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احلمد هلل رب العاملني، والصلوات الطي ِّبات على سيد املرسلني، وعلى  مقدمه:
 إبحسان إىل يوم الدين. أصحابه الغر ِّ امليامني، والتابعني هلم

أما بعد: پس از شنيدن احاديثی ضعيف، موضوع و بی اساس از زابن بعضی اساتيد، مالها و 
طالب علم،بر آن شدم ات جمموعه ای از اين احاديث را مجع منوده و به اهل علم تقدمی کنم ات 

 خدمت کوچکی ابشد برای حفظ و حفاظت از سنت اپک نبوی.

رساله به دستشان رسيده بدون تعصب، از ابزگو کردن اين نوع  اين اميد است افرادی که
و نسبت دادن آهنا به رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم شديداً اجتناب کنند چرا که  احاديث

ًدا فَ ْلَيَتَبوَّْأ َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعم ِّ  رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در حديث متواتر می فرمايد:
ْن النَّارِّ  َمْقَعَدهُ  هر كس عمداً سخين را به من نسبت دهد ، جاي خود را در جهنم  يعنی: مِّ

 .آماده كند

الزم به ذکر است که اين احاديث از کتاب بسيار ارزنده سلسله احاديث ضعيفه شيخ آلبانی 
 مجع آوری شده است.

ذ و روايت فاقد شذو حديثی که سندش متصل بوده ، راواینش عادل و ضابط ابشند و  :حديث صحيح
و  .و مقصود از شذوذ آن است که روايت تنها از يک عادل نقل شده و فاقد شهرت ابشد .علت ابشد

منظور از علت، عبارت است از عيب غری آشکاری که موجب ضعف حديث شود ؛ مانند ارسال سند که 
 .به حسب ظاهر مسند ابشد

https://www.google.com.ph/imgres?imgurl=http://graphic.ir/pictures/__37/__55/besme_allah_39_20091020_1987891141.jpg&imgrefurl=http://graphic.ir/members-art/crafts/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7 %D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/%D8%A8%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-5095&h=336&w=403&tbnid=irrQpPLuOneThM:&docid=2AfhIox6UkLmHM&ei=XNvVVr3YAqGa6ASIsYeIBg&tbm=isch&ved=0ahUKEwi99qSTi6DLAhUhDZoKHYjYAWEQMwhCKBgwGA
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دارد جز اينکه يک ای چند راوی آن ، خفيف حديثی که متام شرايط حديث صحيح را  :حديث حسن
 حديث حسن حجت و مورد قبول است. .الضبط ابشند

هر حديثی که تعريف صحيح و حسن بر آن منطبق نباشد ضعيف است که البته بعضی  :حديث ضعيف
از علمای اهل سنت ، حديث موضوع را که قبيح ترين نوع حديث ضعيف است ، در دسته ی جداگانه 

 .اده اندای قرار د

قبل از بررسی احادیث، الزم میدانم مختصری از انواع احادیث ضعیف را معرفی   

 کنم:

: امام شافعی می گويد: شاذ حديثی را گويند که فرد ثقه ای آن را روايت کند که شاذ -1
 حديثی ابشد که مردم)ديگر ثقات( آن را روايت می کنند. خمالف

                        به دو دسته تقسيم می کنيم:را « منکر»حديث  :منکر )مردود( -2
 حديث منفردی است که اب رواایت راواین ثقه خمالف ابشد. الف(

حديث فردی است که راوی آن به آن حد از ثقه و اتقان نرسيده که روايت فرد او قابل  ب(
 .پذيرش ابشد

کثری   ای غفلت و ایروايت فردی که متهم به کذب ای فسق « مرتوک» )ابطل(: مرتوک -3
و در  .الوهم ابشد. ای روايتی که در سند آن فردی وجود داشته ابشد که متهم به کذب ابشد

جای ديگر چنني آمده است: حديث مرتوک که ذهبی آن را حديث املطرح ای به قول ما 
حديث واهی ای حديث ابطل می انمد حديثی است که امجاع بر ضعف راوی آن است يعنی 

 .فردی وجود دارد که امجاع بر ضعفش استدر سندش 

روايت موضوع عبارت است روايىت كه دروغ و ساختگى ابشد و به رسول هللا   موضوع: -4
                                                    صلى هللا عليه و سلم نسبت داده شده ابشد.

در اپاین الزم به ذکر است که ما فقط معنی احاديث را نوشته امی،اما علل ضعف آهنا را به 
 علت طوالنی شدن ترمجه نکرده امی.
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 ز اهلل متعال به ذكر احادیث می پردازیم.اكنون با استعانت ا                 

 

 العقل ، و من ال دين له ال عقل له "." الدين هو  -1

 ابطل .
 )دين عقل است،وکسی که دين ندارد عقل هم ندارد(

عن أيب مالك بشر بن  ( 104/  2) أخرجه النسائي يف " الكىن " و عنه الدواليب يف " الكىن و األمساء " 
و األوىل " الدين همرفوعا دون اجلملة  غالب بن بشر بن غالب عن الزهري عن جممع بن جارية عن عمه

 منكر. العقل " و قال النسائي : هذا حديث ابطل
العتدال يف ا : و آفته بشر هذا فإنه جمهول كما قال األزدي ، و أقره الذهيب يف " ميزان)أي:األلباين(قلت 

 نقد الرجال " و العسقالين يف " لسان امليزان " .
 دد من اهلل إال بعدا " نكر مل يز " من مل تنهه صالته عن الفحشاء و امل  -2

 ابطل .
 )کسی که منازش او را از فحشا و منکر ابز ندارد،به غری از دور شدن از خدا جيزی نصيبش منی شود(

سناده فقد إ إسناده ، و ال من جهة متنه . أماو هو مع اشتهاره على األلسنة ال يصح من قبل قال األلباين: 
     و القضاعي يف " مسند الشهاب "خمطوطة الظاهرية(  2/  101/  3) " أخرجه الطرباين يف " املعجم الكبری 

( 1/  2/  33)  و " الكواكب الدراري"(  414/  2) كثری "  ابن أيب حامت كما يف " تفسری ابنو (  2/  43) 
يم    سلو هذا إسناد ضعيف من أجل ليث هذا   و هو ابن أيب عن ابن عباس . من طريق ليث عن طاووس

مل يتميز  وق اختلط أخریا وابن حجر يف ترمجته من " تقريب التهذيب " : صد ضعيف ، قال احلافظ فإنه
و قال شيخه احلافظ العراقي يف " ختريج .(  134/  1) " جممع الزوائد "  و به أعله اهليثمي يففرتك . حديثه

  : إسناده لني .(  143/  1) اإلحياء " 
 سنات كما أتكل البهائم احلشيش " ." احلديث ىف املسجد أيكل احل -3

 ال أصل له .
 )سخن گفنت در مسجد نيکی ها را از بني می برد مهانطور که چهاراپاین علف را انبود ميکنند(

له  ل خمرجه احلافظ العراقي : مل أقففقا(  131/  1) أورده الغزايل يف " اإلحياء " رمحه اهلل:قال األلباين 
و قال عبد الوهاب بن .(  131/  130و  59/  33) على أصل و بيض له احلافظ يف " ختريج الكشاف " 
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و املشهور على : مل أجد له إسنادا .(  143 - 149/  4) ين السبكي يف " طبقات الشافعية "تقى الد
 هو هو .النار احلطب " و  األلسنة : " الكالم املباح يف املسجد أيكل احلسنات كما أتكل

 الشرك ابهلل و اإلضرار ابلناس " " اثنتان ال تقرهبما :  -4
 ال أصل له .

 )نزديک دو چيز نشو: شرک به اهلل و ضرر رساندن به مردم(
" أصله ما يف من كتب السنة ، و لعلو قد اشتهر هبذا اللفظ و مل أقف عليه يف شيء رمحه اهلل: قال األلباين 

" خصلتان ليس فوقهما شيء من الشر : ( قال صلى اهلل عليه وسلم : 139 / 2) حياء " للغزايلاإل
 ع لعباد اهلل " .ابهلل ، و النف ليس فوقهما شيء من الرب : اإلميان  و الضر لعباد اهلل ، و خصلتانالشرك ابهلل

 مل ن حديث علي ، وقال العراقي يف خترجيه : ذكره صاحب الفردوس مو هو حديث ال يعرف له أصل .
    هلا إسنادا " اإلحياء " و مل جيدو هلذا أورده السبكي يف األحاديث اليت وقعت يف مسنده . يسنده ولده يف

 (4  /191  ). 
 و اعمل آلخرتك كأنك متوت غدا "  " اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، -9

 ال أصل له مرفوعا .
ني برای آخرت چنان کار کن که انگار مه)برای دنيايت چنان کار کن که انگار ات ابد زندگی می کنی و 

 فردا خواهی مرد(
 و إن اشتهر على األلسنة يف األزمنة املتأخرة حىت إن الشيخ عبد الكرمی العامري رمحه اهلل:قال األلباين 

ا ، رواه ابن و قد وجدت له أصال موقوفاحلثيث يف بيان ما ليس حبديث " .الغزي مل يورده يف كتابه " اجلد 
سلمة عن حدثين السجستاين حدثنا األصمعي عن محاد بن  ( 2/  41/  1)  " غريب احلديث " قتيبة يف

 .إخل فذكره موقوفا عليه إال أنه قال :" احرث لدنياك "عبد اهلل بن عمرو أنه قال :  عبيد اهلل بن العيزار عن
و " اجلرح و (  354/  3) مث وقفت عليها يف " اتريخ البخاري "  بن العيزار مل أجد من ترمجه .و عبيد اهلل
 بداللة بعض أفاضل املكيني نقال عن تعليق للعالمة الشيخ عبد الرمحن ( 330/ 2/  2) التعديل " 

نه يروي عن احلسن القطان و أ تبني أن الرجل وثقه حييي بن سعيداملعلمي اليماين رمحه اهلل تعاىل و فيها ي
ارث " و يؤكده أنين رأيت احلديث يف " زوائد مسند احله من التابعني فاإلسناد منقطع.غری البصري و 

مل من األعراب كبریا طريق أخرى عن ابن العيزار قال : لقيت شيخا ابلر  من(  2/  130) ق للهيثمي 
 : لأحدا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ فقال : نعم ، فقلت : من ؟ فقا : لقيتفقلت

 .(  143/  3 )مث رأيت ابن حبان قد أورده يف " ثقات أتباع التابعني "  عبد اهلل بن عمرو بن العاص ....
ابن عجالن عبد اهلل بن : أنبأان حممد(  2/  213) فقال  و رواه ابن املبارك يف " الزهد " من طريق آخر

/  3 )فوعا ، أخرجه البيهقي يف سننه روي مر  فذكره موقوفا ، و هذا منقطع و قدعمرو بن العاص قال : 
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عن ابن عجالن عن موىل لعمر بن عبد العزيز عن عبد اهلل بن عمرو  طريق أيب صاحل حدثنا الليث( من  15
الدين متني  " إن هذاقال : فذكره يف متام حديث أوله :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه  نبن العاص ع

اعمل املنبت ال سفرا قطع و ال ظهرا أبقى ، ف نفسك عبادة ربك ، فإن تبغض إىل فأوغل فيه برفق ، و ال
و هذا سند ضعيف و  ) امريء ( خيشى أن ميوت غدا ". و احذر حذرعمل امريء يظن أن لن ميوت أبدا،

مث إن .عبد اهلل بن صاحل كاتب الليث له علتان جهالة موىل عمر بن عبد العزيز و ضعف أيب صاحل و هو
لآلخرة ،  منه أنه يعين العمل فيه هو العمل للدنيا ، بل الظاهرس نصا يف أن العمل املذكور هذا السياق لي

هلل عليه ا الصاحل و عدم االنقطاع عنه ، فهو كقوله صلى الستمرار برفق يف العملو الغرض منه احلض على ا
و النصف األول من  هذا إن قل " متفق عليه واهلل أعلم . إىل اهلل أدومها و وسلم : " أحب األعمال

من حديث جابر ، قال اهليثمي يف " جممع   كشف األستار ( 34/  93/  1) ر حديث ابن عمرو رواه البزا
خ قلت : و من طريقه رواه أبو الشي املتوكل أبو عقيل و هو كذاب . : و فيه حيىي بن(  12/  1) الزوائد " 

 ، عنه قوله صلى اهلل عليه وسلم:" إن هذا الدين يسرينلكن يغ.(  225) رقم كتابه " األمثال "ابن حيان يف  
من  حيحهو أبشروا ... " أخرجه البخاري يف ص أحد إال غلبه ، فسددوا و قاربوا و لن يشاد هذا الدين

ياكم ...( أصلحوا دنحوه من طريق أخرى و سيأيت بلفظ )و قد روى احلديث بن حديث أيب هريرة مرفوعا .
 .( 333 ) رقم

 يرى عبده تعبا يف طلب احلالل "  " إن اهلل حيب أن  -1
 موضوع .

 قطعاً خداوند دوست دارد بنده اش را در طلب رزق و روزی حالل ببيند()
 رواه أبو منصور الديلمي يف " مسند الفردوس " من حديث علي رضي اهلل عنه رمحه اهلل:قال األلباين 

 الدارقطين : يضع احلديث . و فيه حممد بن سهل العطار ، قال :(  91/  2) مرفوعا ، قال احلافظ العراقي 
هد به يف " اجلامع الصغری " خالفا ملا تع ضوعة اليت شان هبا السيوطي كتابهقلت : و هذا من األحاديث املو 

هد به ، و يف يف مبا تعأو كذاب ، فإنه عفا اهلل عنا و عنه مل  فقال : و صنته عما تفرد به وضاع مقدمته
الناس لى ع اديث و مجعها يف كتاب خاص و نشرهيسر اهلل لنا أن نتوجه إىل تطهریه من تلك األح ية إذاالن

 رحه ل " اجلامع ، " فيضهذا و قد قال الشيخ عبد الرؤوف املناوي يف ش حىت يكونوا على حذر منها.
  .لعراقي : فكان ينبغي للمصنف حذفهبعد أن نقل ما ذكرته عن ا القدير "

 ي من خدمين ، و أتعيب من خدمك " أوحى اهلل إىل الدنيا : أن اخدم"  -3
 موضوع .

)خداوند به دنيا وحی کرد که خادم کسی ابش که خادم من ابشد و به دردسر انداز کسی که خدمت تو را 
 بکند(
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 " معرفة و اللفظ له و احلاكم يف(  44/  3) أخرجه اخلطيب يف " اتريخ بغداد " رمحه اهلل: قال األلباين 
 الفضيل بن عياض بلخي قال حدثنامن طرق عن احلسني بن داود بن معاذ ال(  101) ص علوم احلديث " 

يته قال اخلطيب : تفرد بروا مرفوعا. م عن علقمة عن عبد اهلل بن مسعودقال حدثنا منصور عن إبراهي
فإنه  ود ، و مل يكن ثقة ،سوى احلسني بن دا و هو موضوع ، و رجاهلم كلهم ثقاتاحلسني عن الفضيل ، 

 ابن اجلوزيأورده  قلت:.كثرها موضوععن أنس أ ى نسخة عن يزيد بن هارون عن محيدرو 

 .(3/131) املوضوعاتيف 
 "وءاملنبت الس : املرأة احلسناء ىف"إایكم و خضراء الدمن، فقيل: و ما خضراء الدمن؟ قال -3

 ضعيف جدا .
مدفوع حيواانت رشد کرده است.گفته شد آن چيست؟ فرمود: )برحذر ابشيد از درخت سرسبزی که بر 

 زن زيبايی که نسب نداشته ابشد(
 من طريق الواقدي قال : أنبأان(  1/  31) ق رواه القضاعي يف " مسند الشهاب "  رمحه اهلل:قال األلباين 

عيد اخلدري ، و أيب س عن عطاء بن يزيد الليثي عنحيىي بن سعيد بن دينار عن أيب وجيزة يزيد بن عبيد 
رواه الدارقطين يف " األفراد " و الرامهرمزى العراقي : و قال خمرجه(  33/  2) أورده الغزايل يف " اإلحياء " 

 اخلدري ، قال الدارقطين : تفرد به الواقدى و هو ضعيف . يف " األمثال " من حديث أيب سعيد
قلت : بل هو مرتوك فقد كذبه اإلمام .( 1/  113) ق  و ذكر حنوه ابن امللقن يف " خالصة البدر املنری "

بعض كتبه ، و غریه لو ال تغرت بتوثيق بعض املتعصبني له ممن قدم النسائي و ابن املديين و غریهم.أمحد و 
و لذا حكم  يللى التعدفإنه على خالف القاعدة املعروفة عند احملدثني : اجلرح املبني مقدم عمن احلنفية ،

 .(  29) عه كما سيأيت حتت احلديث الكوثري بوض
 العلماء " صلح الناس: األمراء و الفقهاء و يف روايةصنفان من أميت إذا صلحا " -5

 موضوع .
)دو گروه از امتم هستند که اگر اصالح شوند مردم نيز اصالح ميشوند:حاکمان و فقيهان و در روايتی 

 ديگر چنني آمده:حاکمان و علماء(
و ابن  ( 51/  4) و أبو نعيم يف " احللية " (  1/  233) أخرجه متام يف " الفوائد "  رمحه اهلل:قال األلباين 

ن بن مهران عن اليشكري عن ميمو  من طريق حممد بن زاید(  134/  1) عبد الرب يف " جامع بيان العلم " 
يضع احلديث و قال كذاب أعور ضوع حممد بن زاید هذا قال أمحد :و هذا سند مو  ابن عباس مرفوعا .

"  و احلديث مما أورده السيوطي يف " اجلامع و غریه . طين : كذاب و كذبه أبو زرعة أيضاابن معني و الدارق
لى اهلل عليه وسلم ! و قال جازما بنسبته إليه ص(  1/  1) " اإلحياء "  الفا لشرطه ! و أورده الغزايل يفخ

 منافاة بني قول ) تنبيه ( و ال د الرب و أيب نعيم : سنده ضعيف .احلافظ العراقي بعد أن عزاه البن عب خمرجه
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لم يف كما هو مقرر يف عاملوضوع من أنواع احلديث الضع ا و بني حكمنا عليه ابلوضع إذ أناحلافظ هذ
  املصطلح .

 جباهي فإن جاهي عند اهلل عظيم " " توسلوا  -10
  ال أصل له .

 نزد خداوند بسيار بزرگ است(يد،مهاان که مرتبه من )به مقام من توسل جبوي
 و مما ال شك .بن تيمية يف " القاعدة اجلليلة "و قد نص على ذلك شيخ اإلسالم ا رمحه اهلل:قال األلباين 

وََكاَن  )* وصف اهلل تعاىل موسى بقوله : سلم و مقامه عند اهلل عظيم ، فقدفيه أن جاهه صلى اهلل عليه و 
يًهاعِّْنَد  ه نبينا حممدا صلى اهلل عليه وسلم أفضل من موسى ، فهو بال شك أوج ، و من املعلوم أن *(اهللَِّّ َوجِّ

فال يليق  ،ر عليه وسلم شيء آخسبحانه و تعاىل ، و لكن هذا شيء و التوسل جباهه صلى اهلل منه عند ربه
فعله أنه أرجى يقصد به من ي وسلم التوسل جباهه صلى اهلل عليهاخللط بينهما كما يفعل بعضهم ، إذ أن 

يف إدراكها  لأنه من األمور الغيبية اليت ال جمال للعق ذا أمر ال ميكن معرفته ابلعقل إذلقبول دعائه ، و ه
 الصحيح الذي تقوم به احلجة ، و هذا مما ال سبيل إليه البتة ، فإن األحاديث فالبد فيه من النقل

حيح فال دليل الص م إىل قسمني : صحيح و ضعيف ، أمايه وسلم تنقسالواردة يف التوسل به صلى اهلل عل
به صلى اهلل  االستسقاء ، و توسل األعمى توسلهم به صلى اهلل عليه وسلم يففيه البتة على املدعى مثل 

سلم ، و ملا كان و  عليه وسلم ال جباهه و ال بذاته صلى اهلل عليه م فإنه توسل بدعائه صلى اهللعليه وسل
به صلى اهلل  لتوسلعلى غری ممكن كان ابلتايل اصلى اهلل عليه وسلم بعد انتقاله إىل الرفيق األ التوسل بدعائه

  .م بعد وفاته غری ممكن و غری جائزعليه وسل
أسألك حبق  و م إين أسألك حبق السائلني عليك،: اللهمن خرج من بيته إىل الصالة فقال -11

  ملك" و استغفر له ألف أقبل اهلل عليه بوجهه فإين مل أخرج أشرا و ال بطرا ... ،ممشاي هذا
 .فضعي

)کسی که از خانه اش برای مناز خارج شود و بگويد:خداوندا من از تو می خواهم به حقی که سوال  
زار ه کنندگان بر تو دارند،واز تو می خواهم به حق اين قدمهامی... خداوند خودش به طرف او می رود و

 مالئکه برايش طلب آمرزش می کنند(
و البغوي يف " حديث (  21/  3) و أمحد (  212 - 211/  1) أخرجه ابن ماجه رمحه اهلل: قال األلباين 

عن  العويف من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية(  33) رقم و ابن السين (  3/  53/  5) اجلعد "  لي بنع
ضعفه  مرزوق وثقه مجاعة و : فضيل بنسند ضعيف من وجهني ، األول و هذاأيب سعيد اخلدري مرفوعا به.

    ال احلافظ يف قية عطية العويف، و هو ضعيف أيضا.: أنه من رواالوجه الثاين يف تضعيف احلديث .آخرون
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أهنم  يقدم على قول من وثقه مع ر" التقريب " : صدوق خيطيء كثریا كان شيعيا مدلسا ، فهذا جرح مفس
افظ اليت و جتد أقواهلم يف " هتذيب التهذيب " و عبارة احل خالفوا مجهور األئمة الذين ضعفوهقد قلة ، و 

 كالمبصری هبذا العلم فال نطيل الهي خالصة هذه األقوال كما ال خيفى على ال نقلتها عن " التقريب "
 کار.ي يف األذ وضعفه النوو  .يزان " نأنه ضعيفبذكرها ، و هلذا جزم الذهيب يف " امل

 .يف و يف أميت إىل يوم القيامة "" اخلری  -22
 ال أصل له .

 قيامت( زر من و امتم است ات رو د)خری 
قال ابن  وابن حجر العسقالين: ال أعرفه. قال يف " املقاصد " : قال شيخنا يعين   رمحه اهلل:قال األلباين 

: و لذلك أورده السيوطي قلت .اللفظ هذا : مل يرد(  134) احلديثية " مي الفقيه يف " الفتاوى تحجر اهلي
حلديث قوله صلى اهلل عليه وسلم و يغين عن هذا ا برتقيمي(  1220) املوضوعة " رقم يف " ذيل األحاديث 

أخرجه  .و هم كذلك " ضرهم من خذهلم حىت أييت أمر اهلل" ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال ي:
حة " و هو خمرج يف " الصحي مجع من الصحابة نألفاظ متقاربة ،مسلم و البخاري بنحوه و غریمها ، عن 

 .(  3133   3114) فانظر " صحيح اجلامع " 
 حب الوطن من اإلميان ""  -13

 .موضوع
 )دوست داشنت وطن از اميان است(

و معناه غری مستقيم إذ إن حب الوطن كحب . و غریه(  3) ص قال الصغاين  هو رمحه اهلل:قال األلباين 
رى أن  ت، أالح حببه و ال هو من لوازم اإلمياناإلنسان ال ميد  املال و حنوه، كل ذلك غريزي يف النفس و

 کشف قلت:قال العجلوين يفمشرتكون يف هذا احلب ال فرق يف ذلك بني مؤمنهم و كافرهم ؟  الناس كلهم
قال الصغاين موضوع ، وقال يف املقاصد مل أقف عليه ، ومعناه صحيح ، ورد القاري قوله ومعناه  اخلفاء:

صحيح نأنه عجيب ، قال إذ ال تالزم بني حب الوطن وبني اإلميان ، قال ورد أيضا بقوله تعاىل * )َوَلْو َأانَّ  
ْم َأنِّ اقْ ُتُلوْا َأنُفَسُكْم َأوِّ اْخُرُجوْا مِّ  ْنُهْم وَ َكَتْبَنا َعَلْيهِّ َلْو َأن َُّهْم فَ َعُلوْا َما يُوَعظُوَن بِّهِّ ن دِّاَیرُِّكم مَّا فَ َعُلوُه إِّالَّ قَلِّيٌل م ِّ

ُْم َوَأَشدَّ تَ ْثبِّيتاً(  ذ ضمری عليهم وطنهم، مع عدم تلبسهم ابإلميان، إ فإهنا دلت على حبهم *َلَكاَن َخرْیاً هلَّ
ه أن حب الوطن ، وإمنا فيالمه أنه ال حيب الوطن إال مؤمنك، لكن انتصر له بعضهم نأنه ليس يف  للمنافقني

 .ال ينايف اإلميان انتهى
 ظهرت ينابيع احلكمة على لسانه "" من أخلص هلل أربعني يوما  -14

 .ضعيف
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کسی که وجود خود را چهل روز برای خدا )از غری او(خالص کند،خداوند چشمه های حکمت را از )
 سازد(قلب او بر زابنش جاری می 

 من طريق حممد بن إمساعيل : حدثنا(  135/  9) أخرجه أبو نعيم يف " احللية "  رمحه اهلل:قال األلباين 
عيم :  به ، و قال أبو ن حول عن أيب أيوب األنصاري مرفوعاأبو خالد يزيد الواسطي أنبأان احلجاج عن مك

بن  قلت : مث ساقه من طريق هناد فأرسله.احلجاج  طي متصال ، و رواه أبو معاوية عنكذا رواه يزيد الواس
  و كذلك رواه احلسني املروزي يف " زوائد الزهد "و معاوية عن حجاج عن مكحول مرسال.السري حدثنا أب

( و هناد يف " الزهد "  231/  13و ابن أيب شيبة يف " املصنف " )  ( 939 من " الكواكب " / 1/  204) 
فاحلديث إذا عن حجاج عن مكحول مرسل ، و وصله ال يصح ، و  .من طريقه عن حجاج به (133 ) رقم

من طريق أيب نعيم املوصول مث قال : ال يصح ، يزيد (  144/  3) " املوضوعات "  قد أورده ابن اجلوزي يف
ال يصح  ، وجمهول  أيب يزيد عبد الرمحن الواسطي كثری اخلطأ ، و حجاج جمروح ، و حممد بن إمساعيل بن

 : اقتصربقوله: قلت(  131/  2) و تعقبه السيوطي يف " الآليلء املصنوعة "  .ل أليب أيوبمساع مكحو 
حممد بن  فيه ث ، و له طريق عن مكحول مرسل ليسالعراقي يف " ختريج اإلحياء " على تضعيف احلدي

 تج عن مكحول مرسال ، و سك: مث ذكره من طريق أيب نعيم و غریه عن حجا قلت. إمساعيل و ال يزيد
أورده  د عنعنه ، مث هو مرسل ، و احلديثهو ضعيف ألن حجاجا و هو ابن أرطاة مدلس و ق عليه و

عن (  1/  30) مث وجدت له طريقا آخر ، رواه القضاعي  (. 3) ص " األحاديث املوضوعة " الصغاين يف 
يريد  قال : كأنهسوار بن مصعب عن اثبت عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا و  عامر بن سيار قال : أنبأان

 كتب له لتكبریة األوىلا من حيضر العشاء اآلخرة و الفجر يف مجاعة ، و من حضرها أربعني يوما يدرك بذلك
  .ذا مرتوك كما قال النسائي و غریهلكن سوار ه براءاتن.

 اختلس عقله فال يلومن إال نفسه "" من انم بعد العصر ف -19
 .ضعيف

 خوابيد،اگر عقلش را از دست داد،کسی جز خود را مالمت نکند(کسی که بعد از عصر )
 طريق خالد بن القاسممن (  233/  1) أخرجه ابن حبان يف " الضعفاء و اجملروحني "  رمحه اهلل:قال األلباين 

" أورده ابن اجلوزي يف "املوضوعات لزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا.عن الليث بن سعد عن عقيل عن ا
ال ق يعة فأخذه خالد و نسبه إىل الليث.و احلديث البن هلو قال : ال يصح ، خالد كذاب،(  15/  3) 

على الليث من حديث ابن  و غریه : كان خالد يدخل: قال احلاكم (  190/  2) السيوطي يف " الآليلء " 
عا ، و مرفو  بيه عن جدهعن عمرو بن شعيب عن أ طي من طريق ابن هليعة فمرة قال:هليعة ، مث ذكره السيو 

، اثلث على وجهو ابن هليعة ضعيف من قبل حفظه ، و قد رواه  أنس مرفوعا. مرة قال: عن ابن شهاب عن
 عنه عن عقيل عن(  93) و السهمي يف " اتريخ جرجان " (  1/  211) ق " الكامل "  أخرجه ابن عدي يف
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 و رأيته انم بعد العصر يف -لت لليث بن سعد مروان ، قال : قمكحول مرفوعا مرسال ، أخرجاه من طريق 
ع د حدثنا ابن هليعة .. ؟ فذكره ، قال الليث : ال أ احلارث مالك تنام بعد العصر و قدای أاب  -شهر رمضان 

ن هليعة عن حدثنا ابعقيل ! مث رواه ابن عدي من طريق منصور بن عمار  ما ينفعين حبديث ابن هليعة عن
، و يث هذا ، فإنه يدل على فقه و علم: و لقد أعجبين جواب اللقلت ن جده.عن أبيه ع عمرو بن شعيب
م ميتنعون من ليو ا م أن كثریا من املشايخ، و إين ألعلاملسلمني ، و الفقهاء املعروفني من أئمة ال عجب، فهو

يعمل  :احلديث فيه ضعيف، أجابك على الفور النوم بعد العصر، و لو كانوا حباجة إليه، فإذا قيل له:
ديث رواه أبو و احل فرق بني فقه السلف ، و علم اخللف!فتأمل ال حلديث الضعيف يف فضائل األعمال!اب

ن عن عمرو بن حصني عن ابن عالثة ع السفرجالين ( نسخة 2/  12) النبوى " يعلى و أبو نعيم يف " الطب 
 .كذاب كما قال اخلطيب وغریههذا   و عمرو بن احلصني عائشة مرفوعا. األوزاعي عن الزهري عن عروة عن

 لفطر " " شهر رمضان معلق بني السماء و األرض ، و ال يرفع إىل اهلل إال بزكاة ا -11
 .ضعيف

 بني زمني و آمسان معلق است،ونزد اهلل منی رود ات آنکه زکات فطرش را بدهد(ماه رمضان )
 ر و رمز لهيف " ترغيبه " و الضياء عن جريعزاه يف " اجلامع الصغری " البن شاهني  رمحه اهلل:قال األلباين 

فيه حممد  يصح و قال : ال ورده ابن اجلوزي يف " الواهيات "ابلضعف و بني سببه املناوي يف شرحه فقال : أ
 : ال يتابع عليه .(  324) قلت : و متام كالم ابن اجلوزي " العلل املتناهية "  بن عبيد البصري جمهول.

: رواه أبو حفص بن (  100/  2) و أما قول املنذري يف " الرتغيب "  " اللسان ". قره احلافظ عليه يفو أ
 شاهني يف" فضائل رمضان " و قال : حديث غريب جيد اإلسناد .

 ففيه نظر من وجهني :
نسخة  رمضان " له يف فإىن قد راجعت " فضائلاألول : ثبوت هذا النص يف كتاب ابن شاهني املذكور ، 

حديث  مطلقا ، مث إنىن مل أره تكلم على هرية بدمشق ، فلم أجد احلديث فيهاملكتبة الظاخطية جيدة يف 
" ائل جريربن عيسى املقدسي يف " فضمث رأيت احلديث رواه أمحد  مما أورده فيه بتصحيح أو تضعيف.واحد 

اإلسناد ل : حديث غريب جيد هذا الوجه و قال : رواه أبو حفص بن شاهني و قا من(  2/  24/  2) 
ذكر ذلك يف  فلعل ابن شاهنيران مما جىن فيه إال بزكاة الفطر! و معناه ال يرفع إىل اهلل عز وجل بغف قال:

 .زایدات على اليت وقفت عليها ان " أو يف نسخة أخرى منه ، فيهاغری " فضائل رمض
ث اجلودة مع للحدي فأىناهني فهو تساهل منه ، و إال اآلخر : على افرتاض ثبوت النص املذكور عن ابن ش

روي من  و افظ ابن حجر العسقالين كما سبق.احل به كما قال ابن اجلوزي ، و تبعه جهالة راويه و قد تفرد
/  12) ، و ابن عساكر (  323) و عنه ابن اجلوزي يف " العلل "(  121/  5) حديث أنس أخرجه اخلطيب 

لرمحن قلت : و عبد ا عثمان بن عمر عنه مرفوعا. نة بن الوليد حدثين عبد الرمحن بعن بقي ( 2/  235
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ه : ابن اجلوزي أنه البكراوي الذي قال أمحد في ظاهر أنه من شيوخ بقية اجملهولني، و زعمهذا مل أعرفه و ال
مث إن احلديث  فهو من طبقة بقية.ه  (  159) متأخر الوفاة مات سنة  طرح الناس حديثه مردود ، فإن هذا

ها مل طر، فمن مل خيرجصدقة الف قبول صوم رمضان متوقف على إخراج الداللة على أن لو صح لكان ظاهر
عيد جدا عن املقدسي ب، و التأويل الذي نقلته آنفا عن به ال أعلم أحدا من أهل العلم يقول ، ويقبل صومه

ن بعض أ، و أان أعلم أقول هذا التصحيح، و احلديث ليس بصحيح. التأويل فرع أن ، علىظاهر احلديث
ن أ ، و ذلك من التساهل الذي كنا نطمع يفرمضان ا احلديث على الناس كلما أتى شهراملفتني ينشر هذ

 يقعوا فيه هم أنفسهم ! حيذروا الناس منه فضال عن أن
 ، و من صلى" من أحدث و مل يتوضأ فقد جفاين، و من توضأ و مل يصل فقد جفاين -13

 ، و لست برب جاف " به فقد جفيتهفلم أج، و من دعاين و مل يدعين فقد جفاين
 .موضوع

)کسی که بی وضو شد و وضو نگرفت،يقيناً به من جفا کرده است،و کسی که وضو گرفت و مناز 
خنواند،به من جفا کرده است،وکسی که مناز خواند و از من چيزی خنواست،به من جفا کرده است، و  

 (متجفا کننده نيس یخداوندمن کسی که من را خبواند و جوابش را ندهم به او جفا کرده ام و قطعاً 
و الصالة ، دل على وضعه أن الوضوء بعد احلدثو مما ي و غریه.(  1) قاله الصغاين  رمحه اهلل:قال األلباين 

 و هذا ال ": "فقد جفايناجبات لقوله، و احلديث يفيد أهنما من الو املستحبات بعد الوضوء إمنا ذلك من
 .مور املستحبة كما ال خيفىيقال يف األ

 ج البيت و مل يزرين فقد جفاين " " من ح -21
 موضوع .

 )کسی که حج کند و من را زایرت نکند قطعا به من جفا کرده است(
" األحاديث ، و أورده الصغاين يف(  233/  3) قاله احلافظ الذهيب يف " امليزان "  رمحه اهلل:قال األلباين 
 .( 42 ) صيف األحاديث املوضوعة " اجملموعةو كذا الزركشي و الشوكاين يف " الفوائد ( 1) ص املوضوعة " 

 رفوعا.م عن ابن عمر أو جده قال: حدثنا مالك عن انفع: و آفته حممد بن حممد بن النعمان بن شبل قلت
        ابن اجلوزي يف  ، و عنه(  33/  2) ، و ابن حبان يف " الضعفاء " (  2430/  3) أخرجه ابن عدي 
 ، قال ابنو عن األثبات ابملقلوابت قاال : أييت عن الثقات ابلطامات و(  213/  2) " املوضوعات " 

فاء و مما يدل على وضعه أن ج حممد بن حممد بن النعمان. : قال الدارقطين : الطعن فيه من اجلوزي عقبه
ون سلم يك، و عليه فمن ترك زایرته صلى اهلل عليه و كفرا عليه وسلم من الكبائر إن مل يكن النيب صلى اهلل

 رته، ذلك ألن زایة كاحلج و هذا مما ال يقوله مسلميستلزم أن الزایرة واجب مرتكبا لذنب كبری و ذلك
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كيف املستحبات ، ف إهنا ال تتجاوز عند العلماء حدودصلى اهلل عليه وسلم و إن كانت من القرابت ف
  !عنه ؟ يكون اتركها جمافيا للنيب صلى اهلل عليه وسلم و معرضا

 مويت كان كمن زارين يف حيايت "  حج فزار قربي بعد" من  -15
 موضوع .

)کسی که حج کند و بعد از مرگم به زایرت قرب من بيايد مثل اين است که در حال حيامت من را زایرت  
 کرده است(
 / 1) و يف " األوسط " (  2/  203/  3) أخرجه الطرباين يف " املعجم الكبری " رمحه اهلل: قال األلباين 

      و الدارقطين يف " سننه " و ابن عدي يف " الكامل "من " زوائد املعجمني : الصغری و األوسط " (  2/  121
كلهم (  2/  94) عشر من املشيخة البغدادية "  و السلفي يف " الثاين(  241/  9) و البيهقي (  235) ص 

رفوعا به و ن عمر مجماهد عن عبد اهلل بالليث بن أيب سليم عن  ن طريق حفص بن سليمان أيب عمر عنم
 :هذا سند ضعيف جدا، و فيه علتان : وقلت " و صحبين ". زاد ابن عدي :

 األخرى : أن حفص بن سليمان هذا و هو القاريء .بن أيب سليم فإنه كان قد اختلط األوىل : ضعف ليث
ك احلديث و " : مرتو   " التقريبأشار إليه احلافظ ابن حجر بقوله يف و يقال له الغاضري ضعيف جدا كما

 : كذابي ، و قال ابن خراشقال فيه ابن معني : كان كذااب كما يف " كامل " ابن عد ذلك ألنه قد
يف ، و و قال : و هو ضع ال الطرباين و ابن عدي و البيهقييضع احلديث و قد تفرد هبذا احلديث كما ق

 .و عامة حديثه غری حمفوظ ساق احلديث يف أحاديث أخرى له: قال ابن عدي بعد أن
 من الفقری املتعفف أاب العيال " " إن اهلل حيب عبده املؤ  -20

 .ضعيف
 )خداوند بنده مؤمن فقری عفيف عياملند را دوست دارد(

 من طريق محاد(  311) ص و العقيلي يف " الضعفاء " (  925/  2) أخرجه ابن ماجه رمحه اهلل: قال األلباين 
قال  و مرفوعا. لقاسم بن مهران عن عمران بن حصنيابن عيسى ، حدثنا موسى بن عبيدة ، أخربين ا

و  و مرتوك.موسى بن عبيدة و ه من عمران بن حصني ، رواه عنهالعقيلي يف ترمجة القاسم : ال يثبت مساعه 
: فللحديث علتان تبينتا يف  قلت عيف.و قال : هذا إسناد ض(  2/  293) أقره البوصریي يف " الزوائد " 

قال  ،لثة : و هي جهالة ابن مهران هذاو له علة اث مها االنقطاع و ضعف ابن عبيدة. كالم العقيلي و
عيف، و قال احلافظ: ض ،و هي محاد بن عيسى و هو الواسطي .و علة رابعةجمهولاحلافظ يف " التقريب " :

 .(  241قم ) ر  عفه السخاوي أيضا يف " املقاصد "املناوي و ض العراقي : سنده ضعيف كما نقله لذلك قال
ضل رواية حممد بن الف نقلت : و قد وجدت للحديث طريقا أخرى و لكنه ال يزداد هبا إال ضعفا ، ألنه م

) دي ، أخرجه ابن عقوله : " أاب العيال " ن سریين عن عمران بن حصني به دونعن زيد العمي عن حممد ب
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نكتبه إال من حديث و قال : غريب من حديث حممد بن سریين ، مل  ( 232/  2) أبو نعيم و (  1/  259
 عمران و االنقطاع بني األوىل : د ثالث علل أيضا :: و يف هذا السنقلت الفضل بن عطية. زيد و حممد بن

الثانية : زيد  بيه.رواه عبد اهلل بن أمحد عن أخالفا ملا  ه مل يسمع منه كما قال الدارقطين، فإنابن سریين
و هو كذاب كما قال الفالس و الثالثة : حممد بن الفضل بن عطية  العمي و هو ابن احلواري، ضعيف.

  .غریه
 بدين العجائز "  " عليكم -21

 .ال أصل له
 بر مشا ابد پریوی از دين پری زانن()

 و أورده(  3 )كذا قال يف " املقاصد " و ذكره الصغاين يف " األحاديث املوضوعة " رمحه اهلل:  قال األلباين 
 بقال ابن طاهر يف " كتا يه وسلم ! و قال خمرجه العراقي:مرفوعا إليه صلى اهلل عل(  13/  3) الغزايل 

 إليه من رواية صحيحة و ال سقيمة، على أصل يرجع : تداوله العامة، و مل أقف له(  911) رقم التذكرة " 
  .ه وسلمعمر عن النيب صلى اهلل عليعبد الرمحن البيلماين عن أبيه عن ابن  حىت رأيت حديثا حملمد بن

 اء " و النس هواء ، فعليكم بدين أهل البادية" إذا كان يف آخر الزمان ، و اختلفت األ -22
 موضوع.

 گون گردد،به دين ابديه نشينان و زانن بپيونديد(  )هرگاه آخر الزمان شود و گرايش ها گونه
بن عمر ا ين الذي يف سنده ( له عن أبيه عنقال ابن طاهر : و ابن البيلماين ) يعرمحه اهلل: قال األلباين 

 "فاءلوجه رواه ابن حبان يف " الضعقال احلافظ العراقي : و هذا اللفظ من هذا ا نسخة كان يتهم بوضعها.
 و منه(  231/  1) : من طريق ابن حبان أورده ابن اجلوزي يف " املوضوعات " قلت البيلماين.يف ترمجة ابن 

و ضعيف ، و احلارثي و ه الرمحن البيلماين حممد بن احلارثتبني أن فيه علة أخرى ، ألن راويه عن ابن عبد 
ظ ، مث قال ابن اجلوزي: ال ه غری حمفو و عامة ما يروي و قال:(  2/  253) ديث ابن عدي يف ترمجته أورد احل

ذا و إمنا يعرف ه، ه كذلك حدث عن أبيه بنسخة موضوعة، و شيخبشيء يصح ، حممد بن احلارث ليس
و زاد عليه فقال: (  131/  1) و أقره السيوطي يف " الآليلء املصنوعة "  عبد العزيز. من قول عمر بن

احلمل  :قلت عجائبه. مليزان " : هذا احلديث منيف " ا حممد بن احلارث من رجال ابن ماجه ، و قال قلت:
الف ابن البيلماين ، خبقد وثقه بعضهم ن احلارث، فإن هذافيه على ابن البيلماين أوىل من احلمل فيه على اب

 داود عن ابن ت أابذهبت إليه بعض األئمة ، فقال اآلجرى : سأل ق على توهينه، و قد أشار إىل مافإنه متف
: مشهور لبزارا بندار قال : ما يف قليب منه شيء، البلية من ابن البيلماين، و قال ين عنبلغ احلارث فقال:
أعله و به  فثبت أن آفة احلديث من ابن البيلماين . هذه األحاديث من ابن البيلماين، و إمنا أتيتليس به نأس

 وع .حديث موضالقاري:قاصد "، و قال الشيخ علي و كذا السخاوي يف " امل احلافظ ابن طاهر كما تقدم،
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ته أن يصونه يف مقدم الصغری " مع تعهده مث أليس من العجائب أن يورد السيوطي هذا احلديث يف " اجلامع
لى ، و مع إقراره ابن اجلوزي عالبيلماين مع أن احلديث فيه ذاك الكذاب ابنمما تفرد به كذاب أو وضاع 

فإنه أورده (  1/  131) اق أيضا يف " تنزيه الشريعة " ذلك ابن عر  عليه ابلوضع ؟! و قد أقرمها علىحكمه 
 .ملقدمةا ه و مل خيالف فيه كما نص عليه يفاألول " الذي يورد فيه ما حكم ابن اجلوزي بوضع يف " الفصل

 سرعة املشي تذهب هباء املؤمن " "  -23
 .منكر جدا

 تند راه رفنت وقار مؤمن را از بني ميربد()
 يف.وکلها ضع و قد روي من حديث أيب هريرة و ابن عمر و أنس و ابن عباس. اهلل:رمحه قال األلباين 

تماوات كأن متباطئا م ن يرون أن الكمال أن ميشي املسلمو لعل هذا احلديث من افرتاء بعض املتزهدين الذي
وَن َعَلى اأْلَْرضِّ َهْواًن مَيْشُ َوعَِّباُد الرَّمْحَنِّ الَّذِّيَن ) *ة ليست مرادة قطعا بقوله تعاىل :به مرضا ! و هذه الصف

قار من ، قال احلافظ ابن كثری يف تفسریها : هوان : أي بسكينة و و  *(َوإَِّذا َخاطََبُهُم اجْلَاهُِّلوَن قَاُلوا َساَلًما
ميشون بغری  هؤالء فإهنم ، فأما *(َوال متَْشِّ يفِّ األْرضِّ َمَرًحا) *جربية و ال استكبار ، كقوله تعاىل :  غری

يد ولد رایء ، فقد كان سو ليس املراد أهنم ميشون كاملرضى تصنعا و ار و ال مرح و ال أشر و ال بطر.استكب
 بعض كأمنا تطوى األرض له ، و قد كره  الصالة و السالم إذا مشى كأمنا ينحط من صبب و آدم عليه

 ابلك أأنت مريض ؟ : مارأى شااب ميشي رويدا ، فقالالسلف املشي بتضعف ، حىت روى عن عمر أنه 
 . بقوة ، و إمنا املراد ابهلون هنا : السكينة و الوقار  ، فعاله ابلدرة و أمره أن ميشي: ال ای أمری املؤمننيقال

وسلم كان إذا مشى  ن عباس : أن النيب صلى اهلل عليهمن حديث اب(  3034) رقم و قد روى اإلمام أمحد 
سنده صحيح ، و له شاهد عن سيار أيب  و  زوائده (  2351) رواه البزار مشى جمتمعا ليس فيه كسل ، و 

 .(  335/  1) احلكم مرسال ، رواه ابن سعد 
 اختالف أميت رمحة " "  -24

 ال أصل له .

 ()اختالف امت من موجب رمحت است
 قال السيوطي يف حىتو لقد جهد احملدثون يف أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا ،  رمحه اهلل:قال األلباين 

، إذ يلزم منه  و هذا بعيد عنديكتب احلفاظ اليت مل تصل إلينا! " اجلامع الصغری " : و لعله خرج يف بعض  
نقل املناوي  و عتقاده.وسلم ، و هذا مما ال يليق مبسلم ا األمة بعض أحاديثه صلى اهلل عليهأنه ضاع على 

 ى سند صحيح و ال ضعيف و العل احملدثني، و مل أقف لهعروف عند : و ليس مبعن السبكي أنه قال
 .موضوع
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مث إن معىن هذا احلديث  (. 2/  52) ق تفسری البيضاوي " و أقره الشيخ زكرای األنصاري يف تعليقه على " 
(  14/  9) يف " اإلحكام يف أصول األحكام "  لعالمة ابن حزممستنكر عند احملققني من العلماء ، فقال ا

اق االختالف رمحة لكان االتفو هذا من أفسد قول يكون ، ألنه لو كان  أشار إىل أنه ليس حبديث: بعد أن
يف  و قال ختالف ، و ليس إال رمحة أو سخط.ما ال يقوله مسلم ، ألنه ليس إال اتفاق أو ا سخطا، و هذا

ن من آاثر هذا احلديث و إ .(  11) أيت يف كالمه املذكور عند احلديثمكان آخر : ابطل مكذوب ، كما سي
ولون االشديد الواقع بني املذاهب األربعة ، و ال حي ن املسلمني يقرون بسببه االختالفالسيئة أن كثریا م

ولئك اهلل عنهم ، بل إن أ و السنة الصحيحة ، كما أمرهم بذلك أئمتهم رضي أبدا الرجوع هبا إىل الكتاب
ينها من مبا ب ئع متعددة ! يقولون هذا مع علمهما هي كشرامذاهب هؤالء األئمة رضي اهلل عنهم إمن لریون

، املوافق له للدليل، و قبول البعض اآلخر فيق بينها إال برد بعضها املخالفاختالف و تعارض ال ميكن التو 
ن اهلل عز ل على أنه ليس م! و هو وحده دليوا إىل الشريعة التناقضنسب و هذا ما ال يفعلون! و بذلك فقد

* تِّالفًا َكثِّریًا(َوَلْو َكاَن مِّْن عِّْندِّ َغرْیِّ اهللَِّّ َلَوَجُدوا فِّيهِّ اخْ )*: يتأملون قوله تعاىل يف حق القرآنكانوا  وجل لو
 ه شريعة متبعة، و رمحة منزلة ؟ جعل تالف ليس من اهلل، فكيف يصح إذنفاآلية صرحية يف أن االخ

 نجوم ، نأيهم اقتديتم اهتديتم " " أصحايب كال -22
  موضوع.

 د ستارگانند؛به هرکدام که اقتدا کنيد هدايت می ایبيد()اصحامب مهانن
/  1)  و ابن حزم يف " اإلحكام "(  51/  2) رواه ابن عبد الرب يف " جامع العلم " رمحه اهلل: قال األلباين 

أيب سفيان عن جابر   عن األعمش عنمن طريق سالم بن سليم قال : حدثنا احلارث بن غصني(  32
قال ابن  و حجة ألن احلارث بن غصني جمهول. عبد الرب : هذا إسناد ال تقوم بهمرفوعا به ، و قال ابن 

الم بن ، و سأبو وهب الثقفي ضعيف، و احلارث بن غصني هذا هو حزم : هذه رواية ساقطة ، أبو سفيان
ليم سقلت : احلمل يف هذا احلديث على سالم بن منها بال شك.سليمان يروي األحاديث املوضوعة و هذا 

قال  خراش : كذاب ، و أوىل فإنه جممع على ضعفه ، بل قال ابن -الطويل  و يقال : ابن سليمان و هو -
ما ، بل هو صدوق ك و أما أبو سفيان فليس ضعيفا كما قال ابن حزم روى أحاديث موضوعة. ابن حبان:

ن و احلارث بن غصني جمهول كما قال اب خرج له مسلم يف " صحيحه ".، و أ" التقريب "  قال احلافظ يف
أمحد : ال يصح هذا ابن حبان يف " الثقات " ، و هلذا قال  كذا قال ابن عبد الرب و إن ذكره  حزم ، و

: ( 23/  1)  ان "و أما قول الشعراين يف " امليز  .( 2/  155/  10) " املنتخب " البن قدامة احلديث كما يف
تلفت ، فباطل و هراء ال ي مقال عند احملدثني ، فهو صحيح عند أهل الكشف هذا احلديث و إن كان فيهو 

ؤدي إىل ي صوفية مقيتة ، و االعتماد عليها ذلك ألن تصحيح األحاديث من طريق الكشف بدعة إليه!
ن يكون  أ -إن صح  -سن أحواله تصحيح أحاديث ابطلة ال أصل هلا ، كهذا احلديث ألن الكشف أح
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مة من ، و من كل ما ال نسأل اهلل السال ،كالرأي، و هو خيطيء و يصيب، و هذا إن مل يداخله اهلوي
و روي حنوه عن ابن  ( 433)و سيأيت برقم أيب هريرة بلفظ : " مثل أصحايب "و روي احلديث عن  يرضيه.

 عمر بن اخلطاب و ابنه عبد اهلل.عباس و 
تاب ك اهلل فالعمل به، ال عذر ألحدكم يف تركه، فإن مل يكن يفا أوتيتم من كتاب " مهم -21

النجوم  نزلةأصحايب مب ، إنمين ماضية، فما قال أصحايب، فإن مل يكن سنة اهلل، فسنة مين ماضية
 رمحة " لكم  ، و اختالف أصحايبمت به اهتديتم، فأيها أخذيف السماء

 موضوع.
 يست،نيد و برای هيچ کس عذری در ترک آن به آن عمل کن)هر چه که از کتاب خدا به مشا رسيده ابيد 

اگر در کتاب خدا نبود به سنت حتمی عمل کنيد،و اگر سنتی از من ایفت نشد به آنچه اصحامب می  
عمل مناييد؛زيرا اصحامب به منزله ستارگان در آمسانند،به هر کدام متسک کنيد هدايت ایفته ايد.و  گويند

 محت است(اختالف اصحامب برای مشا ر 
 و من قبله أبو العباس(  43) ص أخرجه اخلطيب يف " الكفاية يف علم الرواية " رمحه اهلل: قال األلباين 

، و الديلمي ( 192)  و عنه البيهقي يف " املدخل " رقممن نسخيت ،  142األصم يف الثاين من حديثه رقم 
عن الضحاك عن  بن أيب كرمية عن جويربمن طريق سليماان(  2/  319/  3) ، و ابن عساكر (  39/  4) 

 / 1/  2) قلت : و هذا إسناد ضعيف جدا : سليمان بن أيب كرمية قال ابن أيب حامت ابن عباس مرفوعا.
سائي الدارقطين و الن و جويرب هو ابن سعيد األزدي ، مرتوك ، كما قالعن أبيه : ضعيف احلديث.(  133

بيهقي عباس ، و قال الو الضحاك هو ابن مزاحم اهلاليل مل يلق ابن  و ضعفه ابن املديين جدا. و غریمها،
جلملة و احلديث أورد منه ا ضعيفة، مل يثبت يف هذا إسناد. ، و أسانيدهحديث متنه مشهور عقبه : هذا

و أورده السيوطي بتمامه يف أول رسالته " جزيل  ( 29 / 1) األخریة احلافظ العراقي يف " ختريج اإلحياء " 
 و قي يف " املدخل " مث قال العراقي: و إسناده ضعيف.من رواية البيه اختالف املذاهب " واهب يفامل

 ضوع" املقاصد " و لكنه مو  ل جويرب ، و كذلك قال السخاوي يفالتحقيق أنه ضعيف جدا ملا ذكران من حا
ر إليها: يف هذا املشاالة فإذا عرفت هذا فمن الغريب قول السيوطي يف الرس من حيث معناه ملا تقدم و أييت.

لك من معجزاته ، و ذ ابختالف املذاهب بعده يف الفروع، ، منها إخباره صلى اهلل عليه وسلمفوائد احلديث
يف األخذ  جعله رمحة ، و التخيری للمكلف ، و رضاه بذلك و تقريره عليه حيثألنه من اإلخبار ابملغيبات 

  انقش ، و ما ذكره من التخيری ابطل ال ميكن ملسلم أنفيقال له : أثبت العشر مث . نأيها شاء ...
و انظر  فى .كما ال خي إىل التحلل من التكاليف الشرعية يلتزم القول و العمل به على إطالقه ألنه يؤدي

اهجهانبوري الش ، تعلم أن تصحيح الشيخ مهدي حسن و مما سبق .(  13) لكالم على احلديث اآليت ا
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إنه حديث مشهور ليس بصحيح بل  و قوله :(  3) ص " السيف اجمللى على احمللى "  هلذا احلديث يف كتابه
 .( 33) ت ، و له مثله كثری فانظر احلديثخمالف ألقوال أهل العلم هبذا الفن كما رأي هو

 وم فأيهم أخذمت بقوله اهتديتم " " إمنا أصحايب مثل النج -23
  موضوع.

 ويد(ستارگان آمسانند،پس به  گفته هر کدام از آهنا اقتدا کنيد هدايت می ش)به راستی که اصحامب به منزله 
 و عنه ابن حزم من طريق أيب شهاب احلناط عن(  50/  2) ذكره ابن عبد الرب معلقا رمحه اهلل: قال األلباين 

/  31) "  " املنتخب من املسندا به ، و قد وصله عبد بن محيد يفمحزة اجلزري عن انفع عن ابن عمر مرفوع
من طريق (  2/  11/  4) و رواه ابن بطة يف " اإلابنة "  محد بن يونس حدثنا أبو شهاب به،: أخربين أ(  1

 قال ابن عبد الرب : و هذا إسناد ال يصح ، و ال يرويه عن انفع من حيتج به . ، مثآخر عن أيب شهاب به
عامة مروایته موضوعة ،  رقطين : مرتوك، و قال ابن عدي:قال الدا قلت : و محزة هذا هو ابن أيب محزة ،

د ساق قاملتعمد هلا ، و ال حتل الرواية عنه ، و  د عن الثقات ابملوضوعات حىت كأنهو قال ابن حبان : ينفر 
: فقد ظهر أن هذه (  33/  1) قال ابن حزم  أحاديث من موضوعاته هذا منها. له الذهيب يف " امليزان "

اهلل عليه وسلم :  ىمكذوبة ، ألن اهلل تعاىل يقول يف صفة نبيه صل ية ال تثبت أصال ، بل ال شك أهنارواال
لشريعة حقا  ا ن كالمه عليه الصالة و السالم يف، فإذا كا *إِّْن ُهَو إِّالَّ َوْحٌي يُوَحى(، َوَما يَ ْنطُِّق َعنِّ اهْلََوى ) *

َوَلْو َكاَن )*:  فال خيتلف فيه لقوله تعاىل و ما كان من اهلل تعاىلبال شك ، كله و واجبا فهو من اهلل تعاىل 
َواَل *) قوله : ، و قد هنى تعاىل عن التفرق و االختالف ب*مِّْن عِّْندِّ َغرْیِّ اهللَِّّ َلَوَجُدوا فِّيهِّ اْختِّالفًا َكثِّریًا(

ضي اهلل عنهم و ر  ئل من الصحابة،فمن احملال أن أيمر رسوله صلى اهلل عليه وسلم ابتباع كل قا(*تَ َناَزُعوا
و  اخلمر حالال اقتداء بسمرة بن جندب ، فيهم من حيلل الشيء ، و غریه حيرمه ، و لو كان ذلك لكان بيع

نأيب طلحة ، و حراما اقتداء بغریه منهم ، و لكان ترك الغسل من  لكان أكل الربد للصائم حالال اقتداء
 أيب أيوب و أيب بن كعب و حراما اقتداء بعائشة و ابن عمربعلي و عثمان و طلحة و  اإلكسال واجبا

بة و امث أطال يف بيان بعض اآلراء اليت صدرت من الصح مروى عندان ابألسانيد الصحيحة. و كل هذا
 : فكيف جيوز(  31/  1) يف حياته صلى اهلل عليه وسلم و بعد مماته ، مث قال  أخطأوا فيها السنة ، و ذلك

ف : و إمنا الفرض علينا حتت ابب ذم االختال(  14/  9) و قال قبل ذلك تقليد قوم خيطئون و يصيبون ؟! 
ى اهلل عليه صل اإلسالم ، و ما صح عن رسول اهلل جاء به القرآن عن اهلل تعاىل الذي شرع لنا دين اتباع ما

وم ب أن يراعى أصال ، و قد غلط قجي فصح أن االختالف ال وسلم الذي أمره اهلل تعاىل ببيان الدين ...
نجوم نأيهم لعن النيب صلى اهلل عليه وسلم : " أصحايب كا الختالف رمحة ، و احتجوا مبا رويفقالوا : ا

 قال : و هذا احلديث ابطل مكذوب من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية . اقتديتم اهتديتم " ،
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ى عنه ، و هو أن أيمر مبا هنأنه صلى اهلل عليه وسلم مل جيز و الثاين :  ها : أنه مل يصح من طريق النقل.أحد
 اهلجرة ، و يف فسره ، و كذب عمر يف أتويل أتولهالسالم قد أخرب أن أاب بكر قد أخطأ يف تفسری  عليه

ن عليه السالم الذي ال جيوز البتة أن يكو  ال املمتنعخطأ أاب السنابل يف فتيا أفىت هبا يف العدة ، فمن احمل
ى اهلل عليه و حاشا له صلفيكون حينئذ أمر ابخلطأ تعاىل اهلل عن ذلك ،  ر ابتباع ما قد أخرب أنه خطأ.مأي

تباع من أيمران اب أخرب أهنم خيطئون ، فال جيوز أن هذه الصفة ، و هو عليه الصالة و السالم قد وسلم من
قات ، يح ألهنم رضي اهلل عنهم كلهم ثفهذا صح خيطيء ، إال أن يكون عليه السالم أراد نقلهم ملا رووا عنه

، بل قوله  ال يقول الباطلو الثالث : أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  ن أيهم نقل ، فقد اهتدى الناقل.فم
طلع اجلدي ، فأم م ن أراد جهةو تشبيه املشبه للمصيبني ابلنجوم تشبيه فاسد و كذب ظاهر ، ألنه م احلق،

ا فاحشا ، و ليس كل النجوم يهتدى هب ل قد ضل ضالال بعيدا و أخطأ خطأبجهة مطلع السرطان مل يهتد ، 
نقل  و ك احلديث و سقوطه وضوحا ضرورای.كذب ذل يق ، فبطل التشبيه املذكور و وضحيف كل طر 

على احلديث فقال : و قال ابن  ، و به ختم كالمه و أقره(  2/  139) خالصته ابن امللقن يف " اخلالصة " 
  .خرب مكذوب موضوع ابطل مل يصح قط حزم :
 من عرف نفسه فقد عرف ربه " "  -23

  .ال أصل له
 )کسی که خود را بشناسد،خدا را خواهد شناخت(

 : قال أبو املظفر بن السمعاين :(  153) ص قال يف " املقاصد " للحافظ السخاوي رمحه اهلل: قال األلباين 
و نقل ت.إنه ليس بثاب رازي من قوله و كذا قال النووي:بن معاذ الال يعرف مرفوعا و إمنا حيكي عن حيىي 

/  2) يف " القول األشبه "  كالم النووي هذا و أقره ، و قال(  203) ص السيوطي يف " ذيل املوضوعات " 
ص  )و نقل الشيخ القاري يف " موضوعاته " حلديث ليس بصحيح.: هذا امن " احلاوي للفتاوى " ( 391

على  يف " الرد -س صاحب القامو  -و قال العالمة الفریوز أابدي ابن تيمية أنه قال : موضوع .عن (  33
ه جيعلون ديث النبوية ، على أن أكثر الناس: ليس من األحا(  2/  33) ق الشيخ ابن عريب "  املعرتضني على

 إنسان اعرف ایئيليات : " اإلسرا ، و ال يصح أصال، و إمنا يروي يفحديثا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
، و مع ذلك فقد ألف بعض  قلت : هذا حكم أهل االختصاص على هذا احلديث نفسك تعرف ربك ".

اإلسالمية يف  فاملتأخرين من احلنفية رسالة يف شرح هذا احلديث ! و هي حمفوظة يف مكتبة األوقا الفقهاء
خاصة أيضا موجودة يف املكتبة  يف رسالة " حلب ، و كذلك شرح أحدهم حديث : " كنت كنزا خمفيا ...

ن ، و ذلك مما يدل على أ(  1023) كما سيأيت  مع أنه حديث ال أصل له أيضا(  139) املذكورة برقم 
نقيتها مما  خدمة السنة و تاالستفادة من جهود احملدثني يف -األسف الشديد  مع –هؤالء الفقهاء مل حياولوا 

  .وضوعة يف كتبهم ، واهلل املستعانحاديث الضعيفة و املفيها ، و لذلك كثرت األ أدخل
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 أدبين ريب فأحسن أتدييب " "  -25
 ضعيف.

 )خداوند مرا به هبرتين حنو ادب کرده است(
 : معناه صحيح ، و لكن(  331/  2) قال ابن تيمية يف " جمموعة الرسائل الكربى " رمحه اهلل: قال األلباين 

وأورده  .( 30 / 1) ال يعرف له إسناد اثبت ، و أيده السخاوي و السيوطي فراجع " كشف اخلفاء " 
 .(18)والفتين يف "تذكرة املوضوعات"  (2121)الشوكاين يف "الفوائد اجملموعة" 

 ول اهلل ...رس : أشهد أن حممداعند قول املؤذن " مسح العينني بباطن أمنليت السبابتني -30
                                  "له شفاعته صلى اهلل عليه وسلمإخل و أن من فعل ذلك حلت 

  .ال يصح
سول اهلل ... سپس دو انگشت )ابوبکر صديق رضی اهلل عنه( در هنگام گفنت أشهد أن حممد ر )

س عمل هر کاهبام)شصت( را می بوسيد و دو چشم خود را به وسيله آن مسح می کرد، و پيامرب فرمود 
 ابوبکر را اجنام دهد شفاعت من در قيامت برايش روا خواهد شد(

قال ابن  ا. عنه مرفوعرواه الديلمي يف " مسند الفردوس " عن أيب بكر رضي اهللرمحه اهلل: قال األلباين 
كذلك قال و  (  5) ص  " األحاديث املوضوعة " للشوكاين طاهر يف " التذكرة " : ال يصح ، كذا يف

 .السخاوي يف " املقاصد "
 كم فإهنا على الصراط مطاایكم " " عظموا ضحاای -31

 .ال أصل له هبذا اللفظ
قرابنی های خود را ارج بنهيد،زيرا مشا بر آن)حيواهنای( قرابنی شده سوار شده و از صراط عبور می  )

 کنيد(
اعيل الشيخ إمسقال ابن الصالح : هذا حديث غری معروف و ال اثبت ، نقله رمحه اهلل: قال األلباين 

و أسنده  و زاد: قلت:(  2/  114) يف " الكشف " و من قبله ابن امللقن يف " اخلالصة "  العجلوين
: و سنده قلت القوية السمينة. دل " عظموا " أي : ضحوا ابلثمينةصاحب الفردوس بلفظ " استفرهوا " ب

 .جداضعيف 
 حسنات األبرار سيئات املقربني " "  -22

 .ابطل ال أصل له
                                      (خوبيهاى نيكان براى مقربني درگاه حق، بدى و گناه بشمار مى رود)

بلفظ : قال القائل الصادق : (  44/  4) و قد أورده الغزايل يف " اإلحياء "  رمحه اهلل:قال األلباين 
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املصنف قال : قال  : ينظر إن كان حديثا ، فإن(  131 - 149/  4) حسنات األبرار .. " ، قال السبكي "
حلافظ رجه اقلت : الظاهر أن الغزايل مل يذكره حديثا ، و لذلك مل خي القائل الصادق ، فينظر من أراد.

ويف ، و قد الص إىل أنه من قول أيب سعيد اخلراز " ختريج أحاديث اإلحياء " و إمنا أشار الغزايل العراقي يف
ابن عساكر يف ترمجته كما يف  و كذا(  1/  130/  2) الصفوة "  أخرجه عنه ابن اجلوزي يف " صفوة

قلت : و ممن عده حديثا ، الشيخ  ك.و ليس كذل قال : و عده بعضهم حديثا(  393/  1) الكشف " "
وي أنه صلى : فقد ر (  1/  12) ق كتابه " الظل املورود "  ه قال يفمد بن حممد الشافعي فإنأبو الفضل حم

 ه ألن ذلكإن كانت مقصودة من -فذكره ، و ال يشفع له أنه صدره بصيغة التمريض  اهلل عليه وسلم قال :
ذا قلت : مث إن معىن ه فال. -كهذا   -ا فيما ال أصل له إمنا يفيد فيما كان له أصل و لو ضعيف ، و أم

و إمنا  ،أبدا مهما كانت منزلة من أتى هبا ألن احلسنة ال ميكن أن تصری سيئةغری صحيح عندي ،  القول
، مثل حجلائزة اليت ال توصف حبسن أو قبهبا إذا كانت من األمور ا لف األعمال ابختالف مرتبة اآلتنيختت

و مع ذلك  الح،ت يف سبيل اإلصزة ألهنا كاناليت أتى هبا إبراهيم عليه السالم ، فإهنا جائ الكذابت الثالث
اس صلى اهلل أهال ألن يشفع يف الن فقد اعتربها إبراهيم عليه السالم سيئة ، و اعتذر بسببها عن أن يكون

 سيئة ابلنظر إىل أن ىلو أما اعتبار احلسنة اليت هي قربة إىل اهلل تعا لى نبينا و سائر إخواهنما أمجعنيعليه و ع
شيخ ل قفت على كالم مطول يف هذا احلديث ، فمما ال يكاد يعقل ، مث و منه من املقربني الذي صدرت

لم ، و ال صلى اهلل عليه وس فوظا عمن قوله حجة ، ال عن النيباإلسالم ابن تيمية قال فيه : هذا ليس حم
الناس و له معىن صحيح و قد حيمل على معىن  ئمتها و إمنا هو كالم لبعضعن أحد من سلف األمة و أ

( 299ص  - 291 ) صوبة اإلطالع عليه فلریاجعه يف رسالته يف الت مث أفاض يف بيان ذلك فمن شاءد، فاس
  الرسائل " حتقيق صديقنا الدكتور حممد رشاد سامل رمحه اهلل تعاىل . من " جامع

 لكن أنسى ألشرع "  " أما إين ال أنسى ، و -33
 .ابطل ال أصل له

 برده می شود برای اينکه تشريع کنم(فراموش منيکنم و از ایدم )اما من 
صلى اهلل  جمزوما بنسبته إليه(  33/  4) و قد أورده هبذا اللفظ الغزايل يف " اإلحياء " رمحه اهلل: قال األلباين 

 يوجد يف قال ابن عبد الرب : الو  : ذكره مالك بالغا بغری إسناد، عليه وسلم فقال العراقي يف " خترجيه "
و و قال أب محزة الكناين : إنه مل يرد من غری طريق مالك ، كذا قالرسال ال إسناد له ، و  املوطأ " إال م"

 طال حبثي عنه و سؤايل عنه لألئمة و احلفاظ فلم أظفر به و ال مسعت عن أحد أنه طاهر األمناطي : و قد
 قلت : فالعجب من ابن عبد الرب كيف طلبة احلديث أنه وقع له مسندا. ظفر به ، قال : و ادعى بعض

/  1)  ظرالنيب صلى اهلل عليه وسلم يف غری موضع منه ، فان يف " التمهيد " جازما بنسبته إىليورد احلديث 
عن مالك أنه بلغه أن (  111/  1) قلت : احلديث يف " املوطأ " ؟ !  ( 134 / 10و  103/  9و  100
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      فقول املعلق على " زاد املعاد " " إين ألنسى أو أنسى ألسن " . : صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل
افظ ألنه كما ترى بالغ ال إسناد له ، و لذلك قال احل و إسناده منقطع ليس بصحيح بداهة ،(  231/  1) 

م سلو ظاهر احلديث أنه صلى اهلل عليه و  : ال أصل له .(  209/  1) وطأ " امل فيما نقل الزرقاين يف " شرح
لصحيحني " و اليشرع ، و على هذا فهو خمالف ملا ثبت يف "  بباعث البشرية و إمنا ينسيه اهللال ينسى 

 مسعود مرفوعا : " إمنا أان بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروين " ، و ال غریمها من حديث ابن
و القصد أنه ال  و التعليم ، البيانعليه وسلم حكم و فوائد من ينايف هذا أن يرتتب على نسيانه صلى اهلل 

ته هلذا صلى اهلل عليه وسلم هلذا احلديث الباطل ! ملعارض سيان الذي هو من طبيعة البشر عنهجيوز نفي الن
  احلديث الصحيح .

 خری من سبعني ركعة بال عمامة "  " ركعتان بعمامة -34
 موضوع .

 عت بدون عمامه است()دو رکعت مناز اب عمامه هبرت و افضلرت از هفتاد رک
 أورده السيوطي يف " اجلامع الصغری " برواية الديلمي يف " مسند الفردوس " عنرمحه اهلل: قال األلباين 

شد الذي قبله ، ألنه أ اديث املوضوعة " كما صنع ابحلديثجابر ! و كان حقه أن يورده يف " ذيل األح
اوي يف هذا و قال املن ابلوضع أوىل و أحرى . عليهمبالغة يف فضل الصالة ابلعمامة من ذاك فكان احلكم 

 لطريقه و عنه تلقاه الديلمي ، فلو عزاه إىل األص رواه عن جابر أيضا أبو نعيم و من"شرح اجلامع " : و 
: ليس  قال : قال النسائيعبد الرمحن ، أورده الذهيب يف " الضعفاء " و  لكان أوىل ، مث إن فيه طارق بن

 عجالن ذكره البخاري " يف الضعفاء " ، و قال احلاكم : سيء احلفظ و من مث حممد بن بقوى عن
ثله هذا عل مبقلت : حممد بن عجالن ثقة حسن احلديث ، فال ي السخاوي : هذا احلديث ال يثبت . قال

 عبد الرمحن اثنان أحدمها البجلي الكويف روى عن سعيد بن املسيب و حنوه ، و هو احلديث ، و طارق بن
 : ال و حنوه قال الذهيب زي يروي عن العالء بن عبد الرمحنمن رجال الشيخني و اآلخر القرشي احلجا ثقة

ره هو املراد و ليس األول ألنه يف طبقته و ذك هذا يكاد يعرف ، قال النسائي : ليس ابلقوي ، فالظاهر أن
ند احلديث  أنين مل أقف على سو يؤسفين علة احلديث و إال فمن دونه . ابن حبان يف " الثقات " فلعله هو

 أاب نعيم رواه أيضا ، و مل أجده يف " البغية يف ترتيب أحاديث مع أن املناوي ذكر فيما تقدم أن ألنظر فيه
ن رجب مث رأيت خبط احلافظ اب بن الصديق الغماري فاهلل أعلم . عبد العزيز بن حممد يخاحللية " للش

 ننصه : سئل أبو عبد اهلل يعين أمحد بن حنبل ع ما(  2/  33) شرحه على الرتمذي  احلنبلى يف قطعة من
يب صلى اهلل نقيل له : روى شيئا عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة عن ال شيخ نصييب يقال : حممد بن نعيم

 . " صالة بعمامة أفضل من سبعني صالة بغری عمامة " ، قال : هذا كذاب ، هذا ابطل عليه وسلم :
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     ا سيأيتفخرجته فيم يث ممن دون طارق بن عبد الرمحن ،مث رأيت رواية أيب نعيم ، فتأكدت أن آفة احلد
 .(  9155) برقم 
 " ن يف البصر" النظر إىل وجه املرأة احلسناء و اخلضرة يزيدا -39

 موضوع .
 ديدن زن خوبروی و سبزه بينايی را فزون ميکند()

 من(  101/  4) و عنه الديلمي (  202 - 201/  3) أخرجه أبو نعيم يف " احللية " رمحه اهلل: قال األلباين 
يك حدثنا جعفر أيب فد بن حبيب بن سالم املكي حدثنا ابنطريق أمحد بن احلسني األنصاري حدثنا إبراهيم 

سني ، لكن احلأمحد بن إبراهيم هذا مل أجد من ترمجه و كذا الراوي عنه  ن حممد عن أبيه عن جابر مرفوعا.ب
سالم املكي و  إال أنه قال : حدثنا إبراهيم بن(  231) ابن يعقوب عن أيب الشيخ يف " التاريخ "  اتبعه حممد

و نعيم أيضا  حبيب بن سالم به ، رواه أب البوراين قال : حدثنا إبراهيم بناتبعه أيضا حممد بن أمحد القاضي 
و روي عن (  259/  1) و البوراين هذا ترمجه اخلطيب  ( 111 / 1) كما ذكره السيوطي يف " الآليلء " 

يخ قلت : فالظاهر أن إبراهيم ش .به ، و لكنه حيدث عن شيوخ ضعفاء فيه : ال نأس الدارقطين أنه قال
زان " فهو آفة هذا احلديث و قد ذكره الذهيب يف " املي البوراين يف هذا احلديث من أولئك الشيوخ الضعفاء

قلت : و  .أيب فديك به ، و قال : خرب ابطل عبد الرمحن أيب الفضل بسنده عن ابن نيف ترمجة حممد ب
هذا احلديث و حنوه من وضع  ، و قال ابن القيم :(  3) ص أورده الصغاين يف " األحاديث املوضوعة " 

       ي يفز اجلو  قلت : و هو و ما بعده مما سود به السيوطي " اجلامع الصغری " و قد أورده ابن الزاندقة .
  " املوضوعات " و لكن بلفظ آخر و هو .

 جه احلسن" الو  رة ، و إىل املاء اجلاري، و إىل: النظر إىل اخلضثالثة يزدن يف قوة البصر"  -31
 موضوع .

 )سه چيز چشم را قوت ميدهد:ديدن سبزه،آب جاری و روی خوب(
من طريق وهب بن وهب القرشي (  113/  1) أورده ابن اجلوزي يف " املوضوعات " رمحه اهلل: قال األلباين 

ابن  قال و مرفوعا. ن احلسني عن جده علي بن أيب طالبجعفر بن حممد الصادق عن أبيه عن علي ب عن
نأن له طرقا أخرى (  113 - 119/  1) و تعقبه السيوطي يف " الآليلء "  اجلوزي : ابطل ، وهب كذاب.

