يف املغينوقد ذ« الذهبيوقال  

)٣/٦٥١( 

 »ثه نظريف حدي «العقييل قال إبراهيموموىس بن جعفر بن  

 وعبد املهيمن بن العباس مرتوك 

 أنسوأما حديث 

 بن أنبأنا أبو احلسن عيل) ١/٣٠٧(لئ كام يف الآل» تاريخ دمشق«فرواه ابن عساكر يف  

 حدثنا أبو نرص عبد الوهاب بن عبد ا بن عمر املري حدثنا أمحدقبيس حدثنا عبد العزيز بن 

 أمحد حدثنا عيل بن حممد بن يعقوب الربدعي حدثنا رخياسم عمر بن حممد بن احلس الكأبو الق

ام عن أ حدثين القضاة بن حممد بن سليامن قايض يم بن  أنا  «مرفوعاً أنس حدثنا احلسن بن 

 » فمن أراد العلم فليأت الباب، باهبا وعيل، وأبو بكر وعمر وعثامن سورها،مدينة العلم

  عساكروقال ابن 

 »ًا ومتناًإسناد ً،منكر جدا« 

ها ضعيف،طرقه كلها ضعيفة» أنا مدينة العلم وعيل باهبا «واخلالصة أن حديث   وأك

وقد أصاب يف ) ٣٥٥-١/٣٤٩( يف املوضوعات اجلوزيًجدا، وامل منكر، ولذلك أورده ابن 

 احلكم عليه بالوضع

َ بكالم حم الياموقد تكلم العالمة عبد الرمحن املعلمي  يف بيان ضعف -دتهكعا- نفيس ٍققُ

 للشوكا» الفوائد املجموعة« لكتاب وذلك يف حاشية حتقيقه ،هذا احلديث ونكارة متنه

 ًفارجع إليه فإنه مفيد جدا) ٣٥٣ -٣٤٩ص(

ا ال يدعنت وأحسب أنين قد بي ا ل بطالن هذا احلديث  ًلقارئ جماال للشك يف بطالنه، و

اً - عىل من تساهل من العلامء يرد   وا املستعاننه فصححه أو حس-حديثاً أو قد

 ® الشمس عىل عيلّدَر حديث -٤٧٧

 موضوع 

 قال السخاوي 

قال أمحد ال أصل له، وتبعه ابن اجلوزي فأورده يف املوضوعات ولكن قد صححه الطحاوي «
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ه من وصاحب الشفاء وأخرجه ابن منده وابن شاه من حديث أسامء بنت عميس وابن مردوي

 )٣٦٥ص(املقاصد احلسنة  »حديث أ هريرة

   وهو قصور وتساهل بالغ،هكذا سلم السخاوي بصحته و يتعقبه بيشء

ومن حديث أسامء بنت عميس وأ هريرة أورده ابن اجلوزي يف كتاب املوضوعات 

 قال) ٣٥٧-١/٣٥٥(

ا يوسف أنا العتيقي قال حدثنأنبأنا عبد الوهاب احلافظ قال أنبأنا حممد بن املظفر قال أنب«

وأنبأنا حممد  )ح ( قال حدثنا أمحد بن داود قال حدثنا عامر بن مطربن أمحد قال حدثنا العقييل

 قال حدثنا عثامن بن أمحد بن منده واللفظ له قال أنبأنا أبن نارص قال أنبأنا عبد الوهاب 

 إبراهيمبن مرزوق عن قاال حدثنا فضيل بدا بن موىس التنيىس قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا ع

 ¢كان رسول ا ن أسامء بنت عميس قالتبن احلس عن فاطمة بنت احلس عبن احلسن 

 العرص حتى غربت الشمس، فقال رسول صلُ فلم ي، رىض ا عنهى إليه ورأسه يف حجر عيلَيوح

ربت ثم  فرأيتها غءت أسامقال  إنه كان يف طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس¢ا

 »رأيتها طلعت بعد ما غربت

 فرواه سعيد بن مسعود عن عبيدا ، وقد اضطرب الرواة فيه،وع بالشكهذا حديث موض

 بن احلسن عن فاطمة دينار عن عيل بن موىس عن فضيل بن مرزوق عن عبدالرمحن بن عبدا بن

مرتوك  قال الدارقطين،  بن داود ليس بيشء الرواية، وأمحد وهذا ختليط يف،بنت عىل عن أسامء

كان حيدث عن   فيه العقييلوعامر بن مطر قال كان يضع احلديث وقال ابن حبان كذاب

وقال ابن  وفضيل بن مرزوق ضعفه حييى مرتوك احلديث  باملناكري وقال ابن عدىالثقات

  املوضوعات وخيطئ عىل الثقاتي يروحبان

 حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد قد روى هذا احلديث ابن شاه قال و قلتقال املصنف

 عن  أحدثينبن رشيك قال  قال حدثنا عبدالرمحن يى الصويفاهلمدا قال حدثنا أمحد بن حي

 ا عنهم فحدثتين  بن أ طالب ريضدخلت عىل فاطمة بنت عيل قشري قالعروة بن عبدا عن 

  حديث رجوع الشمس لهذكرو  بن أ طالبن عيل عميس حدثتها أأن أسامء بنت

 وهذا حديث باطل

  احلديثيهو واه ه، فقال أبو حاتم الرازيأما عبدالرمحن بن رشيك عن أبي

ثالب  فإنه كان رافضياً، أنا فال أهتم هبذا إال ابن عقدةأما وقلت قال املصنف  حيدث 

 الصحابة

بن نرص قال  بن حممد ر اخلطيب قال حدثنا عيل أبو بكأنبأنا أبو منصور القزاز قال أنبأنا
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 مثالب يلُكان أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة يف جامع براثا  سمعت محزة بن يوسف يقول

 فرتكت حديثه ال أحدث عنه ، أبا بكر وعمر يعين،قال الشيخ  أو¢رسول اأصحاب 

  وما سمعت منه بعد ذلك شيئاًبيشء

 ر القزاز قال أنبأنا أبو بكر اخلطيب قال حدثنا محزة بن حممد بن طاهر قالأنبأنا أبو منصو

 سوء كان رجل  العباس بن عقدة فقالسئل الدارقطين وأنا أسمع عن أ

نه كان ، ألن باحلديثتديَابن عقدة ال ي  غالب يقولسمعت أبا بكر بن أ يوقال ابن عد

ا ذلك منه ن وقد تيق،، ويأمرهم أن يرووها هلم نسخاًيحيمل شيوخنا بالكوفة عىل الكذب يسو

 يف غري شيخ بالكوفة

، ¢نام رسول ا  هريرة قالود بن فراهيج عن أوقد رواه ابن مردويه من حديث دا

 العرص حتى غربت الشمس، فلام  و يكن صىل،  ا عنه ريض بن أ طالبورأسه يف حجر عيل

 وداود ضعيف ضعفه شعبة عليه الشمس حتى صىل ثم غابت ثانيةت دُ دعا له فر¢قام النبي

 ومن تغفيل واضع هذا احلديث أنه نظر إىل صورة فضيلة و يتلمح إىل قلت قال املصنف

 ً فرجوع الشمس ال يعيدها أداء،ًعدم الفائدة، فإن صالة العرص بغيبوبة الشمس صارت قضاء

 كالم ابن  انتهى»بس عىل أحد إال ليوشعُ حتلشمس إن ا ¢ح عن النبيوىف الصحي

 •اجلوزي 

 )٣٠٩-١/٣٠٨( اجلوزي فقال يف الآللئ َ ابنوتعقب السيوطي

وأخرج له  به الطريق األول ثقة صدوق احتج به مسلم يف صحيحه فضيل الذي أعل قلت«

نه البخاري يف اه أبو حاتم فقد وثقه غريه وروى عوعبد الرمحن بن رشيك وإن وه، األربعة

 كذب من  وابن عقدة من كبار احلفاظ والناس خمتلفون يف مدحه وذمه قال الدارقطين،األدب

 أبوالعباس إمام حافظ حمله حمل من يسأل عن التابع  وقال أبو عيل احلافظ، ،اهتمه بالوضع

 » وداود وثقه قوم وضعفه آخرون،وأتباعهم

إن أخرج له مسلم ووثقه بعضهم وتعقيباً عىل تعقيب السيوطي أقول  فضيل بن مرزوق و

 وقل ابن حبان» ضعيف« وقال النسا» ًصالح احلديث صدوق هيم كثريا« فقد قال أبوحاتم

هتذيب التهذيب » عالتشيصالح احلديث إال أنه شديد « وقال ابن مع» خيطئ عىل الثقات«

)٣٠٠-٨/٢٩٨( 

، هذا مع ما ذكره ابن اجلوزي من د التشيعفلو سلمنا أنه حسن احلديث فهو شدي

 مع كل  مما جيعل النفس ال تطمنئ لذلك،وقد روى ما يوافق بدعتهاالضطراب يف هذه الرواية، 

  وأما إخراج مسلم له فهو حممول عىل االنتقاءهذا
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لثا هو عبيد  ابن اجلوزي ضعفه الشديد، واوالراويان عن فضيل مها عامر بن مطر وقد ب

وهو من رجال  )١٩٨٦٩( وروايته أيضاً عند الطربا يف املعجم الكبري برقم ، بن موىسا

كر عند أمحد عبيد ا بن موىس فرأيته ُذ «البخاري ومسلم إال أنه غال يف التشيع قال امليمو

كان أسرت  فابن فضيل؟ قال قيل له» صاحب ختليط وحدث بأحاديث سوء« وقال كاملنكر له،

 »صدوق كان يفرط يف التشيع«  وقال الساجي»ةنه، وأما هو فأخرج هذه األحاديث الرديم

 )٥٣-٧/٥٢(هتذيب التهذيب 

ذكره و )١٩٨٧٠( أخرجه الطربا يف املعجم الكبري برقم ،حممد بن فضيل أيضاً ورواه عنه

نه أبن فضيل ثقة إال ًنقال من جزء أ احلسن شاذان الفضيل، وحممد ) ١/٣١١(السيوطي يف الآللئ 

 »كان يغلو يف التشيع «وقال ابن حبان» عياً حمرتقاًشيكان « أيضاً غال يف التشيع، قال أبوداود

 )٩/٤٠٦(هتذيب التهذيب 

 بن احلسن، وعبد الرمحن بن عبد ا بن دينار، أما إبراهيمواللذان روى عنهام فضيل مها 

ن، فهو جمهول احلال، وأما عبد الرمحن بن عبد ا بن  بن احلسن فلم يوثقه إال ابن حباإبراهيم

خرج له البخاري، أو» صدوق« و حاتم وغريمها وقال ابن املدييندينار فقد ضعفه ابن مع وأب

رتوك« وقال الدارقطين  وكالم الدارقطين يشعر بأنه ضعيف» خالف فيه البخاري الناس وليس 

 نتقاءوختريج البخاري له أيضاً حيمل عىل اال

ا « وأما عبد الرمحن بن رشيك فلم يوثقه إال ابن حبان، فقد ذكره يف الثقات ومع ذلك قال ر

علامً بأن ابن حبان متساهل » واهي احلديث «فهذا التوثيق ال ينفع مع قول أ حاتم فيه» أخطأ

وأما كون   يف الثقاتويذكرهيذكر الراوي يف الضعفاء أحياناً ف ؛يف التوثيق وعنده تناقض

بخاري ما اشرتط الصحة يف كتاب األدب املفرد كام الف ،البخاري أخرج له يف األدب املفرد

اشرتطها يف اجلامع الصحيح، وقد أخرج البخاري يف كتاب األدب املفرد جلامعة من الضعفاء 

  عنده

َلم من الكذب فهوَابن عقدة فإن سوأما احلافظ  هل يف غال يف التشيع فال يسلم من التسا ِ

 وهو كثري الرواية من الوجادة وعنده جمازفات يف ، ريض ا عنهرواية املنكرات يف فضل عيل

 ويكفيه قدحاً أنه يعقد املجلس إلمالء مثالب الصحابة والشيخ ،الرواية كام ذكر ابن عدي

 أ بكر وعمر ريض ا عنهام

وزي اإلسناد إليه لنعلم من الذي  ضعفه، و يذكر ابن اجلفالراجحوأما داود بن فراهيج 

ًنقال من جزء أ احلسن شاذان الفضيل من ) ١/٣٠٩(رواه عنه، لكن قد ذكر السيوطي يف الآللئ 

عن داود بن فراهيج عن أ هريرة وعن عامرة بن  عبد امللك عن أبيه  يزيد بنطريق حييى بن
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 فريوز عن أ هريرة، ذكر احلديث

 »؟منكر احلديث، ال أدري، منه أم من أبيه« لك قال أبوحاتموحييى بن يزيد بن عبد امل

 االعتدالميزان  »وأبوه جممع عىل ضعفه« قال الذهبي» الضعف عىل حديثه ب« وقال ابن عدي

)٤/٤١٤( 

 )١٩٨٦١( الطربا يف املعجم الكبري برقم  أيضاًوحديث أسامء بنت عميس أخرجه

 حدثين حممد حدثنا ابن أ فديك من طريق أمحد بن صالح) ٢/٩(ر مشكل اآلثايف الطحاوي و

 صىل الظهر ¢أن النبي مه أم جعفر عن أسامء بنت عميسبن موىس عن عون بن حممد عن أ

 فوضع ، العرص¢وقد صىل النبي  فرجع، عليه السالم يف حاجة ثم أرسل علياً،بالصهباء

 فذكره ¢، فقال النبيمس، فلم حيركه حتى غابت الشامفن  رأسه يف حجر عيل¢النبي

 ثم قام ، وعىل األرض،فطلعت الشمس حتى وقعت عىل اجلبال  قالت أسامءاللفظ األول وزادب

  وذلك يف بالصهباء، ثم غابت، فتوضأ وصىل العرصعيل

صدوق «  وحممد بن موىس الفطري ثقة إال أن أبا حاتم قالوعون بن حممد وأمه جمهوالن

 »يتشيع

يوسف بن يعقوب من طريق ) ١/٣١١(طيب يف تلخيص املتشابه كام يف الآللئ أخرجه اخلو

 بن إبراهيمالنيسابوري حدثنا عمرو بن محاد حدثنا سويد بن سعيد حدثنا املطلب بن زياد عن 

 كان رأس حيان عن عبد ا بن احلس عن فاطمة الصغرى ابنة احلس عن احلس بن عيل قال

 ، قال ال»؟ صليت العرصيا عيل«  عنه قاليُوكان يوحى إليه فلام رس  حجر عيلرسول ا يف

، فردها عليه فصىل اللهم إنك تعلم أنه كان يف حاجتك وحاجة رسولك فرد عليه الشمس« قال

  » وغابت الشمسعيل

 » بن حيان كويف يف عداد املجهولإبراهيم« قال اخلطيب

ال «  أبو عىل النيسابوري احلافظ، وقال الربقاويوسف بن يعقوب النيسابوري كذبه قلت

 )٤/٤٧٥ (االعتدالميزان  »كان ضعيفاً« قال اخلطيبو »يساوى شيئاً

كان من الرافضة، « وعمرو بن محاد ثقة إال أنه كان منحرفاً عن عثامن، وبالغ أبوداود فقال

 )٨/٢٣(هتذيب التهذيب  »ذكر عثامن بيشء فطلبه السلطان فهرب

من طريق إسامعيل بن إسحاق ) ١/٣١٠(رواه أبو احلسن شاذان يف جزئه كام يف الآللئ و

الراشدي حدثنا حييى بن سا عن صباح املروزي عن عبد الرمحن بن عبد ا بن دينار عن عبد 

 ا بن احلسن عن أمه فاطمة ابنة حس عن أسامء ابنة عميس، فذكره بنحوه

 وحييى بن سا لعله هو حييى عبد الرمحن بن عبد ا ما عرفتهم، دون ْنَ م،هذا إسناد مظلم
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 )٤/٣٧٧ (االعتدالن ميزا  ضعفه الدارقطين،الكويف بن سا