د تقدم و ق ابن عمرو و بريدة و عائشة و جابراحلديث هبا عن درجة الوضع ، مث ساقها من حديث  ييرق
قلت : و كل من هذه الطرق فيها ضعيف أو  اخلدري و ابن عباس موقوفا عليه.قبل هذا و أيب سعيد 

ديث و ما احل هذاالكالم جدا فاكتفيت ابإلشارة ، و احلكم على  و متهم ، و بيان ذلك مما يطول بهجمهول أ
محه اهلل يف ر  ل ابن القيمقبل معناه أقوى من احلكم عليه به من جهة اإلسناد ، فقد قا يف معناه ابلوضع من

بيان  احلديث موضوعا ، مث ذكر يف ننبه على أمور كلية يعرف هبا كونرسالته " املنار " : فصل : و حنن 
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: : فصل (  105) ص يف " خامتة املوضوعات " قال  جدا نقلها عنه الشيخ على القاري ذلك فصوال قيمة
زدن يف البصر: :" ثالثة ي ل ال يشبه كالم الصحابة كحديثكالم األنبياء ب و منها أن يكون احلديث ال يشبه

د بن بل سعي ا جيل عنه أبو هريرة و ابن عباسإىل اخلضرة ، و الوجه احلسن " ، و هذا الكالم مم النظر
عارض بني قلت : ال ت. شيخ القاري نأنه ضعيف ال موضوعو تعقبه ال أمحد و مالك. سيب و احلسن ، بلامل

 .األمثلة موضوع متنا ، و قد سبق هلذا بعض قوليهما فهو ضعيف سندا
 ن حدث حديثا فعطس عنده فهو حق " " م -33
 .ابطل

 )کسی که سخنی بگويد و مهان موقع عطسه کند،آن سخن حق است(
و الطرباين  و كذا الرتمذي احلكيم و أبو يعلى(  2/  143) أخرجه متام يف " الفوائد "  اهلل:رمحه قال األلباين 

 يرةأيب الزاند عن األعرج عن أيب هر  طريق بقية عن معاوية بن حيىي عن يف " األوسط " و ابن شاهني من
 قال : ابطل تفرد به ني مثمن طريق ابن شاه(  33/  3) " املوضوعات "  مرفوعا ، و أورده ابن اجلوزي يف

و تعقبه   مرتوك.و عبد اهلل املديين أبو علي عن أيب الزاند،و ليس بشيء ، و اتبعه عبد اهلل بن جعفر  معاوية
و بعضها موقوفة ، مث إن بعضها يف  ها ، بعضها مرفوعةنأحاديث أورد(  231/  2) السيوطي يف " الآليلء " 

(  33 - 31) ص و أما قول النووي رمحه اهلل يف فتاويه  صح.اس مطلقا فال يصلح شاهدا لو فضل العط
يه، و ن إال بقية بن الوليد فمختلف ف، كل رجاله ثقات متقنو إسناده جيد حسن بعد أن عزاه أليب يعلى:

 .ىي الشاميابن حي و هو يروي هذا احلديث عن معاوية ،ة حيتجون بروايته عن الشامينياحلفاظ و األئم أكثر
ال النسائي معنعنا و قد ق من أوهامه رمحه اهلل فإن بقية معروف ابلتدليس و قد رواه عن معاويةقلت : فهذا 

واحد : كان مدلسا فإذا قال : عن فليس حجة ،  نا و أخربان فهو ثقة ، و قال غریو غریه : إذا قال :حدث
بقية ذو  يب مث قال : والذهليست نقية فكن منها على تقية ، ذكره  هلذا قال أبو مسهر : أحاديث بقيةو 

يتفرد به  " الآليلء " أنه مل إال فالظاهر من كالم السيوطي يف ، أقول هذا لبيان حال بقية وو مناكری غرائب
و بجدا قال ابن معني : هالك ليس بشيء ، و قال أ ه ضعيفعن معاوية ، فعلة احلديث هو معاوية هذا فإن

هلقل بن محد : يروي عنه ا، و قال احلاكم أبو أالنسائي: ليس بثقةو قال  حامت : ضعيف يف حديثه إنكار،
قي و هكذا اب قال الساجي: ضعيف احلديث جدا، ، وري أحاديث منكرة شبيهة ابملوضوعةالزه زاید عن

لة احلديث انصرف النووي عن ع فه ليس فيهم من وثقه ، فانظر كيفأقوال األئمة كلها متفقة على تضعي
محه اهلل وهم ر ! فلوال أن النووي عليه يف هذا احلديث أحد يدافع عن بقية مع أنه مل حيمل خذاحلقيقية ، و أ

 حيىي هذا ابلثقة و اإلتقان ، و قد علم أنه متفق على تضعيفه ! و احلديث رواه ملا جاز له أن يصف
: رواه (  95/  3) " " اجملمع  شرح املناوي " و قال اهليثمي يف البيهقي أيضا و قال : إنه منكر ، كما يف "

، و  ىصلى اهلل عليه وسلم إال هبذا اإلسناد و أبو يعل وسط " و قال : ال يروى عن النيبالطرباين يف " األ
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: سألت أيب (  342/  2) علل " و هو ضعيف ، و قد قال ابن أيب حامت يف " ال فيه معاوية بن حيىي الصديف
 : عليه وسلم صلى اهلل عن النيب.حيىي عن أيب الزاند معاوية بنحديث رواه داود بن رشيد عن بقية عن  عن

كذب ، فبعد شهادة مثل هذا اإلمام  ه فهو حق " ؟ قال أيب : هذا حديث" من حدث حبديث فعطس عند
لضعف أو احماولتهم إنقاذ إسناد هذا احلديث من الوضع إىل  ، فما يفيد املتساهلني النقاد أنه حديث كذب

 تتفق مع قواعد احلديث يف شيء ، و ما أحسن ما قاله احملقق ابن القيم رمحه اهلل اوالت الاحلسن ألهنا حم
و إن صحح بعض  : و هذا احلديث(  103   101) ص  فيما نقله عنه الشيخ القاري يف " موضوعاته "

جل ر عمله ، و لو عطس مئة ألف  ألان نشاهد العطاس و الكذب يعمل الناس سنده فاحلس يشهد بوضعه ،
 ادةحيكم بصحته ابلعطاس ، و لو عطسوا عنده بشه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل عند حديث يروي

 يكن يف اده إذا صح و ملو الزركشي من قبل و غریمها بقوهلم : إن إسن رجل مل حيكم بصدقه ، و تعقبه هو
عفه و يشهد اإلمام ضقلت : أىن إلسناده الصحة و فيه من اتفقوا على  أيابه وجب تلقيه ابلقبول. العقل ما

حلديث لكان ا ابن القيم فيما سبق و لو صح هذا ! مث العقل أيابه كما بينهحديثه هذا كذب ؟ أبو حامت نأن
عند أئمة احلديث زورا و   نأنه حق و صدق، و لو كانميكن احلكم على كل حديث نبوي عطس عنده 

   .ما ال يقوله فيما أظن أحدو هذا  ؟كذاب
 الزان يورث الفقر " "  -33
 .ابطل

 )زان مايه فقر است(
ن أمحد بن عبد الرمحن بن أخي ع(  2/  3) رواه القضاعي يف " مسند الشهاب "   رمحه اهلل:قال األلباين 

 بن عمر اهللعبد  م عن جماهد عنقال أخربان عمي قال أنبأان املاضي بن حممد عن ليث بن أيب سلي وهب
ي بن املاض ضعف ليث بن أيب سليم ، و األخرى قلت : و هذا سند واه ، و له علتان : األوىل مرفوعا.

 ي" اجلامع " لرواية القضاعي و البيهق يث كما تقدم ، و عزاه السيوطي يفحممد و هو جمهول ، منكر احلد
 ، و يف إسناده املاضي بن حممد .البيهقي : رواه( 150/  3) " الرتغيب "  عن ابن عمر، و قال املنذري يف
و قال (  432/  1) "ريق ابن عدي و هذا يف " الكامل من ط(  313/  4) قلت : هو عنده يف " الشعب " 

/  1 )قلت : و احلديث رواه ابن أيب حامت يف " العلل "  أحاديث منكرة منها هذا احلديث. الذهيب : له
د عن هشام عن ليث بن عن حرملة عن ابن وهب عن املاضي بن حممو حدثنا  : مسعت أيب(  411 - 410

ديث ابطل ح سلم قال : فذكره ، قال أيب : هذاجماهد عن ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه و  أيب سليم عن
/  395 ) ذي يف " مفتاح املعاين "قلت : مث وجدت له متابعا ، فقال أبو بكر الكالاب ، و ماضي ال أعرفه.

ان عن عن حس أمحد بن حرب القاسم بن عباد حدثنا عباد حدثنا: حدثنا عبد اهلل بن حممد حدثنا (  2
ليث فرفعه ، موقوف وهم فيه القلت : فاحنصرت علة احلديث يف الليث و لعل أصله  إمساعيل عن ليث به.
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إایك  ای مكحول ريق مكحول الشامي قال يل ابن عمرمن ط(  259/  2) رواه ابن حبان يف " الثقات ، فقد
مسند  " بيهقي يف " الشعب " و الديلمي يفمث وجدت له طريقا آخر أخرجه ال و الزان فإنه يورث الفقر.

ابن صاحل بن هاينء و هو ثقة  مها من طريق احلاكم عن شيخه حممدكال  الغرائب (  2/  55/  2) الفردوس " 
ثنا دالبخاري حدثنا احلسن بن علي الصفار ح إمساعيل د بن سهل بن مالك حدثين حممد بنقال حدثنا أمح

قلت : و هذا إسناد حسن لوال أنين مل  ن عجالن عن انفع عن ابن عمر به.اب أبو خالد األمحر حدثنا حممد
المي ع، فمن كان عنده علم عنهما فليتفضل إبابن مالك سن بن علي بن صفار و أمحد بن سهلأعرف احل

 .يث شاهد و لكنه واهو للحد مشكورا و جزاه اهلل خریا.
 قوا فإن الطالق يهتز له العرش " " تزوجوا و ال تطل -35

 .موضوع
 )ازدواج کنيد ولی طالق ندهيد،زيرا به خاطر طالق عرش اهلی به لرزه در می آيد(

 / 2) و من طريقه ابن اجلوزي  ( 151/  12) أخرجه اخلطيب يف " اتريخ بغداد "  رمحه اهلل:قال األلباين 
   بأيب طال يف ترمجة عمرو بن مجيع عن جويرب عن الضحاك عن النزال بن سربة عن علي بن ( 233

و  قلت : و هو كذاب .عن األثبات مرفوعا ، و قال : عمرو كان يروي املناكری عن املشاهری و املوضوعات
و  . يصح: الأعله ابن اجلوزي و قال  و هبذا ،و جويرب ضعيف جدا و تقدم له شيء قد تقدم له أحاديث ،

/  2) و أقر ابن اجلوزي السيوطي يف " الآليلء "  .(  3) ص احلديث أورده الصغاين يف " املوضوعات " 
رواية ابن عدي يف " اجلامع الصغری " الذي اشرتط يف مقدمته أن  فالعجب منه كيف أورده من(  135

/  1 )العجلوين يف " الكشف " كذاب أو وضاع ! و أعجب من هذا استدراك الشيخ  يصونه مما تفرد به
سند ضعيف ب على حكم الصغاين عليه ابلوضع بقوله : لكن عزاه يف " اجلامع الصغری " البن عدي ( 304

بل صح أن النيب صلى  عن علي ! و كيف ال يكون هذا احلديث موضوعا ، و قد طلق مجاعة من السلف
  !ا ؟ه حفصة بنت عمر رضي اهلل عنهماهلل عليه وسلم طلق زوجت

 "  مرات ن قرأها فكأمنا قرأ القرآن عشر، و إن قلب القرآن يس ، مإن لكل شيء قلبا"   -40
 .موضوع

)هر چيزی قلبی دارد و قلب قرآن سوره )يس(است.هر کس آن را خبواند مانند اين است که ده ابر قرآن 
 را خوانده است(

من طريق محيد بن عبد الرمحن (  491/  2) و الدارمي  ( 41/  4) أخرجه الرتمذي رمحه اهلل:  قال األلباين 
مذي : و قال الرت  بن حيان عن قتادة عن أنس مرفوعا احلسن بن صاحل عن هارون أيب حممد عن مقاتل عن

جمهول ، و يف الباب عن أيب بكر  هارون أبو حممدهذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه و 
قلت : كذا يف نسختنا من الرتمذي  أيب هريرة. ده ضعيف و يف الباب عنح ، و إسناالصديق و ال يص
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(  913/  3)  و احلافظ ابن كثری يف " تفسریه " ( 322 / 2) حسن غريب ، و نقل املنذري يف " الرتغيب " 
ب فإن حسنه ، و لعله الصواأنه قال : حديث غريب ليس يف نقلهم عنه أنه  و احلافظ يف " التهذيب "

 ضعيف ظاهر الضعف بل هو موضوع من أجل هارون ، فقد قال احلافظ الذهيب يف ترمجته احلديث
اق له هذا " شهابه " : مث س : أان أهتمه مبا رواه القضاعي يفبعد أن نقل عن الرتمذي جتهيله إایه : قلت 

: سألت أيب حامت البن أيب (  91 - 99/  2) و يف " العلل "  .( 1039) : هو فيه برقم  احلديث ، قلت
 فقال : مقاتل هذا ، هو مقاتل بن سليمان ، رأيت هذا احلديث يف أول كتاب وضعه عن هذا احلديث؟

ن أ -و هو اإلمام احلجة  -قلت : كذا جزم أبو حامت  يمان و هو حديث ابطل ال أصل له.مقاتل بن سل
  ا مقاتل بن حيان كم لدارميابن سليمان مع أنه وقع عندي الرتمذي و ا مقاتال املذكور يف اإلسناد هو

ألزدي ا القضاعي كما سبق و كذا أبو الفتحخطأ من بعض الرواة ، و يؤيده أن احلديث رواه  ، فلعلهرأيت
فظن بعض  ، مل ينسبهعن مقاتل ال:، كذا قده املتقدم عن مقاتل عن قتادة بهمن طريق محيد الرؤاسي بسن

:  ننفسه فإنه ذكر عن وكيع أنه قال يف مقاتل بن حيا األزديان فنسبه إليه ، من هؤالء الرواة أنه ابن حي
اتل بن ل بن حيان مبقكذا قال أبو الفتح و أحسبه التبس عليه مقات ينسب إىل الكذب قال الذهيب:

قلت :  ) و ابن سليمان ، مث قال أبو الفتححيان صدوق قوي احلديث ، و الذي كذبه وكيع ه سليمان فابن
قلت :  ليمان.أنه مقاتل بن س قبه الذهيب بقوله : قلت : الظاهركما ذكرت آنفا ( فتعفساق إسناد احلديث  

ه أعين ابن موضوع قطعا ألن لذهيب و جزم به أبو حامت فاحلديثو إذا ثبت أنه ابن سليمان كما استظهره ا
فه مل أقف عذي و ضمث اعلم أن حديث أيب بكر الذي أشار إليه الرتم كذاب كما قال وكيع و غریه.سليمان  

دثنا عبد ح فيه مث قال : قال أبو بكر البزارحديث أيب هريرة فقال احلافظ ابن كثری : منظور  على متنه و أما
عن أيب  عن عطاء بن أيب رابح حدثنا محيد املكي موىل آل علقمة الرمحن بن الفضل حدثنا زيد بن احلباب

 البزار : ال نعلم رواه إال زيد عن محيد . قال هريرة مرفوعا به دون قوله : " من قرأها ... " مث
ر مل أعرفه ، شيخ البزا التقريب " و عبد الرمحن بن الفضلقلت : و محيد هذا جمهول كما قال احلافظ يف " 

و احلديث مما شان به السيوطي " جامعه " و كذا الشيخ  .(  2304) و حديثه يف " كشف األستار " برقم 
 الذي زعم أنه ال يذكر فيه إال الصحيح من احلديث ! و هيهات فإنه جمرد (194 / 3 )الصابوين " خمتصره "

 ادعاء ! 
 ة ساعة خری من عبادة ستني سنة " " فكر   -41

 .موضوع
 )يک ساعت تفکر هبرت از شصت سال عبادت است(

 اجلوزي يفعنه ابن  و(  42/  253/  1) أخرجه أبو الشيخ يف " العظمة " رمحه اهلل: قال األلباين 
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نا جنيح امللطي حدث عبد اهلل القرشي حدثنا إسحاق بن من طريق عثمان بن(  144/  3) " املوضوعات " 
ء " و شيخه كذاابن ، و تعقبه السيوطي يف " الآليل يب هريرة مرفوعا ، و قال : عثمانعطاء اخلراساين عن أ

لت : مث ق ء " على تضعيفه ، و له شاهد.حيااقتصر العراقي يف " ختريج اإل بقوله : قلت:(  223/  2) 
ابن ميسرة مسعت أنس بن مالك  بسنده إىل سعيد(  41/  2) ساق من رواية الديلمي و هذا يف " مسنده " 

 قلت : هذا مع كونه موقوفا و نة.عبادة ألف س يف اختالف الليل و النهار خری منيقول : تفكر ساعة 
قال الذهيب : مظلم األمر ، و قال ابن حبان :  فهو موضوع أيضا، سعيد بن ميسرة مغايرا للفظ احلديث

قلت : فمثله ال  موضوعات، و كذبه حيىي القطان. روى عن أنس يروي املوضوعات ، و قال احلاكم:
  .ره يف " جامعه "يستشهد به و ال كرامة ! و لذلك فقد أساء بذك

 دين ، و نور السموات و األرض " ل" الدعاء سالح املؤمن ، و عماد ا -42
 .موضوع

 ستون دين و نور آمساهنا و زمني است( دعا اسلحه مؤمن،)
و (  452/  1) و احلاكم (  2/  251) و ابن عدي (  435) أخرجه أبو يعلى رمحه اهلل: قال األلباين 

حدثنا  اهلمداين الزبری حدثنا حممد بن احلسن بن من طريق احلسن بن محاد الضيب ( 1/  2/  4)  القضاعي
ذا رضي اهلل عنه مرفوعا ، و قال احلاكم : ه بن احلسني عن أبيه عن جده عن عليجعفر بن حممد بن علي 

ذا منه هيب و هالتل و هو صدوق يف الكوفيني و وافقه الذ ث صحيح فإن حممد بن احلسن هذا هوحدي
 الذهيب نفسه يف " امليزان " بني علي بن احلسنياألول : أن فيه انقطاعا كما ذكره  خطأ فاحش ألمرين:

هو التل الصدوق كما قال اآلخر : أن حممد بن احلسن اهلمداين هذا ليس  و جده علي بن أيب طالب.
دل على هذا املتقدم و ي مداين الكذاب املذكور يف احلديثو إمنا هو حممد بن احلسن بن أيب يزيد اهل احلاكم،
 أمور :

كذلك أورده   و غریه ، و أن نقل تكذيبه عن ابن معنيسه أورد احلديث يف ترمجته بعد أن الذهيب نف - 1
 " اجلامع " خطأ. مجته ، فإيراد السيوطي احلديث يفابن عدي يف تر 

و فيه حممد بن احلسن  و قال : رواه أبو يعلى(  143/  10) أن احلديث ذكره اهليثمي يف " اجملمع "  - 2
 . بن أيب يزيد و هو مرتوك

ن احلسن شيوخ حممد ب عفر بن حممد ، و إمنا ذكر هذا يفأن حممد بن احلسن التل مل يذكر يف شيوخه ج - 3
 اهلمداين .

رفت لفظة ) الزبری ( حت إليها ابن أيب يزيد ، فالظاهر أنأن التل مل ينسب إىل مهدان ، و إمنا نسب  - 4
  .علمبناء عليه ذهب احلاكم إىل أنه التل فأخطأ واهلل أو  " املستدرك " من ) أيب يزيد (، على بعض الرواة يف
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، (1/  14)  "" الطيورایت الفضيل بن عياض، رواه السلفي يفو اجلملة األوىل من احلديث وردت من كالم 
 .و رويت يف حديث آخر ال يصح

 ة جلار املسجد إال يف املسجد " " ال صال -43
 .ضعيف

 مسجد()مهسايه ی مسجد مناز ندارد مگر در 
من (  93/  3) و البيهقي (  241/  1) و احلاكم (  111) ص أخرجه الدارقطين رمحه اهلل: قال األلباين 

كت عنه مرفوعا ، س  كثری عن أيب سلمة عن أيب هريرةسليمان بن داود اليمامي عن حيىي بن أيب طريق
معني :  قال ابنضعيف جدا ،  قلت : و علته سليمان هذا فإنه م ! و قال البيهقي : و هو ضعيف .احلاك

 ي : من قلت فيه منكر احلديثالبخاري: منكر احلديث ، قال الذهيب : قال البخار  ليس بشيء، و قال
 هلل بنقري املؤذن ، أنبأان عبد امث أخرجه الدارقطين من طريق حممد بن سكني الش فال حتل رواية حديثه.

ال صالة  لفظ عنده : " ملنكدر عن جابر مرفوعا به ، و يفبكری الغنوي ، عن حممد بن سوقة عن حممد بن ا
ذا سند ضعيف من أجل حممد بن سكني، أورده ابن أيب حامت يف و ه .ملن مسع النداء مث مل أيت إال من علة "

: هو  أيب يقول ديث ابللفظ الثاين مث قال : مسعتو ساق له هذا احل(  233/  2/  3)  و التعديل " " اجلرح
 و خربه منكر ، مث ساق له هذا احلديث الذهيب يف " امليزان ": ال يعرفو احلديث منكر ، و قال جمهول ، 
و ابن  (2/21)"الآللئ ي يف السيوطأورده قلت:  .ألول ، مث قال : قال الدارقطين :هو ضعيفابللفظ ا

 .(2/192)اجلوزي يف "العلل املتناهية" 

 لفقراء ، و يف لفظ : املساكني " " اجلمعة حج ا -44
 موضوع.

 )مناز مجعه حج فقرا )و در لفظی ديگر( حج مساکني است(
 و ابن(  35) رقم و القضاعي (  150/  2) رواه أبو نعيم يف " أخبار أصبهان " رمحه اهلل: قال األلباين 

أيضا ابللفظ الثاين (  33)  األول ، و ابن زجنويه و القضاعي عن ابن عباس ابللفظ(  132/  11) عساكر 
شرحه : و رواه احلارث بن أيب أسامة ، أخرجوه كلهم من  جلامع الصغری " و قال املناوي يفأيضا كما يف " ا

ده ال احلافظ العراقي : سناهلامشي عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس ، ق حديث عيسى بن إبراهيم
قال  و مرتوك. ن مجع : هو منكر احلديث،هذا و قال ع" يف ترمجة عيسى و أورده يف " امليزان ضعيف،

 السخاوي : مقاتل ضعيف ، و كذا الراوي عنه .
ي فلم ترتيب السيوط أما اللفظ األول و هو الثاين يف قلت : هذا الكالم إمنا هو على اللفظ الثاين ، و

يع " الظاهر من صن طريقهما واحد و هو ء فلعله اكتفى بذلك إشارة إىل أنيتكلم عليه املناوي بشي
 فإنه أورده ابللفظني مث قال : و يف سنده مقاتل ضعيف . و لعله تبع فيه أصله " املقاصد "الكشف " 



31 
 

عنه عيسى بن  ، و أما الراوي(  113)  احلديث قلت : أما مقاتل فكذاب كما تقدم نقله عن وكيع يف
أن احلديث من رواية الكذاب  ما دامو النسائي : منكر احلديث فإبراهيم فضعيف جدا ، قال البخاري 

و (  3ص  )ذكره الصغاين يف " األحاديث املوضوعة "  وطي أن ينزه منه الكتاب ! و هلذافكان الالئق ابلسي
 " املوضوعات " و أقره السيوطي نفسه لكن بلفظ آخر ، و هو :من قبله ابن اجلوزي يف

 ء أميت ، و اجلمعة حج فقرائها " " الدجاج غنم فقرا -49
 موضوع .

 مرغ،گوسفند فقریان امت من است،ومناز مجعه حج آهناست()
) " اجملروحني " من رواية ابن حبان يف(  3/  3) أورده ابن اجلوزي يف " املوضوعات " رمحه اهلل: قال األلباين 

 ابن عبيد اهلل الرازي عن ابن أيب النيسابوري عن هشام -حممش  -زيد من طريق عبد اهلل بن (  50/  3
ه ، و حيتج بقال ابن حبان : ابطل ال أصل له ، و هشام ال  انفع عن ابن عمر مرفوعا مث قال:ذئب عن 

ء " و أقره السيوطي يف " الآليل ل فيه على حممش كان يضع احلديث.كذب ، و احلم قال الدارقطين : هذا
: بقوله: قلت ( 2/  231) عراق فتعقبه يف " تنزيه الشريعة "  ا ابن، و أمم يتعقبه بشيء البتةفل ( 23/  2) 

 أعلم . احلديث: هذا غری صحيح، و اهلل الذهيب يف " طبقات احلفاظ " على قوله بعد إيراد اقتصر احلافظ
ة ، و هو كونه لوضعه ظاهر  األول : أن علة احلديث املقتضية قلت : و هذا التعقب ال طائل حتته لسببني ،

 نأنه حديث كذب ، و ابن حبان ببطالنه . و ال سيما أنه قد صرح الدارقطين رواية هذا الوضاع ، من
ة موضوع ، مرادفة لكلم وعا بل كثریا ما تكون هذه اللفظةو اآلخر أن قوله : ال يصح ، ال ينايف كونه موض

الرازي  ديثا آخر يف ترمجةأورد هذا احلديث و ح ملا سبق ، و ألن الذهيب نفسه قد و هي هنا هبذا املعىن
 10 ) الذهيب : قلت : كالمها ابطل ، و وصف هذا اخلرب يف " النبالء " ذا من رواية ابن حبان عنه مث قاله
لضعفاء " : إهنما حديثان ( عنه أنه قال يف " ا 113/  1و نقل املناوي )  نأنه : ال حيتمل . ( 443/ 

  .ع احلديث خالفا ملا ظنه ابن عراقضفتبني أن الذهيب من القائلني بو  موضوعان.
 " إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فال ينظر إىل فرجها فإن ذلك يورث العمى " -41

 موضوع.
 )وقتی يکی از مشا اب مهسر ای مملوک خويش نزديکی کرد به فرج او نگاه نکند که مايه کوری است(

(  1/  44) من رواية ابن عدي (  231/  2) أورده ابن اجلوزي يف " املوضوعات "  رمحه اهلل:قال األلباين 
: قال  ابن اجلوزي طاء عن ابن عباس مرفوعا، مث قالهشام بن خالد حدثنا بقية عن ابن جريج عن ع عن

يسقطون الضعفاء من حديثه و  كذابني و يدلس ، و كان له أصحاب  ابن حبان : كان بقية يروي عن
 جريج مث دلس عنه ، و هذا موضوع . ، فيشبه أن يكون هذا من بعض الضعفاء عن ابن يسوونه
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" العلل " عن أبيه ، قال احلافظ ابن : و كذا نقل ابن أيب حامت يف(  130/  2) قال السيوطي يف " الآليلء " 
ن بقية ع خالدالنظر " أن بقي بن خملد رواه عن هشام بن  ذكر ابن القطان يف " كتاب أحكام حجر : لكن

 فما بقي فيه إال التسوية ، قال : و قد خالف ابن اجلوزي ابن الصالح فقال : إنه قال : حدثنا ابن جريج ،
 و احلديث أخرجه البيهقي يف " سننه " من الطريقني اليت عنعن فيها بقية و اليت جيد اإلسناد ، انتهى.

 صرح فيها ابلتحديث ، واهلل أعلم .
عن أبيه عن هشام  ( 259/  2) و كذا ابن أيب حامت (  2/  259/  13) ابن عساكر  قلت : و كذلك رواه

علنا نذكرمها ني آخرين لهبذا اإلسناد حديث عن بقية حدثنا ابن جريج به ، ساقه ابن أيب حامت بعد أن روى
هذه الثالثة  :ابلتحديث خطأ من الراوي عنه هشام فقال : و قال أيب  ، و أشار إىل أن تصريح بقيةفيما بعد

و مل  ،هؤالء أنه يقول يف كل حديث حدثناموضوعة ال أصل هلا ، و كان بقية يدلس ، فظن  األحاديث
ثقات  ترمجة هشام : يروي عن يفتقدوا اخلرب منه ، و أقره الذهيب يف " امليزان " و جعله أصل قوله يف

ق العيد كم على احلديث ابلوضع ابن دقياجلوزي يف احل الدماشقة ، لكن يروج عليه ، و كأنه هلذا تبع ابن
 / 143) ، و قال عبد احلق يف " أحكامه " (  2/  113) " خالصة البدر املنری "  صاحب " اإلمام " كما يف

من طريق  ( 1 / 133/  13) ال يعرف من حديث ابن جريج ، و قد رواه ابن عساكر يف مكان آخر (  1
 هشام بن عمار هلشام بن خالد ، أم ه ، فال أدري هذه متابعة منهشام بن عمار عن بقية عن ابن جريج ب

تعلم أن قول ابن الصالح : إنه جيد اإلسناد غری  أن قوله : عمار حمرف عن خالد كما أرجح ، و منه
 هللو مل ينتبه هلذه العلة الدقيقة اليت نبهنا عليها اإلمام أبو حامت جزاه ا صواب و إنه اغرت بظاهر التحديث

اعدة له خمالف لق أ يف تقوية هذا احلديث فإنه فيها، و من الغرائب أن ابن الصالح مع كونه أخط خریا
كر األعصار فليس ألحد أن يصحح ! كما ذ  ، و هي أنه انقطع التصحيح يف هذهوضعها هو مل يسبق إليها 

 ة احلديثاالتباع ألئمبل الواجب عنده احلافظ العراقي (  بشرح 13) ص مقدمة علوم احلديث " ذلك يف " 
 خالف هذا األصل هنا ، فصحح حديثا يقول فيه احلافظان اجلليالن أبو حامت الرازي الذين سبقوا ! فما ابله

لى و النظر الصحيح يدل ع. وطي كعادته فذكره يف " جامعه "! و خالف السيو ابن حبان : إنه موضوع ؟
لزوج أن ل ابب حترمی الوسائل فإذا أابح اهلل تعاىل ماع منحترمی النظر ابلنسبة للجبطالن هذا احلديث ، فإن 
 مينعه من النظر إىل فرجها ؟ ! اللهم ال ، و يؤيد هذا من النقل حديث عائشة جيامع زوجته فهل يعقل أن

رين حىت أقول : فيباد ه وسلم من إانء بيين و بينه واحدقالت : كنت أغتسل أان و رسول اهلل صلى اهلل علي
احلديث جواز النظر ، و يؤيده رواية ابن  ان و غریمها ، فإن الظاهر من هذايل ، أخرجه الشيخدع يل دع 
ء فقال عطا الرجل ينظر إىل فرج امرأته ؟ فقال : سألت طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن حبان من

ص يف جواز : و هو ن(  250/  1)  احلديث مبعناه ، قال احلافظ يف " الفتح " سألت عائشة فذكرت هذا



32 
 

ال أو اجلماع ساالغت الرجل إىل عورة امرأته و عكسه ، و إذا تبني هذا فال فرق حينئذ بني النظر عند نظر
 .فثبت بطالن احلديث

 " حق الولد على الوالد أن حيسن امسه و حيسن أدبه " -43
 موضوع .

 تربيت کند()حق فرزند بر پدر اين است که انمی زيبا برايش انتخاب کند و او را خوب 
 1 / 32/  9 )رواه أبو حممد جعفر بن حممد بن احلسني السراج القاري " يف الفوائد " رمحه اهلل: قال األلباين 

 21ورقة  4) ج مسموعاته "  و حممد بن عبد الواحد املقدسي و هو الضياء يف " املنتقى من ( 53من جمموع 
ابن الفضل عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس  حممد من طريق حممد بن عيسى قال حدثنا(  101جمموع  1/ 

 .ضعيف جدا، و أما أبوه فكان ثقة أعلم رواه إال حممد بن الفضل و هو مرفوعا ، و قال القاري : غريب ال
ديث أمحد : حديثه ح ، و قالبة ابلكذب، و قال الفالس: كذابقلت : حممد بن الفضل رماه ابن أيب شي

 و احلديث أورده وك كما قال الدارقطين و احلاكم.هو املدائين و هو مرت و حممد بن عيسى  .أهل الكذب
املصنف أن  املناوي بقوله : و قضية تصرف اية البيهقي يف " الشعب " فتعقبه" من رو اجلامع السيوطي يف"

 انتهى. : حممد بن الفضل بن عطية ضعيف مبرة، بل قالخبالفه البيهقي خرجه ساكتا عليه و األمرخمرجه 
لت : و مل يتفرد ق مرتوك. لضعفاء ": قال الدارقطين: ضعيففيه أيضا حممد بن عيسى املدائين قال يف " او 

من طريق جبارة قال : حدثنا حممد بن  ( 934/  3) يف " أحكام القرآن " به فقد رواه أبو بكر اجلصاص 
حلديث ع له ابن منری : يوضابن معني : كذاب ، و قال ا لكن جبارة هذا هو ابن املغلس قالالفضل به ، 

 فریويه و ال يدري ! 
 " من أهل حبجة أو عمرة من املسجد األقصى إىل املسجد احلرام غفر له ما تقدم من -43

 ، أو وجبت له اجلنة " و ما أتخرذنبه 
 ضعيف .

کسی که نيت حج ای عمره کند و سپس از مسجد االقصی به طرف مسجد احلرام راه بيفتد،متام گناهان  )
 گذشته و آينده اش خبشيده ميشود ای اينکه هبشت بر او واجب ميشود(

) ص  و الدارقطين(  239   234/  2) و ابن ماجه (  239/  1) أخرجه أبو داود رمحه اهلل: قال األلباين 
قال ابن القيم  أم سلمة مرفوعا. من طريق حكيمة عن(  255/  1) و أمحد (  30/  9) و البيهقي (  232
قلت : و علته عندي  إسناده غری قوي. : قال غری واحد من احلفاظ:(  234/  2) هتذيب السنن "يف " 

و قد نبهنا مرارا على ما يف (  159/  4)  هورة ، و مل يوثقها غری ابن حبانحكيمة هذه فإهنا ليست ابملش
ولة ، يعين عند قريب ": مقبا قال يف " التاحلافظ فلم يوثقها و إمن ه من التساهل ، و هلذا مل يعتمدهتوثيق

ملنذري فأعله ا ول ، هذا وجه الضعف عندي، و أماو ليس هلا متابع هاهنا فحديثها ضعيف غری مقب املتابعة
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  متنه و إسناده اختالفا كثریا.الرواة يف : و قد اختلف(  239/  2) ابالضطراب فقال يف" خمتصر السنن " 
مث إن املنذري كأنه نسي  .(  239/  4)  " نيل األوطار " كما يفابالضطراب احلافظ ابن كثری   و كذا أعله

 : رواه ابن ماجه إبسناد صحيح !  ( 120 -/  115/  2) هذا فقال يف" الرتغيب و الرتهيب " 
ال مث إن احلديث ق ضطراب ، و جهالة حكيمة عندان ؟!و أىن له الصحة و فيه ما ذكره هو و غریه من اال

ص من قلت : كال ، بل داللته أخ امليقات. يدل على جواز تقدمی اإلحرام على الشوكاين :السندي و تبعه 
ا ت ، و أماملقدس خاصة أفضل من اإلحرام من املواقي إمنا يدل على أن اإلحرام من بيت ذلك ، أعين أنه

 بل السالم " " ساإلحرام من املواقيت املعروفة و هو األفضل كما قرره الصنعاين يف غریه من البالد فاألصل
فبيت املقدس   ديث ، أما و هو مل يصح كما رأيت،، و هذا على فرض صحة احل(  215 - 213/  2) 

 .ه قبل حديثكغریه يف هذا احلكم ، ملا سبق بيان
 " احلجر األسود ميني اهلل يف األرض يصافح هبا عباده " -45

 منكر.
 اب بندگانش مصافحه ميکند()حجر األسود دست راست خدا در زمني است که اب آن 

و  ( 2/  13) و ابن عدي  ( 2/  224/  1) أخرجه أبو بكر بن خالد يف " الفوائد "  رمحه اهلل:قال األلباين 
/  2) اجلوزي يف " الواهيات "  و عنه ابن(  323/  1) و اخلطيب  ( 1/  3/  2) ابن بشران يف " األمايل " 

بر مد بن املنكدر عن جاأبو معشر املدائين عن حم الكاهلي ، حدثنايق إسحاق بن بشر من طر (  544/  34
نكرة ، أحاديث م يروي عن مالك و غریه من الرفعاء ذكره اخلطيب يف ترمجة الكاهلي هذا و قال : مرفوعا.

ارون و أبو و قد كذبه أيضا موسى بن ه تكذيبه عن أيب بكر بن أيب شيبة،مث ساق له هذا احلديث مث روى 
      عداد من يضع احلديث ، و كذا قال الدارقطين كما يف : هو يفو قال ابن عدي عقب احلديث زرعة ،

 و قال املناوي متعقبا على السيوطي حيث زي : ال يصح ، و أبو معشر ضعيف.اجلو  " امليزان " ، و زاد ابن
عريب: و قال ابن ال صح،: قال ابن اجلوزي : حديث ال ي و ابن عساكر ه يف "اجلامع" من رواية اخلطيبأورد

و هو ثقة  كويف ،مث وجدت للكاهلي متابعا ، و هو أمحد بن يونس ال طل فال يلتفت إليه.اب هذا حديث
 من طريق أيب علي األهوازي ، حدثنا أبو عبد اهلل حممد بن جعفر ( 2/  50/  19)  أخرجه ابن عساكر

يه جرحا و ال و مل يذكر ف ترمجة الكالعي هذا ، ، أورده يف ابن عبيد اهلل الكالعي احلمصي بسنده عنه به
ث على كل حال ، مث رأيت ابن قتيبة أخرج احلدي لي األهوازي متهم ، فاحلديث ابطلتعديال ، لكن أبو ع

موقوفا عليه ، و عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن ابن عباس  ( 1 / 103/  3) يف " غريب احلديث " 
 ضعيف جدا ، فإن إبراهيم هذا و هو اخلوزي مرتوك كما قال أمحدكان يف سنده  الوقف أشبه و إن

   و الطرباين يف ( 2333) بن عمرو رواه ابن خزمية و النسائي ، لكن روي احلديث بسند آخر ضعيف عن ا
ص  )و لذا ضعفه البيهقي يف " األمساء "  ال : تفرد به عبد اهلل بن املؤمل، و ق(  2/  33/  1) " األوسط " 
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ن يسكت ، و إذا عرفت ذلك ، فمن العجائب أ(  123/  2)  و هو خمرج يف " التعليق الرغيب "(  333
ل ما روي عن ابن الفاعوس و يتأو (  139   134/  3) يف " ذيل الطبقات "  عن احلديث احلافظ ابن رجب

، و تالم و التقبيلاالس حملة "، نأن املراد بيمينه أنه أنه كان يقول : " احلجر األسود ميني اهلل حقيق احلنبلي
ان يغنيه و ك ،فيه ما يوهم الصفة الذاتية أصال و ليس ،حقيقة يف هذه الصورة و ليس جمازاأن هذا املعىن هو 

رع التصحيح كما ألن التفسری ف ، و أنه ال داعي لتفسریه أو أتويلهضعف احلديث عن ذلك كله التنبيه على
 .الخيفى

 السرج" و تخذين عليها املساجدعليه وسلم زائرات القبور و امللعن رسول اهلل صلى اهلل "-90
 ضعيف.

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زانىن را که به زایرت قربها مي روند و آجنا را مسجد قرار مي دهند و بر )
 (ن مي کنند، لعن و نفرين کرده استآهنا چراغ و مشع و غریه روش

 و التمام ، أخرجه أصحاب السنن األربعة إال ابن ماجه و ابن أيب شيبة هبذا السياقرمحه اهلل: قال األلباين 
/  134/  3) و الطرباين  ( 1/  30/  3) و البغوي يف حديث علي بن اجلعد  ( 140/  4) يف " املصنف " 

ا و كذ(  33/  4) ( و البيهقي  334/  1و احلاكم )  ( 1/  94) و أبو عبد اهلل القطان يف " حديثه "  ( 2
صاحل زاد القطان ،  من طريق حممد بن جحادة قال : مسعت أاب ( 2030)  و أمحد(  131/  1) الطيالسي 

و قال احلاكم و تبعه  عن ابن عباس قال : فذكره،(  1/  34/  2) و هو رواية البن أيب شيبة  بعد ما كرب،
 أم حسن ، و أبو صاحل هذا هو موىلفقال : حديث  ن و مل حيتجا به، و أما الرتمذيالذهيب : أبو صاحل ابذا

قه ثقلت : و هو ضعيف عند مجهور النقاد ، و مل يو و يقال: ابذام أيضا. هاينء بنت أيب طالب و امسه ابذان
وصمه  يب خالد و األزدي ، واحلافظ يف " التهذيب " بل كذبه إمساعيل بن أ أحد إال العجلي وحده كما قال

لقن يف قلت : و كأنه هلذا ، قال ابن امل يف " التقريب " : ضعيف مدلس.فظ ابلتدليس ، و قال احلا بعضهم
فيه وقفة لنكتة  : قلت :(  1/  95) حتسني الرتمذي للحديث قال  خالصة البدر املنری" بعد أن حكى" 

ر أنه الظاه انالنكتة اليت أشار إليها و إن كيعين " البدر املنری " و مل أقف عليه لنقف على  ذكرهتا يف األصل
/  30) "  اإلشبيلي يف " أحكامه الكربى ر و تدليسه ، و به أعله عبد احلقأراد هبا ضعف أيب صاحل املذكو 

مذي ! ل الرت قلت : فمن هذا حاله ال حيسن حتسني حديثه كما فع فقال : و هو عندهم ضعيف جدا. ( 1
 - 131/  2 )لى سنن الرتمذي الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على " املسند " و ع فكيف تصحيحه كما فعل

، می إيقاد السرجر حت شتهار االستدالل هبذا احلديث علىو هذا التحسني و التصحيح ابإلضافة إىل ا؟ ( 133
د نعم ق إليه صلى اهلل عليه وسلم ما مل يقله ، قة إسناد هذا احلديث لكي ال ينسبمحلين على أن أبني حقي

و احلاكم، و  ( 433/  1) ئرات القبور ، رواه ابن ماجه فلعن زا جاء غالب احلديث من طرق أخرى،
 من حديث حسان بن اثبت ، و الرتمذي و ابن ماجه و البيهقي و الطيالسي ( 142/  3)  البيهقي و أمحد
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 .(  133   139) اجلنائز "  زوارات القبور " ، انظر " أحكام عن أيب هريرة بلفظ : " ( 333/  2) و أمحد 
ریمها من " الصحيحني " و غ تواتر عنه صلى اهلل عليه وسلم يفعلى القبور املساجد م و لعن املتخذين

و قد  ،و أيب عبيدة بن اجلراح و أسامة بن زيد  أيب هريرة و زيد بن اثبتحديث عائشة و ابن عباس و 
 اذ القبورخت" التعليقات اجلياد على زاد املعاد " مث يف " حتذير الساجد من ا سقت أحاديثهم و خرجتها يف

" لعنة اهلل على اليهود و النصارى  مساجد " ، و هو مطبوع ، و نص حديث عائشة و ابن عباس مرفوعا :
ديث أيضا من حروايته : " حيرم ذلك على أمته " و أخرج  ور أنبيائهم مساجد " زاد أمحد يفاختذوا من قب

 أحياء ، و من يتخذ القبور مساجد " . " إن من شرار الناس من تدركه الساعة و هم ابن مسعود مرفوعا:
قربون إىل اهلل املسلمني يت ثریا منو مع هذه األحاديث الكثریة يف لعن من يتخذ املساجد على القبور جتد ك

ف الكبائر اهلل و رسوله ، انظر " الزواجر يف النهي عن اقرت  الصالة فيها ، و هذا عني احملادةببنائها عليها و 
هم بكراهة الصالة فيها ، بل و قد صرح بعض احلنفية و غری (  121/  1) اهليثمي  حجر" للفقيه أمحد بن 

/  2،  103/  1)  " فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية "بعض احملققني اتفاق العلماء على ذلك ، فانظر  نقل
   حجر و شرحه للحافظ ابن ( 145 / 4)  " و عمدة القاري شرح صحيح البخاري " للعيين احلنفي ( 152

فلم جند يف األحاديث ما يشهد له ، فهذا القدر من  .و أما لعن املتخذين عليها السرج ،(  101/  3) 
إخواننا السلفيون يف بعض البالد ابالستدالل به ، و نصيحيت إليهم أن ميسكوا  ، و إن هلجديث ضعيفاحل
قبور بعمومات ال منع السرج علىنسبته إليه صلى اهلل عليه وسلم لعدم صحته ، و أن يستدلوا على  عن

ى اهلل يه صل، و مثل هنالنار "و كل ضاللة يف  ،هلل عليه وسلم: " كل بدعة ضاللةالشريعة ، مثل قوله صلى ا
  .يه عن التشبه ابلكفار و حنو ذلكو هن ،عليه وسلم عن إضاعة املال

 " لوالك ملا خلقت األفالك " -91
 موضوع .

 زمني را منى آفريدم()اگر تو نبودى آمساهنا و 
 ، و أما قول الشيخ القاري(  3) ص كما قاله الصغاين يف " األحاديث املوضوعة " رمحه اهلل:  قال األلباين 

ای حممد  :وى الديلمي عن ابن عباس مرفوعا:" أاتين جربيل فقال: لكن معناه صحيح ، فقد ر  ( 13 - 13) 
 يف رواية ابن عساكر: " لوالك ما خلقت الدنيا "  و ر"اجلنة ، و لوالك ما خلقت النالوالك ملا خلقت 

رض لبيانه ، مل أر أحدا تع ما نقله عن الديلمي ، و هذا مما فأقول : اجلزم بصحة معناه ال يليق إال بعد ثبوت
يلمي ضعفه ، و حسبنا يف التدليل على ذلك تفرد الد أقف على سنده ، فإىن ال أتردد يفو أان و إن كنت مل 

من طريق (  2/  41/  1) وهائه ، حني وقفت على إسناده يف " مسنده "  أتكدت من ضعفه ، بلبه ، مث 
 موسى القرشي حدثنا الفضيل بن جعفر بن سليمان عن عبد الصمد بن علي بن عبد اهلل عبيد اهلل بن
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حمفوظ ،  قلت : و آفته عبد الصمد هذا ، قال العقيلي : حديثه غری ه.ن عباس عن أبيه عن ابن عباس باب
    ، و من دونه مل( 2353) مث ساق له حديث آخر يف إكرام الشهود سيأيت برقم  به. و ال يعرف إال

يف (  235   233/  1)  بن اجلوزي أيضا يف " املوضوعات "، و أما رواية ابن عساكر فقد أخرجها اأعرفهما
 .(  232/  1) و أقره السيوطي يف " الآليلء " ، لمان مرفوعا و قال : إنه موضوعويل عن سحديث ط

 .نس و سوف نتكلم عليه إن شاء اهللمث وجدته من حديث أ
 " من قرأ سورة الواقعة يف كل ليلة مل تصبه فاقة أبدا " -92

 .ضعيف
 شد()کسی که هر شب سوره واقعه را خبواند هيچ وقت دچار فقر خنواهد 

"  و ابن السين يف  من زوائده (  133) أخرجه احلارث بن أيب أسامة يف " مسنده " رمحه اهلل: قال األلباين 
 20)  بشران يف " األمايل " و ابن(  1/  111) و ابن الل يف " حديثه " (  134) رقم  عمل اليوم و الليلة "

و  ا.أيب طيبة عن ابن مسعود مرفوع أيب شجاع عنطريق  البيهقي يف " الشعب " و غریهم منو (  1/  33/ 
سعود أبو طيبة ؟ عن ابن م رة ال يعرف ، عن أيب طيبة، و من، قال الذهيب : أبو شجاع نكهذا سند ضعيف

 .جمهول هال يعرف ، و صرح يف ترمجته نأن و قد أشار هبذا الكالم إىل أن أاب طيبة نكرة احلديث مرفوعا.هبذا 
ة أيب شجاع رمجيف ت ها احلافظ ابن حجر يف " اللسان "ث اضطرااب من وجوه ثالثة بينمث إن يف سند احلدي

 الزيلعي تبعا جلمع : هو معلول من وجوه : " فيض القدير" للمناوي : و قال ، و يفهذا فلریاجعه من شاء
عف رواته  ضالثالث :  ين : نكارة متنه كما ذكره أمحد .الثا و غریه . ا : االنقطاع كما بينه الدارقطينأحده

 و د و أبو حامت و ابنه و الدارقطين، و قد أمجع على ضعفه أمحالرابع : اضطرابه كما قاله ابن اجلوزي.
  .ملناوي يف " التيسری ": و احلديث منكرو قال ا البيهقي و غریهم.

 " من قرأ قل هو اهلل أحد مئيت مرة غفرت له ذنوب مئيت سنة " -93
 منكر .

ويست مرتبه قل هو اهلل أحد)سوره اخالص( را خبواند،گناهان دويست سال او آمرزيده می )هر کس که د
 شود(

و  ( 133/  1) و اخلطيب (  1/  113/  3) رواه ابن الضريس يف " فضائل القرآن " رمحه اهلل: قال األلباين 
من طريق احلسن بن ( 2   1/  39/  2/  1) و البيهقي يف " الشعب " (  1وجه  12ق  12) ج ابن بشران 

ن جعفر و هذا سند ضعيف جدا احلسن ب .مرفوعا أيب جعفر اجلعفري حدثنا اثبت البناين عن أنس بن مالك
و قال البخاري و الفالس : منكر احلديث ، و من بالایه  ،ال الذهيب : ضعفه أمحد و النسائياجلعفري ق

 هذا احلديث .
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ابن الضريس يف " فضائل  : أخرجه(  235/  1) قلت : إال أنه مل يتفرد به فقال السيوطي يف " الآليلء " 
أيب جعفر به ، و أخرجه البزار من طريق  شعب اإلميان " من طريق احلسن بن القرآن " و البيهقي يف "

لب و بن أيب جعفر و األغ ال نعلم رواه عن اثبت إال احلسن ن متيم عن اثبت عن أنس، و قال:األغلب ب
 احلفظ ، و أخرجه ابن الضريس و البيهقي من طريق صاحل املري عن اثبت عن أنس .  سوءمها متقارابن يف

ة أن و اخلالص احلديث . ال البخاري و الفالس أيضا: منكرقلت : و صاحل هذا هو ابن بشری الزاهد ، ق
دا ملا معناه مستنكر عندي ج احلديث ، على أن ينجرب هبا ضعف هذه الطرق الثالث شديدة الضعف فال

، كشف األستار"  مل أر احلديث يف "تنبيه :  .واهلل أعلم إن كان فضل اهلل تعاىل ال حد له فيه من املبالغة ، و
 .أعلم ال يف " جممع الزوائد "، واهلل و

 " كنت نبيا و آدم بني املاء و الطني " -94
 موضوع .

 (آدم بني آب و خاک بودمن نبی بودم آنگاه که )
قلت:صرح السيوطي يف الدررنأنه ال أصل له کذا .( 433/  1) ة األحاديث الضعيفة األلباين يف سلسل هقال

 يف حديث:
 " كنت نبيا و ال آدم و ال ماء و ال طني " -99

 موضوع .
 )من نبی بودم در حالی که نه آدم،نه آب ونه خاکی وجود داشت(

نقال (  203) ص ذكر هذا و الذي قبله السيوطي يف ذيل " األحاديث املوضوعة " رمحه اهلل: قال األلباين 
له ، ال من نقل و ال  : ال أصل(  5) ص ابن تيمية ، و أقره ، و قد قال ابن تيمية يف رده على البكري  عن

طني و ال مل يكن بني املاء فإن آدم عليه السالم دثني مل يذكره ، و معناه ابطل ،من عقل ، فإن أحدا من احمل
 و إمنا كان بني الروح و اجلسد ، مث هؤالء الضالل يتومهون أن النيب صلى اهلل قط ، فإن الطني ماء و تراب ،

، مفرتاة نأحاديث ، و يستشهدون على ذلكقبل الذواتعليه وسلم كان حينئذ موجودا ، و أن ذاته خلقت 
 كنت ذلك النور ، و يدعي أحدهم أن النيب فقال : ای جربيل أانحول العرش ، مثل حديث فيه أنه كان نورا 

بني الروح و  و يشری بقوله : " و إمنا كان أن أيتيه به جربيل .  عليه وسلم كان حيفظ القرآن قبلصلى اهلل
د " و هو و اجلساحلديث و لفظه : " كنت نبيا و آدم بني الروح  د " إىل أن هذا هو الصحيح يف هذااجلس

 ( 33/  1) ، و قال الزرقاين يف " شرح املواهب " ( 1391) بينته يف " الصحيحة "  اإلسناد كماصحيح 
و سبقه  من زایدة العوام ، لثاينبعد أن ذكر احلديثني : صرح السيوطي يف " الدرر " نأنه ال أصل هلما ، و ا

لعله " الذيل"( و  ) كذاالنور" يف "و أهنما كذب، و أقره  بن تيمية ، فأفىت ببطالن اللفظنيإىل ذلك احلافظ ا
 ه: و انهيك بابن تيمية يف وضع اللفظني قائال فتاويه " أجاب ابعتماد كالم و السخاوي يف "
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يه هذا و قد قال ف ل : و كيف ال يعتمد كالمه يف مثلاطالعا و حفظا ، أقر له املخالف و املوافق ، قا
انه، السنة بني عينيه و على طرف لسو كأن  و عزوها منه،د استحضارا للمتون : ما رأيت أشاحلافظ الذهيب

 .بعبارة رشيقة و عني مفتوحة
رسوله و  و ، و من ال يصبح و ميسي انصحا هلللمني فليس منهم" من ال يهتم نأمر املس -91

 ه و لعامة املسلمني فليس منهم " لكتابه و إلمام
 ضعيف .

و هر که در حال نصيحت و خری خواهی نسبت آانن نيست؛)هر کس به امور مسلماانن اهتمام نورزد از 
 به خدا و رسول و کتاب و پيشوايش و عموم مسلماانن صبح و شام نکند،از آانن نيست(

 (3121/  1/  131/  2) و " األوسط " ( 133) ص أخرجه الطرباين يف " الصغری " رمحه اهلل: قال األلباين 
الرازي عن أبيه عن  من طريق عبد اهلل بن أيب جعفر(  292/  2) و عنه أبو نعيم يف " أخبار أصبهان " 

 .يروى عن حذيفة إال هبذا اإلسناد و قال : ال ،ن حذيفة بن اليمان مرفوعاالربيع عن أيب العالية ع
 " مي يف "اجملمعاهليث و أبيه فإهنما ضعيفان ، و اقتصر قلت : و هو ضعيف من أجل عبد اهلل بن أيب جعفر

 .ور ، فإن األب أشد ضعفا من االبنقص احلديث على تضعيف االبن فقط و هويف إعالل (  33/  1) 
 لنار معا امة و ال يزكيهم و يقول : ادخلوا" سبعة ال ينظر اهلل عز وجل إليهم يوم القي -93

، و هاو انكح املرأة يف دبر  و الناكح يده، و انكح البهيمة،، الداخلني : الفاعل و املفعول به
 و املؤذي جلاره حىت يلعنه "  ابنتها، و الزاين حبليلة جاره،انكح املرأة و 

 .ضعيف
ه ب )هفت نفر هستند که اهلل متعال در قيامت به آهنا نگاه منيکند و آهنا را اپک منی کند و گفته ميشود:

سی که اب کند،ککسی که استمنا  فاعل و مفعول،:دوزخ درآئيد مهراه اب مهه كساين كه بدان در مي آيند
حيوان نزديکی کند،کسی که از عقب به زن نزديکی کند،کسی که زن و دخرتش را عقد کند،کسی که اب 

 مهسايه اش زان کند و کسی که مهسايه اش را آنقدر اذيت کند ات او را لعنت کند(
 عن عبد الرمحن بنمن طريق عبد اهلل بن هليعة (  2 - 1/  31) رواه ابن بشران رمحه اهلل: قال األلباين 

من  قلت : و هذا إسناد ضعيف لي عن عبد اهلل بن عمرو مرفوعا.زاید بن أنعم عن أيب عبد الرمحن احلب
     "يب، و قد أورد املنذري يف " الرتغقبل حفظهما يخه اإلفريقي ، فإهنما ضعيفان منأجل ابن هليعة و ش

 .أيب الدنيا و اخلرائطي و غریمها، و أشار لضعفه و قال : رواه ابن قطعة من احلديث(  159/  3) 
 صبيان " ال أقام يف أذنه اليسرى مل تضره أم " من ولد له مولود فأذن يف أذنه اليمىن و -93

 .موضوع
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)هر کس صاحب فرزند شود و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بگويد،هرگز به بيماری ام 
 بيماری صرع که خمصوص نوزادان است که موجب غش می گردد(صبيان مبتال خنواهد شد)نوعی 

و  مو عنه ابن السين يف " عمل اليو (  1102/  4) رواه أبو يعلى يف " مسنده " رمحه اهلل: قال األلباين 
        و ابن بشران يف  من طريق أيب يعلى(  2/  132/  11) و كذا ابن عساكر (  113/  200) الليلة " 

من طريق (  1/  2) األنصاري و غریه "  طاهر القرشي يف " حديث ابن مروانو أبو (  1/  33) " األمايل " 
 لي مرفوعا .لي عن احلسني بن ععن طلحة بن عبيد اهلل العقي لعالء الرازي عن مروان بن سليمانحيىي بن ا

" حتفة  و عزاه ابن القيم يف ديث.و مروان بن سامل يضعان احل قلت : و هذا سند موضوع ، حيىي بن العالء
حنوه قول  ، وقلت : و فيه تساهل ال خيفى إسناده ضعيف. للبيهقي ، مث قال : و قال :(  5) ص املودود " 

به فتعق بن سليمان الغفاري و هو مرتوك . رواه أبو يعلى و فيه مروان :(95/  4)  اهليثمي يف " اجملمع"
يس فيه من وحده يؤذن نأنه ل : و أقول : تعصيب اجلناية برأسه " بقولهاملناوي يف " شرح اجلامع الصغری 

املرتوكني  ء والعالء البجلي الرازي ، قال الذهيب يف " الضعفا ه ، و األمر خبالفه ففيه حيىي بنحيمل عليه سوا
 ها .من هذا ذاب يضع ، مث أورد له أخباراوضاع ، و قال يف " امليزان " : قال أمحد : ك " : قال أمحد كذاب

 كاإلمام النووي رمحه ن صنفوا يف األذكار و األوراد ،قلت : و قد خفي وضع هذا احلديث على مجاعة مم
ارحه ابن و لو إىل ضعفه فقط ، و سكت عليه ش ری، فإنه أورده يف كتابه برواية ابن السين دون أن يشاهلل
كلم ورده يف " المية من بعد النووي فأبشيء ! مث جاء ابن تي فلم يتكلم على سنده(  59/  1) ن عال

بتصديرمها  يفه، إال أهنما قد أشارا إىل تضعتلميذه ابن القيم ، فذكره يف " الوابل الصيب "  الطيب " مث تبعه
لية تضعيفه ، فال يرفع مسؤو  إایه بقوهلما و يذكر ، و هذا و إن كان يرفع عنهما مسؤولية السكوت عن

همه  فمبوضوع ، و إال ملا أورداه إطالقا ، و هذا ما ي ارا أنه ضعيف فقط و ليسن فيه إشعإيراده أصال ، فإ
و مها  او ال خيفى ما فيه ، فقد أييت من بعدمها من يغرت بصنيعهما هذ كل من وقف عليه يف كتابيهما

اهدا ش به يف فضائل األعمال ! أو يعتربهاجلليالن فيقول : ال نأس فاحلديث الضعيف يعمل  اإلمامان
يت من ضعفه ، و قد رأ يشرتط يف هذا أو ذاك أن ال يشتد حلديث آخر ضعيف يقويه به ، ذاهال عن أنه

 أيب رافع قال : رأيت رسول اهلل صلى اهلل ، فقد روى الرتمذي بسند ضعيف عن وقع يف شيء مما ذكرت
يح ، و حديث صحذي : ولدته فاطمة ابلصالة ، و قال الرتم سلم أذن يف أذن احلسن بن علي حنيعليه و 

راويه  ده مستدال عليه بكلمات األئمة يففقال شارحه املباركفوري بعد أن بني ضعف إسنا العمل عليه .
يعتضد  ضعيف ، لكنه ضعيف ؟ قلت : نعم هوعاصم بن عبيد اهلل : فإن قلت : كيف العمل عليه و هو 

ف قوى و ابن السين ! فتأمل كي املوصلي ي اهلل عنهما الذي رواه أبو يعلىحبديث احلسني بن علي رض
كدت أن   ، وبوضعه و اغرتاره إبيراده من ذكران من العلماء  ملوضوع ، و ما ذلك إال لعدم علمهالضعيف اب

نيب صلى اهلل عليه س : أن النعم ميكن تقوية حديث أيب رافع حبديث ابن عبا أقع أان أيضا يف مثله، فانتظر .
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 أخرجه البيهقي يف " الشعب " مع يوم ولد و أقام يف أذنه اليسرى .أذن يف أذن احلسن بن علي  وسلم
قلت :  .(  11) ص ذكره ابن القيم يف " التحفة "  علي و قال : و يف إسنادمها ضعف ،حديث احلسن بن 

إذا كان  ف واهلل أعلم. حبيث أنه يصلح شاهدا حلديث رافع فلعل إسناد هذا خری من إسناد حديث احلسن
و  م .إلقامة فهي غريبة ، واهلل اعلا ذي ورد يف حديث أيب رافع ، و أماشاهد للتأذين فإنه الكذلك ، فهو 

قي مث فعجبت من البيه ا ،أقول اآلن و قد طبع " الشعب " : إنه ال يصلح شاهدا ألن فيه كذااب و مرتوك
ن الواجب التنبيه ملالستشهاد ! فرأيت  تضعيفه حىت كدت أن أجزم بصالحيتهابن القيم كيف اقتصرا على 

 .(  1121) على ذلك و خترجيه فيما أييت 
 " سألت ريب عز وجل أن ال يدخل أحدا من أهل بييت النار فأعطانيها " -95

 موضوع .
 از اهلل عزوجل خواستم که هيچ يک از اهل بيتم را داخل آتش نکند،پس اجابت فرمود()

عبد  أخربان أبو سهل أمحد بن حممد بن(  1/  91) أخرجه ابن بشران يف " األمايل " رمحه اهلل: قال األلباين 
زة الثمايل إسرائيل عن أيب مح ، حدثنا أبو على احلنفي ، حدثنا اهلل بن زاید القطان ، حدثنا حممد بن يونس

ت بن امسه اثب قلت : و هذا إسناد موضوع ، أبو محزة الثمايل رجاء عن عمران بن حصني مرفوعا. عن أيب
 قد و نس هو الكدميي و هو وضاع مشهور .كما قال النسائي و غریه ، و حممد بن يو  قةأيب صفية ليس بث

و أخرجه  بشيء إال أنه قال : " و مل يتكلم عليه شارحه املناويأساء السيوطي فأورده يف " اجلامع الصغری 
اده و أما يف " التيسری " فقال : إسن بال سند. و ولده  يف " سریته " و هو عند الديلميابن سعد و املال

 ضعيف .
 " من متسك بسنيت عند فساد أميت فله أجر مئة شهيد " -10

 .ضعيف جدا
 )کسی که هنگام فساد امتم به سنت من چنگ زند،اجر صد شهيد را دارد(

 و 1/  53) و ابن بشران يف " األمايل "  ( 2/  50) رواه ابن عدي يف " الكامل " رمحه اهلل: قال األلباين 
ن عباس جماهد عن اب لق بن املنذر عن ابن أيب جنيح عنعن احلسن بن قتيبة أنبأان عبد اخلا(  2/  141
قال  ،احلسن بن قتيبة ، قال الذهيب يف" امليزان " : هالك قلت : و هذا سند ضعيف جدا ، و علته عا.مرفو 

ي :  ، و قال العقيل قال األزدى : واهي احلديث قال أبو حامت : ضعيف و حلديث ، والدارقطين : مرتوك ا
للبيهقي  ( 41 / 1)  قلت : و شيخه ابن املنذر ال يعرف ، و قد عزاه املنذري يف " الرتغيب "كثری الوهم .

 و روي احلديث بلفظ آخر أقرب من هذا ، و هو : من طريق احلسن هذا.
 ميت له أجر شهيد "" املتمسك بسنيت عند فساد أ -11

 ضعيف .
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 )چنگ زننده به سنت من در هنگام فساد امتم،اپداش يک شهيد را دارد(
  " األوسط " من طريق الطرباين و هذا يف(  200/  3) أخرجه أبو نعيم يف " احللية " رمحه اهلل: قال األلباين 

يد صاحل العذري حدثنا عبد اجمل د بن أيب خيثمة ، حدثنا حممد بنحدثنا حممد بن أمح(  9341/  31/  2) 
بد العزيز يث ع، و قال : غريب من حدعن أيب هريرة مرفوعا زيز بن أيب رواد عن أبيه عن عطاءعبد العبن 

:  قريب"قلت : و هو خمتلف فيه ، و يف " الت اين : تفرد به ابنه عبد اجمليد .و زاد الطرب  عن عطاء، كذا قال
 جملمع"ه، و قال اهليثمي يف " اابلذال املعجمة أو املهملة مل أعرف عذريق خيطيء ، و حممد بن صاحل الصدو 

و بقية  من ترمجه، و مل أر فيه حممد بن صاحل العدوي ) كذا (: رواه الطرباين يف " األوسط " و (  132/  1) 
و يغين عنه  اده ال نأس به ، ليس كما ينبغي.: و إسن(  41/  1) و منه تعلم أن قول املنذري  رجاله ثقات.

، احلديث " أجر مخسني منكم ... لمتمسك فيهن يومئذ مبا أنتم عليه" إن من ورائكم أایم الصرب ل حديث :
 .(  454) و هو خمرج يف " الصحيحة " 

 " أان ابن الذبيحني " -12
 .ال أصل له هبذا اللفظ

 )من فرزند دو ذبح شده هستم(
 " : مللعي و ابن حجر يف " ختريج الكشاف: قال الزي ( 155/  1) و يف " الكشف " رمحه اهلل: قال األلباين 

 يعين -و نص ابن حجر فيه : قلت : بيض له (  141/  4) قلت : احلديث يف التخريج  جنده هبذا اللفظ.
 ، و الظاهر أنه ترك بياضا يف األصل بعد قوله : أخرجه ، إلمالئهقلت : كذا قال و قد أخرجه. -الزيلعي 

لق و قد وجدت احلاكم قد ع له أصال فلم جيده ، واهلل أعلم.فيما بعد فلم يتمكن ، و كأنه كان يظن أن 
أن روى  بعد(  995/  2) وسلم فقال يف " املستدرك "  بنسبته إىل النيب صلى اهلل عليه هذا احلديث جمزوما

مشايخ احلديث قبلنا و يف مسعود أن الذبيح هو إسحاق : و قد كنت أرى  أثرين عن ابن عباس و ابن
النيب صلى اهلل  ، و قاعدهتم فيه قولهم ال خيتلفون أن الذبيح إمساعيلاليت طلبنا احلديث فيه و  سائر املدن

 هللإمساعيل و أن الذبيح اآلخر أبوه األدىن عبد ا لذبيحني " إذ ال خالف أنه من ولدعليه وسلم : " أان ابن ا
لعل قلت : ف تارون قول من قال : إنه إسحاق.مصنفي هذه األدلة خي أجد بن عبد املطلب، و اآلن فإين

 ،طريق عبد اهلل بن حممد العتيب من(  991/  2) أخرجه قبل صفحات  احلاكم يشری ابحلديث املذكور إىل ما
عيل و حضران جملس معاوية بن أيب سفيان فتذاكر القوم إمسا  بن سعيد ) عن ( الصناحبي قال:حدثنا عبد اهلل

 قال معاوية :، ف، و قال بعضهم : بل إسحاق الذبيحفقال بعضهم : الذبيح إمساعيل  اهيم،سحاق ابين إبر إ
ول اهلل خلفت فقال : ای رس ى اهلل عليه وسلم فأاته األعرايبسقطتم على اخلبری ، كنا عند رسول اهلل صل

الذبيحني ،  ابن مبا أفاء اهلل عليك ایالعيال ، فعد علي  و املاء ایبسا ، هلك املال و ضاعالبالد ایبسة ، 
قال : إن  ان ؟ أمری املؤمنني و ما الذبيحصلى اهلل عليه وسلم و مل ينكر عليه ، فقلنا : ای فتبسم رسول اهلل
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ينهم ولده ، فأخرجهم فأسهم ب  إن سهل اهلل أمرها أن ينحر بعضعبد املطلب ملا أمر حبفر زمزم نذر هلل
:  وم و قالوا : أرض ربك و افد ابنك، قالمن بين خمز  فمنعه أخواله، أراد ذحبهرج السهم لعبد اهلل، ففخ

 فهو الذبيح ، و إمساعيل الثاين ، و سكت عليه احلاكم ، لكن تعقبه الذهيب بقوله : ففداه مبئة انقة، قال :
ا الوجه من رواية ذكره من هذ بعد أن(  13/  4) قلت : إسناده واه ، و قال احلافظ ابن كثری يف " تفسریه " 

: " " شرح الزرقاين " على" املواهب و أما ما يف " الكشف " نقال عن بن جرير: و هذا حديث غريب جدا.ا
لزرقاين : هذا ا دد طرقه ، فوهم فاحش ، فإمنا قالحسن بل صححه احلاكم و الذهيب لتقويه بتع و احلديث

 احب "مث إن ص شاء اهلل تعاىل. ه إنبيان يف حديث " الذبيح إسحاق " و فيه مع ذلك نظر كما سيأيت
السيوطي أن  نقله احلليب يف سریته عن : و أقول : فحينئذ ال ينافيه ما الكشف " عقب على ما سبق بقوله

الزرقاين  الم: و قد عرفت أن الطرق املشار إليها يف كقلت ث غريب و يف إسناده من ال يعرف.هذا احلدي
لعجي أنه و من جهل الدكتور الق ل الذهيب و السيوطي على تضعيفه.و فقد اتفق ق ليست هلذا احلديث،
مث (  54/  3 )وسلم يف تعليقه على " ضعفاء العقيلي "  الرتمجة إىل النيب صلى اهلل عليهجزم بنسبة حديث 

 لى جزمه ذكره يف " فهرسو سكت عنه متجاهال تعقب الذهيب ! و بناء ع ساق عقبه حديث احلاكم
 ! (  909) ص الصحيحة " الذي وضعه يف آخر الكتاب  األحاديث

 " من مات و مل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " -13
 ال أصل له هبذا اللفظ .

 )اگر کسی مبرید و امام زمان خويش را نشناسد بر مرگ جاهليت مرده است(
و  سلم هكذا،ول اهلل صلى اهلل عليه و و قد قال الشيخ ابن تيمية : واهلل ما قاله رسرمحه اهلل: قال األلباين 

ع يدا وسلم يقول : " من خل اهلل عليه إمنا املعروف ما روى مسلم أن ابن عمر قال : مسعت رسول اهلل صلى
أقره  و و ليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " ، القيامة و ال حجة له ، و من مات من طاعة لقي اهلل يوم

 ، و هذا احلديث رأيته يف بعض كتبو كفى هبما حجة (  23) ص نة " الس الذهيب يف " خمتصر منهاج
ملتنيب ، و لو ا يف بعض كتب القاداینية يستدلون به على وجوب اإلميان بدجاهلم مریزا غالم أمحد ، مثالشيعة

 ونه ،عفيه وجوب اختاذ املسلمني إماما يباي إشارة إىل ما زعموا، و غاية ما صح هذا احلديث ملا كان فيه أدىن
ليين كمث رأيت احلديث يف كتاب " األصول من الكايف " لل و غریه. و هذا حق كما دل عليه حديث مسلم

الفضيل عن احلارث بن املغریة  عن حممد بن عبد اجلبار عن صفوان عن(  333/  1)  من علماء الشيعة رواه
هذا و هو  لكن الفضيل اهلل عنهما.هو احلسني بن علي رضي أيب عبد اهلل مرفوعا ، و أبو عبد اهلل  عن

     أبو جعفر السروي يف " معامل العلماء "  مث(  121) ص األعور أورده الطوسي الشيعي يف " الفهرست " 
لقا ، و كذلك اه مطله كتااب ! و أما حممد بن عبد اجلبار فلم يورد ، و مل يذكرا يف ترمجته غری أن(  31) ص 

تبهم  ك كتاهبم " الكايف " الذي هو أحسن  ، فهذا حال هذا اإلسناد الوارد يف شيء من كتبنا ليس له ذكر يف
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قول اخلميين يف " كشف  كاذيب الشيعة اليت ال ميكن حصرها، و من أ(  33) ص كما جاء يف املقدمة 
و أهل السنة منقول عن النيب : ... مث ذكره  : و هناك حديث معروف لدى الشيعة ( 153) ص األسرار " 

عليه وسلم ، و هذه عادته يف هذا الكتاب ! فقوله : و أهل السنة   أن يقرنه ابلصالة عليه صلى اهلل دون
 ما هوطل إن مل يفسر حبديث مسلم كألنه غری معروف لديهم كما تقدم بل هو بظاهره اب ر عليهكذب ظاه

 .ينئذ فاحلديث حجة عليهم فراجعهماحمقق يف " املنهاج " و " خمتصره " و ح
 هنى أن ميشي الرجل بني املرأتني " " -14

 موضوع .
 پيامرب از راه رفنت مرد بني دو زن هنی کرد()

/  4) احلاكم (  121) و العقيلي يف " الضعفاء " (  392/  2) أخرجه أبو داود رمحه اهلل: قال األلباين 
داود بن أيب صاحل  طريقمن (  599/  3) و ابن عدي (  2/  22) و اخلالل يف " األمر ابملعروف "  (230

يب و تعقبه الذهيب بقوله : قلت : داود بن أ ا ، و قال احلاكم : صحيح اإلسنادعن انفع عن ابن عمر مرفوع
مليزان " مث ذكر عقبه هذا احلديث، و . قلت : و كذا قال يف " ا قال ابن حبان : يروي املوضوعاتصاحل

حىت كأنه و قال ابن حبان : يروي املوضوعات عن الثقات  .( 113/  3) " خمتصر السنن "  قال املنذري يف
ذكر  قلت : و رفه إال هبذا احلديث و هو منكر.و قال أبو زرعة : ال أع احلديث. يتعمدها، و ذكر له هذا

 وال يتابع يف حديثه ، و كذا قال العقيلي  هذا احلديث و قال:(  133) ری " له البخاري يف " التاريخ الصغ
و له فيه لفظ آخر قال : قال قال : (  1/  209) عبد احلق يف " األحكام "  يعرف إال به و تبعهزاد : و ال 

، ذكره أبو أمحد  يسرة " نة أو: " إذا استقبلك املرأاتن فال متر بينهما خذ مياهلل صلى اهلل عليه وسلم رسول
رقم  ما تقدم بيانه حتتو يوسف كذاب ك قلت : أخرجه من طريق يوسف بن الغرق عن داود به بن عدي.

 (153  ). 
 " ما اجتمع احلالل و احلرام إال غلب احلرام " -19

 ال أصل له .
 حالل و حرام اب هم مجع منی شوند مگر آنکه حرام غلبه پيدا ميکند()

، أقره و قاله احلافظ العراقي يف " ختريج املنهاج " و نقله املناوي يف " فيض القدير "رمحه اهلل: قال األلباين 
ان قول احلنفية و هو و إن ك كاح الرجل ابنته من الزىن ، و هوو قد استدل هبذا احلديث على حترمی ن

ن مبثل هذا احلديث الباطل ، و قد قابلهم املخالفو  ظر ، لكن ال جيوز االستدالل عليهالراجح من حيث الن
 حبديث آخر و هو :

 حالل " " ال حيرم احلرام ، إمنا حيرم ما كان بنكاح -11
 ابطل .
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)حرام منی تواند به وسيله حترمی حالل واقع شود،تنها مجاعی موجب حترمی واقع می شود،که پس از عقد 
 نکاح صورت گرفته ابشد(

 و ابن عدي يفمن زوائد املعجمني (  2/  133/  1) أخرجه الطرباين يف " األوسط " رمحه اهلل: قال األلباين 
/  3) و البيهقي  ( 402) ص و الدارقطين(  55/  2) و ابن حبان يف " الضعفاء " (  2/  233) " الكامل " 

عثمان بن عبد الرمحن الزهري عن ابن شهاب  من طريق املغریة بن إمساعيل بن أيوب بن سلمة عن(  215
ينكح أ" سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الرجل يتبع املرأة حراما ،  عن عروة عن عائشة قالت :

فذكره ، قال  وسلم ... " ابنتها، أو يتبع االبنة حراما ، أينكح أمها ؟ قالت : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
غریه من أئمة   بن معني وو هو ضعيف ، قاله حيىي البيهقي : تفرد به عثمان بن عبد الرمحن الوقاصي هذا

الثقات املوضوعات ، و كذبه ابن معني يف كان يروي عن  :قلت : بل هو كذاب ، قال ابن حبان .احلديث
 :(  215/  4) و اهليثمي يف " اجملمع " (  2/  133) ق عبد احلق يف " األحكام "  رواية عنه ، و قال

 ریة بنقلت : و الراوي عنه املغ ريب " و زاد : و كذبه ابن معني.و هو مرتوك ، و كذا قال احلافظ يف " التق
من طريق املغریة (  413/  1) و احلديث ذكره ابن أيب حامت يف " العلل "  ذهيب.إمساعيل جمهول كما قال ال

غریة بن ، و املهذا حديث ابطل قال أيب : الزهري عن ابن شهاب به مث قال: إمساعيل عن عمر بن حممد بن
ن ب بدل عثمان : كذا وقع يف " العلل " : عمر بن حممد الزهريل و عمر هذا، مها جمهوالن. قلتإمساعي

 ل، و قد استده ، أم حترف على الناسخ و الطابعفال أدري أهكذا وقع يف روايت عبد الرمحن الزهري
يف فال حجة و قد علمت أنه ضع جل أن يتزوج ابنته من الزىنابحلديث الشافعية و غریهم على أنه جيوز للر 

تبار إن كان النظر و االعمع أحد الفريقني ، و  ختلف فيها السلف، و ليس فيها نصفيه ، و املسألة ا
أمحد و غریه و رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية فانظر " االختيارات "  قتضي حترمی ذلك عليه ، و هو مذهبي

القبور  كتابنا " حتذير الساجد من اختاذ  من(  35 - 31) ، و تعليقنا على الصفحة ( 124 - 123) له 
 .مساجد "

 " هنى عن صوم يوم عرفة بعرفة " -13
 .يفضع

 )پيامرب(از روزه روز عرفه در عرفات هنی فرمود()
 و ابن(  332/  1) و أبو داود  ( 429/  3) أخرجه البخاري يف " التاريخ الكبری " رمحه اهلل: قال األلباين 

و (  101) و العقيلي يف" الضعفاء " (  112/  4) و الطحاوي يف " مشكل اآلاثر " (  923/  1) ماجه 
من طريق (  234/  4) و البيهقي  ( 434/  1) و احلاكم (  2/  33/  9) احلريب يف " غريب احلديث " 

شرط  على عن أيب هريرة مرفوعا ، و قال احلاكم : صحيح بن عقيل عن مهدي اهلجري عن عكرمةحوشب 
ب بن عقيل و شيخه مهدي . قلت : و هذا من أوهامهما الفاحشة فإن حوشالبخاري و وافقه الذهيب
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و أقره  ( 13/ 3) خيرج هلما البخاري ، بل إن اهلجري جمهول كما قال ابن حزم يف " احمللى "  اهلجري مل
حديث عن ابن معني مثله ، فأىن لل يب حامت حنوه ، و يف " التهذيب "الذهيب يف " امليزان " و ذكر عن أ

هذا احلديث ابن حزم فقال : ال حيتج مبثله و كذلك  الرجل اجملهول ؟ و لذلك ضعفالصحة و فيه هذا 
إایه مما ال يعتد به كما (  901/  3) و توثيق ابن حبان  .( 233و  11/  1)ضعفه ابن القيم يف " الزاد " 

 تصحيح ابن خزمية حلديثه ال يعتد به ألنه متساهل فيه ، و لذلك مل يعتمد احلافظ نبهت عليه مرارا ، و كذا
حلديث ، و مبا أنه فهو لني ا مقبول يعين عند املتابعة ، و إالعلى توثيقهما إایه فقال يف ترمجة اهلجري هذا 

 ؟ فإن قيل قد روى الطرباين عن عائشة مثل هذا احلديث فهل يتقوى به تفرد هبذا احلديث فهو عنده لني .
الطرباين يف  يتقوى به فقال ا، فمثله السلمي و هو ضعيف جدقلت : ال ألن يف إسناده إبراهيم بن حممد األ

د مد بن عبإبراهيم هو ابن ) بياض يف األصل ( حدثنا حم : حدثنامن زوائده (  1/  109/  1) " األوسط " 
ة عطاء بن يسار عن عائشإبراهيم بن حممد األسلمي عن صفوان بن سليم عن  الرحيم بن شروس حدثنا

ريب " و ققلت : و هو مرتوك كما قال احلافظ يف " الت إال إبراهيم.مل يروه عن صفوان  و قال : مرفوعا به
 و مل يذكر فيه جرحا و ال تعديال فهو(  3/  3) رأيته يف " اجلرح و التعديل "  ابن شروس مل أعرفه، مث

ه  يبن أيب حيىي و ف حممد : رواه الطرباين يف " األوسط " و فيه(  135/  3) و أما ما يف " اجملمع "  جمهول.
ن أيب إبراهيم بن فإنه إبراهيم بن حممد ب لظاهر أنه سقط من قلم الناسخ اسمكالم كثری و قد وثق قلت : فا

 القطان و ابن معني و ضعفه اجلمهور فمثله ال يستشهد به و ال كرامة . حيىي األسلمي ، و قد كذبه مالك و
في ترمجته أورده الصنعاين ف بعده بياضا هو ابن حممد بن سربة و إبراهيم شيخ الطرباين الذي ترك اهليثمي

ن و غریه و مل ، أورده ابن انصر الدي( 2913رقم 2 - 1/  130 - 1/  123/  1) ه " الطرباين يف " أوسط
 نقول : هذا بياان حلقيقة هذا احلديث و لكي ال يغرت به جاهل فيحرم به صيام يوم يذكروا فيه شيئا.

على أداء  يوم ألنه أقوى لهال فاألحب إلينا أن يفطر احلاج هذا اج متسكا بظاهر النهى ، و إالعرفة على احل
ة النيب جمن فعله يف حجة الوداع ، انظر رسالتنا " ح و الثابت عنه صلى اهلل عليه وسلم، و ألنه هالنسك

 - 111) ص  هلل يف مسائلهو إليه يشری كالم أمحد رمحه اهلل فقد قال ابنه عبد ا صلى اهلل عليه وسلم" ،
 عليه وسلم : " اهلل سفر فهل أيمث لقول رسول اهلل صلىخمطوط ( : سألت أيب عن الرجل يصوم تطوعا يف ال

طوعا فريضة أجزأه و ال يعجبين أن يصوم ت فر " ؟ فقال : إن صام يف سفر صومليس من الرب الصوم يف الس
 .ابن عمر موقوفا عليه و سنده حسن عن( 133/  1)اليب مث رأيت احلديث رواه الدو  :و ال فريضة يف سفر

عمر حنوه ، و يف  عن(  1/  1)  " جزء األنصاري " و أبو مسلم الكجي يف(  129/  3) و روى ابن سعد 
 سنده ضعيف .

 " من عشق و كتم و عف فمات فهو شهيد " -13
 موضوع .
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يا آن عشق مبرید،مهانند يک شهيد از دنو در آن عشق اپکدامنی پيشه کند و در )کسی که عشق بورزد 
 رفته است(

 191/  9) و اخلطيب يف " اترخيه " (  345/  1) رواه ابن حبان يف " اجملروحني " رمحه اهلل: قال األلباين 
و أبو بكر  (1/  125) و الثعاليب يف " حديثه  ( 134 0/ 13،  253/  31،  91 - 90/  1،  212، 

و ابن عساكر يف " (  2/  24) و السلفي يف " الطيورایت " (  2/  231) ملعاين "الكالابذي يف " مفتاح ا
ن طرق ع و ابن اجلوزي يف " مشيخته " : الشيخ الثامن و السبعون من(  2/  213/  12) اتريخ دمشق" 

 رفوعا .عن ابن عباس م سويد بن سعيد احلداثين حدثنا علي بن مسهر عن أيب حيىي القتات عن جماهد
 ذلك ، ن و قيل غریاألوىل : ضعف أيب حيىي القتات و امسه زاذا ت : و هذا سند ضعيف و له علتان:قل

 يف األخرى : ضعف سويد بن سعيد ، قال احلافظ : صدوق : لني احلديث. " التقريب "قال احلافظ يف
د تكلم فيه قلت : و ق ه ، و أفحش فيه ابن معني القول.ما ليس من حديث نفسه إال أنه عمي فصار يتلقن

املتقدمون على تضعيف هذا احلديث ، فقال ابن  احلديث كما أييت، و اتفق األئمةابن معني من أجل هذا 
قي و ابن طاهر و و أعله األئمة ، قال ابن عدي و احلاكم و البيه :(  2/  94) امللقن يف " اخلالصة " 

 ن معني : لو كان يل فرس و رمح لكنت أغزوه .أنكر على سويد بن سعيد قال حيىي ب غریهم هو أحد ما
و يف سنده مقال ، و ذهب بعض املتأخرين  :(  2/  49) يف " بذل املاعون " و هلذا قال احلافظ ابن حجر 

) رقم ث املشهورة " يفقال الزركشي يف " الآليلء املنثورة يف األحاد وية احلديث مبجيئه من طريق آخر،إىل تق
ه ، فقد ب على سويد بن سعيد ، لكن مل يتفردذا احلديث أنكره حيىي بن معني و غریه و ه  نسخيت( :  111

حازم عن  املاجشون عن عبد العزيز بن أيب امللك بن عبد العزيز بنرواه الزبری بن بكار فقال : حدثنا عبد 
 حيح .صالنيب صلى اهلل عليه وسلم فذكره ، و هو إسناد  يب جنيح عن جماهد عن ابن عباس عنابن أ

هذه الطريق : و ينظر  بعد أن ساق  طبع اخلاجني (  420) قال احلافظ السخاوي يف " املقاصد احلسنة " : 
فقد قال العراقي : يف سندها نظر ، و من  ورده اخلرائطي منها ، فإن تكن هيهل هذه هي الطريق اليت أ

شون ال كما امللك بن املاج اهلل بن عبدو لكن وقع عنده عن عبد  الزبری أخرجه الديلمي يف مسنده،طريق 
كلم عليها القيم و ت بنقلت : أما طريق اخلرائطي فلم يسقها السخاوي ، و قد أوردها العالمة احملقق ا هنا.

أما حديث ابن املاجشون عن عبد العزيز بن أيب  :(  394 - 393) ص اء و الدواء " فقال يف كتاب " الد
دث هبذا ، فإنه مل حيابن عباس مرفوعا ، فكذب على ابن املاجشون ،  هد عنازم عن ابن أيب جنيح عن جماح

تمل حي الوضاعني ، و ای سبحان اهلل كيف عنه الزبری ابن بكار ، و إمنا هذا من تركيب بعض و ال حدث به
  .ثل هذا املنت فقبح اهلل الوضاعنيهذا اإلسناد م

 " اطلبوا العلم و لو ابلصني " -15
 .ابطل



47 
 

 علم کنيد اگر چه در چني ابشد()طلب 
 و ابن(  101/  2) و أبو نعيم يف " أخبار أصبهان " (  2/  203) رواه ابن عدي رمحه اهلل: قال األلباين 

و (  2/  191) " األربعني " لقاسم القشریي يفو أبو ا(  2/  241) " الفوائد "  عليك النيسابوري يف
/  241) و البيهقي يف " املدخل " (  2/  1) الرحلة "  يف " كتابو (  314/  5) اخلطيب يف " التاريخ "

  و الضياء يف " املنتقى من مسموعاته مبرو " ( 3 - 3/  1) جامع بيان العلم "  و ابن عبد الرب يف "(  324
 عن أنس مرفوعا، و زادواعطية حدثنا أبو عاتكة طريف بن سلمان  من طريق احلسن بنكلهم (  1/  23) 

م يرويه ما أعل بن عدي: و قوله: و لو ابلصني،" و قال افإن طلب العلم فريضة على كل مسلم"  مجيعا :
خطه  احملب و من ن.و كذا قال اخلطيب يف " اترخيه " و من قبله احلاكم كما نقله عنه ابغری احلسن بن عطية

عن محاد بن (  151) " ضعفاءفقد أخرجه العقيلي يف " ال الفوائد " نقلت ، و يف ذلك نظر على هامش"
 و ال حيفظ " و لو ابلصني " إال عن أيب عاتكة ، ثنا طريف بن سليمان به ، و قال :خالد اخلياط قال : حد

آفة احلديث ف يها لني أيضا متقاربة يف الضعف.كل مسلم " الرواية ف و هو مرتوك احلديث و " فريضة على
: منكر ت و البخاري بقولهرأي ضعفه جدا العقيلي كما ضعيفه ، بلأبو عاتكة هذا و هو متفق على ت

و (  454/  1/  2) ذاهب احلديث ، كما رواه ابنه عنه  ي: ليس بثقة ، و قال أبو حامت :، و النسائاحلديث
عن (  1/  155/  10) بوضع احلديث ، و ذكر ابن قدامة يف " املنتخب "  فذكره السليماين فيمن عر 

بد اهلل يعين أاب ع هذا فلم يعرفه ، و عن املروزي أنلت حيىي بن معني عن أيب عاتكة قال : و سأ الدوري أنه
قلت : و قد أورده ابن اجلوزي يف " املوضوعات "  احلديث ؟ فأنكره إنكارا شديدا. اإلمام أمحد ذكر له هذا

، (  13) ص حبان : ابطل ال أصل له ، و أقره السخاوي يف " املقاصد "  و قال : قال ابن ( 219/  1) 
أحدمها من رواية  ا حاصله : أن له طريقني آخرين :مب(  153/  1) فتعقبه يف " الآليلء "  أما السيوطي

 ، و مرفوعا به ، رواه ابن عبد الرب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقالين بسنده عن الزهري عن أنس
و هذا  أميت أربعني حديثا ، من حفظ علىروى إبسناد صحيح قال الذهيب: كذاب، مث ذكر أنه وب هذايعق

ول منه فقط، الشطر األ اري بسنده عن أيب هريرة مرفوعا،: من طريق أمحد بن عبد اهلل اجلويبو اآلخر ابطل.
 يء !قلت : فتبني أن تعقبه البن اجلوزي ليس بش وضاع. : و اجلويباريقال السيوطي

 و خالفوهن " -يعىن النساء -شاوروهن"  -30
 .ال أصل له مرفوعا

 )اب زانن مشورت کنيد و خالف مشورتشان عمل کنيد(
 ، و لعل أصل هذه اجلملة ما رواه(  213/  4) ، مث املناوي كما أفاده السخاويرمحه اهلل:  قال األلباين 

فإن يف خالفهن الربكة " ، و إن كنت ال أعرف  " خالفوا النساء كري يف " األمثال " عن عمر قال:العس
مث وقفت على إسناده ، رواه  لننظر فيه:(  134/  2) مل يسق إسناده يف " الآليلء "  صحته ، فإن السيوطي
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من طريق أيب عقيل عن حفص بن عثمان بن عبيد  ( 1/  133/  12) ي يف " حديثه " علي بن اجلعد اجلوهر 
 قلت : و هذا سند ضعيف ، فيه علتان : فذكره. عمر رمحه اهلل ... قال : قال عن عبد اهلل بن عمر اهلل

مل يذكر  عقيل هذا وحده و برواية أيب(  134/  2/  1) حامت األوىل جهالة حفص هذا ، فقد أورده ابن أيب 
عن ادة حفص بن عثمان بن حممد بن عر  :( 151/  1) و يف " ثقات ابن حبان "  فيه جرحا و ال تعديال.

جلد ، و ذلك مما يؤكد فيحتمل أن يكون هو هذا مع مالحظة اختالف اسم ا عكرمة ، و عنه أبو عقيل "
ل العمري صاحب كو العلة األخرى أبو عقيل و امسه حيىي بن املتو  إليه أمحد يف قوله اآليت.يشری  جهالته كما

حيحا مث إن معىن احلديث ليس ص .ل أمحد : روى عن قوم ال أعرفهم، و قا" التقريب " هبية ضعيف كما يف
أمام ر وسلم لزوجته أم سلمة حني أشارت عليه نأن ينح لثبوت عدم خمالفته صلى اهلل عليهعلى إطالقه ، 

 .(  439) ، و انظر احلديث اآلتى عدد يتابعوه يف ذلك أصحابه يف صلح احلديبية حىت
 " علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل " -31

 .ال أصل له
 )علمای امت من مهانند پيامربان بنی اسرائيل هستند(

، و لو صح ه وسلمصلى اهلل علي نية الضالة على بقاء النبوة بعده، و هو مما يستدل به القادایابتفاق العلماء
                                            .رمحه اهللاأللباين  هقال .يهم كما يظهر بقليل من التأمللكان حجة عل

قال السيوطي يف الدرر ال أصل له ، وقال يف املقاصد قال شيخنا  " :كشف اخلفاء يف "قلت: قال العجلوين
 .يعين ابن حجر ال أصل له ، وقبله الدمریي والزركشي وزاد بعضهم وال يعرف يف كتاب معترب

 ، و من غشه ضل "هدىطان ظل اهلل يف أرضه من نصحه " السل -32
 موضوع .

)حاکم، سايه خدا در زمني است،کسی که نصيحتش کند هدايت می شود و کسی که فريبش دهد گمراه 
 می شود(

   10من جمموع  1وجه  221) ورقه " م يف كتاب " فضيلة العادلنيأخرجه أبو نعي رمحه اهلل:قال األلباين 
، و رفوعاأيب هريرة م محاد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن، حدثنا من طريق حيىي بن ميمونظاهرية دمشق ( 

و هذان  قلت : عن قتادة عن أنس مرفوعا حنوه. رب قال حدثنا عقبة بن عبد اهللمن طريق داود بن احمل
و  ،قال الدارقطين و غریه: مرتوك بن ميمون و هو ابن عطاء البصري،، يف األول حيىي ن موضوعانإسنادا

، و هو متهم أيضا و قد تقدم، و من طريقه : داود بن احملربو يف اآلخر و غریه : كان كذااب.قال الفالس 
 حمفوظ، و ال يعرف حديثه منكر غری ، وو قال : عقبة جمهول ابلنقل ( 393) العقيلي يف " الضعفاء "  رواه

 " الشعب " عن هقي يفة البيو ذكره يف " اجلامع الصغری " من رواي و ال يتابعه إال حنوه يف الضعف.، إال به
دي بوضع ع يونس القرشي و هو الكدميي احلافظ، اهتمه ابن: و فيه حممد بن املناوي بقوله أنس و تعقبه



49 
 

نكشف عقبه : قلت : ا " الضعفاء "يضع على الثقات ، قال الذهيب يف احلديث ، و قال ابن حبان : كان
(  2/  191) ن بن محدان يف جزء من " أماليه "لرمح: و من طريقه أخرجه أبو سعد عبد اقلت عندي حاله.

كذلك   الرفاعي أخربان قتادة عن أنس و : أخربان يعقوب بن إسحاق احلضرمي أخربان عقبة بن عبد اهللقال
 .موقوف(  3331/  15/  1) هو يف " الشعب " 

 ء "شي، و من مل خيف اهلل خوفه اهلل من كل من خاف اهلل خوف اهلل منه كل شيء"  -33
 .منكر

سد و کسی که از خدا نرت )کسی که خدا ترس ابشد خداوند خوف و هيبت او را در مهه چيز می افکند 
 خداوند او را از مهه چيز می ترساند(

 عن عامر بن املبارك العالف قال : أخربان سليمان بن(  2/  31) رواه القضاعي  رمحه اهلل:قال األلباين 
أحدا  ، مل أعرفقلت : و هذا سند ضعيف قمة عن واثلة بن األسقع مرفوعا.عمرو عن إبراهيم بن أيب عل

إسحاق  عمرو أبو :أيب سليمان و امسه فریوز و يقال سليمان بن اله غری سليمان بن عمرو، و أظنهمن رج
إىل ترمجة  د رجعت، فقعلة احلديث -و احلمد هلل  -ت يل مث تكشف الكويف و هو ثقة الشيباين موالهم

 فألقي ،ذكر يف الرواة عنه سليمان بن وهب، فوجدته قد كمال "عبلة من " هتذيب ال إبراهيم بن أيب
ن وهب : سليمان بإىل " اللسان " فوجدت فيه ما نصه، فرجعت يف النفس: العلة سليمان بن عمرو هذا

ن بن صاحل ثمامن طريق حيىي بن ع اهر يف الكالم على أحاديث الشهابالنخعي ، أخرج أبو الفضل بن ط
خالد بن معدان عن أيب الدرداء رضي اهلل عنه رفعه :  ب عن إبراهيم بن أيب عبلة عنعن سليمان بن وه

و وهب جده ، و هو سليمان بن قال ابن طاهر : سليمان بن وهب هو النخعي ،  .....فذكر حديثا 
 .عمرو، و قد تقدم

مت له و قد تقد هو كذاب وضاع مشهور بذلك، خعي، وقلت : فتبني يل أن سليمان بن عمرو هذا هو الن
" ل أيضا قول السخاوي يف "املقاصدو لعل من التساه فهرست الرواة " يف آخر اجمللد. ، فراجع "أحاديث

 اب عن علي، و بعضها يقوي: و يف الباحلسني بن علي و ابن مسعود بعد أن ذكره من حديث واثلة و
 ، و حديثهاد هبا ، لشدة ضعفهامسعود ال جيوز االستشو ذلك ألن حديث واثلة و ابن  بعضا.

   و احلديث ذكره املنذري يف  ما ميكن أن يقوى أحدمها ابآلخر!احلسني و علي مل يذكر من حال إسنادمها 
ظ و كذلك ذكره احلاف من رواية أيب الشيخ يف" الثواب "، مث قال: و رفعه منكر.(  141/  4) " الرتغيب " 

  ديث أيب هريرة ، وو للعقيلي يف " الضعفاء " حنوه من ح و زاد: ( 123/  2) ريج اإلحياء " العراقي يف " خت
 .، فإن يف إسناد هذا كذااب أيضاقالت : فيه تساهل واضح كالمها منكر.

 " لفرجا أن يسأل، و أفضل العبادة انتظار، فإن اهلل حيب سلوا اهلل عز وجل من فضله"  -34
 .ضعيف جدا
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 فضل او را طلب کنيد،چرا که دوست دارد از او طلب کنند.و افضل عبادات انتظار فرج است()از اهلل 
 ورقة 1) ج و ابن أيب الدنيا يف " القناعة و التعفف " (  235/  4) رواه الرتمذي  رمحه اهلل:قال األلباين 

طريق محاد ( من  2/  35) "ملقدسي يف " الرتغيب يف الدعاء و عبد الغين ا ( 50من جمموع الظاهرية  1/  101
اهلمداين عن أيب األحوص عن ابن مسعود مرفوعا ،  عت إسرائيل بن يونس عن أيب إسحاقبن واقد قال : مس
 ، و روى أبو نعيم هذاكذا روى محاد بن واقد هذا احلديث، و محاد ليس ابحلافظه و قال الرتمذي :

 نعيم أشبه حديث أيب و صلى اهلل عليه وسلم، ل عن النيباحلديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبری عن رج
 قلت : و حكيم بن جبری أشد ضعفا من ابن واقد فقد اهتمه اجلوزجاين ابلكذب و إذا أن يكون أصح.

و الشطر األخری من احلديث رواه البزار و  حلديث حديثه فهو حديث ضعيف جدا.كان األصح أن ا
بعد أن (  143/  13) حديث أنس ، و قال اهليثمي يف " اجملمع "  بيهقي يف " الشعب" و القضاعي منال

  و فيه من مل أعرفه . عزاه لألول :
 " كفى ابملوت واعظا ، و كفى ابليقني غىن ، و كفى ابلعبادة شغال " -39

 .ضعيف جدا
 )مرگ برای پند آموزی،يقني برای بی نيازی و عبادت برای شغل کافی است(

يف " جملس يوم  و ابن بشران(  1/  53) رواه أبو سعيد بن األعرايب يف " معجمه "  اهلل:رمحه قال األلباين 
و أبو الفتح (  33جمموع الظاهرية رقم  من 2/  203) ورقة من األمايل "  412ذي احلجة سنة  13اجلمعة 

/  2) و القاسم بن عساكر يف " تعزية املسلم " (  1/  114) القضاعي  و(  1/  3) األزدي يف " املواعظ " 
 عبيد من طريق الربيع بن بدر عن يونس بن(  2/  39) كذا أبو نعيم " يف حديث الكدميي "  و(  2/  211

، امرتوك . مث إنه روي موقوف . قلت : و هذا إسناد ضعيف جدا الربيع بن بدرعن احلسن عن عمار مرفوعا
بسند صحيح عن (  31) رقم الدنيا يف " كتاب اليقني "  و ابن أيب(  131) "  فقد أخرجه أمحد يف " الزهد

جعفر بن سليمان عن يونس قال: حدثين من مسع عمار بن ایسر يقول : فذكره موقوفا غری مرفوع . و  
الصواب  عن ابن مسعود موقوفا و هو(  143) رقم بن محاد يف " زوائد زهد ابن املبارك "  كذلك رواه نعيم

 .ن شاء اهللإ
لقي اهلل عز وجل مكتوب بني عينيه آيس من  -" من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة  -31

 رمحة اهلل "
 .ضعيف

کسی که به قتل مومنی اگر چه اب نصف کلمه ای هم ابشد کمک کند،در حالی خدا را مالقات خواهد  )
 کرد که بني دو چشمش نوشته شده:ان اميد از رمحت خدا(
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/  3) البيهقي  و(  493) و العقيلي يف " الضعفاء " (  134/  2) أخرجه ابن ماجة  رمحه اهلل:قال األلباين 
عن أيب هريرة مرفوعا. و قال  يبمن طريق يزيد بن زاید الشامي عن الزهري عن سعيد بن املس(  22

هقي: إال من هو حنوه " و قال البي احلديث " قال : " و ال يتابعه العقيلي: " يزيد هذا قال البخاري : منكر
نده متهم كما ع ابقة أنه ال حتل الرواية عنه فهو" . قلت : و أفاد البخاري بكلمته الساحلديث "و يزيد منكر

أقره  هذا حديث ابطل موضوع". و ترمجته عن أيب حامت أنه قال: " تقدم قبل حديثني و ذكر الذهيب يف
د ، و من حديث أيب هريرة و عمر و أيب سعي ( 104/  2)ملوضوعات " الذهيب و أورده ابن اجلوزي يف " ا

ع و أمحد : " ليس هذا احلديث بصحيح " ، و قال ابن حبان : هذا حديث موض أعلها كلها مث قال: " قال
بشواهد  ( 133 - 133/  2) . قلت : و تعقبه السيوطي يف " الآليل " من حديث الثقات " ال أصل له

" د املنتقاةالفوائ لؤلؤ يف" : و من شواهده ما أخرجه ابناحلديث ضعيف ال موضوع. قلت ا تقتضي أنأورده
ابن الزبری مرفوعا . و هذا مع إرساله ضعيف ، فإن  عن األحوص عن أيب عون املري عن عروة(  2/  213) 

،  192/  1) احلفظ . و منها ما عند أيب نعيم يف " أخبار أصبهان "  ضعيف –هو ابن حكيم  -األحوص 
ذاب ك . و ابن احملربويرية عن انفع عن ابن عمر مرفوعاداود بن احملرب عن ضمرة بن ج من طريق ( 214

 نالآليل " من طريقني ع و كذا البيهقي يف " الشعب " كما يف "(  2/  332/  2) لكن رواه ابن عساكر 
اري عن األوزاعي الفز سلمة بن العيار مروان ( عن  : عبيد اهلل بن حفص بنعبد اهلل بن حفص ) و يف الآليل

   ابن حفص هذا فلم أجد له ترمجة . و منها ما عند أيب نعيم يف " احللية "  و رجاله ثقات غری .عن انفع به
ب سيامل : حدثنا خلف بن حوشب عن احلكم بن عتيبة عن سعيد بنعن حكيم بن انفع قال (34/  9) 

غريب تفرد  ه و قال : "فذكر  :النيب صلى اهلل عليه وسلم يقولت : مسعقال : مسعت عمر بن اخلطاب يقول
 .به حكيم ". قلت : و هو ضعيف

 " محل العصا عالمة املؤمن ، و سنة األنبياء " -33
 موضوع . 

 )مهراه داشنت عصا از نشانه های مومن و سنت انبياء است(
طريق حيىي بن  منزهر الفردوس (  - 53/  2) أخرجه الديلمي يف " مسند الفردوس "  رمحه اهلل:قال األلباين 

   إن ذكره السيوطي يف " الفتاوي "  مرفوعا . قلت : و هذا موضوع، و هاشم الغساين عن قتادة عن أنس
هذا  " ! فقد تعقبه شارحه املناوي نأن الغساينالصغری سكت عليه ! بل أورده يف " اجلامعو (  201/  2) 

 ." قالوا: كان يضع احلديث " قال الذهيب يف " الضعفاء ":
 ، فاغتنموا القراءة فيهما بفاحتة الكتاب "لإلمام سكتتان"  -33

 . ال أصل له مرفوعا
 )برای امام دو سکته وجود دارد،پس در بني آن دو فاحته را خبوانيد(
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بن  عبد الرمحن أيب سلمة بن عن(  33) ص و إمنا رواه البخاري يف " جزء القراءة "  رمحه اهلل:قال األلباين 
وفا عليه، و ة موق. مث رواه عن أيب سلمة عن أيب هرير اده حسن: و إسنعوف قال: فذكره موقوفا عليه. قلت

 الذي دعاين إىل التنبيه على بطالن رفعه أنين رأيت ما نقله بعضهم يف تعليقه على و. سنده حسن أيضا
يسكت بعد التأمني  ام يف الصالة اجلهرية أنتحب لإلم: " إنه يس(  13) ص قول النووي يف " األذكار " 

 :حلافظهو الشيخ حممد حسني أمحد: " قال ا الفاحتة ". فقال املعلق عليه و سكتة طويلة حبيث يقرأ املأموم
خرجه أأيب سلمة بن عبد الرمحن أن لإلمام سكتتني ....  ل استحباب تطويل هذه السكتة حديثدلي

روة بن هريرة. و عن ع اإلمام " و أخرجه فيه أيضا عن أيب سلمة عن أيبخلف  البخاري يف كتاب " القراءة
. كتاب "يقرأ بفاحتة ال ا إذا جهر، فإنه ال صالة ملن مل، و اسكتو : ای بين اقرؤوا إذا سكت اإلمامقال الزبری

أن  و حديث مرفوع إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم " فيه إيهام كبری أنه فقوله : " حديث أيب سلمة ....
وسلم كما هو املتبادر عند اإلطالق ، و راجعين من أجل ذلك بعض  اللفظ من قوله صلى اهلل عليه

 و مقطوع، و إمنا ههو من كالمه صلى اهلل عليه وسلم الشافعية حمتجا به! فبينت له أن احلديث ليس
 ح عنهت: و لو صضعيفا ألنه مرسل اتبعي. مث قل ، حىت و لو كان مرفوعا لكانموقوف على أيب سلمة

لقراءة يف : " فاغتنموا الكم بل هو عليكم! قال كيف؟ قلت: ألنه يقولصلى اهلل عليه وسلم ملا كان حجة 
و بعضها يف حتة أبعد القراءة ، و أنتم ال تقولون بقراءة الفا ني " و مها سكتة االفتتاح و سكتةالسكتت

 سكوت اإلمام السكتة األوىل ليقرأ املأمومنعم نقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب  السكتة األوىل!
قل من أصله غری معروف عن الن بقوله : " و هذا(  132/  2) . لكن احلافظ تعقبه يف " الفتح " فيها الفاحتة

ل اإلمام غ" اإلحياء " : إن املأموم يقرأ الفاحتة إذا اشت أصحابه ، إال أن الغزايل قال يف ، و ال عنالشافعي
 ، بل أطلق املتويل و غریه كراهية تقدمی املأموم قراءة الفاحتة علىيف ذلك و خولف بدعاء االفتتاح

ابلسكوت إذا جهر اإلمام . و  على الشافعية ، ألنه أيمر املؤمت. و كذلك قول عروة املتقدم حجة اإلمام "
إذا جهر . و قد  ، أن يقرأ إذا أسر اإلمام ، و ينصتال يف مسألة القراءة وراء اإلمامهذا هو أعدل األقو 

لنيب صلى " صفة صالة ا مجعت األحاديث الواردة فيها يف ختريج أحاديث ول يف هذه املسألة وفصلت الق
 .وسلم " اهلل عليه

 فرغ منو سكتة حني ي للنيب صلى اهلل عليه وسلم سكتتان، سكتة حني يكرب،" كان  -35
 قراءته" 
 ضعيف.

 (سکته داشت،يکی هنگام تکبری گفنت و دومی بعد از قرائت)پيامرب صلی اهلل عليه وسلم در مناز دو 
ابن ماجة و  ذي وو أبو داود و الرتم(  23) ص أخرجه البخاري يف " جزء القراءة "  رمحه اهلل:قال األلباين 

      أعله الدارقطين يف سننه ن مسرة بن جندب. و هذا سند ضعيفغریهم من حديث احلسن البصري ع
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 يف مساعه من مسرة، و قد مسع منه حديثا واحدا، فقال عقب احلديث:" احلسن خمتلف ابالنقطاع( 133)ص 
 أجد على ذلك مرارا، و ملهو على جاللة قدره مدلس كما سبق التنبيه  و هو حديث العقيقة ". قلت : مث

من مسرة اعه مس عن طرقه إليه ، فلو سلم أنه ثبت بسماعه هلذا احلديث بعد مزيد البحث و التفتيش تصرحيه
مث إن للحديث  .املشتغلني بعلم السنة املطهرة بت مساعه هلذا ، كما ال خيفى علىلغری حديث العقيقة ، ملا ث

راءة، و يف نية حملها بعد الفراغ من القففي هذه الرواية أن السكتة الثا يف متنه.علة أخرى و هي االضطراب 
ركوع . و هذه سورة عند ال األخرى بعد الفراغ من الفاحتة و ، و يفة : بعد الفراغ من قراءة الفاحتةاثني رواية

، و ثيونس، و أشع ،اتفق عليها أصحاب احلسن ي الصواب يف احلديث لو صح، ألنهالرواية األخریة ه
و نقلت فيه (  133و  139) رقم يف ذلك يف " ضعيف سنن أيب داود "  محيد الطويل، و قد سقت رواایهتم

ملنصف إىل ا فبعد معرفة علة احلديث ال يلتفت .ه قال: " هذا حديث غری اثبت "اجلصاص أن عن أيب بكر
م استحباهبم السكوت لإلما ذا احلديث على. و إذا عرفت هذا فال حجة للشافعية يف هقول من حسنه

: د احلديث . الثاين : اضطراب متنه. الثالثضعف سن الفاحتة، و ذلك لوجوه: األول:بقدر ما يقرأ املأموم 
 .ن الفاحتةة كلها ال بعد الفراغ مفيه أهنا قبل الركوع بعد الفراغ من القراء أن الصواب يف السكتة الثانية

كن املقتدي من مبقدار ما يتم د الفاحتة ، فليس فيه أهنا طويلةالرابع : على افرتاض أهنا أعين السكتة بع
 ييمية ف طويلة بدعة فقال شيخ اإلسالم ابن تالسكتة ال و هلذا صرح بعض احملققني نأن هذهقراءة الفاحتة ! 

أمو، و لكن بعض : " و مل يستحب أمحد أن يسكت اإلمام لقراءة امل( 143- 141/  2) " الفتاوى " 
لفاحتة ا لم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة، و معلوم أن النيب صلى اهلل عليه وساستحب ذلك أصحابه

لو كان ، و أيضا فعلم أنه مل يكن ى نقله، فلما مل ينقل هذا أحد،عللكان هذا مما تتوفر اهلمم و الدواعي 
نية لكان هذا ا، إما يف السكتة األوىل و إما يف الثه وسلمعلي هم يقرؤون الفاحتة خلفه صلى اهللالصحابة كل

يقرءون  انيةبة أهنم كانوا يف السكتة الثالدواعي على نقله فكيف و مل ينقل أحد من الصحا مما تتوفر اهلمم و
ا يؤيد : و ممأنه بدعة ". قلت الصحابة أحق الناس بعلمه، فعلم ، مع أن ذلك لو كان شرعا لكانالفاحتة

ول اهلل سالطويلة قول أيب هريرة رضي اهلل عنه : " كان ر  ه صلى اهلل عليه وسلم تلك السكتةعدم سكوت
كبری و أيت سكوتك بني الت أر : ای رسول اهللكرب للصالة سكت هنية، فقلت صلى اهلل عليه وسلم إذا

 صلى رسول اهلل فلو كان " احلديث ....ماذا تقول ؟ قال أقول : اللهم ابعد بيين و بني خطاایي  القراءة
  .عنها كما سألوه عن هذه كتة بعد الفاحتة مبقدارها لسألوهاهلل عليه وسلم يسكت تلك الس

 ، كما يتأذى احلييتأذى جبار السوءادفنوا مواتكم وسط قوم صاحلني، فإن امليت "  -30
 جبار السوء "

 موضوع.
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)مردگان خود را در ميان انساهنای صاحل دفن کنيد،زيرا مرده هم از مهسايه بد آزار می بيند مهانطور که 
 زنده ها از مهسايه بد آزار می بينند(

نعيم يف " احللية "  و أبو(  1/  51) رواه القاضي أبو عبد اهلل الفالكي يف " الفوائد "  رمحه اهلل:قال األلباين 
رة عمه أيب سهيل عن أبيه عن أيب هري بن عيسى : حدثنا مالك بن أنس عن من طريق سليمان(  394/  1) 

ذا  سليمان ه : و . قلتالك مل نكتبه إال من هذا الوجه "حديث م عا. و قال أبو نعيم: " غريب منمرفو 
ذا ابن ك وزقاين احلديث يف " املوضوعات "، و، قال املناوي : " و من مث أورد اجلغری مرة كذاب، كما تقدم

 .تى به أن له شاهد حاله كحاله ! "، و غاية ما أاجلوزي و تعقبه املؤلف
إذا ف ،إن الغضب من الشيطان، و إن الشيطان خلق من النار، و إمنا تطفأ النار ابملاء"  -31

 غضب أحدكم فليتوضأ "
 . ضعيف

و آتش اب آب خاموش می شود،پس اگر يکی از مشا شيطان و شيطان از آتش است.جانب )خشم از 
 عصبانی شد وضو بگرید(

( 3/  1/  4 )لك أخرجه البخاري يف " التاريخ ". و كذند الذي قبلهأخرجه أمحد ابلس رمحه اهلل:قال األلباين 
سنده ضعيف فيه جمهوالن ، كما  . قلت : و( 2/  333/  19) و ابن عساكر (  233/  2) و أبو داود 

    و ابن حجر يف  ( 191و  149/  3) ختريج اإلحياء " قد سكت عنه احلافظ العراقي يف " بينته آنفا . و
طان من لشيطان ، و الشياحلديث روي عن معاوية بلفظ : " الغضب من ا . و(  334/  10) " الفتح " 

و ابن   (130/  2) املاء يطفي النار ، فإذا غضب أحدكم فليغتسل " . رواه أبو نعيم يف " احللية " النار ، و
بن  بن عبد العزيز بن أيب رواد عن ایسني عن الزبری بن بكار : أخربان عبد اجمليد(  1/  319/  11) عساكر 

العطاء  و قد حبس بن أيب سفيان أنه خطب الناسعن معاوية  عبد اهلل بن عروة عن أيب مسلم اخلوالين
ك، ، و ال مال أما املال ليس مبالك و ال مال أبيك: ای معاوية إن هذله أبو مسلم ، فقالشهرين أو ثالثة

ا إن أاب مسلم ذكر أن هذ فأشار معاوية إىل الناس أن امكثوا ، و نزل فاغتسل مث رجع فقال : أيها الناس
وسلم  ول اهلل صلى اهلل عليه، إين مسعت رسمسلم ، و صدق أبومال أيب و ال مال أميمبايل و ال املال ليس 

 ،ل . قلت : و هذا إسناد ضعيف أيضاعلى عطاایكم على بركة اهلل عز وج : ) فذكر احلديث ( اغدوايقول
افظ : صدوق حلا عبد اهلل بن عروة مل أجد له ترمجة . و عبد اجمليد بن عبد العزيز فيه ضعف ، قال ایسني بن

منكر  : "(  192/  2) ابن حبان  . قلت : لفظ، أفرط ابن حبان فقال : مرتوك " خيطيء ، و كان مرجئا
 ."املشاهری فاستحق الرتك  ، و يروي املناكری عناحلديث جدا، يقلب األخبار

 ، و من شئن أخرجن "اجلنة حتت أقدام األمهات، من شئن أدخلن"  -32
 موضوع . 
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 اپی مادران است،هر که را خبواهند وارد و هر که را خبواهند از هبشت خارج می کنند()هبشت زير 
 :حممد بن عطاء عقيلي يف "الضعفاء" عن موسى بنو ال(  1/  329) رواه ابن عدي  رمحه اهلل:قال األلباين 

ظ يف ترمجة . نقله احلافالعقيلي: " هذا منكر " يمون عن ابن عباس مرفوعا . و قالحدثنا أبو املليح حدثنا م
، ق آخرديث له طريسبق بيانه يف الذي قبله . و الشطر األول من احل بن عطاء " و هو كذاب كما" موسى 

) ص التاريخ " أبو الشيخ يف " الفوائد " و يف "و (  1/  29/  2) الشافعي يف " الرابعيات "  رواه أبو بكر
عن (  133/  2) و الدواليب  ( 1/  2/  2) و القضاعي (  1 / 93/  3) و الثعليب يف " تفسریه " (  293

جلامع" كما ا و من هذا الوجه رواه اخلطيب يف". مرفوعا به هاجر عن أيب النضر األابر عن أنسمنصور بن امل
 ، و احلديثللمناوي و قال : " قال ابن طاهر: و منصور و أبو النضر ال يعرفان يف " فيض القدير"

امهة معاوية بن ج . و يغين عن هذا حديثغری حسن " فقول العامري يف شرحه : " حسن "، انتهى . منكر
: هل  أغزو و قد جئت أستشریك ؟ فقال سلم فقال : ای رسول اهلل أردت أنأنه جاء النيب صلى اهلل عليه و 

    غریه كالطرباين ، و(  94/  2) اجلنة حتت رجليها . رواه النسائي  ؟ قال : نعم . قال : فالزمها فإنلك أم 
 ، و، و وافقه الذهيب(  191/  4) . و سنده حسن إن شاء اهلل ، و صححه احلاكم ( 2/  229/  1) 

 .(  214/  3) أقره املنذري 
 " ملا قدم املدينة جعل النساء و الصبيان و الوالئد يقلن : -12

 داع ". وجب الشكر علينا ما دعا هلل...  طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
 ضعيف .

هنگامی که رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم به مدينه قدم گذاشت،زانن و کودکان می خواندند:ماه شب )
چهارده از راههای وداع برما درخشيد... وشکر برما واجب شد،کسی به سوی خدا دعوت نکرد جز 

 او... ای کسی که در ميان ما مبعوث شدی،اب امر اطاعت شده آمدی(
) و كذا البيهقي يف" دالئل النبوة " (  2/  95) رواه أبو احلسن اخللعي يف " الفوائد "  رمحه اهلل:قال األلباين 

حممد بن عائشة يقول فذكره . و هذا  ن احلباب قال : مسعت عبد اهلل بنعن الفضل بط (  - 233/  2
و أكثر ، فإن ابن عائشة هذا من إسناده ثالثة رواة أ ف رجاله ثقات ، لكنه معضل سقط منإسناد ضعي

. مث قال (  244/  2) "  بذلك أعله احلافظ العراقي يف " ختريج اإلحياء يوخ أمحد و قد أرسله . وش
من مكة ال أنه ملا  يذكره علماؤان عند مقدمه املدينة: " و هذا (  23/  9) كما يف اتريخ ابن كثری  البيهقي

الذي حكاه البيهقي عن العلماء جزم به ابن  مقدمه من تبوك ". و هذاداع عند قدم املدينة من ثنيات الو 
ن رده احملقق اب حتقيق صاحيب األستاذ خری الدين وانلي ( ، لكن 291وزي يف " تلبيس إبليس " ) ص اجل

ال يراها  ات الوداع " إمنا هي انحية الشام: و هو وهم ظاهر ألن " ثني(  13/  3) الزاد " القيم فقال يف "
و مع هذا فال يزال الناس يرون خالف هذا  هبا إال إذا توجه إىل الشام ". القادم من مكة إىل املدينة و ال مير



56 
 

زایدة : " ابلدف يل هذه القصة باثبتة كما رأيت ! ) تنبيه ( : أورد الغزا تحقيق ، على أن القصة برمتها غریال
. و قد " لدف و األحلانل قي بقوله :" و ليس فيه ذكرالعرااألحلان " و ال أصل هلا كما أشار لذلك احلافظ و 

 ل له : يقاجواز األانشيد النبوية املعروفة اليوم ! ف هم فأورد القصة هبا ، مستدال علىاغرت هبذه الزایدة بعض
 قتما ذهبوا إليه كما سب على أنه لو صحت القصة ملا كان فيها حجة على ! " أثبت العرش مث انقش "

  .اإلعادة فأغىن عن(  935) عند احلديث هلذا  اإلشارة
 " الصائم يف عبادة و إن كان راقدا على فراشه " -34

 . ضعيف
 )روزه دار مهواره در عبادت است حتی زمانی که در رخت خواب خود اسرتاحت کند(

: الزجاج قال ان أبو بكر حيىي بن عبد اهلل بن: أخرب (  133 - 132/  13) رواه متام  رمحه اهلل:قال األلباين 
شم بن سليمان بن عبد الرمحن : حدثنا ها بن حممد بن بكار بن بالل: حدثناحدثنا أبو بكر حممد بن هارون 

ا سند هذ. و عاسریين عن سلمان بن عامر الضيب مرفو  ة احلمصي عن هشام بن حسان عن ابنأيب هرير 
يرة ات غری هاشم بن أيب هر اله ثقبن هارون مل أجد من ذكرمها . و بقية رج ضعيف حيىي الزجاج و حممد

و اسم أيب هريرة  و مل يذكر فيه جرحا و ال تعديال. قال:"(  109/  2/  4) ترمجه ابن أيب حامت  احلمصي
احلديث  . وقال العقيلي: منكر احلديث " ال يعرف،عيسى بن بشری " . و أورده يف " امليزان " و قال : " 

:  يلمي يف "مسند الفردوس" عن أنس. و تعقبه املناوي بقولبرواية الد ده السيوطي يف "اجلامع الصغری"أور 
. ديث "يضع احل حممد بن أمحد بن سهل، قال الذهيب يف " الضعفاء ": قال ابن عدي:] هو [ ممن " و فيه

الوضاع كما مر ، فهي تنقذ احلديث  لكن طريق متام ليس فيها هذا(  293/  2) قلت : هو عند الديلمي 
من قول (  303) ص رواه عبد اهلل بن أمحد يف " زوائد الزهد "  الوضع عليه. و اهلل أعلم. و قدق من إطال

 ،ا أصل احلديث موقوف. فلعل هذعليه بزایدة " ما مل يغتب ". و إسناده صحيح أيب العالية موقوفا
 .أخطأ بعض الضعفاء فرفعه. و اهلل أعلم

 يف البعث ، ] فبدأ يب قبلهم [ " " كنت أول النبيني يف اخللق ، و آخرهم -39
 . ضعيف

 اولني پيامربی هستم که آفريده شده و آخرين پيامرب مبعوث هستم()
و الثعليب (  1) ص و أبو نعيم يف " الدالئل "(  1/  121/  3) رواه متام يف " فوائده "  رمحه اهلل:قال األلباين 

احلسن عن أيب هريرة مرفوعا . قتادة عن  بشری: حدثناسعيد بن من طريق (  1/  53/  3) يف " تفسریه " 
    اف : بن بشری ، قال احلاألوىل : عنعنة احلسن . الثانية : سعيد  قلت: و هذا سند ضعيف، و له علتان:

خرجه ابن أ م يذكر فيه احلسن عن أيب هريرة.خالفه أبو هالل فقال : عن قتادة مرسال ، فل " ضعيف ". و
دة اليت يه الزایالوجه األول ، و ف ن كثری من رواية ابن أيب حامت من. و احلديث أورده اب(  145/  1) سعد 
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عن قتادة به  ةبن بشری فيه ضعف ، و قد رواه سعيد بن أيب عروب بني القوسني، مث قال ابن كثری: " سعيد
 نالديلمي كلهم م. و عزاه املناوي البن الل و و رواه بعضهم عن قتادة موقوفا " ،مرسال ، و هو أشبه

و يف ترمجته أورد  :قلت ن بشری ضعفه ابن معني و غریه ".حديث سعيد بن بشری به ، مث قال : " و سعيد ب
بيا و ن قوله صلى اهلل عليه و آله وسلم : " كنت ن غرائبه! و يغين عن هذا احلديثالذهيب هذا احلديث م

عن ميسرة الفجر. و سنده صحيح، و (  111) ص أمحد يف " السنة "  اه. رو آدم بني الروح و اجلسد "
ن الفا ملا يظخعليه وسلم أول خلق اهلل تعاىل، فيه و ال يف الذي قبله على أن النيب صلى اهلل لكن ال داللة

 .البعض. و هذا ظاهر نأدىن أتمل
 " هنى أن حتلق املرأة رأسها " -31

 . ضعيف
 )پيامرب از تراشيدن موی زن هنی کرد(

) رقم الفوائد "  و متام يف "(  132/  1) و الرتمذي (  231/  2) أخرجه النسائي  رمحه اهلل:قال األلباين 
من طرق عن مهام عن قتادة عن  (2/  134) ق ملقدسي يف " السنن " و عبد الغين انسخيت (  - 2234

، وهأيب داود الطيالسي عن مهام حن مث رواه الرتمذي من طريقعمرو عن علي قال : فذكره مرفوعا. خالس بن
 روي عن محاد بن سلمة عن قتادة عنعلي . و قال : " حديث علي فيه اضطراب ، و  ذكر فيه عنو مل ي

كان إمنا هو من مهام ، ف " . قلت : و االضطراب املذكور عائشة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى ......
و  .ابعة محاد عليه كما ذكره الرتمذيأصح ، ملت د عائشة ، و هذا، و اترة من مسناترة جيعله من مسند علي

ن هشام الدستوائي و محاد ب: " و خالفه بعد أن ذكره من الوجه األول عنه " أحكامه " قال عبد احلق : يف
ذكر عائشة يف مل ي . قلت : و هذا ظاهره أنهمرسال "فروایه عن قتادة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،سلمة

 . و على الوجه الثاين فهوالرتمذي آخر من االضطراب الذي أشار إليه ، و عليه فهو وجهناده أصالإس
، نه الرتمذيحيس، و لذلك مل االضطراب مينع من تقوية احلديث ألن قتادة مل يسمع من عائشة فهذا. منقطع

عن  منتخبه ( - 1/  335) ق " و ال يقويه ما أخرجه ابن عدي يف" الكامل .التساهل مع ما عرف به من
ألن املعلى  ،عائشة به جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن: حدثنا عبد احلميد بن معلى بن عبد الرمحن

و قال : " روى عن عبد احلميد أحاديث مل طريقه أخرجه البزار يف " مسنده "هذا شديد الضعف ، و من 
. و قال ( 59/  3) ذكره يف " نصب الراية " . هذا احلديث " ليها ، و ال نعلم أحدا اتبعه علىيتابع ع

قال  وعبد الرمحن و قد اعرتف ابلوضع. : " رواه البزار ، و فيه معلى بن(  213/  3) " اهليثمي يف " اجملمع
 : "طينابلوضع، و قد قال فيه الدارق : هذا رجاء ضائع بعد اعرتافهقلتابن عدي : أرجو أنه ال نأس به " ! 

. و يضع احلديث. و ذهب ابن املديين إىل أنه كان احلديث " مرتوك "أبو حامت : . و قالضعيف كذاب"
لى ع ل عن هؤالء األئمة الفحول، دليل. فهذه النقو اهب احلديث " كما يف " امليزان "ذ " قال أبو زرعة :
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الثقفي :  سف بن يو عبد اهلل ي و غریه ممن أثىن عليه مل يعرفه. و روى البزار أيضا قال: حدثناأن ابن عد
بن عمری قال : مسعت عثمان يقول : فذكره  : حدثنا أيب عن وهب عطاء بن أيب ميمونة حدثنا روح بن

يب عطاء بن أ روى غری هذا احلديث ، و ال نعلم حدث عنه إال و قال : " وهب بن عمری ال نعلمه مرفوعا
ما أ يث ". و ضعفه ابن معني. واحلد . قلت : روح قال فيه أمحد : " منكرابلقوي " ميمونة، و روح ليس

من رواية (  24/  2/  4) حامت  برواایته نأسا. و وهب ابن عمری، أورده ابن أيب : ما أرىفقالابن عدي 
مل أعرفه ،  ي. و عبد اهلل بن يوسف الثقفتعديال. فهو جمهول ن عثمان و مل يذكر فيه جرحا و العطاء عنه ع

 . و اهلل أعلم .القلب لتقوية احلديث مبثلهينشرح لذلك فلم  فهو إسناد مظلم، و
 "ليه املاءع وا القلوب بكثرة الطعام و الشراب، فإن القلب كالزرع ميوت إذا كثر" ال متيت -33

 ال أصل له . 
،چراکه دل مانند زمينی است که اگر زاید اب آن آب دهيد می )دهلا را اب خوردن و آشاميدن زاید منریانيد

  مرید(
" مل أقف له   (  30/  3) قال خمرجه العراقي  النيب صلى اهلل عليه وسلم ! فقد الغزايل بعزوه إىلو إن جزم 

 قاله األلباين رمحه اهلل..على أصل "
 " ما زىن عبد قط فأدمن على الزان إال ابتلي يف أهل بيته " -33

 . موضوع
 نيز بدان دچار می شود(هيچ بنده ای به طور دائم زان منی کند مگر اينکه خانواده خود )

عن إسحاق ( 233/  1) م يف " أخبار أصبهان " و أبو نعي(  2/  19) رواه ابن عدي  رمحه اهلل:قال األلباين 
ر عدي : " و إسحاق بن جنيح بني األم عن ابن عباس مرفوعا، و قال ابن بن جنيح عن ابن جريج عن عطاء

رقم  145) ص  السيوطي يف " ذيل األحاديث املوضوعة "أورده  فاء، و هو ممن يضع احلديث ". ويف الضع
 يف هذا احلديث أنه يؤكد وقوع الزىن . و مما يؤيد بطالنمن أابطيل إسحاق بن جنيح " و قال : " إنه(  323

ن  . نعم إ *) َوَأْن لَْيَس لِّإلْنَسانِّ إِّال َما َسَعى(*، و هذا ابطل يتناىف مع األصل املقرر يف القرآن أهل الزاين
كن ليس ذلك حبتم  ل سرى ذلك إىل أهله و العياذ ابهلل تعاىل و كان الرجل جيهر ابلزان و يفعله يف بيته فرمبا

 .ن زىن زين به و لو حبيطان داره ": " ماحلديث، فهو ابطل. و مثله كما أفاده هذا
 " إذا أعطى أحدكم الرحيان فال يرده ، فإنه خرج من اجلنة " -35

 . ضعيف
آن را قبول کنيد چرا که از هبشت خارج شده(         )هر وقت شخصی به مشا گياه رحيان را عطا کرد 

 و قال : " هذا ان عن أيب عثمان النهدي مرفوعا،عن حن(  13/  4) رواه الرتمذي  رمحه اهلل:قال األلباين 
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 قد أدرك زمان النيب صلىالنهدي  ان غری هذا احلديث، و أبو عثمان، و ال نعرف حلنحديث غريب حسن
لتان : اجلهالة ع، فاحلديث له قلت : و حنان يف عداد اجملهولني و مل يسمع منه ". اهلل عليه وسلم و مل يره ،

الستغراب ا ذي له مع استغرابه إایه مستغرب! و املناوي إمنا نقل عنهضعيف فتحسني الرتم و اإلرسال، فهو
:  أعل. ) تنبيه (، و اهللالصواب فلعله(  130/  2) الرتمذي " ن " فقط ، و كذلك هو يف نسخة بوالق م

أن مجع  ذلك استغرايب املذكور ، و جوااب عليه أقول : وجه  أقول : قد يشكل على بعض القراءمث إنين
 ديثح ه أنه حسن لذاته خبالف ما لو قال:"غريب " و " حسن " إمنا يعين يف اصطالحالرتمذي بني لفظيت"

، " فقط"حديث غريب ن لغریه، و خبالف ما لو قال:" فإنه يعني أنه حسون لفظة " غريبحسن " فقط، د
، احملدثني ينايف احلسن لذاته عند ألن اإلرسال ولذلك رجحت االستغراب فقط، عيففإمنا يعين أن إسناده ض

  .السيما إذا كان يف اإلسناد جهالة.فاحفظ هذا فإنه هام
 ، فإن كان خریا استبشرواأقاربكم و عشائركم من األمواتلى " إن أعمالكم تعرض ع -50

 : اللهم ال متتهم حىت هتديهم كما هديتنا "به، و إن كان غری ذلك قالوا
 . ضعيف

اعمال مشا به نزديکان و فاميل مشا عرضه می شود ، اگر چنانچه خری ابشد ، خوشحال می شود و اگر )
 (می خواهد که آن ها را هدايت کند خری نباشد ، از خداوند

يقول :  طريق سفيان عمن مسع أنس بن مالك من(  119 - 14/  3) أخرجه أمحد  رمحه اهلل:قال األلباين 
. و ، و بقية الرجال ثقاتهالة الواسطة بني سفيان، و أنس. قلت : و هذا سند ضعيف جلفذكره مرفوعا

ألمحد و الرتمذي ، فأخطأ من وجهني :  ( 10 / 4) احلديث عزاه األستاذ سيد سابق يف " فقه السنة " 
     . الثاين : أنه عزاه للرتمذي و هذا خطأ فليس يفعلته، فأوهم صحته ألول : أنه سكت عليه، و مل يبنيا

يف " جممع  اهليثمي د فقط، و كذا فعلتح الكبری " إال ألمحالرتمذي " و ال عزاه السيوطي يف " الف " سنن
أورده فيه كما هو شرطه . و له شاهد من حديث  ، و لو كان يف الرتمذي ملا(  325 - 323/  2) الزوائد " 

ا من أهل ت تلقاه: " إن نفس املؤمن إذا قبض أيوب األنصاري و لكنه ضعيف جدا، و هو احلديث اآليتأيب
 كرب يف فيقولون : أنظروا صاحبكم يسرتيح، فإنه قد كان ،بشری من الدنياكما يتلقون ال ادهالرمحة من عب

بل الرجل قد مات ق سألوه عن و ما فعلت فالنة هل تزوجت؟ فإذا؟ شديد، مث يسألونه ماذا فعل فالن
ة، فبئست ويا، ذهب به إىل أمه اهلهلل و إان إليه راجعون قد مات ذلك قبلي! فيقولون: إان فيقول: أيهات

ان فإن ك ،قاربكم و عشائركم من أهل اآلخرةو قال : و إن أعمالكم تعرض على أ األم و بئست املربية.
و يعرض ، اأمته عليه قالوا : اللهم هذا فضلك و رمحتك، و أمتم نعمتك عليه و ، وفرحوا و استبشروا خریا

  .به عنه و تقربه إليك " : اللهم أهلمه عمال صاحلا ترضىعليهم عمل املسيء فيقولون
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 إله قول: ال " جددوا إميانكم، قيل: ای رسول اهلل و كيف جندد إمياننا ؟ قال : أكثروا من -51
 إال اهلل "

 .ضعيف
 ای رسول اهلل؟فرمود:ال إله اال اهلل را زاید تکرار کنيد( )اميان خود را جتديد کنيد،گفته شد چگونه

السلمي  من طريق صدقة بن موسى(  395،  2) و أمحد (  291/  4) أخرجه احلاكم  رمحه اهلل:قال األلباين 
 !تری بن هنار عن أيب هريرة مرفوعا، و قال احلاكم: " صحيح اإلسناد": حدثنا حممد بن واسع عن شالدقيقي
   نذري يفامل ، فقولان ". قلت : و شتری نكرة كما يف " امليز ذهيب بقوله : " قلت : صدقة ضعفوه"و رده ال

ي اهليثم أمحد حسن " ليس حبسن ، و كذا قول، و إسناد : " رواه أمحد و الطرباين( 235/ 2) " الرتغيب " 
: " رواه أمحد و (  92/  1) آخر  و رجال أمحد ثقات ". و يف موضع : " رواه أمحد و الطرباين(  32/  10)

ل لبعض رجاله إمنا و تبني منه أن توثيقه يف املوضع األ. فقد ابن حبان" ، و فيه مسری بن هنار وثقهإسناده جيد
حبان مما بن ا بينا يف " ردان على الشيخ احلبشي" و يف غریه أن توثيق، و قد توثيق ابن حبان عمدته يف ذلك

  !ن من قاعدته فيه توثيق اجملهولني، ألال ينبغي االعتماد عليه
ألمر ا لقمر يف يساري، على أن أترك هذاا، و الشمس يف مييين! واهلل لو وضعوا ای عم"  -52

 حىت يظهره اهلل أو أهلك فيه ما تركته "
 .ضعيف

عموجان، خبدا؛ اگر خورشيد را در دست راست من، و ماه را در دست چپ من بگذارند، ات من اين )
م، رها برو در اين راه از ميان  دعوت اهلي خويش را، پيش از آنکه خداوند آن را پریوز گرداند، ایمن خود

 (سازم، من دست از اين کار مني کشم!
حدثين :( ابن هشام سریة 239 - 234/  1) أخرجه ابن إسحاق يف " املغازي "  رمحه اهلل:قال األلباين 

بعث إىل  طالب هذه املقالة ه حدث : أن قريشا حني قالوا أليبيعقوب بن عتبة بن املغریة بن األخنس أن
ذي كانوا لأخي إن قومك قد جاؤين فقالوا يل كذا و كذا ، ل وسلم فقال له: ای ابناهلل عليه رسول اهلل صلى 

 ملين من األمر ما ال أطيق، قال : فظن رسول اهلل صلى اهللعلى نفسك ، و ال حت قالوا له، فأبق علي و
: فقال الالقيام معه، ق مسلمه، و أنه قد ضعف عن نصرته وعليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بداء ..... و 

  قام فلمااستعرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فبكى مث  عليه وسلم: فذكره. قال : مثرسول اهلل صلى اهلل
 بنول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: اذهب ای ا! فأقبل عليه رسأقبل ای ابن أخي وىل انداه أبو طالب:

عتبة  يعقوب بن هذا إسناد ضعيف معضل،ببت، فواهلل ال أسلمك لشيء أبدا. قلت : و أخي فقل ما أح
قد وجدت للحديث طريقا أخرى بسند  مات سنة مثان و عشرين و مائة. و، هذا من ثقات أتباع التابعني
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ستشعلوا يل منها شعلة يعين الشمس" ، على أن تذلك : " ما أان نأقدر على أن أدع لكمحسن لكن بلفظ 
 .(  52) الصحيحة " رقم  و قد خرجته يف " األحاديث

 " لعن اهلل الزهرة ، فإهنا هي اليت فتنت امللكني : هاروت و ماروت " -53
 .موضوع

 لعنت خدا بر زهره ابد،چرا که او فتنه دو فرشته:هاروت و ماروت بود()
  " كما يفو ابن منده يف "تفسریه(  143) رواه ابن السين يف " عمل اليوم و الليلة "  رمحه اهلل:قال األلباين 

علي رضي اهلل عنه قال : قال رسول  ريق جابر عن أيب الطفيل عنمن ط(  291/  1) " تفسری ابن كثری " 
ه جابر و قلت: و آفت. ری: " ال يصح ، و هو منكر جدا "ابن كث ى اهلل عليه وسلم. و قال احلافظاهلل صل

كورة يف املذ  إنه دابة األرضجعة علي و يقول: ، و كان يؤمن بر اجلعفي و هو متهم ابلكذب هو ابن يزيد
" من رواية ابن كذا يف " اجلامع الصغری و(  53/  1) " أورده السيوطي يف " الدر املنثورالقرآن ! و احلديث 

        رده يف ، أن السيوطي مل يو فلم يتعقبه ابلشيء، و من العجيب ه و ابن منده، و بيض له املناويراهوي
 !به هو كان أحق " اجلامع الكبری" و

 " ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام و ال صالة ، و لكن بشيء وقر يف صدره " -54
 . ال أصل له مرفوعا

)ابوبکر به خاطر کثرت مناز و روزه بر مشا برتری نيافته است،بلکه به خاطر وقاری است که در سينه اش 
 می ابشد(

 : " رواهطبعة احلليب ( 109و 30/  1)  اإلحياء "قال احلافظ العراقي يف " ختريج  رمحه اهلل:قال األلباين 
اهلل املزين ، و مل أجده مرفوعا " . و أقره احلافظ  الرتمذي احلكيم يف " النوادر " من قول بكر بن عبد

 . و من املؤسف أن يسمع هذا احلديث من بعض الوعاظ يف(  530) رقم احلسنة "  السخاوي يف " املقاصد
حاولت االتصال  ه  مصرحا بصحته ، و قد 1332منه يف أواسط شهر شوال سنة  املسجد النبوي ، مسعته

ني مث عرض يل ما حال بيين و ب به بعد فراغه من الوعظ ، و استدللت على املنزل الذي كان حل فيه ،
)فَإِّنَّ *هذه الكلمة ، فتكون له و لغریه تذكرة ،  ، مث سافر يف اليوم الثاين ، فعسى أن يطلع علىذلك

نِّنَي(ا  .*لذ ِّْكَرى تَ ْنَفُع اْلُمْؤمِّ

 "  أبدا أما إمنا ال تزيدك إال وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت و هي عليك ما أفلحت"  -59
 .ضعيف

آگاه ابش که اين زاید مني کند براي تو مگرضعف وسسيت را ، دور ابنداز آنرا زيرا اگر تو مبریي و اين )
 (شد ز رستگارخنواهيي تو ابشد هرگدرابزو 
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 الوليد : حدثنا املبارك عن احلسن: حدثنا خلف بن (  9/449) أخرجه اإلمام أمحد  رمحه اهلل:قال األلباين 
قال : من  حلقة أراه اهلل عليه وسلم أبصر على عضد رجلقال : أخربين عمران بن حصني أن النيب صلى 

 فقال : وحيك ما هذه ؟ قال : من الواهنة قال : فذكره . -صفر 
صفه كان مدلسا ، و   األوىل : عنعنة املبارك و هو ابن فضالة فقد: و هذا سند ضعيف و له علتان : تقل

 نا .مل أقبل منه شيئا ، إال شيئا يقول فيه : حدثاملتقدمني ، قال حيىي بن سعيد : األئمة بذلك مجاعة من
مع ذلك فقد قال فيه  وبارك ما قال فيه : حدثنا احلسن .و قال ابن مهدي : كنا نتبع من حديث م

بني احلسن و  الثانية : االنقطاعو ذكر حنوه ابن حبان و الساجي . لني ، كثری اخلطأ ، يعترب به ،الدارقطين :
 ابن املديين و أبو حامت و ابن معني ، قال األوالن :، فإنه مل يسمع منه كما جزم بذلكعمران بن حصني 

إن صرح ف.و قد أشار بذلك إىل مثل رواية املبارك هذه ،  مل يسمع منه ، و ليس يصح ذلك من وجه يثبت
 حديثان آخران من(  9/440) قال : أخربين عمران بن حصني ، و يف " املسند " فيها كما ترى نأن احلسن

ن : قال بعضهم عام أمحد أيضا إىل تضعيف ذلك فقالهذا الوجه مع التصريح املذكور ، و قد أشار اإلم
نه ذلك يف رواية أيب طالب عصرح ب إنكارا على من قال ذلك ، بل إنه بن حصني احلسن : حدثين عمران

نا عمران بن حدثول يف غری حديث عن احلسن : قال :كان مبارك بن فضالة يرفع حديثا كثریا ، و يققال :
و  يعين أنه يصرح بسماع احلسن منه ،ولون ذلك ، قال يف " التهذيب " :حصني ، و أصحاب احلسن ال يق

مران يف " ن عقلت : قد تتبعت أصحاب احلسن و ما رووه عنه عاب احلسن يذكرونه عنه ابلعنعنة .صحأ
 اجلزء الرابع ، فوجدهتم مجيعا قد ذكروا العنعنة ، و هم :مسند اإلمام أمحد "

 ( . 431( و هو جعفر بن حبان و )  241أبو األشهب ) ص  - 1
 ( . 441و  449و  442و  433و  431و  439و  423و  423قتادة )  - 2
 ( . 425أبو قزعة )  - 3
 ( . 449و  444و  431و  430يونس )  - 4
 ( . 430منصور )  - 9
 ( . 449و  444و  432و  430علي بن زيد بن جدعان )  - 1
 ( . 449و  443و  440و  435و  433محيد )  - 3
 ( . 435خالد احلذاء )  - 3
 ( . 441هشام )  - 5

 ( . 449و  435خيثمة )  - 10
 ( . 443و  435حممد بن الزبری )  - 11
 ( . 441و  449مساك )  - 12
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أحاديث ابلعنعنة مل  رووا عن احلسن عن عمران -(  11و  1) و هم ثقات مجيعا ابستثناء رقم  -كل هؤالء 
لربمجي ااحلسن حدثهم عن هياج بن عمران  ن عمران ، بل يف رواية لقتادة أنيصرحوا فيها بسماع احلسن م

بينهما  لخطبته على الصدقة ، و ينهى عن املثلة " ، فأدخ حيث يف عن عمران بن حصني حبديث : " كان
نعم وقع يف رواية زائدة عن هشام تصرحيه هياجا ، و هو جمهول كماقال ابن املديين و صدقه الذهيب .

ان بن حصني حدثه قال : .. هشام قال : زعم احلسن أن عمر  حلسن من عمران ، فقال زائدة : عنبسماع ا
رحية يف و هذه الرواية صيف سفره و نومه عن صالة الفجر . صلى اهلل عليه وسلم عريسهفذكر حديث ت

الصدد ، و لكين أعتقد أهنا رواية شاذة ، فإن  مل أجد أحدا تعرض لذكرها يف هذا مساعه من عمران ، و
روایه عبادة فمجاعة منهم يزيد بن هارون و روح بن  كان ثقة فقد خالفه ، و إن -و هو ابن قدامة  -زائدة 

      ، و هكذا أخرجه(  4/441) أخرجه أمحد  عمران به ، فعنعناه على اجلادة .احلسن عن  عن هشام عن
عبد اهلل  نبه ، و وقع التصريح املذكور يف رواية شريك ب من طريق يونس عن احلسن عن عمران(  9/431) 

، و (  4/431) احلسن قال : كنت أمشي مع عمران بن حصني ... رواه أمحد  عن منصور عن خيثمة عن
 منكرة ألن شريكا سييء احلفظ معروف بذلك ، و قد خولف ، فرواه األعمش عن خيثمة هذه رواية

و خالصة القول أنه مل يثبت برواية .(  449و  4/435) عن احلسن عن عمران به معنعنا ، أخرجه أمحد 
، مما ال  نيف هذا احلديث عن احلسن : قال : أخربين عمرا ن من عمران ، و قول املباركاحلس صحيحة مساع

ا قد و إن مما يؤكد ذلك أن وكيعتدليس الذي وصف به املبارك هذا .الضعف و ال يثبت ذلك ملا عرفت من
 معنعنا خمتصرا . عن املبارك عن احلسن عن عمران بهروى هذا احلديث 
     أخرجه ابن حبان يف حدثنا مبارك به . و كذا رواه أبو الوليد الطيالسي :.(  2/311) أخرجه ابن ماجه 

 ، و كذلك رواه أبو عامر صاحل(  13/132/351) و الطرباين يف " املعجم الكبری "(  1410) " صحيحه " 
يح " صحو قال :(  4/211) و احلاكم (  1411) أخرجه ابن حبان بن رستم عن احلسن عن عمران به .

ه تحقيق العلمي الذي ذكران: و يف ذلك ما ال خيفى من البعد عن القلت اإلسناد " ، و وافقه الذهيب !
 !" التقريب " فأتى حلديثه الصحة ؟و أيضا فإن أاب عامر هذا كثری اخلطأ كما يف آنفا،
و حنوه  ،ره السنديسن ألن مبارك هذا هو ابن فضالة.ذكإسناده ح ه قول البوصریي يف " الزوائد ":و مثل

ال : إن مت و هي عليك وكلت إليها، رواه أمحد و الطرباين و ق:(  9/103) جملمع " قول اهليثمي يف " ا
و  ،أهنا تنفعك ملت على غری الفطرة ": " انبذها عنك ، فإنك لو مت و أنت ترى موقوفة قال : و يف رواية

بدون ضعف  : لو كان ثقة اتفاقا وقلت رجاله ثقات!و فيه ضعف، و بقية ، فيه مبارك بن فضالة، و هو ثقة
ال احلق  لرجال ابحلق،، فكن رجال يعرف اكما عرفت مما سبق ديثه ما دام مدلسا، و قد عنعنهمل يفرح حب
به !  رواه أمحد بسند ال نأس: بد الوهاب يف " كتاب التوحيد "و من ذلك قول الشيخ حممد بن ع ابلرجال.

مي عليت احلديث ، و ميكن أن نستنبط من ختريج اهليث فيه من البأس الذي بيناه يف شرح فقد عرفت ما
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) رقم  ا عند الطرباينالوقف ، و هو األشبه عندي ، و إن كان يف إسناده السابق للحديث علة اثلثة و هي
 ظاف. فقد قال احل: حدثنا هشيم عن منصور عن احلسن، موقوفا بن خالد بن عبد اهلل حممد(  414

 .واهلل أعلم، يف ابن خالد هذا: ضعيف
شهدك و أشهد محلة عرشك و : اللهم إين أصبحت أمن قال حني يصبح أو ميسي"  -51

 ، و أن حممدا عبدك و رسولك أعتقلقك أنك أنت اهلل ال إله إال أنت، و مجيع خمالئكتك
هلل ثالثة أرابعه، فإن ا فمن قاهلا مرتني أعتق اهلل نصفه، و من قاهلا ثالاث أعتق ،اهلل ربعه من النار

 "قاهلا أربعا أعتقه اهلل من النار
 .ضعيف

ابرخداای! من، در اين صبحگاه تو را و حامالن عرش و متام هر کس هنگام صبح ای شب بگويد:)
ي، جز تو وجود اهلل هسيت و هيچ معبود به حقفرشتگانت و مهه آفريده هايت را گواه مي گریم بر اينکه تو 

سازد و خداوند يك چهارم اندام او را از عذاب دوزخ رها ميو حممد بنده و فرستاده تو است  ندارد؛
چون دوابرگويد نصف بدنش وچون سه ابرگويد سه چهارم بدنش وچون چهارابر گويد متام بدنش را ازآتش 

 (دوزخ برهاند
 عن عبد الرمحن بن عبد اجمليد عن هشام بن الغاز بن(  2/112) أخرجه أبو داود  :رمحه اهللقال األلباين 

 قال : فذكره . أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمربيعة عن مكحول الدمشقي عن أنس بن مالك 
 قلت : و هذا سند ضعيف ، و له علتان :

 جمهول . " التقريب " :يف " امليزان " و قال احلافظ يف األوىل : عبد الرمحن بن عبد اجمليد ال يعرف كما
مساعه منه  البخاري ، فإن ثبت أنس ، فأثبته أبو مسهر ، و نفاه األخرى : أهنم اختلفوا يف مساع مكحول من

و للحديث طريق أخرى عن أنس ، فقال البخاري يف ل فقد قال ابن حبان : رمبا دلس.فالعلة عنعنة مكحو 
 موىل ميمونة زوج النيب حدثنا إسحاق قال : حدثنا بقية عن مسلم بن زاید:(  1201) رقم "  " األدب املفرد

 و كذلك رواه ابن السين يف " عمل اليوم و.مسعت أنس بن مالك قال : فذكره عليه وسلم قال : صلى اهلل
بن إبراهيم به ، إال  حاق: أخربان إس(  5) و هذا يف " العمل " أيضا رقم عن النسائي،(  13) رقم لليلة " ا

و لعله خطأ  ،ن الوليد : حدثين مسلم بن زاید .فصرح بقية ابلتحديث، و ما أراه حمفوظافيه : بقية ب أنه وقع
الطريق مدارها كما ترى على إسحاق بن إبراهيم ، و هو ابن راهويه ، فالبخاري  من بعض النساخ ، فإن

من (  4/293)  و الرتمذي(  2/119) أخرجه أبو داود يف روايته : ) عن ( ، و هو الصواب ، فقد  قال
وحدك ال  إله إال أنتبعد قوله : " ال  ة عن مسلم بن زاید به حنوه و زادطريقني آخرين صحيحني عن بقي
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 له ما اهلل " " إال غفر و هي عند النسائي أيضا ، و قاال بدل قوله : " أعتق اهلل ربعه ... شريك لك ".
 .الليلة من ذنب " ميسي غفر اهلل له ما أصاب يف تلك، و إن قاهلا حني أصاب يف يومه ذلك 

 فلهذه الطريق علتان أيضا :
األخرى : جهالة مسلم بن زاید هذا، قال ابن القطان: و  ية، فإنه كان معروفا ابلتدليس.إحدامها : عنعنة بق

 .كما تقدم مرارا  احلديث املتابعة، و إال فلنيب ": مقبول، يعين عند و قال احلافظ يف " التقري حاله جمهول.
 من ذلك أمور : مكحول إایه ، ألننا نقول : مينع و ال يقال : ينبغي أن يكون هنا مقبوال ملتابعة

أنس مسلم  بينه و بني لعنعنة كما سبق ، فيحتمل أن يكوناألول : أن مكحوال قد رمي ابلتدليس و رواه اب
 ،و حاال، ال يعرف اتبعيها عينا أ طريق واحدة لطريقان حينئذ إىل كوهنما منجع ابن زاید هذا أو غریه فری 

لعنعنة بقية كما  د ال تصحالثاين : أن الطريق إىل مسلم بن زایيتنبه هلذا. فمن جود إسناده أو حسنه لعله مل
الطريقان  و فإسحاق رواه عنه مثل رواية مكحول،الثالث : أهنم اختلفوا عليه يف لفظ احلديث ،  عرفت.

اضطراب يدل على أن احلديث غری  " كما تقدم ، فهذا اآلخران روایه عنه بلفظ : " إال غفر اهلل له ...
ما ما نقله و أ الرتمذي، بل ضعفه بقوله: حديث غريب . كأنه من أجل ذلك كله ، مل يصححه  حمفوظ ، و

، و مثله و ، فهو وهم أو نسخةعن الرتمذي أنه قال :حديث حسن (  1/223)  املنذري يف " الرتغيب "
 عنه : حديث حسن صحيح ! (  11) ص الطيب "  أغرب منه نقل ابن تيمية يف " الكلم

 "  قلبهيف هلل آاته اهلل إمياان جيد حالوتهالنظرة سهم من سهام إبليس من تركها خوفا من ا" -53
 ضعيف جدا.

خوف خدای عزوجل آن را ترک کند )نگاه به ان حمم تریی از طرف شيطان است،هر کس به خاطر 
 خداوند اميانی به او ميدهد که شریينيش را در قلبش حس می کند(

 :عن إسحاق بن سيار النصييب قال(  21/1) رواه القضاعي يف " مسند الشهاب "  رمحه اهلل:قال األلباين 
ن عابن داثر  حماربعن عبد الرمحن بن إسحاق عن أخربان إسحاق بن عبد الواحد املوصلي عن هشيم 

 بمث رواه من طريق إبراهيم يعين ابن سليمان قال : أخربان أرطاة بن حبي صلة بن زفر عن حذيفة مرفوعا.
       مو رواه احلاك ارب بن داثر عن ابن عمر مرفوعا.أخربان هشيم عن عبد الرمحن بن إسحاق عن حم قال:

هشيم به ، و قال : صحيح اإلسناد،  حدثنا القرشي:يق إسحاق بن عبد الواحد من طر (  314   4/313) 
خرجه  :(  3/13) و قال املنذري  إسحاق واه، و عبد الرمحن هو الواسطي ضعفوه. و رده الذهيب بقوله:

 قلت : فهو آفة احلديث لسالمة محن بن إسحاق الواسطي و هو واه.الطرباين و احلاكم من رواية عبد الر 
ضعيفه  لى ت، و اتفقوا عو الواسطي ضعيف جدا من إسحاق بن عبد الواحد القضاعي الطريق األخرى عند

 .كما قال النووي و غریه
 " إين ألجد نفس الرمحن من قبل اليمن " -91
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 ضعيف.
 )من نفس رمحان را از مست مين احساس می کنم(

 ، و يفحدثنا حريز حدثنا عصام بن خالد :: (  2/941) أخرجه اإلمام أمحد ، قال  رمحه اهلل:قال األلباين 
دثنا عن ای أاب هريرة ! ح أن أعرابيا أتى أاب هريرة فقال:األصل : جرير و هو تصحيف عن شبيب أيب روح 

 إن اإلميان ميان ، و " أالعليه وسلم :قال النيب صلى اهلل  عليه وسلم ، فذكر احلديث فقال : النيب صلى اهلل
لفسوق إن الكفر و ا ، أال: من قبل املغرب و قال املغریة  اليمن،، و أجد نفس ربكم من قبل احلكمة ميانية 

 يف الفدادين أصحاب الشعر و الوبر ، الذين يغتاهلم الشياطني على أعجاز اإلبل " . و قسوة القلب
" و رجاله اليمن " مث قال : رواية أمحد إىل قوله : " من قبل من(  10/91) و أورده اهليثمي يف " اجملمع " 

 :(  1/52)  "يف " ختريج اإلحياء و مثله قول شيخه احلافظ العراقي .الصحيح غری شبيب و هو ثقة "رجال 
قلت : يف النفس من شبيب شيء ، فإنه يصرح بتوثيقه أحد غری ابن حبان  " رواه أمحد ، و رجاله ثقات " .

حتمال أن الشبيب ابلذات،يس نصا يف توثيقه لو قول أيب داود : " شيوخ حريز كلهم ثقات " ل ،(  1/31) 
     حامت يف ، و قد أورده ابن أيبحريز له حني قال ذلك أن شبيبا من شيوخأاب داود مل يعلم أو مل خيطر يف اب

 فيه جرحا و ال توثيقا ، و لعله لذلك قال ابن القطان : و مل حيك(  2/1/393) " اجلرح و التعديل " 
رة مل يذكر ت عن أيب هريروى احلديث مجاعة من التابعني الثقا و أيضا فقد " شبيب ال تعرف له عدالة " .

 فيه هذه اجلملة " و أجد نفس ربكم من قبل اليمن " ، أخرجه كما ذكران الشيخان يف أحد منهم
 403و  330و  332و  233و  215و  213و  293و  292و  2/239)  " صحيحيهما " و أمحد

 فهي عندى منكرة ، أو على(  941و  902 و 433و  434و  430و  434و  493و  429و 
 :(  1/213) ) تنبيه ( : أورد احلديث الشيخ العجلوين يف " كشف اخلفاء " و قال  األقل شاذة .

قلت : ينايف ما نقلته عن كتابه " التخريج " فاهلل أعلم بصحة نقل  ال العراقي : مل أجد له أصال " !" ق
 العجلوين عنه .

 و عليهم ما علينا . يعين أهل الذمة "" هلم ما لنا ،  -99
 .ابطل ال أصل له

 هر چه برای ماست برای آانن نيز می ابشد و هرچه برعهده آهناست بر عهده ماست يعنی اهل ذمه()
و  اةألسنة كثری من اخلطباء و الدع و قد اشتهر يف هذه األزمنة املتأخرة ، على رمحه اهلل:قال األلباين 

يه ، يف آخر " د جاء ففق " اهلداية " يف املذهب احلنفي، ببعض الكتب الفقهية ، مثل، مغرتين املرشدين
أعلمهم أن هلم ما ف يف ذلك احلديث،" و أهل الذمة يف املبايعات كاملسلمني ، لقوله عليه السالم  البيوع " :

" مل أعرف  :( 4/99)  ال احلافظ الزيلعي يف " خترجيه ": نصب الراية "فق للمسلمني، و عليهم ما عليهم ".
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، و ة "معاذ، و هو يف " كتاب الزكا مل يتقدم يف هذا املعىن إال حديثاحلديث الذي أشار إليه املصنف ، و 
 .( 235 ) صو وافقه احلافظ يف " الدراية " فيهما ذلك ". كتاب السری "، و ليس  "حديث بريدة و هو يف

صاحب  وسلم ، و أن له عن رسول اهلل صلى اهلل عليه لقلت : فقد أشار احلافظان إىل أن احلديث ال أص
و هو  ; حديث ابن عباس -واهلل أعلم  -رود ذلك يف احلديث . و هو يعين " اهلداية " قد وهم يف زعمه و 

 " أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعث معاذا إىل اليمن فقال : إنك أتيت قوما أهل الذي إليه الزيلعي :
ض ، فأعلمهم أن اهلل افرت و أين رسول اهلل، فإن هم أطاعوك، هادة أن ال إله إال اهللهم إىل شكتاب ، فادع

زاه إليه صاحب ما ع -و ال يف غریه  -فليس فيه  .م .. " احلديث. و هو متفق عليهعليهم صدقة يف أمواهل
 الصحيح : يثله صلى اهلل عليه وسلم يف احلدبل قد جاء ما يدل على بطالن ذلك ، و هو قو  " اهلداية ".