 الذي يظهر يل أنه صباح بن حييى الذي يف اآل وصباح املروزي

ورواه من طريق عباد بن يعقوب حدثنا عيل بن هاشم عن صباح بن حييى عن عبد ا بن 

حلس بن جعفر عن حس املقتول عن فاطمة بنت عيل عن أم احلسن بنت عيل عن أسامء بنت ا

 عميس، به

 عباد بن يعقوب ثقة أخرج له البخاري مقروناً بغريه

ة   »هم يف دينه عباديف روايته، املتحدثنا الثقة « وقال ابن خز

ناكري عن املشاهري، فاستحق  املي يروان داعية إىل الرفض، ومع ذلكك« بانوقال ابن ح

 »الرتك

 االعتدالميزان  »الة الشيعة ورؤوس البدع، لكنه صادق يف احلديثُمن غ« وقال الذهبي

 )٥/١٠٩(وهو مرتجم يف هتذيب التهذيب ) ٢/٣٧٩(

 )٣/١٦٠(امليزان » مرتوك بل متهم« وصباح بن حييى قال الذهبي

 بن رشيد إبراهيمري بن عفري حدثنا أبو إسحاق ورواه من طريق عبيد ا بن سعيد بن كث 

اهلاشمي اخلراسا حدثنا حييى بن عبد ا بن حسن بن عيل بن أ طالب قال أخرب أ عن أبيه 

 عن جده عن عيل بن أ طالب، به

يروي عن الثقات املقلوبات ال جيوز « وعبيد ا بن سعيد بن كثري بن عفري قال ابن حبان

 )٣/٩(امليزان  »بهاالحتجاج 

  بن رشيد اهلاشمي ما وجدتهإبراهيمو

احلسن بن عيل بن حممد العلوي الطربي حدثنا أمحد بن العالء الرازي  ورواه من طريق

لنخعي عن علقمة عن أ ذر قال  اإبراهيم التيمي حدثنا حمل الضبي عن إبراهيمحدثنا إسحاق بن 

 ح نام رسول ا وجعل ؟ت له الشمس غرييدُكم من ر هل في، أنشدكم با يوم الشورىعيل

  فقال، اللهم ال قلت؟رأسه يف حجري حتى غابت الشمس فانتبه فقال يا عيل صليت العرص

 »اللهم ارددها عليه فإنه كان يف طاعتك وطاعة رسولك

  مظلمفاإلسناداحلسن بن عيل بن حممد العلوي وشيخه وشيخ شيخه ما وجدهتم، 

 ريض ا عنهام، أوردمها شيخ اإلسالم ّروي من حديث أ سعيد اخلدري وعيليث احلدو

بن أمحد لقاسم عبد ا بن عبد ا ًنقال من جزء صنفه أبو ا ةة النبوين تيمية يف منهاج السابن

 قال »سْممسألة يف تصحيح رد الشمس وترغيب النواصب الش« احلكا سامه

 أن أبا طاهر حممد ا حممد بن إسامعيل اجلرجا كتابةسعيد اخلدري فأخربنوأما رواية أ «
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بن عيل الواعظ أخربهم أنبأنا حممد بن أمحد بن منعم أنبأنا القاسم بن جعفر بن حممد بن عبد ا 

بن حممد بن عمر حدثين أ عن أبيه حممد عن أبيه عبد ا عن أبيه حممد عن أبيه عمر قال قال 

 فإذا رأسه يف حجر ¢ دخلت عىل رسول ا عيل سمعت أبا سعيد اخلدري يقولاحلس بن

 ال يا رسول ا ما  قال؟ يا عيل صليت العرص وقال¢ فانتبه النبي، وقد غابت الشمسعيل

 أن ترد  ادع يا عيل¢ فقال رسول ا، كرهت أن أضع رأسك من حجري وأنت وجع،صليت

 يف طاعتك وطاعة  يا رب إن علياً قال،نمل ا ادع أنت أؤيا رسو ، فقال عيلعليك الشمس

كرصير البكرة  ً فوا لقد سمعت للشمس رصيرابو سعيدقال أ رسولك فاردد عليه الشمس

 »حتى رجعت بيضاء نقية

 خلطيبالقاسم بن جعفر بن حممد قال ا

ها منا وحدث هبا عن أبيه عن جده قدم بغداد« تاريخ بغداد  »كريعن آبائه نسخة أك

 )٣/٣٦٩(وامليزان ) ١٢/٤٤٣(

  قال ابن تيميةو

ثله يشءقلت«  وكثري من رجاله ال يعرفون بعدالة وال ضبط وال محل ، هذا اإلسناد ال يثبت 

 وكثري من رجاله لو  يكن فيهم إال واحد هبذه املنزلة  يكن ، وال هلم ذكر يف كتب العلم،للعلم

هم كذلك فكيف إذا كثابتاً  ولو كان مثل هذا احلديث عن أ سعيد ؟ان كثري منهم أو أك

ن كام رووا غري ذلك من فضائل مع حمبته لعيل وروايته لفضائله لرواه عنه أصحابه املعروفو

 ،وىل الطائفت باحلقَ تقتلهم أ ملا ذكر اخلوارج قال¢ مثل رواية أ سعيد عن النبيعيل،

 فمثل هذا احلديث الصحيح عن أ سعيد ب فيه ، تقتلك الفئة الباغيةلعامرومثل روايته أنه قال 

 عنه مثل هذا لو كان ي فكيف ال يرو،وىل باحلق من معاوية وأصحابهَ وأصحابه أأن علياً

ثل و حيد؟صحيحاً ث  ولو كان مثل هذا عندمها حلد، هذا احلس وال أخوه عمر وال عيلث 

  » فإن هذا أمر عظيم،ن باحلديث عنهامبه عنهام املعروفو

 وأما حديث عيل فقال

فأخربنا أبو العباس الفرغا أخربنا أبو الفضل الشيبا حدثنا وأما حديث أمري املؤمن «

حدثنا عبد  رجاء بن حييى الساما حدثنا هارون بن مسلم بن سعيد بسامرا سنة أربع ومائت

 زيد بن سهلب عن ميت عن عمه املستهل بن زيد عنبن الكا بن عمرو األشعث عن داود 

 كان يوحى إليه ¢ فقال يا جويرية إن النبيجويرية بنت مسهر قالت خرجت مع عيل

   وذكره،ورأسه يف حجري

 قال ابن تيمية
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 وهذا اإلسناد أضعف مما تقدم وفيه من الرجال املجاهيل الذين ال يعرف أحدهم قلت«

ثل هذا الذي لو كان عيلا و،بعدالة وال ضبط  ،فون من أصحابهو قاله لرواه عنه املعرنفرادهم 

ثل هذا اإلسناد عن هذه املرأة وال يعرف حال هذه املرأة  وال حال هؤالء الذين رووا عنها بل ،و

 وفيه ما يناقض الرواية التي هي أرجح ، ال يثبت فيه يشء، عن صفاهتمًوال تعرف أعياهنم فضال

  »ن اجلميع كذبمنه مع أ

 التي ذكرها ابن اجلوزي وغريه، فقد أجاد وأفاد ، روايات هذا احلديثوله كالم طويل يف رد

 ًيه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة النبوية فانظره فإنه نفيس جداف

 )٦/٨٧( يف البداية والنهاية • وقال ابن كثري

 ختلو واحدة منها عن شيعي وجمهول هذا احلديث ضعيف ومنكر من مجيع طرقه، فال«

 ونحن ال ننكر هذا يف قدرة ا تعاىل وبالنسبة إىل جناب رسول  وشيعي ومرتوك،احلال

ت ليوشع بن نون، وذلك يوم حارص بيت املقدس، واتفق دُ، فقد ثبت يف الصحيح أهنا ر¢ا

ىل الشمس وقد تنصفت للغروب  فنظر إ، وكانوا ال يقاتلون يوم السبت،ذلك يف آخر يوم اجلمعة

ورسول  ، فحبسها ا عليه حتى فتحوهاعيلاللهم احبسها ،  وأنا مأمور،إنك مأمورة فقال

 عىل األنبياء من يوشع بن نون، بل من سائر ً وأعىل قدرا وأجل منصباً أعظم جاهاً¢ا

صحيح، ولو صح لكنا من وال نسند إليه ما ليس ب عنه  ولكن ال نقول إال ما صح عندنا،طالقاإل

 •هى كالم ابن كثري انت»ا املستعان و،أول القائل به، واملعتقدين له

ِأدبين«  حديث-٤٧٨ َ ْ ر فأحسن تأَ ََ َ َ ْ َ ِيبيِدَ ْ« 

 ًضعيف جدا

 عامرة عن عيل أي عن دمن جهة الس) ٧٣ص(العسكري يف األمثال كام يف املقاصد رواه  

  بلفظمرفوعاً

 » سعد بن بكربين فأحسن تأديبي، ونشأت يف بينأد© إن ا « 

  كذاب الصغريدي، هو السديوالس

 ولذلك قال السخاوي

 »ًوسنده ضعيف جدا«

من حديث ابن مسعود ) ٧٣( يف أدب اإلمالء كام يف املقاصد ورواه أبو سعد بن السمعا

  بلفظمرفوعاً

كارم األخالق، فقال،إن ا أدبين فأحسن تأديبي« ِأمر بالعرفو َوْفَذ العُخ﴿  ثم أمر 
ْ ُْ ُ ْ 
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﴾ْضِرَْعوأ  »]١٩٩األعراف[ عن اجلاهل

 وقال السخاوي

 »سنده منقطع، فيه من  أعرفه«

من حديث جد حممد بن عبد الرمحن ) ٧٣( يف الدالئل كام يف املقاصد ورواه الرسقسطي

  بلفظمرفوعاً الزهري

 » سعدونشأت يف بين ،أدبىن ر«

 وقال السخاوي

ًسنده واه جدا« ٍ« 

 ثم قال

 » ثابتإسنادف له َعرُ ال يوباجلملة فهو كام قال ابن تيمية«

 )٢/٣٣٦( جمموعة الرسائل الكربى  كالم ابن تيمية يف ونصقلت

َ ولكن ال يعر،معناه صحيح«  » ثابتإسنادف له ُ

َمل ْلَوالَك«   حديث-٤٧٩ ْا خلَقَ ْت األفالَكَ َ ُ« 

 موضوع

 )٧ص( املوضوعة األحاديث بالوضع يف وحكم عليه الصغا 

 » األرضَ حتتُلفَُؤ ال يالنبي«   حديث-٤٨٠

 ال أصل له 

الدرر امللتقطة يف « وممن رصح ببطالنه العز الديريين يف ،ال أصل له« قال السخاوي 

عن علامء أهل الكتاب كعبد ا بن سالم وكعب إنه مما نقل  ، ولكنه قال»املسائل املختلطة

وال يصح، بل كل ما ورد مما فيه حتديد لوقت يوم القيامة عىل التعي فإما أن  انتهى األحبار

 )٦٩٣ص(املقاصد  »يكون ال أصل له، أو ال يثبت

َأصح«   حديث-٤٨١ ْ ُ اقتديتم اهتديتمِهيمَ بأ،ِومُجا كالنَ َ ُ ََ َْ ْ ْ« 

 موضوع

  هريرةأوعمر، وابن عمر، و ، وابن عباس،ث جابروي من حدير 

 أما حديث جابر

من طريق ) ٦/٢٤٤(وابن حزم يف اإلحكام ) ٢/٩١(فرواه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم  

  بهمرفوعاً سفيان عن جابر أعن األعمش عن  سليم قال حدثنا احلارث بن غص سالم بن
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 وقال ابن عبد الرب 

 » ال تقوم به حجة، ألن احلارث بن غص جمهولإسنادهذا « 

  ابن حزم وقال 

 ،رث بن غص هذا هو أبو وهب الثقفيهذه رواية ساقطة، أبو سفيان ضعيف، واحلا« 

 »شك  املوضوعة، وهذا منها بالاألحاديث وسالم بن سليامن يروي

  آفة هذا احلديث فإنه كذاب  وهو،الطويل -ن ويقال ابن سليام- بن سليم  سالمقلت 

 وأما حديث ابن عباس

من طريق سليامن بن ) ١٥٢رقم ( يف املدخل البيهقيو) ٤٨ص(فرواه اخلطيب يف الكفاية  

ة عن جويرب عن الضحاك عن ابن عباس أ   بلفظمرفوعاً كر

 ،اب ان  يكن يف كت فإ، به ال عذر ألحدكم يف تركهفالعملمهام أوتيتم من كتاب ا « 

نزلة النجوم يف اصح، إن أا ماضية فام قال أصح فإن  يكن سنة مين،ة مين ماضيةنُفس  

 » لكم رمحةاا أخذتم به اهتديتم، واختالف أصحّالسامء، فأهي

  وقال البيهقي 

 »إسناده ضعيفة،  يثبت يف هذا أسانيدهذا حديث متنه مشهور، و«

  ابن عباسوجويرب مرتوك، والضحاك  يلقة ضعيف، كر أسليامن بن  قلت 

 وأما حديث عمر

 عن أبيه عن يمَمن طريق نعيم بن محاد ثنا عبد الرحيم بن زيد الع) ٢/١٩٠ (الديلميفرواه  

  بنحوهمرفوعاًسعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب 

  كذابيونعيم بن محاد ضعيف، وعبد الرحيم بن زيد العم 

 يث ابن عمروأما حد

 عن نافع عن ابن من طريق محزة اجلزري) ٢/٩٠(العلم فرواه ابن عبد الرب يف جامع بيان  

 مرفوعاًعمر 

  وقال ابن عبد الرب

 » وال يرويه عن نافع من حيتج به، ال يصحإسنادوهذا «

  مرتوكمحزة اجلزري قلت

  هريرةأوأما حديث 

قال لنا وهب بن جرير بن   بن عبد الواحد قال من طريق جعفر)١٢٤١ (القضاعيفرواه  

  بلفظمرفوعاً هريرة أ صالح عن أحازم عن أبيه عن األعمش عن 
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 » مثل النجوم، من اقتدى بيشء منها اهتدىامثل أصح« 

 وجعفر بن عبد الواحد يضع احلديث 

 -ً روايةبعد أن ب بطالن هذا احلديث -  ابن حزم اإلمامقال 

 ألن ا تعاىل يقول يف ،مكذوبة  بل ال شك أهنا،ً ظهر أن هذه الرواية ال تثبت أصالفقد« 

 فإذا كان كالمه ،]٣،٤النجم[›إن هو إال وحي يوحىوما ينطق عن اهلوى ‹ ¢صفة نبيه

 وما كان من ا ، فهو من ا تعاىل بال شك كله وواجباًعليه الصالة والسالم يف الرشيعة حقاً

 ً﴾كثريا ري ا لوجدوا فيه اختالفاًلو كان من عند غو ﴿تعاىللقوله  ،تلف فيهُ خيفال تعاىل

فمن  ،]٤٦األنفال[ ﴿وال تنازعوا﴾ىل عن التفرق واالختالف بقوله وقد هنى تعا،]٨٢النساء[

 ، وفيهم من حيلل اليشء،ريض ا عنهم باتباع كل قائل من الصحابة ¢املحال أن يأمر رسوله

ًخلمر حالال اقتداءا  ولو كان ذلك لكان بيع،رمهوغريه حي َان أكل الربَك ولَرة بن جندبُمَ بسً د َ

 ولكان ترك الغسل من اإلكسال ، بغريه منهمً اقتداء وحراماً،بأ طلحة ً اقتداءًللصائم حالال

 ة وابن عمر بعائشً اقتداء وحراماً، بن كعبُ وعثامن وطلحة وأ أيوب وأبعيلً اقتداء واجباً

 » عندنا باألسانيد الصحيحةوكل هذا مروي

 »ِْتَيالب لَْهأ انِم ُنَاملَْس«  حديث -٤٨٢

 ًضعيف جدا 

  وزيد بن أ أوىف،مالك وأنس بن ،روي من حديث عمرو بن عوف 

   بن عوف أما حديث عمرو

يف التفسري  رابن جري و،)٣١٩-٧/٣١٨( و)٨٣-٤/٨٢ ( ابن سعد يف الطبقات الكربىفرواه

 أخبار ويف) ٢٩٥٦( معرفة الصحابة نعيم يفوأبو) ٦٥٤١(والطربا يف املعجم الكبري ) ٢١/٨٥(

والبيهقي يف دالئل  )٣/٥٩٨(واحلاكم ) ٧/٤٠٩(دمشق و ابن عساكر يف تاريخ  )١/٥٤ (أصبهان

 بن كثري بن عبدايق  من طر )٢٥ص(و الشيخ يف طبقات األصبهاني  وأب)٣/٤١٨ (النبوة

خط اخلندق من أمحر السبخت طرف بين  ¢أن رسول ا عن جده عمرو بن عوف عن أبيه

 فاحتج املهاجرون ،اً، فقطع لكل عرشة أربع ذراع خطة املذابح عام ذكرت األحزاب،حارثة

ً وكان رجال قويا،واألنصار يف سلامن الفاريس  لت األنصار وقا، سلامن منا فقال املهاجرون،ً

 »سلامن منا أهل البيت «¢ فقال رسول ا سلامن منا بل؛ال

 وسكت عليه احلاكم

 »سنده ضعيف «وقال الذهبي
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  كثري بن عبد ا بن عمرو بن عوف مرتوك وقد رمي بالكذبً،ف جدا بل ضعيقلت

  وأما حديث أنس

 النرض حدثنا  جعفر بن سليامن الضبعيمن طريق) ٦٧٧٢(يعىل  وأبو)٦٥٣٤(فرواه البزار 

 إن ا تبارك فقال ¢ جاء جربيل إىل النبيعن سعد اإلسكاف عن حممد بن عيل قال بن محيد

 يا حممد إن اجلنة لتشتاق إىل ثالثة من أصحابك  ثم أتاه فقال، حيب ثالثة من أصحابكوتعاىل

إ  يا أبا بكر فهبته فلقيت أبا بكر فقلت ¢ فأردت أن أسأل رسول اقال أنس بن مالك

 يا حممد إن اجلنة تشتاق إىل ثالثة فلعلك أن قالعليه السالم وأن جربيل  ¢كنت ورسول ا

 ثم لقيت عيل بن أ طالب فقلت له مثلام قلت ،ثم لقيت عمر فقلت له مثل ذلك تكون منهم

  ا منهم محدتُ كنت أنا أسأله فإن فقال عيل ريض ا عنهأل بكر وعمر ريض ا عنهام

إن  أكن منهم فحمدت،تبارك وتعاىل  يا فقال ¢ رسول ا فدخل عىل عز وجلا ِ و

 إن اجلنة تشتاق إىل ثالثة من أصحابك فإن أتاك فقال ¢ حدثين أن جربيلرسول ا إن أنساً

  فقال رسول ا عز وجلِ وإن  أكن منهم فحمدت، يعين محدت ا تبارك وتعاىل،همكنت من

 وسلامن ، أجرهاٌ عظيم، فضلهاٌ بَ وسيشهد معك مشاهد،أنت منهم وعامر بن يارس« ¢ا

 » صاحباًُهْذِمنا أهل البيت فاخت

  وقال البزار

 وال نعلم رواه إال ، هبذا اللفظ إال عن أنس هبذا اإلسنادوهذا احلديث ال نعلمه يروى«

 ، يف احلديثسعد اإلسكاف  يكونا بالقوي والنرض بن محيد و،جعفر بن سليامن عن النرض

 »وقد حدث عنهام أهل العلم واحتملوا حديثهام

 ه النرض بن محيد الكندي، وفيرواه البزار « وقال)٩/١١٨ ( جممع الزوائديف  اهليثميوذكره

 »وهو مرتوك

 كان يضع « مرتوك، وقال ابن حبانأيضاً ، وسعد اإلسكاف هو سعد بن طريفقلت 

 )٤٧٤-٣/٤٧٣(هتذيب التهذيب  »ديثاحل

   وأما حديث زيد بن أ أوىف

 كام ذكر الشيخ األلبا )٧/٤١٢(وابن عساكر ) ٦٢/٢ (فرواه مرشق بن عبدا يف حديثه

سامعيل بن مردا عن أبيه إسامعيل حدثين  من طريق حممد بن إ)٣٧٠٤(لسلسلة الضعيفة ايف 

 ويل يف حديث ط عنه بهسعد بن رشحبيل

 » من رجالهًا  أعرف أحد؛وهذا إسناد مظلم« قال األلبا

 عند أ نعيم يف احللية ،ين منقطعإسناد ب بن أ طالب من قول عيل احلديثوقد روي
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 )٣٢٩٩٦( عند ابن أ شيبة أيضاًهلام أو و)١/١٨٧(

َنعم«   حديث-٤٨٣ ْ
ُالعبد ِ ْ ٌصهيب َ ْ َ ْ ْ لَو؛ُ ِخيف َ َ ْ َا َ ِيعصه َ ِ ْ َ« 

 ال أصل له 

 قال السخاوي 

 وذكر البهاء ،شتهر يف كالم األصولي وأصحاب املعا وأهل العربية من حديث عمرا«

أيت بخط  ثم ر، من أهل اللغة وكذا قال مجع جم،السب أنه  يظفر به يف يشء من الكتب

 وقال ً يذكر له ابن قتيبة إسنادا احلديث أل حممد بن قتيبة لكن شيخنا أنه ظفر به يف مشكل

ا يطيع ا حأراد أن صهيباً وقد أخرج أبو نعيم يف احللية من طريق   انتهىال ملخافة عقابه اًّبُ إ

  فقال عمر، حرضت عمر عند وفاته مع ابن عباس واملسور بن خمرمةعبد ا بن األرقم قال

 » لو كان ال خياف ا ما عصاه،حلب  عز وجل شديد ا ساملاًإن«  يقول¢اسمعت رسول 

 )٧٠١ص(املقاصد  »وسنده ضعيف

 وقال املال عيل القاري

 وال   أر هذا الكالم يف يشء من كتب احلديث ال مرفوعاًوقال السب يف رشح التلخيص«

غين عن لشمين يف حاشية امل وقال احص عنه مع شدة التف، وال عن عمر،¢ وال عن النبيموقوفاً

بن اخلطاب إال  رأيت احلافظ أبا بكر بن العر نسبه إىل عمر نه رأى بخطه ما صورتهإوالده 

 قط يف يشء من ذا احلديث و أقف له عىل إسناد ال أصل هل وقال العراقيًبد له إسناداُأنه  ي

 » إىل عمرًنادا إسََرحاة ينسبونه إىل عمر بن اخلطاب من قوله و أ وبعض الن،كتب احلديث

  )١/٣٧٣(األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة 

 »رياءَُماحل  هذهعن نصف دينكم واُذُخ « حديث -٤٨٤

 ال أصل له 

 بلفظ) ٣٢١ص(أورده السخاوي يف املقاصد  

 وقال» خذوا شطر دينكم عن احلمرياء« 

 وال رأيته يف يشء من ًادا ال أعرف له إسنخنا يف ختريج ابن احلاجب من إمالئهقال شي«

  ورأيته أيضاً،جه و يذكر من خر)ح م ر(كتب احلديث إال يف النهاية البن األثري ذكره يف مادة 

خذوا ثلث «  ولفظه وذكره من حديث أنس بغري إسناد أيضاً،يف كتاب الفردوس لكن بغري لفظه

 وذكر احلافظ ًرج له إسناداض له صاحب مسند الفردوس فلم خي وبي»دينكم من بيت احلمرياء

 »ي والذهبي عنه فلم يعرفاه املزَعامد الدين بن كثري أنه سأل احلافظ



٣٩٧ 

 

َاملسلمون حسناً ما رآه«  حديث -٤٨٥ ٌحسن فهو عند ا َ َ َ« 

 ال أصل له مرفوعاً

) ١/٢٨٢(والبزار ) ٨٥٨٣(والطربا يف الكبري ) ٦٩(داود الطياليس وأبو) ٣٦٠٠( أمحد رواه  

ه واخلطيب يف الفقيه واملتفق) ١/٣٧٥(نعيم يف احللية وأبو) ١٠٥(والبغوى يف رشح السنة 

 يش عن عبد ا بن مسعود قالَبُر بن حِزمن طريق عاصم عن ) ١٦٧-١/١٦٦(

 ، فاصطفاه لنفسه، خري قلوب العباد¢ فوجد قلب حممد،إن ا نظر يف قلوب العباد«

 ، فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد،يف قلوب العباد بعد قلب حممد ثم نظر ،فابتعثه برسالته

 وما رأوا ، فام رأى املسلمون حسناً فهو عند ا حسن، يقاتلون عىل دينه،فجعلهم وزراء نبيه

 »سيئاً فهو عند ا سيئ

َهمَو«  وقال»كتاب السنة«ألمحد يف ) ٥٨١(وعزاه السخاوي يف املقاصد 
 » من عزاه للمسندِ

  وهو يف املسند كام ترى

إسناده حسن،واحلديث موقوف كام ظهر يف التخريج      و

 مالك وروي مرفوعاً من حديث أنس بن  

من طريق سليامن بن عمرو النخعي حدثنا أبان بن ) ٤/١٦٥(رواه اخلطيب يف تاريخ بغداد 

 نظر يف قلوب العباد إن ا «¢رسول ا قال أ عياش ومحيد الطويل عن أنس بن مالك قال

 فام استحسنوا فهو عند ا ، ولذلك اختارهم فجعلهم أصحاباً،فلم جيد قلباً أتقى من أصحا

  » وما استقبحوا فهو عند ا قبيح،حسن

  »تفرد به أبو داود النخعي« قال اخلطيب

  ذاب باتفاق علامء اجلرح والتعديل وهو كقلت

 ً»رجال مكانه ُا َلَْدَبأ ٌرجل َكلام مات ،ًالُجَر َأربعون اُلَْدَباأل«  حديث -٤٨٦

  ضعيف

 وال ، وكلها ضعيفة،»ثالثون«و» أربعون «يث األبدال روي من عدة وجوه بلفظوحد

 يثبت يف األبدال حديث

 أنا  )٤/١٧٣ (احللية نعيم يفوعنه أبو) ١٠٣٩٠(املعجم الكبري  رواه الطربا يفمن ذلك ما 

حدثنا أبو رجاء الكلبي حدثنا األعمش عن  حدثنا ثابت بن عياش األحدب داود املأمحد بن 

 قلوهبم ، من أمتيَال يزال أربعون رجال« ¢ قال رسول ازيد بن وهب عن ابن مسعود قال

 يدركوها األبدال، إهنم   يقال هلم، يدفع ا هبم عن أهل األرض،¬ إبراهيمعىل قلب 



٣٩٨ 

 

بالسخاء والنصيحة « ؟ قالول ا فبم أدركوها يا رس قالوا» صدقةبصالة وال صوم وال

 »للمسلم

 ًوأبو رجاء الكلبي هو روح بن املسيب ضعيف جدا

عن احلسن بن ذكوان ) ١/١٨٠(أخبارأصبهان  نعيم يفأبوو) ٢٢٦٥٠(اإلمام أمحد  وما رواه

 مثل ، يف هذه األمة ثالثوناألبدال« مرفوعاًعن عبد الواحد بن قيس عن عبادة بن الصامت 

 »ً كلام مات رجل أبدل ا تبارك وتعاىل مكانه رجال، خليل الرمحن عز وجلإبراهيم

 » حديث منكرذاه «وقال أمحد

صاحب األوابد منكر  «وقال ابن مع» أحاديثه أباطيل « قال أمحدواحلسن بن ذكوان 

  منقطعفاإلسنادن عبادة بن الصامت،  يسمع مو واحد بن قيس فيه ضعف وعبد ال»احلديث

 من ، أحاديث من أحاديث األبدالأربعة) ١٥٣-٣/١٥٠(ابن اجلوزي يف املوضوعات  وذكر

  وب بطالهنا كلها، وأنس،وأ هريرةحديث ابن مسعود، وابن عمر، 

ه األشبه أن« يف حديث األبدال) ١١/٤٤١(جمموع الفتاوى   ابن تيمية يف شيخ اإلسالمقالو

  »¢ليس من كالم النبي

َستكون فتنة حي «قال® بإسناد صحيح عن عيل) ٥/٥٥٣(وروى احلاكم   الناس ُلصُ

َمنها كام حي  و ، فإن فيهم األبدال،همَتَملََوا ظبُوا أهل الشام وسبُ فال تس، الذهب يف املعدنُلصُ

  وهذا قول عيل موقوف » من السامءسريسل ا إليهم سيباً

، وكل ذلك ال » وفالن كان من األبدال،فالن من األبدال« وقد ورد عن بعض السلف قوهلم  

سنده إليه ُ حتى ي¢ل قول أحد بعد رسول اَقبُوجب أن ال ي«  وكام قال ابن حزم،حجة فيه

 )٢١٩ /٣(» املحىل« »¬

َقبل فأقبَأ  خلق العقل قال لهَملا َإن ا «حديث -٤٨٧ وعز  َر فقالَدبَأر فِدبَأ ال لهَل ثم قِ

 »يِعطُ وبك أُذُآخ فبك منك  أرشفوجاليل ما خلقت خلقاً

 موضوع

 قال السخاوي

  انتهى إنه كذب موضوع باتفاققال ابن تيمية وتبعه غريه«

 - ويف زوائد عبد ا بن اإلمام أمحد عىل الزهد ألبيه عن عيل بن مسلم عن سيار بن حاتم

 قال -إنه  يكن له عقل وقال القواريري اعاً للرقائقعفه غري واحد وكان مجوهو ممن ض

 ً مرسالحدثنا جعفر بن سليامن الضبعي حدثنا مالك بن دينار عن احلسن البرصي مرفوعاً



٣٩٩ 

 

 أحب  ما خلقت خلقاً ثم قال،َدبرَأ فْدبرَ ثم قال له أََل فأقبْلِبَقأ لهملا خلق ا العقل قال «

 »عطيُ بك آخذ وبك أ، منكإيل

  بزيادة، به،ي عن احلسنحدثنا صالح املر وأخرجه داود بن املحرب يف كتاب العقل له

ُ منك أل بك أعرف وبك أعبدوال أكرم عيل«   والباقي مثله»ُ

 ،وذكره» أول ما خلق ا العقل «اود من هذا النمط أشياء منهاويف الكتاب املشار إليه لد

 وهو »أول ما خلق ا القلم «حديث  والوارد يف أول ما خلق ا قال شيخناملحرب كذابوابن ا

 •تهى كالم السخاوي ان »أثبت من حديث العقل

 كتاب السيرة

ُولدت«  حديث-٤٨٨ ْ ِ
ِلكَامل ِنَمَز يف ُ  »ِلِالعاد ِ

 ال أصل له 

 وقال السخاوي 

 و يقولَْر احلافظ سمعت أبا أمحد السنجي  وقد قال أبو سعد بن السمعاال أصل له« 

 سمعت الز أبا عبد ا إسامعيل بن عبد سمعت أبا عبد ا حممد بن عبد الواحد احلافظ يقول

 القايض أبا بكر  أنُ حي سمعت حممد بن عبد الواحد األصبها قالالغافر الفاريس يقول

بلغين أنك  ، يا رسول ا فقلت له قال،النبي يف املناماحلريي ح له شيخ من الصاحل أنه رأى 