حرمت علينا دماؤهم و  إال اهلل .. فإذا فعلوا ذلك فقد " أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله
ني  و إسناده صحيح على شرط الشيخ املسلمني ". م ما للمسلمني ، و عليهم ما علىأمواهلم إال حبقها ، هل

صلى ح على أن الذين قال فيهم الرسول فهذا نص صري .(  255) " األحاديث الصحيحة "  كما بينته يف
منا ، و إينهمد ليس هم أهل الذمة الباقني على م ما لنا، و عليهم ما علينا "." هلاهلل عليه وسلم هذه اجلملة :

د السلف ، فقد حدث أبو و هذا هو املعروف عن غریهم من املشركني ! هم الذين أسلموا منهم، و من
 حاصروا قصرا من قصور -كان أمریهم سلمان الفارسي   -سلمني " أن جيشا من جيوش املالبخرتي :

اهلل عليه  ول اهلل صلىرس م كما مسعتفارس ، فقالوا : ای أاب عبد اهلل أال تنهد إليهم ؟ قال : دعوين أدعه
تم ممنكم فارسي ، ترون العرب يطيعونين ، فإن أسل سلمان ، فقال هلم: إمنا أان رجل، فأاتهم وسلم يدعو

زية عن كم عليه، و أعطوان اجل، تركنا ذي علينا ، و إن أبيتم إال دينكممثل ال مثل الذي لنا، و عليكمفلكم 
 ( 444و  441و  9/440) أخرجه الرتمذي و قال : " حديث حسن " و أمحد  ".، و أنتم صاغرون .. يد

ضوعة و الواهية و و لقد كان هذا احلديث و حنوه من األحاديث امل .عطاء بن السائب عنه من طرق عن
ألحاديث ل علماء املعاصرين ، أحكاما خمالفةالفقهاء من املتقدمني ، و غری واحد من ال سببا لتبين بعض

ه كديته فيقتل املسلم ابلذمي ، و ديت رى أن دم املسلمني كدم الذميني،الصحيحة ، فاملذهب احلنفي مثال ي
من تبناه من ، و ذكرت هناك (  493) ق برقم حديث سب يض ذلك يف السنة على ما بينته يفمع ثبوت نق

خلطباء و ا ا مسعناه من كثری منو هذا احلديث الذي حنن يف صدد الكالم عليه اليوم طامل العلماء املعاصرين!
 يف بني الذميني و املسلمني ون به ، و يزعمون أن اإلسالم سوىاملرشدين يرددونه يف خطبهم ، يتبجح

يان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ! فأحببت ب أنه حديث ابطل ال أصل له عنلمون احلقوق ، و هم ال يع
قال : قال علي  وبو حنوه ما روى أبو اجلن وسلم ما مل يقل! صلى اهلل عليه ذلك ، حىت ال ينسب إىل النيب

 و(  1425) أخرجه الشافعي  فدمه كدمنا ، و ديته كديتنا ". " من كانت له ذمتنا ، رضي اهلل عنه :
" إمنا بذلوا  و أورده صاحب " اهلداية " بلفظ : و قال :" و أبو اجلنوب ضعيف ".(  390) الدارقطين 
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 " ه ، كما ذكرته يف " إرواء الغليلو هو مما ال أصل ل دمائنا ، و أمواهلم كأموالنا ".اجلزية ، لتكون دماؤهم ك
 (1291  ). 

 " اذهبوا فأنتم الطلقاء " -211
 .ضعيف

 (مشا آزاد شدگانيد برويد که)
         "، و عنه الطربي يف " التاريخ(  32 - 4/31) رواه ابن إسحاق يف " السریة "  رمحه اهلل:قال األلباين 

: عبة فقالابب الك قال : فحدثين بعض أهل العلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قام على ( 3/120)
 ، أال كل مأثرة أو، و هزم األحزاب وحدهوعده ، و نصر عبده" ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، صدق 

، إال سدانة البيت و سقاية احلاج ، أال و قتيل اخلطأ شبه هاتني دم أو مال يدعى فهو موضوع حتت قدمي
عشر قريش إن م ، ایل أربعون منها يف بطوهنا أوالدهاو العصا ففيه الدية مغلظة مائة من اإلب العمد ابلسوط

   :، و آدم من تراب. مث تال هذه اآلية، الناس من آدمخنوة اجلاهلية و تعظمها ابآلابء أذهب عنكماهلل قد 
رون أين فاعل معشر قريش ما تای  . مث قال :اآلية كلها *(اَی َأي َُّها النَّاُس إِّانَّ َخَلْقَناُكْم مِّْن ذََكٍر َوأُنْ َثى) *

ى اهلل ، مث جلس رسول اهلل صلل : " اذهبوا فأنتم الطلقاء "قا ،وا : خریا أخ كرمی و ابن أخ كرمی؟ قالفيكم
امجع لنا  ول اهلل !: ای رسطالب و مفتاح الكعبة يف يده فقالاملسجد فقام إليه علي بن أيب  عليه وسلم يف

لحة ؟ وسلم : أين عثمان بن ط احلجابة مع السقاية صلى اهلل عليك ، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
ة و و نقله احلافظ ابن كثری يف " البداي .و وفاء " فقال : هاك مفتاحك ای عثمان اليوم يوم برفدعي له 
بن إسحاق فيه مل يسم، . ألن شيخ او هذا سند ضعيف مرسل .ساكتا عليه(  301 - 4/300) النهاية " 

 تابعنيي عن الصحابيا ، ألن ابن إسحاق مل يدرك أحدا من الصحابة ، بل هو يرو  . مث هو ليسفهو جمهول
 و أقرانه ، فهو مرسل أو معضل .

 القدر"  ليلة( مث أنسيتها كما أنسيت إين كنت أعلمها )أي: ساعة اإلجابة يوم اجلمعة"  -101
 .ضعيف

 قطعا ساعت اجابت دعا در روز مجعه را ميدانستم اما مهچون شب قدر آن را فراموش کردم()
 عن فليح بن سليمان عن سعيد بن(  1/235) و احلاكم (  1331) أخرجه ابن خزمية  رمحه اهلل:قال األلباين 

له يكون لساعة ، لعهذه ا و جئت أاب سعيد اخلدري فسألته عناحلارث عن أيب سلمة قال : قلت : واهلل ل
هل عندك ف ،هريرة حدثنا عن الساعة اليت يف يوم اجلمعة  عنده منها علم، فأتيته، فقلت : ای أاب سعيد إن أاب

لت قال : مث خرجت من عنده فدخ. صلى اهلل عليه وسلم فقال : فذكرهالنيب  منها علم ؟ فقال : سألنا
 .بد اهلل بن سالم . مث ذكر احلديثع على
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: و يف لتق ذكره ابن خزمية و احلاكم و قال :" صحيح على شرط الشيخني ". و وافقه الذهيب.قلت : كذا 
     ن رجال الشيخني ففيه كالم كثری.و قال احلافظ يف " التقريب ":و إن كان مصحته نظر فإن فليحا هذا 

يصححه ، و كذلك مل  و مل(  2/333) " صدوق كثری اخلطأ " ، و كأنه هلذا سكت عن إسناده يف " الفتح " 
و هذا ، (  3/205) " كما نقله الشوكاين منا قال : " و رجاله رجال الصحيحيصححه احلافظ العراقي ، و إ

كر شرط واحد ذ ، و مل يقتصر على نفيه، و إال لصرح بصحة سنده تلزم التصحيح ، بل فيه إشارة إىلال يس
ن  أهنم أو بعضهم قد ال يكونو كون رجاله رجال الصحيح ، و فيه إشارة لطيفة إىل من شروط الصحة و هو

ال رجاله ثقات رجاألقل عند بعضهم و إال لقال : " الثقات عند غری صاحيب " الصحيح " ، أو على من
 و ممن ،اقع كما تفيده عبارة احلافظ يف "التقريب " يف " فليح "، و قد مرت آنفاالصحيح " ، و هذا هو الو 

   و ،ضعفه من القدامي ابن معني و أبوحامت و النسائي و غریهم. و قال الساجي :" هو من أهل الصدق
 !ند التفرد ، فكيف عند املخالفة ؟ يطمئن القلب لصحة حديثه عقلت : فمثله ال يهم ".

. و مل الشعب " و البيهقي يف " البن ماجه و ابن خزمية و احلاكم ") تنبيه (: عزا احلديث يف " الفتح الكبری
 ة عن عبد اهللمن طريق أخرى عن أيب سلم( 1135) و إمنا عنده  ابن ماجه هبذا اإلسناد و السياق، أره عند

 و رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جالس : إان لنجد يف كتاب اهلل : يف يوم اجلمعة بن سالم قال : قلت
يل رسول أشار إعبد اهلل : ف يها شيئا إال قضى له حاجته. قالساعة ال يوافقها عبد مؤمن يصلي سأل اهلل ف

حديث  . فهذا خالفاحلديثأو بعض ساعة ..  : صدقت: أو بعض ساعة فقلتاهلل صلى اهلل عليه وسلم
 .و غریهيث عنه فراجع إن شئت " املشكاة "عليه وسلم يف غری ما حد الرتمجة، و هو احملفوظ عنه صلى اهلل

 " حب الدنيا رأس كل خطيئة " -102
 .موضوع

 )دنيا دوستی سر رشته مهه خطا هاست(
البصري  الشعب " إبسناد حسن إىل احلسن" رواه البيهقي يف " قال يف " املقاصد ": رمحه اهلل:قال األلباين 

 قلت : و املرسل من أقسام احلديث الضعيف ، ال سيما إذا كان مرسله احلسن البصري ،فعه مرسال " .ر 
: من (  52) ص و احلديث رواه عبد اهلل بن أمحد يف " الزهد " . دارقطين :" مراسيله فيها ضعف "قال ال

رواه ابن  و واهلل أعلم .عليه السالم من قوله و هو األشبه على إعضال الطريقني .  طريقني عن عيسى
ورده و أ و أنه كان رجال صاحلا. مسعود الصریيف و ذكر أنه اتبعي،من قول سعد بن (  3/53/1) عساكر 

تخريج أن لقلت : و الظاهر من ها ا " اجلامع الصغری " دون " الكبری" من رواية البيهقي فقط. السيوطي يف
: أعين  " مث قال املناوي متعقبا على السيوطي: قال خمرجه البيهقي سكت عليه ، و ليس كذلك فقد

ل قال احلافظ العراقي : " و مراسي حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم ".البيهقي : " و ال أصل له من 
الم كماء ، و قال : هو من كاأللفية للموضوع من كالم احل دهم شبه الريح " و مثل به يف شرحاحلسن عن
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و  " م كما رواه البيهقي يف " الزهدابن أيب الدنيا ، أو من كالم عيسى عليه السال اهمالك بن دينار كما رو 
املديين أثىن  ناحلافظ ابن حجر نأن اب تعقبه و" املوضوعات ".. و عده ابن اجلوزي يفأبو نعيم يف " احللية "

   ال يفو ق يض لسنده ".و أورده الديلمي من حديث علي و ب،إليه حسنعلى مراسيل احلسن، و اإلسناد 
 وضوعا ".م يه " : رفعه وهم ، بل عده احلفاظالسيوطي ( : يف " فتاو  " التيسری " :" و قال املؤلف ) يعين

أما عن " هذا معروف عن جندب بن عبد اهلل البجلي ، و :(  2/151) و قال ابن تيمية يف " الفتاوى "
 :و زاد(  11/503) وع الفتاوى " فليس له إسناد معروف " و ذكر حنوه يف " جمم النيب صلى اهلل عليه وسلم

ذوهم من املتفلسفة و من حذا ح م. و أكثر ما يغلو يف هذا اللفظعليه السال " و يذكر عن املسيح ابن مرمی
 .هذا موضع بسطها " هم يف تعلق النفس، إىل أمور ليسالصوفية على أصل

 " ما زال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقنت يف صالة الغداة حىت فارق الدنيا " -103
 .منكر

 پيامرب صلی اهلل عليه وسلم قنوت صبح را ترک نکرد ات زمانی که وفات ایفت()
   ( 2/312) و ابن أيب شيبة (  3/110/4514) أخرجه عبد الرزاق يف " املصنف "  رمحه اهلل:قال األلباين 

" و احلاكم يف " األربعني ( 133) ص و الدارقطين (  1/143) و الطحاوي يف " شرح املعاين "  -خمتصرا -
و ابن اجلوزي يف " الواهية " (  3/123/135) "  شرح السنةو كذا البغوي يف " (  2/201) و عنه البيهقي 

ا " كنت جالس يع بن أنس قال :ر الرازي عن الربمن طريق أيب جعف ( 3/112) و أمحد (  449 - 1/444) 
 :منا قنت رسول اهلل شهرا، فقال :" فذكره . و قال البغوي:" قال احلاكم، فقيل له : إعند أنس بن مالك

ربيع بن ة رواته ، و ال" قال أبو عبد اهلل : هذا إسناد صحيح سنده ، ثق و قال البيهقي : ن ".إسناده حس
ن " كيف يكون سنده صحيحا و راويه ع ابن الرتكماين بقوله: و تعقبه معروف .. " و أقره! أنس اتبعي
، و قال أبو ليس ابلقوي: فيه، قال ابن حنبل و النسائي جعفر عيسى بن ماهان الرازي متكلمالربيع أبو 

دث حي و قال أبو زرعة : يهم كثریا، و قال الفالس: سييء احلفظ، و قال ابن حبان: زرعة : يهم كثریا،
، " فأبو جعفر قد ضعفه أمحد و غریه :( 1/55) و قال ابن القيم يف " زاد املعاد "  ملشاهری ".ابملناكری عن ا

س اهلل ابن تيمية قدزرعة : كان يهم كثریا .. و قال يل شيخنا  . و قال أبوو قال ابن املديين: كان خيلط
 حديث *(َبينِّ آَدَم مِّْن ظُُهورِّهِّمْ َوإِّْذ َأَخَذ رَبَُّك مِّْن  )*: اإلسناد نفسه هو إسناد حديث روحه: و هذا

لعهد و أخذ عليها ا عليه السالم من تلك األرواح اليت، و فيه : و كان روح عيسى أيب بن كعب الطويل
رسله حني انتبذت من أهلها مكاان شرقيا فأ تلك الروح إىل مرمی عليها السالمامليثاق يف زمن آدم ، فأرسل 

، فحملت الذي خياطبها فدخل من فيها. و هذا غلط حمض: ا سوای، قاليف صورة بشر فتمثل هلا بشر اهلل 
ََهَب َلكِّ ُغاَلًما زَكِّيًّا) *: إليها امللك الذي قال هلا فإن الذي أرسل َا َأاَن َرُسوُل رَب ِّكِّ ألِّ يكن الذي  . و مل*(إِّمنَّ

به  فردكری ال حيتج مبا تصاحب منا  ذا حمال . و املقصود أن أاب جعفرخاطبها هبذا هو عيسى ابن مرمی ، ه
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ظ احلفظ احلف " صدوق سييءل احلافظ ابن حجر يف " التقريب ":و قا أحد من أهل احلديث البتة ".
ضعفه ابن  " و:بعد أن خرج احلديث(  2/132) و قال الزيلعي يف " نصب الراية "  خصوصا عن مغریة ".

زي و امسه ، فإن أاب جعفر الرايف " العلل املتناهية " و قال :هذا حديث ال يصح ، واجلوزي يف " التحقيق "
:" و له لزيلعي " الكن قال البيهقي يف " املعرفة " كما يف". كان خيلط ...عيسى بن ماهان قال ابن املديين :

ة هي صاحل : فوجب النظر يف الشواهد املشار إليها هلقلت عن أنس ذكرانها يف ) السنن ( ".شواهد 
حلسن و بن عبيد عن ااألول : يرويه إمساعيل بن مسلم املكي و عمر و مها شاهدان : لالستشهاد هبا أم ال ؟

و -عمر و عثمان رضي اهلل عنهم " قنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و أبو بكر و عن أنس قال :
ل املكي و ال ي" ال حنتج إبمساع ال :رجه الدارقطين و البيهقي و قأخحىت فارقتهم " . -به قال : رابع أحس

:" مرتوك (  332) اخلطيب يف " الكفاية " قلت : إمساعيل ضعيف احلديث ، و قال  بعمرو بن عبيد ".
كونه من املعتزلة ، مث إن  ه مجاعة. و عمرو متهم ابلكذب مع، و تركاحلديث ". و كذلك قال النسائي

فكيف و قد رواه  ، صح السند إليه فال حيتج به نعنه . فلولته ، فهو مدلس و قد عاحلسن البصري مع جال
ل اهلل " صليت خلف رسو ج عن قتادة عن أنس بن مالك قال :الثاين : يرويه خليد بن دعل عنه مرتوكان ؟

و  ،أخرجه البيهقي شاهدا  فقنت ". ليه وسلم فقنت، و خلف عمر فقنت، و خلف عثمانصلى اهلل ع
ه أم ال ؟ فإن ابن يستشهد ب " قلت : حيتاج أن ينظر يف أمر خليد هل يصلح أن: تعقبه ابن الرتكماين بقوله

س بثقة . و : ليئي. و قال النساو ابن معني و الدارقطين ضعفوه. و قال ابن معني مرة : ليس بشيء حنبل
ل يقنت يف امث إن املستغرب من حديث الرتمجة قوله : " ما ز  : عده الدارقطين من املرتوكني. يف " امليزان "

 لكفيه أنه عليه السالم قنت، و ذ، و غنما دنيا " . و ليس ذلك يف حديث خليدال صالة الغداة حىت فارق
ه كيف يشهد بلالستشهاد  دنيا. فعلى تقدير صالحية خليد، و إمنا املستغرب دوامه حىت فارق المعروف

 :عبد اهلل خادم أنس عن أنس قال ، يرويه دينار بنقلت : و للحديث شاهد آخر حديثه حلديث أنس ؟ ".
 " كتاب جه اخلطيب يفأخر .لم يقنت يف صالة الصبح حىت مات "" ما زال رسول اهلل صلى اهلل عليه وس

نس آاثرا " يروي عن أهذا قال ابن حبان فيه : ليه ابن اجلوزي بسببه ألن دينارا، و شنع عالقنوت " له
لمي عو قد دافع عن اخلطيب العالمة عبد الرمحن امل فيه ". لكتب إال على سبيل القدحموضوعة ال حيل يف ا

حنوه من  وخاص عقده لذلك ، دافع فيه عن رواية اخلطيب هلذا احلديث  يف كتابه " التنكيل " يف فصل
د من قد ور " فحلديث فقال عقب الشاهد املذكور :. و لكنه رمحه اهلل مال إىل تقوية ابينها أوجه سبعة

ع " ، راجمعناه من وجوه أخرى ثر عن أنس، صحح بعض احلفاظ بعضها، و جاء حنووجهني آخرين أو أك
ذا : قد استقصينا يف هفأقول. يقوى احلديث " ن الدارقطين " و " سنن البيهقي "، و مبجموع ذلكسن

، و لكنه  ط، فإنه ضعيف فقجدا، سوى الوجه األول وه املشار إليها و هي كلها واهيةالتحقيق مجيع الوج
 مرتوكان. و مها ي و عمرو بن عبيد املعتزيلو الوجه الثاين : فيه إمساعيل بن مسلم املك منكر ملا سيأيت بيانه.



72 
 

نت يه : " قيقل ف على أن حديثه شاهد قاصر ألنه مل ، و هو ضعيفيد بن دعلجو الوجه الثالث : فيه خل
ذلك من  متهم كما عرفت ، و هوبد اهللالرابع : فيه دينار بن ع و الوجه يف الفجر حىت فارق الدنيا " !

ل هؤالء الرواة ك قد أقره الشيخ املعلمي رمحه اهلل، فمع هذا الضعف الشديد يف، و حبان السابقة عبارة ابن
له على و ظين أنه إمنا مح احلديث " ؟! ح أن يقال : " و مبجموع ذلك يقوىعلى التفصيل املذكور كيف يص

ع عن ا حتمسه الشديد يف الرد على ابن اجلوزي ، و الدف ديث املنكر ، إمنا هووية هذا احلهذا التساهل يف تق
احملدث إذا ساق احلديث يكفيه يف ذلك أن يذكر ما هو معلوم عنده أن  اخلطيب و البغدادي ، و كان

لذي له  ا و لو كان موضوعا ، و ابن اجلوزي برئت عهدته منه ، و ال لوم عليه يف ذلك حىت بسنده فقد
، بل رأيته ليس "تلبيس إب لك يف بعض مصنفاته ، مثل كتابه "" املوضوعات " هو نفسه قد يفعل ذكتاب 

      . ذكره يف" صالة النهار عجماء "مثل حديث ، و بدون إسناد،ذكر يف غریه ما ال أصل له من احلديث
، فألنه  رحلديث منكو أما أن ا. تخريج املختصر له امللحق آبخرهال " صيد اخلاطر " كما نبهت عليه يف

نت إال إذا يه وسلم كان ال يقأحدمها : عن أنس نفسه : " أن النيب صلى اهلل عل معارض حلديثني اثبتني:
د اهلل ريق حممد بن عبأخرجه اخلطيب نفسه يف كتابه " القنوت " من ط وم أو دعى على قوم ".لق دعى

 صلى " كان رسول اهلل:خر: عن أيب هريرة قالو اآل عيد بن أيب عروبة عن قتادة عنه.حدثنا س األنصاري:
" :( 2/130) ال الزيلعي ق .أو على قوم "  صالة الصبح إال أن يدعو لقوم،اهلل عليه وسلم ال يقنت يف
د هذين و سنالتنقيح " :"م بن سعد عن سعيد و أيب سلمة عنه. قال صاحبأخرجه ابن حبان عن إبراهي

يص " و حديث أنس عزاه احلافظ يف " التلخ قنوت خمتص ابلنازلة ".يف أن ال احلديثني صحيح ، و مها نص
مي يف " موارد ث. و حديث ابن حبان مل يورده اهليد بهطريق سعي البن خزمية يف " صحيحه " من(  1/249) 

و  " و إسناد كل منهما صحيح ". عقب احلديثني :(  113) ص احلافظ يف " الدراية "  الظمآن ". و قال
و  ،" فاختلفت األحاديث عن أنس ا سبق ذكره من األحاديث عن أنس :التلخيص " عقب مقال يف " 

عزا هذا  " ) تنبيه ( : مث قال: يعين حديث أيب جعفر الرازي هذا . .حجة "اضطربت فال يقوم مبثل هذا 
 و إمنا ، للحاكم ، و ليس هو فيه املستدرك " مسلم فوهم ، و عزاه النووي إىل "احلديث بعض األئمة إىل 

 ) القنوت ، و نقل البيهقي تصحيحه عن احلاكم ، فظن الشيخ أنه يف أورده و صححه يف جزء له مفرد يف
كان ال يقنت  أنه(  932) الشافعي املتوىف سنة : جاء يف ترمجة أيب احلسن الكرجي ) فائدة ( املستدرك ( ".

اهلل  همما يدل على علمه و إنصافه رمح: و هذا قلت يقول : " مل يصح يف ذلك حديث ".، و يف الفجر
 اهلل عز وجل من آفة التعصب املذهيب ، جعلنا اهلل منهم مبنه و كرمه . ، و أنه ممن عافاهمتعاىل

 "اجلنة شهادة أن ال إله إال اهلل " مفاتيح -104
 .ضعيف

 (ال إله إال اهللکليد هبشت شهادت دادن به )
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 عن إمساعيل بن عياش عنكشف األستار (   2 -) رقم و البزار (  9/242) أخرجه أمحد رمحه اهلل:قال األلباين 
 صلى ال رسول اهللق هر بن حوشب عن معاذ بن جبل قال:عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب حسني عن ش

 قلت : و هذا إسناد ضعيف، شهر من معاذ ". " شهر مل يسمعاهلل عليه وسلم: فذكره . و قال البزار:
و لكنه  ،و إمساعيل بن عياش ثقة كما أفاده البزار. ، مث إنه منقطع بني شهر و معاذ،ضعيف لسوء حفظه 

 .فإن شيخه ابن أيب حسني مكي عن غری الشاميني، و هذه منها، ضعيف يف روايته
 " لكل شيء زكاة ، و زكاة اجلسد الصوم " -212
 .ضعيف

 گرفنت است()برای هر چيزی زکاتی است و زکات بدن روزه  
أما حديث أيب هريرة ، فأخرجه  - 1. من حديث أيب هريرة و سهل بن سعد روي رمحه اهلل:قال األلباين 

     و رواه ابن أيب شيبة يف عبيدة عن مجهان عنه موقوفا. : حدثنا موسى بن(  3/32/2) يف " الزهد "  وكيع
و أبو بكر (  303/1) ق يف " الكامل "  و ابن عدي(  1349) رقم و ابن ماجه (  3/3) " املصنف " 

 من طريق ابن املبارك و غریه عن موسى بن عبيدة به مرفوعا .( 193/2) ق يف " مفتاح املعاين "  الكالابذي
هو الربذي و  -" هذا إسناد ضعيف ، موسى بن عبيدة  :بریوت (  - 2/35) قال البوصریي يف " الزوائد " 

 حيىي بن عبد احلميد فقال : ان ابن املبارك عن األوزاعي عن مجهان به .و خالف  متفق على تضعيفه ". -
قلت : و ذكره األوزاعي مكان  .ظاهرية (  - 199/1) ق أخرجه عبد بن محيد يف " املنتخب من املسند " 

ث ، و " حافظ منكر احلدي الذهيب يف " الضعفاء " : به حيىي هذا و هو احلماين. قال موسى منكر ، تفرد
 . و قال النسائي : ضعيف " .يكذب جهارا أمحد بن حنبل : كانوثقه ابن معني و غریه ، و قال  قد

رواية فجعل  و مل يتنبه البوصریي هلذه املخالفة ، " اهتموه بسرقة احلديث ". و قال احلافظ يف " التقريب " :
 ة" برواي ترمجه يف " التهذيب ،يدة ! و فيه علة أخرى و هي مجهانموسى بن عب احلماين عن ابن املبارك عن

لكن ذكر البخاري يف  ، و قال يف " التقريب " :" مقبول ".(  4/113) اثنني آخرين عنه و وثقه ابن حبان 
عنه موسى بن عبيدة هو غری الذي روى  عن علي بن املديين أن هذا الذي روى(  2/1/290) " اترخيه " 
 و لعله لذلك بيض له الذهيب يف .ابن الزبری . واهلل أعلم عروةن املشار إليهما ، و أحدمها عنه االثنا

 عن سفيان الثوري عن أيبمحاد بن الوليد  أما حديث سهل ، فریويه - 2 الكاشف " ، فلم يتبني له حاله ."
       و ابن عدي يف " الكامل "(  2/35/2) أخرجه ابن خملد يف " املنتقى من أحاديثه "  مرفوعا. حازم عنه

ديث الواهية "، و األحا و ابن اجلوزي يف "(  1/233/9533) و الطرباين يف " املعجم الكبری " (  33/1) 
ات ، الثق حلماد أحاديث غرائب و أفرادات عن" ال أعلم يرويه عن الثوري غری محاد ، و  قال ابن عدي :
" يسرق احلديث :(  1/294) و قال ابن حبان يف " الضعفاء و املرتوكني " . ه ال يتابع عليه "و عامة ما يروي

ابن  مث ذكر كالم " هذا حديث ال يصح ". و قال ابن اجلوزي : ابلثقات ما ليس من أحاديثهم ". ، و يلزق
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اد " و فيه مح بعدما عزاه للطرباين:(  3/132) و قال اهليثمي  جلملة األخریة من كالم ابن عدي.حبان و ا
 .مرتوك ساقط " " و قال الذهيب يف " ضعفائه ":.بن الوليد، و هو ضعيف "

 " لكل شيء عروس ، و عروس القرآن الرمحن"  -101
 .منكر

 )برای هر چيزی عروسی است و عروس قرآن سوره الرمحان است(
و كذا  اإلميان "، شعبواية البيهقي يف " أورده السيوطي يف " اجلامع الصغری " من ر  رمحه اهلل:قال األلباين 

     و فيه أمحد بن احلسن " لته املناوي فقال يف " الفيض " :و قد كشف عن ع(  2130) يف " املشكاة " 
ترمجه  قلت : و و قال الدارقطين : ليس بثقة ". يب يف " الضعفاء و املرتوكني "،) دبيس ( عده الذه

 و ت خبط الدارقطين .. ليس بثقة ".ر احلديث .. قرأ" و كان منكو قال :(  4/33) يف " اترخيه "  اخلطيب
" و سری " :يف " التي ول، فيقه هذا التضعيف الذي استفدانه منهإن من عجائب املناوي أن خيالف بنفس

 إسناده حسن " !
رفعها اهلل ي ثالثة ال ترد دعوهتم: الصائم حىت يفطر، و اإلمام العادل، و دعوة املظلوم"  -103

  ألنصرنك و لو بعد حني " و يفتح هلا أبواب السماء، و يقول الرب: وعزيت ،فوق الغمام
 .ضعيف

سه کس دعايشان ردخور ندارد: پيشواي دادگر، و روزه دار ات افطار مي کند، و ستمديده ، که خدا روز )
: به فرمايدرستاخيز دعاي او را بر فراز ابرها م ي برد و درهاي آمسان به رويش ابز مي شود، و خدا مي 

 (عز ت و جالل خود سوگند، تو را ایري مي دهم اگر هم مدت زماين بر آن بگذرد
و ابن (  1501) و ابن خزمية (  1392) و ابن ماجه ( 2/230) أخرجه الرتمذي  رمحه اهلل:قال األلباين 

أيب  من طريق سعد أيب جماهد عن(  433و  449و  309 - 2/304) و أمحد ( 2403و  2403)  حبان
مدلة هو موىل أم املؤمنني عائشة، و إمنا  ، و أبو" حديث حسن أيب هريرة به . و قال الرتمذي: مدلة عن

عض ول ، و ذلك ما صرح به بقلت : إذا كان كذلك فالقواعد تقتضي أنه رجل جمه نعرفه هبذا احلديث" 
ه ال حيسن قلت : فمثل يب جماهد ".ول ، مل يرو عنه غری أ" ال يعرف امسه ، جمه األئمة، فقال ابن املديين:

; و لذلك فما (  951) يف " الصحيحة "  لف حلديث آخر عن أيب هريرة خرجتهحديثه ، و ال سيما أنه خما
 ) تنبيه ( : أبو مدلة هو موىل عائشة كما سبق عن .( 1949)أحسن الغماري إبيراده إایه يف " كنزه " 

غریمها ، و شذ ابن خزمية  و " التهذيب " و(  4/2/444) يل " و التعد الرتمذي ، و كذلك هو يف " اجلرح
 يكو هو وش اجه / " كتاب " الصيام " بقلمي،" و هو موىل أيب هريرة " ! ) و انظر صحيح ابن م فقال :

 .الصدور(
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 " اذهب فاقلع خنله " -103
 .ضعيف

 ديد((طاب به کسی که از مهسايه اش اذيت می )خ برو درختش را بریون بفرست)
 من طريق أيب جعفر حممد بن علي عن مسرة بن جندب :(  3131) أخرجه أبو داود  رمحه اهلل:قال األلباين 

 قال : فكان مسرة يدخل نصار، قال: و مع الرجل أهله،" أنه كانت له عضد من خنل يف حائط رجل من األ
لنيب صلى أىب ، فأتى افطلب إليه أن يناقله ف، فطلب إليه أن يبيعه، فأىب ، إىل خنله، فيتأذى به، و يشق عليه

 ،ناقلهنيب صلى اهلل عليه وسلم أن يبيعه، فأىب، فطلب إليه أن يفطلب إليه ال اهلل عليه وسلم فذكر له،
صلى اهلل  . فقال رسول اهللبه فيه، فأىب، فقال : أنت مضار، أمرا رغ، قال : فهبه له و لك كذا و كذافأىب

عفر ل مسلم غری أن أاب ج، رجاله ثقات رجاقلت : و هذا إسناد ضعيف ". فذكره. ليه وسلم لألنصاري :ع
و  ست ان و مخسني . و ولد أبو جعفر سنةالباقر مل يسمع من مسرة ، فقد مات هذا سنة مث هذا و هو

ح فهو . و أيهما كان األرجني وجههما احلافظ يف " التهذيب ". و كل من القولمخسني، و قيل : سنة ستني
 .مسرة قطعا ، و قد صرح بذلك بعضهم يسمع من مل

 ين مغلول يف قربه حىت يقضى عنه دينه "" صاحب الدَ  -105
 .ضعيف

 )صاحب د ين درون قربش به زجنری کشيده می شود ات زمانی که ادا شود(
السعدي ن طريقني عن أيب سفيان م(  191) و الديلمي (  203/2) رواه ابن عدي  رمحه اهلل:قال األلباين 

يف بن ر قلت : و هذا إسناد ضعيف ، أبو سفيان هذا امسه ط ضرة عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا.أيب ن عن
 " و قد روى عنه الثقات ، و إمنا أنكر عليه أورده ابن عدي و قال يف آخرها : شهاب األشل، و يف ترمجته

ديث أورده و احل تقريب " :" ضعيف ".و قال احلافظ يف " ال غریه ". متون األحاديث أشياء مل أيت هبا يف
ه " . و قال  قضاء دينقال : " ال يفكه إال ديلمي عن أيب سعيد به إال أنالسيوطي يف " اجلامع " من رواية ال

وال : أن أ قلت : فيه : الذهيب يف " الذيل " : جمهول "." و فيه أمحد بن يزيد أبو العوام ، قال  املناوي :
م " و ااثنيا : يف " الديلمي " : " أمحد بن يزيد العو  طريقه كما أشرت إليه أعاله.غری ابن عدي رواه من 

تب اجلرح و مما عندي من كاثلثا : مل أجد ترمجة أليب العوام هذا يف شيء  ملا أييت. الصواب ما يف " املناوي "
أمحد بن يزيد أبو العوام "  :(  9/223) ، و إمنا ذكره اخلطيب و وثقه ، فقال يف " اتريخ بغداد " التعديل

و ... و ... ، روى عنه ابنه حممد ، و كان  الرایحي . حدث عن مالك بن أنس و هشيم بن بشری و ...
، و ل "يف هذه السلسلة للفظة " مغلو  و إمنا أوردت احلديث علية ". ة ، و كان يستملي على إمساعيل بنثق

 امخرجتهما يف " أحك جاء فيه حديثان صحيحان ،بلفظ : " مأسور " و قد  إال فاحلديث صحيح حنوه
 .(  19 - 14)ص اجلنائز " 
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 " لكل شيء معدن ، و معدن التقوى قلوب العارفني " -110
 .موضوع

 )هر چيزی معدنی دارد، و معدن تقوی قلب عارفان است(
           رواية اخلطيبمن (  132 - 1/131) أورده ابن اجلوزي يف " املوضوعات "  رمحه اهلل:قال األلباين 

لزهري عن ا ا سلمة بن الفضل عن ابن مسعان عنبسنده عن وثيمة بن موسى بن الفرات : حدثن ( 4/11) 
، " ال يصح، ابن مسعان كذبه مالك و حيىي قال ابن اجلوزي :و  أبيه عن عمر بن اخلطاب مرفوعا. سامل عن

 :(  1/124) قال السيوطي يف " الآليل "  ت " .سلمة مبوضوعا يمة ; قال ابن أيب حامت : حدث عنو وث
مث يف ترمجة  ،زاید بن مسعان وع. أورده يف ترمجة عبد اهلل بن: إن هذا احلديث موض" كذا قال يف " امليزان "

ال إ و قد أخرجه البيهقي يف " الشعب " من هذا الطريق يف " اللسان " ابن مسعان خاصة، وثيمة ، و اهتم به
 هذا منكر، و لعل البالء وقع من شهاب " مل يسم ابن مسعان و قال:ابن  أنه قال : " عن رجل ذكره عن

:  ( 3/153/1) يعين يف " املعجم الكبری " قال الطرباين  و وجدت له طريقا آخر: الرجل الذي مل يسم انتهى.
ده إىل قلت : و ساق سن ختياين .. ".ثنا حممد بن رجاء السسلمة اخلوالين : حد حدثنا أبو عقيل أنس بن
اء متهم ، مد بن رجعقيل هذا مل يذكروه ، و حم سكت عليه ، و ليس جبيد، فإن أابابن عمر مرفوعا به ، و 

أقره احلافظ  و ال يف فضل معاوية اهتم بوضعه "." روى عن عبد الرمحن بن أيب الزاند خربا ابط قال الذهيب:
ع الذي و ال خيرج به احلديث عن الوض طريق ، فال ينبغي أن يستشهد به،ليف " اللسان " فهو علة هذا ا

  .بن اجلوزي مث الذهيب و العسقالينوصفه به ا
 " أميا امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت اجلنة " -111

 .منكر
 )هر زنی در حالی مبرید که شوهرش از او راضی ابشد،داخل هبشت می شود(

 : حدثنا ابن فضيل عن أيب نصر(  3/43/1) أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف "  رمحه اهلل:قال األلباين 
ى  صل: مسعت رسول اهللعن أمه قالت : مسعت أم سلمة تقولعبد اهلل بن عبد الرمحن عن مساور احلمریي 

و (  1394) و ابن ماجه (  1/213) و من هذا الوجه أخرجه الرتمذي  اهلل عليه وسلم يقول : فذكره.
! وافقه الذهيب " صحيح اإلسناد " ! وو قال :(  4/133) و احلاكم (  30رقم  5) جالثقفيات " لثقفي يف "ا

ا هذا و أمه قلت : و كل ذلك بعد عن التحقيق ، فإن مساور . و قال الرتمذي :" حديث حسن غريب "
 فظ ابن حجر يف األول، و قد صرح بذلك احلا(  2/141) اجلوزي يف " الواهيات "  جمهوالن كما قال ابن

و قال .فقال يف ترمجته من " امليزان " :" فيه جهالة ، و اخلرب منكر ". يعين هذامنهما ، و سبقه إليه الذهيب 
 ميه يف الكتابني،بني كالقلت : فتأمل الفرق  يعين أهنا جمهولة .. يف ترمجة والدة مساور :" تفرد عنها ابنها "
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 - هذا العصر م يفعلى عزهت -، ليت أن بعض أهل احلديث أوهام كثریة فيه، أن كتابه " التلخيص " و احلق
 .عرفوا ضعف أحاديث كثریة صححت خطأ، و الستفاد الناس فوائد عظيمة يتتبعها، إذن

 و ابجلملة فاحلديث منكر ال يصح جلهالة األم و الولد .
ال مائعا ف ، و إن كانا" إذا وقعت الفأرة يف السمن، فإن كان جامدا فألقوها و ما حوهل -112

 تقربوه "
 .شاذ

هرگاه موشی درون روغن افتاد،اگر جامد ابشد آنرا و اطرافش را دور بريزيد،واگر مايع ابشد نزديک آن )
 نشويد(

البيهقي و  ( 1314) و ابن حبان (  152/  2) و النسائي (  3342) أخرجه أبو داود  رمحه اهلل:قال األلباين 
 الزهري عن سعيد بن من طريق معمر عن(  450و  219و  233 - 232/  2) و أمحد (  393/  5) 

معمر عن  . و يف رواية ألمحد عنوسلم : فذكره صلى اهلل عليهاملسيب عن أيب هريرة قال : قال رسول اهلل 
و  -ألن معمرا  قلت : و هذا إسناد ظاهره الصحة ، و ليس كذلك ، يوب عن ابن سریين عن أيب هريرة.أ

بد اهلل ع مجاعة عن الزهري عن عبيد اهلل بن. أما اإلسناد فرواه خولف يف إسناده و متنه فقد –ن ثقة إن كا
قع يف وسلم سئل عن الفأرة ت :" أن رسول اهلل صلى اهلل عليه عن ابن عباس عن ميمونة رضي اهلل عنها

عن ابن (  20/  531/  2) أخرجه مالك يف " املوطأ " . انزعوها و ما حوهلا فاطرحوه " السمن ؟ فقال :
          و البيهقي (  152/  2) و النسائي (  15/  4و  30/  1) البخاري  شهاب به. و من طريقه أخرجه

 كلهم من طرق عن مالك به . و اتبعه سفيان بن عيينة قال : حدثنا(  339/  1) أمحد  و(  393/  5) 
حدثنا سفيان به . و من  قاال :(  312) يف " مسنده " و احلميدي (  325/  1) الزهري به . أخرجه أمحد 

و النسائي (  3341) و أخرجه هذا و أبو داود  و كذا البيهقي.(  13/  4) طريق احلميدي أخرجه البخاري 
ا األوزاعي عن . و اتبعهممن طرق أخرى عن سفيان به  (133/  2) و الدارمي(  332/  1) و الرتمذي 

 : حدثنا األوزاعي ... و اتبعهم معمر: حدثنا حممد بن مصعب قال(  330/  1) أمحد  الزهري به. أخرجه
ين عبد قال : أخرب  يش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاقأيضا يف رواية عنه ، فقال النسائي : أخربان خش

صاحل : حدثنا أمحد بن (  3343) داود  ذكره عن الزهري به. و أخرجه أبوالرمحن بن بوذويه أن معمرا 
صحيح إىل معمر بذلك . و ال يشك من كان عنده علم و  د الرزاق به. قلت : و هذا إسنادحدثنا عب

ه ممن اية مالك و من اتبعمعمر هذه أصح من روايته األوىل ملوافقتها لرو  ديث ، أن روايةمعرفة بعلل احل
حلميدي يف إىل ذلك ا م . و قد أشارملخالفتها لرواایهتغریهم ، ممن مل نذكر ، و أن روايته تلك شاذة  ذكران و

قال  عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة ؟ " فقيل لسفيان ، فإن معمرا حيدثهروايته عن سفيان ، فقال : 
، ليه وسلمونة عن النيب صلى اهلل ععبيد اهلل عن ابن عباس عن ميم ن: ما مسعت الزهري حيدثه إال عنسفيا
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ليه ، و إ ، و هو الذي يطمئن القلبأنه يشری إىل ختطئة معمر يف ذلكك. قلت :  منه مرارا " و لقد مسعته
، املنت يف اإلسناد. و أما املخالفة يف يت . هذا ما يتعلق ابملخالفةجزم به اإلمام البخاري و الرتمذي كما أي

يف  " انزعوها و ما حوهلا فاطرحوه ". ليس فيه التفصيل الذي املتقدم : د رواه اجلماعة عن الزهري ابللفظفق
عبد  ابن أيب شيبة عن لكن يف رواية أخرى عنه، أخرجها معمر : " فإن كان جامدا فألقوها ... " إخل . رواية

ده الذي االصواب ملا سبق بيانه عند الكالم على إسن ة اجلماعة بغری تفصيل. و هذا هواألعلى عنه مثل رواي
الرتمذي بعد أن ذكر احلديث معلقا: " و هو حديث غری كأنه لذلك قال  فق فيه رواية اجلماعة، ووا

ن ب : و حديث معمر عن الزهري عن سعيدمسعت حممد بن إمساعيل ) يعين : البخاري ( يقول  حمفوظ، و
ا كان جامدا ذ؟ فقال : إيه وسلم، و ذكر فيه أنه سئل عنهاملسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عل

خطأ أخطأ فيه معمر ، و الصحيح حديث الزهري عن  و إن كان مائعا فال تقربوه. هذا، فألقوها و ما حوهلا
يحه " إىل ار البخاري يف " صح. و قد أشونة" . يعين ابللفظ اآلخر املطلقعبيد اهلل عن ابن عباس عن ميم

زيت و السمن ، ال الزهري عن الدابة متوت يف ونس عناحملفوظ ، نأن روى عقبه إبسناده الصحيح عن ي أنه
رة ماتت أرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر بف لفأرة أو غریها ؟ قال: بلغنا أنو هو جامد أو غری جامد ، ا

 عن حديث عبيد اهلل بن عبد اهلل ". قلت : فلم يفرق الزهري، يف مسن، فأمر مبا قرب منها فطرح، مث أكل
هذا على خطأ معمر يف  ، أفال يدلريق مل خيالفه إن شاء اهلل تعاىل، فلو كان يف حديثه التف اجلامد و املائع بني

ري كان يف : " هذا ظاهر يف أن الزه(  933/  5) " الفتح " فريق عنه ؟ و لذلك قال احلافظ يفروايته الت
 ذلك يف السؤال، مث السمن و غریه، و ال بني اجلامد منه و الذائب، ألنه ذكر هذا احلكم ال يفرق بني

لفرق بني أما عدم ا اقه به يف القياس عليه واضح. و، فإحلاستدل ابحلديث يف السمن، فأما غری السمن
ث هذا يقدح يف صحة من زاد يف هذا احلدي يذكر يف اللفظ الذي استدل به، والذائب و اجلامد ، فألنه مل 

طريق املفصلة ال الزهري ممن يقال يف حقه : لعله نسي... و ليس  هري التفرقة بني اجلامد و الذائبعن الز 
النسائي  ندو اعلم أنه وقع ع. كان أحفظ الناس يف عصره، فخفاء ذلك عنه يف غاية البعد " املرفوعة ، ألنه

رواية شاذة أيضا ملخالفتها  وصف السمن نأنه " جامد ". و هي من طريق عبد الرمحن بن مهدي عن مالك
ن بن . بل هي خمالفة لرواية أمحد عن عبد الرمحالزهري مالك، و لرواية اجلمهور عنة عن لرواية اجلماع

ه ! و ، و مل يذكر رواية أمحد هذه عنذكر رواية النسائي عنه على احلافظ فإنه مهدي نفسه ! و هذا مما خفي
 وقع

اين، قال ب القرقسمصع اوي هلا عنه ضعيف، و هو حممد بن. لكن الر أيضا يف رواية األوزاعي املتقدمةذلك 
أشار و ال  ،لى ضعف هذه الرواية يف " الفتح "ع " صدوق كثری الغلط ". و مل ينبه: احلافظ يف " التقريب "
 و استدل : "شرح املنت احملفوظ من هذا احلديثمن فقه احلديث : قال احلافظ يف  إىل ذلك أدىن إشارة !
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و هو اختيار  إال ابلتغری، إذا حلت فيه النجاسة ال ينجسائع ، أن املاحلديث إلحدى الروايتني عن أمحد هبذا
 أخرج أمحد عن إمساعيل بن علية عن، و قد مالك ابن انفع من املالكية، و حكي عن، و قول البخاري

وهلا ، ذ الفأرة و ما ح: تؤخس سئل عن فأرة ماتت يف مسن ؟ قالابن عبا عمارة بن أيب حفصة عن عكرمة أن
 و رجاله السمن كله ؟ قال : إمنا كان و هي: حية ، و إمنا ماتت حيث وجدت.أثرها كان يف  فقلت: إن

    ، وقع فيه جرذ . و فيه : آخر ، و قال فيه : عن جر فيه زيترجال الصحيح . و أخرجه أمحد من وجه 
املائع ني مهور ب. و فرق اجلله ؟ قال : إمنا جال و فيه الروح، مث استقر حيث مات "" أليس جال يف اجلر ك

، على بوه"ر . و استدل بقوله يف الرواية املفصلة : " و إن مائعا فال تقاملتقدم ذكره و اجلامد، عمال ابلتفصيل
و أجاز بيعه   ،األكل كالشافعية حتاج من أجاز االنتفاع به يف غریأنه ال جيوز االنتفاع به يف شيء ، في

انتهي كالم احلافظ  . التفرقة بني اجلامد و املائع "احتجوا به يف ىل اجلواب، أعين احلديث، فإهنمكاحلنفية إ
 رمحه اهلل .

 " أول شهر رمضان رمحة و أوسطه مغفرة و آخره عتق من النار " -113
 . منكر

 )ابتدای ماه رمضان رمحت،وسطش مغفرت و آخر آن جنات از جهنم است(
      اخلطيب يف و(  1/  119) و ابن عدي (  132) أخرجه العقيلي يف " الضعفاء "  رمحه اهلل:قال األلباين 
عن سالم بن  ( 1/  901/  3) و ابن عساكر(  11 - 10/  1/  1) و الديلمي (  33/  2) " املوضح " 

 ليهعأيب هريرة قال : قال رسول اهلل صلى اهلل  الصلت عن الزهري عن أيب سلمة عن سوار عن مسلمة بن
ابن عدي : " و سالم " ال أصل له من حديث الزهري " . قلت : و قال وسلم : فذكره . و قال العقيلي :

 و بن سوار ( هو عندي منكر احلديث، و مسلمة ليس ابملعروف ". و كذا قال الذهيب. ) ابن سليمان
 ." مسلمة قد قال فيه أبو حامت : " مرتوك احلديث " كما يف ترمجته من " امليزان

 " السلطان ظل اهلل يف األرض " -114
 . منكر

 )حاکم،سايه خدا در زمني است(
الرتقفي : أخربان  من طريق العباس(  1/  199) رواه اخلطايب يف " غريب احلديث "  رمحه اهلل:قال األلباين 

عىن الظل مأنس مرفوعا . و قال : "  ربان الربيع بن صبيح عن احلسن عنسعيد بن عبد امللك الدمشقي أخ
 أخو ضعيف ، سعيد بن عبد امللك الدمشقي ، الظاهر أنه " . قلت : و هذا إسناد العز و املنعة ...

و مل يذكر فيه (  49 - 44/  1/  2) بن عبد امللك ، ترمجه ابن أيب حامت  سليمان بن عبد امللك و يزيد
/  2) لعلل " " ا ابن أيب حامت يف ء حفظه . و ذكرهال تعديال . و الربيع بن صبيح ، ضعيف لسو  جرحا و

عن غيالن بن جرير عن أنس  ركبة يبمن طريق أيب عون بن أيب ركبة ، و يف رواية : عون بن أ(  405
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" من  امعجمهول " . قلت : و أورده السيوطي يف " اجل : " حديث منكر ، و ابن أيب ركبة . و قالمرفوعا
 خل أحدكم بلدا ليس به سلطان ، فال يقيمن به " . و بيض لهبزایدة : " فإذا د رواية أيب الشيخ عن أنس

 السابقني . الظاهر أنه ال يتعدى أحد السنديناملناوي فلم يتكلم على إسناده بشيء ، و 
  " يف األرض، فمن أكرمه أكرمه اهلل، و من أهانه أهانه اهلل" السلطان ظل اهلل  -119
 . ضعيف

کس او را اکرام کند،خدا را اکرام کرده و هر کس به او اهانت  )حاکم،سايه خدا در زمني است،پس هر  
 کند به خدا اهانت کرده است(

: حدثنا محيد عن سلم بن سعيد اخلوالين(  2/  55) رواه ابن أيب عاصم يف " السنة "  رمحه اهلل:قال األلباين 
 دإسناد ضعيف، زای قلت : و هذا بكرة مرفوعا. بن مهران عن سعد بن أوس عن زاید بن كسيب عن أيب

ن ع مبن سعيد اخلوالين مل أجد من ترمجه ، و قد توب . و سلم( 1419) احلال كما تقدم بن كسيب جمهول 
وطي و احلديث عزاه السي طرفه األول ، و قد مضى يف املكان املشار إليه . مجاعة على رواية احلديث دون

عد بن أوس س بكرة ، و قال املناوي : " و فيه أيب يف " الكبری " ، و البيهقي يف " الشعب " عن للطرباين
       يف معني . ذكرمها الذهيب ي ، و إن كان البصري ، فضعفه ابنفإن كان هو العبسي ، فقد ضعفه األزد

هو  و ،بعض الطرق العبدي ، و هو البصري منسواب يف قلت : هو البصري قطعا ، فقد جاء " ." الضعفاء 
كسيب    ا علته من شيخه زاید بن، و الظن أنه ال دخل له يف احلديث و إمناحلافظ لصدوق له أغاليط كما قا

        يف " الظالل "  و حسنته(  2253) يف " الصحيحة . و قد توبع يف اجلملة الثانية ، فأوردهتا سبق كما
 (1013 - 1013  ). 

 " السالم قبل الكالم ، و ال تدعوا أحدا إىل الطعام حىت يسلم " -111
 موضوع . 

 )سالم ابيد قبل از سخن گفنت ابشد،و کسی را برای غذا دعوت نکنيد ات زمانی که سالم کند(
   أبو نعيم يف و (  2/  119) يعلى يف " مسنده " و أبو (  113/  2) أخرجه الرتمذي  رمحه اهلل:قال األلباين 

زاذان عن حممد بن املنكدر عن  عنبسة بن عبد الرمحن عن حممد بن عن(  33/  2) " أخبار أصبهان " 
ذا حديث هاهلل عليه وسلم : فذكره . و قال الرتمذي : "  بد اهلل قال : قال رسول اهلل صلىجابر بن ع

يقول : عنبسة بن عبد الرمحن هذا الوجه ، و مسعت حممد ) يعين : البخاري (  منكر ، ال نعرفه إال من
":" هو  " التقريب . قلت : قال احلافظ يفاحلديث " نكريف احلديث ، ذاهب ، و حممد بن زاذان م ضعيف
و  .يقع لألول ذكر يف إسناد أيب يعلىمل  . قلت : ووضع "، و عنبسة مرتوك ، رماه أبو حامت ابلمرتوك

ده بتمامه . و و عنإمنا عزا للرتمذي منه الشطر األول فقط ، و ه عزاه السيوطي أليب يعلى فقط، و احلديث
و  ،وضعهب : " و حكم ابن اجلوزيمه خمتلفا ، فقال يف الشطر األول، و عليه جاء كالملناويا مل يتنبه لذلك
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" كامله " من حديث ابن عمر  ، رواه ابن عدي يفورد بسند حسن ، و من العجب أنهأقره عليه ابن حجر
و  ،، فأعرض املصنف عن الطريق اجليد ال نأس به قال احلافظ ابن حجر : هذا إسناد ابللفظ املذكور ، و

بن ند احلسن ليس ال. قلت : الساملوضوع، و ذلك من سوء التصرف " ، بلاقتصر على املضعف املنكر
ن مل م على : " قال اهليثمي : يف إسناده. مث قال يف حديث أيب ي(  311) يف " الصحيحة "  عيد كما بينته

، و هو  أتذنوا ملن مل يبدأ ابلسالم يف حديث آخر جلابر نصه : " الذا أعرفه " . قلت : إمنا قال اهليثمي ه
 .(  313) الكتاب اآلخر  يفحديث صحيح لطرقه و شواهده ، و لذلك خرجته 

 " اتقوا فراسة املؤمن ، فإنه ينظر بنور اهلل " -113
 .ضعيف

 (از فراست و تيزبيين مؤمن پروا كنيد زيرا او اب نور خدا مي نگرد)
بد اهلل بن ع أيب أمامة الباهلي و أيب هريرة وروي من حديث أيب سعيد اخلدري و  رمحه اهلل:قال األلباين  

عطية عنه قال : قال رسول اهلل  يب سعيد ، فریويه عمرو بن قيس عنأما حديث أ - 1عمر و ثوابن . 
/  10) حللية "  " او عنه أبو نعيم يف عرفة يف " جزئه " نصلى اهلل عليه وسلم : فذكره . أخرجه احلسن ب

و كذا  ( 242/  3) طيب يف " التاريخ " و كذا اخل ( 191) السلمي يف " طبقات الصوفية "  و كذا ( 231
و  ( 394/  1/  4) الكبری "  و البخاري يف " التاريخ(  2/  121/  2) ابن اجلوزي يف " صفة الصفوة " 

أبو  و ( 351) الضعفاء "  و العقيلي يف " ( 31/  14)يف " التفسری "  و ابن جرير(  132/  4) الرتمذي 
( 232/  10) و أبو نعيم أيضا (  1/  3) و املاليين يف " األربعني الصوفية "  (123) الشيخ يف " األمثال " 

قال الرتمذي :  عن عمرو به . و من طرق(  2 - 1/  333/  4) و ابن عساكر يف " اتريخ دمشق " 
 أجل عطية العويف ، فإنه ضعيف ذا الوجه " . قلت : و هو ضعيف منحديث غريب ، ال نعرفه إال من ه"

ن اطريق سفيان عن عمرو بن قيس املالئي قال : " ك لعقيلي بعلة أخرى ، فإنه رواه منمدلس . و أعله ا
، و قال : " و هو  يليعن العق(  151/  3) أوىل " . و رواه اخلطيب  يقال " فذكره ، و قال : " هذا

ين حدث ويه أبو صاحل عبد اهلل بن صاحل :و أما حديث أيب أمامة ، فری  - 2األول وهم " .  الصواب ، و
و (  113/  1 )يف " احللية "  أخرجه الطرباين ، و عنه أبو نعيممعاوية بن صاحل عن راشد بن سعد عنه به . 

و (  2/  225/  2) نب نصر الدمشقي يف " الفوائد " نو عبد الرمح(  1/  220) ق مل " ابن عدي يف " الكا
 املنتقىو الضياء املقدسي يف "(  151/  1) و ابن عبد الرب يف " اجلامع "  ( 55/ 9) اخلطيب يف " التاريخ " 

أعلم يرويه عن راشد  " ال، و قال ابن عدي : من طرق عنه(  2/  123و  2/  32) من مسموعاته مبرو " 
ثه ، مستقيم احلديث ، إال أنه يقع يف حدي ه أبو صاحل ، و أبو صاحل هو عنديمعاوية ، و عنبن سعد غری 

: " قال  اء " ، و قالالكذب " . قلت : و أورده الذهيب يف " الضعف ، و ال يتعمدسانيده و متونه غلطيف أ
اديث أن األح مت : أرى. و قال أبو حالرأي فيه. و أما ابن معني فكان حسن امتماسكا، مث فسد أمحد : كان
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جال يكن أبو صاحل ممن يكذب ، كان ر  لد بن جنيح ، و كان يصحبه ، و مل، مما افتعل خااليت أنكرت عليه
 يف كتابه، " صدوق كثری الغلط ، ثبتاحلافظ يف " التقريب ": ال النسائي : ليس بثقة ". و قالصاحلا . و ق

 الطرباين ، و : " رواه(  213/  10) اجملمع "  اهليثمي يف " " . قلت : و منه يتبني أن قولو كانت فيه غفلة
: " فإنه مبفرده على (  330/  2)  مثله قول السيوطي يف " الآلىلء " إسناده حسن " . فهو غری حسن . و

،  اإذ كيف يكون ابن صاحل ال نأس به ، و حديثه حسن عبد اهلل بن صاحل ال نأس به " ! شرط احلسن ، و
 3هو ال يدري !  دث هبا و، حىت أدخلت األحاديث املفتعلة يف كتبه ، فيحغلطه ، و ابلغ غفلتهمع كثرة 

(  121) يخ الش احلسن عن أيب هريرة . أخرجه أبو حديث أيب هريرة ، فریويه أبو معاذ الصائغ عن و أما -
 - 325/  2) وعات " اجلوزي يف " املوض و ابن(  211 - 210)  مايل "و ابن بشران يف " جملسني من األ

عمر ، فریويه  و أما حديث ابن - 4سليمان بن أرقم مرتوك " .  و قال : " ال يصح ، أبو معاذ هو ( 330
"  و أبو نعيم يف(  32/  34) " سریميمون بن مهران عنه . أخرجه ابن جرير يف " التف فرات بن السائب عن

الوجه ". قلت : و هو ضعيف  مل نكتبه إال من هذا ،ديث ميمون" غريب من ح:و قال ( 54/  4) لية " احل
" قال  :، و قالأورده الذهيب يف " الضعفاء و املرتوكني " و ." الفرات ، مرتوك "اجلوزي : ، قال ابن جدا

ن ب ويه سليمان بن سلمة : حدثنا مؤملو أما حديث ثوابن ، فری  - 9. ، تركوه "احلديث البخاري : منكر
عنه  منبه عن طاووس وداعة الطائي قال : حدثين وهب بنسعيد بن يوسف : حدثنا أبو املعلى أسد بن 

/  34 )ينطق بتوفيق اهلل " . أخرجه ابن جرير  " ، و زاد : " و مرفوعا بلفظ : " احذروا فراسة املؤمن ...
و أبو نعيم يف " (  224 - 223) و " طبقات األصبهانيني " (،  123)" األمثال " و أبو الشيخ يف(  32

، تفرد به و قال : " غريب من حديث وهب(  31/  4) و " احللية " (  1/  12) ق الصوفية " األربعني
وداعة قال الذهيب : " من صغار  ا ، و فيه علل : األوىل : أسد بن. قلت : و هو واه جدسد "مؤمل عن أ

ائي : سأزهر احلرازي و مجاعة يسبون عليا ، و قال الن و  يسب ، قال ابن معني : كان هوالتابعني ، انصيب
 ه : " هو منكر احلديث ، و سليمانعن أبي(  339/  1/  4) هذا ، قال ابن أيب حامت  . الثانية : املؤملثقة "

يه آنفا . و أيب حامت ف ري ، مسعت قول. الثالثة : سليمان بن سلمة ، و هو اخلبائبن سلمة منكر احلديث "
. و ذكر له الذهيب يكذب، و ال أحدث عنه " : " كانبه ". و قال ابن اجلنيد: " مرتوك ال يشتغل قال

على ابن  عقبا بهالسيوطي أورد هذه الطريق يف مجلة ما أورده مت ا موضوعا . قلت : و من الغريب أنحديث
 عله غریلعلل اليت جتفيه من هذه ااحلديث ابلوضع ، مث سكت عنه ، كأنه ال يعلم ما  اجلوزي حكمه على

يعين  صحيح . ئر طرقه ، فقوله : إن احلديث حسنصاحل لالستشهاد به ، لشدة ضعفه ، و كذلك سا
مجلة القول ، أن احلديث ضعيف ، ال  ، و إن تبعه املناوي و غریه . و مبجموعها ، مردود عليه ملا ذكران

( :  هاحلسنة " . و اهلل أعلم . ) تنبي يف " املقاصد ضوع ، و إليه مال احلافظ السخاويحسن و ال مو 
حيح ، و الدكتور القلعجي يف ( الذي زعم أن كل ما فيه ص 99كنزه " رقم )  احلديث أورده الغماري يف"
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وله ق " األحاديث الصحيحة " الذي وضعه يف آخر كتاب " ضعفاء العقيلي " جهال منه مبعىن فهرس
 ىل .أييت بعضها إن شاء اهلل تعا لنوع أمثلة أخرى ، لعله تقدم أواو له من هذا   : " هذا أوىل " ! املتقدم
 " أحب األعمال إىل اهلل احلب يف اهلل ، و البغض يف اهلل " -113
 . ضعيف

 )حمبوب ترين کارها نزد اهلل دوست داشنت و متنفر بودن برای اهلل متعال است(
جماهد عن  بن عطاء عن يزيد بن أيب زاید عن عن يزيد(  141/  9) أخرجه أمحد  رمحه اهلل:قال األلباين 

 ، فقال : أتدرون أي األعمال أحب إىلنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمرجل عن أيب ذر قال : " خرج إلي
" . و اتبعه خالد  ، و قال قائل : اجلهاد ، قال : إن أحب ....جل ؟ قال قائل : الصالة و الزكاةاهلل عز و 

 ( 1310)يد بن أيب زاید به خمتصرا بلفظ : " أفضل األعمال ..." . و قد مضى : حدثنا يز بن عبد اهلل
، هديزيد بن أيب زاید عن جما برواية أيب داود . قلت : و هذا إسناد ضعيف من أجل الرجل الذي مل يسم . و

 يف اليشكري لني احلديث . و احلديث سكت عليه احلافظ هو اهلامشي موالهم ضعيف . و يزيد بن عطاء هو
 بن، قال ااجلوزي : حديث ال يصح، و يزيد بن أيب زایدقال املناوي : " قال ابن  . و(  40/  1) " الفتح " 

. ابن اجلوزي : ليس بشيء ، قال) قلت : هذا ليس يف رواية أمحد (. و سوار العنربي ، املبارك : ارم به
عن هذا  فالعجب من املناوي كيف عدل قلت : انتهى ، و به يعرف أن حتسني املصنف له ليس يف حمله " .

! و إسناده حسن " " التيسری " : " . فقال يفللسيوطي فيما أنكره عليه النقد العلمي الصحيح ، إىل متابعته
 !(  35) الغماري كعادته ، فأورده يف " كنزه "  مث قلده
يغفر  بة اللغياهلل عليه، و إن صاحب ا، إن الرجل يتوب فيتوب الغيبة أشد من الزان"  -115

 له حىت يغفر له صاحبه "
 .ضعيف جدا

 زان اب توبه خبشيده می شود اما غيبت ات زمانی که صاحب آن، ،چرا کهگناه غيبت از زان شديدتر است)
 شخص را نبخشد،خبشيده منی شود(

 جزء أحاديث"  و ابن عبد اهلادي يف(  1/  133) رواه السلفي يف " الطيورایت "  رمحه اهلل:قال األلباين 
 عن عباد بن كثری عن اجلريري عن أيب مد : أخربان أبو رجاء اخلراساينعن أسباط بن حم(  2/  223) ... " 
( 1/  4 ). و رواه أبو موسى املديين يف " اللطائف " اخلدري مرفوعا عن جابر بن عبد اهلل و أيب سعيد نضرة

د اهلل " ، و عب قال : " عن أيب سعيد عن جابر بن نهبن احملرب : حدثنا عباد بن كثری به ، إال أ عن داود
رجاء عبد اهلل بن واقد اهلروي عن  ا إال من هذا الوجه ، و رواه أبو: " حديث غريب ال أعرفه هكذقال

: داود متهم  ت. قلالنيب صلى اهلل عليه وسلم "عنهما عن  ل : عن جابر و أيب سعيد رضي اهللعباد فقا
الثقفي  وا علة احلديث عباد بن كثری و همبخالفته ، و أسباط و أبو رجاء ثقتان ، و إمن ابلكذب ، فال عربة
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 احلديث قال اهليثمي يف " اجملمع قال أمحد : روى أحاديث كذب " . والبصري ، قال احلافظ : " مرتوك ، 
ال احلافظ قوك " . و ، و فيه عباد بن كثری الثقفي و هو مرت رواه الطرباين يف " األوسط ": " (  52/  3) " 

ألوسط " اكتاب الغيبة " ، و الطرباين يف ": " رواه ابن أيب الدنيا يف "  (  300/  3) " املنذري يف " الرتغيب
ن أنس . البيهقي أيضا عن رجل مل يسم ع اهلل و أيب سعيد اخلدري . و رواه، و البيهقي ، عن جابر بن عبد 

: " إایكم  ديث بلفظهو األشبه . و اهلل أعلم " . و قد روي احل و و رواه عن سفيان بن عيينة غری مرفوع ،
لرجل يزين ا كيف الغيبة أشد من الزان ؟ قال :الغيبة أشد من الزان ، قيل : ای رسول اهلل ! و   و الغيبة فإن

وري " . رواه الدين يغفر له صاحبه و إن صاحب الغيبة ال يغفر له حىتفيتوب ، فيتوب اهلل عز وجل عليه ، 
ن أسباط بن حممد ع(  2/  23) " املنتقى من مسموعاته مبرو "  و الضياء يف(  2/  3/  23) يف " اجملالسة " 

أيب   وهللرجاء اخلراساين عن عباد بن كثری عن اجلريري عن أيب نضرة عن جابر بن عبد ا قال : حدثنا أبو
الوجه عن جابر وحده ، إال  من هذا(  2/  31/  4) . و رواه الواحدي يف " تفسریه " سعيد اخلدري مرفوعا
ب ، و لعله حتريف من بعض الرواة و هكذا على الصواأيب الزبری " بدل : " أيب نضرة "أنه وقع فيه : " عن 

حلديث منكر ؟ قال : كما تقول و قال : " فقلت أليب : هذا ا(  120/  2) " أورده ابن أيب حامت يف " العلل
ند الطرباين و احلديث عبن كثری البصري مبثل هذا ؟! " . ل اهلل العافية ، جييء عباداألصل : يكون ( أسأ، )

      و األصبهاين يف(  2/  309/  2) " الشعب " و البيهقي يفجممع البحرين (  - 439/  4) يف " األوسط " 
 عن عباد به .(  932) " الرتغيب " 

هدوا اء، الذين إذا غابوا مل يفتقدوا، و إن شاألخفي" أحب العباد إىل اهلل تعاىل األتقياء  -120
 ، و مصابيح العلم "مل يعرفوا، أولئك هم أئمة اهلدى

 . ضعيف
ضور داشته و اگر ح چون غايب اند از آانن نپرسند ،حمبوبرتين بندگان در پيش خدا پرهيزكاران گمنامند)

 (علم هستند ،آهنا پيشوااین هدايت،و چراغهاىابشند شناسايی منی شوند
أبو قحذم  من طريق شاذ بن فياض حدثنا(  19/  1) أخرجه أبو نعيم يف " احللية "  رمحه اهلل:قال األلباين 

 بن جبل رضي اهلل عنهما ، و هو بن اخلطاب قال : " مر عمر مبعاذ عن أيب قالبة عن عبد اهلل بن عمر
لت : ق اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول : فذكره .رسول  ما يبكيك ای معاذ ؟ فقال : مسعت يبكي ، فقال :

ن زيد اجلرمي اهلل بو امسه عبد  -ابلعلل : األوىل : االنقطاع ، فإن أاب قالبة  و هذا إسناد ضعيف ، مسلسل
ده النضر بن معبد . أور  الثانية : ضعف أيب قحذم ، و امسهمل يسمع من ابن عمر ، كما قال أبو زرعة . -

، قال  ضالنسائي : ليس بثقة " . الثالثة : شاذ بن فيا ء و املرتوكني " ، و قال : " قالفاالذهيب يف " الضع
 " كان البخاري حيط عليه . و قال ابن حبان : ال يشتغل بروايته " . و قال احلافظ الذهيب يف " الضعفاء " :
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أخرى عن معاذ  طريقأوهام و أفراد " . و للحديث : " كان امسه هالل ، فغلب عليه شاذ ، صدوق له 
ختريج  و إسناده ضعيف أيضا كما بينته يف " " . مرفوعا به حنوه ، و زاد يف أوله : " إن يسری الرایء شرك ...

        و نعيم أيضاو أب(  313/  2) " أخرجه الطحاوي يف "املشكل و من هذا الوجه(  34/  1) يب " الرتغ
 مع الرد على من صححه ، و(  2539) الكالم عليه مفصال مع خترجيه مبسطا برقم  . و سيأيت(  9/  1) 

 إعادة ختريج هذا مبصادر أخرى كثریة .
 " حبك الشيء يعمي و يصم " -121
 .ضعيف

 )عالقه به چيزی، انسان را کور و کر ميکند(
و أمحد  ( 9130) و أبو داود(  193/  1/  2) أخرجه البخاري يف " التاريخ الكبری "  رمحه اهلل:قال األلباين 

و الدواليب يف " الكىن   ( 1/  23)ق و عبد بن محيد يف " املنتخب من املسند " (  190/  1و  154/  9) 
و  ( 1/  12) و القضاعي يف " مسند الشهاب "  ( 2/  33) قو ابن عدي يف " الكامل " (  101/  1) " 

 2/  133/  9) و ابن عساكر يف " اتريخ دمشق " (  1/  153) ق أبو بكر الكالابذي يف "مفتاح املعاين " 
بكر بن أيب مرمی عن  من طريق اخلرائطي عن أيب(  20) ص و ابن اجلوزي يف " ذم اهلوى " ( 2/  245/  3و

قلت : و  .ى اهلل عليه وسلم .. فذكرهنيب صلال ن أيب الدرداء عن أيب الدرداء عنخالد بن حممد عن بالل ب
إسناده ،  وا عليه يف، و قد اختلفهذا، فإنه كان اختلط مع سوء حفظ هذا إسناد ضعيف ، من أجل أيب بكر

ه أبو حدثنا ديث: " و. فقال أمحد عقب احلعنه هكذا مرفوعا، و رواه بعضهم عنه موقوفا فرواه مجاعة
عن  أيب بكر عن بالل عن أيب الدرداء ه أيضا: " و قال الوليد : عنعقب. و قال البخاري اليمان مل يرفعه "

ضعفه  كر مع. و أبو بلسند خالد بن حممد، و هو الثقفيا صلى اهلل عليه وسلم ". فأسقط منالنيب 
 . فرواه حريز بن عثمان عن بالل بن أيب الدرداء عن أيب الدرداء قال : فذكرهرفعه املذكور، قد خولف يف

" و قال سعيد  :" التاريخ "، فقال  الدرداء به . أخرجه البخاري يف. و اتبعه أم الدرداء عن أيبعليهموقوفا 
يد ، و عنه ابن عساكر يف ترمجة محعن محيد بن مسلم مسع أم الدرداء". و قد وصله البخاري بن أيب أيوب

 2/  1 )أيب حامت يف كتابه مل يذكر فيه جرحا و ال تعديال ، و كذلك صنع ابن  و ( 2/  133/  9) هذا 
حال  ترمجه . و على كل أبو أمية التميمي، و مل أجد من . و يف سند املوقوف قبله بكر بن فرقد( 225/

اوي نالدرر " كأصله : " الوقف أشبه " . كما نقله املرفوع ، و هلذا قال السيوطي يف "فاملوقوف أقوى من امل
 يب عبلة عن أخربان إبراهيم بن أهاىنء مرفوعا ، فقال : أخربان أيب عبد اهلل بن يف " الفيض ". نعم قد رواه

   ذا قال الذهيب:هاىنء ه . لكن ابن( 2/  205/  13) بالل بن أيب الدرداء به مرفوع . أخرجه ابن عساكر 
 ،ن أنيسالبن عساكر عن أيب حنيفة عن عبد اهلل ب( 13/ 2) ه يف " اجلامع الكبری". و عزا" اهتم ابلكذب "

 .القلوب " عن أيب برزة األسلمي و اخلرائطي يف " اعتالل
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 ءالصدقة تطفىء اخلطيئة كما تطفى ، وكل احلسنات كما أتكل النار احلطب" احلسد أي -222
 "جنة من النار، و الصيام املاء النار، و الصالة نور املؤمن

 .ضعيف
آب   ؛ مثلگناه را خاموش مي کنده  قه،شعلحسد، حسنات را مي خورد؛ مثل خوردن آتش، هيزم را و صد)

 و مناز نور مومن است و روزه سپری است مقابل آتش جهنم( که آتش را خاموش مي کند
يف " الفوائد  و املخلص(  2/  135) و أبو يعلى يف مسنده (  4210) رواه ابن ماجه  رمحه اهلل:قال األلباين 

عن حممد بن أيب فديك (  2/  133) ق " أبو طاهر األنباري يف " املشيخة و(  2 - 1/  24/  1) املنتقاة " 
الفضل  لقاسمعن أنس بن مالك مرفوعا . و كذا رواه أبو ا ن أيب عيسى احلناط عن أيب الزاندعن عيسى ب

 / 2) و ابن أخي ميمي يف " الفوائد املنتقاة " (  1/  13) نسخة أيب مسهر ... " بن جعفر املؤذن يف "
ابن عساكر يف "  و(  34 - 33/  1) و اخلطيب يف " املوضح " (  2/  154) ق و القضاعي (  2/  32

ضعيف جدا ، احلناط هذا مرتوك كما يف  ذا إسناد. قلت : و ه(  2/  323/  10و  1/  50/  5) التاريخ " 
يب حفص ن حفصة أعن عمر بن حممد ب(  1/  33) القضاعي  ريب " . و الشطر األول منه أخرجه" التق

فع عن عنيب عن مالك عن انقال : أخربان الق -حبلب  -بن معاذ بن املستملي  اخلطيب قال : أخربان حممد
ذا سوى ه " امليزان " و مل يذكر فيه شيئا مرفوعا . قلت : و عمر هذا ، ال يعرف ، ذكره يف ابن عمر

:  احلافظ يف " اللسان " . قلت طل " و أقرهفهذا هبذا اإلسناد اباحلديث من طريق القضاعي ، و قال : " 
 أن يكون هو حممد بن معاذ بن فهد الشعراين أبو بكر ن املستملي ، مل أعرفه ، و حيتملو حممد بن معاذ ب

ه كما ، فإن يكن هو ، فهو وا يقول إنه لقي مجاعة من القدامة منهم القعنيب نهاوندي احلافظ ، فقد كانال
األشيب :  بن موسى حريقا البزار قال : أنبأان احلسنيرويه حممد بن احلسني بن  الذهيب . و له شاهد قال

/  1 )األزجي يف " الفوائد املنتقاة "  أنس مرفوعا به . أخرجه ابن شاذانحدثنا أبو هالل عن قتادة عن 
حممد بن امسه . قلت : و هذا إسناد ضعيف ، أبو هالل ( 223 / 2) و اخلطيب يف " التاريخ " (  2/  121

 احلافظ : " صدوق ، فيه لني " . و حممد بن احلسني هذا مل أعرفه ، و يف ترمجته سليم الراسيب ، قال
 " ختريج إسناده يف ديث ، و مع ذلك فقد حسن العراقيأورده اخلطيب ، و مل يذكر فيها شيئا سوى هذا احل

اهلل أعلم . و له شاهد من حديث أيب و  قتصر على تضعيف إسناد ابن ماجه !! و ا(  49/  1) اإلحياء " 
و مجلة (  22/  2) هلا شواهد تتقوى هبا ، فانظر " الرتغيب "  و هو اآليت بعده : و مجلة الصدقةهريرة 

        "ث جابر و عائشة. انظر " الرتغيبو مجلة الصيام اثبتة أيضا من حدي(  1110) قدمت برقمالصالة ت
(2  /10 ). 

 ، فإن احلسد أيكل احلسنات كما أتكل النار احلطب "احلسدإایكم و "  -123
 ضعيف. 
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 (از حسد بپرهيزيد، زيرا حسد نيکي ها را مي خورد، مهانطور که آتش هيزم ای علف را مي خورد)
يف "  و البخاري(  194 - 193) رواه عبد بن محيد يف " املنتخب من املسند "  رمحه اهلل:قال األلباين 

(  1/  133و  2/  143) " األمايل " و ابن بشران يف(  4503/  2) و أبو داود (  232/  1/  1) التاريخ " 
جده عن أيب هريرة عن إبراهيم بن أيب أسيد عن  ( 2/  331)و أبو بكر الكالابذي يف " مفتاح املعاين " 

 هو جمهول ألنه : " ال يصح " . قلت : و رجاله موثقون غری جد إبراهيم والبخاري مرفوعا. و قال
 .مل يسم
 " شعار املسلمني يوم القيامة على الصراط : رب سلم ، رب سلم " -124
 .ضعيف

شان  پروردگارا سالمت ،بدار پروردگارا سالمتاست:چنني )فراید مسلماانن بر روی پل صراط در قيامت 
 (بدار

" املنتخب من و عبد بن محيد يف(  339/  2) و احلاكم (  30/  2) رواه الرتمذي  رمحه اهلل:قال األلباين 
عبد الرمحن ابن إسحاق عن النعمان بن  عن(  1/  30/  9) و احلريب يف " الغريب " (  1/  90) املسند " 
سحاق " . ن إ" حديث غريب ال نعرفه إال من حديث عبد الرمحن باملغریة مرفوعا . قال الرتمذي : سعد عن

د و روى تضعيف عب(  225) و العقيلي يف " الضعفاء " (  1/  234) ابن عدي  و من هذا الوجه رواه
 لني " رواية من وجه أمحد، مث قال: " و احلديث فيه هذا ، و هو أبو شيبة الواسطي عن ابن معني و الرمحن

 و هو .على شرط مسلم ". و وافقه الذهيب له ، و أما احلاكم فقال: " صحيحقلت : كأنه يعين الذي قب
ال مسلم، قة من رج. و القرشي هذا ثشي"عبد الرمحن بن إسحاق القر منهما سببه أنه وقع يف إسناده " وهم

منا إ ألن الذي يروي عن النعمان بن سعديف اإلسناد وهم من الناسخ أو بعض الرواة ،  لكن وصفه بذلك
ال  يرو له مسلم أصال ، و . مث إن النعمان بن سعد جمهول مل، و هو أنصاري هو األول أبو شيبة الواسطي

 د الرمحن بن إسحاق أحد الضعفاء "عنه سوى عب قال الذهيب: " ما روىأحد من الستة سوى الرتمذي ، و 
ل . و خالصة لرجالتحرص على العلم الصحيح ، و تنجو من تقليد ا قلت : فتأمل مبلغ تناقض الذهيب !