إ سألت احلاكم أبا عبد ا احلافظ عن هذا فقال  هذا كذب و ولدت يف زمن امللك العادل و

   انتهى صدق أبو عبد ا¢ فقال النبي،يقله رسول ا

 لتعريفه باالسم الذي  وإن صح فإطالق العادل عليه، ال يصحبَعوقال احلليمي يف الش

 أو وصفه بذلك بناء عىل اعتقاد املعتقدين فيه أنه ،دعى به ال بوصفه بالعدل والشهادة له بذلكُي

وال   ما كان عندهم آهلة أي]١٠١هود[›فام أغنت عنهم آهلتهم ‹ كام قال تعاىلًكان عدال

   انتهىًكم ا عادالُمن حيكم بغري ح ¢يسمي رسول ا

 جاء يف احلديث حي عن ابن أ عمر بن قدامة ما ذكره ابن رجب يف ترمجته أنه قالوما 

إن صح فلعل القائل ، ال يصح النقطاع سنده؛ ولدت يف زمن العادل كرسىقال ¢أن النبي  و

 )٧٠٨-٧٠٧ص(املقاصد  »للحكاية  يضبط

 »ربعَاأل َدَْعب إال َئُبن ِيَبن نِم ما« حديث -٤٨٩

 ال أصل له



٤٠٠ 

 

 قال السخاوي

 إىل السامء وهو ابن ثالث َعِفُ ورَئُب ن¬ ألن عيىس ،قال ابن اجلوزي إنه موضوع«

 )٥٨٨ص ( املقاصد  » ليس بيشءاألنبياءربع يف حق  فاشرتاط األ،وثالث سنة

 وتعقبه السخاوي بال طائل 

 وقال املال عيل القاري 

 وقوله تعاىل يف يوسف ]١٢مريم[﴾اًّبيَ صَمُْكوآتيناه احل﴿ ويعارضه قوله تعاىل يف حييى« 

كشف اخلفاء  » عىل الغالبُلَمُولو ثبت حي ]١٥يوسف[﴾هم بأمرهم هذاوأوحينا إليه لتنبئن﴿

)٢/١٩٤( 

ِيينيف  َسْمالش واُعَضَ وْو لَ،هامَيا ع« حديث -٤٩٠ ْ ِ   هذاَكُْرَت عىل أن أ؛يِارََس يف يَرَمَ والق،َ

 »ُُهْتكََر ما ت؛ فيهَكِهلَأوأ ُ اُهَرِظهُ حتى يَمرَاأل

 ضعيف

» تاريخ األمم وامللوك«ومن طريقه ابن جرير يف  )١/٣٢٩(» السرية« يف إسحاقأخرجه ابن  

 حدثين يعقوب بن عتبة بن املغرية بن قال) ٢/١٨٦(» دالئل النبوة«والبيهقي يف ) ٢/٢٢٠(

 فقال ¢ بعث إىل رسول ا؛ح قالت أل طالب هذه املقالةث أن قريشاً األخنس أنه حد

لين من  وعىل نفسك وال حتم عيلِبقَ فأ،بن أخي إن قومك قد جاؤو فقالوا يل كذا وكذاا يا له

 وأنه قد ،مهِلْسُ وأنه خاذله وم،ه فيه بداءأنه قد بدا لعم ¢ فظن رسول ااألمر ما ال أطيق

يين لو وضعوا الشمس ،هامَيا ع «¢ فقال رسول ايام معهضعف عن نرصته والق  يف 

 ثم استعرب » عىل أن أترك هذا األمر حتى يظهره ا أو أهلك فيه ما تركته؛والقمر يف يساري

 فأقبل عليه رسول ،بن أخيا أقبل يا  ناداه أبو طالب فقال وىل فلام، ثم قام،فب ¢رسول ا

  ً» ليشء أبداَكُِملْسُ فوا ال أ،بن أخي فقل ما أحببتاهب يا  اذفقال ،¢ا

َ معضلإسنادهو   فيكون ، ولكن روايته عن التابع،فيعقوب بن عتبة بن املغرية ثقة ،ُ

  أو أكَ راوياإلسناد الساقط من هذا

ي حدثين ذكر الواقد قال) ٢٦٥(برقم » دالئل النبوة« بن حممد األصبها يف إسامعيلوعند 

   فذكره فقال،بْع يعين عن خرب الش،معاذ بن حممد قال سألت عاصم بن عمر بن قتادة

  والواقدي مرتوك وقد رمي بالكذب،فمعاذ بن حممد جمهول احلال وهذا مع إرساله

التاريخ «والبخاري يف ) ٦٨٠٤(يعىل برقم وأبو) ٢١٧٠(قم والثابت هو ما رواه البزار بر

حدثنا  يونس بن بكري من طريق) ١٨٧–٢/١٨٦(» الدالئل«والبيهقي يف  قاً،معل) ٧/٥١(» الكبري



٤٠١ 

 

 جاءت قريش إىل أ طالب حدثنا عقيل بن أ طالب قال عن موىس بن طلحة ىيحيطلحة بن 

حمد يا عقيل فقال، فاهنه عن أذانا، ويف مسجدنا، إن ابن أخيك يؤذينا يف نادينافقالوا  ، ائتين 

 ويف ،هيم إن بين عمك يزعمون أنك تؤذهيم يف ناد، يا ابن أخي فقال،ه بهفذهبت فأتيت

أترون هذه « برصه إىل السامء فقال ¢ق رسول ا فحلقالِ فانته عن ذلك،مسجدهم

 ،» لكم ذلك عىل أن تستشعلوا يل منها شعلةَعَدَما أنا بأقدر عىل أن أ«  قال، نعم قالوا»؟الشمس

 ، من أجل يونس بن بكري، حسنإسنادهو  فارجعوانا ابن أخيَبَذَ ما ك فقال أبو طالبقال

   ففيهام كالم ال ينزل بحديثهام عن احلسن،يحييوطلحة بن 

 ، الضعيفةاألحاديث يغين عن يف الدعوة إىل ا ¢ يف صرب النبياألحاديثوالثابت من 

  وإن شاعت يف الكتب واشتهرت عىل األلسنةفال حاجة إليها

ُا عرج جربيلَمل « حديث-٤٩١ َ َ ْ سدَ فوقِ بالنبيَ  فإ إذا ، تقدم جربيلهى قالَنتُرة املِ

إذاْقََرتْاح ُتْمتقد ْت اخْم تقدَ أنتُت، و  »َْتقََرتَ

 باطل ال أصل له 

 بن عيىس القنطري حدثنا أمحد إبراهيممن طريق ) ٥/١٣(وروى اخلطيب يف تاريخ بغداد  

ري حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الليث بن سعد عن الزهري قال قال يل عبد الرمحن بن أ احلوا

ملا أرسي  إىل السامء انتهى  جربيل إىل « يقول ¢األعرج حدثين أبو هريرة أنه سمع النبي

 حبيبي جربيل أحوج ما كنت إليك  فقلت،ى فغمسين يف النور غمسة ثم تنح،سدرة املنتهى

 ، يا حممد إنك يف موقف ال يكون نبي مرسل وال ملك مقرب يقف ها هنا قال؟ىتدعين وتتنح

 »لقاب إىل القوسأنت من ا أد من ا

 بن إبراهيم ورجال إسناده كلهم معروفون بالثقة إال ،هذا حديث منكر «قال اخلطيب 

 »عيىس القنطري فإنه جمهول

  يفارق ¬ وجربيل ،واخلطباء كل ذلك كذب من أحاديث جهلة الوعاظ قلت 

  اإلرساء واملعراج  رحلة قط يف¢النبي

 ج العنكبوت عىل فم الغارَْس نحديث -٤٩٢

 ضعيف 

 والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار )١١٩٨٧(والطربا يف الكبري ) ٣٢٥١(رواه أمحد  

  يف قولهعباس عن ابن مقسم عن اجلزري عن عثامن معمر أنا الرزاقعبد من طريق  )٥٨٠٦(

كر بك الذين كفروا ليثبتوك﴿ إذ  كة، فقال ًتشاورت قريش ليلة قال] ٣٠ آية األنفال[﴾و  



٤٠٢ 

 

 ، أخرجوه اقتلوه، وقال بعضهم وقال بعضهم،¢ يريدون النبي، أثبتوه بالوثائقبعضهم

 وخرج رسول ،تلك الليلة ¢ عىل فراش النبيعىل ذلك، فبات عيل ¢ ا نبيهَطلعَفأ

 ريض ا تعاىل عنه حيسبون أنه حتى حلق بالغار، وبات املرشكون حيرسون علياً ¢ا

ال   أين صاحبك؟ قال فقالوا، رد ا مكرهم فلام رأوا علياً، فلام أصبحوا ثاروا إليه،¢النبي

فإذا عىل بابه  ، فلام بلغوا اجلبل اختلط عليهم، فصعدوا اجلبل فمروا بالغار، فاقتصوا أثره،أدري

  فمكث فيه ثالثاً،يج العنكبوتنس

 »روى أحاديث مناكري «عثامن اجلزري قال أمحد 

 حدثنا جعفر بن سليامن اخلفاف قال  من حديث بشار)٢/٢٣٩ (ةريوذكر ابن كثري يف الس 

 ¢ انطلق النبي حدثنا املعىل بن زياد عن احلسن قالعمران اجلو قال حدثنا أبوقال

 وجاءت قريش ، فنسجت عىل باب الغار، فجاءت العنكبوت،ال فيه، فدخبكر إىل الغاروأبو

 وكان ،  يدخله أحد قالواا إذا رأوا عىل باب الغار نسج العنكبوت وكانو،¢يطلبون النبي

اً ¢النبي  وأمي هؤالء فداك أ ¢للنبي®  فقال أبوبكر،بكر يرتقب يصيل وأبوقا

 فقال له ، ولكن خمافة أن أرى فيك ما أكره،أما وا ما عىل نفيس أب قومك يطلبونك

 »]٤٠التوية[﴿ال حتزن إن ا معنا﴾« ¢النبي

 وهو مرسل، ومع إرساله فبشار اخلفاف منكر احلديث 

والبيهقي يف ) ١٧٤٥٥(الطربا يف الكبري و) ١/١٧٧(سعد يف الطبقات الكربى ورواه ابن  

 القييسعون بن عمرو   من طريق)٣/٤٢٢(لكبري والعقييل يف الضعفاء ا) ٢/٤٨٢(دالئل النبوة 

 واملغرية بن شعبة وزيد بن أرقم  أدركت أنس بن مالك قالاملسمعت أبا مصعب  قال

 ليلة الغار أمر ا عز وجل بشجرة فنبتت يف وجه النبي ¢فسمعتهم يتحدثون أن النبي

ا محامت وحشيت فوقفتا  وأمر ، وأمر ا العنكبوت فنسجت يف وجه النبي فسرتته،فسرتته

حتى إذا كانوا  ، بعصيهم وهراوهيم وسيوفهم،ٌ رجلٍ وأقبل فتيان قريش من كل بطن،بفم الغار

 فرجع إىل ، فرأى محامت بفم الغار،ينظر يف الغار فجعل رجل منهم قدر أربع ذراعاًمن النبي ب

محامت بفم الغار فعلمت أنه ليس فيه  رأيت  فقال؟ ما لك  تنظر يف الغار فقالوا له،أصحابه

 عليهن ىفسم فدعاهن النبي ، عنه هبامَأَرَ فعرف أن ا عز وجل قد د، فسمع النبي ما قالأحد

 مََر يف احلَ وانحدرن،وفرض جزاءهن

 عون بن عمرو القييس منكر احلديث، وأبو مصعب امل جمهول 

َمعبد اخلزاعية ُأم  حديث-٤٩٣ 
ِ َ ُ ْ  ¢النبي وصف يف َ



٤٠٣ 

 

 ضعيف 

البيهقي يف دالئل و) ١٠-٣/٩ ( يف املستدركواحلاكم) ٣٥٢٤(الكبري املعجم رواه الطربا يف  

 وأبوالقاسم )٢٠٦٥(يف معرفة الصحابة و) ٢٣٨( يف دالئل النبوة نعيم أبو)٢٢٩-١/٢٢٨(النبوة 

 حبيش بن ن جده ع عن أبيه هشامحزام بن هشام من طريق) ٥٠٥(البغوي يف معجم الصحابة 

 إىل ً وخرج منها مهاجرا،ح خرج من مكة ¢أن رسول ا ¢خالد صاحب رسول ا

 ،رية ريض ا تعاىل عنهَُه وموىل أ بكر عامر بن ف،املدينة وهو وأبو بكر ريض ا تعاىل عنه

تبي َ حتًةَدلَْ جًةَزْرَنت ب وكا،وا عىل خيمتي أم معبد اخلزاعية مر،طِيقَُرأودليلهام الليثي عبد ا بن 

را فسألوها حلامً،مِطعُسقي وتَ ثم ت،بفناء القبة  ، من ذلك فلم يصيبوا عندها شيئاً، ليشرتوه منهاً و

ما هذه الشاة يا «  فقال،رس اخليمةَإىل شاة يف ك ¢ فنظر رسول ا،تِنْسُل مِمْرُوكان القوم م

 ، هي أجهد من ذلكقالت ، »؟فهل هبا من ل«  قال،غنمهد عن الَفها اجل خل قالت»؟أم معبد

 فدعا هبا ، فاحلبها إن رأيت هبا حلباً، نعم، بىل بأ أنت وأميقالت ، »؟أن أحلبهاأتأذن «قال

ت رَت عليه ودفتفاج ،ى ا عز وجل ودعا هلا يف شاهتافمسح بيده رضعها وسم ،¢رسول ا

 ، ثم سقاها حتى رويت، حتى عاله البهاءاًّجهط فحلب فيها ثَض الرِربُي ودعا بإناء ،تَرتْواج

 بعد بدء حتى  ثم حلب فيها ثانياً،راضواَ ثم أ،¢ ورشب آخرهم،وسقى أصحابه حتى رووا

 حتى جاء زوجها أبو معبد ْام لبثت فقل  ثم بايعها وارحتلوا عنها، ثم غادره عندها،مأل اإلناء

 من  وقالَبِ فلام رأى أبو معبد الل عج،هن قليلخم ،ًحىُ ض،ًالْزُ هَنَْكساوَتَ ياًجافِ عًزاُعنُيسوق أ

  ال وا إال أنه مر؟ قالت حلوبة يف البيت وال،لأين لك هذا الل يا أم معبد؟ والشاة عازب حائ

 ظاهر ً رأيت رجال قالت،بديه يل يا أم معِفِ ص، قال من حاله كذا وكذا،بنا رجل مبارك

ينيه َ يف ع،ٌيمِسَ قٌيمِسَ و،ٌةلَْعَ به صِرْزُ و تٌةلَْ ثُجُْهبِعُ  ت،قلَْن اخلَسَ ح،بلج الوجهَ أ،الوضاءة

 إن ،ُنَرَْق أجََز أ،ٌاثةَثَ ويف حليته ك،ٌَعطَ ويف عنقه س،ٌلَهَ ويف صوته ص،ٌَفطَ ويف أشفاره و،ٌجَعَد

إن تكل،ُ فعليه الوقارَتَمَص  ُُه وأحسنُحالهَ وأ،ٍن بعيدِ مُ وأهباهِ الناسُ أمجل،ُهاءَ البُهَالَ وعُهَامَم س و

ٍ نظمُاتَزَرَ خُهَقِْطنَ م كأن،ٌرَْزن وال ٌرْذَ ال هٌلْصَ ف،ِقِْطَن املُولُْ ح،ٍن قريبِم ْ  ال ٌعْبَ ر،َنْردََحتَي َ

ٌَ عُهُمَِحتْقَ وال ت،ٍلْوُن طِ مُُهَأنْشَت ََ بٌنْصُ غ،ٍَرصِن قِ مْ َِنْصُ غْ  ً،راَنظَ مِ الثالثةَُْرضَن فهو أْ

ُ حيُقاءَفُ له رً،راْدَم قُُهحسنَوأ إن أ،ِِهولَوا لقُتَنصَ إن قال أ، بهَونفَ ْ حم،ِِهمرَوا إىل أُرَبادَ تَرََم و  ٌودُفَ

 َرُِكأمره ما ذمن  لنا َرُِك قريش الذي ذُ هو وا صاحب قال أبو معبدٌَدنْفُ وال مٌِس ال عاب،ٌودُشَْحم

َ ولقد مه،كة َ أن أصحبه وألُتْمَ   »ً إىل ذلك سبيالُ إن وجدتْنلََفعَ

 وأخذ يعدد له طرقاً »هذا حديث صحيح اإلسناد و خيرجاه «وقال احلاكم 

 »ما يف هذه الطرق يشء عىل رشط الصحيح «وتعقبه الذهبي بقوله 



٤٠٤ 

 

  بن حبيش إسناده ضعيف فيه جماهيل ومنهم هشامقلت 

 )٦/٥٨(وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  

 »رواه الطربا ويف إسناده مجاعة  أعرفهم« 

و يسق ) ٤/٧٤(عفاء الكبري والعقييل يف الض) ١٠٦-٧/١٠٥(اه الطربا يف الكبري وور 

بن سنيط األنصاري الساملي عن  ، من طريق عبد العزيز بن حييى حدثنا حممد بن سليامنلفظه

  فذكرهبيه عن جده سليط قالأ

  )٨/٢٧٩(قال اهليثمي يف املجمع  

قال رواه الطربا وفيه عبد العزيز بن حييى املديين ونسبه البخاري وغريه إىل الكذب، و« 

 » وفيه جماهيل منهفالعجبصدوق،  احلاكم

 بن من طريق برش) ٣/١١(واحلاكم ) ١٧٩-١/١٧٧(ورواه ابن سعد يف الطبقات الكربى  

ح النخعي عن أ معبد بن وهب املذحجي ثنا احلر بن الصباحممد السكري أخربنا عبد امللك 

  فذكرهاخلزاعي قال

ًوهذا إسناد واه جدا فيه علتان  ٍ 

   يدرك أبا معبد اخلزاعير بن الصباحاحلف ، االنقطاعاألوىل 

 دلسه برش ،عي الكذاب عبد ا بن وهب املذحجي هو سليامن بن عمرو النخةالثاني 

 ، فقد ترمجه ابن أ حاتم ونقل عن أبيه أنه قالالسكري

 وهو ، عن اسمه)يعين معدول (ول إن عبد امللك بن وهب هذا معمناقال بعض أصحاب« 

بد امللك والناس  وسامه ع، نسبه إىل جده وهب،سليامن بن عمرو بن عبد ا بن وهب النخعي

 )٥/٣٧٣(اجلرح والتعديل  »دون عبيد معب

 » إىل مذحج ألن النخع من مذحجَُهبََسون «وقال املعلمي اليام يف حاشية اجلرح والتعديل 

  َنلُْيق ُِدئََالوالو ُبيانوالص ُ النساءَجعل َاملدينة ِيبالن َمَِد قاَمل« حديث -٤٩٤

 ما دعا  داع نا وجب الشكر علي   ات الوداعمن ثني طلع البدر علينا

 ضعيف

من طريق أ خليفة  )٥/٢٦٦(و )٢/٥٠٧( يف موضع» دالئل النبوة«رواه البيهقي يف  

   فذكرهابن عائشة يقول سمعت يقول

ه العراقي يف ي وعلق عل،بذكر الدف واألحلان) ٢/٢٤٤(» اإلحياء«وقد ذكره الغزايل يف  

 وليس فيه ذكر الدف ًلنبوة من حديث عائشة معضالأخرجه البيهقي يف دالئل ا «فقال» خترجيه«



٤٠٥ 

 

 »واألحلان

  اإلسنادكام تقدم يف ) ابن عائشة(  والصواب قلت

ابن حبان  هذكر ،واحلباب لقبه ،باب هو عمرو واسم احل،هو الفضل بن احلبابخليفة ووأب

  صادقاًًكان ثقة« وقال) ٢٥٤٣(برقم » م النبالءالأع سري«وترمجه الذهبي يف ) ٩/٨(» الثقات«يف 

 »مأموناً

 ألنه ،بالعائيش وابن عائشة  املعروف،وابن عائشة هو عبيد ا بن حممد بن حفص التميمي

  لَعضُ مفاإلسناد ،هـ ٢٢٨و من الطبقة العارشة تويف يف سنة  وه،من ولد عائشة بنت طلحة

 يرجح أهنا يف جهة) ٣/٥٥١(» زاد املعاد« فابن القيم يف ،خمتلف يف جهتها ات الوداعوثني

 ابن  وذهب من غزوة تبوك¢، وبناء عىل ذلك يرى أن القصة كانت عند قدومهالشام

 وتعقبه ابن  إىل أهنا كانت عند مقدمه من مكة إىل املدينة)٢٥١ص(» تلبيس إبليس«اجلوزي يف 

ا هي ناحية الشام ثنيات الوداع م ظاهر ألنْهَوهو و «القيم بقوله لقادم من مكة إىل  ال يراها ا،إ

ر هبا إال إذا توج  ¢ خرب قدومه،وأما البيهقي فقد ذكرها يف اخلربين »الشام إىل َهاملدينة وال 

 تبوك إىل املدينة  من¢من مكة إىل املدينة، وخرب قدومه

أن ) ١٢٣ص(» حتريم آالت الطرب«رسالته يف  يف حاشية  •ذكر الشيخ األلبا وقد

 وهذا ،مكة إىل املدينة  من¢البيهقي يف أن القصة كانت عند قدومهاحلافظ ابن حجر تبع 

 وعبارته ، من غزوة تبوك¢ فإن احلافظ ابن حجر يرجح أن القصة كانت عند قدومه،خطأ

 »ولعل ذلك كان عند قدومه من غزوة تبوك«) ٦٧٨/ ٧(» ريفتح البا«يف 

 ال تثبت كام تقدم ًوالقصة أصال

َ إحياء أب حديث-٤٩٥ َآمنا حتى ¢بيَوي النَ  به َ

 باطل 

 قال السخاوي

 إن يف إسناده أورده السهييل عن عائشة وكذا اخلطيب يف السابق والالحق وقال السهييل« 

إن كان ممكناً ً، إنه حديث منكر جداقال ابن كثري وجماهيل  بالنظر إىل قدرة ا تعاىل لكن و

 )٦٧ص( املقاصد »الذي ثبت يف الصحيح يعارضه

 ب هذا احلديثو يكذه و»أ وأبوك يف النار «ويف صحيح مسلم حديث 

 قال ابن اجلوزيو

 أبو  بن ثابت قال أنبأنا القايضر قال أنبأنا أبو بكر أمحد بن عيل املدبعيلأنبأنا حييى بن « 
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ن الربيع  بن حممد احلنفي قال حدثنا أبو طالب عمر ب الواسطي قال حدثنا احلس بن عيلالعالء

 بن حييى الزهري أبوغزنة قال حدثين حممد ثنا عمر بن أيوب الكعبي قال حدثينالزاهد قال حد

 الزناد عن هشام بن عروة عن عائشة أ مالك بن أنس عن حدثينعبد الوهاب بن موىس قال 

 ،ة احلجون وهو باك حزين مغتمَبَقَ عىل ع فمر ،حجة الوداع ¢حج بنا رسول ا «قالت

 إىل جنب ُ فاستندت»استمس ،اءيا محري«  ثم إنه نزل فقال،¢بكيت لبكاء رسول اف

 يا رسول وأمي أنت بأ  مبتسم، فقلت لهفرح وهو إيل ثم إنه عاد ً طويالعينالبعري فمكث 

 وأنت فرح إيلدت ُ ثم إنك ع، باك حزين مغتم فبكيت لبكائكنزلت من عندي وأنت ،ا

  ا أن حيييها فأحياها فآمنت  آمنة فسألتميُأذهبت لقرب « ؟ فقال ذا يا رسول امَعَ فمبتسم

 »©ها ا ورد

 إذ ، وضعه قليل الفهم عديم العلمالذي و،هذا حديث موضوع بال شك «قال ابن اجلوزي

 عند املعاينة  بل لو آمن، ال، ال ينفعه أن يؤمن بعد الرجعةًلو كان له علم لعلم أن من مات كافرا

 وقوله يف ]٢١٧البقرة[﴾ وهو كافرْتَُمَيف﴿  يف رد هذا احلديث قوله تعاىلويكفي،  ينتفع

 ، وحممد بن زياد هو النقاش وليس بثقة»يل فلم يأذن ميأل أن أستغفر راستأذنت  «الصحيح

وهنا يف كتب  وقد كان أقوام يضعون أحاديث ويدسوأمحد بن حييى وحممد بن حييى جمهوالن

 رسول ُم وأ،هذا حديث موضوع قال شيخنا أبو الفضل بن نارص املغفل فريوهيا أولئك

 املوضوعات »بواء ب مكة واملدينة ودفنت هناك وليست باحلجونباألماتت  ¢ا

بن حييى عند ابن شاه يف الناسخ واملنسوخ  ورواية حممد بن زياد وأمحد قلت )٢٨٤-١/٢٨٣(

  البن اجلوزيولعلها سقطت من املطبوع من كتاب املوضوعات) ١/٢٤٥( يف الآللئكام

  عادُ بانت س قصيدة¢بيالن يَيد ب كعب بن زهري  إنشاد حديث-٤٩٦

 ضعيف 

 معرفة  يفنعيم وأبو)٣/٥٧٩( واحلاكم )٥/١٦٨( اآلحاد واملثا  يف عاصمرواه ابن أ 

وابن  )٥/٢٠٧ ( دالئل النبوةيفو) ١٠/٢٤٣( لسنن الكربىا  يفالبيهقي و)٥/٢٣٧٨( الصحابة

 بن املنذر احلزامي حدثين احلجاج بن ذي الرقيبة إبراهيم من طريق )١٥(ديزيل يف جزئه برقم 

 خرج كعب وبجري ه قالبن عبد الرمحن بن كعب بن زهري بن أ سلمى املز عن أبيه عن جد

 حتى آ هذا الرجل ،ثبت يف هذا املكان اجري لكعبل ب، فقاافأبرق العز، حتى أتيا ابنا زهري

 ،¢ ا رسوَلَ فجاء، فثبت كعب وخرج بجري، فأسمع ما يقول،-¢يعين رسول ا-

 ، فقال، فبلغ ذلك كعباًفعرض عليه اإلسالم فأسلم



٤٠٧ 

 

ــالة ــريا رس ــين بج ــا ع  ًأال أبلغ

 مـاً وال أبـاًُعىل خلق  تلـف أ

 ةسقاك أبو بكـر بكـأس رويـ

 

ْ ويـبىل أي يشءع   كـادل  غـريكَ

 لكـا تـدرك عليـه أخـاً عليه و

ــك ــأمو وأهنل ــا رامل ــا  منه  وعلك

 فكتب بذلك بجري  فليقتله من لقي كعباً فقال،أهدر دمه ¢فلام بلغت األبيات رسول ا       

ثـم  ،ُتِفلـُ ومـا أراك ت، النجـا ويقول له،قد أهدر دمه ¢ يذكر له أن رسول ا،إىل أخيه

 رسول ًال يأتيه أحد يشهد أن ال إله إال ا وأن حممدا ¢ اعلم أن رسول اكتب إليه بعد ذلك

دح فيها ، فأسلم كعب،لِبَقم وأِلْسَ فإذا جاءك كتا هذا فأ، ذلكَلِبَا إال ق  وقال القصيدة التي 

املـسجد  ثـم دخـل ،¢جد رسـول ا ثم أقبل حتى أناخ راحلته ببـاب مـس،¢رسول ا

 يلتفـت ، حلقة دون حلقة، متحلقون معه،مع أصحابه مكان املائدة من القوم ¢ورسول ا

إىل هؤالء مرة فيحدثهم،إىل هؤالء مرة فيحدثهم  ، فأنخت راحلتي ببـاب املـسجد قال كعب، و

 أشـهد أن ال إلـه  فقلت، فأسلمت، فتخطيت حتى جلست إليه،فةبالص ¢فعرفت رسول ا

  قال، أنا كعب بن زهري قلت،»؟ومن أنت«  قالسول ا األمان يا ر،أنك رسول اإال ا و

 فأنشده أبو بكر ريض ،»؟كيف قال يا أبا بكر«  فقال،ثم التفت إىل أ بكر »أنت الذي تقول«

 ا عنه

 سقاك أبو بكـر بكـأس رويـة

 

 وأهنلــك املــأمور منهــا وعلكــا 

ا قلت قال،»؟وكيف قلت« قال  هكذا يا رسول ا ما قلت لقا    إ

 سقاك أبو بكـر بكـأس رويـة

 

 وأهنلــك املــأمون منهــا وعلكــا 

 ، حتى أ عىل آخرها،كلها ثم أنشده القصيدة ،»مأمون وا« ¢فقال رسول ا 

  وهي هذه القصيدة، احلجاج بن ذي الرقيبة حتى أ عىل آخرهامالها عيلوأ

 اليــوم متبــولبانــت ســعاد فقلبــي 

ــوا ــ إذ ظعن ــداة الب ــعاد غ ــا س  وم

 جتلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت

 

 مكبـــول يفـــد  إثرهـــا ـممتـيـــ 

 إال أغن غضيض الطـرف مكحـول

ـــول ـــل بالكـــأس معل  كأهنـــا منه

 وفيها 

 أوعـــد ُأنبئـــت أن رســـول ا

 

 مأمـــول ا رســول عنــد والعفـو 

  م يف املستدركوهي بطوهلا عند احلاك ،ىل آخر القصيدةإ 

  مظلمفاإلسناد ،هو من تساهله و،وصحح احلاكم حديث ذي الرقيبة هذا



٤٠٨ 

 

 يف أخبار مكة الفاكهيو )٥/٢١١(  دالئل النبوةيف  والبيهقي)٣/٥٨٢ (احلاكمورواه 

 حدثين معن بن احلزامي بن املنذر إبراهيممن طريق  )١٦( وابن ديزيل يف جزئه برقم )٦٣٤(

 أنشد كعب  جدعان قال زيد بن بنمد بن عبد الرمحن األوقص عن عيلحمعيىس القزاز حدثين 

 يف املسجد ¢ ابن زهري بن أ سلمى رسوَل

 بانت سعاد فقلبـي اليـوم متبـول

 

 م إثرهـــا  يفـــد مكبـــولمتــي 

 مرسل  واإلسناد،وابن جدعان ضعيف 

 وابن ديزيل يف )١٠/٢٤٣(  السنن الكربىومن طريقه البيهقي يف) ٣/٥٨٢(حلاكم اورواه  

  بن املنذر حدثين حممد بن فليح عن موىس بن عقبة قالإبراهيم من طريق )١٧(جزئه برقم 

  فلام بلغ قوله، بن زهري بانت سعاد يف مسجده باملدينةُكعب ¢أنشد النبي

ـــضاء بـــه ـــسيف يست ـــول ل  إن الرس

 يف فتيـــة مـــن قـــريش قـــال قـــائلهم

 وصــارم مـــن ســـيوف ا مـــسلول 

 زولوا ملا أســــــلموا ـــكةمـ ببطن

 وقد كان بجري بن زهري كتب إىل  قال،بكمه إىل اخللق ليسمعوا منه ¢أشار رسول ا

  وقال فيها أبياتاً، ويدعوه إىل اإلسالم،فهأخيه كعب بن زهري بن أ سلمى خيو

ــاً فهــل لــك يف التــي  مــن مبلــغ كعب

ــده ــالت وح  ُإىل ا ال العــزى وال ال

ــدى ــتل فل ــيس  ــو ول ــوم ال ينج   ي

 باطــل وهــو ال شـــيء فــدين زهــري

 