م " . نعم ، ثبت يف " صحيح مسللذي بينهما ضعيف كالذي قبله ، على االختالف ا القول أن احلديث
 م سلم ..." سل نبيكم قائم على الصراط يقول : رب: " و اليمان مرفوعا يف حديث الشفاعةحذيفة بن  عن

 .دعائه صلى اهلل عليه وسلم يومئذ فهو من
 " يشفع يوم القيامة ثالثة : األنبياء مث العلماء مث الشهداء " -129
 .موضوع

 (قيامت سه گروه شفاعت مي كنند: انبيا، سپس علما، سپس شهداءدر روز )
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ابن عبد الرب  و(  331) ص و العقيلي يف " الضعفاء " (  4313) رقم رواه ابن ماجه  رمحه اهلل:قال األلباين 
     و ابن عساكر(  1/  299) حديثه "  و نصر املقدسي يف " جزء من(  30/  1) يف " جامع بيان العلم " 

ن عثمان أابن ب عنبسة القرشي عن عالق بن أيب مسلم عن عن عنبسة بن عبد الرمحن بن(  1/  351/  5) 
وى عن ر  ، و قال : " ال يتابع عليه " . ومرفوعا . أورده العقيلي يف ترمجة عنبسة هذا  عن عثمان بن عفان

م احلديث " . قلت : و منه تعل لت : و قال أبو حامت : " كان يضعالبخاري أنه قال فيه : " تركوه " . ق
ي ، مث : " إسناده ضعيف " ! و أسوأ منه السيوط ( 1/ 1) تساهل العراقي يف قوله يف " ختريج اإلحياء " 

 رد ، فقد أعله ابن عدي و" فيضه " : " رمز املصنف حلسنه ، و هو عليه املناوي ، فإن هذا قال يف
إسناده  " :نكل املناوي عن هذا ، فقال يف "التيسری" كوه " . مثبعنبسة ، و نقل عن البخاري أهنم تر  العقيلي

 !(  4935) حسن " ! و قلده الغماري كعادته 
يرث  و ا إمامكم، و جتتلدوا نأسيافكم،، ال تقوم الساعة حىت تقتلو والذي نفسي بيده"  -121

 دنياكم شراركم "
 .ضعيف

اوست ات که مشا امامتان را نکشيد ومهديگر را اب مششری نزنيد وامور  دستقسم به ذاتى, که نفس من به )
 دنياىی مشا را بدترينهاى مشا مریاث نربند, قيامت بر اپ نشود(

 من طريق(  9/335) ، و أمحد (  4043) ، و ابن ماجه (  2/21) أخرجه الرتمذي  رمحه اهلل:قال األلباين 
م قال : ه وسلصلى اهلل علي األشهلي عن حذيفة بن اليمان أن رسول اهللعبد اهلل بن عبد الرمحن األنصاري 

 : األشهلي هذا ; قال ابن معني :" ال أعرفه " قلت " هذا حديث حسن غريب ".. و قال الرتمذي :فذكره
و مر ع قال يف " امليزان ":" عنه عمرو بن أيب ، و خباصة أن الذهيب(  9/14) ه فال يعتد بتوثيق ابن حبان إای
 فقط ، له حديث منكر " .

 " لو كان العلم معلقا ابلثرای ، لتناوله قوم من أبناء فارس " -123
 .ضعيف

)اگر دين )و در روايت ديگری اگر علم( به ستاره ثرای بسته ابشد و در آمساهنا قرار گرید، مردانی از فارس 
 ()اپرس( آن را در اختيار خواهند گرفت

 ،زوائده ( - 124/1) " ، و احلارث يف "مسنده( 415و  422و  2/420) رواه أمحد  رمحه اهلل:قال األلباين 
       و أبو نعيم يف  ،(  153/1) ، و ابن عدي (  41/1 - 49/2) و الغطريف كما يف " جزء منتقى منه " 

هكذا  و حوشب عن أيب هريرة مرفوعا . عن شهر بن(  1/14) ، و " احللية " (  1/4) " أخبار أصبهان " 
، و الدامغاين (  1/2) "جزئه " ( ، و الشاموخي يف 3/1حلسان " ) رواه أبو املظفر اجلوهري يف " العوايل ا

، و ابن عساكر (  239/1) ، و السلفي يف " الطيورایت " ( 1/119/2) ألحاديث و األخبار " الفقيه يف " ا
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لكن رواه إسحاق بن  قلت: و شهر ضعيف. ، و يف رواية له :" الدين ". (14/344/1) و (  3/15/2) 
و رواه  لكن إسحاق هذا كذاب. به. عن احلسن عن أيب هريرة(  9/122/1) بشر يف " كتاب املبتدأ " 

أان معمر عن جعفر اجلزري  ق الدبري : حدثنا عبد الرزاق :عن إسحا(  3555) البغوي يف " شرح السنة " 
    حممد بن رافع عن عبد الرزاق ". " رواه مسلم عن و قال :ن أيب هريرة مرفوعا به، عن يزيد األصم ع

و كذا رواه أمحد  " . " لو كان الدين عند الثرای ، لذهب به رجل ... بلفظ :(  3/151) قلت : لكن عنده 
و رواه ابن حبان يف " صحيحه "  . ( 1013)عن عبد الرزاق به ، و هو خمرج يف الكتاب اآلخر (  2/305) 
عن حيىي بن أيب (  410) و العقيلي يف " الضعفاء "  ،(  1/9) و أبو نعيم يف " األخبار "  ،(  2305) 

حيىي بن  " ، و قال :ن عن أيب هريرة بلفظ : " العلم "عون عن حممد بن سریي احلجاج املنقري : حدثنا ابن
عه السكن بن بو ات .احلديث "" لني و قال احلافظ يف " التقريب " : .احلجاج ; قال حيىي : ليس بشيء " أيب

 أخرجه أبو نعيم من طريقني عن صاحل بن األصبغ : حدثنا أمحد بن الفضل : حدثنا .انفع عن ابن عون به
أمحد  و و صاحل بن األصبغ ; مل أعرفهما.قلت : و هذا إسناد مظلم : السكن بن انفع  السكن بن انفع به.

 " أمحد بن الفضل العسقالين أبو :(  1/1/13) لتعديل " اجلرح و ا بن الفضل ; الظاهر أنه الذي يف "
 و رواد بن اجلراح و حيىي بن حسان ، كتبنا عنه " . عرف ابلصائغ ، روى عن بشر بن بكرجعفر ، و ي

و له عنده طريق أخرى : عن عبد اهلل بن  و ال تعديال . و قال ابن حزم :" جمهول ". و مل يذكر فيه جرحا
ح " و رجاله ثقات غری جبری ، و الظاهر أنه الذي يف " اجلر  به. عن جبری عن أيب هريرة ن بن معمرعبد الرمح

: إن  و مجلة القول ". " جبری أبو صاحل ، روى عن أيب هريرة ، روى عنه يزيد بن أيب زاید :(  1/1/913) 
الكتاب  كما بني يفدين "،  اإلميان " و " ال . و إمنا الصحيح فيه "ديث ضعيف هبذا اللفظ: " العلم "احل

 . واهلل أعلم .اآلخر
 " ولدت يف زمن امللك العادل . يعين أنوشروان "  -123

 .ابطل ال أصل له
 )در زمان اپدشاه عادلی به دنيا آمدم )يعنی انوشریوان((

" يرويه بعض اجلهال عن نبينا صلى :(  2/53/1) قال البيهقي يف " شعب اإلميان "  رمحه اهلل:قال األلباين 
صاحب  ) رمحه اهلل . و كان شيخنا أبو عبد اهلل احلافظ وسلم، و تكلم يف بطالنه احلليمياهلل عليه 

عليه وسلم  رسول اهلل صلى اهلل، مث رأى بعض الصاحلني يف بطالن هذا احلديث املستدرك ( قد تكلم أيضا
 .ا قلته قط "و قال: م يف تكذيب هذا احلديث و إبطاله، ، فصدقهاملنام، فحكى له ما قال أبو عبد اهلل يف

 " ما من دعاء أحب إىل اهلل من قول العبد : اللهم ارحم أمة حممد رمحة عامة " -125
 .ضعيف جدا
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دعايی حمبوبرت نزد خداوند از دعای:"پروردگارا بر امت حممد رحم بفرما،رمحتی مهگانی و عام" وجود )
 ندارد(

 ط (، - 4/313و  234/2) ق  ن عدي، و اب(  233) رواه العقيلي يف " الضعفاء "  رمحه اهلل:قال األلباين 
 ب عن أيباملسي عيد األنصاري عن أبيه عن سعيد بنعن عبد الرمحن بن حيىي بن س(  1/193) و اخلطيب 

 غری هذا ديث. و يف هذا رواية مناحل" عبد الرمحن هذا جمهول ابلنقل ال يقيم هريرة مرفوعا. و قال العقيلي:
   ن عدي :و قال اب له رواية عن أبيه ". " ال يعرف ، و و يف " امليزان ": الوجه أيضا يقارب يف الضعف ".

  ." كأنه موضوع " مث ساق له هذا احلديث، و قال : " حيدث ابملناكری " ،
 هبا السحرة "" ادفنوا دماءكم ، و أشعاركم ، و أظفاركم ، ال تلعب  -130
 .موضوع

 ابمدادان اب آهنا ابزی نکنيد()خون،مو و انخنهايتان را دفن کنيد،و 
 ن دوما : حدثنا أبو سعيد بنعن احلسن بن احلسني ب(  1/1/15) رواه الديلمي  رمحه اهلل:قال األلباين 

ى بن موسى عيس حدثناد بن احلسني : حدثنا أيب : : حدثنا حممد بن عقيل : حدثين إبراهيم بن حممرميح
" ره ":قال احلافظ يف " خمتص مرفوعا . ل بن حيان عن أيب الزبری عن جابرعن احلسن بن دينار عن مقات

 قلت : كذا يف األصل ، و كذا هو يف نسخة " خمتصر دينار و ابن رميح و ابن دوما " !قلت : احلسن بن 
حالة هؤالء  ةض فيه ، و كأنه كان ال يستحضر بدقو يكثر مثل هذا البيا الديلمي " اليت هي خبط احلافظ ،

إن احلسن و اإلسناد واه مبرة ، ف لته املنية، فلم يتمكن من ذلك .، مث عاجفيبيض هلم إىل أن يراجع الرواة ،
ه ، فقال يف عو ابن دوما ; اهتمه اخلطيب بتزوير مسا و غریهم. ; كذبه أمحد و حيىي و أبو خيثمة بن دينار
شياء أ د أمره نأن أحلق لنفسه السماع يف، إال أنه أفسری السماع" كتبنا عنه ، و كان كث :( 3/300) ترمجته 

  .قد ذكره اخلطيب يف شيوخ ابن دوما، و شيخه ابن رميح ; مل أجد له ترمجةو  مل تكن مساعه ".
 " إذا متىن أحدكم ، فلينظر ماذا يتمىن ، فإنه ال يدري ما يكتب من أمنيته " -131
 .ضعيف

هرگاه يكي از مشا آرزو مي كند، ابيد بنگرد كه چه چيزي را آرزو مي كند زيرا او مني داند كه از اين )
 (ش )در كارانمه اش( نوشته مي شودآرزويش چه چيزي براي

 ، و(  333و  2/393) ، و كذا أمحد (  2341) رواه الطيالسي يف " مسنده "  رمحه اهلل:قال األلباين 
، و ابن  ( 9503) ، و حسنه ، و أبو يعلى(  3109) ، و الرتمذي (  354) يف " األدب املفرد "  البخاري

ابن أيب سلمة عن أبيه عن أيب  عن عمر(  2/339/1) ، و عنه البيهقي يف " الشعب " (  244/2) عدي 
، ال  سك احلديثهريرة مرفوعا ، و قال ابن عدي :" و هذا احلديث ال نأس به ، و عمر بن أيب سلمة متما
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و يف . ، و قال النسائي : ليس ابلقوي "نأس به " .قلت : قال الذهيب يف " الضعفاء " :" ضعفه ابن معني 
 " صدوق خيطىء " ." التقريب " :

 " لكل نيب رفيق يف اجلنة ، و رفيقي فيها عثمان بن عفان " -132
 .ضعيف

 عثمان بن عفان است( رفيقی است،و رفيق من آجنا )برای هر پيامربی در هبشت
و عبد  ،( 2/935/1235) ، و ابن أيب عاصم يف " السنة " (  105) رواه ابن ماجه  رمحه اهلل:قال األلباين 

، و (  3/155) الضعفاء " ، و العقيلي يف "(  1/411/393) اهلل بن أمحد يف زوائد " فضائل الصحابة " 
        ، و أبو عبد اهلل الفالكي يف " الفوائد " ( 114/2) ابن العسكري يف آخر كتاب " الكرم و اجلود " 

عن أيب (  53/2) " ، و الضياء يف " املنتقى من مسموعاته مبرو ( 11/100/1) ، و ابن عساكر (  51/1) 
بيه عن أ عن عبد الرمحن بن أيب الزاند عن عثمان العثماين قال : حدثين أيب عثمان بن خالد مروان حممد بن

 وهم، ول" عثمان بن خالد العثماين ; الغالب على حديثه اهريرة مرفوعا. و قال العقيلي: أيب األعرج عن
منكر  " و قال هو و أبو حامت: به "، و قال البخاري :" ضعيف ; عنده مناكری". هذا احلديث ال يعرف إال

حدث عن  "األصبهاين : عبد اهلل و أبو نعيمو قال احلاكم أبو  " ليس بثقة ". و قال النسائي: احلديث ".
 به"  لثقات، ال جيوز االحتجاج" يروي املقلوابت عن ا و قال ابن حبان: نأحاديث موضوعة ". مالك و غریه

"  مث رواه عبد اهلل بن أمحد يف " زوائد املسند " مرتوك احلديث " . له هذا احلديث. و قال احلافظ : و ساق
   ، و أبو يعلى يف(  3/53) ، و احلاكم  ( 1233/ رقم 2/935) السنة "  ، و ابن أيب عاصم يف "(  1/34) 

القاسم بن  عن ( 3/435) ، و العقيلي يف " الضعفاء "  ( 1333) انظر " املقصد العلي "  " الكبری " ،
ن يوم مسعت عثما أبيه قال : زرقي األنصاري عن زيد بن أسلم عناحلكم األنصاري : حدثنا أبو عبادة ال

حة : عليه وسلم قال : فذكره ؟ قال طل أن رسول اهلل صلى اهلل  طلحة أنشدك اهلل : أما تعلمحصر قال : ای
هذا " .  " هذا يروى إبسناد أصلح منالعقيلي ، مث عقبه بقوله : عم ، فذكر حديثا طويال . كذا قالاللهم ن

قال  و " ، يعين هذا .ح حديث أيب عبادة " قال البخاري : مل يصه يف ترمجة القاسم هذا ، و قال :ذكر 
و ملا  ." " لني:و قال احلافظ يف " التقريب " : جمهول ، قلت : حمله الصدق ". " قال أبو حامت  :الذهيب

ه ، ثقال احلاكم : " صحيح اإلسناد " ; رده الذهيب بقوله :" قلت : قاسم هذا قال البخاري : ال يصح حدي
ن ميان عن شيخ من قريش و ابن عساكر عن حيىي ب(  2/259) رواه الرتمذي  و قال أبو حامت : جمهول " .

حديث  "هلل مرفوعا به . و قال الرتمذي :األنصار يقال ] له [ احلارث عن طلحة بن عبيد ا عن رجل من
ألوىل ا ه كله علل آخذ بعضها برقاب بعض:قلت : إسناد إسناده ابلقوي ، و هو منقطع ". غريب ، ليس

ب، فإنه  ذابعبد الرمحن بن أيب  طلحة و احلارث ، و هو ابنيه الرتمذي ، و هو بنياالنقطاع الذي أشار إل
 شيخالثالثة : جهالة ال ; صدوق يهم كما يف " التقريب ".الثانية : احلارث نفسه  مل يسمع من طلحة.
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ت : و لق د ، خيطىء كثریا، و قد تغری"." صدوق عابالرابعة: ضعف حيىي بن ميان، قال احلافظ: القرشي .
 ط ( - 33) ص أخرجه الغطريفي يف " جزئه "  : " أبو بكر " مكان " عثمان ".قلبه أحد الكذابني فقال

  !بسند له افتعله عن ابن عمر
 " الغناء ينبت النفاق يف القلب " -133
 .ضعيف

 (در دل نفاق می روایندموسيقی )
سالم  عن(  9/1) ، و ابن أيب الدنيا يف " ذم املالهي " (  4523) رقم رواه أبو داود  رمحه اهلل:قال األلباين 

و وائل حبوته ، و ، فحل أبفجعلوا يلعبون ، يتلعبون ، يغنونبن مسكني عن شيخ شهد أاب وائل يف وليمة ، 
و هذا سند  قلت : ى اهلل عليه وسلم يقول : فذكره .صل عبد اهلل يقول : مسعت رسول اهلل قال : مسعت

، ( 4/2)و قد رواه ابن أيب الدنيا  جمهول. شيخ )سالم( الذي مل يسم، فهو ثقات ; غری ضعيف رجاله كلهم
إبسناد صحيح عن إبراهيم عن عبد اهلل موقوفا عليه . و هذا  ( 2 - 2/33/1) هقي يف " الشعب " و البي

بد اهلل بن ع مث ساقه البيهقي من طريق وي هذا مسندا إبسناد غری قوي "." و قد ر لبيهقي :أصح . و قال ا
ال : قال رسول  قابن طهمان عن أيب الزبری عن جابر بن عبد اهلل زيز بن أيب رواد : حدثنا إبراهيمعبد الع

           ه :ال أبو حامت و غری ، عبد اهلل هذا ققلت: و هذا إسناد ضعيف عليه وسلم: فذكره. اهلل صلى اهلل
    مث رأيت ابن القيم قال يف " إغاثة اللهفان " وي فلسا ".ثه منكرة ". و قال ابن اجلنيد :" ال يساأحادي "
قلت : و قد تكلمت على  قوله ، و قد روي عنه مرفوعا ". " هو صحيح عن ابن مسعود من:(  1/243) 

 وعا ، ومؤكدا ضعفه مرف -ت الطبع و هو حت -لطرب "احلديث يف عدة مواضع من كتايب " حترمی آالت ا
 .عن اإلطالة هنا نأكثر مما ذكران التخريج، فأغىنحته موقوفا ، مع صح

 " رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب " -134
 .منكر

 (ما از جهاد كوچك به سوى جهاد بزرگ ابزگشتيم)
 هقي يف " الزهد " من" رواه البي:(  2/1) يف " ختريج اإلحياء "  قال احلافظ العراقي رمحه اهلل:قال األلباين 

 4/114) و قال احلافظ ابن حجر يف " ختريج الكشاف " ، و قال : هذا إسناد فيه ضعف " .حديث جابر 
" و هو من رواية عيسى بن إبراهيم عن حيىي بن يعلى عن كالم البيهقي فيه : : بعد أن حكى(  33رقم  -

أحد  عبلة إبراهيم بن أيبو الثالثة ضعفاء ، و أورده النسائي يف " الكىن " من قول  ليث بن أيب سليم ،
      : ريب "قال فيه احلافظ يف " التققلت : عيسى بن إبراهيم هو الربكي ، و قد  التابعني من أهل الشام ".

;  و هذا هو الذي اعتمده احلافظليس جبيد . -كما سبق   -ضعف عليه " صدوق رمبا وهم " ، فإطالقه ال
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تسديد  :" قال احلافظ ابن حجر يف "(  130) ص " يف "الدرر ، فقد قال السيوطي أنه من قول إبراهيم هذا
 كالم إبراهيم بن أيب عبلة يف " الكىن " للنسائي " . هو مشهور على األلسنة ، و هو من القوس " :

لسابقة لكان أوىل ; البيهقي ا واية اخلطيب ، و لو تعقبه بروايةمث تعقبه السيوطي حبديث جابر اآليت من ر 
 و كما أييت قريبا بلفظ :" قدمتم خری مقدم .. ". خبالف رواية اخلطيب ففيها كذاب !هم ، خللوها من مت

شيخ اإلسالم ابن تيمية  عن(  110/1) ق تفسری البيضاوي " نقل الشيخ زكرای األنصاري يف تعليقه على " 
ده ، و ضعف إسنا " رواه البيهقي و:(  202/1) و قال يف مكان آخر  أنه قال :" ال أصل له ". و أقره .

و يف سنده " :(  1/311) و أما قول اخلفاجي يف " حاشيته على البيضاوي "  قال غریه : ال أصل له ".
عفاء ، و لك و يف سنده ثالثة ضفغری مستقيم ; ألن ظاهره أنه حسن ، و كيف ذ ضعف مغتفر يف مثله ".

، (  42/1) يهقي بحلديث يف " الزهد " للمث بعد سنني ، وقفت على ا ؟ ! اتفق من تكلم فيه على ضعفه قد
و   واه ".ه ىل اجلهاد األكرب: جماهدة العبد" قدمتم خری مقدم ، قدمتم من اجلهاد األصغر إ فإذا هو بلفظ :

 :لربكي قالابن إبراهيم ا من طريق عيسى(  13/33/1) تقاة " كذلك رواه أبو بكر الشافعي يف " الفوائد املن
،  قدم على النيب صلى اهلل عليه وسلم قوم عراة : ان ليث عن عطاء عن جابر قال : ان حيىي بن يعلى قال

هو  و قلت : و هذا سند ضعيف ، ليث هو ابن أيب سليم ، فذكره . فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :
و  ات .ضعيف أيضا ، و بقية رجاله ثقيعلى ; الظاهر أنه األسلمي ، و هو  ضعيف الختالطه ، و حيىي بن

 هاشم عن حيىي بن أيب من طريق احلسن بن(  924 - 13/923) احلديث رواه اخلطيب أيضا يف " اترخيه " 
ىي بن و حيىي بن أيب العالء لعله حي سن بن هاشم ; مل أجد له ترمجة.و احل العالء، قال : حدثنا ليث به.

و البيهقي ،  يسند أيب بكر الشافعحيىي بن يعلى املذكور يف  الظن أنه العالء الكذاب ، و لكن يغلب على
حلديث ا ، فإنه املذكور يف الرواة عن ليث. و يؤيده أن السيوطي أوردانسخ " التاريخ "  حترف اسم أبيه على

جزمه نأن احلديث من قول  يب متعقبا به على احلافظ ابن حجرمن رواية اخلط(  130) ص يف " الدرر " 
 اء اهلل تعاىل .به السيوطي إن ش املذكور ; ملا تعقب ند اخلطيب الوضاع، فلو كان يف س إبراهيم بن أيب عبلة

لة أحد اإلخوان بدال ( من طريق اخلطيب ، 35جلوزي ) ص مث رأيته على الصواب يف " ذم اهلوى " البن ا
صل " ال أ :(  11/153) جمموع الفتاوي " و احلديث قال فيه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "  جزاه اهلل خریا .

ن أعظم و أفعاله ، و جهاد الكفار م نأقوال النيب صلى اهلل عليه وسلمله ، و مل يروه أحد من أهل املعرفة 
من  على أنهمث ذكر بعض اآلایت و األحاديث الدالة  ل هو أفضل ما تطوع به اإلنسان ..".األعمال ، ب

 .جلهاد األصغر استنكار تسميته ابرمحه اهلل يشری بذلك إىل أفضل األعمال ، فكأنه
إذا خاف اهلل العبد؛ أخاف منه كل شىيء، وإذا مل خيف العبد اهلل؛ أخافه اهلل من كل "  -222
 "شىيء

 .موضوع



94 
 

د او را از خداونبرتسد خداوند مهه چيز را از او برتساند و اگر بنده از خداى نرتسد  وقىت بنده از خدا)
 (مهه چيز برتساند

عن عمرو بن زاید الثوابين: حدثنا ابن املبارك ( 309)رواه العقيلي يف " الضعفاء "  رمحه اهلل:قال األلباين 
عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثری عن أيب كثری عن أيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعا. وروى عن ابن معني أنه 

ع " يض الدارقطين:وقال  و حامت كما يف " ضعفاء الذهيب ".وكذا قال أب " عمرو بن زاید كذاب".قال: 
وروي من طريق أخرى واهية جدا تقدمت  " امليزان " عدة أحاديث من وضعه.وساق له يف  احلديث ".

" ال يصح عن وقال:( 2/334)وأورده ابن اجلوزي يف " العلل املتناهية "  ". بلفظ: " من خاف اهلل....
 ،زرعة: كذاب " قال أبو كور وقال:ذكر قول الدارقطين املذ مث  ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.. ".رس

  . وهو مما سود به السيوطي أيضا " جامعه "!(439)وتقدم احلديث برقم  وأحاديثه موضوعة ".
دري ما ، وحيك تال يستشفع ابهلل على أحد من خلقه، شأن اهلل أعظم من ذلكوحيك " -131

إنه ليئط به و  -مثل القبة وقال نأصابعه  -اهلل عز وجل ؟ إن عرشه على مساواته وأرضيه هكذا 
 "أطيط الرحل ابلراكب

 .ضعيف
را می  شود،وای بر تو آای اهلل عزوجل ست كه نزد كسى شفيع قرار دادهبرتر از اين ا اهللواى بر تو شأن )

شناسی، عرش خدا بر فراز آمساهنا و زمينهای اوست،بعد پيامرب اب انگشتان خود ترسيم کرد که به سان 
 (ند کجاوهء مسافران جریجری می کندمان خيمه ای بر آمساهنا و زمني است،و عرش خدا

) رقم والطرباين (  104-103) ، وابن خزمية يف " التوحيد " (  2321)رواه أبو دواد  رمحه اهلل:قال األلباين 
من طرق عن وهب بن جرير : حدثين أيب قال : مسعت حممد بن إسحاق : حيدث عن يعقوب بن (  1943

عتبة عن جبری بن حممد بن جبری بن مطعم عن أبيه عن جده قال : جاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 ! جهدت األنفس وضاع العيال ، وهلكت األموال وهنكت األنعام فاستسقي اهلل أعرايب فقال : ایرسول اهلل
ه وسلم : ، فقال رسول اهلل صلى اهلل علياهلل عز وجل ونستشفع ابهلل عليك لنا فإان نستشفع بك على

 " وهذا احلديث رواه بكر بنوقال :(  2-1-113) فذكره . ومن هذا الوجه رواه ابن منده يف " التوحيد " 
قلت : كال فإن ابن سليمان مدلس وق عنعنه ، وبكر بن  وغریه ، وهو إسناد صحيح متصل ".سليمان 

عن ابن إسحاق فمدار احلديث عليه، ومل  سليمان الذي ذكر ابن منده أنه روى هذا احلديث هو من الرواة
 .ة الكرسييابن كثری يف تفسریه آل ، ولذلك استغربه احلافظيصرح بسماعه فيه، فهو علة احلديث
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إذا كان يوم القيامة أيت ابملوت كالكبش األملح ، فيوقف بني اجلنة والنار ، فيذبح "  -133
وهم ينظرون ، فلو أن أحدا مات فرحا ملات أهل اجلنة ، ولو أن أحدا مات حزان ملات أهل 

 "النار
 .ضعيف

دوزخ و هبشت حاضر مي وقيت روز قيامت فرا مي رسد، موت در قالب يك قوچ خاكسرتي رنگ ميان )
شود و در معرض ديد آانن ذبح كرده مي شود، اگر خوشحايل موجب مرگ مي بود، اهل هبشت مي 

(                                          مردند و اگر كسي بر اثر انراحيت مي مرد، اهل دوزخ مي مردند
: حدثنا سفيان بن وكيع : حدثنا أيب عن فضيل بن (  2911) رقم أخرجه الرتمذي  رمحه اهلل:قال األلباين 

"  " زاد يف بعض النسخ :" هذا حديث حسن وقال :مرزوق عن عطية عن أيب سعيد يرفعه قال : فذكره . 
ن يف ، وسفيان بمدلس وضع -وهو ابن سعد العويف  -قلت : وهذا إسناد ضعيف ، عطية  صحيح ".

 من طريق أخرى عن أيب سعيد به ؛ وفيه النضر بن إمساعيل(  3199) مث رواه الرتمذي  وكيع ضعيف أيضا.
، وقد خالفه الثقات كما يف " الصحيحني " وغریمها من حديث أيب صاحل وليس ابلقوي كما يف " التقريب "

، ولقد أخطأ صديقنا " فهو منكر عن أيب سعيد مرفوعا به حنوه ، دون قوله : " فلو أن أحدا مات ...
فأوهم أنه  ،لق عزو احلديث إىل البخاري ومسلملدعاس يف تعليقه على الرتمذي حيث أطالفاضل األستاذ ا

إذا صار  "ة من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ :نعم قد وردت هذه الزاید تمامه، فاقتضى التنبيه.عندمها ب
ر حزان إىل ل النازداد أه" فيزداد أهل اجلنة فرحا إىل فرحهم ، وي" احلديث، وفيه : أهل اجلنة إىل اجلنة ...

 ، والشيخان عنه .(  121 - 120و  2/113) أخرجه أمحد  .حزهنم "
 يده على احلجر فقد ابيع اهلل عز احلجر يف األرض ميني اهلل عز وجل ، فمن مسح"  -133

 "وجل أال يعصيه
 .موضوع

د  می بند )حجراالسود دست خدا در زمني است. پس هر کس آن را مسح کند در واقع اب خداوند پيمان
 که از او سرپيچی نکند(

: أيب سامل الرواس العالء بن مسلمةعن (  2/202/2) رواه أبو حممد القاري يف حديثه  رمحه اهلل:قال األلباين 
 " حديث غريب تفرد بروايته عن أابن أبون أابن عن أنس مرفوعا . مث قال :حدثنا أبو حفص العبدي ع

  ان :قلت : قال فيه ابن حب .إال من حديث أيب سامل الرواس "حفص عمر بن حفص العبدي ، وال حنفظه 
قلت : ومع ذلك فقد سود  ." كان يضع احلديث " ت عن الثقات " . وقال ابن طاهر :" يروي املوضوعا

وتعقبه  ،اية الديلمي يف " مسند الفردوس "الصغری " ، أورده من رو السيوطي حبديثه هذا كتابه " اجلامع 
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لعبدي ؛ ه عمر بن حفص ااملناوي نأن فيه الرواس هذا قال الذهيب : متهم ابلوضع . قلت : وفاته أن في
وقد روي موقوفا ؛ فقال األزرقي يف " أخبار مكة "  " مرتوك " . " ليس بثقة " . وقال النسائي : قال علي :

 : حدثين مهدي بن أيب املهدي : حدثنا احلكم بن أابن قال : حدثين أيب عن عكرمة قال :(  225ص ) 
لركن ا " إن احلجر األسود ميني اهلل يف األرض ، فمن مل يدرك بيعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فمسح

مل أر من  أوهام . لكين قلت : إسناده مقطوع ضعيف ، احلكم بن أابن صدوق له فقد ابيع اهلل ورسوله " .
ذكر له رواية عن أبيه ، وال رأيت أحدا ترجم لوالده ، وأغلب الظن أنه سقط من السند اسم الراوي عن 
احلكم بن أابن ؛ وهو إبراهيم بن احلكم بن أابن ، وعليه فالضمری يف قوله : " عن أبيه " إمنا يعود إىل أيب 

 أن احلكم مشهور ابلرواية عن عكرمة . واهلل أعلم . إبراهيم وهو احلكم بن أابن نفسه . ويؤيده
 :( 4/1/339 )؛ قال ابن أيب حامت ومهدي بن أيب املهدي ؛ ضعيف كما يف " التقريب ".كموإبراهيم بن احل

 ." شيخ ليس مبنكر احلديث "
 "ختلقوا نأخالق اهلل" -135

 .ال أصل له
 )متخلق شويد به اخالق اهلل متعال(

. وأتولوه نأن معناه دون عزو(  35/1) أورده السيوطي يف " أتييد احلقيقة العلية "  رمحه اهلل:قال األلباين 
 .اعناه أن أتخذ من صفات القدم شيئاتصفوا ابلصفات احملمودة وتنزهوا عن الصفات املذمومة ، وليس م

قوله صلى اهلل  معىن " البن تيمية ذكره يف فصل عقده للكالم علىمث رأيت احلديث يف " نقض التأسيس
 ." إن اهلل خلق آدم على صورته " عليه وسلم:

 "أعطيت آية الكرسي من حتت العرش "-140
 .ضعيف

 (زير عرش اهلى به من داده شده است آية الكرسى از)
معلقا : وروى حيىي بن ضريس (  1/1/245) أخرجه البخاري يف " التاريخ الكبری "  رمحه اهلل:قال األلباين 

: وهذا  قلت لم : فذكره.: قال النيب صلى اهلل عليه وسبن سلمة عن حممد بن نوح عن احلسنعن محاد 
 . " جمهول "وحممد بن نوح ؛ قال أبو حامت : .قد أرسله -وهو البصري  -ن احلسن إسناد ضعيف ، فإ

 قوله :بواحلديث أورده السيوطي من رواية ) تخ وابن الضريس ( عن احلسن مرسال . فتعقبه املناوي 
" قضية صنيع املؤلف أنه مل يره مسندا ، وهو عجيب ، فقد رواه الديلمي مسلسال بقوله : ما تركتها منذ 

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : أعطيت  ...مسعتها من حديث أيب أمامة عن علي كرم اهلل وجهه 
       كر الشيخ عبد احلفيظ الفاسي يف قلت : لكن إسناده واه ال يصلح للشهادة ، فقد ذ  ". ...إخل  ...

 عن الشيخ عابد السندي أنه قال يف " حصر الشارد " بعد إيراده :(  1/21) " األحاديث املسلسالت " 
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" ] فيه عثمان [ ابن أيب عاتكة ضعفه ابن معني ، وعلي بن يزيد ) األصل : زيد ( كثری املناكری ، خصوصا 
بة ، لكن أخرجه أبو عبيد وابن أيب شية . ) يعين وهذا من روايته عنه (أمامفيما رواه عن القاسم عن أيب 

هلل عليه اإمنا أعطيها نبيكم صلى  ...والدارمي وحممد بن نصر وابن الضريس عن علي رضي اهلل عنه قال 
لي اه الديلمي عن اإلمام ع. قلت : ورو انتهى ...، ومل يعطها أحد قبل نبيكم وسلم من كنز حتت العرش

 .عن احلسن مرسال ال عن علي " . أما ابن الضريس ؛ فقد أورده السيوطي يف " جامعه " من طريقهمرفوعا
 :عمن مسع عليا يقول(  2/445)، وإمنا روى ي فوجدته مل يرو هذا احلديث أصال: رجعت إىل الدارمأقول

 .رش"وإهنن ملن كنز حتت الع البقرة، ما كنت أرى أن أحدا يعقل ينام حىت يقرأ هؤالء اآلایت من آخر سورة"
وله شاهد من رواية رجل عن أبيه عن معقل بن يسار  ليس يف آية الكرسي كما هو ظاهر.فهذا حديث آخر 

 .(  9/21) وهذا سند ظاهر اجلهالة . أخرجه أمحد  عا حنوه.مرفو 
 "رضاألأكرموا اخلبز ، فإن اهلل تعاىل أنزل له بركات السماء ، وأخرج له بركات  " -141
 .ضعيف

 (انن را گرامى مشاريد زيرا خداوند آن را از بركات آمسان فرو فرستاده و از بركات زمني بریون آورده است)
وعبد  ى األشعري، وعبد اهلل بن عباس،، وأيب موسروي من حديث احلجاج بن عالط رمحه اهلل:قال األلباين 

وأيب هريرة ، وأيب سكينة ، وموسى الطائفي ، ومكحول اهلل بن عمرو بن العاص ، وعبد اهلل بن أم حرام ، 
 مرسال .

الط عن عأما حديث احلجاج ؛ فریويه مروان بن سامل عن إمساعيل بن أمية عن بعض ولد احلجاج بن  -1
وهذا إسناد موضوع ، مروان بن سامل  .( 31/1) أخرجه الرافقي يف " جزئه "  احلجاج بن عالط مرفوعا.

 .ك ، ورماه الساجي وغریه ابلوضع "" مرتو  زري ؛ قال احلافظ:وهو الغفاري اجل
د ، وابن " والبقر ، واحلدي لوليد عن أبيه عن جده عنه وزاد:وأما حديث أيب موسى ؛ فریويه منری بن ا -2

أخرجه الرافقي أيضا ، واملخلص يف " بعض اخلامس من . : " سخر له " مكان " أنزل له " آدم " ، وقال
، (  31/1) ، ومتام يف " الفوائد " (  13/493/1) ، وعنه ابن عساكر يف " التاريخ " (  293/2) الفوائد " 

        لفظ : قلت : يعين هذا ، وآخر ب ن منریا تفرد هبذين احلديثني ".وأبو سعيد املاليين وقال : " يقال : إ
ده ه ، وأما أبوه وج، ومنری ما عرفت" ومها موضوعان  " قال الذهيب: ..." اللهم متعنا ابإلسالم واخلبز 

ومها  " " قال الذهيب: ...قلت : يعين هذا ، وآخر بلفظ : " اللهم متعنا ابإلسالم واخلبز  فمعروفان ".
، د"هلما البخاري يف " األدب املفر  قلت : أخرج ه ، وأما أبوه وجده فمعروفان ".موضوعان ، ومنری ما عرفت

 عنه غری ابنه والوليد بن مسلم ، وأما اجلد فثقة . مل يرو -كابنه   -واألب جمهول 
كتاب   أخرجه ابن قتيبة يف " بن زاید عن ميمون بن مهران عنه.وأما حديث ابن عباس ؛ فریويه حممد  -3

 " هذا حديث غريب "  وقال ابن عساكر:(  235 - 233) ص العرب ، أو الرد على الشعوبية " 
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 كذاب .  -اليشكري  وهو الطحان -قلت : وحممد بن زاید 
 واما حديث ابن عمرو ؛ فریويه طلحة بن زيد : حدثنا إبراهيم بن أيب عبلة عن عبد اهلل بن يزيد عنه . -4

" غريب من حديث  وقال:(  55/2) ، وأبو احلسن احلمامي يف " جزء االعتكاف " (  133/1) أخرجه متام 
سنده فرواه مرة هكذا ، ومرة قال : عن زيد قلت : وهو مرتوك ؛ وقد اضطرب يف  طلحة بن زيد ".

ات " من رواية  " املوضوعذكره ابن اجلوزي يف  بن بريدة عن أبيه مرفوعا به.احلضرمي عن ثور عن عبد اهلل
 :وقد خولف يف إسناده وهو" طلحة مرتوك " .  املخلص؛ وقال:

بد امللك : حدثين عحبر بن كنيزن علي بن وأما حديث عبد اهلل بن أم حرام ؛ فرواه أبو حفص عمرو ب -9
عبد اهلل بن  : مسعت: حدثنا إبراهيم بن أيب عبلة قال -وكان صدوقا  -بن عبد الرمحن الذماري أبو العباس 

لسفرة تتبع ما يسقط من ا" ومن  فذكره ؛ وزاد: ...: ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقولأم حرام صاحب رس
، البزار (  1جمموع  - 40/1) ق هكذا ، والطرباين (  13/133/1) ائد " أخرجه أبو متام يف " الفو  غفر له ".

 .اهلل ( بن عبد الرمحن الكناين " إال أنه قال : " عبد امللك ) األصل : عبدكشف (   - 2333) 
من طريق املفضل بن غسان الغاليب قال : حدثنا عبد امللك بن (  241) وأخرجه العقيلي يف " الضعفاء " 

ىي بن ال حي" ق به دون الزایدة ؛ وقال الغاليب:عبد الرمحن أبو العباس الشامي عن إبراهيم بن أيب عبلة 
ديث؛ ر احلوروى العقيلي عن البخاري أن عبد امللك هذا منك معني: أول هذا احلديث حق، وآخره ابطل ".

و قلت : وأنت ترى أن عمر  " كذاب ". ه:، مث روى عن عمرو بن علي أنه قال فيبن علي جداضعفه عمرو 
كان ثقة " . " و  د نقلوا عنه أنه قال يف موضع آخر:. وق" وكان صدوقا " علي قد قال يف رواية متام عنه: بن

 شام أبو هشامبن عبد الرمحن بن ه وقد ذهب احلافظ ابن حجر إىل أهنما اثنان ؛ األول : عبد امللك
؛ اسبن عبد الرمحن الشامي أبو العب: عبد امللك واآلخر ي وثقه عمرو بن علي.الذماري األبناوي ؛ وهو الذ

وهو الذي ضعفه عمرو بن علي وغریه . واستظهر الذهيب أهنما واحد ، وهو الذي ينشرح له صدري ألن 
لي أنه قيق متام أنه الذماري ، ويف طريق الع، فوقع يف طرياره على عبد امللك بن عبد الرمحنهذا احلديث مد

احلافظ،  ل. وهذا ينايف ختصيص املضعف هبذه الكنية كما فعلطريقني معا أن كنيته أبو العباس، ويف االشامي
، وإمنا اضطر احلافظ إىل جعلهما رجلني الختالف قول عمرو بن علي فيه . واخلطب فالظاهر أنه رجل واحد

أو  ف اجتهاد احلافظ يف الراوي حسب ما يبدو له ويرد إليه مما حيمله على التوثيقيف مثله سهل ، فقد خيتل
ن بالتضعيف ، وعلى كل حال فالعلماء مطبقون على أن صاحب هذا احلديث إمنا هو الذي ضعفه عمرو 

بن نه ا. وكذلك رواه عكما رواه العقيلي عنه فيما تقدم  " منكر احلديث " ؛ علي جدا، وقال فيه البخاري:
هيم اواتبعه غياث بن إبراهيم : حدثنا إبر  له أحاديث مناكری عن األوزاعي. ؛ وذكر أن(  301/1) ق عدي 

            ( ، واخلطيب يف " التاريخ " 9/241أخرجه أبو نعيم يف " احللية " )  بن أيب عبلة به دون الزایدة.
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غياث   " ال يصح ،: اجلوزي يف " املوضوعات " وقال ، والطرباين أيضا ، ومن طريقه أورده ابن(  12/323) 
 .(  2/214) وأقره السيوطي يف " الآليل "  كذاب ".

 -وأما حديث أيب هريرة ؛ فریويه أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم : حدثين أبو حربة أمحد بن احلكم  -1
البجة رجل من أهل الشام على موالي جنا ملك  عن عبد اهلل بن إدريس قال : وفد -من أهل البلقاء 

لى عيستميحه يقال له عبد الرمحن بن هرمز األعرج ، فقدم إليه طعاما على مائدة ، فتحركت القصعة 
لنيب صلى اهلل ا: مسعت املائدة فأسندها امللك برغيف، فقال له عبد الرمحن بن هرمز: حدثين أبو هريرة قال

تعوا لكي تنكلوا ) ! ( ، واكرموا اخلبز فإن اهلل تعاىل " إذا خرجتم من حج أو عمرة فتم عليه وسلم يقول:
 .جلوع "ه قوم إال ابتالهم اهلل ابسخر له بركات السماء واألرض ، وال تسندوا القصعة ابخلبز ، فإنه ما أهان

؛ ال  قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ أبو حربة ، ويقال : أبو حزبة .(  10/4) أخرجه أبو نعيم يف " احللية " 
روى عن  " ضعفه الدارقطين بقوله: -املصري وهو  -وأبو الفيض ذو النون  يعرف كما يف " امليزان ".

 قلت : ولعله أدركته غفلة الصاحلني ! مالك أحاديث فيها نظر ".
بن عبد اهلل  دوأما حديث أيب سكينة ؛ فریويه خلف بن حيىي قاضي الري عن إمساعيل بن جعفر عن محي -3

رباين ، طأخرجه ال فمن أكرم اخلبز فقد أكرم اهلل ". " أكرموا اخلبز ، فإن اهلل أكرمه ، وعا بلفظ:عنه مرف
  (ووقع فيه " خالد " وهو خطأ مطبعيفلم حيسن ، ألن خلفا هذا ) (  2/219) وسكت عليه يف " الآليل "

يه خلف بن حيىي اين ، وف" رواه الطرب  ي يف االقتصار على تضعيفه فقال:كذبه أبو حامت ، وتساهل اهليثم
 : ال صحبة له " .قال ابن املديين . وأبو سكينةعيفقاضي الري وهو ض

 موسى و صاحل: حدثينوأما حديث موسى الطائفي ؛ فریويه منهال بن عيسى العبدي: أخربان معان أب -3
ذا أخرجه هك " فذكر احلديث. ...." أكرموا اخلبز ،  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: : قالالطائفي قال

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، موسى الطائفي مل أجد له ترمجة ، وليس  .(  4/2/12) البخاري يف " التاريخ " 
هو اتبعي أو ف ....صحابيا ، فإن معاان الراوي عنه ذكروا أنه روى عن أيب حرة عن ابن سریين عن أيب هريرة 

 .تابع عليه "ثه غری حمفوظ ، وال ي" حدي قال:عقيلي يف " الضعفاء " و ومعان أبو صاحل ذكره ال اتبع اتبعي.
ومل يذكر فيه جرحا وال (  4/3931) ومنهال بن عيسى العبدي ؛ أورده ابن أيب حامت يف " اجلرح والتعديل " 
  " ألذكارونقل ابن عالن يف " شرح ا تعديال ، وكذلك صنع البخاري قبله ، ويف ترمجته ساق هذا احلديث .

 عن أيب حامت أنه قال : جمهول . واهلل أعلم .(  9/192) 
ت " وإذا وضع ضل بن عطاء عنه مرفوعا به وزاد:؛ فریويه حممد بن راشد عن الفوأما مرسل مكحول -5

" ه " كما يفبن زجنويه يف " ترغيب أخرجه محيد ما يسقط حول املائدة يغفر له ".املائدة فأربعوا ، ومن أيكل 
وحممد بن  .اله فيه الفضل بن عطاء وهو جمهولوسكت عليه ؛ وكأنه لوضوح ضعفه ؛ فإنه مع إرسالآليل " 

 .ملكفوف البصري فمقبول عند احلافظراشد ؛ إن كان املكحويل الدمشقي فصدوق يهم ، وإن كان ا
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رفه طومجلة القول ؛ أن احلديث ضعيف من مجيع طرقه ، لشدة ضعف أكثرها واضطراب متوهنا ، اللهم إال 
األول " أكرموا اخلبز " ، فإن النفس متيل إىل ثبوهتا ، التفاق مجيع الطرق عليها ، ولعل ابن معني أشار إىل 

ذلك بقوله املتقدم ، " أول هذا احلديث حق ، وآخره ابطل " . وألن حديث عائشة الذي قبله ميكن 
، ونقل  احلاكم والذهيب كما تقدم اعتباره شاهدا له ال نأس به خللوه من الضعف الشديد ، بل قد صححه

فهذا شاهد  " احلافظ ابن حجر ( أنه قال فيه: احلافظ السخاوي يف " املقاصد احلسنة " عن شيخه ) يعين
 .واهلل سبحانه وتعاىل أعلم صاحل ".
 "إن أميت لن جتتمع على ضاللة ، فإذا رأيتم االختالف فعليكم ابلسواد األعظم"  -142
 .ضعيف

سواد اعظم و اكثريت )امت من هرگز بر گمراهی متحد خنواهد شد،پس هر وقت اختالفی ديديد به 
 بر گرديد( مسلماانن

، بتحقيقي (  - 34) رقم ، وابن أيب عاصم يف " السنة " (  3590) رواه ابن ماجه  رمحه اهلل:قال األلباين 
( 1/109/193) والاللكائي يف " أصول أهل السنة "، ( 133/2)  ن محيد يف " املنتخب من املسند"وعبد ب

و ة ؛ أبقلت : وهذا إسناد واه مبر  .عن أيب خلف األعمى عن أنس مرفوعاالسالمي  عن معان بن رفاعة
فرد األفراد " : ت وقال الدارقطين يف " وك ، ورماه ابن معني ابلكذب "." مرت  خلف األعمى قال احلافظ :

من (  2/203) وأخرجه أبو نعيم يف " أخبار أصبهان "  اعة ؛ لني احلديث .ومعان بن رف هبذا احلديث .
رة بن جندب اري عن مسطريق بقية بن الوليد عن عتبة بن أيب حكيم عن أرطاة بن املنذر عن أيب عون األنص

 ناألوىل : االنقطاع بني أيب عون األنصاري ومسرة ب : وهذا إسناد ضعيف ؛ وفيه علل : قلت مرفوعا به .
ن " روى عن عثما ابة ، بل قال ابن عبد الرب :جندب ، فإن أاب عون هذا مل يذكروا له رواية عن الصح

 " :ريبحبان ، وقال احلافظ يف " التقالثانية : جهالة حال أيب عون هذا ؛ فإنه مل يوثقه غری ابن  مرسال ".
 افظ :عتبة بن أيب حكيم ؛ قال احلالثالثة : ضعف  د املتابعة ؛ وإال فلني احلديث." مقبول " يعين عن

 .ة : عنعنة بقية ؛ فإنه كان مدلساالرابع ا " ." صدوق خيطىء كثری 
 اهلل اهلل يف أصحايب، ال تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحيب أحبهم، ومن" -143

 "، ومن آذاين فقد آذى اهلل يوشك أن أيخذهأبغضهم فبغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاين
 .ضعيف

برتسيد از اهلل در حق ایران من و ايشان را مورد مالمت و نكوهش خود قرار ندهيد پس هر كس ايشان )
پس من نيز دمشن او  را دوست بدارد من نيز او را دوست خواهم داشت و هر كس اب ايشان دمشين كند
ه حقيقت را برجناند بخواهم بود و كسي كه به آهنا اذيت و آزاري برساند يقيناً مرا رجنانيده و كسي كه م

 (و را بگرید و مورد عذاب قرار دهدخدا را رجنانيده و كسي كه خدا را برجناند نزديك است كه خداوند ا
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      ، وابن حبان(  3311) ، والرتمذي (  3/131/335) أخرجه البخاري يف التاريخ رمحه اهلل: قال األلباين 
، وابنه عبد اهلل يف (  3و  1/43/1) ، ويف " الفضائل "  ( 99-9/94و  4/33) ، وأمحد موارد (  -2234) 

      ، وأبو نعيم يف " احللية " (  2/435/552) ، وابن أيب عاصم يف " السنة " (  4و1/43/2) " زوائده " 
(  2/151/1911) " يف " الشعب، والبيهقي (  4/113) ، وابن عدي (  2/232) ، والعقيلي (  3/233) 

وقال بعضهم : إبراهيم  -؛ كلهم من طريق عن سعد بن إبراهيم (  5/123) ، واخلطيب يف " اتريخ بغداد " 
ل رسول ا: حدثنا عبيد بن أيب رائطة عن عبد الرمحن بن زاید عن عبد اهلل بن مغفل ، قال : ق -بن سعد 

 لوجه" النعرفه إال من هذا ا الرتمذي :" حديث ] حسن [ غريب،: فذكره . وقال اهلل صلى اهلل عليه وسلم
قلت : وقوله : " حسن " زایدة يف بعض النسخ دون بعض ؛ كما ذكر ذلك األستاذ الدعاس يف تعليقه عليه 

زاه سيما وهو مناف حلال أحد رواته يف نقدي ملا أييت ، فقد ع ، ويف ثبوهتا يف " الرتمذي " نظر عندي ، وال
، ومن قبله احلافظ املزي يف " التحفة " فلم (  1/53) اإلحياء "  مجع للرتمذي منهم العراقي يف " ختريج

لسيوطي يف " بعهم ا. وتد الرمحن بن زاید من " التهذيب "يذكروا عنه حتسينه إایه ، وكذلك يف ترمجة عب
" ، ومن قبله ابن كثری يف " التفسری / األحزاب " ، لكين قد وجدت التحسني قد ذكره يف اجلامع الكبری

الرتمذي املتقدمة من أقدم من هؤالء مجيعا وأكثر معرفة بكتاب الرتمذي ، أال وهو احلافظ البغوري يف  عبارة
، فالظاهر أن التحسني اثبت عن الرتمذي يف بعض نسخ كتابه القدمية ، فإن (  14/31) " شرح السنة " 

 نظر " . " فيهقال شيخه البخاري عقب احلديث :صح عنه فهو من تساهله املعروف ، فقد 
من قبل راويه عبد الرمحن بن زاید ؛ فإنه ال يعرف إال هبذه الرواية من  -واهلل أعلم  -قلت : ولعل ذلك 

 .يعرف ، قال البخاري : فيه نظر " " ال .ولذلك قال الذهيب يف " امليزان "طريق ابن أيب رائطة عنه . 
الرمحن  وأنه مفسر يف " التهذيب " يف ترمجة عبدوأقره احلافظ يف " اللسان " ؛ وذكر أنه اختلف يف امسه ، 

ه يف واالختالف الذي أشار إليه ، قد تتبعت ك روى عن ابن معني أنه قال فيه :" ال أعرفه " .بن زاید . وهنا
 عبد اهلل بن عبد الرمحن بن يعلى الطائفي . -1املصادر التقدمة فوجدته على الوجوه األربعة التالية : 

 ن أيب زاید.عبد الرمحن ب -2
 عبد الرمحن بن زاید -3
 عبد الرمحن بن زاید أو غبد الرمحن بن عبد اهلل . -4

فأقول : إن هذا االختالف مما يؤكد ما سبق عن احلافظ أنه ال يعرف . وعلى الوجه األول وقع " كامل ابن 
بن يعلى  بد الرمحنعدي " ، ولكنه شذ عن اجلماعة ، فأورد احلديث إبسناده حتت ترمجة ) عبد اهلل بن ع

 " فيه نظر " . يف ) عبد اهلل بن عبد الرمحن ( :الطائفي ( ، وروى فيها قول البخاري املتقدم 
بعه على فقد ت فأوهم ابن عدي بصنيعه هذا أن احلديث حديث الطائفي هذا ، وال عالقه له به مطلقا ،

ن سعد د الباهلي فقال : حدثنا إبراهيم ابوخالف الطرق املشار إليها آنفا محزة بن رشي ذلك املعلق عليه !
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اهيم إبر  -عن عبيدة بن أيب رائطة عن عمر بن بشر عن أنس بن مالك أو عمن حدثه عن أنس بن مالك 
 .(  2/233) أخرجه العقيلي  النيب صلى اهلل عليه وسلم حنوه .عن  -شك 

ن  ي ممل أجد له ترمجة فيما لد -ات مع خمالفته للثق -قلت : وهذه رواية شاذة بل منكرة ؛ فإن محزة هذا 
" ويف هذا الباب أحاديث جيدة اإلسناد من غری هذا الوجه خبالف هذا  كتب الرجال . مث قال العقيلي :

اللفظ " . قلت : وكأنه يشری إىل نكارته ، وهو هبا حري . ومن تلك األحاديث اليت أشار إليها قوله صلى 
(  435-2/433)  .... " احلديث ؛ وهو خمرج يف " ظالل اجلنة " اهلل عليه وسلم : " وال تسبوا أصحايب

 .(  4/991/1523) برواية الشيخني وغریمها . وله شواهد خرجت بعضها يف " الصحيحة " 
) تنبيه ( : لقد خلط األخ الداراين املعلق على " موارد الظمآن " يف هذا احلديث بني راويه ) عبد اهلل بن 

، ابن حبان " ( وكالمها يف " ثقات خر يف طبقته وهو ) عبد اهلل ابن عبد الرمحن الروميعبد الرمحن ( وبني آ
برواية آخر عنه وهو محاد بن زيد ، وذاك كما سبق (  9/13) ، واآلخر برقم (  9/41) األول هو فيه برقم 

 :( 3/221) ه ! وقالبرواية عبيدة بن أيب رائطة ، فجعلهما املومى إليه واحدا ، وبناء على ذلك حسن إسناد
 ، وحسن الرتمذي حديثه " !(  9/13) " وقد روى عنه أكثر من واحد ، وذكره ابن حبان يف " الثقات " 

يشری إىل ترمجة الرومي الذي روى عنه محاد بن زيد كما سبق ، وال عالقة له هبذا (  9/13) قلت : فالرقم 
ني . وإمنا منهم واملتأخرين يف تفريقهم بني الرتمجتاحلديث ، فهو بذلك قد خالف مجيع احلفاظ املتقدمني 

أوفعه يف ذلك إعجابه برأيه ، واغرتاره مبا وقع يف مطبوعة " الثقات " من زایدتني بني معكوفتني ، أظهر 
التحقيق الذي أجريته عليه أهنما زایداتن منقولتان سهوا من بعض النساخ من الرتمجة األخري ! وأودعت 

 سری انتفاع اخلالن بكتاب ثقات ابن حبان " يسر اهلل إمتامه .ذلك يف كتايب " ت
 الرتمذي خمتلفة يف إثباتوأما قوله : " وحسن الرتمذي حديثه " فقد عرفت من التخريج أن نسخ 

ول عند للحديث دون التحسني ، وهو الالئق حبال راويه اجمله ، وأن أكثر احلفاظ نقلوا عنه استغرابهالتحسني
 عني وغریه ممن تقدم ذكره على االختالف يف ضبط امسه كما تقدم بيانه .احلفاظ كابن م

ومن غرائب املومى إليه أنه بعد أن نقل عن الرتمذي قوله : " حسن غريب " أتبعه بقوله : " وانظر " حتفة 
 وقد عرفت مما سبق أن " التحفة " و " . 9/914األشراف " برقم ... وجامع األصول برقم ... وابن كثری 

" ابن كثری " إمنا نقال عنه االستغراب فقط ! وأما " جامع األصول " فليس فيه إال قوله : " أخرجه الرتمذي 
" ! فهل يف ذلك تدليس على القراء وإيهامهم مبا خيالف الواقع ، أم هي احلداثة يف هذا العلم ؟ أم هو تكثری 

اإلشارة  " التيسری " قد خلص الكالم جدا يف مث رأيت املناوي يف الكتاب بدون فائدة ؟ ! السطور وتضخيم
مث رأيت ابن حبان قد سبق إىل ذاك الوهم ؛  " ويف إسناده اضطراب وغرابة " . إىل علة احلديث فقال :

بصري روى عنه  " هذا عبد اهلل بن عبد الرمحن الرومي ، :(  5/135) ديث يف " اإلحسان " فقال عقب احل
فخالف هبذا التفريق الذي جرى عليه يف " ثقاته " تبعا لالمام البخاري وغریه ، كما سبق  محاد بن زيد ".
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         ، مشریا إىل ذلك ابلرقمني املتقدمني(  11/249) بيانه . وقد نبه على هذا املعلق على " اإلحسان " 
  تنبيه عليه .، ولكنه مل يتنبه للخلط الذي وقع يف الرتمجة األوىل كما تقدم ال(  41و9/13) 

عافين يف بصري واجعله الوارث مين، ال إله إال : اللهم عافين يف جسدي و كان يقول" -144
 "، احلمد هلل رب العاملنياهلل احلليم الكرمی، سبحان اهلل رب العرش العظيم

 .ضعيف
خر آابر خداای، در جسدم برامی عافيت نصيب فرما در چشمم برامی عافيت نصيب منا، و آن را ات )

مهينطور نگه دار، خداىی جز تو كه بردابر و كرمی هسىت وجود ندارد، اپكى است خداىی را كه پروردگار 
 ( راست كه پروردگار جهانيان استعرش عظيم است و ستايش خداىی

، واخلطيب  (2/104) ، وابن عدي( 1/3930)، واحلاكم (  2/211)أخرجه الرتمذي رمحه اهلل: قال األلباين 
 ئشة قالت : فذكره وقال الرتمذي:من طريق حبيب بن أيب اثبت عن عروة عن عا (2/133)يف التاريخ 

وة بن الزبری ر ( يقول حبيب بن أيب اثبت مل يسمع من ع)حديث حسن غريب مسعت حممدا )يعين البخاري
وقد أدرك ابن عمر  ريب ،يف التق: وهو ثقة جليل فقيه ولكنه كان كثری التدليس كما قلت شيئا واهلل أعلم (

 واینه مدلس لكان اإلسناد متصال قالصحابة فألن يدرك عروة بن الزبری من ابب أوىل ، فلوال أ وغریه من
بكر بن  هوتعقبه الذهيب نأن فيه عند سناد إن سلم مساع حبيب من عروة (: ) صحيح اإلوقال احلاكم عقبه

  .عة ساملة منه فالعلة العنعنة فقطلكن طريق اجلما قلت : بثقة( ليسبكار ، قال النسائي : )
 "أان مدينة العلم ، وعلي ابهبا ، فمن أراد العلم فليأته من اببه"   -149

 موضوع .
 ،پس هر کس طالب علم است ابيد از اين دروازه وارد شود(من شهر علم هستم و علي دروازه آن است)

ری أخرجه ابن جرير الطربي يف " هتذيب اآلاثر " كما أييت ، والطرباين يف " املعجم الكبرمحه اهلل: قال األلباين 
" اتريخ  ، وابن عساكر يف( 11/43) ، واخلطيب يف " اتريخ بغداد " (  3/121) ، واحلاكم (  3/103/1) " 

معاوية عن من طريق أيب الصلت عبد السالم بن صاحل العروي : أخربان أبو (  12/195/2) دمشق " 
اإلسناد " . ورده الذهيب " صحيح رفوعا . وقال ابن جرير واحلاكم :األعمش عن جماهد عن ابن عباس م

 قلت : ال " مأمون ". فتعقبه الذهيب بقوله :" وأبو الصلت ثقة . مث قال احلاكم :" بل موضوع " بقوله :
ل أبو " اهتمه ابلكذب غری واحد، قا وكني ":كتابه " الضعفاء واملرت   وقال يف واهلل ، ال ثقة و ال مأمون ".

 :املرتوكني"ابه " الضعفاء و وقال يف كت دي : متهم . وقال غریه : رافضي ".: مل يكن بثقة . وقال ابن عزرعة
. ضي ". وقال غریه : رافيكن بثقة . وقال ابن عدي : متهم " اهتمه ابلكذب غری واحد ، قال أبو زرعة : مل

 " صدوق ، له مناكری ، وكان يتشيع ، وأفرط العقيلي فقال : كذاب " . لتقريب " :وقال احلافظ يف " ا
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. عنه الدوري . رواهاألول : أنه ثقة قد اضطرب قوله فيه على وجوه :، و : مل يوثقه أحد سوى ابن معنيقلت
عنه عمر بن الثاين : ثقة صدوق . رواه  .(  11/90) ، واخلطيب يف " التاريخ " (  3/121) أخرجه احلاكم 

الثالث : ما أعرفه ابلكذب . وقال مرة : مل يكن  .(  11/43) احلسن بن علي بن مالك يف " التاريخ " 
. وقال أمحد بن حممد بن (  11/45) رواه عنه ابن اجلنيد . أخرجه يف " التاريخ "  .دان من أهل الكذبعن

" وسألت حيىي عن أيب الصلت عبد  :(  4/2) ق القاسم بن حمرز يف " جزء معرفة الرجال " ليحىي بن معني 
الرابع : قال أبو  .( 11/90 )السالم بن صاحل اهلروي ؟ فقال : ليس ممن يكذب " . ورواه عنه اخلطيب 

علي صاحل بن حممد وقد سئل عن أيب الصلت : رأيت حيىي بن معني حيسن القول فيه . كذا أخرجه اخلطيب 
" دخل حيىي بن معني وحنن معه على أيب  من طريق أخرى عنه قال : ( 3/123) عنه . وأخرجه احلاكم 

قال : هو أيب الصلت ؟ ف الصلت ، فسلم علليه ، فلما خرج تبعته فقلت له : ما تقول رمحك اهلل يف
من طريق عبد اخلالق بن منصور قال : وسألت (  11/45) اخلامس : ما أعرفه ! أخرجه اخلطيب  صدوق ".

ىي بن " قلت : أحسب عبد اخلالق سأل حي ؟ فقال : فذكره . وقال اخلطيب : أيب الصلتحيىي بن معني عن 
ع حسن بني قلت : وهذا مج. إذ ذاك يعرفه ، مث عرفه بعد " معني عن حال أيب الصلت قدميا ، ومل يكن حيىي

قول الثالث : أن ال . إالال تعارض كبری بينها كما هو ظاهرهذه األقوال ، على أهنا ابستثناء القول األخری ، 
" ما أعرفه ابلكذب " . ليس نصا يف التوثيق ، ألنه ال يثبت له الضبط واحلفظ الذي هو العمدة يف الرواية . 

أن ابن معني مل يكن جازما يف توثيقه ، ولذلك اختلفت الرواية عنه ، وسائر األئمة  -واهلل أعلم  -فيبدو يل 
 ه :وكذلك اختلف قول ابن معني يف احلديث نفسه على وجو  نه .وطعنوا فيه فالعمدة عليهم دو قد ضعفوه 

األول : هو صحيح . أخرجه اخلطيب عن القاسم بن عبد الرمحن األنباري عنه . الثاين : ما هذا احلديث 
ابن معني  الثالث : قال حيىي بن أمحد بن زاید : وسألته يعين رواية عبد اخلالق املتقدمة عنه .بشيء . قاله يف 

حديث أيب معاوية الذي رواه عبد السالم اهلروي عنه عن األعمش : حديث ابن عباس ؟ فأنكره جدا . عن 
الرابع : قال ابن حمرز يف روايته املتقدمة عن ابن معني : فقيل له يف حديث  .(  11/45) أخرجه اخلطيب 

اوية قال : حدث به أبو مع أيب معاوية عن األعمش ... فقال : هو من حديث أيب معاوية ، أخربين ابن منری
ا حيدثونه ، وكانو  قدميا ، مث كف عنه ، وكان أبو الصلت رجال موسرا يطلب هذه األحاديث ، ويكرم املشايخ

خلامس : حديث  ا ابن منری أن أاب معاوية كف عنه .فهذه الرواية تلتقي مع الثانية والثالثة ، لقول  هبا ".
: سألت  " وقال حممد بن أيب حيىي :(  10/204/1) املنتخب "  كذب ليس له أصل . قال ابن قدامة يف "

أمحد عن أيب معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس مرفوعا به ) فذكره ( ، فقال أمحد : قبح اهلل أاب 
الصلت ذاك ، ذكر عن عبد الرزاق حديثا له أصل . وقال إبراهيم بن جنيد : سئل حيىي بن معني عن عمر 

بن جمالد بن سعيد ؟ فقال : كذاب حيدث أيضا حبديث أيب معاوية عن األعمش حبديث " أان  بن إمساعيل
مدينة العلم ، وعلي ابهبا " ، وهذا حديث كذب ليس له أصل . وسألته عن أيب الصلت اهلروي ؟ فقال : 
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قط ،  هقد مسع ، وما أعرفه ابلكذب . قلت : فحديث األعمش عن جماهد عن ابن عباس ؟ قال : ما مسعت
وما بلغين إال عنه " ! قلت : فأنت ترى أن أكثر الرواایت عن ابن معني متيل إىل تضعيف احلديث وكأنه 

معاوية ليس  لذلك أتول اخلطيب الرواية األوىل عنه نأنه ال يعين صحة احلديث نفسه وإمنا يعين ثبوته عن أيب
احد ل ، إذ قد رواه غری و اوية ، وليس بباط" قلت : أراد أنه صحيح من حديث أيب مع إال ، فقال عقبها :

لك أمساءهم  ققلت : وقد وقفت على مجاعة اتبعوا أاب الصلت يف روايته عن أيب معاوية ، فأان أسو  عنه " .
ن معني أنه دم ذكره عن حيىي باألول : حممد بن الطفيل . قال حممد بن أيب حيىي املتق للنظر يف أحواهلم :

 مد بن أيب حيىي املتقدم ذكره عن حيىي بن معني أنه قال : حدثين به ثقة : حممد بن: حدثين به ثقة : حمقال
قلت : وهذه متابعة قوية إن صح  .(  10/204/1) الطفيل عن أيب معاوية . كذا يف " منتخب ابن قدامة " 

 سبق . االسند عن ابن الطفيل فإنه " صدوق " كما يف " التقريب " ، لكن ابن أيب حيىي فيه جهالة كم
من (  133 - 3/132) أخرجه اخلطيب يف " التاريخ "  حممد البغدادي أبو حممد الفقيه .الثاين : جعفر بن 

مل يرو هذا  " أبو معاوية به . قال أبو جعفر : رواية حممد بن عبد اهلل أيب جعفر احلضرمي عنه : حدثنا
بن  قلت : فيه إشارة إىل أن جعفر وه " .أحد ، رواه أبو الصلت فكذباحلديث عن أيب معاوية من الثقات 

أقره و  ا احلديث وقال :" موضوع " ." فيه جهالة " . مث ساق له هذ مد ليس بثقة ، وقد قال الذهيب :حم
يف "  " وهذا احلديث له طرق كثریة على قوله نأنه " موضوع " فقال : احلافظ على التجهيل ، وتعقبه

 يكون للحديث أصل ، فال ينبغي أن يطلق القول عليه ابلوضع " .مستدرك احلاكم " ، أقل أحواهلا أن 
تية ريق أخرى فقط ، وهي اآلكذا قال ، وفيه نظر ، فإن احلديث ليس له عند احلاكم إال هذه الطريق ، وط

العباس بن وروى بسنده الصحيح عن (  3/123) أخرجه احلاكم  الثالث : حممد بن جعفر الفيدي . بعد .
" سألت حيىي بن معني عن أيب الصلت اهلروي ؟ فقال : ثقة . فقلت : أليس قد  أنه قال :حممد الدوري 

هو جعفر الفيدي ، و حدث عن أيب معاوية عن األعمش " أان مدينة العلم " ؟ فقال : قد حدث به حممد بن 
ا املسكني ؟ " فقال : ما تريدون من هذ عن الدوري بلفظ :(  11/90) ورواه اخلطيب أيضا  ثقة مأمون " .

قد قال ومل يذكر التوثيق ! و  ! أليس قد حدث به حممد بن جعفر الفيدي عن أيب معاوية ، هذا أو حنوه " .
احلافظ يف ترمجة حممد بن جعفر بن أيب مواثة الكليب أيب عبد اهلل وقيل أبو جعفر الكويف ، ويقال البغدادي 

ه البخاري حديثا واحدا يف " اهلبة " و ..... حممد " روى عن ملعروف ابلفيدي من " التهذيب " :العالف ا
احلضرمي . ذكره ابن حبان يف " الثقات " ..... قلت : وقع يف اهلبة " : حدثنا حممد بن جعفر  بن عبد اهلل

أبو جعفر ، ومل يذكر نسبه ، والذي أظن أنه القومسي ، فإنه مل خيتلف يف أن كنيته أبو جعفر ، خبالف هذا . 
حممد بن  " وقال يف " التقريب " : ا ، فإن له أحاديث خولف فيها " .قة حافظ ، خبالف هذوالقومسي ث

قلت : ولينظر إذا كان جعفر بن حممد  نزل الكوفة مث بغداد ، مقبول ".جعفر الفيدي ... العالف 
على بعض  هالبغدادي املتقدم هو هذا أم غریه ، فقد روى عنه احلضرمي أيضا كما تقدم ، ويكون انقلب امس
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       يلي يف أخرجه العق الد قال : حدثنا أبو معاوية به .الرابع : عمر بن إمساعيل بن جم الرواة . واهلل أعلم.
" عمر بن إمساعيل شويطر ، ليس بشيء ، كذاب ،  وروى عن ابن معني أنه قال :(  231) " الضعفاء " 

 " وال يصح يف هذا املنت حديث " . يلي :" . قال العق رجل سوء ، خبيث ، حدث عن أيب معاوية ...
ورجاء هذا قال ابن  .(  4/343) أخرجه اخلطيب  : حدثنا أبو معاوية الضرير به . اخلامس : رجاء بن سلمة

، (  53/1) أخرجه ابن عدي  السادس : احلسن بن علي بن راشد . " اهتم بسرقة األحاديث " . اجلوزي :
ي بن راشد حدثنا أبو معاوية حدثنا العدوي : حدثنا احلسن بن عل (24)وعنه السهمي يف " اتريخ جرجان " 

وهذه متابعة قوية ، ألن احلسن هذا صدوق رمي بشيء من التدليس كما يف " التقريب " وقد صرح  به.
! فهي يف  امللقب ابلذئبابلتحديث ، لوال أن العدوي هذا كذاب وامسه احلسن بن علي بن زكرای البصري 

" وهذا حديث أيب الصلت اهلروي عن أيب معاوية ، على أنه قد  م املعدوم ! ولذلك قال ابن عدي :حك
حدث ] به [ غریه ، وسرقه منه من الضعفاء ، وليس أحد ممن رواه عن أيب معاوية خریا وأصدق من احلسن 

ن الء ستة متابعني أليب الصلت ، ليس فيهم مقلت : فهؤ  راشد الذي ألزقه العدوي عليه ".بن علي بن 
" مل يروه  قول أيب جعفر احلضرمي املتقدم : يقطع بثقته ، ألن من وثق منهم ، فليس توثيقه مشهورا ، مع

عدي   جزم به ابنمع احتمال أن يكونوا سرقوه عن أيب الصلت ، وهو ما  عن أيب معاوية من الثقات أحد ".
 - 132 ) قأليب معاوية متابعا ، ولكنه ال يساوي شيئا ، فقال ابن عدي  وقد وجدت كما تقدم وأييت .

ن " سعيد ب ه ؛ وقال :: حدثنا أمحد بن حفص السعدي : حدثنا سعيد بن عقبة عن األعمش ب(  133
عقبة ؛ سألت عنه ابن سعيد ؟ فقال : ال أعرفه . وهذا يروي عن أيب معاوية عن األعمش ، وعن أيب معاوية 

يب الصلت عنه ، وقد سرقه عن أيب الصلت مجاعة ضعفاء ، فرووه عن أيب معاوية ، وألزق هذا يعرف نأ
غری أيب معاوية ، فرواه شيخ ضعيف ، يقال له : عثمان بن عبد اهلل األموي عن عيسى بن  احلديث على

وأمحد  قلت : ن بن وكيع عن أبيه عن األعمش ".يونس عن األعمش . وحدثناه بعض الكذابني عن سفيا
: " صاحب مناكری، قال محزة السهمي يف " هذا املتابع ؛ قال الذهيب :بن حفص السعدي شيخ ابن عدي 

 لسعدي " " لعله اختلفه ا ال يف سعيد بن عقبة عقب احلديث:. وقمل يتعمد الكذب. وكذا قال ابن عدي "
، رماه م ، واه " مته " الضعفاء " :وعثمان بن عبد اهلل األموي الراوي عن املتابع الثاين ؛ قال الذهيب يف 

قلت : ومع ضعف هذه الطرق كلها ، وإمساك أيب معاوية عن التحديث به ؛  ابلوضع ابن عدي وغریه ".
فلم يقع يف شيء منها تصريح األعمش ابلتحديث . فإن األعمش وإن كان ثقة حافظا لكنه يدلس كما قال 

عن جماهد ، ومل يسمع منه إال أحاديث قليلة ، وما سواها فإمنا احلافظ يف " التقريب " ، ال سيما وهو يرويه 
:   مسنده"وقال يعقوب بن شيبة يف"  :عنه . فقد جاء يف " التهذيب " تلقاها عن أيب حيىي القتات أو ليث

ليس يصح لألعمش عن جماهد إال أحاديث يسریة ، قلت لعلي بن املديين : كم مسع األعمش من جماهد ؟ 
بت منها إال ما قال : " مسعت " ، هي حنو من عشرة ، وإمنا أحاديث جماهد عنده عن أيب حيىي قال : ال يث
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 األعمش عن جماهد ، قال أبو بكر بن عياش عنه : القتات . وقال عبد اهلل بن أمحد عن أبيه : يف أحاديث
عيف . فما مها ضكال  -وهو ابن أيب سليم  -قلت : وأبو حيىي القتات ، وليث  حدثنيه ليث عن جماهد ".

دام أن األعمش مل يصرح بسماعه من جماهد يف هذا احلديث ، فيحتمل أن يكون أخذه بواسطة أحد هذين 
ن التحديث به . ية عالضعيفني ، فبذلك تظهر العلة احلقيقية هلذا احلديث ، ولعله لذلك توقف أبو معاو 

 مالك . وقد روي احلديث عن علي أيضا ، وجابر ، وأنس بن واهلل أعلم.
 .(  1033 )أما حديث علي ؛ فأخرجه الرتمذي واستغربه ، وقد بينت علته يف " ختريج املشكاة "  -1
وأما حديث جابر ، فریويه أمحد بن عبد اهلل بن يزيد احلراين : حدثنا عبد الرزاق : حدثنا سفيان الثوري  -2

هلل عليه قال : مسعت رسول اهلل صلى ا عن عبد اهلل بن عثمان بن خثيم عن عبد الرمحن بن عثمان التيمي
" هذا أمری الربرة ، وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، خمذول  احلديبية وهو آخذ بيد علي يقول :وسلم يوم 

مفرقا ، (  125و  3/123) أخرجه احلاكم  " . ، أان مدينة العلم .... -ميد هبا صوته  -من خذله ، 
" قلت : العجب من  ده صحيح " ! ورده الذهيب بقوله :" إسنا : . وقال احلاكم(  2/333) واخلطيب 

    : اينوقال يف املوضع الث واطيل، وأمحد هذا دجال كذاب ".احلاكم وجرأته يف تصحيح هذا وأمثاله من الب
د وقال اخلطيب يف ترمجة أمح. ، فما أجهلك على سعة معرفتك " " قلت : بل واهلل موضوع ، وأمحد كذاب

" وهو أنكر ما حفظ عليه . قال ابن عدي : كان يضع  ساق له الشطر األول من احلديث : هذا وقد
 احلديث " .

األوىل : عن حممد بن جعفر الشاشي : أخربان أبو صاحل أمحد بن  أما حديث أنس ؛ فله عنه طريقان :و  -3
ين أيب عن عاصم بن علي : حدثمزيد : أخربان منصور بن سليمان اليمامي : أخربان إبراهيم بن سابق : أخربان 

ن أخرجه حممد ب " وحلقتها معاوية " ! " وزاد : محيد الطويل عنه مرفوعا به دون قوله : " فمن أراد ....
قلت : وهذا إسناد ضعيف مظلم ، من دون عاصم بن علي مل  .(  214/2) محزة الفقيه يف " أحاديثه " 

 ضعيف ؛ قال احلافظ : -اصم بن صهيب الواسطي وهو علي بن ع -أعرف أحدا منهم ، ووالد عاصم 
ولست أشك أن بعض الكذابني سرق احلديث من أيب الصلت وركب عليه  " صدوق ، خيطىء ، ويصر " .

د بن الثانية : عن عمر بن حمم وهو غين عن ذلك .هذه الزایدة انتصارا ملعاوية رضي اهلل عنه ابلباطل ، 
د بن يعقوب الربدعي : أخربان أمحد بن حممد بن سليمان قاضي احلسني الكرخي : أخربان علي بن حمم

 القضاة ب  ) نوقان ( : حدثين أيب : أخربان احلسن بن متيم بن متام عن أنس بن مالك به دون الزایدة ، وزاد :
         أخرجه ابن عساكر يف " اتريخ دمشق "  " .... وأبو بكر وعمر وعثمان سورها ، وعلي ابهبا ... " .

 " منكر جدا ، إسنادا ومتنا " . وقال :(  13/131/2) 
قول ؛ أن ومجلة ال لة املتعصبني ممن ينتمون للسنة .قلت : بل ابطل ظاهر البطالن من وضع بعض جه

 عض ، ومن، وبعضها أشد ضعفا من ب حديث الرتمجة ليس يف أسانيده ما تقوم به احلجة ، بل كلها ضعيفة
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لى يكفي للحكم ع فإن قيل : هذا ال نعنة األعمش يف اإلسناد األول .عحسنه أو صححه فلم ينتبه ل
قلت : نعم ، ولكن يف متنه ما يدل على وضعه كما بينه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل  احلديث ابلوضع .

" وحديث " أان مدينة العلم وعلى ابهبا " أضعف وأوهى ، وهلذا إمنا يعد يف  ال :تعايل يف " منهاج السنة " ق
املوضوعات وإن رواه الرتمذي ، وذكره ابن اجلوزي وبني أن سائر طرقه موضوعة ، والكذب يعرف من نفس 

لعلم عنه امتنه ، فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا كان مدينة العلم ، ومل يكن هلا إال ابب واحد ، ومل يبلغ 
إال واحد ؛ فسد أمر اإلسالم . وهلذا اتفق املسلمون على أنه ال جيوز أن يكون املبلغ عنه العلم واحد ، بل 
جيب أن يكون املبلغون أهل التواتر الذين حيصل العلم خبربهم للغائب ، وخرب الواحد ال يفيد العلم ابلقرآن 

مته عصوم حيصل العلم خبربه . قيل هلم : فالبد من العلم بعصوالسنن املتواترة . وإذا قالوا : ذلك الواحد امل
أوال ، وعصمته ال تثبت مبجرد خربه قبل أن نعرف عصمته ألنه دور وال إمجاع فيها . مث علم الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم من الكتاب والسنة قد طبق األرض ، وما انفرد به علي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ألهل و  ل ، وأجل التابعني ابملدينة هم الذين تعلموا يف زمن عمر وعثمان . وتعليم معاذ للتابعنيفيسری قلي
اليمن أكثر من تعليم علي رضي اهلل عنه ، وقدم علي على الكوفة وهبا من أئمة التابعني عدد : كشريح ، 

    ب " احلديث يف " التهذيمث رأيت ابن جرير الطربي قد أخرج  .وعبيدة ، وعلقمة ، ومسروق ، وأمثاهلم "
" والرازي هذا ليس  وإبراهيم بن موسى الرازي وقال: من طريق عبد السالم(  132و  51/131 - 1/50) 

منكر  له حديث " قلت : قال ابن عدي : وال مسعت منه غری هذا احلديث ".ابلفراء ، ) وقال : ( ال أعرفه 
 خفي على الشيخ الغماري كثری من هذه احلقائق ، فذهب إىلقلت : وقد . وكأنه يعين هذا عن أيب معاوية ".

تصحيح احلديث يف رسالة له مساها " فتح امللك العلي بصحة حديث ابب مدينة العلم علي " والرد عليه 
 يتطلب أتليف رسالة ، واملرض والعمر أضيق من ذلك ، لكن ابملقابلة تتبني احلقيقة ملن أرادها .

 " الُقدرَةِّ َعَفا اهللُ َعنُه َيوَم الُعسَرةِّ َمن َعفا عِّنَد  " -141
 .ضعيف جداً 

 (کسي که هبنگام قدرت عفو کند، خدا او را در روز تنگي مشمول عفو خود گرداند)
: من طريق حكيم بن خذام( 3939/ 191/ 3)أخرجه الطرباين يف "املعجم الكبری" رمحه اهلل: قال األلباين 

 عن أيب أمامة قال : قال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم : ... فذكره .حدثنا العالء بن كثری عن مكحول 
 " :قال يف "التقريب -وهو الدمشقي مث الكويف  -قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ العالء بن كثری 

األول : أنه  ، لكنه قصر من وجهني : (150/ 3) وبه أعله اهليثمي مرتوك ، رماه ابن حبان ابلوضع"."
عفه اهليثمي ، "وض  "الفيض" ، وقال يف "التيسری" :قوله فيه : "ضعيف" !وقلده املناوي يف اقتصر على

 هواآلخر : أنه نسي إعالله أيضاً ابلراوي عنه : حكيم بن خذام ؛ فإن ليس يف حمله" !!فتحسني املؤلف له 
 منكر احلديث" . "قال أبو حامت : مرتوك احلديث . وقال البخاري : مرتوك أيضاً ، ففي "امليزان" :
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لكين  "القدرة" فظننت أنه الصواب ، رة" ، ووقع يف "اجلامع الصغری" :)تنبيه( كذا وقع يف "املعجم" : "قد
  ملا رأيته يف "اجملمع" و "اجلامع الكبری" كما يف "املعجم" تركته على حاله .

، فََأْعطَاين "  -218 ، َوَشَفْعُت ألُمَّيتِّ ساجًدا لَِّريب ِّ ُشكًرا، مثَّ  ثُ ُلَث أُمَّيت، َفَخررتُ إِّين ِّ َسأَْلُت َريب ِّ
ي، َفَسأَْلُت َريب ِّ ألُمَّيت، فََأْعطَاينِّ ثُلَث أُمَّيت، َفخرْرُت ساجداً لريب ِّ ُشكرا، مثَّ رَ  فْعت رَفْعُت رَْأسِّ

دا لَِّريب ِّ  ي َفَسألُت َريب ِّ ألُمَّيت، فَأعطاين الثُُّلَث اآلَخر، َفَخَررُت ساجِّ  "رَأسِّ
 .ضعيف

من از پروردگارم درخواست شفاعت امتم را کردم، او تعايل يک سوم امتم را به من داد و براي شکر )
پروردگارم به سجده افتادم، و ابز سرم را برداشته از پروردگارم براي امتم درخواست عفو منودم و به من 

فاعت ا بلند منوده و از پروردگارم شيک سوم ديگر را داد و براي پروردگارم به سجده افتادم، و ابز سرم ر 
 (اي شکر پروردگارم به سجده افتادمامتم را طلب کردم که يک سوم ديگر را هم به من داد و من بر 

عن حيىي بن احلسن بن عثمان ( 2339)رواه أبو داود يف آخر )اجلهاد( من "سننه" رمحه اهلل: قال األلباين 
م خرجنا مع رسول اهلل صلي اهلل عليه وسل سعد عن أبيه قال:عد عن عامر بن عن أشعث بن إسحاق بن س

، فلما كنا قريباً من عزوراء نزل، مث رفع يديه فدعا اهلل ساعة، مث خر ساجداً فمكث من مكة نريد املدينة 
 ، مث خر ساجداً فمكث طويالً ، مث قام فرفع يديه ساعة ، مث خرا اهلل ساعة، مث قام فرفع يديه فدعطويالً 
ين ال "مد ذا سند ضعيف ؛ حيىي بن احلسن هذا؛ قال الذهيب :قلت : وه فذكره. اً ، مث قال : ...ساجد

 "جمهول احلال" . ب". وقال احلافظ يف "التقريب" :يكاد يعرف حاله ، تفرد عنه موسى بن يعقو 
نه مجاعة عقلت : ومثله أشعث بن إسحاق ، بل هو الذي يستحق أن يوصف نأنه جمهول احلال ؛ فإنه روى 

 ووثقه ابن حبان ، وأما األول فلم يرو عنه غری موسى ابن يعقوب ، فهو جمهول العني أيضاً ال احلال فقط !
من طريق ابن أيب فديك : حدثين موسى بن  (2-1/ 40)واحلديث أخرجه ابن نصر أيضاً يف "الصالة" 

بيب ا "األصل" بعالمة التضقلت : كذ عن األشعث بن إسحاق بن سعد به. يعقوب بن حسني بن عثمان
فوق اسم )يعقوب بن حسني!( ، والصواب : )موسى بن يعقوب ، عن حيىي بن احلسن بن عثمان( ، كما يف 

 .-أعاله  -مصادر التخريج 
 "عمل قليل يف سنة ، خری من كثری يف بدعة" -143
 .ضعيف
 (اندکي در سن ت هبرت است از کثريت در بدعت)عمل 

من طريق حيىي بن عبيداهلل بن موهب عن أبيه  (293/ 1)أخرجه الرافعي يف "اترخيه" رمحه اهلل: قال األلباين 
داً ؛ قلت : وهذا إسناد ضعيف ج فذكره . عن أيب هريرة قال : قال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم : ...
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منه ، وه قريب وأب ع" ."مرتوك ، وأفحش احلاكم فرماه ابلوض هذا ؛ قال احلافظ يف "التقريب":آفته حيىي 
ري سن البصوقد روي من طريق أخرى عن احل "أحاديثه مناكری ، ال يعرف". فقد قال فيه اإلمام أمحد :

 . (20913/ 251/ 11)أخرجه عبدالرزاق  رفوع ؛ فرواه معمر عن زيد عنه.أما امل مرفوعاً ، وموقوفاً.
ويه ؛ فری وأما املوقوف "مقبول". زيد، قال احلافظ: وزيد هذا مل أعرفه ، وحيتمل أنه الذي روى عنه محاد بن

  .، وحزم هذا فيه ضعف (32/ 3)أخرجه البيهقي يف "الشعب"  حزم بن أيب حزم القطعي عنه.
 

 "أول ما يرفع من هذه األمة احلياء واألمانة" -145
 .ضعيف

 (خنستني چيزى كه از ميان اين امت بر مى خيزد حيا و امانت است)
/ 2)، والقضاعي يف "مسند الشهاب"  (90)صرواه اخلرائطي يف "مكارم األخالق" رمحه اهلل: قال األلباين 

عت أاب : مسال : مررت على غاز ابجلديلة فقالعن قزعة بن سويد قال : أخربان داود بن أيب هند ق (2/ 11
 .هذا ، قال احلافظ:"ضعيف" من أجل قزعة قلت : وهو إسناد ضعيف ؛ فذكره مرفوعاً. هريرة يقول : ...

".. : -فيه  -( 321/ 3)، وقال اهليثمي يف "اجملمع"  (1134/ 11)وله طريق آخر يف "مسند أيب يعلى" 
  .( الذي لقيه جبديلة ،؛ فهو جمهولمث هناك )الرجل الغازي فيه أشعث بن بزار، وهو مرتوك".و 

ْنُه اللَُّهمَّ إِّين ِّ َأْسأَُلك مِّن َخریِّ م؟ تَ ُقول: َأال َأُدلُُّكم على ما جَيَْمُع َذلَك ُكلَّه " -190 ا سأََلَك مِّ
ْنُه نَبيَُّك حُممٌَّد َصل ى ا هللُ َعَلْيهِّ نبيَُّك حُمَمٌَّد َصل ى اهللُ َعَلْيهِّ وَسلَّم، وَأُعوُذ بَِّك من َشر ِّ ما اْسَتعاَذ مِّ

هللَِّّ وَسلَّم، َوأَْنَت املُْسَتَعان، وعلْيَك البالغ، وال َحْوَل و  َة إِّالَّ ابِّ  " ال قُ وَّ
 .ضعيف

آای مشا را راهنمائي نکنم، بچيزي که مههء آن را مجع کند؟ اينکه بگوئي: اللَُّهمَّ إِّين ِّ َأْسأَُلك مِّن َخریِّ... )
پروردگارا! من از هبرتين چيزيکه پيامربت حممد صلي اهلل عليه وسلم از تو درخواست منوده، درخواست مي  

چه حممد صلي اهلل عليه وسلم از آن بتو پناه جسته، پناه مي جومی. و تو مستعاين و کنم و از شر آن
ت جز اي بر طاعرساندن مطالب و درخواست ها بوسيلهء تو ميسر است و گردشي از معصيت و تواانئي 

 (بکمک تو ميسر نيست
من طريق ليث بن أيب سليم عن عبدالرمحن بن سابط عن  (211/ 4)أخرجه الرتمذي رمحه اهلل: قال األلباين 

أيب أمامة قال : دعا رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم بدعاء كثری ، مل حنفظ منه شيئاً ، قلنا : ای رسول اهلل ! 
 "هذا حديث حسن غريب" .فذكره ، وقال : ...دعوت بدعاء كثری مل حنفظ منه شيئاً ، قال : 

 ليث بن أيب سليم . قلت : بل ضعيف الختالط
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 "حتفة املؤمن يف الدنيا الفقر "-191
 .ضعيف

 (ارمغان مؤمن در اين جهان فقر است)
من طريق ابن السين عن عثمان بن خرزاذ : حدثنا حممد  (41/ 1/ 2)رواه الديلمي رمحه اهلل: قال األلباين 

بن عبداهلل بن عمار : حدثنا مسرة بن صفوان عن أيب حاجب عن عبدالرمحن بن غنم عن معاذ بن جبل 
قلت : وهذا إسناد فيه جهالة ؛ أبو حاجب ومسرة بن صفوان مل أعرفهما . وأما السخاوي فقد  .مرفوعاً 

ند اً عن ابن عمر بس"وسنده ال نأس به ، وهو عند الديلمي أيض اهلند( : طبع-141يف "املقاصد" )صقال 
يف  "وفيه يعقوب بن الوليد املدين ، قال الذهيب اوي فقال يف شرحه على "اجلامع" :وأما املن ضعيف جداً".

ث للحديهيم . و "الضعفاء" : كذبه أمحد والناس . وقال السخاوي : حرف امسه على بعض رواته فسماه إبرا
قلت : ويعقوب هذا ليس يف إسناد الديلمي كما ترى ، إال أن يكون سقط من النسخة  طرق كلها واهية".

أو من قلمي ، وهو بعيد جداً ، كيف ال ، ولو كان اثبتاً فيه ملا قال السخاوي : ال نأس به ، لعله يف إسناد 
 حديث ابن عمر الذي ضعفه السخاوي جداً . واهلل أعلم .

الم السخاوي الذي نقلته آنفاً ، حكاه املناوي حتت حديث : "حتفة املؤمن املوت" ، من قول )تنبيه( : ك
 احلافظ العراقي ! فال أدري هل الوهم من املناوي أم السخاوي ، واألول هو األقرب . واهلل أعلم .

 " تسموهنم حممداً مث تسبوهنم !!" -192
 .ضعيف

 دشنامشان می دهيد؟(آهنا را حممد می انميد سپس انسزا و )
،  (243)صعن الطيالسي ، وكذا البزار  (2/ 111)رواه أبو يعلى يف "مسنده" رمحه اهلل: قال األلباين 

، وأبو نعيم يف "أخبار  (1/ 95)، واحلافظ ابن بكری يف "فضائل من امسه أمحد وحممد"  (253/ 4)واحلاكم 
عن احلكم بن عطية عن اثبت  (2/ 11)، وابن عدي  (54)، والعقيلي يف "الضعفاء" ( 231/ 2)أصبهان" 
بصري ال نأس به ، وضعفه "ال نعلم رواه عن اثبت إال احلكم ، وهو  مرفوعاً ، وقال البزار : عن أنس
"ال  : "ليس ابلقوي" . ووثقه ابن معني ، وقال أمحد عفه أبو الوليد ، وقال النسائي :قلت : ض مجاعة".

 وقال احلافظ يف "التقريب" : ي ممن ال نأس به ، يكتب حديثه"."هو عند نأس به". وقال ابن عدي :
عقب قول  -وساق له الذهيب هذا احلديث يف مناكریه ، وقال يف "تلخيص املستدرك"  "صدوق له أوهام".

 .ت : احلكم وثقه بعضهم ، وهو لني""قل : -د به احلكم بن عطية عن اثبت" احلاكم : "تفر 
 "األسخياءاجلنة دار " -193
 .ضعيف
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 (خانه سخاوت مندان است )هبشت
، وأبو عثمان البجریمي يف "الفوائد" ( 95)صأخرجه اخلرائطي يف "مكارم األخالق" رمحه اهلل: قال األلباين 

/ 2-1) ، والقضاعي( 341-349/ 1)، والطرباين يف "املعجم األوسط" ( 2/ 939)، وابن عدي  (2/ 23)
 حدثنا بقية بن الوليد عنمن طريق جحدر بن عبدالرمحن بن احلارث البكري : ( 35/ 2)، والديلمي ( 2

ر "مل يروه عن األوزعي إال بقية غری جحد وقال الطرباين: .عائشة مرفوعاً األوزاعي عن الزهري عن عروة عن 
ه ، رقدر س"وهذا احلديث ] ما [ رواه عن بقية غری جحدر ، وجح بداهلل الرحيب" . وقال ابن عدي :بن ع

ات" ، "وذكره ابن حبان يف "الثق ، وامسه أمحد . قال احلافظ :قلت : وجحدر لقبه  وهو بني الضعف جداً".
ذكر ، وقال : مل أر يف حديثه ما يف القلب منه إال ... )فنه مسى أابه عبداهلل ابن احلارثفكأنه ما عرفه ؛ أل

 .ديث( وقال عقبه : هذا حديث منكر"هذا احل
لس ، وقد عنعنه ، فإن ثبت عنه ، فلعله تلقاه عن بعض الضعفاء أو اجملهولني ؛ فقد رأيته قلت : وبقية مد

ين يف أخرجه الشريف أبو القاسم احلسي ابليت قال : حدثنا األوزاعي به.من طريق حيىي بن عبداهلل الب
 . األوزاعي بهومن طريق عبدربه بن سليم عن  وحيىي هذا قال احلافظ : "ضعيف". .(2/ 99)"األمايل" 

وعبدربه بن  . (1/ 253)ن شاهني يف "الرتغيب" ، واب (1/ 113)أخرجه أبو القاسم اخلتلي يف "الديباج" 
 وروي من حديث أنس مرفوعاً بزایدة : "شيخ جمهول". عن أبيه:( 44/ 1/ 3) سليم ؛ قال ابن أيب حامت

عن حممد بن مسلمة : حدثنا  (2/ 329)ي أخرجه ابن عد سخياء ، اجلنة مأوى األسخياء"."اجلنة مأوى األ
 مث رأيت ابن حبان أورد ."روى عن أنس أشياء موضوعة" عنه وموسى هذا ؛ قال ابن حبان: موسى الطويل

مل أر  ،ارث : جحدر قال : "يروي عن بقيةيف ترمجة أمحد ابن عبداهلل بن احل( 39/ 3)احلديث يف "الثقات" 
اديث بقية منكر ! أح "حديث وقال :مث ساق له هذا احلديث  القلب منه إال حديثاً واحداً". يف حديثه ما يف

  .ليست بنقية"
 "حق الولد على والده أن حيسن امسه ، ويعلمه الكتاب ، ويزوجه إن أدرك" -221

 .ضعيف جداً 
 (اموزدزنش دهد و خط نوشنت بدو بي آنست كه انم او را نيك كند و مهني كه ببلوغ رسيدبر پدر  حق پسر)

من طريق أيب  (33-31/ 2)، والديلمي ( 2/ 12)قأخرجه األصبهاين يف "الرتغيب" رمحه اهلل: قال األلباين 
 نعيم معلقاً عنه عن أيب هارون السندي عن احلسن ابن عمارة عن حممد بن عبدالرمحن بن عبيد عن عيسى

يث عزاه واحلد عيف جداً . احلسن بن عمارة مرتوك.وهذا إسناد ض قلت : بن طلحة عن أيب هريرة مرفوعاً.
 يف "الرتغيب" وحنوه ما رواه األصبهاين مل أره يف فهرسه. واهلل أعلم. ،وطي أليب نعيم أيضاً يف "احللية"السي

حق  إن من" انفع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: من طريق عبداهلل بن عبدالعزيز قال : أخربين أيب عن( 2/ 12)
عبداهلل هو و  )ويف رواية : أن يفقهه( إذا بلغ".، وأن يعظه الولد على ولده أن حيسن أدبه، وأن حيسن امسه
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ى سعد بن ورو  اوي شيئاً ، حيدث نأحاديث كذب".ابن عبدالعزيز بن أيب رواد ، قال ابن اجلنيد : "ال يس
"إن من حق  ظ:يب هريرة مرفوعاً بلفبيه عن أسعيد بن أيب سعيد املقربي عن أخيه عبداهلل بن سعيد عن أ

"تفرد به  وقال: (1534/ 411/ 2)أخرجه البزار  أن حيسن امسه ، وأن حيسن أدبه".الولد على الوالد 
د وأخوه سعد بن سعي .(43/ 3)قلت : وهو مرتوك ؛ كما يف "اجملمع"  داهلل بن سعيد ، ومل يتابع عليه".عب

يز ووقع يف رواية حممد بن خملد الدوري يف "جزئه" : )عبداجمليد بن عبدالعز  لني احلديث ، كما يف "التقريب".
 . وقال الشيخ :ماري ، من طريق علي بن شاذان عنهللشيخ الغ (943/ 2)بن أيب رواد( كما يف "املداوي" 

 و)عبداهلل( خطأ منه أو من النساخ، أو ه ، فقوله : )عبداجمليد( مكانه الدارقطين""علي بن شاذان ضعف
  .العكس. واهلل أعلم

 "خریكم أزهدكم يف الدنيا ، وأرغبكم يف اآلخرة" -199
 .ضعيف

 (هبرتين مشا كسى است كه بدنيا ىب رغبترت و آبخرت راغب تر است)
عن مالك بن مغول قال : أخربت ( 1/ 232/ 11)رواه ابن أيب الدنيا يف "ذم الدنيا" رمحه اهلل: قال األلباين 

قلت : وهذا إسناد  ؟ قال : "أزهدكم .." . احلديث. قالوا : ای رسول اهلل من خریانعن احلسن قال : 
 ضعيف إلرساله ، احلسن هو ابن أيب احلسن البصري .

 " خریهن أيسرهن صداقاً " -191
 .ضعيف

 )هبرتين زانن آن است که مهرش آسانرت ابشد)
، زوائده( -1299)، وابن حبان يف "صحيحه"  (139)رواه العقيلي يف "الضعفاء" رمحه اهلل: قال األلباين 

 عن رجاء بن احلارث ، عن جماهد ، عن ابن عباس مرفوعاً .( 2/ 105/ 3)والطرباين 
قيلي:حديثه وقال الع. الذهيب : "ضعفه ابن معني وغریه" : ورجاله ثقات غری رجاء بن احلارث ؛ فقالقلت

اد يه إال من جهة مقاربة ، وقد روي حنو هذا اللفظ إبسن، وقال عن هذا احلديث :"وال يتابع علليس ابلقائم"
لت : ولعل ق بن سریين عن أيب العجفاء عن عمر".غری هذا فيه لني أيضاً ، والرواية الصحيحة حديث حممد 

اإلسناد اآلخر الذي أشار إليه العقيلي هو من طريق جابر بن يزيد اجلعفي ؛ فقد قال اهليثمي يف "اجملمع" 
"رواه الطرباين إبسنادين ، يف أحدمها جابر اجلعفي ، وهو ضعيف ، وقد وثقه شعبة والثوري ،  : (231/ 4)

 .عني وغریه ، وبقية رجاهلما ثقات"ويف اآلخر رجاء بن احلارث ، ضعفه ابن م
 " اخللق كلهم عيال اهلل ، فأحبهم إىل اهلل أنفعهم لعياله"  -193

 .ضعيف جداً 
 (ت كه براى عيال وى سودمندتر ابشدحمبوب ترين كسان پيش خدا كسى اسمردم مهه عيال خدايند و )
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،  (2/ 13/ 3)، واملخلص يف "الفوائد املنتقاة" ( 2/ 113)أبو يعلى يف "مسنده" رمحه اهلل: قال األلباين 
وأبو عمر بن ( 2وجه  113)ورقة ، والطرباين يف "مكارم األخالق" من زوائده(  221)واحلارث يف "مسنده" 

، وأبو بكر اخلبائري يف "األمايل" ( 2/ 139)، وأبو احلسن القزويين يف "األمايل"  (1/ 22)منده يف "أحاديثه" 
وهكذا رواه ابن النقور يف "القراءة  طية الصفار ، عن اثبت ، عن أنس.من طريق يوسف بن ع (1/ 11)

من نسخيت( ، وكذا  -4"جملس من األمايل" )رقم، والباطرقاين يف  (1/ 20/ 2)على الوزير أيب القاسم" 
،  (1/ 19)، وأبو القاسم بن الوزير يف "األمايل" ( 2/ 43)املخلص يف "اجمللس األول من اجملالس السبعة" 

 ،"حديث حسن املنت غريب اإلسناد ( وقال:11سي يف "األربعني" )رقم، ونصر املقد (2/ 101)والقضاعي 
لذهيب ا قلت : وهو مرتوك ؛ كما قال احلافظ يف "التقريب" . وذكر له ار".تفرد به يوسف بن عطية الصف

:  (1/ 92)وروي من حديث ابن مسعود ، أخرجه اهليثم بن كليب يف "املسند" . هذا احلديث من مناكریه
حدثنا ابن أيب العوام : حدثنا أيب : أخربان سعيد بن حممد الوراق ، عن موسى ابن عمری موىل آل جعدة ، 

 يف "املعجم ورواه الطرباين .مسعود مرفوعاً ن احلكم بن عتيبة ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عبد اهلل بن ع
، وعنه ابن اجلوزي يف  (334/ 1)، واخلطيب ( 341/ 1)، وابن عدي يف "الكامل" ( 1/ 11/ 3)الكبری" 
"املنتخب من مسموعاته مبرو"  من طريق أخرى عن ابن عمری به . وكذا رواه الضياء يف (23/ 2)"العلل" 

؛ قلت : هو أبو هارون الكويف "تفرد به موسى". وقال: (233/ 4)، وكذا أبو نعيم يف "احللية"  (2/ 139)
ت كنفه ، "اخللق كلهم عيال اهلل وحت وروي من حديث أيب هريرة بلفظ : وك أيضاً ، وقد كذبه أبو حامت.مرت 

الديلمي يف  أخرجه لق إىل اهلل من ضن على عياله".، وأبغض اخلعيالهخللق إىل اهلل من أحسن إىل فأحب ا
 إبسناده املتقدم يف احلديث الذي قبله ، وهو واه كما سلف . (131/ 1)"مسند الفردوس" 

! فجوده به الشيخ عبد اهلل الغماري، فاغرت السخاوي عن إسناد حديث ابن مسعود)تنبيه( : سكت احلافظ 
نه ، فرتاجع عة السول"شياء أخرى يف تعليقي على رسالة العز بن عبد السالم "بدايوقد كنت انتقدته مع أ

ظ : "القول املقنع يف الرد على األلباين املبتدع" ! ومحل مسؤولية خطئه احلافمبكر وخبث يف رسالة له أمساها
فراجعها إن  ،اجمللد الثالث من هذه "السلسلة" السخاوي ، فرددت عليه ، وبينت جنفه وظلمه يف مقدمة

 على ابل أحد. واهلل شئت تعرف من جهل هذا الغماري وهبته وسوء خلقه وسالطة لسانه ما ال خيطر
ری الناس "خ طرقه اليت ذكرها السخاوي بلفظ: وإمنا يثبت من هذا احلديث ما جاء يف بعض املستعان.

 . (423)ولذلك خرجته يف "الصحيحة"  أنفعهم للناس" .
 "أهل البيتسلمان منا " -193

 .ضعيف جداً 
 (سلمان از ما اهل بيت است)



115 
 

 ابن علي بن أيب روي من حديث عمرو بن عوف ، وأنس بن مالك ، واحلسنيرمحه اهلل: قال األلباين 
 ، وزيد بن أيب أوىف .طالب

اهلل عليه  أن رسول اهلل صلى ن عبد اهلل ، عن أبيه ، عن جده:أما حديث عمرو ؛ فریويه حفيده كثری ب -1
كل ، فقطع ل، عام ذكرت األحزاب خطة املذابح خط اخلندق من أمحر السبختني طرف بين حارثةوسلم 

عشرة أربعني ذراعاً ، فاحتج املهاجرون واألنصار يف سلمان الفارسي ، وكان رجاًل قوایً ، فقال املهاجرون : 
 كره .: ...فذ  منا ! فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بل سلمانسلمان منا ، وقالت األنصار : ال ؛ 

/ 21) ، وابن جرير الطربي يف "التفسری"( 315-313/ 3و  33-32/ 4)أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" 
، ( 211-210/ 1)، والطرباين يف "املعجم الكبری"  (29)ص ، وأبو الشيخ يف "طبقات األصبهانيني"  (39

/ 3) ، ومن طريقه وطريق ابن سعد : ابن عساكر يف "اتريخ دمشق"( 94/ 1)صبهان" وأبو نعيم يف "أخبار أ
قلت : وهذا  من طرق عن كثری ..( 413/ 3)، والبيهقي يف "دالئل النبوة"  (953/ 3)، واحلاكم ( 405

 ." : كذاب"واه ، قال أبو داود رتوك؛ قال الذهيب يف "الكاشف" :إسناد ضعيف جداً ؛ ألن كثریاً هذا م
قلت : سنده " وأما الذهيب فقال يف "تلخيصه" : ،سكت عنه احلاكم ومل يصححه كعادتهقلت : وكأنه لذلك 

/ 1)واحلق ما ذكرته ، وهو الذي يقتضيه قول الذهيب املتقدم ، ويؤيده قوله يف "سری األعالم"  ضعيف".
وأما حديث أنس ؛ فریويه جعفر بن سليمان الضبعي :  -2. "كثری مرتوك" بعد أن ساق احلديث : (940

 أخرجه البزار يف .عن حممد بن علي ، عنه مرفوعاً بهحدثنا النضر بن محيد ، عن سعد اإلسكاف ، 
روى عن "ال يره : "فاختذه صاحبًا" . مث قال :عنه به ، وفيه قصة ، وزاد يف آخ( 2924/ 134/ 3)"مسنده" 

 مل يكوان ابلقويني يف ، وال رواه إال جعفر عن النضر ، والنضر وسعد اإلسكاف أنس إال هبذا اإلسناد
؛ قال احلافظ يف  -ف وهو ابن طري -كذا قال ، وحاهلما أسوأ مما قال ؛ فإن سعداً هذا  احلديث".

 ."والنضر ؛ قال البخاري :"منكر احلديث ن حبان ابلوضع ، وكان رافضياً"."مرتوك ، ورماه اب "التقريب" :
وقد  ر بن محيد الكندي ، وهو مرتوك"."رواه البزار ، وفيه النض : (113/ 5)وبه أعله اهليثمي ؛ فقال 

 ، وهو التايل :حلسني بن علي مكان أنساضطرب يف إسناده هو أو شيخه سعد ، فجعل ا
ثنا : حدثنا احلسن بن عمر ابن شقيق اجلرمي : حد( 1332/ 142/ 12)قال أبو يعلى يف "مسنده"  -3

جعفر بن سليمان ، عن النضر بن محيد الكندي ، عن سعد اإلسكاف ، عن أيب جعفر حممد بن علي ، عن 
أبو  عنه ، ورواه (411-410/ 3)أبيه ، عن جده قال : ... فذكره بتمامه . وهكذا أخرجه ابن عساكر 

 :(113/ 5)ال اهليثمي . وقق أيب يعلى، ولكنه مل يسق القصة، وال الزایدةمن طري( 29-24)الشيخ أيضاً 
انه يف الذي ثله كما تقدم بيقلت : وشيخه م ر بن محيد الكندي ، وهو مرتوك"."رواه أبو يعلى ، وفيه النض

 .قبله



116 
 

/ 3وابن عساكر ) (2/ 12)وأما حديث زيد بن أيب أوىف ؛ فریويه مشرق بن عبد اهلل يف "حديثه"  -4
ه به يف شرحبيل ، عن ( من طريق حممد بن إمساعيل بن مردايت ، عن أبيه إمساعيل : حدثين سعد بن412

ومجلة القول ؛ أن احلديث ضعيف  مظلم ؛ مل أعرف أحداً من رجاله.قلت : وهذا إسناد  حديث طويل.
؛ قد صح عمن ول مع شدة ضعف إسناده.حلديث األجداً ، وخباصة الزایدة اليت يف آخره ، فإهنا ليست يف ا

ريق األوىل : الط أان أذكرها إن شاء اهلل تعاىل. احلديث موقوفاً على علي رضي اهلل عنه من طرق عنه ؛ فها
 عن أيب البخرتي قال : قالوا لعلي : أخربان عن سلمان ، قال أدرك العلم األول ، والعلم اآلخر ، حبر ال

/ 2) ، وابن سعد (12330/ 143/ 12)أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف"  ت.ينزح قعره ، هو منا أهل البي
وإسناده صحيح  .(419و  411/ 3)، وابن عساكر ( 133/ 1)، وأبو نعيم يف "احللية" ( 39/ 4و  341

ن سلمان سئل علي ع الثانية : عن زاذان قال : لبخرتي سعيد بن فریوز.على شرط الشيخني ، واسم أيب ا
، من لكم مبثل لقمان احلكيم ؛ علم العلم األول ، وأدرك العلم فقال : ذاك أمری منا أهل البيت؟ الفارسي 

 .كتاب اآلخر ، وكان حبراً ال ينزفاآلخر ، وقرأ الكتاب األول وال
 :، ومن طريقه وطريق غریه (2/ 134/ 5)، والبغوي كما يف "خمتصر املعجم"  (31-39/ 4)أخرجه ابن سعد 

 الثالثة : عن أيب حرب بن أيب األسود ، عن أيب األسود عنه . ورجاله ثقات. .(411 /3)ابن عساكر 
اً عليه وله عن علي طريق آخر موقوف نعيم مقروانً ابلطريق الثانية. أخرجه البغوي وابن عساكر ، وكذا أبو

 .سنح ه رجل منا أهل البيت. وسندهخمتصراً يف أثناء حديث لعبد اهلل بن سالم بلفظ : دعوه فإن
 " الشاهد : يوم عرفة ويوم مجعة ، واملشهود : هو املوعود يوم القيامة "-195
 .ضعيف

 )شاهد؛روز عرفه و مجعه است و مشهود؛روز قيامت(
من طريق شعبة قال : مسعت ( 130/ 3)، وعنه البيهقي  (915/ 2)أخرجه احلاكم رمحه اهلل: قال األلباين 

عه إىل النيب أما علي فرف -يرة عن عمار موىل بين هاشم ، عن أيب هر  علي بن زيد ويونس بن عبيد حيداثن ،
: [ قال3)وشاهد ومشهود( ]الربوج : يف هذه اآلية  -صلى اهلل عليه وسلم ، وأما يونس فلم يعد أاب هريرة 

، هيبلى شرط الشيخني". ووافقه الذ"حديث شعبة عن يونس بن عبيد صحيح ع فذكره . وقال احلاكم: ...
 اما قاال ، وهو موقوف . وأما علي بن زيد فقد رفعه كما رأيت ، لكنه ضعيف ال حيتج به ، ال سيموهو ك

وقد روي احلديث من طريق أخرى عن أيب هريرة مرفوعاً بلفظ آخر خمالف  إذا خالف الثقة يونس بن عبيد.
ة" ته يف "الصحيحللفظ الرتمجة ، وهو األرجح ؛ ألن له شاهداً من حديث أيب مالك األشعري كما خرج

(1902 ).  
 "الصيام نصف الصرب ، وعلى كل شيء زكاة ، وزكاة اجلسد الصيام" -110
 .ضعيف
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 )روزه گرفنت نصف صرب است.و بر هر چيز زکاتی است و زکات جسم روزه گرفنت است(
، ( 3933و  3933/ 252/ 3)، والبيهقي يف "الشعب"  (931/ 1)رواه ابن ماجه رمحه اهلل: قال األلباين 

 عن موسى بن عبيدة ، عن مجهان ، عن أيب هريرة مرفوعاً .( 1/ 13)والقضاعي يف "مسند الشهاب" 
ويت من واجلملة األوىل ر . ن عبيدة ؛ وهو متفق على تضعيفهقلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ من أجل موسى ب

 .( 251)فانظر "املشكاة" .  (3914)طريق أخرى ، عن رجل من بين سليم ، عند الرتمذي 
 "الضحك يف املسجد ظلمة يف القرب" -111
 .موضوع

 (خنديدن در مسجد، سبب اتريکی قرب می شود)
عن عثمان بن عبد اهلل القرشي، عن مالك، عن الزهري،  (231/ 2)أخرجه الديلمي رمحه اهلل: قال األلباين 

عات و القرشي هذا ، قال ابن عدي : "يروي املوضقلت : وهذا موضوع ؛ آفته . عن أنس بن مالك مرفوعاً 
ت من شيوخنا ، "حدث عن مالك وغریه نأحاديث موضوعة ؛ حدثوان الثقا عن الثقات". وقال احلاكم :

 .واحلمل فيها عليه"
طعام املؤمنني يف زمن الدجال طعام املالئكة : التسبيح والتقديس ، فمن كان منطقه " -112

 "؛ أذهب اهلل عنه اجلوع ، فلم خيش جوعاً يومئذ التسبيح والتقديس 
 .ضعيف جداً 

غذای مومنان در زمان دجال طعام مالئکه است يعنی اذکار گفنت.پس هر کس در آن زمان خدا را اب )
 اذکار اید کند خداوند گرسنگی را از او دور می کند و ديگر از گرسنگی ترسی خنواهد داشت(

عن سعيد بن سنان، عن أيب الزاهرية، عن كثری بن مرة، عن ( 911/ 4)أخرجه احلاكم رمحه اهلل: قال األلباين 
 .قلت: كال ؛ فسعيد متهم اتلف" " :"صحيح اإلسناد". ورده الذهيب بقوله :ابن عمر مرفوعاً. وقال

 "عمل قليل يف سنة ؛ خری من عمل كثری يف بدعة" -113
 .ضعيف

 (در بدعتاندکي در سن ت هبرت است از کثريت عمل )
سن يقول : بلغنا أن عن حزم بن أيب حزم قال : مسعت احل (1/ 103)رواه القضاعي رمحه اهلل: قال األلباين 

طريق يونس  من( 1/ 103/ 2)ورواه ابن بطة يف "اإلابنة" . فذكره ...قال : رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
، بسند صحيح (2/ 119/ 2)مث رواه . ضعيفسهل الوشاء ؛ وهو وفيه موسى بن . بن عبيد ، عن احلسن

عن ، من طريقني، عن عوف (1/ 91)، واهلروي  (1/ 111)ورواه هو . ن املبارك بن فضالة ، عن احلسنع
ذكره ف ...مث رواه ابن بطة من طريق قتادة قال : قال ابن مسعود :  احلسن مرفوعاً . فهو عنه صحيح.
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 ،من طريق علي بن حممد املنجوري، عن أابن بن يزيد (235/ 2)ي ورفعه الديلم وهو منقطع. ،موقوفاً عليه
قة  . وقال اخلليلي يف "اإلرشاد" :"ثواملنجوري هذا ؛ ضعفه الدارقطين. عن قتادة ، عن ابن مسعود رفعه

ة أحسن من سن"االقتصاد يف المبعىن ما صح عن ابن مسعود قال : قلت : وهو. خيالف يف بعض حديثه"
. وقال احلاكم : ( 15/ 3)، والبيهقي ( 103/ 1)، واحلاكم  (32/ 1)أخرجه الدارمي . بدعة"االجتهاد يف 

 (293/ 1)وقد تقدم خترجيي احلديث من "اتريخ قزوين" للرافعي . ح على شرطهما" . ووافقه الذهيب"صحي
ديث : وخالصة القول يف هذا احل . (3291)من حديث أيب هريرة بسند ضعيف جداً ، فيما تقدم برقم 

 على ابن مسعود ، وضعفه مرفوعاً ، واهلل أعلم . -بنحوه  -صحته مقطوعاً على احلسن ، وموقوفاً 
 "العلم علمان : علم األبدان ، وعلم األداین" -114

 قال الصنعاين : موضوع . :الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعةقال الشوکانی يف 
 جسم است)پزشکی( و علم دين و داینت()علم دو نوع است:علمی که مربوط به 

 "أبغض احلالل إىل اهلل الطالق" -119
 .ضعيف

 (انپسندترين چيزِّ حالل نزدِّ خداوند، طالق است)
عن حممد بن خالد عن معروف بن واصل عن حمارب بن (  2133) أخرجه أبو داود  رمحه اهلل:قال األلباين 

من طريق أيب داود (  322/  3) داثر عن ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم به . وأخرجه البيهقى 
من هذا الوجه وقال : ) ال أعلم رواه عن معرف إال (  2 - 1/  402) ق وأخرجه إبن عدي يف ) الكامل ( 

ب حديثه ( . قلت : وقد وثقه الدارقطين وغریه ولكنه يبدو أنه اضطرب يف حممد بن خالد وهو ممن يكت
من هذا (  431/  1) إسناده فرواه هكذا ورواه مرة عن الوضاح عن حمارب بن داثر به . ذكره ابن أيب حامت 

.  (الوجه ومن الوجه الذي قبله . وقال عن أبيه : ) إمنا هو حمارب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مرسل 
من طريق حممد بن خالد عن عبيداهلل بن الوليد الوصايف (  1/  231) وابن عدي (  2013) ورواه ابن ماجه 

ومعرف بن واصل عن حمارب به . واتبعه عند ابن عدي عيسى بن يونس عن عبيداهلل بن الوليد عن حمارب  
عن الوصايف به . (  2/  102/  2) وابن عساكر (  21رقم  1) ج وكذلك رواه متام الرازي يف ) الفوائد ( 

وقال ابن عدي : ) الوصايف ضعيف جدا يتبني ضعفه على حديثه وال يتابع عليه ( . وقد خولف الواليب يف 
: حدثنا أمحد ابن يونس : ثنا معرف عن حمارب قال : قال رسول صلى (  2133) إسناده فقال أبو داود 

اد صحيح مرسل . لكن خالفه حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا اهلل عليه وسلم : فذكره . قلت : وهذا إسن
/  2 )أمحد بن يونس به إال أنه وصله فقال : عن حمارب بن داثر عن عبد اهلل بن عمر به . أخرجه احلاكم 

وعنه البيهقي وقال : ) ال أراه حفظه ( . وأما احلاكم فقال : ) صحيح االسناد ( ! وزاد عليه (  151
: ) قلت : على شرط مسلم ( . كذا قاال وحممد بن عثمان بن أيب شيبة فيه اختالف كثری تراه الذهيب فقال 
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يف ) امليزان ( للذهيب ويف غریه . وحسبك هنا أن الذهيب نفسه قد أورده يف ) الضعفاء ( وقال : ) كذبه 
الف يف وصله وقد خعبد اهلل بن أمحد ووثقه صاحل جزرة ( . قلت : فمثله كيف يصحح حديثه ؟ ! ال سيما 

أاب داود صاحب ) السنن ( كما رأيت وظين أن الذهيب مل يتنبه هلذه املخالفة وإال ملا صححه . واهلل أعلم . 
: ان وكيع بن اجلراح عن معرف به مرسال . واتبعه حيىي بن (  133/  3) وقال إبن أيب شيبة يف ) املصنف ( 

ه ر قال : ) تزوج رجل على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليبكری ان معرف به ولفظه : حدثىن حمارب بن داث
وسلم امرأة فطلقها فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم : أتزوجت ؟ قال : نعم . قال : مث ماذا ؟ قال : مث 
طلقت قال : أمن ريبة ؟ قال : ال قال : قد يفعل ذلك الرجل قال : مث تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له 

اهلل عليه وسلم مثل ذلك قال معرف : فما أدري أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول اهلل ) صلى النيب صلى 
اهلل عليه وسلم ( . . . ( فذكره أخرجه البيهقى . ومجلة القول : أن احلديث رواه عن معرف بن واصل أربعة 

د اختلفوا  ابن بكری . وقمن الثقات وهم : حممد بن خالد الواهىب وأمحد بن يونس ووكيع بن اجلراح وحيىي
عليه فاألول منهم رواه عنه عن حمارب بن داثر عن ابن عمر مرفوعا وقال اآلخرون : عنه عن حمارب مرسال 

. وال يشك عامل ابحلديث أن رواية هؤالء أرجح ألهنم أكثر عددا وأتقن حفظا فإهنم مجيعا ممن احتج به 
رسال ابن أيب حامت عن أ بيه كما تقدم وكذلك رجحه الشيخان يف ) صحيحيهما ( فال جرم أن رجح األ

! وقال اخلطايب وتبعه املنذري ( 209/  3)الدارقطين يف ) العلل ( والبيهقي كما قال احلافظ يف التلخيص ! 
: ) واملشهور فيه املرسل ( . ال يقال : . قد رواه عن حمارب به موصوال (  52/  3) يف ) خمتصر السنن ( 

لوليد الوصايف فهو يقوي أن احلديث موصول . ألننا نقول : قد مضى عن ابن عدي أن عبيداللة بن ا
 الوصايف هذا ضعيف جدا فال يتقوى به كما هو مقرر يف ) علم املصطلح ( .

 "كل شيء للرجل حل من املرأة يف صيامه ما خال ما بني رجليها" -111
 .ضعيف

 است( در ميان دو اپيشبرای مرد روزه دار مهه اعضای زن حالل است مگر آنچه )
، ومن طريقه ابن عساكر ( 32)ص رواه القاضي عبد اجلبار اخلوالين يف "اتريخ دارای"  رمحه اهلل:قال األلباين 

سول اهلل ر  عن عائشة قالت : قالعن أيب بكر بن أيب مرمی ، عن معاوية بن طويع اليزين ،  (1/ 333/ 11)
. وقال القاضي عبد اجلبار : "معاوية بن طويع وعمر بن طويع اليزنيان من ساكين  صلى اهلل عليه وسلم

زان" و ؛ كما يف "املي: وهذا إسناد ضعيف ؛ معاوية بن طويع جمهول قلت. ارای ، وأوالدهم هبا إىل اليوم"د
 .طريق أخرى عنهمن ( 305/ 5) "احللية" وأخرجه أبو نعيم يف وابن أيب مرمی ؛ كان اختلط. "اللسان".

أيجوج أمة ، ومأجوج أمة ، كل أمة أربع مئة ألف ، ال ميوت الرجل حىت ينظر إىل ألف " -113
م ثالثة ه يديه من صلبه، كل قد محل السالح. قلت: ای رسول اهلل ! صفهم لنا. قال:ذكر بني 
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، طول الشجرة عشرون شجر ابلشامأصناف: صنف منهم أمثال األرز. قلت: وما األرز؟ قال: 
م جبل وال الذين ال يقوم هل : هؤالءاع يف السماء، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمومئة ذر 

ل وال وحش وال مج، ال ميرون بفيل وال وصنف منهم يفرتش نأذنه، ويلتحف ابألخرى .حديد
ار خبراسان، يشربون أهن خنزير إال أكلوه، ومن مات منهم أكلوه، مقدمتهم ابلشام، وساقتهم

 "، وحبریة طربيةاملشرق
 .موضوع

منی مرید مردی از ايشان ات وقتی که می  وج، متام آن ها چهار صد ملتند ،ملت جوج و ملت ماج)
،  ، من گفتم: ای رسول خدا به ما شرح بدهنسل اش را که سالح بر دوش بگریدبيندهزار فرزند ذکور از 
ت من گفتم : ای رسول خدا و چيس ايشان، مانند درخت صنوبر هستند، ازگونه  او گفت، سه گونه اند:

گونه ای از ايشان بلندی و هپنايشان بيشرت از آهناست و  .فرمود درخت بلندی است در شامات صنوبر؟
طوريکه  ب گونه ای از ايشان گوش هپنی دارنداانن کسانی اند که کوهها و آهن برايشان اتثریی ندارد ، و  

کی مگر آنکه خو ونه  و نه شرتی  ، عبور منی کنند بر فيل و نه حيواانت وحشیرا می پوشاند گوش ديگر
می نوشند از رودهای مشرق و ،است و انتهايشان به خراسان است آنرا می خورند ، ابتدايشان به شام

 (درایی خزر
، ومن طريقه ابن اجلوزي يف "املوضوعات" ( 115/ 1)أخرجه ابن عدي يف "الكامل"  رمحه اهلل:قال األلباين 

/ 153)ق ، والواحدي يف "التفسری" ( 4012/ 1/ 223/ 1)، والطرباين يف "املعجم األوسط"  (201/ 1)
من طريق حيىي بن سعيد العطار  (2/ 43)، واحلافظ عبد الغين املقدسي يف الثالث والتسعني من "جزئه" (1

ن اليمان قال : سألت ألعمش ، عن شقيق بن سلمة ، عن حذيفة بقال : أخربان حممد بن إسحاق ، عن ا
األعمش  "مل يروه عن؟ قال : فذكره. وقال الطرباين :عن أيجوج ومأجوج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

، ( 1/ 3)؛ كما قال اهليثمي قلت : وهو ضعيف. عنه إال حيىي بن سعيد العطار" إال حممد بن إسحاق ، وال
لكن  :"وهو ضعيف جداً".( 101/ 13)واهتمه بعضهم ، ولذلك قال يف "الفتح"  ."التقريب"واحلافظ يف 

ث ي يف أحادي، ويف ترمجته ساقه ابن عد -وهو العكاشي  -شيخه أسوأ منه ، وهو حممد بن إسحاق 
"وحممد بن إسحاق هو  ووافقه ابن اجلوزي، وقال :. أخرى له قال عقبها :"كلها مناكری موضوعة"

ب قوله الفتح" عقوقال احلافظ يف " . وقال الدارقطين : يضع احلديث".؛ قال ابن معني : كذابشيالعكا
ل ابن عدي : ليس هو صاحب املغازي، بل هو العكاشي. قال : ؛ قا"وحممد بن إسحاق املذكور آنفاً :

ان من حب: منكر . قلت : لكن لبعضه شاهد صحيح ، أخرجه ابن واحلديث موضوع. وقال ابن أيب حات
يه صح، وأن ف، وقد عرفت أنه ال يقلت : فذكر احلديث الذي قبل هذا " .حديث ابن مسعود رفعه ...
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أخرجه "قلت :  حكم ابن اجلوزي بقوله : (134/ 1)وأما تعقب السيوطي يف "الآليل"  ثالث علل، فتذكر.
 يورد يف ابن أيب حامت التزم أن ال فهو مما ال يساوي شيئاً ؛ فإنه يشری إىل أن ابن أيب حامت وابن مردويه".

إطالقه ؛ فقد جاء فيه بعض املوضوعات كما نبهت على ذلك يف غری  "تفسریه" موضوعاً ، وهذا ليس على
نه نقلته آنفاً عن احلافظ عن ابن أيب حامت أ ؛ فقد عرفت مماوإالما موضع . أقول هذا تذكریاً وتنبيهاً ، 

"مسعت أيب يقول : هو   :( 159/ 2/ 3)ائل يف ترمجته من "اجلرح" ؛ وهو القتنكر احلديث ، وكيف الاس
كذب   ال : هذه األحاديثكذاب ، ورأى يف كتايب ما كتب إيل هاشم بن القاسم احلراين ]من[ أحاديثه ، فق

خ "ورأيت خبط الشي : (233/ 2)ومنه تعلم أنه ال طائل حتت قول ابن عراق يف "تنزيه الشريعة"  موضوعة".
ال من رد به العكاشي إ"املوضوعات" البن اجلوزي ما نصه : مل ينف ن القلقشندي على حاشيةتقي الدي

ته ؛ قلت : ال طائل حت ه" من حديث ابن مسعود رفعه ..".، وقد رواه ابن حبان يف "صحيححديث حذيفة
 .عليه ، وقد عرفت اجلوابنه تلخيص لكالم احلافظ والسيوطيأل

 "جيشاً بعثهم من أول النهاركان إذا بعث سرية أو " -113
 .ضعيف

تاد در ( ای لشکری می فرسشخصاً در آن حضور نداشت لشكري كه پيغامربهنگامی که پيامرب سريه ))
 اول روز اين کار را می کرد(

، وابن ماجه ( 223/ 1)، والرتمذي ( 214/ 2)، والدارمي  (2101)أخرجه أبو داود  رمحه اهلل:قال األلباين 
عن عمارة بن حديد ، عن صخر  (350و  334/ 4و  432-431و  413و  411/ 3)، وأمحد ( 2231)

قلت : كذا قال ، ولعله يعين أنه حسن لغریه ، وإال ؛ . الغامدي مرفوعاً . وقال الرتمذي : "حديث حسن"
ولو جمهول العني  ني ، هولفعمارة هذا جمهول اتفاقاً ؛ إال ابن حبان فوثقه على قاعدته املعروفة يف توثيق اجمل

 ومل أجد للحديث شاهداً نقويه به . فاهلل أعلم .. كهذا 
ْعُت َرُجاًل بََدوِّایًّ َأْعَرابِّ "-115 ثَ َنا ُسْفَياُن َعْن إِّمْسَعِّيَل ْبنِّ أَُميََّة قَال مسِّ ثَ َنا اْبُن َأيبِّ ُعَمَر َحدَّ ْعُت يًّ َحدَّ ا يَ ُقوُل مسِّ

ُ نأَِّ َمْن قَ َرَأ} َوالت ِّنيِّ َوالزَّيْ ُتونِّ {  ُهَريْ َرَة يَ ْروِّيهِّ يَ ُقولُ َأابَ  {فَ ْلَيُقْل بَ َلى َوَأاَن  ْحَكمِّ احْلَاكِّمِّنيَ فَ َقَرَأ} أَلَْيَس اهللَّ
 "َذلَِّك مِّْن الشَّاهِّدِّينَ  َعَلى

 ((.333/  133)عندان  191ضعيف أيب داود  -ضعيف 
ْحَكمِّ احْلَاكِّمِّنَي {} َألَْيَس اهللَُّ )هر کس سوره "تني" را خواند و به اين آيه رسيد آرى خداوند بگويد  پس  نأَِّ

 (هبرتين حكم كنندگان است و من بر اين امر گواهم
ْسَنادِّ َعْن َهَذا اأْلَْعَرايبِّ ِّ َعْن َأيبِّ ُهَريْ َرَة َواَل  ََذا اإْلِّ َا يُ ْرَوى هبِّ قال  قلت: .َسمَّىيُ  قَاَل َأبُو عِّيَسى َهَذا َحدِّيٌث إِّمنَّ

       أبو داود و الرتمذى ابسناد ضعيف. قال احلافظ ىف : رواه: قال النووى 35/  2" النتائج " احلافظ ىف 
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اه  .ضعيف و إن كان أصحابنا احتجوا به: و هو حديث : قال النووى ىف شرح املهذب 43/  2" النتائج " 
: و إطالق الضعف على  43/  2و كذا ذكره ىف اخلالصة ىف فصل الضعيف . قال احلافظ ىف " النتائج " 

بن عازب و من حديث جابر و من  عن غری أىب هريرة من حديث الرباءهذا احلديث متعقب فإنه جاء 
حابة . ض الصحديث ابن عباس و من حديث مل يسم و جاء مرسال عن بعض التابعني و موقوفا على بع

: و مع تعدد هذه الطرق يتضح أن إطالق كون هذا احلديث ضعيفا  45/  2قال احلافظ ىف " النتائج " 
 .تجه و اهلل سبحانه و تعاىل أعلمليس مب
و ليسلطن اهلل شراركم على خياركم، فيدعو ، أهون عن املنكر، ولتنلتأمرن ابملعروف" -130

 "، فال يستجاب هلمخياركم
 .ضعيف

ابيد امر به معروف و هنى از منكر كنيد و اال خداوند بدان را بر نيكان مشا مسلط مى كند و هر چه دعا  )
 (كنند مستجاب خنواهد شد

من طريق الدارقطين ، عن حممود بن حممد  (52/ 13)أخرجه اخلطيب يف "التاريخ"  رمحه اهلل:قال األلباين 
أيب هريرة  نلنجار ، عن حيىي بن أيب كثری ، عن أيب سلمة ، عأيب يزيد الظفري األنصاري : حدثنا أيوب بن ا

 عن حيىي ، وحممود مل يكن"قال الدارقطين : تفرد به حممود عن أيوب بن النجار مرفوعاً به . وقال :
ن حيىي "مل أمسع مروا عن أيوب بن النجار أنه قال :وللحديث علة أخرى ؛ وهي االنقطاع ؛ فقد ذكابلقوي".

:"رواه الطرباين يف  (211/ 3)واحلديث قال اهليثمي . يثاً واحداً : احتج آدم وموسى"إال حد بن أيب كثری
ه يف معني يف رواية ، وضعف، وفيه حبان بن علي ؛ وهو مرتوك ، وقد وثقه ابن  (3301)، والبزار "األوسط"

  .غریها"
ها زوجها إىل فراشلعن اهلل املسوفات ، قيل : وما املسوفات ؟ قال : اليت يدعوها " -131

 "فتقول : سوف ، حىت تغلبه عيناه
 .ضعيف

ات شوهرش به  «کمی بعد: »که شوهرش به بسرتش خواند و گويد  خدا مماطله گر را لعنت کند يعنی زنی)
 (خواب رود

، (140/ 2) ، وعنه ابن اجلوزي يف "العلل"( 213/ 1)أخرجه ابن حبان يف "الضعفاء"  رمحه اهلل:قال األلباين 
جعفر من طريقني عن  (405/ 1)، وابن أيب حامت يف "العلل"  (4994/ 2/ 411/ 1)والطرباين يف "األوسط" 

عمر إال  ن"ال يروى عن ابن عمر مرفوعاً . وقال الطرباين :، عن عبد اهلل ببن ميسرة األشجعي، عن أبيه
 منكر احلديث" . "ضعيف ،؛ آفته جعفر هذا ؛ قال البخاري :قلت : وهو ضعيف جداً هبذا اإلسناد".
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ث احلدي "قال أيب : هذات : ولذلك قال ابنه عقب احلديث :قل. وقال أبو حامت :"منكر احلديث جداً"
/ 4) وائد"وقال اهليثمي يف "جممع الز "."عنده مناكری كثریة ال تشبه حديث الثقاتابطل". وقال ابن حبان :

 ميسرة األشجعي عن أبيه ، وميسرة طريق جعفر بن "رواه الطرباين يف "األوسط" و "الكبری" من:( 251
فقال  ،عن أيب هريرة إبسناد ال يفرح به قلت : وقد روي احلديث  أر ألبيه من ابن عمر مساعاً".، وملضعيف

عليه  "لعن رسول اهلل صلى اهلل العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، عنه قال : حيىي بن العالء الرازي، عن
ذا اليت إ. وأما املفسلة فسوف، اآلن :وفة فاليت إذا أرادها زوجها قالتفسلة ، فأما املساملسوفة ، واملوسلم 

. قلت : وحيىي (1413/ 394/ 11)أخرجه أبو يعلى  أرادها زوجها قالت : إين حائض، وليست حبائض".
سفيان  مر : حدثناورواه حممد بن محيد الرازي : حدثنا مهران بن أيب ع عالء ؛ كذاب ؛ كما تقدم مراراً.بن ال

طيب أخرجه اخل هريرة به دون الشطر الثاين منه. ، عن أيبالثوري ، عن األسود بن قيس، عن أيب حازم
، سىيء احلفظ ؛ كما قال قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ مهران هذا ؛ صدوق ، له أوهام  .(220/ 11)

: حممد قال: ه: حدثين رجل يقال للفه حيىي فقال: حدثنا سفيان قالوخا والرازي ؛ حافظ ضعيف. احلافظ.
اري يف أخرجه البخاملشوفات أو املسوفات". -يه وسلم صلى اهلل عل -"لعن النيب  مسعت عكرمة قال :

وحممد هذا ؛ جمهول ال يعرف ، أورده البخاري يف "ابب من أفناء الناس" ،  .(215/ 1/ 1)"التاريخ الكبری" 
 ساق له هذا احلديث ، وهو على ذلك مرسل .يعين : الذين ال ينسبون وال يعرفون ، و 

)تنبيه( : قد عرفت أن حديث أيب هريرة يف إسناده ضعيفان ، فمن الوهم الفاحش الذي ال جند له مسوغاً 
سوى جمرد الوهم والغفلة من املعلق على "مسند أيب يعلى" الذي قال : "إسناده صحيح" !! وخباصة ما 

ب بن "ضعيف ؛ ال من قبل احلفظ ، قال يعقو الذهيب يف "الضعفاء" : قال فيه يتعلق حبال الرازي ، حىت
البخاري : "فيه نظر" ، وقال أبو زرعة : "يكذب" ، وقال النسائي : "ليس  شيبة : "كثری املناكری" ، وقال

 .لكذب منه ومن ابن الشاذكوين"بثقة" ، وقال صاحل جزرة : "ما رأيت أحذق اب
 "، ولكن األعمى من تعمى بصریته ليس األعمى من يعمى بصره" -132

 .ضعيف جداً 
 ابشد(بلكه كور آنست كه بصریتش كور  كور آن نيست كه چشم او كور است)

حدثنا  عن يعلى ابن األشدق قال :( 2/ 41)رواه اخلطيب يف "حديثه عن شيوخه"  رمحه اهلل:قال األلباين 
". يعلى هذا ؛ قال البخاري :"ال يكتب حديثه جداً ؛قلت : وهذا إسناد ضعيف  عبد اهلل بن جراد مرفوعاً.

 .هبا ومل يدر" . وقال أبو زرعة :"ليس بشيء ، ال يصدق" "وضعوا له أحاديث ، فحدثوقال ابن حبان :
ي ر واحلديث رواه احلكيم والبيهقي يف "الشعب" عن ابن جراد ؛ كما يف "اجلامع" ، وزاد املناوي : والعسك

 .والديلمي. وأعله اببن األشدق
 "رجب شهر اهلل ، وشعبان شهري ، ورمضان شهر أميت" -133
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 .ضعيف
 )رجب ماه خدا،شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است(

عن  ، عن قران بن متام ، عن يونس ،( 1/ 221)أخرجه األصبهاين يف "الرتغيب"  رمحه اهلل:قال األلباين 
صام يوماً من رجب عدل له بصوم سنتني ، ومن "من احلسن قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

 .من رجب عدل له بصوم ثالثني سنة". وقال : فذكره صام النصف
 .وقران بن متام ؛ صدوق رمبا أخطأ قلت : وهذا إسناد ضعيف إلرساله.

 "ماء زمزم شفاء من كل داء" -134
 .ضعيف

 )آب زمزم شفای متام دردهاست(
جعفر : حدثين حممد بن عبد من طريق احلسن بن أيب  (13/ 4) الديلميأخرجه  رمحه اهلل:قال األلباين 

ضعيف  ؛ -وهو اجلفري  -؛ احلسن بن أيب جعفر قلت : وهذا إسناد ضعيف الرمحن، عن صفية مرفوعاً.
ة ؛ وشيخه حممد بن عبد الرمحن ؛ مل أعرفه . وكذلك صفي عبادته وفضله ؛ كما يف "التقريب".احلديث مع 

 ."وسنده ضعيف جداً"، كما نقله املناوي ب ، ولعله لذلك قال احلافظ :تنس فإهنا مل
 "ما ساء عمل قوم إال زخرفوا مساجدهم" -139
 .ضعيف

 (چون عمل گروهى بد شود مساجد خويش را زينت كنند)
، وأبو يعلى يف "مسنده" ، ومن طريقه الرافعي يف "اتريخ ( 290/ 1)رواه ابن ماجه  رمحه اهلل:قال األلباين 

عن جبارة بن املغلس : حدثنا عبد الكرمی بن عبد  (192/ 4)، وأبو نعيم يف "احللية"  (25/ 3)قزوين" 
ب "غريخلطاب مرفوعاً . وقال أبو نعيم :الرمحن ، عن أيب إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن عمر بن ا

" ، لكن "مستقيم احلديثقلت : قال ابن حبان :من حديث عمرو وأيب إسحاق تفرد به عنه عبد الكرمی" . 
وجبارة بن املغلس ؛ ضعيف كما يف "التقريب" ، وبه فقط . ؛ مدلس خمتلط -وهو السبيعي  - أبو إسحاق

و الداين يف "السنن الواردة يف وأخرج أبو عمر  : "وقد اهتم". (1/ 90)أعله البوصریي يف "الزوائد" وقال 
عن علي بن معبد قال : حدثنا إسحاق بن أيب حيىي الكعيب ، عن معتمر بن سليمان ، عن  (2/ 91)الفنت" 

"ما كثرت ذنوب قوم إال زخرفت مساجدهم ، وما عن أيب حصني . عن ابن عباس قال :ليث بن أيب سليم ، 
روى و  ضعيف ؛ الختالط ليث بن أيب سليم. ع وقفهوهذا م فت مساجدها إال عند خروج الدجال".زخر 

 نا سفيان ، عن مالك بن مغول، عن أيب: حدثهلل بن حممد قال : حدثنا جدي قالعن عبد الرمحن بن عبد ا
 قلت : وهذا مع كونه مقطوعاً ؛ فإن عبد الرمحن ذا ساء عمل األمة زينوا مساجدهم"."إحصني قال: يقال :

 .أعرفه بن عبد اهلل بن حممد ؛ مل



125 
 

 "ما من عبد مير بقرب رجل كان يعرفه يف الدنيا فسلم عليه إال عرفه ورد عليه السالم" -131
 .ضعيف

ی شناسد و او را م  هر کسی از قرب کسی که در دنيا اب او آشنا بوده عبور کرده و بر او سالم کند ميت)
(                                                                                  جواب سالم او را می دهد

،  (391)"معجمه"  ، وابن مجيع يف( 1/ 1)أخرجه أبو بكر الشافعي يف "جملسان"  رمحه اهلل:قال األلباين 
، ومن طريقه اخلطيب يف منسوخيت(  - 43ورقم  2/ 143)ق وأبو العباس األصم يف "الثاين من حديثه" 

، ( 1/ 913/ 3و  2/ 205/ 3)، وعنه ابن عساكر  (1/ 15/ 2)، ومتام يف "الفوائد" ( 133/ 1)"التاريخ" 
عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، عن  (950/ 12)، والذهيب يف "سری أعالم النبالء"  (11/ 4)والديلمي 

 ؛د ضعيف جداً ؛ عبد الرمحن بن زيدت : وهذا إسناقل ، عن أيب هريرة مرفوعًا.أبيه، عن عطاء بن يسار
، لكن ع عليهوقد توب. ر عليهمرتوك كما تقدم مراراً ، وساق الذهيب يف ترمجته هذا احلديث يف مجلة ما أنك

رة األحياء : ابب معرفة املوتى بزای -يف الطريق من ال حيتج به ، فقال ابن أيب الدنيا يف "كتاب القبور" 
هشام بن سعد : حدثنا زيد بن قدامة اجلوهري : حدثنا معن بن عيسى القزاز : أخربان  حدثنا حممد بن

، سالم وعرفهسلم عليه؛ رد عليه ال"إذا مر الرجل بقرب أخيه يعرفه فقال:، عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أسلم
هريرة ؛ فإنه  لى أيبقلت : وهذا مع كونه موقوفاً ع رفه فسلم عليه ؛ رد عليه السالم".وإذا مر بقرب ال يع

هو من وأما الضعف ؛ ف مل يسمع منه ؛ كما قال ابن معني. ؛ فألن زيد بن أسلممنقطع وضعيف.أما االنقطاع
 "ليس بشيء" . وقال أبو داود :"ضعيف ، مل أكتب عنه شيئاً قط" . اجلوهري هذا ؛ قال ابن معني :

ته يزان" : "وقد وهم اخلطيب وغریه يف خلط ترمجقلت : وهلذا أورده الذهيب يف "الضعفاء" ، وقال يف "امل
بن أيب حامت زه ا"وميظ ابن حجر يف "التهذيب":. وقال احلافبن قدامة بن أعني املصيصي الثقة"برتمجة حممد 

ني ، فيه ل" عه من شاء، وقال يف "التقريب":مث استدل على ذلك بدليل قوي فلریاج وغریه ، وهو الصواب".
صححه  اهد من حديث ابن عباسقلت : وللحديث ش يعين املصيصي الثقة. قبله".ووهم من خلطه ابلذي 

، فوجب حترير القول فيه بعد أن يسر اهلل يل الوقوف على إسناده يف خمطوطة احملمودية يف املدينة البعض
 -حممد  : أخربان أبو عبد اهلل عبيد بن (1/ 143/ 1)النبوية ، فقال احلافظ ابن عبد الرب يف "شرح املوطأ" 
ي قال : أملت علينا فاطمة بنت الراین املخزوم -قراءة مين عليه سنة تسعني وثالث مئة يف ربيع األول 

بن سليمان  قالت : أخربان الربيع -يف دارها مبصر يف شوال سنة اثنتني وأربعني وثالث مئة  -املستملي 
ابن  عن ،ن عطاء، عن عبيد بن عمری: أخربان بشر بن بكر، عن األوزاعي، ع -ب الشافعي صاح -املؤذن 

مان قلت : وهذا إسناد غريب ؛ الربيع بن سلي .: فذكرهعباس قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
فمن فوقه ؛ ثقات معروفون من رجال "التهذيب" ، وأما من دونه فلم أعرفهما ، ال شيخ ابن عبد الرب ، وال 

ن هبذا بروايتها احلديث عن الربيع بن سليما -بل شذت  -هنا تفردت اململية فاطمة بنت الراین ، وظين أ
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ة أبو قكذلك رواه احلافظ الث .فوظ عنه إمنا هو اإلسناد األولاإلسناد الصحيح له عن ابن عباس ؛ فإن احمل
 يدرمحن بن ز ، عن عبد السليمان : حدثنا بشر بن بكر ، قال : حدثنا الربيع بنالعباس األصم السابق الذكر
ذا التحقيق ومن ه .. وكذلك هو عند متام من طريقني أخريني عن الربيع بهإبسناده املتقدم عن أيب هريرة

غری صحيح ، وإن تبعه  ."إسناده صحيح" : (1/ 30)يتبني أن قول عبد احلق اإلشبيلي يف "أحكامه" 
ابن رجب احلنبلي ؛ فقد رده  ، وأقره املناوي ! وأما احلافظحليب(  - 415/ 4)العراقي يف "ختريج اإلحياء" 

كذلك؛ إال أنه غريب ، بل   ، وهورواته كلهم ثقات"يشری إىل أن :( 2/ 33)ق بقوله يف "أهوال القبور" 
مث ساق حديث أيب هريرة مرفوعاً يف شهداء أحد : "أشهد أنكم أحياء عند اهلل ، فزوروهم وسلموا  منكر".

طراب امة" . وأعله ابالضأحد إال ردوا عليه إىل يوم القيعليهم ، فوالذي نفسي بيده ! ال يسلم عليهم 
 اء بن)تنبيه( : سقط من إسناد ابن مجيع والذهيب اسم عط . (9221)، وسأخرج ذلك فيما أييت واإلرسال

 .؛ ما علمنا زيداً مسع أاب هريرة""غريب ، ومع ضعفه ، ففيه انقطاع يسار، فقال الذهيب عقبه :
 "ابلليل ؛ حسن وجهه ابلنهارمن كثرت صالته " -133
 .موضوع

 (تش پر شودهر كه به عمد بر من دروغ بندد جايش از آ)
، وابن أيب حامت  (143)ص ، وابن نصر يف "قيام الليل"  (400/ 1)أخرجه ابن ماجه  رمحه اهلل:قال األلباين 

/ 2)، وابن اجلوزي يف "املوضوعات" ( 121/ 13و  341/ 1)، واخلطيب يف "التاريخ" ( 34/ 1) يف "العلل"
عن اثبت بن موسى عن شريك عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر مرفوعاً . وقال ابن أيب حامت  (110

 وع".نكر . قال أيب : احلديث موض:"قال أيب : فذكرت البن منری ؟ فقال : الشيخ ال نأس به ، واحلديث م
ل وهو خمتلف فيه ؛ فقال ابن معني :"كذاب" . وقاموسى ، قلت : ويشری بقوله : "الشيخ" إىل اثبت بن 

أصل  "كان ضريراً عابداً ، وحديثه )يعين : هذا( ابطل ال ووثقه مطني . وقال العقيلي : "ضعيف".أبو حامت :
هو "كان خيطىء كثریاً ، ال جيوز االحتجاج خبربه إذا انفرد ، و ، وال يتابعه عليه ثقة". وقال ابن حبان :له

"وهذا قول شريك ، قاله عقب حديث األعمش عن أيب  " فذكر احلديث. قال :روى عن شريك ...الذي 
ول ق ، فأدرج اثبتأحدكم ثالث عقد ..." احلديثسفيان عن جابر : "يعقد الشيطان على قافية رأس 

 وقد ساق ابن اجلوزي بعض تلك الطرق املسروقة سرق هذا من شريك مجاعة ضعفاء". ، مثشريك يف اخلب
وهذا  -ومنها : ما أخرجه من طريق ابن عدي  ا تدور على كذابني وضعاف وجماهيل.، وبني عللها ؛ وأهن

ساقه يف كتابه "الكامل" حتت ابب "ما سرقه العدوي احلسن بن علي بن صاحل بن زكرای من احلديث ، وألزقه 
"هذا  ل :. وقاا شريك بهبن علي بن راشد : حدثن : حدثنا العدوي : حدثنا احلسن -على قوم آخرين" 

. على أن قوماً ضعفاء قد سرقوه منه فحدثوا به عن شريك ، وليس فيهم حديث اثبت بن موسى عن شريك
ني ن الكذابوالعدوي هذا م د ؛ هذا الذي ألزقه العدوي عليه".أشهر وأصدق من احلسن بن علي بن راش
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/ 3) وهذا يف "التاريخ" -من طريق اخلطيب ومنها : ما أخرجه ابن اجلوزي أيضاً  الذين يضعون احلديث.
عن أيب صخر حممد بن مالك بن احلسن بن مالك بن احلكم بن سنان السعدي املروزي : حدثنا  -( 350

: حدثنا حممد بن ضرار بن رحيان بن مجيل : حدثنا أيب حدثنا أبو  -مبرو  -صعصعة بن احلسني الرقي 
وأقره  -زي قلت : وهذا إسناد مظلم ؛ قال ابن اجلو  عمش به.ابن القاسم : حدثنا األ العتاهية إمساعيل

؛ قال  - الشاعر املشهور -قلت : وأبو العتاهية  "حممد بن ضرار وأبوه جمهوالن". :-احلافظ يف "اللسان" 
ه وصعصعة بن احلسني الرقي مل أجد له ترمجة ، وقد أورد "ما علمت أحداً حيتج نأيب العتاهية" . الذهيب :

رتمجة فيه أصاًل مث مل أجد هذه ال. ترمجة حممد بن محاد بن عنبسة" "أييت ذكره يف سان" قائالً :يف "الل احلافظ
وقد تناقض يف هذا احلديث السيوطي أشد التناقض ، وذلك أنه ساق له يف . وحممد بن مالك مل أعرفه !

ما هي ك  -بذلك تقوية احلديث  طرقاً أخرى ، زایدة على طرق ابن اجلوزي ، حماوالً  (39-33/ 2)"الآلىلء" 
كأن و ختليص احلديث من الوضع. -ى األقل عل -بكثرة الطرق ، دون أن حيقق القول فيها ، أو  -عادته 

ذلك هو عمدته يف إيراده احلديث من رواية ابن ماجه يف كتابه "اجلامع الصغری" ، الذي ادعى يف مقدمته : 
ذلك ؛ وجدته قد جزم بوضع احلديث يف رسالته "أعذب  أنه صانه عما تفرد به كذاب أو وضاع ! ومع

؛  (145-141/ 2)املناهل يف حديث : )من قال : أنبأان عامل ؛ فهو جاهل(" من كتابه "احلاوي للفتاوي" 
بعد أن بني ضعف إسناد حديث اجلاهل هذا من أجل أنه من رواية ليث بن أيب سليم املختلط ،  -فإنه 

"فإن قلت : كيف حكم على احلديث  أورد على نفسه سؤاالً فقال : - ىنوأريد بطالنه من جهة املع
قسم تعمد واضعه وضعه، وهذا شأن  ابإلبطال ، وليث مل يتهم بكذب ؟ قلت : املوضوع قسمان :

وقسم وقع غلطاً ال عن قصد، وهذا شأن املخلطني واملضطربني ]يف[ احلديث ، كما حكم  .الكذابني
ث الذي أخرجه ابن ماجه يف "سننه" وهو : "من كثرت صالته ..." ؛ فإهنم احلفاظ ابلوضع على احلدي

وي من ناولذلك تعجب امل عمد وضعه ، وقصته يف ذلك مشهورة".أطبقوا على أنه موضوع ، وواضعه مل يت
"ومن العجب العجاب أن املؤلف قال يف كتابه "أعذب املناهل" : إن احلفاظ  صنيع السيوطي هذا ؛ فقال :

ى . هذه عبارته ، فكيف يورده يف كتاب ادعابلوضع ، وأطبقوا على أنه موضوع على هذا احلديثحكموا 
 !" انه عما تفرد به وضاع ؟أنه ص

املاء إال ابتلت قدماه ؟! قالوا: ال ای رسول اهلل ! قال: كذلك  هل من أحد ميشي على" -133
 "؛ ال يسلم من الذنوبصاحب الدنيا

 .ضعيف
دار از   نياد مهچنني گفتند خری ای رسول اهلل.فرمود:  كه بر آب رود و اپهايش تر نشود؟  مگر كسى هست)

 (گناه مصون خنواهد ماند
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: سيار بن حامت : حدثنا هالل بن حقعن  (2-1/ 32/ 2)رواه البيهقي يف "الزهد"  رمحه اهلل:قال األلباين 
حامت ؛  ؛ سيار بن : وهذا إسناد ضعيف قلت احلسن بن ذكوان عن احلسن عن أنس.حدثنا سعيد اجلريري و 

 املناكری" . "يف حديثه بعض ديين" . وقال أبو أمحد احلاكم :"أحدايثه مناكری . ضعفه ابن امل قال العقيلي :
 "صاحل احلديث ، وثقه ابن حبان" ! وقال احلافظ : ابن حبان . ومع ذلك قال الذهيب :ومل يوثقه غری 

:  (2/ 15)قلت : وقد خولف يف إسناده ؛ فقال ابن أيب الدنيا يف "ذم الدنيا"  "صدوق ، له أوهام" !
احلسن قال : بلغين أن رسول اهلل حدثين إسحاق بن إمساعيل قال : حدثنا روح بن عبادة عن عوف عن 

 قال ... فذكره بلفظ : "إمنا مثل الدنيا كمثل املاشي يف املاء ، فهل يستطيع الذي صلى اهلل عليه وسلم
ری غقلت : وهذا مرسل ، وسنده صحيح ، رجاله رجال الشيخني ؛  اء أن ال تبتل قدماه ؟!".ميشي يف امل

عيفه، إىل تض (104/ 4)وقد أشار املنذري  فالصواب يف احلديث اإلرسال. ثقة. -وهو الطالقاين  -إسحاق 
 .وعزاه للبيهقي يف "الزهد"

 "الولد من رحيان اجلنة" -135
 .ضعيف

 (رحيان هبشت است فرزند از)
 عن الوليد بن مسلم عن ابن هليعة عن أيب األسود عن( 2/ 211)رواه ابن عدي  رمحه اهلل:قال األلباين 

 عة.األول : ضعف ابن هلي قلت : وعلته شيئان : عروة عن عائشة مرفوعاً . وقال :"حديث غری حمفوظ".
 .بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية : العنعنة يف سلسلة السند ؛ فإن الوليدواآلخر
 "ال يقولن أحدكم : إين صمت رمضان كله ، قمته كله" -130

 .ضعيف
 هيچ يک از مشا نگويد:متام رمضان را روزه ميگریم ای متام شب های آن را قيام ميکنم()

، وابن خزمية يف "صحيحه" ( 300/ 1) ، والنسائي( 335/ 1)أخرجه أبو داود  رمحه اهلل:قال األلباين 
/ 9)، وأمحد  (1/ 11/ 2)، وابن أيب الدنيا يف "الصمت"  (519)، وكذا ابن حبان ( 1/ 214)

فال أدري ؛ أكره التزكية ، أو سن عن أيب بكرة مرفوعاً . قال :من طريقني عن احل (35،40،41،43،92
مدلس، وقد  -وهو البصري  -احلسن  "ال بد من نومة أو رقدة" ؟! قلت : ورجاله ثقات ؛ إال أنل :قا

وللحديث شاهد من رواية انشب بن عمرو : حدثنا مقاتل بن حيان عن الضحاك ابن  عنعنه عندهم مجيعًا.
"وصنعت يف رمضان كذا وكذا ؛ فإن رمضان اسم من أمساء اهلل عز عن ابن عمرو مرفوعاً به ، وزاد :مزاحم 

أخرجه متام الرازي يف  كما قال ربكم عز وجل يف كتابه".؛  وجل العظام ، ولكن قولوا : )شهر رمضان( 
 منكر احلديث". وقال الدارقطين:" ؛ انشب بن عمرو ؛ قال البخاري: ولكنه واه جداً  .( 2/ 35)"الفوائد" 
 ."ضعيف"
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 "خيرج من خراسان راایت سود ، ال يردها شيء حىت تنصب إبيلياء" -131
 .ضعيف

خروج مى كند كه هيچ چيز قادر به برگرداندن آهنا نيست، ات اينكه در ايلياء درفشهاىی سياه از خراسان )
                                                                             ()بيت املقدس( به اهتزاز درآيند

عن رشدين بن سعد عن يونس عن ابن ( 319/ 2)، وأمحد  (2230)أخرجه الرتمذي  رمحه اهلل:قال األلباين 
لنسخ : . زاد يف بعض اهريرة مرفوعاً. وقال الرتمذي :"حديث غريب" شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أيب

  .ق حبال رشدين بن سعد ؛ فإنه ضعيفواألول ألي "حسن غريب" !
 "كان يكنيه نأيب املساكني . يعين : جعفر بن أيب طالب "-132

 .ضعيف جداً 
 را ابی املساکني)پدر فقریان و مستمندان(انميد.يعنی جعفر بن ابی طالب()کنيه او 

من طريق إمساعيل بن إبراهيم أيب حيىي التيمي : حدثنا ( 309/ 2)أخرجه الرتمذي  رمحه اهلل:قال األلباين 
نت ألسأل الرجل من أصحاب إن كسعيد املقربي عن أيب هريرة قال :إبراهيم أبو إسحاق املخزومي عن 

فكنت إذا  ،ت من القرآن ؛ أان أعلم هبا منه، ما أسأله إال ليطعمين شيئاً عن اآلایالنيب صلى اهلل عليه وسلم 
نا شيئاً ، فإذا ، فيقول المرأته : ای أمساء ! أطعميمل جيبين حىت يذهب يب إىل منزله ؛سألت جعفر بن أيب طالب

ول اهلل صلى اهلل كان رسحيب املساكني ، وجيلس إليهم ، وحيدثهم وحيدثونه ، فأطعمتنا أجابين ، وكان جعفر 
و إبراهيم مي : ه. وأبو إسحاق املخزو :"حديث غريب -مضعفاً  -وقال  عليه وسلم يكنيه نأيب املساكني.