ــوم  ـــها تل ــزم علي ـــي أح ــاطال وه  ًب

 فتنجــو إذا كـــان النجـــاء وتـــسلم

 مــن النــار إال طــاهر القلــب مــسلم

ــن ـــي ودي ـــلمى عل ـــرم أ ســـ  حم

  معضلهوهذا إسناد 

 )١٩/١٧٧/٤٠٣(  الكبري يفومن طريقه الطربا  السرية النبويةيف ورواه ابن إسحاق 

 ملا قدم رسول عن ابن إسحاق قال) ٥/٢١١(  دالئل النبوة يف والبيهقي)٣/٥٨٣ (واحلاكم

 وكتب بجري بن زهري بن أ سلمى إىل أخيه كعب بن زهري ،املدينة منرصفه من الطائف ¢ا

كة ممن كان هيجوهًقتل رجاال ¢ خيربه أن رسول ا،بن أ سلمى من  وأنه من بقي ، ويؤذيه 

 فإن كانت لك يف ،ه قد هربوا يف كل وج، وهبرية بن أ وهب،ىَرْعَبشعراء قريش ابن الز

إن أنت  تفعل فانج ، جاءه تائباًً فإنه ال يقتل أحدا،¢ إىل رسول اْرَِطنفسك حاجة ف  و

  بنحوههوذكر بنفسك إىل نجائك

  معضلأيضاًوهذا  

) ٢/٣٨١(ومن طريقه ابن قانع يف معجم الصحابة دينة أخبار امل ورواه الزبري بن بكار يف 



٤٠٩ 

 

 ملا انتهى خرب قتل عن بعض أهل املدينة عن حييى بن سعيد األنصاري عن سعيد بن املسيب قال

ا أوعد ابن خطل ¢ وقد كان النبي،ابن خطل إىل كعب بن زهري بن أ سلمى  فقيل ،أوعده 

 لُ فد،¢ أصحاب رسول ا فسأل عن أرق،ينة املدَمِ فقد،َلتِتُ إن  تدرك نفسك قلكعب

 حتى صار ، فمىش أبو بكر وكعب عىل إثره، وقد التثم،، فأخربه خربهعىل أ بكر ريض ا عنه

 ، كعب يده ومد،يده ¢ النبي فمد، الرجل يبايعك فقال أبو بكر،¢ي رسول اَب يد

  وأنشده قصيدة، عن وجههَرَفَفبايعه وس

ــــتُأ ــــدنبئ ــــول ا أوع   أن رس

 إن الرســـول لـــسيف يستـــضاء بـــه

 

ـــأمول  ـــد رســـول ا م  والعفـــو عن

 وصـــارم مـــن ســـيوف ا مـــسلول

ال، لهًدةْرُب ¢فكساه النبي  دة التي تلبسها اخللفاء ُ فهي الرب، فاشرتاها معاوية من ولده 

 يف األعياد

 عض أهل املدينةوفيه جهالة ب ،وهذا مرسل 

  الغزالةتسليم حديث -٤٩٧

 ال أصل له 

 وقال السخاوي 

 ومن نسبه إىل ، وليس له كام قاله ابن كثري أصلاشتهر عىل األلسنة ويف املدائح النبوية« 

 أوردها ،ى بعضها ببعضة أحاديث يتقودِ ولكن قد ورد الكالم يف اجلملة يف عالنبي فقد كذب

 )٢٥٥ص(املقاصد  »املخترصشيخنا يف املجلس احلادي والست من ختريج أحاديث 

 د ختريج أحاديث املخترص الذي ذكره السخاويحيتاج إىل النظر يف أساني قلت 

ْاحلجر يف قرب إسامعيل«  حديث-٤٩٨ ِ« 

 ضعيف 

وسنده  « وقال،مرفوعاًائشة عإىل الديلمي من حديث ) ٤٨٤ص(عزاه السخاوي يف املقاصد  

 »ضعيف

  وقال الشيخ األلبا 

 الكىن والديلمي عن عائشة للحاكم يف) ٦٧٩٩-٢٣١٣(اجلامع الكبري  عزاه يفيفضع« 

التيسري بأن إسناده   وجزم يف،الفيض ض له املناوي يفوبي للحاكم وحده وعزاه يف الصغري

 كابن الديبع يف  وتبعه من بعده، وكذلك فعل السخاوي يف املقاصد،تهلِ و يذكر ع،ضعيف



٤١٠ 

 

وهو يف  )٢٢٠ص(املوضوعات للفتين تذكرة ، و، والعجلو يف كشفهرصه يف خمت والزرقا،ييزه

غري موجود  مسند الفردوس  واملجلد الذي فيه حرف القاف من مصورة،)٤٦٤٦(الفردوس برقم

 وإىل أن نقف عليه فال بد من التسليم ، فقد يكون إسناده أسوأ مما ذكروا؛عندي لنبدي رأينا فيه

  )٥٧٩٤( السلسلة الضعيفة »علم عليم وفوق كل ذي بضعفه

  »أضعفكم ريَبس واُريِس« حديث -٤٩٩

  اللفظ هبذا له أصل ال 

ِواقتد بأضعفهم« يح يف حديثومعناه صح  َ  يعين اإلمام يف الصالة» ْ

 »ُاءَقلَالط ُُمْتَنَأف واُبَهْاذ« حديث -٥٠٠

 ضعيف

 فحدثين بعض أهل قال) ٥٥-٤/٥٤ (» هشامسرية ابن«كام يف »السرية« يف إسحاقرواه ابن 

 صدق ،ا وحده ال رشيك لهال إله إال  «قام عىل باب الكعبة فقال ¢العلم أن رسول ا

عى فهو موضوع حتت دُ أال كل مأثرة أو دم أو مال ي، وهزم األحزاب وحده،، ونرص عبدهوعده

يل اخلطأ شبه العمد بالسوط والعصا ففيه  أال وقت، إال سدانة البيت وسقاية احلاج،َ هاتقدمي

 يا معرش قريش إن ا قد أذهب ،الدية مغلظة مائة من اإلبل أربعون منها يف بطوهنا أوالدها

  ثم تال هذه اآلية» تراب وآدم من، الناس من آدم،ها باآلباءَمعنكم نخوة اجلاهلية وتعظ

معرش يا «  ثم قال]١٣احلجرات[،كلها اآلية  الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى﴾أهيايا﴿

اذهبوا فأنتم «  قال،ٍ كريمٍوابن أخ ٌ كريمٌَخ أً، خريا قالوا»؟قريش ما ترون أ فاعل فيكم

 »الطلقاء

 إسحاق جهالة بعض أهل العلم الذين حدث عنهم ابن  األوىل فيه علتان، ضعيفإسنادهو

ا يروي ع إسحاق فابن ، إرسالهوالثانية  للجهالة واإلرسال  ضعيففاإلسناد ،ن التابعإ

 ضعيف« وقال) ١١٦٣(برقم » السلسلة الضعيفة«وقد ذكر الشيخ األلبا هذا احلديث يف 

 فحدثين قال) ٣/١٢٠(» التاريخ«وعنه الطربي يف ) ٤/٣١،٣٢(» السرية« يف إسحاقرواه ابن 

  » فذكرهبعض أهل العلم

  آخر وهو اآلإسناد لكن بإسحاقابن  اه من طريقطربي قد روالف ،ْهمَوهذا و

حدثنا ابن محيد قال حدثنا سلمة عن ) ٢/١٦١ (»تاريخ األمم وامللوك«فقد رواه الطربي يف 

اًإسحاقابن   ح وقف  عن عمر بن موىس بن الوجيه عن قتادة السدويس أن رسول ا قام قا

وهزم  ، ونرص عبده، صدق وعده،ه ال رشيك لهال إله إال ا وحد «عىل باب الكعبة ثم قال



٤١١ 

 

 إال سدانة البيت ، هاتيَعى فهو حتت قدمأو مال يد األحزاب وحده، أال كل مأثرة و دم

 ، وفيهام الدية مغلظة مائة من اإلبل، السوط والعصا، أال وقتيل اخلطأ مثل العمد،وسقاية احلاج

ها َم إن ا قد أذهب عنكم نخوة اجلاهلية وتعظ،ريش، يا معرش قا أوالدهامنها أربعون يف بطوهن

اس إنا خلقناكم من أهيا النا ي﴿  ثم تال رسول ا،» الناس من آدم وآدم خلق من تراب،باآلباء

 ،اآليةند ا أتقاكم﴾ وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عناكم شعوباًلعذكر وأنثى وج

 أخ ً، خرياقالوا» ما ترون أ فاعل بكم؟ ،يا معرش قريش ويا أهل مكة «،]١٣احلجرات[

 وقد كان ا ،¢ فأعتقهم رسول ا»اذهبوا فأنتم الطلقاء«  ثم قالوابن أخ كريم كريم

 ى أهل مكة الطلقاء فبذلك يسم،وكانوا له فيئاً ،أمكنه من رقاهبم عنوة

 ،كذبه أبو حاتم « قال الذهبي،ابن محيد هو حممد بن محيد الرازي ً، ضعيف جداإسنادهو

 وعمر بن موىس بن الوجيه) ٣/٥٣٠(» االعتدالميزان  «»هم وغري، وابن خراش،وصالح جزرة

» الكامل «ً»وهو يف عداد من يضع احلديث متناً وسندا«  وقال ابن عدي،قد اتفقوا عىل ضعفه

  مرسلفاإلسناد ومع ذلك )٥/١٣٠(

 »اذهبوا فأنتم الطلقاء« لفظوليس فيها  ،وقد روي احلديث من طرق أخرى 

 »السنن الكربى«البيهقي يف و )١١٢٣٤(برقم » السنن الكربى«فقد رواه النسا يف 

وابن ) ٥٤٥٤(برقم » رشح معا اآلثار«والطحاوي يف  )٥٨-٥/٥٧(»دالئل النبوة«ويف  )٩/١١٨(

 ي عن ثابت البنا سالم بن مسك بن ربيعة النمر من طريق )٢٤٠(برقم » األموال«زنجويه يف 

 وذلك يف ،نا إىل معاوية بن أ سفيان ومعنا أبو هريرةَْدفَ وقال األنصاريعن عبد ا بن رباح 

 ، ففعلوا، اجعلوا لنا طعاماً فقلت ألهيل، إىل رحلهً فكان أبو هريرة يدعو كثريا،شهر رمضان

   أجلفقلت ؟د سبقتين إليها لق فقال،ليلة الدعوة عندي ال فقلتِيشَفلقيت أبا هريرة بالع

 ملا فتح رسول ؟ قال أال أعلمكم بحديث من حديثكم،ار يا معرش األنص فجاءنا فقالقال

 وخالد بن الوليد ، الزبري بن العوام عىل إحدى املجنبت¢ مكة استعمل رسول ا¢ا

  قال،ا رسول ا لبيك ي قلت،كبة فهتف  يف كو¢ فبرص  رسول ا قال،عىل األخرى

يا  « قال، كأهنم كانوا عىل ميعاد¢ فطافوا برسول ا، فهتفت هبم»اهتف يل باألنصار«

، حتى توافو ً فإذا لقيتموهم فاحصدوهم حصدا، قد مجعوا لنا إن قريشاً،معرش األنصار

 وجاء أبو ، وكذا إال فعلنا به كذاً فام لقينا منهم أحدا قال أبو هريرة» الصفا ميعادكم،بالصفا

َ أبحت ، يا رسول اسفيان فقال ْ َ من  «¢ قال رسول ايش بعد اليوم ال قر،خرضاء قريشَ

 وجلأت ،»نِ ومن ألقى السالح فهو آم،نِ ومن دخل دار أ سفيان فهو آم،نِأغلق بابه فهو آم

 حتى طاف ¢ فجاء رسول اقال  يعين دخلوا فيها،صناديد قريش وعظامؤها إىل الكعبة



٤١٢ 

 

ر بتلك األصنام فيطعنها بسية القوس ويقول،بالبيت   إنُ الباطلَقََهوز  احلقَجاء﴿ « فجعل 

يا  « الباب ثم قالَدبعضا حتى إذا فرغ وصىل جاء فأخذ ]٨١اإلرساء[»﴾وقاًَُه كان زَالباطل

 ،، ثم عاد عليهم القول رحيم كريم،م وابن ع،ٍابن أخ  نقولقالوا» ؟ن ما تقولو،معرش قريش

يب﴿ فإ أقول كام قال أخي يوسف « قال،قالوا مثل ذلك غفر ا لكم  عليكم اليوم يال ت

﴾   فخرجوا فبايعوه عىل اإلسالم]٩٢يوسف[وهو أرحم الرامح

  والسياق للنسا، رجاله كلهم ثقات،حي صحإسنادهو 

 يوسف ىف هذه القصة أنه قال هلم ح أوفيام ح الشافعى عن « وقال البيهقي عقبه

 قال م أخ كريم وابن أخ كري،ً خرياقالوا » صانع بكم؟ما ترون أ« جتمعوا ىف املسجدا

 »اذهبوا فأنتم الطلقاء«

  اإلسنادَفهي معضلة  ، وهو القايض صاحب أ حنيفة، فهذه حكاية عن أ يوسفقلت

 أخربنا  قال،عبد ا بن املبارك ريقمن ط )٢/١٠٧(»  الكربىالطبقات«وعند ابن سعد يف 

 ،كة ¢ا كان يوم الفتح ورسول ا ملمعمر عن الزهري عن بعض آل عمر بن اخلطاب قال

إىل احلارث بن هشام إىل أ سفيان بن حرب و   قال عمرأرسل إىل صفوان بن أمية بن خلف و

ا صنعواْفِرَْع أ، قد أمكن ا منهمقلت  مثيل ومثلكم كام قال يوسف« ¢حتى قال النبي ،هم 

يب عليكم اليوم ﴿إلخوته ﴾، يغفر ا لكم،ال ت  ُ فانفضحت قال عمر» وهو أرحم الرامح

 ما قال ¢ ملا كان مين وقد قال هلم رسول اًكراهية ¢ من رسول اًحياء

 عن بعض آل  إال أن فيه،من هذا الوجه )٨٠(برقم » أخالق النبي«وهو عند أ الشيخ يف 

 آل عمر  جلاهلة بعض، وكالمها ضعيف به،عمر بن اخلطاب عن عمر بن اخلطاب

ل عن من طريق عبد ا بن املؤم) ٣١٧(برقم » عمل اليوم والليلة«ونحوه عند ابن السين يف 

 ونسخة عمرو بن شعيب ،وعبد ا بن املؤمل ضعيف  به،مرو بن شعيب عن أبيه عن جدهع

 خمتلف يف االحتجاج هبا عن جدهعن أبيه 

 بن إسامعيلحدثنا ) ٢٩٨(برقم » كتاب األموال«القاسم بن سالم يف  ونحوه عند أ عبيد

  فذكره  قالا بن عبد الرمحن بن أ حس عن عبد عياش

 فعبد ا ؛ معضلاإلسناد و، بن عياش رواية غري الشامي عنه ضعيفة وهذا منهاإسامعيلو

  بن عبد الرمحن بن أ حس من أتباع التابع

 فحدثين عيل بن حممد بن عبيد ا عن منصور قال )١/٨٣٥(» املغازي«وعند الواقدي يف 

  فذكره بنحوهعن برة بنت أ جتراة قالت احلجبي عن أمه صفية بنت شيبة

 ، ثقة، األخباري فشيخه عيل بن حممد هو املدائين، فوق الواقدي ثقاتاإلسناد ورجال 



٤١٣ 

 