 ، وله غرائب" !فيه بعض أهل احلديث من قبل حفظه ؛ وقد تكلمبن الفضل املدين
يه ى تضعيفه . بل قال في فيه القول ، فالرجل ممن اتفق أئمة احلديث علقلت : لقد سهل الرتمذ

ل بن وإمساعي وكذا قال أبو حامت. " . وهذا معىن قول البخاري فيه :"منكر احلديث"."مرتوكالدارقطين:
 راً ؛وقد خالف أاب إسحاق : ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي به خمتص يم أبو حيىي التيمي ضعيف أيضاً.إبراه

اكني الناس للمسوكان أخری  دون قوله : فكنت إذا سألت جعفر بن أيب طالب ... إخل . لكنه زاد فقال :
كة اليت فيها ليخرج إلينا الع، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان يف بيته ، حىت إن كان جعفر بن أيب طالب

 . -الزایدة فقط  - (41/ 4)، وابن سعد ( 12-11/ 3)، فيشقها فنلعق ما فيها . أخرجه البخاري شيء
ن طريق عكرمة عن أيب هريرة م (414-413/ 2)، وأمحد  (205/ 3)وروى الرتمذي ، وابن سعد ، واحلاكم 

صلى  -ول اهلل بعد رس -ما احتذى النعال ، وال انتعل ، وال ركب املطاای ، وال لبس الكور من رجل قال :
ن صحيح وقال الرتمذي :"حس يعين : يف اجلود والكرم. طالب .أفضل من جعفر بن أيب  -اهلل عليه وسلم 

ط قلت : وإمنا مل يصححاه على شر  شرط البخاري" . ووافقه الذهيب. "صحيح علىغريب". وقال احلاكم :
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رج إمنا أخ -بن عباس وهو موىل ا -؛ ألن عكرمة  -مع أن رجاله كلهم من رجال الشيخني  -مسلم أيضاً 
 ."إسناده صحيح" عقب احلديث :عنه مقرواًن. وقال احلافظ 

َا َولِّيُُّكُم اهللَُّ ) :لى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمنزلت هذه اآلية ع" -133  َوَرُسولُُه َوالَّذِّيَن إِّمنَّ
 صلى اهلل عليه وسلم فخرج رسول اهلل، آَمُنوا الَّذِّيَن يُقِّيُموَن الصَّالَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاكُِّعوَن(

ودخل املسجد ؛ والناس يصلون بني راكع وقائم يصلي ؛ فإذا سائل ، قال : ای سائل ! أعطاك 
  "أعطاين خامتاً  -لعلي  -أحد شيئاً ؟ فقال : ال ؛ إال هذا الراكع 

 .منكر
ا ایور و دوست مشايند که خالصانه، مناز ر تنها خدا و پيامربش و مؤمنان، ":اين آيه بر رسول خدا انزل شد)

سپس به مسجد رفت در حالی که مردم مناز می خواندند،از مستمندی "مي دارند و زکات مي دهند براپي
پرسيد:آای کسی به تو چيزی داده؟گفت:نه جبز اين شخص که در حال رکوع است)اشاره به علی کرد( که 

 انگشرتی به من داد(
من ( 2/ 193/ 12)، وابن عساكر  (102)ص أخرجه احلاكم يف "علوم احلديث"  رمحه اهلل:قال األلباين 

طريق حممد بن حيىي بن الضريس : حدثنا عيسى بن عبد اهلل ابن عبيد اهلل بن عمر بن علي بن أيب طالب 
 "تفرد به ابن الضريس عنفذكره . وقال احلاكم : قال : حدثنا أيب عن أبيه عن جده عن علي قال ...

وقال ابن  .يف "امليزان" :"قال الدارقطين : مرتوك احلديث: وهو متهم ؛ قال عيسى العلوي الكويف" . قلت 
 .شياء موضوعة". مث ساق له أحاديثحبان : يروي عن آابئه أ

)تنبيه( : عيسى بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عمر ... إخل ؛ هكذا وقع يف هذا اإلسناد عند املذكورين . 
دل : عبيد ، بحممد بن عمر ! فسمى جده : حممداً  عيسى بن عبد اهلل بن والذي يف "امليزان" و "اللسان" :

يف الرتمجة ، ويف بعض األحاديث اليت ساقها ( 1/ 259)اهلل ؛ ولعله الصواب ؛ فإنه كذلك يف "الكامل" 
"وهبذا   قال :مث حتتها ، وأحدها من طريق حممد بن حيىي بن ضريس : حدثنا عيسى بن عبد اهلل بن حممد ...

علم أن ومما سبق ؛ ت وعامة ما يرويه ال يتابع عليه".مناكری ، وله غری ما ذكرت ، اإلسناد تسعة أحاديث 
واعلم أنه ال يتقوى  ال طائل حتته !مما  "إسناده متصل" ! : (325/ 2)قول اآللوسي يف "روح املعاين" 

مراسيل  ؛ لشدة ضعف أكثرها ، وسائرها (253/ 2)احلديث بطرق أخرى ساقها السيوطي يف "الدر املنثور" 
( 143ص ): ما أخرجه الواحدي يف "أسباب النزول"  -على سبيل املثال  -منها  ومعاضيل ال حيتج هبا !

من طريق حممد بن مروان عن حممد بن السائب عن أيب صاحل عن ابن عباس به ... وفيه قصة لعبد اهلل بن 
ثله حممد بن السائب ؛ وهو وم السدي األصغر ، وهم متهم ابلكذب. سالم . قلت : حممد بن مروان : هو
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مار بن ومثله : حديث ع "وهو مرتوك". مردويه . وقال احلافظ ابن كثری :ومن طريقه : رواه ابن  الكليب.
 "رواه الطرباين يف "األوسط" ، وفيه من مل أعرفهم" . . وقال :( 13/ 3)مي يف "اجملمع" ایسر ؛ أورده اهليث

د بن يزيد ال"ويف إسناده خ فقال احلافظ يف "ختريج الكشاف" :ردويه ؛ وعزاه ابن كثری وغریه لرواية ابن م
اه ابن "مث رو  السابق :وأشار إىل ذلك ابن كثری ؛ فإنه قال عقب حديث الكليب العمري ، وهو مرتوك".

مردويه من حديث علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه نفسه ، وعمار بن ایسر ، وأيب رافع ؛ وليس يصح 
أن  األول : أنه ثبت قلت : ويشهد لذلك أمور : لضعف أسانيدها وجهالة رجاهلا". لكلية ؛شيء منها اب

( 131/ 1)أخرجه ابن جرير  قينقاع وحلفهم .اآلية نزلت يف عبادة بن الصامت ملا تربأ من يهود بين 
عن  (139/ 3)الثاين : ما أخرجه ابن جرير أيضاً ، وأبو نعيم يف "احللية"  إبسنادين عنه ؛ أحدمها حسن.

عبد امللك بن أيب سليمان قال : سألت أاب جعفر حممد بن علي عن قوله عز وجل : )إمنا وليكم اهلل ...( 
ليه صحاب حممد صلى اهلل عاآلية ؛ قلنا : من الذين آمنوا ؟ قال : )الذين آمنوا( )ولفظ أيب نعيم : قال : أ

 .حيحوإسناده ص ؟! قال : علي من الذين آمنوا. ب( . قلنا : بلغنا أهنا نزلت يف علي بن أيب طالوسلم
قلت : فلو أن اآلية نزلت يف علي رضي اهلل عنه خاصة ؛ لكان أوىل الناس مبعرفة ذلك أهل بيته وذريته ، 

ون قوهذا من األدلة الكثریة على أن الشيعة يلص رضي اهلل عنه ال علم عنده بذلك !فهذا أبو جعفر الباقر 
ية : )وهو راكعون( ؛ أي : الثالث : أن معىن قوله تعاىل يف آخر اآل ندهم به !نأئمتهم ما ال علم ع

 : -عقب اآلية  - (914/ 3) . قال العالمة ابن حيان الغرانطي يف تفسریه : "البحر احمليط"خاضعون
لى الزكاة ع"هذه أوصاف ميز هبا املؤمن اخلالص اإلميان من املنافق ؛ ألن املنافق ال يداوم على الصالة ، وال 

، قال تعاىل : )وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل( ، وقال تعاىل : )أشحة على اخلری( . وملا كانت الصحابة 
وقت نزول هذه اآلية من مقيمي الصالة ومؤيت الزكاة ، ويف كلتا احلالتني كانوا متصفني ابخلضوع هلل تعاىل 

 الة" .. والركوع هنا ظاهره اخلضوع ، ال اهليئة اليت يف الص والتذلل له ؛ نزلت اآلية هبذه األوصاف اجلليلة
"وأما قوله : )وهم راكعون( ؛ فقد توهم بعض الناس أن هذه اجلملة  : ويؤيده قول احلافظ ابن كثری : قلت

موضع احلال من قوله : )ويؤتون الزكاة( ؛ أي : يف حال ركوعهم ! ولو كان هذا كذلك ؛ لكان دفع  يف
مه من ماء ممن نعلال الركوع أفضل من غریه ؛ ألنه ممدوح ! وليس األمر كذلك عند أحد من العلالزكاة يف ح

كما اعرتف به القوشجي ،   -"أمجع املفسرون  :( 31)ص :  )تنبيه( : قال الشيعي يف كتابه أئمة الفتوى".
رج صالة . وأخ العلى أن هذه اآلية إمنا نزلت على علي حني تصدق راكعاً يف -وهو من أئمة األشاعرة 
نزوهلا يف علي : عن عبد اهلل بن سالم . وأخرج نزوهلا فيه أيضاً صاحب "اجلمع بني  النسائي يف "صحيحه"

 أكاذيب : -على صغره  -قلت : يف هذا الكالم  ستة" يف تفسریه سورة املائدة" !!الصحاح ال
 عزا إليه االعرتاف به أو غریه ! كيف وقد أوالً : قوله : "أمجع املفسرون ..." ابطل ؛ سواء كان القائل من

نزوهلا يف عبادة بن الصامت ؟! وهناك أقوال أخرى حكاها احملقق  -من حيث الرواية  -سبق أن األرجح 
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راداً هبا اإلمجاع املزعوم . وكيف يصح ذلك وقد حكى اخلالف إمام املفسرين ابن جرير  (330/ 2)اآللوسي 
 اثنياً : قوله : "وأخرج النسائي ..." إخل ! كذب ن وابن كثری كما تقدم ؟!ابن حيا الطربي ؟! ورجح خالفه

أيضاً ؛ فإنه مل خيرجه النسائي يف أي كتاب من كتبه املعروفة ، ال يف "سننه الصغرى" ، وال يف "سننه الكربى" 
واایت هذا ر  ، وال يف "اخلصائص" ، وكيف ميكن أن يكون هذا العزو صحيحاً ، ومل يعزه إليه الذين ساقوا

 احلديث وخرجوها وعزوها إىل مصادرها املعروفة من كتب السنة ، كاحلافظني ابن كثری والسيوطي وغریمها ؟!
و يعتمد سالم من "أطرافه" ؛ وه زد على ذلك أن احلافظ املزي مل يورد احلديث مطلقاً يف مسند عبد اهلل بن

 ى" !"ذخائره" . واعتماده فيه على "السنن الصغر وال النابلسي يف  يه على "السنن الكربى" للنسائي !ف
اثلثاً : قوله : "يف صحيحه" !! من أكاذيبه املكشوفة ؛ فإن  "اخلصائص" ؛ فقد راجعته بنفسي ! وأما

املبتدئني يف هذا العلم الشريف يعلمون أن النسائي ليس له كتاب يعرف ب  "الصحيح" ، وغالب الظن أن 
ن ابب )التقية( ، أو ابب )الغاية تربر الوسيلة( ! وقد أدخلهم يف إابحة الشيعة يستحلون هذا الكذب م

ص )الكذب املكشوف ؛ لتضليل عامة القراء ، وذلك مطرد عنده ؛ فقد رأيته قال يف ترمجة علي بن املنذر 
ة ر وطرد ذلك يف سائر "السنن األربعة" ؛ اترة مجعاً ، وات ج النسائي حبديثه يف )الصحيح(" !"احت : (53

وذكر أاب داود والرتمذي ؛  . (94)ص وحنوه يف  "وتلك صحاحهم الستة" ! :( 90)ص إفراداً ، فهو يقول 
"فراجع  وذكر النسائي وأاب داود ؛ وقال : .( 99،93،59،111)ص "يف )صحيحيهما(" !  وقال :

ي يف ( : "واحتج به الرتمذ111ويقول يف ترمة نفيع بن احلارث )ص  .( 95)ص )صحيحيهما(" ! 
ف وهو كذب عليه ؛ كي"احتج به الرتمذي" ! فهذا   ويف هذا افرتاء آخر ؛ وهو قوله :)صحيحه(" ! قلت : 

عوا على ضعفه ، "أمج " ؟! وفيه أن ابن عبد الرب قال :"يضعف يف احلديث" ؛ كما يف "التهذيب القائل فيه :
ة" "الصحيح" على كل من "السنن األربعوإن إطالقه اسم  وأمجعوا على ترك الرواية عنه" ! وكذبه بعضهم ،

! ( 4503)ليهون أمام إطالقه هذا االسم على "سنن البيهقي" ! فراجع التنبيه على ذلك حتت احلديث 
"وأخرج  رابعاً : قوله : على املخالفني والتدجيل عليهم ! وامحد اهلل أن جعلك سنياً ال تستحل الكذب

ى ب  قلت : يعين به : كتاب ابن األثری املسم " !اح الستة" ...نزوهلا فيه أيضاً صاحب "اجلمع بني الصح
"جامع األصول" ! وهذا كذب عليه ؛ فإنه مل خيرجه هناك ، وال يف غریه من املواطن ، وكيف خيرجه واحلديث 

ليس من شرطه ؟! ألنه مل يروه أحد الستة الذين مجع أحاديثهم يف كتابه ، وهم : مالك ، والشيخان ، 
من ( 110)يف الصفحة مث رأيته كرر أكاذيبه املذكورة :  لسنن األربعة" ؛ حاشا ابن ماجه !اوأصحاب "

مث رأيت ابن املطهر احللي .( 4593)وللحديث طريق أخرى ساقطة ، أييت لفظها مطواًل برقم  "مراجعاته" !
ال يف كتابه "منهاج ق قد سبق عبد احلسني يف فريته ، فهو إمامه فيها ، ويف كثری من فراه كما أييت ؛ فقد

وقد ذكر هذه اآلية : ).. وهم  -حتقيق الدكتور حممود رشاد سامل(  - 34الكرامة يف إثبات اإلمامة" )ص 
 : "وقد أمجعوا على أهنا نزلت يف علي عليه السالم ..." !! -راكعون( 
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وتبعه  عن أيب ذر !مث ساق احلديث مطواًل بلفظ آخر أنكر من حديث الرتمجة ، ذكره من رواية الثعليب 
وقد أبطل شيخ اإلسالم ابن تيمية استدالله هذا من وجوه   .(4593) ( ! وسيأيت برقم193اخلميين )ص 

وأقره احلافظ  - (4/ 4)كثریة ؛ بلغت تسعة عشر وجهاً ، يهمنا هنا الوجه الثاين منها ، قال رمحه اهلل 
: من أعظم الدعاوى الكاذبة وا أهنا نزلت يف علي": "قد أمجع "قوله : -( 415)ص الذهيب يف "املنتقى منه" 

، بل أهل العلم ابلنقل على أهنا مل تنزل يف علي خبصوصه ، وأن احلديث من الكذب املوضوع ، وأن "تفسری 
الثعليب" فيه طائفة من املوضوعات ؛ وكان حاطب ليل ، وفيه خری ودين ولكن ال خربة له ابلصحيح 

عفيك من دعوى اإلمجاع ونطالبك بسند واحد صحيح . وما أوردته عن والسقيم من األحاديث . مث ن
واية ؛ دل على كذب هذه الر مث ذكر شيخ اإلسالم أن يف اآلية ما ي " .الثعليب واه ، فيه رجال متهمون ...

ن ال وأ ،ب أن يكون ذلك شرطاً يف املواالة"لو كان املراد ابآلية أن يؤيت الزكاة يف حالة الركوع ؛ لوج فقال :
يتوىل املسلم إال علياً فقط ، فال يتوىل احلسن واحلسني ! مث قوله : )الذين يقيمون ...( صيغة مجع ، فال 
تصدق على واحد فرد . وأيضاً فال يثىن على املرء إال مبحمود ، وفعل ذلك يف الصالة ليس مبستحب ، 

إن يف عليه ولكرر علي فعله ، و ، وخلص  -صلى اهلل عليه وسلم  -ولو كان مستحباً ؛ لفعله الرسول 
 الصالة لشغاًل ، فكيف يقال : ال ويل لكم إال الذين يتصدقون يف حال الركوع ؟! ..." إخل كالمه .

وهو هام جداً ، فيه من علم الشيخ ما ال يوجد عند غریه ، ولوال اإلطالة واخلروج عن الصدد ؛ لنقلته 
 عد أن ادعى ذاكب -يالت عبد احلسني وإهتاماته القراء : أنه وإن من تضل ذافریه ؛ أو على األقل ملخصاً.حب

ذا ه فمن وهو من أئمة األشاعرة" ! "... كما اعرتف به القوشجي ؛ أتبعه بقوله : -اإلمجاع الكاذب 
إذا رجعت إىل كتاب "األعالم" للزركلي ؛ وجدت فيه : أن وفاته كانت  القوشجي ؟ ويف أي عصر كان ؟

يمة هذا فما ق ! وذكر مصادره فيها ، وهي سبعة.كي رایضي ، من فقهاء احلنفية ... ، وأنه فل( 335)سن 
قوال ؛ وهو مل يوصف نأنه من العارفني نأ -إن صح نقل عبد احلسني عنه  -االعرتاف من مثل هذا الفقيه 

،  أنه ما تريديينكونه حنفياً ؛ يعهذا ؛ و  مث هو يف القرن التاسع اهلجري ؟!العلماء ، واختالفهم وإمجاعهم ، 
وليس أشعرایً كما زعم عبد احلسني ! فهل كان قوله : "من أئمة األشاعرة" ؛ لغاية يف نفس يعقوب ؟ أم 

 وزاد اخلميين كذبة أخرى هلا قرون ! ؛ فقال بني يدي حديث أيب ذر الباطل : ك مبلغه من العلم ؟!ذل
نقل نأن هذه اآلية يف علي بن أيب طالب ، ن - من أحاديث أهل السنة -"وقد جاء يف أربعة وعشرين حديثاً 

 هنا واحدة من تلك األحاديث اليت ذكرها أهل السنة" !! مث ذكر حديث أيب ذر املشار إليه آنفاً ، وقد
أنه من الكذب املوضوع ؛ فقس عليها تلك األحاديث األخرى ؛  -من كالم ابن تيمية والذهيب  -علمت 

  إن كان هلا وجود !
 "سعين أرضي وال مسائي ، ووسعين قلب عبدي املؤمن ، النقي التقي الوادع اللنيما و " -134

 ال أصل له!
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زمني و آمسان من توان جاي دادن مرا در خود ندارند، اما قلب بنده ي من، آنكس كه مومن، آرام و )
 (مطمئن است، چنني گنجايشي را دارد

وإمنا هو من اإلسرائيليات ؛ كما صرح بذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مواضع من   رمحه اهلل:قال األلباين 
، ليس له إسناد معروف "هذا مذكور يف اإلسرئيليات  : (122،331/ 13)كتبه ؛ ففي "جمموعة الفتاوى" 
إن ذات  فمن قال : وإال ؛ لبه اإلميان يب وحمبيت ومعرفيت.، ومعناه : وسع قعن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 .الذين خصوا ذلك ابملسيح وحده" اهلل حتل يف قلوب الناس ؛ فهو أكفر من النصارى
/ 3)، ومن قبله احلافظ العراقي يف "ختريج اإلحياء" ( 333)ص وأقره احلافظ السخاوي يف "املقاصد احلسنة" 

قول وإذا عرفت هذا ؛ ف .:"مل أر له أصاًل" -" وقد ذكره الغزايل بقوله : "ويف اخلرب ..... -؛ فقال  (13
"ويف حديث مأثور : "ما وسعين أرضي وال مسائي ..."" فذكره : (334/ 2)شيخ اإلسالم يف مكان آخر 

ل له. ق من أنه ال أصبتمامه ؛ فهو مما ينبغي أن ال يؤخذ على ظاهره ، ولعل ذلك كان منه قبل أن يتحق
 :  عليه وسلمه صلى اهللقول -فسره به ابن تيمية يف معناه الذي  -ويغين عن حديث الرتمجة  واهلل أعلم.

 .ني ، وأحبها إليه ألينها وأرقها""إن هلل تعاىل آنية من أهل األرض ، وآنية ربكم قلوب عباده الصاحل
 . (1151)أخرجه الطرباين وغریه بسند حسن ؛ كما بينته يف "سلسلة األحاديث الصحيحة" 

 "سورة )يس( ؛ إال هون اهلل عز وجل عليهما من ميت ميوت ، فيقرأ عنده " -212
 .موضوع

 هيچ حمتضری نيست که سوره "يس" نزدش خوانده شود،مگر اينکه مرگ بر او آسان می گردد()
عن أيب نعيم معلقاً ، وهذا يف  -( 13/ 4)أخرجه الديلمي يف "مسند الفردوس"  رمحه اهلل:قال األلباين 

عن عبداحلميد بن أيب رواد املنتقى منه(  - 1/ 13/ 1)، والروایين يف "مسنده"  -( 133/ 1)"أخبار أصبهان" 
 عن مروان بن سامل عن صفوان ابن عمرو عن شريح عن أيب الدرداء وأيب ذر رفعه .

ديث" . وقال أبو عروبة "منكر احلن هذا ؛ قال الشيخان وأبو حامت :قلت : وهذا موضوع ؛ آفته مروا
قلت : وقد خولف يف إسناده ومتنه ؛  يث" . وقال الساجي :"كذاب يضع احلديث".احلراين :"يضع احلد
بن  أهنم حضروا غضيف: حدثنا صفوان : حدثين املشيخة :: حدثنا أبو املغریة ( 109/ 9)فقال اإلمام أمحد 

احلارث الثمايل حني اشتد سوقه ، فقال : هل منكم أحد يقرأ )يس( ؟ قال : فقرأها صاحل بن شريح 
. عنه هبا فلسكوين ، فلما بلغ أربعني منها قبض . قال : فكان املشيخة يقولون : إذا قرئت عند امليت خفا

وهو ابن عمرو السكسكي  -قلت : صفوان  .ها عيسى بن املعتمر عند ابن معبدقال صفوان : وقرأ
 ، فعليه ؛ ابعنيجل روايته عن التابعني ، فقوله : "حدثين املشيخة" يعين : مشيخة من الت -احلمصي 

أما د . و فاحلديث مقطوع موقوف عليهم ، رفعه ووصله ذلك الكذاب مروان ، فهذا هو علة هذا اإلسنا
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: كمل يصنع شيئاً ؛ ألنه يعين بذل فمن الواضح أنه :"رواه أمحد ، وفيه من مل يسم" !( 322/ 2)قول اهليثمي 
 .إسناداً حسناً عندي ، واهلل أعلم"املشيخة" ، وهم مجاعة من التابعني ، فلو أهنم أسندوه ؛ لكان 

 "إنكم تدعون يوم القيامة نأمسائكم وأمساء آابئكم ؛ فأحسنوا أمساءكم" -131
 .ضعيف

يبا انتخاب  ز  )براستی که مشا را در قيامت به انمهايتان و انم پدرانتان صدا می زنند،پس برای خود انمهای
 کنيد(

، والبيهقي  (1544)، وابن حبان  (254/ 2)، والدارمي ( 4543)أخرجه أبو داود  رمحه اهلل:قال األلباين 
، والبغوي يف "حديث  (1/ 25)ق ، وعبد بن محيد يف "املنتخب من املسند"  (154/ 9) ، وأمحد( 301/ 5)

، وابن  (3310/ 323/ 12)لبغوي يف "شرح السنة" ، ومن طريقه أبو حممد ا (1/ 110/ 5)علي بن اجلعد" 
كلهم من طريق داود بن عمرو عن عبد اهلل بن أيب زكرای ( 2/ 925/ 3و  1/ 13/ 1)عساكر يف "التاريخ" 

 يدرك أاب أيب زكرای مل"ابن : -معلالً إایه ابالنقطاع  -اود اخلزاعي عن أيب الدرداء مرفوعاً به . وقال أبو د
كذا قال و زكرای مل يسمع من أيب الدرداء" ."هذا مرسل ؛ ابن أيب مجع ، فقال البيهقي عقبه :وتبعه .الدرداء"

"ورجاله ثقات ؛ إال أن يف سنده : (933/ 10). وقال احلافظ يف "الفتح"  (39/ 3)املنذري يف "الرتغيب" 
فيما ذكره من و  إنه مل يدركه" !وأيب الدرداء ؛ ف -راويه عن أيب الدرداء  -انقطاعاً بني عبد اهلل بن أيب زكرای 

. وقال  "وثقه ابن معنيده الذهيب يف "امليزان"، وقال :التوثيق نظر ؛ فإن داود بن عمرو فيه كالم ؛ أور 
 ه :قلت : واحلافظ نفسه ضعفه يف "التقريب" بقوله في س ابلقوي ، انفرد هبذا احلديث".العجلي : لي

نا يف "سنن أيب "رويأ النووي يف قوله يف "األذكار" :للباحث خطومن هذا التحقيق ؛ يتبني  "صدوق خيطىء".
 : (31ص )وكذا ابن القيم يف قوله يف "حتفة املودود"  " فذكره !داود" ابإلسناد اجليد عن أيب الدرداء ...

ووهم مؤلف "أسىن املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب" ومهاً آخر أفحش  "رواه أبو داود بسند حسن" !
ومن الغرائب : أن املناوي بعد أن نقل يف "فيض القدير"  "رواه البخاري" !: ( 12-11)ص  ؛ فقال من هذا

 وله تبعاً هلم :وغریه ، وجزم بق جتويد النووي إلسناده ، وتعقبه ابالنقطاع الذي نقلناه آنفاً عن البيهقي
 فقال : -ته ا نص عليه يف مقدموهو خمتصر األول كم -عاد يف كتابه اآلخر "التيسری"  "فاحلديث منقطع" !

 فما أسرع ما نسي ! كما يف "هتذيب األمساء" وغریه" !"وإسناده جيد ؛  
 "ما زاَل يَ ْقُنُت يف الَفْجرِّ حىَت فَاَرَق الذئيا" -133

 .منكر
 ))پيامرب( هيچ وقت قنوت مناز صبح را ترک نکرد ات زمانی که از دنيا رفت(

/  3)  ، ومن طريقه أمحد(  4514/  110/  3) أخرجه عبد الرزاق يف " املصنف "  رمحه اهلل:قال األلباين  
عن أيب جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن (  35/  2) ، وكذا الدارقطين يف " سننه " (  112
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      ي يف .أخرجه الطحاو يم قال : ثنا أبو جعفر الرازي بهواتبعه : أبو نع الك قال : . . . فذكره مرفوعاً.م
تدرك " ، وعنه البيهقي يف " ، و الدارقطين أيضاً ، واحلاكم يف غری " املس(  143/  1) " شرح املعاين " 

 ، ولفظه : عن الربيع بن أنس قال :(  123/  3) ، وكذا البغوي يف " شرح السنة " (  201/  2) " سننه
قال : . . . ف اهلل صلى اهلل عليه وسلم شهراً ؟كنت جالساً عند أنس بن مالك ، فقيل له : إمنا قنت رسول 

عبد الرزاق املتقدمة ، ومن  من طريق(  393/  444/  1) وأخرجه ابن اجلوزي يف " العلل املتناهية "  فذكره.
أبو  :" حديث ال يصح ، قال أمحد  اب جعفر أخربهم به حنوه ، وقال :طريق النعمان بن عبد السالم أن أ

ه احلافظ قلت : وقال في ينفرد ابملناكری عن املشاهری ".وقال ابن حبان :  .احلديث جعفر الرازي مضطرب
 وإن مما يدل على سوء حفظه : اضطرابه يف ق سيئ احلفظ ، خصوصاً عن مغریة ".يف " التقريب " : " صدو 

قال خالد بن ف روايته هلذا احلديث ، فهو يذكر فيه صالة الصبح اترة ، كما تقدم ، واترة أخرى ال يذكرها ؛
يزيد : حدثنا أبو جعفر الرازي . . . فذكره عن الربيع قال : سئل أنس عن قنوت النيب صلى اهلل عليه 

رير الطربي أخرجه ابن ج ى اهلل عليه وسلم يقنت حىت مات.وسلم أنه قنت شهراً ، فقال : ما زال النيب صل
     و صاحب اللؤلؤ ؛ كما يف " اجلرح والتعديل " وخالد بن يزيد هذا ؛ ه .( 30/  2) يف " هتذيب اآلاثر " 

 ىي بن أيبواتبعه ؟ حي أبو زرعة ؟ فقال : ليس به نأس ". " سئل عنهالبن أيب حامت ، قال :(  311/  2/  1) 
مات ، وعمر  بكر حىت " قنت ] صلى اهلل عليه وسلم [ حىت مات ، وأبو بكری ثنا أبو جعفر . . . بلفظ :

. واترة أخرى يذكر الصبح ؛ من رجال الشيخني ،ىي هذا ؛ ثقةوحي(  215/  1) ه البزار أخرج حىت مات ".
لكن ال يذكر املوت ، ويزيد يف احلق ، وخيالف يف شيخه ، فيقول : عن عاصم عن أنس قال : قنت رسول 

ته قبل ذلك و ناهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الصبح بعد الركوع ، يدعو على أحياء من أحياء العرب ، وكان ق
، ومن طريقه احلازمي يف " االعتبار يف (  4513/  1 0 5/  3) أخرجه عبد الرزاق أيضاً  وبعده قبل الركوع.

ه وهو هبذا املعىن حمفوظ عن عاصم ؛ فقد أخرجه البخاري وغری  .( 31) ص الناسخ واملنسوخ من اآلاثر " 
" قنت بعد الركوع شهراً يدعو عليهم  بلفظ :(  1002) رواه البخاري  من طريق أخرى عن عاصم أمت منه.

لكن له طرق أخرى عن أنس ، يف  .( 112/  2) . . . " . ومل يذكر الصبح . وهو خمرج يف " اإلرواء " 
 ،شار إليها بلغت سبعة طرق عن أنسوالطرق امل ح ، فراجع املصدر املذكور إن شئت.بعضهما ذكر الصب

الرازي من االستمرار على القنوت يف الصبح حىت فارق الدنيا ؛ بل يف ليس فيها ما يف حديث أيب جعفر 
الة الفجر ص بعضها ما خيالفه كرواية أنس بن سریين عن أنس بن مالك بلفظ : " قنت شهراً بعد الركوع يف

 رواه مسلم وغریه . وحنوه من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه عند البخاري . يدعو على بين عصية ".
 أن أحداً من الرواة السبعة مل يذكر ما يف حديث الرتمجة ، وال يشك ذو بصریة هبذا العلم أن فقد تبني

 ث وهو منجرير الطربي هلذا احلدي النكارة تثبت نأقل مما ذكران ، فال يكاد عجيب ينتهي من تصحيح ابن
شهور بذلك ؛ ا حنوه فهو ماألمثلة الكثریة عندي على أنه من املتساهلني يف التصحيح ، وأما احلاكم ومن حن
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نقله عنه ،  " هذا حديث صحيح سنده ، ثقة رواته " ! كذا يف البيهقي " :فقد قال عقب احلديث كما يف " 
 -وإن كان خطأ أيضا ؛ فهو  -وهذا  " قال احلاكم : وإسناد هذا احلديث حسن " !وأما البغوي فقال :

" اجملموع  يف -عفا اهلل عنا وعنه  -بق قول النووي أقرب من الذي قبله . وأبعد عن الصواب من كل ما س
" حديث صحيح ، رواه مجاعة من احلفاظ وصححوه ، وممن نص على عقب احلديث :(  904/  3) " 

صحته احلافظ أبو عبد اهلل  حممد بن علي البلخي ، واحلاكم أبو عبد اهلل يف مواضع من كتبه ، والبيهقي ، 
قلت : وهذه جمازفة عجيبة من اإلمام النووي ما أحببتها له  نيد صحيحة : " !قطين من طرق نأساورواه الدار 

بعد طريق  -رمحه اهلل فإن الطرق اليت أشار إليها بعيدة عن الصحة بعَد املشرقني ، ال سيما وهي يف احلقيقة 
 يأيت .س عن احلسن عن أنس ، كما طريق واحد ؛ ألهنا كلها تدور على عمرو بن عبيد -أيب جعفر الرازي 

وهذا اصطالح خاص للنووي رمحه اهلل يف كثری من كتبه ؛ أنه يقول هذا القول يف احلديث الذي ليس له إىل 
صحابيه إال طريق واحدة ، جملرد أن له طرقاً إىل أحد رواته كما كنت بينت ذلك يف مقدمة حتقيقي لكتابه " 

فظ ابن حجر العسقالين ، فلریاجعه من شاء رایض الصاحلني ) ص   ي   ل ( مؤيداً ذلك ابلنقل عن احلا
عن عبد الوارث ، والدارقطين عن عبد  ( 143/  1) فهذه الطريق : أخرجها الطحاوي  لتحقيق.املزيد من ا

مرو بن عبيد ي وعالرزاق وقريش بن أنس مجيعاً عن عمرو بن عبيد ، ويف رواية عن قريش : ثنا إمساعيل املك
 وقال :كشف األستار (   - 215/  1) وهذه الرواية أخرجها البزار أيضاً يف " مسنده "  عن احلسن عن أنس.

" هكذا رواه إمساعيل وعمرو بن عبيد عن احلسن عن أنس ، ورواه حممد بن سریين وأبو جملز وقتادة عن 
غىن عن ذكره مرو يستأنس : أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قنت شهراً . وهؤالء أثبات ، وإمساعيل لني ، وع

 عيف احلديث ، كما يف " التقريب ".قلت : وإمساعيل ؛ هو ابن مسلم املكي ، وهو ض لسوء مذهبه ".
نه كان اهتمه مجاعة مع أ"  داعية إىل البدعة . قال احلافظ :وعمرو بن عبيد ؛ هو املعتزيل املشهور ، كان 

/  1)  بری "" التلخيص الك يث الرتمجة يفقلت : فُيتعجب منه كيف ذكر حديثه هذا شاهداً حلد عابداً ".
، وهو يعلم أن مثله ال يستشهد به لشدة ضعفه ! وكأنه استدرك ذلك على نفسه بعد أن ذكر أن (  249

" فصار ظاهر احلديث الصحة ،  عوف " بدل : " عن عمرو " ؛ قال :بعض الرواة غلط فقال : " عن 
 رأس القدرية ، وال يقوم حبديثه حجة " ! -عبيد  وهو ابن -وليس كذلك ، بل هو من رواية عمرو 

رواه البحار ، "  :(  135/  2) " جممع الزوائد "  قلت : وكذلك يتعجب من احلافظ اهليثمي حيث قال يف
فإن أحداً من األئمة مل يوثق إمساعيل املكي ؛ بل تركه مجع ، منهم اخلطيب يف " الكفاية  ورجاله موثقون " !

خرى وقد وجدت للحديث طريقاً أ بعضهم. عمرو بن عبيد ؛ فقد كذبه -بل شر منه  -له ، ومث(  332) " 
عجمه " أخرجها اإلمساعيلي يف " م نت مما ال يفرح به وال يتقوى هبا.مل أر أحداً من املخرجني ذكرها ، وإن كا

ري بن عبد السمن طريق وهيب بن حممد بن عباد ابن صهيب : أخربان حسني بن حكيم البصري : حدثنا 
قلت : وهذا إسناد ضعيف مظلم ؛ من دون أيوب مل  مد عن أنس به.الرمحن عن أيوب عن احلسن عن حم



138 
 

(  139/  2/  2)  أجد هلم ترمجة ؛ سوى السري بن عبد الرمحن ، فالظاهر أنه الذي يف " اتريخ البخاري "
؛ حجازي ، روى عن عباد بن محزة بن كسري بن عبد الرمحن  :(  232/  1/  2) و " جرح ابن أيب حامت " 

وذكر ابن أيب  .ومل يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً عبد اهلل بن الزبری ، روى عنه موسى بن يعقوب الزمعي " . 
يسرة علي بن م " احلسني بن حكيم البلخي ، روى عن سفيان بن عيينه ، روى عنه:(  91/  2/  1) حامت 

أن يكون هو هذا الراوي عن السري ، ويكون ) البصري ( حمرفاً من )  قلت : فيحتمل اهلمداين الرازي ".
هذا ؛ ولقد أنصف البيهقي بعض الشيء حيث  أو هو بصري بلدي . واهلل أعلم. البلخي ( ، أو العكس ،

ل املكي ، وال بعمرو بن " إال أان ال حنتج إبمساعي: ( 204/  2) قال عقب رواية إمساعيل وعمرو بن عبيد 
مث  سلم ،" وحلديثهما هذا شواهد عن النيب صلى اهلل عليه و  له :ولكنه أبعد النجعة حيث أتبعها بقو  .عبيد "

مث ساقها وادعى صحتها ، وقد رد ذلك عليه ابن الرتكماين يف " اجلوهر النقي  عن خلفائه رضي اهلل عنهم ".
فجر ية ما فيها القنوت يف ال" وأطال البحث فيه ، وعلى فرض الصحة فهي كلها شواهد قاصرة ؛ ألن غا

وليس ذلك موضع حبث أو شك ، وإمنا هو قوله : " حىت فارق الدنيا كما تقدم ، ولعل احلافظ ابن حجر 
:" وذكر له البيهقي شواهد فيها مقال " . وإمنا يصح أن (  151/  1) أشار إىل هذا كله بقوله يف " الدراية " 

من طريق حممد بن (  20/  41/  2) ملبىن : ما أخرجه الدارقطين يذكر له شاهدا من حيث املعىن ، وليس ا
 مصبح بن هلقام البزاز : حدثنا أيب : ثنا قيس عن أابن بن تغلب عن سعيد بن جبری عن ابن عباس قال :

ر الفجر ، مل يذك -كما ترى   -لكنه  ليه وسلم يقنت حىت فارق الدنيا "." ما زال رسول اهلل صلى اهلل ع
براهيم بن أيب إ " خالفه إىل ذلك الدارقطين عقبه بقوله : قاصر أيضاً مع وهاء إسناده ، كما أشارفهو شاهد 

نوت يف إن الق " : أشهد أين مسعت ابن عباس يقول :مث ساق إسناده إليه عن سعيد قال  حرة عن سعيد ".
         رواء "خمرج يف " اإل . لكن يف الطريق إىل إبراهيم مرتوك كما قال البيهقي ، وهوصالة الصبح بدعة "

 بن جبری وغریه عن ابن عباس أنه :كان ال يقنت يف. فاألوىل معارضته مبا صح من طرق عن سعيد (  431) 
،  33/  2) ، والطربي (  103/  3) وعبد الرزاق (  311،  305/  2) أخرجه ابن أيب شيبة  صالة الصبح.

ال  ه : كانوكذلك صح عن سعيد بن جبری أن يد صحيحة عنه.نأسان(  1 43/  1) ، والطحاوي  ( 35،  33
صحيحة  من طرق(  40/  2) ، والطربي (  311،  310/  2) أخرجه ابن أيب شيبة  يقنت يف صالة الفجر.

ويف  سعيد بن جبری عن القنوت ؟ فقال :" بدعة " .أيضا عنه . ويف رواية للطربي عن أيب بشر قال : سألت 
قلت : فلو كان الشاهد املذكور اثبتاً عن سعيد بن جبری وابن عباس ؛ لكاان كالمها  .لفظ :" ال أعلمه "

ناده قائماً ، فكيف وهو واه . وهذا لو كان إسل قاطع على بطالن الشاهد املذكورعمل به . فذلك دلي
ع فيه ضعف ، يوقيس بن الرب ه ؛ قال الذهيب يف " امليزان " :" ال أعرفهما ".؛ فإن حممد بن مصبح وأابمبرة

عمرو بن  وقد جاء عنه نقيض ما روى عنه هذان اجملهوالن ؛ فقال احلافظ ابن حجر عقب قوله املتقدم يف
اصم بن ععن " ويعكر على هذا ما رواه اخلطيب من طريق قيس بن الربيع  عبيد وطعنه يف حديثه :
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ال مل يزل يقنت يف الفجر ؟ فقإن قوماً يزعمون أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  : قلنا ألنس :سليمان
 وقيس وإن كان ضعيفاً لكنه مل يتهم يدعو على حي من أحياء املشركني.؛ إمنا قنت شهراً واحداً كذبوا:

ليه أن النيب صلى اهلل ع وروى ابن خزمية يف " صحيحه " من طريق سعيد عن قتادة عن أنس : بكذب .
ال س واضطربت ففاختلفت األحاديث عن أن على قوم.إذا دعا لقوم ، أو دعا وسلم مل يكن يقنت ؛ إال 

قلت : ويعكر أيضاً على حديث الرتمجة وما يف معناه : ما أخرجه الطرباين يف ) املعجم  يقوم مبثل هذا حجة.
رين ، كنت عند أنس بن مالك شهطريق غالب من فرقد الطحان قال : من ( 153/  249/  1) الكبری ( 

يف حديث (  143/  2) وغالب هذا ؛ مل أجد من ترمجه ، وكذا قال اهليثمي  فلم يقنت يف صالة الغداة.
 ) وقال النيموي : إسناده حسن ( !:(  132/  2) وأما قول املعلق على ) نصب الراية (  آخر له عن أنس.

تصحيح حديث بهم الشافعي بفهو حتسنٌي انتصاراً ملذهبه احلنفي ؛ نكاية مبخالفيه الذين انتصروا ملذه
، وهكذا يضيع احلق بسبب التعصب املذهيب ؛ واهلل تعاىل هو احملمود على أن عافاان منه ، ورزقنا الرتمجة

له يف زيد من فضحب السنة ونصرهتا ، والتعصُّب هلا وحدها ، فلل ه الشكر على ما أعطى ، وأسأله امل
بل  س له طريق تقوم به احلجة ،ومجلة القول : أن حديث الرتمجة منكر ال يصح ؛ ألنه لي اآلخرة واألوىل.

يه وسلم ) أنه صلى اهلل علخمالف ملا رواه الثقات عن أنس : بعضها أشد ضعفاً من بعض ، مث هو إىل ذلك
قنت يف الصبح شهراً ( . كما تقدم . ولفظ ابن خزمية :مل يكن يقنت إال إذا دعا لقوم أو على قوم ( . وله 

ديث أيب هريرة ، وإسناد كل منهما صحيح ؛ كما قال احلافظ شاهد من ح(  115) عنده يف ) صحيحه ( 
صب كما يف ) ن  -، وسبقه إىل ذلك ابن عبداهلادي ؛ فقال : يف ) التنقيح ( : (  159/  1) يف ) الدراية ( 

 ) وسند هذين احلديثني صحيح ، ومها نص يف أن القنوت خمتص ابلنازلة ( :: -(  133/  2) الراية ( 
ابن القيم يف ) زاد املعاد ( نأسلوب رائع وحتقيق متني . فلریاجع من شاء املزيد من العلم ،  وهو الذي نصره

فقال يف )  ؛ -لتقليد وهو من إنصافه وتنزيهه عن ا -وهو الذي انتهى إليه احلافظ ابن حجر الشافعي 
اء ذلك النوازل ، وقد ج) ويؤخذ من مجيع األخبار أنه صلى اهلل عليه وسلم كان ال يقنت إال يف الراية ( :

 نبيهات ( :) ت.يثه وحديث أنس املذكورين آنفاً صرحياً ؛ فعند ابن حبان عن أيب هريرة . . . ( . فذكر حد
موارد ، ومل يورده اهليثمي يف ) (  130/  2) أوالً : حديث أيب هريرة هذا عزاه البن حبان الزيلعيُّ أيضاً 

ث الرتمجة عزاه الزيلعي وغریه للحاكم يف ) كتاب األربعني ( له ؛ اثنياً حدي الظمآن ( فال أدري السبب !
إليه يف ) كتاب القنوت ( له ؛ وكرر ذلك يف موضع آخر أييت (  244) ا / وعزاه احلافظ يف ) التلخيص ( 

 اإلشارة إليه قريباً . فلعل احلاكم رواه يف كل ِّ من الكتابني املذكورين ، ويكون ذلك هو سبب االختالف يف
النقل عنه مرتبًة ، فالبيهقي نقل عنه التصحيح ، والبغوي التحسني كما تقدم ، فيكون التصحيح يف أحد 

 قال احلافظ : عزا اثلثاً : مث الكتابني املذكورين ، والتحسني يف الكتاب اآلخر ، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم .
) املستدرك ( للحاكم ! وليس هو فيه ،  هذا احلديُث بعض األئمة إىل مسلم ؛ فوهم ! وعزاه النووي إىل
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لشيخ أنه يف ، فظن اوإمنا أورده وصححه يف جزء مفرد يف ) القنوت ( ، ونقل البيهقي تصحيحه عن احلاكم 
 .) املستدرك (

رابعاً : تقدم حديث عمرو بن عبيد وإمساعيل املكي من رواية مجع ؛ منهم البزار ، فلما خرجه الشيخ 
يعزه ألمحد ؛ وألن هذا مل خيرجه من هذا الوجه ، وإمنا رواه من  قال :(  215/  1) عليه األعظمي يف تعليقه 

طريق الرازي اليت أخرجها البزار أيضاً ، وملا علق عليه األعظمي مل يعزه ألمحد ، فهذا خطأ أيضاً ، ظلمات 
 ذاك وابلعكس !ذا لبعضها فوق بعض ، والظاهر أنه انقلب عليه ختريج اهليثمي للحديثني ، فجعل ما هل

) آاثر  يدل على ذلك كتابه خامساً : النيموي املتقدم ذكره ، هو من كبار متعصبة احلنيفية يف اهلند ،
    ( الذي رد عليه العالمة احملدث حممد بن عبد الرمحن املباركفوري مؤلف ) حتفة األحوذي ( يف كتابهالسنن

يحه ا العلم الشريف ، وتضعيفه لألحاديث الصحيحة ، وتصح) أبكار السنن ( ، بني  فيه جهل النيموي هبذ
  .ض آتليفهاملشار إليه آنفاً يف بع. مثله األعظمي ؛ اتباعاً للهوى وتعصباً للمذهب لألحاديث الضعيفة

 "علَّمنا إذا دخل أحُدان اخلالَء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمىن" -133
 . منكر

بر اپی چپ تکيه می داد و اپی راست را ايستاده می  حاجت رفتيم،)به ما اید داد که اگر برای قضای 
 کرد(

السنن ، والبيهقي يف ))(  1109/  110/  3) أخرجه الطرباين يف )) املعجم الكبری ((  قال األلباين رمحه اهلل:
 مدج من بين؛ زعم أنَّ رجالً حدثه ابن عبد الرمحن من طريق َزَمَعة بن صاحل عن حممد(  51/  1) الكربى (( 

جاء سراقة بن مالك بن جشعم من عند ] النيب صلى اهلل عليه وسلم ، فقال : عت أيب يقول :قال : مس
: أما علَّمكم كيف خترون ؟ ! قال : بلى ؛  -كاملستهزئ   -علمنا [ رسول اهلل كذا وكذا . فقال رجل 

ظ الذي والسياق للطرباين ، واللف. على اليسرى ، وأن ننصب اليمىن والذي بعثه ابحلق ! أمران أن نتوكأ
وأعله (  201/  1) أعاله للبيهقي ، وما بني املعكوفتني سقط من )) املعجم (( واستدركته من )) اجملمع (( 

 احبنا الشيخ محدي السلفي بقوله :)) قلت : بل رجالن ملوتعقبه ص بقوله :)) وفيه رجٌل مل يسمَّ (( .
صاحل ؛  إحدامها : زمعة بنوأقول : فيه علتان أخراین : بد الرمحن وأابه.شيخ حممد بن ع (( . يعين :يسميا

واألخرى : شيخه حممد بن عبد الرمحن ، وهو املدجلي ؛ ذكره احلافظ املزي يف  ظ :)) ضعيف ((قال احلاف
يف  )) إسناده ضعيف (( وقالل احلافظ يف )) بلوغ املرام (( :شيوخ زمعة ، ومل أجد له ترمجة . ولذلك ؛ قا

 .ه ، ويف إسناده من ال يُ ْعَر (()) قال احلازمي : ال نعلم يف الباب غری  :( 103/  1) التلخيص احلبری (( )) 
 " ال يَ ْقَطُع الصَّالَة شيءٌ "  -135

 .منكر
 )هيچ چيز مناز را قطع منی کند(
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" السنن " و الدارقطين يف ،( 3133/  153/  3) أخرجه الطرباين يف " املعجم الكبری قال األلباين رمحه اهلل: 
من طريق عفری بن معدان عن سليم بن عامر عن أيب أمامة مرفوعا . قلت : وهذا إسناد (  313/  1) 

     ضعيف جداً ؛ آفته عفری هذا ؛ فقد اتفقوا على تضعيفه ، وقد بسط احلافظ ابن املزي أقوال جارحيه يف
ذيب التهذيب " للعسقالين ، وأورده الذهيب يف " " هتذيب الكمال " ، وهو ممن سقطت ترمجته من " هت

واية ابنه قلت : ونص قول أيب حامت يف ر  .ال أبو حامت : ال يشتغل حبديثه "الضعفاء " وقال :" ضعفوه . وق
" ضعيف احلديث ، يكثر الرواية عن سليم بن عامر عن أيب أمامة :(  31/  2/  3) عنه يف " اجلرح " 

له املعلق قلت : فمثله ال يصلح لالستشهاد به ؛ خالفا ملا فع له ، ال يشتغل بروايته ". أصل ابملناكری مما ال
على " زاد املعاد " كما سبقت اإلشارة إىل ذلك يف احلديث الذي قبله ، وكذلك فعل يف تعليقه على " شرح 

أنه (  12/  2) " ! ومل يكتف بذلك ؛ بل إنه نقل عن اهليثمي يف " اجملمع (  412 - 411/  2) السنة " 
!  ؟ حس ن إسناده وأقره ! وأغلب الظن أنه ال خيفى عليه أن ذلك من أوهام اهليثمي أو تساهله . فلم أقره

وهذا هو احلديث الثالث مما كان املعلق املشار إليه ذكره كشاهد حلديث  اجلواب يف قلب كل قارئ لبيب.
أما احلديث و  نكارة متنه أيضاً يف الذي قبله.سناده و الرتمجة من رواية أيب سعيد اخلدري الذي سبق بيان إ

الرابع الذي استشهد به ؛ فهو حديث الدارقطين عن أنس مرفوعاً مثل حديث الرتمجة : وسكت املومى إليه 
أيضاً ، فلم يتكلم عليه بشيء أيضاً ؛ مكتفيا ابد ِّعاء كونه شاهداَ . وال يصلح لذلك ؛ لضعف يف إسناده 

واحلافظ (  133 - 133/  2) ، والبيهقي (  313/  1) أخرجه الدارقطين  ، وإليك البيان :ونكارة يف متنه 
من طريق إبراهيم بن (  13) ص ابن املظفر يف " زایداته على مسند عمر بن عبد العزيز " البن الباغندي 

ن عبد اهلل عن صخر بمنقذ اخلوالين : ان إدريس بن حيي أيب عمرو املعروف ب  ) اخلوالين ( عن بكر بن مضر 
، سأنس :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صلى ابلنا : عنأنه مسع عمر ابن عبد العزيز يقولبن حرملة : 

صلى اهلل  اثً ( ، فلما سلَّم رسول اهللفمر بني أيديهم محار ، فقال عياش بن أيب ربيعة : سبحان اهلل ) ثال
طع قن اهلل ؟ " قال أان ای رسول اهلل ! إين مسعت أن احلمار ي" من املسب ح آنفاً : سبحاعليه وسلم قال :

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات من رجال " التهذيب " ؛ غری  الصالة . قال :" ال يقطع الصالة شيء ".
" صدوق ، سئل عنه أبو زرعة ؛ فقال : رجل :(  219/  1/  1) إدريس بن حيي هذا ؛ قال ابن أيب حامت 

وصحح له  .الصوفية عاقال سواه "" ما رأيت يف ني " . قال يونس بن عبد األعلى :املسلمصاحل من أفاضل 
أنه كان أحد األبدال ،   . وذكر(  111/  10) ؛ كما قال الذهيب يف " األعالم " (  211) تويف سنة احلاكم .

    تعليقه على الرتمذي يف وغفل عن هذا الشيخ أمحد شاكر ، فقال بشر احلايف يف فضله وأتََهلُِّّهِّ.كان يشبه ب
ولعله أراد الراوي عنه : إبراهيم بن منقذ ، فسبقه القلم ؛  ترمجة إلدريس هذا " !" ومل أجد :(  119/  2) 

فإن إبراهيم هذا عزيز الرتمجة ؛ فقد ذكره الذهيب يف " العرب " ، وتبعه ابن العماد يف " الشذرات " يف وفيات 
 ." هب ، وكان ثقةتويف إبراهيم بن منقذ اخلوالين املصري صاحب ابن و  " وفيها؛ قاال :(  215) سنة 
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، ووصفه فيه ب  " اإلمام احلجة اخلوالين أبو (  903/  12) وهذا خالصة ترمجته يف " سری أعالم النبالء " 
وغریهم ، قال أبو سعيد بن وذكر أنه روى عنه مجاعة من احلفاظ  حاق ، موالهم املصري العصفري ".إس

 -واهلل أعلم  -، ومل يطبع فيما علمت ؛ فهو اتريخ مصر "فالظاهر أنه يف كتابه "  ونس :" هو ثقة رضي ".ي
قت قدميا " كانت كتبه احرت ، وذكر السمعاين يف " األنساب "، مادة ) العصفري ( : عمدة الذهيب يف توثيقه
ثقات كما  جلملة ؛ فرجال هذا اإلسناد.قلت : وابوكان حيدث مبا بقي له من كتبه " ، وبقيت له منها بقية ،

تقدم ؛ ولكن منت احلديث منكر ؛ ملا سبق بيانه ، ويف هذه احلالة ال بد للباحث أن يربط علته نأحد رجاله ، 
/  1)  بانابن ح أن أوالهم هبا إمنا هو صخر بن عبد اهلل بن حرملة ؛ فإنه وإن وثقه -واهلل أعلم  -فأرى 
" صاحل " كما يف " هتذيب التهذيب " البن حجر ، ، وقال النسائي :(  254/  223) ، والعجلي (  433

وتبعه يف  :" وإسناده حسن " !(  133/  1) وكأنه وقف عند هذا التوثيق حني قال يف كتابه " الدراية " 
ه ، وقلد(  11 ) صذلك الشيخ الفاضل بديع الدين الراشدي يف تعليقه على " مسند عمر بن عبد العزيز " 

، ومل ينتبهوا مجيعا إىل أن التوثيق املذكور مما ال يقبل ، وخباصة عند (  99) ص املعلق احلليب على املسند 
 ذلك ؛ليس مشهورا ابلرواية ، ول تعارض األحاديث ؛ فإنه صادر ممن عرف بتساهله يف التوثيق يف راوٍ 

        يف  جلرح والتعديل " ، وقال الذهيبسكت عنه البخاري يف " التاريخ الكبری " ، وابن أيب حامت يف " ا
" قليل احلديث ، ال يكاد يعرف ، قال ابن القطان : جمهول احلال ال يعرف ، ما روى عنه غری يزان" :" امل

وهذا التعبری منه يعين أن توثيق من ذكران غری  " . وهلذا ؛ قال يف " الكاشف " :" وثق " !بكر بن مضر 
ابن حجر فيه يف  فظذلك من له ممارسة بتعابری الذهيب ودقته فيها . وكذلك قول احلاموثوق به ؛ كما يعرف 

  " مقبول " . يعين : أن التوثيق املشار إليه غری مقبول عنده ، وإال ؛ لقال فيه هو والذهيب :  " التقريب " :
مقدمته  أنه صرح يف. أو حنو ذلك من العبارات اليت تؤدي معناه ، ويؤكد ذلك ابلنسبة للحافظ " ثقة "

احلافظ الناجي  ويف نقل تلميذه يتابع ، وإال فلني ِّ احلديث ". مبقصوده بقوله : " مقبول " ؛ فقال : " حيث
لني عند  -ذه واحلالة ه -فلما مل يكن لصخر هذا متابع ، فحديثه  إن مل يتابع ؛ فلني ِّ احلديث ".عنه : " 

وأما قول ذاك  . " الفتح " كما تقدم ، وعبارته صرحية يف ذلكاحلافظ ، وهو الذي يتفق مع تضعيفه إایه يف
احلليب : إهنا توهم تضعيفه له ؛ فمن حتريف كالم العلماء ؛ إتباعاً هلواه ؛ فإن عبارته بعد أن ذكر أن حديث 

توهيم فأين ال قال :" ويف إسناد كل منها ضعف ". -منهم أنس  -لصحابة مساهم الرتمجة ورد عن مجع من ا
ن التوثيق بعد أن نقل ما سبق م -(  99ومن هتوُّر هذا الزاعم وجرأته على العلماء قوله ) ص  زعوم ؟!امل

 " ومل ينقل فيه غری ذلك ، فهو ثقة ، وليس كما قال يف " التقريب " : مقبول " ! : -عن ابن حبان وغریه 
نه مل كن من جهل هذا الزاعم وهتوره أكأن احلافظ ال علم عنده ابلتوثيق املذكور ، وهو إمنا نقله عنه ! ول

يفكر على األقل ملاذا مل أيخذ ابلتوثيق املذكور وهو العليم به ؛ ولو فكر لتبني له السبب ، وهو جهالة 
املوث ِّق هذا ، وتساهل املوث ِّقني له ، وقد سبقه إىل ذلك ابن القطان والذهيب كما سبق ؛ فإن من املعروف يف 
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هو ه اثنان فأكثر في إذا روى عنه واحد ؛ فهو جمهول جهالة عينية ، ومن روى عن" املصطلح " : أن الراو 
ابن القطان  -فلما مل يرو عن صخر غری بكر ، ومل يوثق بتوثيق معترب ؛ لزم احلفاظ املتأخرون  جمهول احلال.

ًعا يف يهم مججهل ذلك املغرور املشار إليه ؛ خطَّأ املعروَف يف املصطلح ، وملا -والذهيب والعسقالين 
األول : خمالفة هذا احلديث لألحاديث الصحيحة  ولقد جهل أمرين آخرين : شخص احلافظ العسقالين !!

 عن أيب ذر وغریه ؛ كما تقدم بيانه يف احلديث الذي قبله ؛ ففيها إثبات القطع .
يه ، وهو إل واآلخر : أنه صح عن أنس نفسه ما يوافق تلك األحاديث الصحيحة ، وخيالف ما نسبه صخر

 .املرأة((الصالة الكلب واحلمار و )) يقطع أيب بكر عن أنس أن النيب ? قال :ما روى شعبة عن عبيد اهلل بن 
ا ن: حدثنا حيىي بن حممد بن السكن : ثكشف األستار (   - 932/  231/  1) أخرجه البزار يف )) مسنده (( 

ن صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني ؛ غری ابقلت : وهذا إسناد . حيىي بن كثری : ثنا شعبة به 
 :(  10/  2) . وهلذا قال اهليثمي يف )) جممع الزوائد (( من شيوخ البخاري يف )) صحيحه (( السكن ، وهو

 .مصورة اهلند (  - 94) ص وأقره احلافظ يف )) زوائده (( لبزار ، ورجاله رجال الصحيح (( .)) رواه ا
 رئ بصریة بضعف هذه القصة اليت تفرد هبا صخر : معرفة أنه اضطرب يف إسناده .ولعله مما يزيد القا

ومرة قال : مسعت عمر بن عبد العزيز  فمرة قال : إنه مسع عمر بن عبد العزيز عن أنس ، كما تقدم .
د بأخرجه ابن الباغندي يف )) مسند عمر بن ع. عة املخزومي قال : . . . فذكرهحيدث عن عياش بن أيب ربي

: حدثنا هشام بن خالد : ان الوليد بن مسلم عن بكر بن مضر املصري عن صخر بن (  5/  13) العزيز (( 
قلت : وهذا منقطع أو مرسل ؛ ألن عمر بن عبد العزيز مل يدرك  هلل املدجلي قال : . . . فذكره.عبد ا

لم من عنعنة الوليد بن مسلم ؛ وهذا يقال إن س .(  19) عياش بن أيب ربيعة ؛ فإنه قدمی الوفاة مات سنة 
إذا عرفت هذا ؛ فقد أخطأ يف هذا احلديث عاملان فاضالن هلما وزهنما  كان يدلس تدليس التسوية.  فإنه

 أما األول ؛ فمن انحيتني : هلل ، والشيخ بديع الدين الراشدي.عندي ، ومها : الشيخ أمحد شاكر رمحه ا
)) وهذا إسناد صحيح ، إال أن  ل رواية الوليد بن مسلم :ل عقب كاألوىل : من حيث إسناده ، فإنه قا

، حممول على الرواية األخرى عن أنس، ولكنه  19عمر بن عبد العزيز مل يسمع من عياش ، فقد مات سنة 
ال ذكر  اية القصة ،وكأن عمر ملا مسعه من أنس صار يرويه مرة عنه ، ومرة يرسله عن عياش ، يريد بذلك رو 

ت : هذا احلمل مسلَّم لو صح اإلسناد عن عمر هبذا وهذا ، وهيهات ! فإن مدارمها على قل اإلسناد ((.
والعجب من الشيخ كيف يصحح هذه الرواية ، وهو يعلم أن الوليد بن مسلم  صخر ، وقد عرفت حاله .

ع م مدلس ، ويقول يف أحد رواة الرواية األوىل عن أنس : )) مل أجد له ترمجة (( ! كما سبق نقله عنه
رواية مث إذا كان الشيخ حيمل هذه ال ، وأن العلة احلقيقة هي من صخر !االستدراك عليه فيه ، فتذكر هذا 

؛ فكيف جيوز نسبة ذلك إليه مبثل هذا السند املعلل بصخر ، وقد  -وهي عن أنس  -على الرواية األوىل 
والناحية األخرى : أنه جزم بنسخ أحاديث قطع الصالة  فه بسند قوي كاجلبل ؛ كما سبق.صح عنه خال
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اليت تقدم بعضها ببيان ذكره متبجًحا به ! وحق له ذلك لو صح ؛ ولكننا نقول : أثبت العرش مث انقش ! ! 
أو : وهل يستقيم الظل والعود أعوج ؟ ! فإن ذلك البيان بناه على صحة احلديث ، وهيهات هيهات ! فقد 

ديث أنس حلناد منكر املنت ؛ ملخالفته لألحاديث الصحيحة يف القطع بصورة عامة ، و تبني أنه ضعيف اإلس
وأما الشيخ الراشدي حفظه اهلل ؛ فقد وافقه على الناحية األوىل ؛ إال أنه  .الصحيح فيه بصورة خاصة

نه جاء كاقتصر على حتسني إسناد احلديث إىل أنس ، وعلى الناحية األخرى أيًضا تلميًحا ال تصرحًيا ؛ ل
ث ) فهذا احلدي)قال يف آخر تعليقه عليه : -ليسه لتد -بعجيبة ؛ فإنه بعد أن صرح بضعف حديث الوليد 

يقول هذا وهو يرى أن مداره على راو واحد ، هو صخر بن عبد اهلل يف  من مجلة الشواهد يف الباب (( !
ديث (( بقوله )) ح ! إال أن يريد هذا احلديث ويف الذي قبله ، فقد جعل املشهود له شاهًدا ، وابلعكس

حديث عياش بغض النظر عن روايتيه واجلملة األخریة منه وهي : )) ال يقطع الصالة شيء (( ! فال يصح 
 االستشهاد به ؛ ألنه منكر ؛ كما تقدم حتقيق ذلك يف هذا التخريج . واهلل ويل التوفيق .

 "اقرأوا على مواتكم ) يس (" -150
 . ضعيف

 خود سوره يس را خبوانيد( )بر مردگان
    ، وأمحد(  919/  1) ، واحلاكم (  1443) ، وابن ماجه (  3121) رواه أبو داود قال األلباين رمحه اهلل: 

عن سليمان التيمي عن أيب (  1/  109،  2 - 1/  55) ، وعبد الغين املقدسي يف " السنن " (  23/  9) 
وقال املقدسي :" وهو حديث حسن قل بن يسار مرفوعا . عن أبيه عن مع -وليس ابلنهدي  -عثمان 
. مث إن فال يعر  ابن املديين ، وكذا أبوه ؛ فإنه قلت : كال ؛ فإن أاب عثمان هذا جمهول : كما قال. غريب "

/  9) ورواه أمحد  ( ، فأىن للحديث احلسن ؟ ! 133) يف إسناده اضطرااب ، كما كنت بينته يف " اإلرواء " 
رة سنام " البقه عن معقل بن يسار مرفوعا بلفظ : من رواية معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيمطوال(  21

ت ) اهلل ال إله إال هو احلي القيوم ( من حت القرآن وذروته ، ونزل مع كل آية منها مثانون ملكا ، واستخرجت
د اهلل قرؤها رجل يري، و ) يس ( قلب القرآن ، ال ي -أو فوصلت بسورة البقرة  -العرش ، فوصلت هبا 

مل ومن هذا الوجه أخرجه النسائي يف " ع فر له ، واقرأوها على مواتكم ".تبارك وتعاىل والدار اآلخرة إال غ
اليوم  يقه على " عملخمتصرا . ) تنبيه ( : وأما قول الدكتور فاروق محادة يف تعل(  1039) اليوم والليلة " 

فهو مردود عليه ، وليس هو من أهل  ح ( !ال ختلو من صحي" ويف فضل ) يس ( أحاديث والليلة " :
ول اإلمام ما وهناك قاالستقراء واالستقصاء يف هذا العلم ، فال يقبل قوله إال ابحلجة والدليل ، وال سي

 .املصدر السابق ، فاقتضى التنبيه كما كنت نقلته يف " وال يصح يف الباب شيء ". الدارقطين :
رانِّه  "  -151  "؟!أفَ َعْمياَوانِّ أنْ ُتما أَلْسُتما تُبصِّ
 منكر.



145 
 

 (آای مشا هر دو کور هستيد؟ آای مشا او را مني بينيد؟)
املصورة (  - 229 - 224/  2) أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي يف )) الكربى ((  قال األلباين رمحه اهلل:

ومن طريق غریه (  1513) ، ومن طريقه ابن حبان (  1522) وأمحد وغریهم ؛ كأيب يعلى يف )) مسنده (( 
، وابن سعد يف (  591/  400و  133/  302/  23) ، والطرباين يف )) الكبری (( (  1493) أيضاً 

ند كنت : أان وميمونة عمن طريق نبهان عن أم سلمة قالت :كلهم (  131 - 139/  3) الطبقات (( ))
 قال :ف -وذلك بعد أن ضرب احلجاب  -أم مكتوم يستأذن  ، فجاء ابنالنيب صلى اهلل عليه وسلم 

)) قوما (( . فقلنا : إنه مكفوف ال يبصران . فقال : . . . فذكره . وقال النسائي :)) ما نعلم أحداً روى 
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ جلهالة نبهان هذا  وأقره املزي يف )) التهذيب ((. عن نبهان غری الزهري (( .

بزایدة يف ختريج احلديث يف املوضع الثاين ، وإمنا (  1301،  1315) بينته يف )) اإلرواء (( ، كما كنت 
أعدت خترجيه هنا ألمرين . األول : أن بعض ذوي األهواء واملتشددين يف موضوع وجه املرأة وكفيها ، 

وغریه من  مذيالقائلني نأن ذلك منها عورة احتجوا هبذا احلديث ؛ مغرتين بتصحيح من صححه ؛ كالرت 
يف هذا يف تضع -وال تزال  -كانت حجيت لعسقالين من املتأخرين ! فأقول :املتقدمني ، وكاحلافظ ا

ائدة هامة يف  مث رأيت ف وأقره الذهيب يف )) الضعفاء ((.احلديث جهالة نبهان هذا ؛ كما صرح هبا ابن حزم ، 
ا : وتى ، فأحببت أن أسجلها هنا ؛ لعزهتكتاب )) شرح منتهى اإلرادات (( للشيخ منصور بن يونس البه

 )) وقال أمحد : نبهان روى حديثنين ذكر احلديث برواية أيب داود :بعد أ(  1/  3) قال رمحه اهلل تعاىل 
)) إذا كان إلحداكن مكاتب ؛ فلتحتجب منه (( . كأنه أشار إىل ضعف عجيبني : هذا احلديث . واآلخر :

احلديثني املخالفني لألصول . وقال ابن عبد الرب : نبهان جمهول ، ال يعرف إال حديثه ؛ إذ مل يرو إال هذين 
فائدة قلت : وهذه ال يح ؛ فاحلجة به الزمة . . . ((.برواية الزهري عنه هذا احلديث ، وحديث فاطمة صح

يف كتايب  الذي خرجت أحاديثه(  140/  2) قد ذكرها الشيخ البهويت يف كتابه اآلخر : )) منار السبيل (( 
حلديث . ذكرها مع ا)) إرواء الغليل (( ، وقد فاتين ذكرها يف التخريج ؛ ألن الذي نسخ األحاديث منه مل ي

فإن قيل : كيف قال ابن عبد الرب : )) ال يعرف إال برواية الزهري عنه (( ؛ وقد ذكر  ولكل أجل كتاب.
ن آل طلحة ؟قلت : نعم ؛ هو اتبع يف ذلك الب احلافظ له راوایً آخر عنه ، وهو حممد بن عبد الرمحن موىل

اَلًفا للبخاري يف " التاريخ "  ؛ فإنه مل يذكر غری الزهري ، وتبعه ابن حبان يف  ( 139/  2/  4) أيب حامت ؛ خِّ
، وهذا هو الصواب . وذلك ؛ ألن حديث املكاتب الذي أشار أمحد إىل إنكاره (  931/  9) " ثقاته " 

ا : طريق ومنه على الزهري عنه. ى نبهان موىل أم سلمة مدار طريقهث الرتمجة علبتعجبه منه ومن حدي
د بن لكن خالف قبيصة بن عقبة فقال : عن سفيان عن حمم عند أيب داود والبيهقي وغریمها.سفيان الثوري 

 عبد الرمحن عن مكاتب موىل أم سلمة يقال له : نبهان . . . فذكر احلديث .
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/  19) . فأسقط الزهري وجعل حمله حممداً هذا . قال البيهقي (  133/  3 9 2/  23) أخرجه الطرباين 
" وذكر حممد . بن حيىي الذهلي أن حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة روى عن الزهري قال :  :(  323

 وايةفعاد احلديث إىل ر  كان ألم سلمة مكاتب يقال له : نبهان . ورواه حممد بق يوسف عن سفيان عنه .
وىل أ -وهو الفرایيب  -قلت : ومما ال شك فيه أن ما رواه اجلماعة مع حممد بن يوسف هذا  الزهري ".

قبيصة ؛ ثقة يف كل  "ايته عن سفيان ؛ فقال ابن معني :ابلقبول من رواية قبيصة ، وخباصة أنه قد تكلم يف رو 
ظر " التهذيب " . ولذلك ؛ قال وقال أمحد حنوه . ان يان ؛ فإنه مسع منه وهو صغری ".شيء إال يف سف

ا حديثه يف مل خيرج البيهقي :" وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر لسماع الزهري من نبهان ، إال أن الشيخني
" الصحيح " ، وكأنه مل يثبت عدالته عندمها ؛ إذ مل خيرج من حد اجلهالة برواية عدل عنه ، وقد روى غری 

ي أنه عمث ذكر رواية قبيصة ، وقد عرفناك شذوذها . وذكر عن الشاف ". عنه إن كان حَمُْفوظًا . . .الزهري 
ل و إذا عرفت ما تقدم يتبني لك خطأ ق ن أهل العلم يثبت هذا احلديث "." مل أر من ارتضيت مقال :

" الكاشف " : " ثقة " ! ! ولعل األصل ! : " وثق " ؛ كما هي عادته فيمن  الذهيب يف ترمجة نبهان هذا من
خبتوثيقه ابن حبان ، ومل يكن روى عنه مجع من " الثقات " ، مثتفرد  : و الطابع إىلأ  احنرف ذلك على اَلنَّاسِّ

" ثقة " ؛ ألنه خمالف إليراده إایه يف " الضعفاء " وإقراره لتجهيل ! ابن حزم إایه . وقد وافقه على ذلك ابن 
مقبول " ؛ أي : إذا  "فظ يف " التقريب " ؛ فقال فيه :اعبد الرب ، َوَسَبَقُهَما البيهقي كما تقدم ، وتبعهم احل

/  3)  " ابلتقريب " . وقال يف " التلخيص " حلديث ؛ كما نصىب عليه ويف مقدمةتوبع ، وإال ؛ فهو لني ا
إذا تبني لك ما ذكران من التحقيق ؛ فال يهمنك تصحيح من صحح  :" وثق " ؛ أي : ال يوثق به.(  143

لتساهل عرف به كالرتمذي وابن حبان ، وإما لشبهة تعلق هبا ؛ كقول احلافظ يف " الفتح احلديث ؛ فإنه إما 
" وإسناده قوي ، وأكثر ما علل به انفراد الزهري ابلرواية عن نبهان ، وليست بعلة قادحة :(  333/  5) " 

ال ! وليس " ! كذا ق ؛ فإن من يعرفه الزهري ويصفه نأنه مكاتب أم سلمة ، ومل جيرحه أحد ؛ ال ترد روايته
خيفى على البصری أن وصف الزهري لنبهان مبا ذكر ليس له عالقة ابلتوثيق بوجه من الوجوه ُمْطَلًقا ، وهل 

هو إال كما لو قال : " عبد فالن ، أو " أخو فالن " ؛ بل و " ابن فالن " وحنو ذلك من األوصاف اليت ال 
د أمثلة  ! وكل من له معرفة هبذا العلم وتتبع لرتاجم الرواة جيتسمن وال تغين من جوع يف التعديل والتوثيق 

كثریة من هذا النوع ؛ مثل أيب األحوص موىل بين كعب ، و أيب عثمان ابن سنة اخلزاعي الكعيب ؛ فقد روى 
ری " مقبول " ؛ أي : غبل قال فيهما كما قال يف نبهان :عنهما الزهري ، ومع ذلك مل يوثقهما احلافظ ؛ 

وما أحسن ما قال ابن القطان يف أيب األحوص هذا يف "  توبع ! هذا هو مراده كما تقدم. إال إذامقبول 
" ال يعرف له خال ، وال قضى له ابلثقة قول الزهري : مسعت أاب : ( 2/  133 / 2) الوهم واإليهام " 

بن القطان رد يف قول اقلت : و  . وأقره الذهيب يف " امليزان ".األحوص حيدث يف جملس سعيد بن املسيب " 
مباشر على تقوية احلافظ حلديث نبهان بكالمه السابق ، وإن كان ابن القطان متقدمًا عليه يف الزمن ، ولكنه 
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حافظ ماهر نقاد ، فإذا كان الزهري إذا َحدََّث عن أيب األحوص وقد مسعه حيدث يف جملس ابن املسيب ؛ ال 
وىل أنه ال يلزم من وصف الزهري لنبهان نأنه مكاتب أم سلمة أنه يلزم منه أن أاب األحوص ثقة ؛ فمن ابب أ

علق على " امل ومما سبق ؛ تعلم خطأ جتويد إسناد احلديث من ا هو ظاهر ال خيفى على أهل النهى.ثقة ، كم
ظ احلاف يةوكأنه كان ُمَتأَث ًِّرا بتقو (  211 - 293/  1) مث يف تعليقه على " موارد اَلظَّْمآن " مسند أيب يعلى " ،

إلسناده غری مفكر فيما تقتضيه الصناعة احلديثية ، وكذلك فعل مجهور ممن ذهب إىل القول نأن وجه املرأة 
عورة ؛ كالشيخ التوجيري وغریه من املقلدين َحدِّيثًا َوفِّْقًها ! ولعلهم ظنوا ملا رأوا تصحيح من صححه ممن 

ى عطنهم ، وعدم درايتهم نأقوال املضعفني ، وعل سبقت اإلشارة إليه أنه ال خالف يف ذلك ، وذلك لضيق
 -رأسهم اإلمام أمحد مث البيهقي وابن عبد الرب ! ولعل بعضهم عرف ذلك مث جتاهله لغاية يف نفسه ، ومنهم 

؛ فقد صرح / الطبعة اخلامسة (  45) ص الشيخ عبد القادر السندي يف " رسالة احلجاب "  -مع األسف 
نأن إسناده صحيح ، ونقل كالم احلافظ يف تقوية إسناده ، وكالمه يف " هتذيب التهذيب " ، وكذا كالم 

املزي يف " هتذيبه " ، وليس فيها أكثر مما سبق بيانه : أنه روى عن نبهان حممد بن عبد الرمحن َأْيًضا ، وأنه 
يح ا احلديث وحديث املكاتب يف ترمجة نبهان وتصحبناء على ذكره هذ -وثقه ابن حبان ، وعزا إىل املزي 

أنه ثقة حيتج حبديثه ! وفيه حتميل لصنيع املزي ما ال يريده ؛ فإن كتابه خاص بذكر ما قيل  -الرتمذي هلما 
يف املرتجم من توثيق أو جتريح ، وليس أنه يذكر فيه ما يتبناه هو لنفسه ، أال ترى أن احلافظ كما حكى 

يانه ، والسبب بيف " اَلتَّْهذِّيب " مل يتبنه يف " التقريب " فلم يوثقه فيه ؛ بل لينه كما تقدم توثيق ابن حبان 
: اآلخرنني ذكرت آنًِّفا أحدمها. و هذا ؛ وإمنا نسبت املذكور إىل جتاهل علة احلديث ألمرين اث هو ما ذكرته !