ْوبرة بنت أ جتراة صحابية مرتمجة يف  ، فوقهْنَ وهكذا م،تكلم فيه ابن عدي بال حجة اإلصابة «ِ

ييز الصحابة    آفته الواقدي فهو مرتوكاإلسناد لكن )١٠٩١٨(برقم » يف 

 ولعل احلافظ ،نَسَ وليس بح،نهوحس )٨/١٨(» الفتح«وهذا احلديث أشار إليه ابن حجر يف 

  آفة احلديث الواقدي ولكن ،ابن عدي فيه وكالم  بن حممد املدائينّنه بالنظر إىل عيلحس

لعبارة  واخلالصة أن هذه ا»اذهبوا فأنتم الطلقاء«  الروايات ليس فيها لفظوكل هذه 

إرسالإسحاق طريق ابن من طريقضعيفة  ترد مرفوعة إال    كام تقدم األول و فيه جهالة و

 وحكاية الشافعي عن أ  وهو مرسل،الطربي وفيه اثنان من الكذاب يق الثا طريقوالطر

 وقد جاءت رواية النسا وغريه وهي صحيحة بدون ذكر هذه اإلسنادسف وهي معضلة وي

   هباهولج عىل نكارهتا وتفرد الضعفاء وامل مما يدل،العبارة

 ، أسلم يوم الفتح أهنم طلقاءْنَبعض الصحابة عىل م ومما ينبغي التنبيه إليه أنه قد صح إطالق  

 ملا كان يوم قال® أنس من حديث) ١٠٥٩( ومسلم) ٤٣٣٣(البخاري  من ذلك ما رواه

» يا معرش األنصار « قال، فأدبروا، عرشة آالف والطلقاء¢ ومع النبي،ُحن التقى هوازن

أنا عبد ا  « فقال¢زل النبي فن، لبيك نحن ب يديك،قالوا لبيك يا رسول ا وسعديك

  احلديث» و يعط األنصار شيئاً واملهاجرين  الطلقاء فأعطى، فاهنزم املرشكون»ورسوله

) ١٩١١٢ (أمحد فقد روى ، عىل مسلمة الفتح¢مية من النبي إطالق هذه التس بل قد صح 

قال رسول  الن عبد ا قعاصم عن أ وائل عن جرير ب من طريق) ٧٢٦٠(وابن حبان 

 من قريش والطلقاء ،واألنصار بعضهم أولياء بعض يف الدنيا واآلخرةاملهاجرون « ¢ا

   حسنإسنادهو »والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض يف الدنيا واآلخرة

 فلعل بعض ؟»اذهبوا فأنتم الطلقاء «ال هلمطبة الفتح وأنه قُ ولكن هل كان ذلك يف خ 

وجعلها يف سياق  اللفظ رأى صحة التسمية أدخلها يف واقعة الفتح هبذا ال ملالضعفاء واملجهو

 وال تالزم ب ثبوت التسمية وب كوهنا هبذا اللفظ ، وا أعلمهذا الذي يظهر يل ¢طبتهُخ

   وبا التوفيق، بد من مراعاة هذا الفرق الدقيق فال، يوم الفتح¢يف خطبته

 

 به وعىل آله وصح، عىل خري األناموالصالة والسالم ، يف البدء واخلتام واحلمد ، الكتابمَت

 األخيار الكرام

***** 

 

 



٤١٤ 

 

 فهرس أطراف األحاديث

                                                                                                         حاديث وبأرقام األمرتبة على حروف المعجم

  ٢٣٣ خر الطب الآ

 ٤٦٢ ل حممد كل تقيآ

 ٢٧٤ ية من كتاب اآ

 ١٦٨   إال املؤمن يرزق عبدهأ ا أن

 ٢٨١  ا أن يصح إال أ

 ٤٨٦ األبدال أربعون

 ٣٧١ )إبليس وحواره الطويل(

 ١٠٣ اختذوا عند الفقراء

 ٣٦٥ اتق رش من

 ٣١٠ اتقوا الربد

 ٢٣٥ اهاتاتقوا ذوي الع

 ٢١ اتقوا فراسة املؤمن

 ٣٧٥ اتقوا مواضع التهم

 ٨٢ االثنان فام فوقهام

إلياس  ٤٦١ اجتامع اخلرض و

 ٤٧٢ أجد يا جربيل مغموماً

 ٢٧٨ أحب األعامل إىل ا احلال

 ٤٣٤ احرتسوا من الناس

 ٣١٦ احذروا األبيض

 ٣٧٧ احذروا الدنيا

 ٢٣٦ احذروا صفر الوجوه

 ٣٥ أمتياختالف 

 ٩٣ أخروهن من حيث

 ٤٥١ اخشوشنوا



٤١٥ 

 

 ٤٤٢ أخفوا اخلتان

 ٤٧٨ أدبين ر

 ١٠٨ ادفنوا موتاكم وسط

 ٢١٨ )األذان يف أذن املولود(

 ١٦٥ اذكروا حماسن

 ٥٠٠ اذهبوا فأنتم الطلقاء

 ٤٢٠ خى الرجلإذا آ

 ٣٣٩ إذا ابتليتم فاسترتوا

 ٤٢٩ إذا استصعبت عىل

 ٢١٧ مل نصفإذا تزوج العبد فقد ك

 ٢٠١ إذا جاءكم من ترضون

 ١٩٦ إذا جامع أحدكم فال ينظر إىل الفرج

 ٢٠١ إذا جاءكم من ترضون

ال من غري حله  ١٢٨ إذا حج الرجل 

 ٩٢ إذا حرض العشاء

 ٦٨ إذا رأيتم الرجل

 ٤١٤ يتمإذا سم

 ١٤٢ إذا لقيت احلاج

 ١٤٣ إذا مات أحدكم

 ٣٧٨ إذا ماتت األم

 ٤٥٥ شبعن من أربعأربع ال ي

 ٣٣٨ ارمحوا عزيز قوم ذل

 ٣٤٦ ازهد يف الدنيا حيبك

 ٤٨ استاكوا عرضاً

 ١٢١ استعينوا بطعام السحر

 ٤٣٣ استعينوا عىل قضاء حوائجكم

 ٣٦٨ )إسالم اليهودي الذي كان يلقي األوساخ(



٤١٦ 

 

 ٤٨١ أصحا كالنجوم

 ٢٣٨ أصل كل داء الربدة

 ٣٢٣ إبراهيماألضاحي سنة أبيكم 

 ٣٠ اطلبوا العلم من املهد

 ٢٨ اطلبوا العلم ولو

 ٣٠٥ اطووا ثيابكم

 ١٦٧ أعطوا األجري أجره

 ١٩٥ أعلنوا النكاح واجعلوه يف املساجد

 ٣٤٧ اعمل لدنياك

 ١٦٩ أعينوا الشاري

 ٢٠٤ اغرتبوا وال تضووا

 ٤١ اغد عاملاً أو متعلامً

 ١٢٩ أفضل احلج العج والثج

 ٣٨٦ لقس بن ساعدةأفيكم أحد يعرف ا

 ٢٧٦ وا القرءان بلحون العرب وأصواهتاؤاقر

 ٢٧٠، ١٤٨ وا يس عىل موتاكمؤاقر

هن  ٢١٣ ًأقلهن مهرا أك

وت  ١٤٥ أك من 

وا ذكر ا حتى  ٢٨٢ أك

 ١٤٩ إكرام امليت دفنه

 ٣١٩ أكرموا اخلبز

 ٢٥٦ أكرموا الشهود

 ٣٢٥ أكرموا عمتكم النخلة

 ٣٢٧ دناءةاألكل يف السوق 

 ٢٥٠ ألبان البقر شفاء

 ١٩٣ التمسوا الرزق بالنكاح

 ٣٤٨ اللهم أحيين مسكيناً



٤١٧ 

 

 ٤٧٥ اللهم أعز اإلسالم بأحد العمرين

 ١٣٠ اللهم إنك أخرجتين من أحب

 ٢٩٧ اللهم ال حتوجين إىل أحد

 ٣٢٨ أمر بتصغري اللقمة

 ٢٥٨ أمرت أن أحكم بالظاهر

 ٤٦٦ أنا ابن الذبيح

 ٤٦٥ فصح العربأنا أ

 ٤٦٤ أنا أفصح من نطق

 ٤٦٣ أنا جد كل تقي

 ٢٨٤ أنا جليس من ذكر

 ٢٣١ الأنا الضحوك القت

 ٤٧٦ أنا مدينة العلم

 ٤٦٧ أنا من ا

 ١٧٣ انتظار الفرج عبادة

 ٤٤٨ أنزلوا الناس منازهلم

 ٤١٨ إنا لنبش يف وجوه قوم

 ٢٢٤ إن ا ال حيب الذواق

 ٨٣  ينظر إىل الصف املعوجإن ا ال

 ٤٠٨ إن ا ال هيتك عبده أول مرة

 ٤٨٧ إن ا ملا خلق العقل

 ٣٣٠ إن ا نقل لذة طعام األغنياء

 ٣٩٣ إن ا حيب أن يرى عبده

 ٢٢٧ إن ا حيب الرجل املشعرا

 ٢٩٥ إن ا حيب العبد اللحوح

 ٢٩٦ إن ا حيب امللح

 ٢٢٣ رجل املطالقإن ا يكره ال

 ١٥٤ إن أول كرامة املؤمن



٤١٨ 

 

 ١١٠ إن يف املال حقاً 

 ٣٦٢ ًإن  عبادا خلقهم حلوائج الناس

 ١٥٢ إن  مالئكة تنقل املو

 ١٧٠ إن من الذنوب ذنوباً ال يكفرها

 ٣٦٣ إن من الناس مفاتيح للخري

 ١٥٣ إن امليت يؤذيه يف قربه

ا بعثت معلامً  ٣٢ إ

 ٤٧٧ يف طاعتكإنه كان 

 ٤٦٩ إ ال أنىس ولكن

 ٢٥٢ أن املريض تسبيح

 ٣٩٤ أوحى ا إىل الدنيا

 ١١٦ أول شهر رمضان رمحة

 ٢ أول ما خلق ا العقل

 ١ أول ما خلق ا نور نبيك

 ٦٥ أول ما حياسب به العبد

 ٢٣٧ إياك واألشقر

 ١٩٤ إياكم وخرضاء الدمن

 ٣٤٩ إياكم والطمع

 ٣٣١ ن ملا أكل لهالباذنجا

 ٢٢٦ بارك ا يف رجل مشعر

ت  ٣١٧ بارك ا يف طعام ك

 ٤٠٦ برش القاتل بالقتل

 ٣١٣ البطنة تذهب الفطنة

 ١٧٤ التاجر اجلبان حمروم

 ٤٣ حتت كل شعرة جنابة

 ٣٠٢ ختتموا بالزبرجد

 ٣٠٣ ختتموا بالزمرد



٤١٩ 

 

 ٣٠٠ ختتموا بالعقيق

 ٢٠٢ ختريوا لنطفكم

 ١٩٢ راءتزوجوا فق

 ٢٠٣ تزوجوا يف احلجز الصالح

 ٤٩٧ )تسليم الغزالة(

 ١٢٦ تعجلوا احلج

 ٣٣٧ تعشوا ولو بكف

 ١٧٥ تعلموا الفرائض

 ٣٧٠ تفاءلوا باخلري

 ٨٤ التكبري جزم

 ١٦٠ )تلق امليت(

 ٤٥٢ عددوا

 ٥٠ كث إحداكن

 ٤٢٦ هتادوا حتابوا

 ٣٨٣ التوبة جتب ما قبلها

 ٢٩٨ توسلوا بجاهي

 ٢١٢ ثالث جدهن جد

 ١٩٩ ثالث ال تؤخر

 ٤٠٧ ثالث ال يركن إليها

 ٢٤٥ ثالث ال يعاد صاحبهن

 ٢٤٤ ثالث يزدن يف قوة البرص

 ١٧٦ اجلار إىل أربع

 ١٧٧ اجلالب مرزوق

 ٢٢٨ اجل واجلرأة

 ٤٣٦ مجال الرجل

 ٩٦ اجلمعة حج املساك

 ٧٠ جنبوا مساجدكم



٤٢٠ 

 

 ٣٦٠ اجلنة حتت أقدام األمهات

 ٣٨٥ اجلوع كافر

 ١٧٨ حاكوا الباعة

 ٣٥٠ حب الدنيا

 ٨ حب الوطن

 ٢٣٩ احلجامة تكره أول

 ٢٤٠ احلجامة يف نقرة

 ٤٠٢ احلج قبل التزوج

 ١٢٥ حجوا قبل

 ١٣٨ احلجر األسود  ا

 ٨٥ حذف السالم سنة

 ٢١٦ احلرائر صالح البيت

 ٢٩٤ حسبي من سؤايل

 ٤٤٦ احلسد يأكل احلسنات

 ٩٤ حسنوا نوفلكم

 ٣٦ احلكمة ضالة املؤمن

 ٣٥٥ حالهلا حساب

 ٢٥١ احلمى رائد املوت

 ٧ )حياة اخلرض(

 ٤٤١ اخلتان سنة للرجال

 ٤٨٤ خذوا نصف دينكم

 ١٩١ اخلراج بالضامن

 ٤٧ خللوا أصابعكم

 ٤١٣ خري األسامء

 ٤١١  أوسطهاخري األمور

 ٣٥٩ خري الرب

 ٢٨٣ خري الذكر اخلفي



٤٢١ 

 

 ١٨ ري يف ويف أمتياخل

 ١٩٨ خريكم يف املائت

 ١٧٩ داروا سفهاءكم

 ٢٩٣ الداعي واملؤمن

 ٢٤١، ١٠٤ داووا مرضاكم بالصدقة

 ٦١ الدرجة الرفيعة

 ٢٩٠ الدعاء سالح املؤمن

 ٢٨٩ الدعاء مخ العبادة

 ١٤٧ دفن البنات من املكرمات

 ٥٢ الدم مقدار الدرهم

 ١٨٠ الدنانري والدراهم

 ٣٩٨ الدنيا خطوة رجل

 ٣٧٦ الدنيا رضة اآلخرة

 ٣٥١ الدنيا مزرعة اآلخرة

 ٣٥٢ الدنيا مطية اآلخرة

 ١٧ الدين املعاملة

 ٥١ ذكاة األرض

 ٣٨٢ الذنب ال ينىس

 ٢٧٩ رب تال للقرءان

 ٤٣٠ )ربط اخليط باإلصبع(

 ١١٧ رجب شهر ا

 ٢٢٩ رجعتم من اجلهاد األصغر

 ٣٦١ ن ولدهًرحم ا والدا أعا

 ٢٥٧ رفع عن أمتي

 ٤٣٩ حوا القلوب رو

 ٢٤٢، ٢٤ ريق املؤمن

 ٤٣٢ زر غباً



٤٢٢ 

 

 ١٠٦ زكاة احليل

 ١٠٥ الزكاة قنطرة

 ٣٤١ الزنا يورث الفقر

 ٩٧ زينوا أعيادكم

 ١٨١ سافروا تربحوا

 ٣٤٤ سحاق النساء

 ٤٥٣ السالم قبل الكالم

 ٣٧٤ سل عام بدا لك

 ٤٨٢ سلامن منا 

 ٩٥ ملغربسنة ا

 ٣١٥ سيد إدامكم

 ٣١٨ سيد الشهور رمضان

 ٤٢٨ سيد القوم خادمهم

 ٤٩٩ سريوا بسري 

 ٥٨ س بالل

 ٢٠٧ شاوروهن وخالفوهن

 ١٩ الشتاء ربيع املؤمن

 ٢٠٥ رشاركم عزابكم

 ٧٢ )شهادة البقاع(

 ٢٦٦ شيبتين هود

 ١٢٠ الصائم يف عبادة

 ١٨٢ صاحب اليشء

نع الرزق  ١٨٣ الصبحة 

 ٦٠ صدقت وبررت

 ١٠٨ صدقة الرس

 ١٠٧ صدقة القليل

 ٣٢٩ صغروا اخلبز



٤٢٣ 

 

 ٧٦ صالة بخاتم

 ٤٩ صالة بسواك

 ٧٧ صالة بعاممة

 ٨٩ )صالة التسبيح(

 ٧٨ الصالة خلف العا

 ٢٨٨ الصالة عىل النبي أفضل

 ٢٨٦ الصالة عىل النبي ال ترد

 ٦٣ الصالة عامد الدين

 ٦٤ مهاالصالة عامد الدين من أقا

 ٧٥ صالة النهار عجامء

 ٧٩ صلوا خلف كل

 ١٥٠ صلوا عىل كل ميت

 ٣٩٥ صنفان من أمتي

 ٤٣٨ صوت املرأة عورة

 ١١٥ الصوم يف الشتاء

 ١١٢ واصوموا تصح

 ١١٤ الصيام نصف الصرب

 ٢٠٠ ضاع العلم ب

 ٢٠٨ طاعة املرأة ندامة

 ٢٢٥ الطالق  الفساق

 ١٨٤ طلب احلالل

 ٢٩ لعلمطلب ا

 ٤٩٤ طلع البدر

 ٣٠٧ طي الثوب

 ٣٠٦ طي القامش

 ٤١٠ الظا عدل ا 

 ٣٧٢ )عبد ا بن سلطان(



٤٢٤ 

 

 ٢٤٧ عد من ال يعودك

 ٣٥٣ عز املؤمن

 ٣٢١ عظموا ضحاياكم

 ٤٠٩ عفوا تعف نساؤكم

 ٢٠٦ عقوهلن يف

 ٤٣١ علقوا السوط

 ٣١ علامء أمتي

 ٤٠٤ العلم خزائن

 ٣٨ باحةعلموا أبناءكم الس

 ١٦ عليكم بدين العجائز

 ٣٠٤ العامئم تيجان العرب

 ٢٤٨ الع الرمدة

 ٥٥ الع وكاء السه

 ٥٣ غسل اإلناء

 الفاحتة ملا قرئت له

                                                                                                           الفقر فخري  

٢٦٤ 
 

٣٥٨ 

 ٣٤ فقيه واحد أشد

 ٤٩٨ قرب إسامعيل يف

 ١٥٦ القرب أول منازل

 ١٥٧ القرب روضة

 ٣٣٣ قدس العدس

 ٤٧١ قد علمت أنكم

 ٨٠ قدموا خياركم

 ٣٩٦ القلب بيت الرب

 ٢٦٩ قلب القرءان يس

 ٣٥٦ القناعة كنز

 ٤٤٣ قيلوا فإن الشياط



٤٢٥ 

 

 ٤٤٥ كان يأخذ من حليته

 ٢٧٣ كتاب ا فيه نبأ

 ٤٤٧ كذب املنجمون

 ٣٦٧ الكريم إذا قدر عفا

 ٧١ الكالم يف املسجد

 ٢٨٥ كل أمر ذي بال

 ٤٠١ كل عام ترذلون

 ١٧٢ كل قرض جر منفعة

 ٢٦١ كام تدين تدان

 ٢٥٥  يوىل عليكماكونوكام ت

 ٣ ًكنت كنزا ال يعرف

 ٤ كنت نبياً

 ٣١١ الكندر طيبي

 ٤٠ كن عاملاً أو متعلامً

 ٣٦٦ الكيس من دان نفسه

 ٢٦٣ كيف تقيض إذا عرض

 ٣٠٨ )كيفية قص األظافر(

 ٣٦٤ ألن أميش مع أخ

 ٢٥٣ ال تتامرضوا

 ٤٩٢ ال حتزن

 ٨٦ ال تسودو يف الصالة

 ٢٤٦ عودكال تعد من ال ي

 ٤٥٠ ال تقولوا قوس قزح

 ٢٩١ ال تنسنا يا أخي

 ٢١٥ ال تنكحوا النساء حلسنهن

 ٣٨٠ ال رهبانية يف اإلسالم

 ٣٣٦ ال سالم عىل طعام



٤٢٦ 

 

 ٦٧ ال صالة جلار املسجد إال

 ٣٨٤ ال كبرية مع استغفار

 ٢١٠ ال مهر أقل من

 ٤٥٩ ال نكاح ب العيدين

 ١٧١  الدينّ إال همال هم

 ٥٦ ال وضوء ملن ال

 ٢٢ ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه

 ٤٥٣ ال خيرف قارئ القرءان

 ٣٤٣ ال يدخل اجلنة ولد زنية

 ١١١ ال يزال صيام العبد معلقاً

 ١٠٢ ال يسأل بوجه ا إال اجلنة

 ٢٥٤ ال يعاد املريض إال بعد

 ٤٥٨ ال يكون املؤمن كذاباً

 ٤٠٥ )لبس اخلرقة الصوفية(

 ١٥٩ لنااللحد 

 ٣٢٦ حلوم البقر داء

 ٤٣٧ )لسعت حية اهلوى(

 ٢٧١ لكل يشء عروس وعروس القرءان

 ١٠٠ للسائل حق

 ٢٧٧  أر ذنباً أعظم من

 ٤٢٣ ً ير قط مادا

 ٤٩١ ملا عرج جربيل بالنبي

 ١٢٧ إبراهيمملا نادى 

 ١٨٥ لن يغلب عرس

 ٢٣٢ هلم ما لنا

 ١٥ لو أحسن أحدكم ظنه بحجر

 ٣٧٩ لقت مهة أحدكم لو تع



٤٢٧ 

 

 ١٠١ لو صدق السائل

 ١٣ لو كانت الدنيا دماً عبيطاً

 ٤٠٠ ،٩٠ كعُلوال عباد  ر

 ٤٧٩ لوالك ملا خلقت األفالك

 ٢١١ لوال النساء

 ٧٣ لو مد مسجدي

 ٤٦٠ نع الناس عنُلو م

 ١٥٥ ليس عىل أهل ال إله إال ا وحشة

 ٤٤٩ ليس للفاسق غيبة

 ٤٦٨ يل مع ا وقت

 ١٣٣ ماء زمزم ملا

 ٢٢١ ما أفلح صاحب عيال

 ٨٨ ما أنصف القارئ املصيل

 ٤٥٧ ما بدئ بيشء يوم األربعاء

 ٣٤٠ ما ترك القاتل للمقتول

 ٤٥٤ ما خاب من استخار

 ٤٨٥ ما رآه املسلمون حسناً

 ١٩٧ ما رأيته من رسول ا

 ٤٢٢ ما ضاق جملس

 ٤٢٧ ما عاقبت من عىص

 ٤٢٥  بيشء أفضل منبد اُما ع

 ٢٥٩ ما عدل من وىل ولده

 ٣٢٢ ما عمل آدمي من عمل يوم النحر

ة  ٤٧٣ ما فضل أبوبكر الناس بك

 ٥٧ ما ك أذان بلدة

 ٤٨٩ ما من نبي نبئ إال بعد

 ٤٩٣ ما هذه الشاة يا أم معبد



٤٢٨ 

 

 ٤١٢ ما هلك امرؤ عرف

 ٢٥ ما وسعين سام

 ١٤٠ ما يقبل حج امرئ إال

 ٤٢١ الس باألمانةاملج

 ١٠٩ مداراة الناس صدقة

 ٦٩ املسجد بيت كل تقي

لتي السبابت بعد تقبيلهام(  ٥٩ )مسح العين بباطن أ

 ٢٦٠ املسلمون عدول بعضهم عىل بعض إال

 ٣١٢، ٢٣٤، ١١٣ املعدة بيت الداء

 ٤٢٤ املعرفة رأس مايل

 ١٤٤ معرتك املنايا

 ١٢ مفتاح اجلنة

 ٦٦ مفتاح الصالة

 ٥ مكتوب عىل قوائم العرش

 ٩٨ من أحيا ليلة الفطر

 ١٦٦ من أخذ األجر

 ٣٩٧ من أذنب وهو يضحك

 ٦٢ ن فهو يقيممن أذ

 ٣٣ من أراد الدنيا فعليه بالعلم

 ٣٣٤ من أسمك

 ٣٩٩ ًمن أصاب ماال من هناوش

 ١٩٠ من أصاب من يشء

د  ١٢٣ من اكتحل باإل

 ٣٣٢ من أكل فولة بقرشها

 ٥٤ أكل حلم جزورمن 

 ٣٣٥ من أكل مع مغفور له

 ١٨٦ من أهديت له هدية



٤٢٩ 

 

ًمن باع دارا أو عقارا ً ١٨٨ 

 ٣٥٧ من بىن فوق ما يكفيه

 ١٨٩ من بورك له يف يشء

 ٢١٤ من تزوج امرأة ملاهلا

 ٤١٧ من تعلم لغة قوم

 ٣٩ من تفقه و

ام احلج أن حترم من  ١٣٩ من 

 ٤٦ من توضأ عىل طهر

 ٣٧٣ فظ عىل الصلواتمن حا

 ١٣٤ من حج البيت و يزر

 ١٣٥ من حج فزار

 ٤١٩ من حسن إسالم املرء

 ٣٨٨ من حفر حفرة

 ٣٧ من حفظ عىل أمتي أربع حديثاً

 ١٣٦ من زار قربي

 ١٣٧ من زار وزار

 ٣٤٢  بهُ زَمن ز

 ٨١ من صىل خلف عا

 ٢٨٧ من صىل عيل ألفاً

 ٩٩ اعة ثم قعد يذكرمن صىل الفجر يف مج

 ٧٤ من صىل يف مسجدي أربع صالة

 ١٣٢ من طاف هبذا البيت

 ٤١٦ من عارش قوماً

 ٢٠ من عرف نفسه

 ١٦٤ من عزى مصاباً

 ٤٣٥ من عشق فكتم

 ٣٩٠ من عىص ا يوم العيد



٤٣٠ 

 

 ٢٦٥ دع بالشيخُمن قرأ البقرة وآل عمرآن و ي

 ٢٦٧ من قرأ سورة الكهف يف يوم اجلمعة

 ٢٧٢ من قرأ سورة الواقعة

 ٢٤٩ ﴿أ نرشح﴾من قرأ يف الفجر بـ

 ٢٧٥ من قرأ القرءان فقد استدرج النبوة

 ٣٠٩ من قص أظفاره خمالفاً

ت صالته بالليل  ٩١ من ك

 ٣٠١ ًمن لبس نعال صفراء

 ٤٩٦ من لقي كعباً

 ٣٩١ من  تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر

 ٣٩٢ من  هيتم بأمر املسلم

 ٤٧٠ من مدحين ببيت

 ٤٤٤ من نام بعد العرص

 ٣٢٠ من وجد سعة فلم يضح

 ١٢٢ من وسع عىل أهله يوم عاشوراء

ن املرأة   ٢٢٢ من 

 ١٤ املؤمن أعظم حرمة

 ٣١٤، ٢٣ املؤمن حلوي

 ٢٧ املؤمن ليس بحقود

 ١٠ املؤمن كيس

 ١٦٣ موت الغريب

 ١٦٢ موت الفجأة

 ١٦١ املوت كفارة

وتوامو  ١٤٦ توا قبل أن 

 ٤١٥ ميامن ال يتعلامن

 ٢٦٢ الناس عىل دين

 ٤٢ الناس كلهم مو إال العاملون 



٤٣١ 

 

 ٣٤٥ ناكح يده ملعون

 ٤٨٠  حتت األرضفالنبي ال يؤل

 ٣١٨ نحن قوم ال نأكل حتى نجوع

 ٢٣٠ نرص الشباب

ان  ٩ النظافة من اإل

 ٤٤٠ النظرة سهم

 ٣٥٤ نعم األمري إذا

 ٢٤٣ عم الدواء األرزن

 ١٥١ نعم الصهر القرب

 ٤٨٣ نعم العبد صهيب

 ٢٩٩ نعم املذكر السبحة

 ١١٩ نوم الصائم

 ٢٦ نية املؤمن

 ٦ هاروت وماروت

 ١٨٧ اهلدية ال هتدى

 ٢٠٩ هلكت الرجال ح

 ٣٨٧ هل من أبويه من أحد

 ٤٥ الوضوء عىل الوضوء

 ٤٤ الوضوء مما خرج

 ٤٨٨ ولدت يف زمن

 ٢١٩ لولد رس أبيها

 ٢٢٠ الولد يشيه أخواله

 ٣٦٩ وحيك يا ثعلبة

 ٢٨٠ ،٨٧ ويل للقارئ من

 ٤٧٤ يا أبابكر إن ا راض عنك

 ١١ يا حارثة كيف أصبحت

 ٤٩٥ يا محرياء استمس



٤٣٢ 

 

َيا محرياء   ٣٨٩  ضحكتِ

 ٢٩٢ يا سعد أطب مطعمك

 ٤٩٠ يا عامه لو وضعوا الشمس

 ٣٢٤ يتكيا فاطمة قومي إىل أضح

 ٣٨١ يدعى الناس يوم القيامة بأمهاهتم

 ٢٦٨ يس ملا قرئت له

 ١٤١ يغفر للحاج

 ١٣١ -مسجد مكة- ينزل ا عىل أهل املسجد

 ٤٥٦ يوم األربعاء

 ١٢٤ يوم صومكم يوم نحركم

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



٤٣٣ 

 

 فهرس الموضوعات

                                                        رقم الصفحة                                                                                                                 الموضوع

 ٣ مقدمة

 ٥ هيد

 ٥  تعريف األحاديث املشتهرةاملسألة األوىل

 ٥  أسباب اشتهار األحاديث الضعيفةاملسألة الثانية

 ٧  أهم الكتب املصنفة يف األحاديث املشتهرةاملسألة الثالثة

 ٧  صحة معىن احلديث مع ضعف سندهاملسألة الرابعة

ةاملسألة اخلامسة  ٨  من وصف بالتساهل يف التصحيح من األ

 ٩  حكم العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعاملاملسألة السادسة

 ١١ كتاب بدء اخللق

ان  ١٧ كتاب اإل

 ٣٢ مكتاب العل

 ٥٠ كتاب الطهارة

 ٦١ كتاب األذان

 ٦٤  الصالةكتاب

 ١٠٠ كتاب الزكاة والصدقات

 ١١١ كتاب الصيام

 ١٢٢ كتاب احلج

 ١٣٧ كتاب اجلنائز



٤٣٤ 

 

 ١٥٥ كتاب البيوع واملعامالت

 ١٧٣ كتاب النكاح

 ٢٠٠ كتاب اجلهاد

 ٢٠٤ كتاب الطب النبوي

 ٢١٧ كتاب اإلمارة والقضاء والشهادات

 ٢٢٢ فضائل القرءانكتاب 

 ٢٣٨ كتاب الذكر والدعوات

 ٢٤٥ كتاب اللباس والزينة

 ٢٤٩ طعمة واألرشبةكتاب األ

 ٢٥٨ كتاب احلدود 

 ٢٦٨ كتاب الزهد

 ٢٧٨ كتاب الرب والصلة

 ٢٨٣ كتاب املواعظ

 ٣٢٢ كتاب األدب

 ٣٧٠ كتاب الفضائل

 ٣٩٩ كتاب السرية

 ٤١٤ حاديثفهرس أطراف األ

 ٤٣٣ وعاتفهرس املوض
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