ب ابن الرتكماين  بد أنه رأى تعق، وهناك ال(  52 - 51/  3) أنه عزا احلديث للبيهقي ابجلزء والصفحة 
 " قلت : يف سنده نبهان ، سكت عنه البيهقي هنا ، وقال يف ) أبواب املكاتب ( :للبيهقي بقوله :

" صاحبا ) الصحيح ( مل خيرجا عنه ، وكأنه مل يثبت عدالته عندمها . . . . ( إىل آخر كالمه املتقدم منا ، 
األبواب املشار إليها ،ووقف على من ينبهه إن كان َغافِّاًل على كون  وإذ األمر كذلك ؛ فال بد أنه رجع إىل

نبهان مل يصح أنه روى عنه غری الزهري ، وأنه لذلك جمهول عند البيهقي ، فكان عليه أن يبينه وال يكتمه ، 
وهو أنه  ،يس آخر أرجو أن ال يكون بقصد منهوقد وقفت له على تدل وأن جييب عنه إن كان لديه جواب !

 : -عن املزي طَْبًعا  -ملا نقل عن املزي احلديثني اللذين أحدمها هذا واآلخر حديث املكاتب ؛ قال 
وكل من قرأ هذا التخريج ال يفهم منه إال  ى . انتهى كالم اإلمام املزي "." وأخرجه النسائي من وجوه أخر 

وال  كذلك ، وال هو قصد النسائيأن له طُُرقًا أخرى عن غری نبهان يتقوى هبا ! والواقع يشهد أنه ليس  
وه فإذن ؛ هذه الوج. نسائي من وجوه أخر عن الزهري "" وأخرجه ال؛ فإن متام كالم النسائي عنده : املزي

اَلًفا ملا رمى إليه حبذفه زایدة " عن الزهري " !  مدارها على الزهري عن نبهان ، فال تعطي للحديث قوة ؛ خِّ
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ا ! منا وقع منه َسْهًوا ، ولكين رََأيْته قد أعادها مرة أخرى يف الصفحة ذاهتوكنت أود أن يكون حذفه إایها إ
د وقفوا أو من غریه من املقلدين أن يكونوا ق -وهذا بعض ما فعل  -مث إنين ال أستبعد منه . واهلل املستعان

عقب احلديث :" وهو حديث خمتلف يف (  990/  1) " ل احلافظ يف مكان آخر من "الفتحعلى قو 
فإن فيه تَ ْنبِّيًها َوَحافًِّزا على معرفة أسباب اخلالف ، مث اختيار ما هو أقرب إىل الصواب ، وهذا ما  .صحته"

نكر واآلخر : أن احلديث مع ضعف إسناده ، م. هذا هو األمر األول. دده إبعانة اهلل تعاىل وتوفيقهأان يف ص
القها من اك بن قيس رضي اهلل عنهما يف قصة طيف متنه ؛ لُِّمَخاَلَفتِّهِّ حديث فاطمة بنت قيس أخت الضح

زوجها ، و فيه :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمرها أن تنتقل إىل أم شريك ، مث أرسل إليها : إن أم شريك 
فانطلقت  ك ،أيتيها املهاجرون األولون ، فانطلقي إىل ابن أم مكتوم األعمى ؛ فإنك إذا وضعت مخارك مل ير 

 .(  1304) وغریه ، وهو خمرج يف " اإلرواء " (  151/  4) رواه مسلم  . إليه . . . احلديث
األول : إذنه صلى اهلل عليه وسلم لفاطمة نأن تقضي عدهتا عند ابن هو خمالف حلديث نبهان من وجهني :ف

 أم مكتوم . ويف حديث نبهان أنه قال ألم سلمة وميمونة حني دخل ابن أم مكتوم : " قوما " !
هان : " بأن إذنه صلى اهلل عليه وسلم هلا يستلزم جواز نظرها إىل ابن أم مكتوم ، ويف حديث نواآلخر : 

" ويباح المرأة نظر من رجل :(  1/  3) ولذلك ؛ قال يف " شرح منتهى اإلرادات " . ألستما تبصرانه ؟ ! "
"   ائشة :يث ( . وقالت عإىل غری عورة ؛ لقوله صلى اهلل عليه وسلم لفاطمة بنت قيس . . . ) فذكر احلد

 كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يسرتين بردائه وأان أنظر إىل احلبشة يلعبون يف املسجد " . متفق عليه .
 .على النساء ؛ لئال ينظرن إليهم "وألهنن لو منعن النظر ؛ لوجب على الرجال احلجاب كما وجب 

وحديث  "ونقله عنه ، مث قال : -كما تقدم  -ایه مث ذكر حديث نبهان وتضعيف أمحد وابن عبد الرب إ
،  مفاطمة صحيح ، فاحلجة به الزمة . مث حيتمل أن حديث نبهان خاص نأزواج النيب صلى اهلل عليه وسل

 قلت : وهذا اجلمع إمنا يصار إليه لو صح احلديث ، وإذ ال ؛ فال .. بذلك قال أمحد وأبو داود "
حيح ! وكم هلما أنه حديث ص ابن كثری " : احللبيان ؛ زاعمني تصرا " تفسری) تنبيه ( : لقد أورد احلديث خم

من مثل هذا التصحيح الذي ال يشهد له علم احلديث وال فقهه ، وإن كان هلما هنا عذر وإمنا هو التقليد ، 
ديب  أ دومثلهما ذاك احلائر املتفقه املسمى حمم  جاهل ! ولكن ال يسعه إال ذلك !ومعلوم أنه ال يقلد إال

 :(  132) ص يف اإلسالم " ! فقد زاد عليهما أنه قال عقب احلديث  كلكل يف كتابه : " فقه النظر
أن رَُجاًل أعمى دخل على  وطأ " لإلمام مالك رضي اهلل عنه" وهذه القصة تؤيدها رواية أخرى يف " امل

الت : لكين ه وهو ال ينظر إليك ؟ قَعائَِّشة رضي اهلل عنها ، فاحتجبت منه . فقيل هلا : ملاذا حتتجبني من
 -قلت : وهذا كذب على " موطأ اإلمام مالك " رمحه اهلل ؛ فإنه ليس فيه يَقِّيًنا ؛ فقد قلبته  أنظر إليه " !

صفحة صفحة ، ودققت فيه َحدِّيثًا َحدِّيثًا َوَأثَ ًرا َأثَ ًرا ، فلم أجد َلُه َأثَ ًرا ! بل وال أظن أن له َأْصاَل  -للتأكد 
يء من دواوين السنة اليت تروي األحاديث واآلاثر ابألسانيد ، وميكن أن يكون املؤلف نقلها من بعض  يف ش
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ذا َاأْلَثَر قد مث رأيت ه هلا وال خطام ! واهلل املستعان.كتب املتأخرين اليت تَ ْروِّي من الرواایت ما ال سنام 
" وروي عن مالك : واحتجبت عائشة قال :ف(  2/  13) ق ذكره ابن القطان يف " النظر يف أحكام النظر " 

افظ هو ظاهره ، وحنوه قول احل فهذا يعين أنه ليس يف " املوطأ " كما أعمى . . . " إخل. رضي اهلل عنها من
رف حم " وعند مالك . . . " . ولعل قوله : " وعند " ا نقلته عنه آنًِّفا من التوثيق :" التلخيص " عقب م يف

 .من : " وعن ". واهلل أعلم
ل: وما بينهما رسوٌل. قي ه كما تَ َقُع الَبهيمُة؛ وليكنْ اال يَ َقَعنَّ أحدُكم على امرأتِّ " -152

 ": الُقْبلُة والكالمالرسوُل؟ قال
 .منكر

اسطه)رسول( و هيچ يک از مشا نبايد اب مهسر خود مانند چهار اپاین آميزش کند، بلکه ابيد بني مشا دو ات )
 (ابشد، پرسيدند واسطه)رسول ( چيست؟ فرمود بوسيدن و گفت گوی

العراقي يف  ؛ كعادته، فقالهكذا دون عزوٍ ( 90/ 2)أورده الغزايل يف )اإلحياء" قال األلباين رمحه اهلل: 
يدي يف وأقره الزب " من حديث أنس ، وهو منكر". "رواه أبو منصور الديلمي يف "مسند الفردوس"خترجيه" :
خرجه وأقول : أ قبله السيوطي يف "اجلامع الكبری"وقد ذكره بتمامه كما أييت.، ومن  (9/332)"شرحه " 

حدثنا علي بن داود الَقنطري : حدثنا سندي بن طريق جعفر بن حممد السَّافادي : من( 3/14) الديلمي
 : َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ لَّى اهللَُّ ل : قال رسول اهللَِّّ صَ أخربين عمر بن شاكر عن أنس قاقة :سليم : حدثنا عمرو بن صد

اماً ؛ فال يهيئ الرجل ألخيه طع ال يعزف له امساً وال كنية. وأن"ثالثة من اجلفا : أن يواخي الرجل الرجل ؛ ف
 لىعيرسل رسواًل : املزاح والُقَبل ؛ ال يقع أحدكم  وأن يكون بني الرجل وأهله وقاع !؛ من غری أنجييبه . 

قال ابن  :األوىل : عمر بن شاكر ت : وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:قل أهله مثل البهيمة على البهيمة ".
مرو عنه عوالراوي  احلديث ، يروي عن أنس املناكری". "سألت أيب عنه؟ قال : ضعيف:( 3/119)أيب حامت 

 .عنه ؛ فقال : شيخ صدوق"قال :"سئل أيب  : -والتصحيح من "اجلرح "، و  ،ووقع يف األصل "عمر" -
الثالثة : جعفر بن حممد السافادي ، حرف السني املهملة  .كذا األصل ابإلمهال، ومل أعرفه  .الثانية : سدى
 "األ يف املصورة من األصل ، وميكن أن يكون )اهلافادي( ابهلاء . ومل أجد هاتني النسبتني غری واضح يف

واحلديث من األحاديث الكثریة الضعيفة واملنكرة اليت  .اً اللباب " ، وال عرفت الرجل أيضنساب" و "
 ، مع علمه حبكم العراقي عليه ابلنكارة!( 103)ص حممد أديب كلكل "فقهه "  سسود هبا املسمى ب 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم عن الر "-153 ؟ قال: رِّضُ جل مل حُيجَّ؛ َأَوَيْسَتقْ سألت رسوَل اهلل َصلَّى اهللَّ  " الللحج ِّ
 .أصل له مرفوعاً ال 

)از رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم در مورد کسی که حج نکرده سوال کردم که آای برای حج، قرض  
 کند؟فرمود نه(
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وقال :" رواه  (140 -1/135)ابق يف كتابه "فقه السنة" أورده هكذا سيد سقال األلباين رمحه اهلل: 
 من السيد ، أو ممن قد يكون نقله عنه :وهذا خطأ فاحش مزدوج ؛ ال أدري إذا كان  البيهقي" !

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم !رفعه إىل النيب َصلَّ  -وهو أسوؤمها  -األول :  ي! فإمنا رواه هبذا واآلخر : عزوه للبيهق ى اهللَّ
أخربان سعيد بن سامل عن سفيان :( 2/55)اهلل يف كتابه "األم " فقال  ياق موقوفاً اإلمام الشافعي رمحهالس

ُ َعَلْيهِّ صاحب النيب َصلَّ  اهلل بن أيب أوىف عبد عن طارق بن عبد الرمحن عن الثوري  أنه قال :  َوَسلَّمَ ى اهللَّ
( 33ص )وهكذا هو يف "مسند اإلمام الشافعي "  حيج ؛ أيستقرض للحج ؟ قال : ال.سألته عن الرجل مل 

ن والظاهر أن الناقل أو السي د توهه أفأقول :  .(234/ 1)والسنن" للبنا الساعايت  و"ترتيب مسند الشافعي
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  ضمری؛ )أنه قال( يعود إىل ابن  املذكور مَ أيب أوىف! وأن ضمری : )سألته( يعود إىل النيب َصلَّى اهللَّ

 هكذا : )عن طارق بن عبد الرمحن -وكل ذلك خطأ ، ولو أن الرواية كانت بدوهنا  يف اجلملة املعرتضة،
افعي ثقات مث إن رجال إسناد الش  يقع الوهم إن شاء اهلل تعاىل.؛ مل -بن أيب أوىف أنه قال ...( عن عبد اهلل 

 : قال احلافظ : "صدوق يهم" . -القداح  وهو –رجال الشيخني ؛ غری سعيد بن سامل 
يستقرض  أل عن الرجلأوىف يس فيان عن طارق قال : مسعت ابن أيبقلت : وقد اتبعه وكيع فقال : عن س

 فاًء " .و  نقول : ال يستقرض إال أن يكون له"يسرتزق اهلل ، وال يستقرض . قال : وكنا  وحيج ؛ قال :
ذي الفرق بينه وبني اللفظ ال متنه أمت ، فتأمل أيها القارئ كموإسناده صحيح و ( 4/333)أخرجه البيهقي 

 ه !!يا له من خطأ ما أفحشابن أيب أوىف ، ف مع اتفاق اللفظني على إيقافه علىعزاه السي د إليه ، 
السنة" من األخطاء  فقه َعَلْيهِّ َوَسلََّم يف "ولقد افرتضت قبل هذا التحقيق أن يكون رفعه إىل النيب َصلَّى اهللَُّ 

ىل طبعة قدمية سنة إ -احتياطأ  -فرجعت أتريخ(  دون –)دار الكتاب العريب ت منها املطبعية يف الطبعة اليت نقل
 . واهلل املستعان.خلطأ فيها بعينهفرأيت ا االستقامة، : مطبعةه (  1332)

 "أكثُر أهلِّ اجلنةِّ الُبْلهُ " -154
 .ضعيف

 بيشرت اهل هبشت ابلهان و انخبردانند()
 - 411/ 2) ، والبزار يف "املسند" (121/ 4)أخرجه الطحاوي يف "مشكل اآلاثر" قال األلباين رمحه اهلل: 

، وكذا ابن ( 1313/ 2/121)"الشعب "  ، وعنه البيهقي يف( 3/313)، وابن عدي يف "الكامل " الكشف(
،  (12/103)( ، وابن عساكر 1313والبيهقي أيضاً ) ،( 2/492/1995)اجلوزي يف "العلل املتناهية" 

 كلهم من طريق سالمة بن روح عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس قال : قال(3/303)والذهيب يف "السری" 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم : ... فذكره . وقال الرسول اهلل َصلَّى ا هبذا اإلسناد، "منكر  :-والعبارة له  -بزار وابن عديهللَّ

؛ سالمة"، وفال الذهيب يف "امليزان" و "املغين يف الضعفاء" :وأقره ابن اجلوزي مل يروه عن عقيل غری سالمة".
 له :وضعفه احلافظ يف "التقريب " بقو .وقال أبو زرعة : منكر احلديث"  قال أبو حامت ؛ يكتب حديثه ،



151 
 

 ، وقد عزاه للبزار وحده . (402و 10/214و  3/35)وبه أعله اهليثمي يف "اجملمع "  "صدوق له أوهام ".
نا عمرو ابن عيسى اخلشاب قال : ث هبا لشدة ضعفها، تفرد هبا أمحد وروي احلديث من طريق أخرى ال يفرح

دخلت " املنكدر عن جابر مرفوعاً بلفظ : الثوري عن حممد بن عنأيب سلمة : ثنا مصعب بن ماهان بن 
 وعنه ابن -،  (1/151)، وكذا ابن عدي  (2/129/1311)أخرجه البيهقي  ". اجلنة فإذا أكثر ...

وابن عساكر يف "اتريخ  ، (1/ 239)ق ، وأبو بكر الكالابذي يف "مفتاح املعاين " ( 1993)اجلوزي أيضاً 
وتبعه ابن اجلوزي  -"منكر هبذا اإلسناد ". وقال ابن عدي ، وقال البيهقي :( 12/349/2)دمشق" 

لمة س خر يرويها اخلشاب عن عمرو بن أيب"ابطل هبذا اإلسناد ، مع أحاديث أ: -ذهيب والعسقالين وال
. "كذاب حدث نأحاديث موضوعة". وقال ابن طاهر :"كذاب يضع احلديث " بواطيل ". وقال سلمة :

تلف : هذا خم قلت شاهني : تفرد به مصعب بن ماهان "."قال ابن :ساكر بعلة أخرى فقالأعله ابن عو 
 .ری اخلطأ""صدوق عابد كثاحلافظ يف "التقريب " :  أمحد خریاً ، ووثقه غریه، وقال ، وقد أثىن عليهفيه

عض يف بوقد روي احلديث مرسالً ، وزاد  شاب املتهم أوىل. واهلل أعلم.قلت : فإعالل احلديث ابخل
عليقي على خمرج يف تويف إسناده ضعيف ، ومن مل أعرفه . وهو  ."وأعلى عليني ألويل األلباب " الرواایت :

 ، ورددت فيه على قول الشيخ أمحد شاكر رمحه اهلل : (939 - 933)ص الطحاوية"  "شرح العقيدة
قب ل هذا والبزار يقول عيقاوكيف يصح أن  نه ال أصل له "! فراجعه إن شئت."وجمموع ما قيل فيه : أ

 : -املسلمات  بعد أن ساقه إبسناده مساق -حاوي " لو صح ؛ كان له معىن" . وقال الطاحلديث :
: هم  صحيح ، ف  : )البله( املرادون فيه يب عمران ؟ فقال يل : معناه معىن"فذكرت هذا احلديث ألمحد بن أ

 نقص العقل ابلبله " ؟! ممن به حمارم اهلل تعاىل ؛ ال من سواهم البله عن
 "، وَأْرَوُح للقلبِّ للحم ؛ فإنه أطَهُر، وأسرَُع نبااتً  اْختِّنوا أوالدكم يوَم السابعَ " -159

 موضوع .
ها را سريع نتر است و رشد و پرورش آ)فرزندانتان را در روز هفتم ختنه کنيد. اين برای آانن هبرت و اپکيزه

 و ابعث فراخی قلب است( خواهد کرد
: ابن أمحد بن عامر من طريق عبد اهلل( 1/41)" أخرجه الديلمي يف "مسند الفردوسقال األلباين رمحه اهلل: 

َي لعن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن ع حدثنا أيب : حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن أبيه ي َرضِّ
ُ َعْنُه مرفوعًا. روى عن "أمحد هذا، قال الذهيب يف "امليزان " :ضوع ، آفته عبد اهلل بن قلت : وهذا مو  اهللَّ

وقال عقب  ،وأقره احلافظ يف "اللسان " ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه ".آابئه نسخة موضوعة ابطلة ، 
ت قلت : وقد اتبعه داود بن سليمان اجلرجاين ؛ مسع وك "."ابن عامر مرت احلديث يف "الغرائب امللتقطة " :

 .(32/2ق ) أخرجه أبو عثمان البحریي يف "الفوائد" به . وزاد احلديث اآليت بعده. علي بن موسى الرضا ...
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"كذبه حيىي بن معني ، ومل يعرفه أبو عامر هذا أو أسوأ ، قال الذهيب :قلت : وداود هذا حاله كحال ابن 
 يثحادمث ساق له أ خة موضوعة عن علي بن موسى الرضا".نس ، وبكل حال فهو شيخ كذاب، له حامت

 واحلديث عزاه السيوطي يف "اجلامع الكبری ، أليب حفص عمر بن عبد اهلل بن لوائح الوضع عليها ظاهرة.
 ، وسكت عنه كغالب عادته!زاذان يف "فوائده" والديلمي فقط

ال  ، سبحان احلي الذيالقيوم حان القائم الدائم، سبحان احلي: سبمن قال كل يوم مرة" -151
لي ِّ لروح، سبحان ريب الع، رب املالئكة واسبوح قدوس وحبمده، وت، سبحان اهلل العظيممي

 ان!()اذکار رمض"، أو يُ َرى لهمَيُت حىت يَ َرى مكانه من اجلنة ، ملسبحانه وتعاىل األعلى،
 .موضوع

 القيوم، سبحان احلي الذي ال سبحان القائم الدائم، سبحان احلي هر کس اين دعا را يک ابر خبواند:)
بحانه س سبوح قدوس، رب املالئكة والروح، سبحان ريب العلي ِّ األعلى، اهلل العظيم وحبمده،ميوت، سبحان 

 ، منی مرید مگر آنکه مکان خود را در هبشت می بيند ای به او نشان می دهند(وتعاىل
 :الغساينابن هشام  من طريق إبراهيم (233/4)" أخرجه ابن عساكر يف "اتريخ دمشققال األلباين رمحه اهلل: 

 -هذا موضوع ؛ آفته أابن هذا نبأان شهاب بن خراش احلوشيب عن أابن عن أنس ... مرفوعاً . قلت : و 
اين أيضاً : والغس بعضهم، وتقدمت له أحاديث كثریة. وكذبه، ، وهو مرتوك اتفاقاً -يب عياش : ابن أوهو

ع اجلامواحلديث أورده السيوطي يف " .سلم منه، فإن سلم من أابن ؛ فلن يوأبو زرعة، كذبه أبو حامت مرتوك
 .ب " ، وابن عساكر عن أابن عن أنس" الرتغي الكبری" من رواية ابن شاهني يف

 "لو ُوزَِّن إمياُن أيب بكٍر إبميانِّ أهلِّ األرضِّ ، َلَرَجحَ " -153
 .منكر

 شد( اببيشرتبسنجند، اميان او را  عنه به اميان خلق روى زمني رضى اهلل   بو بكر صديقااميان  اگر)
"اتريخ دمشق" ومن طريقه ابن عساكر يف( 4/201)أخرجه ابن عدي يف "الكامل" قال األلباين رمحه اهلل: 

 أيب عن انفع عن ابن عمر... مرفوعاً . عبد العزيز بن أيب رواد : أخربينعن عبد اهلل بن ( 5/253/1)
 :( 2/235)"له أحاديث ال يتابعه أحد عليها". وقال العقيلي يف ترمجة عبد اهلل هذا، وقال : أورده ابن عدي

 ابن اجلنيد : . وقالن يقيم احلديث". وقال أبو حامت:" أحاديثه منكرة"، ليس مم"أحاديثه مناكری غری حمفوظة
وقال: ( 343 - 3/343)وأما ابن حبان ، فذكره يف "الثقات"  اوي شيئاً ، حيدث نأحاديث كذب "."ال يس

قد توبع : فقال و  بعض املناكری". ويف روايته عن إبراهيم بن طهمان ديثه إذا روى عن غری أبيه ،"يعترب ح
ه .أخرجه قال : ثنا عبد العزيز بن أيب رواد ... ب مان القرشي : ثنا رواد بن اجلراحعيسى بن عبد اهلل بن سلي

مث  ث".ضعيف يسرق احلدي": بقوله فيه ترمجة عيسى هذا ، وصدَّر ترمجته يف( 210 - 9/295)ابن عدي 
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 "كتب عنه الناس ، والضعف على حديثها آخرها ، مث ختم ترمجته بقوله :ساق له أحاديث منكرة ، وهذ
ن مسلم، عن الوليد ب قلت : وبعض تلك األحاديث من روايته ذكرت". ، وليس له من احلديث غری ماني ِّ ب

عساكر"  ، وله يف "اتريخ ابن( 1333)"الربكة مع أكابرهم " ، وهو خمرج يف "الصحيحة"  ومنها حديث
ارقطين ن احلاكم قال عن الد"اللسان" أ اكریه، وخباصة أن احلافظ ذكر يفمتابعون ، فال ينبغي عده من من

طين فهو يف رقوأقول : أما توثيق الدا وخرج حديثه يف "صحيحه" ! "ثقة". وذكره ابن حبان يف "الثقات"،
سليمان رغاث ، أبو موسى  "عيسى بن عبد اهلل بن:( 123/141)طين "، ونصه فيه"سؤاالت احلاكم للدارق

واملرتجم قد وصف ب  : )القرشي( وب  : )العسقالين( أيضاً عند ابن عدي ، وكذا يف "اتريخ بغداد"  ، ثقة".
داد ، ومسع بدمشق وغریها الوليد بن "سكن بغ، وقاال :(14/13)خ دمشق" أيضاً ، و"اتري( 11/119)

 ومل يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً . فأخشى أن يكون غری ذاك الذي وثقه ". مسلم ورواد بن اجلراح ...
ر الربقاين وبينه أبو بك هو من أعرف الناس نأقواله، بينه، و ، وإال، مل خيف ذلك على اخلطيب الدارقطين

 ابن عساكر حمدث الشام . واهلل أعلم. بعد أن خيفى ذلك علىذلك من املستوغریه من احلفاظ ، وك
يسمى هبذا  "ثقات ابن حبان" من فظ وهم يف ذلك، فإنه ال يوجد يفوأما توثيق ابن حبان إایه فأعقد أن احلا

"عيسى بن عبد اهلل : (3/222) العسقالين( ، وإمنا فيه سى بن عبد اهلل بن سليمان القرشياالسم : )عي
ك ذكره كذلو أورده يف )أتباع التابعني( . نه الوليد بن مسلم".يروي عن أيب طوالة ، روى عاألنصاري 

 : (9/293)ولعله الذي يف "كامل ابن عدي"  وكناه ب  : )أيب موسى(. (3/2/335)البخاري يف "التاريخ" 
ث ، بعضها من يمث ساق له أحاد "عيسى بن عبد اهلل بن احلكم بن النعمان بن بشری أبو موسى األنصاري".

وعامة ما "وساق له أحاديث أخرى عن غری انفع، مث قال:. عمر ليد بن مسلم عنه عن انفع عن ابنرواية الو 
أحاديث ابن  ، وساق له حديثاً من( 2/121)وهذا قد أورده ابن حبان يف "الضعفاء" يرويه ال يتابع عليه" .

دري هل هذا قلت : فال أ به ". ابع عليه ، وال حيتجعدي املشار إليها ، وقال: شيخ يروي عن انفع ما ال يت
  -ة دوعنه الوليد بن مسلم أم غریه ، ألنه من طبقة واح  "الثقات" بروايته عن أيب طوالةهو الذي ذكره يف

بله ، فإنه متأخر عن هذا . فليس هو األنصاري الدمشقي البغدادي الذي ق ؟ وأایً ما كان : -كما ترى 
رفه اآلن . "صحيحه" ، فلم أع ظ يف ترمجة الدمشقي البن حبان يفحلديث الذي عزاه احلافوأما ا أعلم. واهلل

 حني" من غری طريقه ، وهو خمرج يفوهو يف "الصحي يف حترمی اخلمر ، (9334)"صحيحه" مث رأيته يف 
 نرواد بومجلة القول : أن عيسى بن عبد اهلل بن سليمان القرشي الراوي عن  .( 43 - 3/42)"اإلرواء" 

عنه مجع من  احلال ، فقد روى الذي عناه الدارقطين ، فهو جمهولاجلراح هذا احلديث مل يتبني يل أنه الثقة 
إين رأيته يف ، ف مث أتكدت من كونه هو الذي وثقه الدارقطين "اتريخ بغداد" و "اتريخ دمشق". الثقات يف

يف، ضع اح أوىل ، فإنهبشيخه رواد بن اجلر  ، فإعالل حديثه هذا (123/141)للدارقطين" "سؤاالت احلاكم
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نَأَخَرة ،  "صدوق اختلطناكری ، ُضع ِّف ". وقال احلافظ :"وثقه ابن معني ، له مقال الذهيب يف "الكاشف":
 من أجل ذلك ضعَّف ابن عساكر احلديث ، فقال عقبه: َحدِّيثِّه عن الثوري ضعف شديد". فرتك ، و يفِّ 

من ( 1/15/31)مث أخرجه هو والبيهقي يف "الشعب"  ظ عن عمر قوله".غريب ، وإمنا حيف "وهذا مرفوع
 عن حممد بن جحادة عن سلمة بن ُكهيل عن هزيل بن شرحبيل قال: قال عمر طرق عن ابن شوذب

قات رجال ث ، رجالهت وهذا إسناد صحيحلق فذكره موقوفاً عليه. ابن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه : ...
ياء" واحلديث قال احلافظ العراقي يف "ختريج اإلح وهو ثقة. -اهلل وامسه : عبد  -البخاري غری ابن شوذب

اً على موقوف "الشعب"ر إبسناد ضعيف ،ورواه البيهقي يف"أخرجه ابن عدي من حديث ابن عم: (1/92)
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  عمر إبسناد صحيح ". فة نه وضع يف كأقلت : ولعل أصل احلديث رؤای رآها النيب َصلَّى اهللَّ

م أخرجه ابن أيب عاص فرجح هبم، مث عمر، مث عثمان. كفة فرجح هبم ، مث وضع أبو بكر واألمة يف
شواهد  (5/95)وأعرايب ، وابن عمر ، ويف "اجملمع"  من طرق عن أيب بكرة (1135 - 1139)"السنة" يف

 .هلل أعلم. وال"أصاًل، ولذلك صححته يف "الظالعلى أن للحديث  أخرى ، يدل جمموع طرقه
ُب أن يُعِّيَنين على وضوئي أحدٌ " -153  "ال ُأحِّ

 .منكر جداً 
 )دوست ندارم کسی در وضو گرفنت به من کمک کند(

طريق النَّْضر ْبن  من كشف األستار(  - 1/131/210)أخرجه البزار يف "مسنده" قال األلباين رمحه اهلل: 
لت : أال َأْسَتقِّي اجْلَُنوبِّ يقول :رََأْيُت َعلِّي اً َيْسَتقِّي َماًء لُِّوُضوئِّهِّ ، َفقَمْنُصوٍر أيب عبد الرمحن قال : مسعت َأاب 

ُ َعْنُه : َي اهللَّ ُب أن يُعِّيَنين عليه ، فقال ُعَمر َرضِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم رََأْيُت َرُسوَل اهللَِّّ صَ  َلك ؟ قَاَل : ما ُأحِّ لَّى اهللَّ
ُ "ال يروى عن رسول الت أال أعينك عليه ؟ فَ َقاَل :فذكره ، وقال :قَيْسَتقِّي َماًء لُِّوُضوئِّهِّ ، فَ  هلل َصلَّى اهللَّ

قلت : وهو ضعيف جداً ، النضر هذا قال البخاري يف "التاريخ"  لََّم إال عن عمر هبذا اإلسناد".َعَلْيهِّ َوسَ 
 منكر احلديث جداً ""(3/90)"منكر احلديث" . وهذا منه تضعيف شديد . وحنوه قول ابن حبان (4/2/51)

وشيخه أبو اجلنوب مثله أحاديث منكرة ". "شيخ جمهول ، يروي( عن أبيه :4/1/435بن أيب حامت )وقال ا
"ضعيف احلديث ، وهو مثل عن أبيه : (3/1/313) ، قال ابن أيب حامت -بن علقمة(  وامسه )عقبة -

أيب حامت ، والعقيلي  وروى ابن وال يشتغل به".يف الضعف ،  تة( و )أيب سعيد عقيصا( متقاربني)أصبغ بن نُبا
"هؤالء محالة احلطب " ! واحلديث أنه سئل عنهما ؟ فقال : ابن معني عن (3/23)، وابن عدي ( 4/254)

كذا قال ! وفيه تساهل ظاهر  ى والبزار ، وأبو اجلنوب ضعيف "."رواه أبو يعل: (1/223)قال يف "اجملمع" 
، و"كامل ابن ( 1/200/231)وهو يف "مسند أيب يعلى"  افظ يف "التقريب".وإن تبعه احل ، -مما سبق  -

َكينِّ يفِّ رَ أخرى عن النضر بن منصور ... به حنوه ، ولفظه : " َمْه اَی ُعَمُر ! َفإِّين ِّ َأْكَرُه َأْن َيشْ  ي" من طريقعد
كذا وهي عند العقيلي وحدها ، و  وزاد ابن عدي مرفوعاً :"طلحة والزبری جاراي يف اجلنة".. طُُهورِّي َأَحٌد "
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وإن من نكارة احلديث الذي حنن يف  من هذه "السلسة".( 2311) مذي وغریه ، وتقدم خترجيها برقمالرت 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بغریه على د الكالم عليه: أنه خيالف أحاديثصد ء ،  الوضو  صحيحة ، فيها استعانته َصلَّى اهللَّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم وضوءه ، ح كحديث املغریة يف "الصحيحني" ىت همَّ أن الذي فيه : أنه أفرغ على النيب َصلَّى اهللَّ
وهو خمرج يف "اإلرواء"  ."دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني " فقال له :  َعَلْيهِّ َوَسلََّم خفيه،ينزع عنه َصلَّى اهللَُّ 

النيب  وكحديث الرُّبَ ي ِّع بنت ُمَعو ِّذ أن ، ومن تراجم البخاري له :)ابب الرجل يوضئ صاحبه( .(1/139/93)
ُ َعلَ   .( 113)وهوخمرج يف "صحيح أيب داود "  ْيهِّ َوَسلََّم قال هلا :"اسكيب يل وضوءاً ".َصلَّى اهللَّ

 "ال راب بني أهل احلرب وأهل اإلسالم" -155
 منكر.

 )راب بني اهل حرب)کفار حمارب(و مسلماانن وجود ندارد(
 :-(  43 - 3/43) وعنه البيهقي يف "املعرفة" -( 3/321) قال الشافعي يف "األم" قال األلباين رمحه اهلل: 

"قال أبو حنيفة رضي اهلل عنه : لو أن مسلماً دخل أرض احلرب نأمان فباعهم الدرهم ابلدرمهني، مل يكن 
 م برضى منهم، فهو جائز".بذلك نأس، ألن أحكام املسلمني ال جتري عليهم، فبأي وجه أخذ أمواهل

قال األوزاعي: الراب عليه حرام يف أرض احلرب وغریها، ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد وضع من راب 
أهل اجلاهلية ما أدركه اإلسالم من ذلك، وكان أول راب وضعه رابالعباس بن عبد املطلب، فكيف يستحل 

د رسول اهلل هدماءهم وأمواهلم؟ وقد كان املسلم يبايع الكافر يف عاملسلم أكل الراب يف قوم قد حرم اهلل عليه 
وقال أبو يوسف: القول ما قال األوزاعي: ال حيل هذا وال جيوز،  ، فال يستحل ذلك.صلى اهلل عليه وسلم

وقد بلغتنا اآلاثر اليت ذكر األوزاعي يف الراب، وإمنا أحل أبو حنيفة هذا، ألن بعض املشيخة حدثنا عن 
 مكحول عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: ... فذكر احلديث.

"القول كما قال األوزاعي وأبو يوسف، واحلجة كما احتج األوزاعي، وما احتج به  قال الشافعي رمحه اهلل:
نيفة قلت: ومن تعصب بعض احلنفية إلمامهم أيب ح حنيفة ليس بثابت، فال حجة فيه". أبو يوسف أليب

"قلت: ال نسلم عقب قول الشافعي املذكور:(  1/931) : قول العيين يف "البناية شرح اهلداية" رمحه اهلل
عدم ثبوته، ألن جاللة قدر اإلمام ال تقتضي أن جيعل لنفسه مذهباً من غری دليل واضح. وأما قوله: وال 

رسل عندان ملسيب، وامليد بن احجة فيه. فبالنسبة إليه، ألن مذهبه عدم العمل ابملرسالت، إال مرسل سع
من  صدر من عامل فقيه، وردهقلت: وهذا رد عجيب غريب ال ي ى ما عرف يف موضعه. واهلل أعلم".عل حجة

األول: قوله: " .... من غری دليل واضح".فأقول: وكذلك شأن سائر األمة، ومنهم الذين خالفوه:  وجوه:
ل واضح"؟! أم األدلة متناقضة؟ كال، ال هذا وال األوزاعي والشافعي وأبو يوسف. فهل خالفوه "من غری دلي

الرَُّسولِّ إِّْن  } َفإِّْن تَ َناَزْعُتْم يفِّ َشْيٍء فَ ُردُّوُه إِّىَل اهللَِّّ وَ واب وخطأ، ولذلك قال اهلل تعاىل:هذا. وإمنا هو الص
رِّ ُكْنُتْم تُ ْؤمُِّنوَن  هللَِّّ َواْلَيْومِّ اآْلَخِّ  عياذ ابهلل.ابلتنازع وال{، فالتعصب إلمام منهم معناه الرضا ابِّ
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الثاين: التزام القول بثبوت احلديث يعين القول إبابحة الراب يف دار احلرب سواء كان الراب لصاحل املسلم، أو 
لصاحل احلريب، وهذا ينايف تعليلهم اإلابحة نأن مال احلريب مباح، وهم ال يقولون بذلك، وهلذا قال ابن اهلمام 

"وقد التزم األصحاب يف الدرس أن مرادهم من حل الراب والقمار ما إذا  :( 1/133) يف "فتح القدير" 
 خالفه. واهلل سبحانه وتعاىل أعلمحصلت الزایدة للمسلم نظراً إىل العلة، وإن كان إطالق اجلواب 

قلت: وهبذا يظهر تناقضهم، فإهنم إن أصروا على تصحيح احلديث، بطل تعليلهم، ووجب  ابلصواب".
مومه، وهنا تتجلى املخالفة اليت من أجلها رفض احلديث األئمة الثالثة، وإن ظلوا متمسكني عليهم األخذ بع

إن من العجيب و  أغناهم عن داللته اليت قيدوه به!ابلتعليل، مل يستفيدوا من احلديث شيئًا، ألن التعليل 
، و ظاهركما ه  - املسلم ه يف صاحل(، وهذا ال ميكن أن يضمن كونبن اهلمام قرن مع الراب )القمارأيضاً أن ا

وهذا يف الواقع ممن يشعر أهنم يقولون بعموم احلديث. ولعل هذا من أسباب إقبال كثری من أغنياء املسلمني 
أورد احلديث  وأما احلافظ الزيلعي احلنفي، فقد ودوهلم على إيداع أمواهلم يف بنوك احلربيني. واهلل املستعان.

يعين: ال أصل له  :"غريب".( 4/44)  يف دار احلرب". وقال املسلم واحلريب "ال راب بني يف "اهلداية":بلفظه 
كذا يف "الدراية" و  قوله املتقدم يف تضعيفه، وأقره. مث خرجه من رواية البيهقي عن الشافعي، ونقلهبذا اللفظ.

يس لقلت:  على ما عرف يف موضعه".الثالث: قوله: "واملرسل عندان حجة (  2/193) للحافظ ابن حجر 
، وجرى عليه الشيخ -كما هو املشهور عندهم    -هو حجة عندهم على إطالقه، حبيث يشمل كل عدل 

التهانوي يف كتابه الذي مساه "قواعد يف علوم احلديث"، وكان األحرى به أن يضيف إليه: "على مذهب 
قد فيه بصدده، فإنه عاحلنفية"، ألنه هو حال هذا الكتاب، واألدلة على ذلك كثریة، وحسبنا اآلن ما حنن 

              فصاًل خاصاً يف ) أحكام املراسيل (، قال بعد أن ذكر اخلالف يف قبول مرسل أهل القرون الثالثة
أن ذلك ليس مقيداً ابلتابعي، بل (  143) ص مث بني  "واملختار قبول مراسيل العدل مطلقاً". :( 140) ص 

كثری من الرواة العدول، وأقوال احملدثني فيهم قبوالً ورفضاً   هو يشمل القرون الثالثة، فإنه سرد أمساء
إهنا كالريح!  مراسيلهما: ملراسيلهم، ومنهم : احلسن البصري وسفيان بن عيينة، وقول بعض احملدثني يف

 "قلت: هذا الكالم ال يتمشى على أصلنا، فإن كل هؤالء من أهل القرن :( 193) ص فتعقب ذلك بقوله 
ون مث ختم الشيخ التهانوي فصله نأن احلق ) املدلس ( من القر  الث، ومراسيلهم مقبولة عندان!الث الثاين أو
ل (  الثالثة ب  وعلى هذا فإين أقول: على علم احلديث السالم، وعلى  .( 195 - 193) ص منهم! ) املرسِّ

ال، واالنقطاع، كاإلرسجهود احملدثني يف حفظهم لألسانيد، ومعرفة طبقات الرواة ووفياهتم، وعلل احلديث،  
واإلعضال، والتدليس وأنواعه، فقد عاد كل ذلك على مذهبهم مما ال قيمة له تذكر، فإن أصحاب الكتب 

، فإن قال أحدهم: قال رسول اهلل صلى ( 235) الستة مثاًل كلهم من القرن الثالث، وآخرهم وفاة الرتمذي 
 ولذلك كثرت األحاديث الضعيفة، بلاً! اهلل عليه وسلم أو من فوقه، صار احلديث عندهم صحيح
نام هلا وال خطام، س املذاهب األربعة، وكثری منها ال واملوضوعة يف كتبهم أكثر مما هي يف كتب غریهم من بقية
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وبنوا عليها مع ذلك عاليل وقصوراً وأحكاماً، وهي اليت يتلطف انبغتهم احلافظ الزيلعي يف احلكم عليها 
وبعد، فإن املقصود هنا: أن بعض حمققيهم كأنه رأى أن  ل احملدث: "ال أصل له"!! مكان قو بقوله: "غريب"

 ة،غری مرضي، وال هو حممود العاقبيف إطالق لفظ ) العدل ( يف تعريفهم للحديث ) املرسل ( توسعاً 
عليه الصالة ال لثقة: ق"املرسل: قول اإلمام االقرون الثالثة"! فقيَّده بقوله:وخباصة مع ذلك التوسع اآلخر "

هكذا قاله احملقق ابن اهلمام وهو من كبار علمائهم، وله آراء خيالف فيها مذهبهم، مما يدل على  والسالم".
لمة ) اإلمام ( ك  يف أصول الفقه".وفسر شارحه أنه من اجملتهدين يف املذهب، قال ذلك يف كتاب "التحرير

قلت: وهبذا القيد ضاقت جداً دائرة  رح والتعديل"؟هو من له أهلية اجل"من أئمة النقل، و :( 3/102) بقوله 
اإلطالق، فلم تعد تشمل كثریاً من الثقات املتقدمني فضاًل عن املتأخرين، مث احنصرت يف أئمة النقل وهم 

عديل، فكيف إذ  والت رفون نأهنم من أئمة النقل واجلرحاحملدثون، فخرج منها الفقهاء اجملتهدون الذين ال يع
لغرائب حقاً: ومن ا ااًن للحقيقة، وتبصریاً لألذهان.رح قد تكلموا فيهم؟ هذا ما أردت كتبه بيكان أئمة اجل

أن الشيخ التهانوي مل يتعرض لكالم ابن مهام هذا بذكر! وال املعلق عليه الشيخ أبو غدة احلليب، بل إنه مل 
إذا استدل حبديث، كان  أن اجملتهد(  93) ص ]يرد[ له ذكر يف الكتاب إال مرة واحدة، انقلني عنه 

 تصحيحاً له! وهذا من خمالفاهتم للمقرر يف علم املصطلح.
 "آخر وقت العشاء حني يطلع الفجر" -200

 ال أصل له.
 )آخرين وقت برای مناز عشا، طلوع فجر است(

لشافعي! اوإن تتابع فقهاء احلنفية على ذكره يف كتبهم، واالحتجاج به على اإلمام قال األلباين رمحه اهلل: 
        لكن العلماء منهم ابحلديث قد أنكروه مع تلطف بعضهم يف التعبری، كقول الزيلعي يف "ختريج اهلداية"

"مل يوجد يف شيء من أحاديث  :( 1/151) :"قلت: غريب". وقال ابن اهلمام يف "فتح القدير" ( 1/234) 
       وقال العيين يف "البناية يف شرح اهلداية"  .( 1/103) املواقيت". وحنوه يف "الدراية" للحافظ ابن حجر 

العشاء  ت"مل يرد، وهو غريب. ويف "املبسوط": روى أبو هريرة رضي اهلل عنه أنه قال: آخر وق:( 1/303) 
هلل اوالعجب من أكثر الشراح أهنم يستدلون به، ينسبون روايته إىل أيب هريرة رضي  حني طلوع الفجر الثاين.

كذا قال! وقوله: "اإلسناد" لعله مدرج من بعض النساخ، فإنه مل يذكر له  ذا اإلسناد"!عنه، ومل يصح ه
نفيني على قلت: ومع تنبيه هؤالء احملدثني احل صح اإلشارة إليه بقوله: ) هذا (!إسناداً إىل أيب هريرة، حىت ت

 ه من طريقستنداً إىل ما رواإنكار وروده، فقد حاولوا تصحيح معناه تبعاً منهم لإلمام أيب جعفر الطحاوي، م
ئت وال ل العشاء أي الليل شكتب عمر إىل أيب موسى: وص   ن أيب اثبت عن انفع بن جبری قال:حبيب ب

بن أيب  نة حبيبإحدامها: عنع منكر، رجاله ثقات، لكن له علتان:قلت: وهذا إسناد معلول، ومنت  تغفل.
جبری وعمر، وصورة روايته عنه صورة اإلرسال: "قال واألخرى: االنقطاع بني انفع بن  اثبت، فإنه مدلس.
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عمر"، ومل يذكروا له رواية عن أحد من اخللفاء الراشدين غری علي رضي اهلل عنه، فالظاهر أنه مل يدرك عمر، 
سنة. وميكن أن يكون بينهما ) املهاجر (، فقد أخرجه الطحاوي أيضًا  ( 31) وبني وفاتيهما ست وسبعون 

ي  حني أ "إىل نصف الليل،فذكره، لكن بلفظ:....أن عمر كتب  سریين عن املهاجر: طريق حممد بن من
قلت: و ) املهاجر ( هذا ال  شئت".وزاد من طريق أخرى عن ابن سریين:"وال أرى ذلك إال نصفاً لك".

(  9/423 )يعرف إال برواية ابن سریين عنه، فهو جمهول، ومع ذلك، فقد أورده ابن حبان يف "الثقات" 
قلت: وهذا من عجائبه املعروفة عنه، فإن له من مثل هذه   أدري من هو؟ وال ابن من هو؟"!!"الوقال:

 ن:وإمنا استنكرت املنت ألمري الرتمجة الشيء الكثری، فكيف مع ذلك عرف عدالته وحفظه، فوثقه؟!
 ََ ام بن فقال هش، أحدمها: خمالفته للطرق األخرى عن عمر، وهي أصح، وإن كانت ال ختلو من إرسال أيضًا

كتب عمر إىل أيب موسى: أن صلوا صالة العشاء فيما بينكم وبني ثلث الليل، فإن عروة: عن أبيه قال:
، ( 1/991/2103) أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف"  الليل، وال تكونوا من الغافلني. أخرمت، فإىل شطر

 روة ولد بعد وفاة عمر ببضع سنني.ورجاله رجال الشيخني، لكن ع .( 1/330) وابن أيب شيبة أيضاً 
انظروا يوافق حديثي ما مسعتم من  بن سریين عن جماهد كان يقول:ويشهد له ما روى أيوب عن حممد 

يعين:  -أن صلوا الظهر حني ترتفع الشمس  عنه كتب إىل أيب موسى األشعري:الكتاب أن عمر رضي اهلل
املغرب حني تغيب الشمس، وصلوا العشاء إىل ، وصلوا العصر والشمس بيضاء نقية، وصلوا -تزول  

. ( 1/313)  أخرجه البيهقي ، وأطيلوا القراءة.-أو بسواد  - نصف الليل األول، وصلوا الصبح بغلس
ان ك  ورجاله ثقات رجال ) الصحيح (، لكن جماهد ولد آخر خالفة عمر، لكن يف روايته أن كتاب عمر

ديث حخمالفته ألحاديث التوقيت، ومنها:ر: مما يدل على النكارة، واألمر اآلخ معروفاً عندهم. واهلل أعلم.
 ...مامل حيضر وقت العصر،  ...عبد اهلل بن عمرو مرفوعاً بلفظ: "وقت صالة الظهر إذا زالت الشمس 

 رواه مسلم وابن خزمية وابن حبان وأبو عوانة يف " احلديث....ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط
 .( 429) "صحاحهم" وغریهم، وهو خمرج يف "صحيح أيب داود" 

َب َأَحدُُكْم َوُهَو قَائٌِّم، فَ ْلَيْجلِّْس، فَإِّْن َذَهَب َعْنُه اْلَغَضُب، َوإِّالَّ فَ ْلَيْضَطجِّ " -201  "عْ إَِّذا َغضِّ
 ضعيف.

 که ايستاده است،پس بنشيند، واال دراز بکشد(  هرگاه يکی از مشا عصبانی شد درحالی)
 رب بن أيب: ثنا أبو معاوية: ثنا داود بن أيب هند عن أيب ح( 192/ 9) أخرجه أمحد قال األلباين رمحه اهلل: 

كان يسقي على حوض له، فجاء قوم، فقال: أيكم يورد على أيب ذر وحيتسب األسود عن أيب ذر قال:
أان، فجاء الرجل، فأورد عليه احلوض فدقه، وكان أبو ذر قائماً فجلس، مث شعرات من رأسه ؟ فقال رجل: 

اضطجعت ؟ قال: فقال: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  فقيل له: ای أاب ذر! مل جلست مث اضطجع،
قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة ؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ لكن له علة  فذكره. قال لنا:...
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"رواه أمحد إبسناد :( 134/ 3)  أر من تنبه هلا ؛ ولذلك قال احلافظ العراقي يف " ختريج اإلحياء " خفية مل
قلت: وهنا تكمن العلة ؛ فإن أاب داود  قطاع، سقط منه ) أبو األسود ( ".جيد، وأبو داود، وفيه عنده ان

كذا البغوي يف " شرح السنة ، و ( 3234/ 305/ 1) ، ومن طريقه البيهقي يف " الشعب " ( 4332) أخرجه 
 : حدثنا أمحد بن حنبل: حدثنا أبو معاوية.-أعين: أاب داود  -، فقال ( 3934/ 13/112) " 

ملزي، ؛ لكن احلافظ ا -كما تقدم عن العراقي   -قلت: فذكره دون قوله: " عن أيب األسود "، فهو منقطع 
رواية أمحد املتصلة، مث أشار لرواية أيب  ( 239/ 33) وهَّم أاب داود يف روايته هذه، فإنه ساق يف " هتذيبه " 

فأقول: ليس من السهل توهيم  ألسود "، وذلك معدود من أوهامه".داود هذه، وقال: " ومل يقل: " عن أيب ا
أيب داود لثقته وحفظه وضبطه الذي عرف به، مع احتمال أن الوهم على اإلمام أمحد من أحد رواة " 

احلسن بن علي بن حممد ابن املذهب، راويه عن أيب بكر القطيعي أمحد بن جعفر  مسنده "، وخباصة منهم:
بن محدان الرأوي له عن عبد اهلل بن أمحد عن أبيه ؛ فإهنما مع اعتماد العلماء على روايتهما إایه، فقد قال 

تقن، مباحلافظ الذهيب يف آخر ترمجة ) ابن املذهب (: " قلت: الظاهر من ابن املذهب أنه شيخ ليس 
وكذلك شيخه ابن مالك، ومن مث وقع يف " املسند " أشياء غری حمكمة املنت، وال اإلسناد. واهلل أعلم ". 

ى ويف اإلسناد علة أخرى ؛ وهي االختالف عل ". هذا ما يتعلق ابلعلة اخلفية. وأقره احلافظ يف " اللسان
 طريق خالد عن داود عن بكر: داود بن أيب هند، فقد أخرجه أبو داود عقب روايته عن أمحد من

 أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعث أاب ذر هبذا احلديث. وقال أبو داود: "وهذا أصح احلديثني ".
يف  ؛ فقد أخرجه الديلمي -وهو: ابن عبد اهلل الواسطي الطحان  -وقد خولف ) خالد (  يعين: أنه مرسل.

يم بن سليمان عن داود عن بكر عن أيب ذر. فأسنده " مسنده " من طريق ابن أيب شيبة: حدثنا عبد الرح
:" قلت: بكر عن أيب ذر منقطع ".واخلالصة ؛ ( 1/39/1) عن أيب ذر! قال احلافظ يف " الغرائب امللتقطة " 

عن أيب  هاألول: أبو معاوية عن أن مدار احلديث على داود بن أيب هند، وأنه اختلف عليه على وجوه ثالثة:
الث: عبد الث مرساًل. -: ابن عبد اهلل املزين وهو -الثاين: خالد عنه عن بكر  قطعًا.حرب عن أيب ذر من

قلت: ورواة هذه الوجوه عنه كلهم ثقات، وهذا يعين  ن عنه عن بكر عن أيب ذر منقطعاً.الرحيم بن سليما
توثيقه،  ىأن داود بن أيب هند مل يتقن إسناده، وقد وصفه بعض احلفاظ بشيء من الوهم مع اتفاقهم عل

" كان من خيار أهل البصرة من املتقنني يف الرواایت ؛ إال أنه  :( 233/ 1) فقال ابن حبان يف "الثقات " 
     "كان كثری االضطراب واخلالف ". ولذلك قال احلافظ يف م إذا حدث من حفظه ". وقال أمحد:كان يه
ن اخلالف عليه سنداً ومتناً ؛ إال أن راويه ممومثة وجه آخر من ب ":" ثقة متقن، وكان يهم نأخرة "." التقري

ال يوثق به، وهو إسحاق بن عبد الواحد املوصلي: ثنا خالد بن عبد اهلل عن داود بن أيب هند عن بكر بن 
 بت؛ فاجلس"." إذا غض م يقول:عبد اهلل املزين عن عمران بن حصني قال: مسعت النيب صلى اهلل عليه وسل

ه، وإسحاق هذا: قال الذهيب يف" امليزان ":" وا .( 342/ 111) وئ األخالق " أخرجه اخلرائطي يف " مسا
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هذا ؛ وقد كنت ذهبت قدمياً إىل تصحيح احلديث جرایً على ظاهر إسناد  قال أبو علي احلافظ: مرتوك ".
 بأمحد، وتبعاً ملن قواه ممن سلف، واآلن وقد تبينت علته، فأان راجع عنه، وقد يعجب هذا انساً، ويغض

 العاملني، وهو ويل التوفيق. مين هذا وال هذا، وامنا إرضاء ربآخرين، وليس يه
مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صواتً هاله، فأاته جربيل عليه السالم، فقال " -202

؟ فقال: هذه صخرة هوت من ليه وسلم: ما هذا الصوت ای جربيلرسول اهلل صلى اهلل ع
ما رؤي ففأحبَّ اهلل أن يسمعك صوهتا.ها.فهذا حني بلغت قعر شفریجهنم من سبعني عامًا، 

 "حىت قبضه اهلل لم بعد ذلك اليوم ضاحكاً ملء فيهرسول اهلل صلى اهلل عليه وس
 منكر هبذا التمام.

پيامرب صلی اهلل عليه وسلم صدای مهيبی شنيد،جربئيل نزد پيامرب آمد و پيامرب از او در مورد اين صدا )
فت:صدای سنگی بود که در لبه جهنم افتاد و بعد از هفتاد سال به عمق آن پرسيد،جربئيل گ

رسيد.خداوند دوست داشت که اين صدا را بشنوی.بعد از اين هيچ وقت پيامرب را خندان نديدند ات 
 زمانی که وفات کرد(

أمحد بن عبيد  من طريق(  315/ 493/ 1) أخرجه الطرباين يف " املعجم الكبری " قال األلباين رمحه اهلل: 
ن حيىي بن سعيد عن أيب سعيد عن أيب احلباب سعيد ب الصمد األنصاري قال: حدثنا إمساعيل بن قيس عن

س، تفرد به ي" مل يروه عن حيىي بن سعيد إال إمساعيل بن قفذكره. وقال: يسارعن أيب سعيد اخلدري قال:...
" أمحد بن عبد الصمد أبو  :( 30/ 3) قال قلت: ذكره ابن حبان يف " الثقات " ف أمحد بن عبد الصمد".

أيوب النهرواين: يروي عن إمساعيل بن قيس عن حيىي بن سعيد األنصاري. ثنا عنه حممد بن إسحاق الثقفي 
ل قال قلت: وشيخه هنا ) إمساعيل بن قيس ( ضعيف اتفاقاً ؛ ب ترب حبديثه إذا روى عن الثقات ".وكریه، يع

" يف حديثه :( 123/ 1) منكر احلديث ". وقال ابن حبان يف " الضعفاء" " :ينالبخاري وأبو حامت والدارقط
            مات وقد نيف على تسعني سنة ". يت يعرفها من ليس احلديث صناعته،من املناكری واملقلوابت ال

ساق له و ) تنبيه (: ذكر الذهيب يف " امليزان " أمحد بن عبد الصمد هذا بكنيته ) أيب أيوب األنصاري (، 
: " ال قال حديثاً آخر من رواية إبراهيم بن زاید املصري: ثنا أمحد ب  ) النهروان (: ثنا مالك... إخل، مث

ن وأظ " وعقب عليه احلافظ يف " اللسان " برتمجة ابن حبان املتقدمة اایه، مث قال: يعرف، واخلرب منكر ".
ليت رواية اكما يف ال  -هو ؛ أل نه ) هنرواين ( أيضاً،  قلت: وأان أرى أنه هو النهرواين غری صاحب الرتمجة ".

، وقال اهليثمي ( 3/ 231/ 4)  واحلديث سكت عنه املنذري يف " الرتغيب " . واهلل أعلم.-ساقها الذهيب 
 " رواه الطرباين يف " األوسط "، وفيه إمساعيل بن قيس األنصاري، وهو:( 335/ 10) يف " اجملمع " 

 يقول: ) ضعيف جداً ( ؛ لداللة أقوال األئمة األربعة املتقدمة على ذلك.وحقه أن  ضعيف ".
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 نويف السند أيضاً ) أبو سعيد (، ومل أعرفه، وحيتمل أنه ) أبو سعيد املقربي ( وامسه: ) كيسان (، وهو م
 هذا ؛ وقد صح احلديث خمتصراً عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: هذه الطبقة، وثقة. واهلل أعلم.

تدرون ما هذا؟ "  " فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: نا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ مسع وجبة،ك
ار اآلن ن" هذا حجررمي به يف النار منذ سبعني خريفاً، فهو يهوي يف ال ل: قلنا: اهلل ورسوله أعلم. قال:قا

/ 2)  ، وأمحد( 931/ 219) البعث "  ، والبيهقي يف "( 190/ 3) أخرجه مسلم  حىت انتهى إىل قعرها ".
 مث وجدت حلديث الرتمجة طريقاً أخرى ببعضه من طريقني عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم عنه.(  331

: حدثنا حممد بن بشر عن هارون بن ( 1 9551/ 112/ 13) اختصار، فقال ابن أيب شيبة يف " املصنف " 
هلل عليه كنا يوماً عند رسول اهلل صلى ادري يقول:أاب سعيد اخلأيب إبراهيم عن أيب نصر ) كذا ( قال: مسعت 

 صلى اهلل ل رسول اهللوسلم، فرأيناه كئيباً، فقال بعضهم: ای رسول اهلل! نأيب وأمي ما يل أراك هكذا؟ فقا
" مسعت هدة مل أمسع مثلها، فأاتين جربيل، فسألته عنها ؟ فقال: هذا صخر قذف به يف النار عليه وسلم:

سلم ما فقال أبو سعيد: والذي ذهب بنفس نبينا صلى اهلل عليه و فاً ؛ فاليوم استقر قراره ".سبعني خريمنذ 
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ غری ) أيب نصر (، فلم بعد ذلك اليوم حىت واراه الرتاب.رأيته ضاحكاً 

قة نذر بن مالك بن قطعة (، وهو ثأعرفه، ومن احملتمل أنه: ) أبو نضرة (.. وهو: ) العبدي (.. وامسه: ) امل
معروف ابلرواية عن أيب سعيد، ولكين مل أر من ذكره يف شيوخ ) هارون بن أيب إبراهيم (، وهو ثقة أيضًا 

 مرتجم يف " التهذيب " وغریه. واهلل أعلم.
 "ما أحدث قوم بدعة إال رفع مثلها من السنة" -203

 ضعيف.
 اينکه مانند آن سنتی برداشته می شود( )هيچ قومی بدعتی را اجياد نکردند؛مگر

، ( 1 33/ 1 4) " طريقه ابن عساكر يف "اتريخ دمشق، ومن (109/ 4) أخرجه أمحد قال األلباين رمحه اهلل: 
 بكر بن عبد اهلل عن حبيب بن عبيدمن طريق بقية عن أيب (  224/ 343/ 1) وابن بطة يف" اإلابنة " 

 بعث إيلَّ عبد امللك بن مروان فقال: ای أاب أمساء! إان قد مجعنا الثمايل قال: ارثالرحيب عن غضيف بن احل
الناس على أمرين. قال: وما مها ؟ قال: رفع األيدي على املنابر يوم اجلمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. 

ُ َعَلْيهِّ لَّ فقال:أما إهنما أمثل بدعكم عندي، ولست جميبك إىل شيء منهما. قال: مل ؟ قال: ألن النيب صَ  ى اهللَّ
 " فتمسك بسنة خری من إحداث بدعة ". َوَسلََّم قال:... فذكره. وزاد:

  -ه قد توبع ناألوىل: بقية بن الوليد وهو: مدلس، وقد عنعن، ولك وفيه علتان:قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ 
ظ يف " : قال احلاف- ينوهو: ابن أيب مرمی الغسا -واألخرى: أبو بكر بن عبد اهلل  .-كما أييت قريباً 

" أخرجه :( 13/293) "ضعيف، وكان قد ُسرق بيته فاختلط ". ومع هذا فقد قال يف " الفتح "  التقريب ":
فهي عند  أما املتابعة ؛، } ال يضلُّل ريب وال يَ ْنسى{.فجل ريب د بسند جيد عن غضيف بن احلارث "!أمح
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/ 1 3) " يقه الطرباين يف " املعجم الكبری، ومن طر ر (كشف األستا  - 121/ 32/ 1) البزار يف " مسنده " 
 ، ومن طريقه الديلمي يف " مسند( 2/ 131/ 2) ، ومن طريقه أبو نعيم يف " املعرفة " ( 1 33/ 55

وكذا ابن منده  ،( 50/121/ 2) ، والاللكائي يف " السنة " الغراثب امللتقطة ( - 23 - 22/ 3) الفردوس " 
عن أيب بكر بن أيب مرمی به،  -بعضهم خمتصراً  -أخرجوه من طرق أخرى (  2/ 103/ 2) يف " املعرفة " 

ا يؤكد أهنا مم لسنة أحب إيل من أن أحدث بدعة "." فالتمسك ابلكائي:ولفظ الزایدة اليت يف آخره عند الال
الصغری "،  امعيذكرها السيوطي يف " اجل موقوفة على ) غضيف ( وأهنا ليست من متام احلديث ؛ ولذلك مل

وغفل عن هذه احلقيقة املعلقون الثالثة، فجعلوها ؛ من متام احلديث ؛ فأغلقوا احلديث الذي ابتدأوه بفتح 
ري وَمن قبله وقد وقع للمنذ خره ) " (! ذلك مبلغهم من ملعلم!اهلاللني الصغریين ) " (، مث أغلقوه هبما يف آ

أواًل: عزا املنذري يف "  :-ه لكل ذلك املثار إليهم آنفاً  يتنب، ومل-بعض األوهام فيه، فيحسن التنبيه عليها 
ما  "زار أيضاً ؛ إال املرفوع، وبلفظ:للب -وفيها القصة  -رواية أمحد املذكورة (  3، 3/ 49/ 1) الرتغيب " 

إمنا  مث عزا هذا اللفظ للطرباين وحده، وهوعة ؛ إال أضاعت مثلها من السنة".من أمة ابتدعت بعد نبيها بد
/ 1)  وقلده يف هذا كله اهليثمي يف " جممع الزوائد " ؛ فعزوه إليه أوىل! -كما سبق   - رواه من طريق البزار

 ؛ فكأنه يتبعه يف بعض التخرجيات دون أن يرجع إىل األصول، وقد بلوت مثل هذا منه كثریًا!(  133
فيف " (، اين ( وحتت عنوان ) من امسه " عاثنياً: الطرباين: فإنه أخرجه حتت ترمجة ) عفيف بن احلارث اليم

مع أنه أفرد ترمجة ل  ) غضيف بن احلارث الكندي (، وساق له حديثاً آخر ؛ فتحرف عليه ) غضيف ( إىل 
) عفيف (، كما حترف عليه ) الغساين ( إىل ) النسائي (! وكل ذلك خمالف ألصله الذي رواه من طريقه ) 

عد أن ب - ترمجة ) عفيف ( هذا من القسم الرابع من " اإلصابة " ؛ فقال البزار (! وقد بني ذلك احلافظ يف
ألول: قي ا" قال أبو موسى يف " الذيل ": وقع التصحيف عنده يف مواضع: :-ساق رواية الطرباين عنه 

: يف لثالثاهو: ) الُثمايل (.. بضم املثلثة.الثاين: يف نسبه ؛ وإمنا وإمنا هو: ) غضيف (.. مبعجمتني. ؛امسه
" وقد أورده الطرباين يف "كتاب ، قال:-وهو: ابن أيب مرمی  - ( السند ؛ وإمنا هو: ) أبو بكر الغساين

(،  1/49 )ولعل أصل هذا احلديث موقوف، فرفعه ) الغساين ( ؛ فقد روى الدارمي نة" على الصواب ".الس
عن حسان (  1 25/ 53/ 2) أيضاً  ، والاللكائي( 33) ص وابن وضاح القرطيب يف " الباع والنهي عنها " 

" ما ابتاع قوم بدعة يف دينهم ؛ إال نزع اهلل من سنتهم مثلها، مث ال يعيدها إليهم إىل يوم  بن عطية قال:
 وإسناده صحيح إىل حسان. القيامة".

 "حُتفُة املؤمنِّ املوتُ " -204
 ضعيف.

 (عطاء مؤمن مرگ است)
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: أخربان حيىي بن أيوب عن بكر بن ( 955/ 212) أخرجه ابن املبارك يف " الزهد " قال األلباين رمحه اهلل: 
 عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص موفوعًا. عمرو عن عبد الرمحن بن زاید عن أيب عبد الرمحن احلبلي

/ 303/ 1)  ، وعبد بن محيد يف " املنتخب من املسند "( 315/ 4) ومن طريق ابن املبارك أخرجه احلاكم 
، وابن -(  1/ 23) ق كما يف " املطالب العالية املسندة "   -، وأبو يعلى يف "! املسند الكبری " ( 343

، والبيهقي يف " -واستغربه  - ( 139/ 3) ، وأبو نعيم يف " احللية " ( 1/ 21/110) بشران يف " األمال "، 
 - 1 9 0/ 1 2 0/ 1خط،  - 1/ 2/ 9) ، والقضاعي يف " مسند الشهاب " ( 293، 131/ 3) الشعب " 

ح " صحيعن ابن املبارك به. وقال احلاكم:؛ كلهم (  1494/ 231/ 9) ، والبغوي يف " شرح السنة " ط (
لرتغيب وأما قول املنذري يف " ا بن زاید ؛ هو اإلفريقي ؛ ضعيف "." قلت: ااإلسناد "! ورده الذهيب بقوله:

 يف " الكبری "، " رواه الطرباين:( 320/ 2) اد جيد "! وقول اهليثمي " رواه الطرباين إبسن:( 1/ 113/ 4) " 
قلت: فما أظن إال أنه من تساهلهما، وليس هو يف القطعة اليت طبعت حديثاً من " املعجم  ورجاله ثقات "!
ه ج، وفيه أحاديث لعبد اهلل بن عمرو بن العاص ؛ لذلك مل أستطع القطع نأنه من الو ( 13) الكبری " اجلزء 

الذي رواه اجلماعة، أو على األقل من طريق ) ابن زاید اإلفريقي (، لكنه هو الذي يغلب على الظن ؛ فإين 
بلوت تساهلهما يف تقوية أحاديث بعض الضعفاء بصورة عامة يف حتقيقي ألحاديث " الرتغيب والرتهيب "، 

   بلفظ:  ( 4119) ديث املتقدم اآلن احل وألحاديث ) اإلفريقي ( هذا بصورة خاصة، وأقرب مثال حيضرين
ظ وقد تبعهما يف حتسني حديث الرتمجة احلاف هنما حس ناه، وفيه ) اإلفريقي (!" ؛ فإ ..." من صدع رأسه

" أخرجه ابن أيب الدنيا يف " كتاب املوت "، :( 490/ 4) العراقي ؛ فقال يف " ختريج أحاديث اإلحياء " 
(  223/ 10 )ونقله الزبيدي يف " شرحه "  بن عمرو بسند حسن ".يث عبد اهللوالطرباين، واحلاكم من حد

 هوأقره! ولعل يف قرن احلافظ العراقي احلاكم مع الطرباين أن طريق الطرباين فيها اإلفريقي أيضاً، وإال ؛ لنب
الثة فال غرابة بعد تتابع هؤالء األجل ة على التحسني، أن يقلدهم املعلقون الث على الفرق بينهما. واهلل أعلم.

" قلت: ورواه  ب على قول العراقي املذكور فقال:مث إن الزبيدي عق !( 225/ 4) ص على " الرتغيب " 
ديث ن حمسند الفردوس " م ورواه الديلمي يف " الزهد "، والبيهقي يف " الشعب "،كذلك ابن املبارك يف " 

 فأقول: هو ضعيف جداً.. فيه كذاب ؛ فال يصلح للتقوية، وأييت خترجيه عقب هذا.جابر ".
قول اهليثمي  عقب -) تنبيه (: وقع للمناوي وغریه وهم فاحش حول حديث الرتمجة ؛ فقال يف " الفيض " 

واه ! ( ؛ فقال: " ر " وأفاد احلافظ العراقي أنه ورد من طريق جيد ) :-تقدم: " رجال الطرباين ثقات " امل
حممد بن خفيف الشریازي يف " شرف الفقراء "، والديلمي يف " مسند الفردوس " من حديث معاذ بسند ال 

نأس به. ورواه الديلمي من حديث ابن عمر بسند ضعيف جداً " ا ه . وبه يُعرف أن املصنف قصر حيث 
يف هذا قلت: و  ق الساملة عن اإلشكال ".ال الطرياقتصر على عزوه للطريق اليت ال ختلو عن مقال، وإمه

التعقب خطأ فاحش من املناوي ال أدري كيف وقع له! فإن احلافظ العراقي إمنا قال هذا الذي عزاه إليه يف 
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حتفة املؤمن يف  "بلفظ: ( 159/ 4) حديث آخر ؛ أورده الغزايل يف " فضيلة الفقر " من كتابه " اإلحياء " 
يف ختريج هذا احلديث ؛ لكن (  231/ 5) ه العالمة الزبيدي يف " شرح اإلحياء " ونقله عن الدنيا الفقر ".

واثنياً: قوله: " طريق جيد " ؛ غری جيد ؛ ألنه بناه لمه أو من الطابع لفظ: " جداً ".هذا أواًل.سقط من ق
ينته فيما ت بكما كن  -على قول العراقي: " بسند ال نأس به "، وهذا وهم أو تساهل منه ؛ فإن فيه جهالة 

. -كما هو ظاهر   -ری وارد اثلثاً: وعليه، فما أورده املناوي على السيوطي غ.- ( 3352) مضى برقم 
هذا ؛ وقد حترف الطرف األول من كالم املناوي املتقدم على األستاذ إرشاد احلق األثري يف تعليقه  فتنبه!

: " وقال ( 403 - 402/ 2) لل املتناهية " على حديث جابر اآليت عقب هذا ؛ فقال يف حاشيته على " الع
 قوله: : " وأفاد " إىلفتحرف عليه قول املناوي " اخل. ...العراقي:. إنه ورد من طريق جيد، رواه الشریازي 

قد وافق الذهيب على استدراكه  ( 1/ 112/ 1) مث رأيت البوصریي يف " إحتاف السادة املهرة "  " وقال "!
وعبد اهلل بن  ةتصحيح احلاكم، وعلى تضعيف اإلفريقي ؛ ولكنه قال: " لكن له شاهد من حديث أيب جحيف

 أحد مها: أهنما موقوفان.: ويف هذا اإلطالق نظر من وجهني:قلتمسعود، وسيأيت يف) كتاب الزهد ( ".
عن ابن (  1/ 101 - 100/2/ 3) يف " الزهد "  واآلخر: أن مدارمها على ضعيف ؛ فقد أورده هناك

رواه  " ، واملوت اليوم حتفة لكل مسلم ".وقال:" ذهب صفو الدنيا ؛ فلم يبق إال الكدرةمسعود بلفظ:
 مث ذكره عن أيب جحيفة موقوفاً أيضاً وقال:زيد بن أيب زاید ( ؛ وهو ضعيف ".مسدد موقوفاً، وفيه ) ي

ريقه أخرجه قلت: ومن طيف سنده ) يزيد بن أيب زاید ( ".موقوفاً يف " مسنده"، و "رواه احلارث بن أيب أسامة 
؛ لكنه (  134 - 133/ 1) ، ومن طريقه أبو نعيم يف " احللية " ( 193- 193) ص أمحد يف " الزهد " 

مسعود  فرجع اإلسناد إىل ابن فذكره. ...قال: " عن يزيد بن أيب زاید عن أيب جحيفة قال: قال عبد اهلل:
ويزيد هذا ؛ هو اهلامشي موالهم، وهو مع ضعفه مل يدرك أاب جحيفة،  القائل، وأاب جحيفة الراوي عنه. وأنه

 " رأى أنساً ". عن أحد من الصحابة، دامنا قالوا:وعبد اهلل بن مسعود، ومل يذكروا له رواية 
 "أمران أن نكلم الناس على قدر عقوهلم"  -209

 ضعيف جدًا.
 (مربان مأمورمی ات اب مردم به اندازه خردشان سخن گوييمما گروه پي)

الديلمي من طريق أيب عبد الرمحن السلمي، حدثنا حممد بن عبد اهلل بن رواه  قال السخاوي يف املقاصد:
قريش حدثنا احلسن بن سفيان، حدثنا إمساعيل بن حممد الطلحي حدثنا عبد اهلل بن أيب بكر، عن أيب 

ابن عباس مرفوعاً هبذا، وسنده ضعيف، وقد عزاه شيخنا ملسند احلسن بن سفيان معشر، عن عكرمة، عن 
ال .و قمن حديث ابن عباس بلفظ: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقوهلم، قال وسنده ضعيف جداً 

ه اهلل يف رمح ابن تيميةسالم وقال شيخ اإل" :ضعيف. كشف اخلفاء  و العجلوين يف" الدررالسيوطی يف 
فهذا مل يروه أحد من علماء املسلمني الذين يعتمد عليهم ىف الرواية وليس هو ىف شىء من   ی:تاو جمموع الف
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كتبهم وخطاب اهلل ورسوله للناس عام يتناول مجيع املكلفني كقوله ای أيها الناس ای أيها الذين آمنوا ای 
الم واحد يسمعه  لى منربه بكعبادى ای بىن إسرائيل وكذلك النىب صلى اهلل عليه و سلم كان خياطب الناس ع

كل أحد لكن الناس يتفاضلون ىف فهم الكالم حبسب ما خيص اهلل به كل واحد منهم من قوة الفهم وحسن 
 .العقيدة
 رکوب" و ايةالسباحة والرمي بناؤکمعلموا أ" -201

 ال أصل له.
 )به فرزندان خود شنا،تریاندازی و سوارکاری اید دهيد(

فقد أورد هذا األثر صاحب کتاب الکنزالعمال عن مکحول أن عمر رضی اهلل عنه کتب الی اهل الشام:أن 
علموا أوالدکم السباحة و الرمي و الفروسية ونسبه إلی کتاب"القراب يف فضائل الرمي" و کذا ذکره املناوي 

رفوعة ما معناه من األحاديث املومما ورد يف يف "فيض القدير"  ومل حيکم عليه واحد منهما بصحة أو ضعف. 
عم هلو علموا أبناءكم السباحة و الرماية و ن ذکره السيوطي يف اجلامع الصغری؛ ومها حديثان:أحدمها بلفظ:

يخ األلباين .إال أن الشعلموا أبناءكم السباحة والرمي واملرأة املغزل واآلخر بلفظ:.املؤمنة يف بيتها املغزل
رمحه اهلل قد قال عن األول إنه ضعيف، وعن الثانيإنه ضعيف جدًا. وقد ورد األمر بتعلم الرمي يف احلديث 

ُ َعَلْيهِّ َوسَ صحيح رواه البخاري عن سلمة بن األکوع رضي اهلل عنه قال:  ُّ َصلَّى اهللَّ ْن َمرَّ النَّيبِّ لََّم َعَلى نَ َفٍر مِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْرُموا َبينِّ إِّمْسَاعِّيَل فَإِّنَّ َأاَبُكْم َكاَن رَامِّ َأْسَلَم يَ نْ  ُّ َصلَّى اهللَّ ُلوَن فَ َقاَل النَّيبِّ  .ًياَتضِّ

ٍر يَ ُقواُل  َعْن َأيبِّ َعلِّيٍ  مُثَاَمَة ْبنِّ ُشَفيٍ  َأنَُّه مسِّعَ و يف صحيح مسلم  ُ َعَلْيهِّ ْعُت َرُسوَل اهللَِّّ َصلَّ مسِّ  ُعْقَبَة ْبَن َعامِّ ى اهللَّ
ْنرَبِّ يَ ُقولُ َوَسلََّم وَ  ٍة {} َوَأعِّدُّوا هَلُْم مَ ُهَو َعَلى اْلمِّ ْن قُ وَّ َة الرَّْمُي َأاَل َأاَل إِّنَّ اْلقُ  ا اْسَتَطْعُتْم مِّ َة الرَّْمُي َأاَل إِّنَّ اْلُقوَّ وَّ

َة الرَّْميُ  ُ َعَليْ  .و ورد يف فضل اخليل ما رواه البخاري و مسلمإِّنَّ اْلُقوَّ هِّ َوَسلََّم قَاَل اخْلَْيُل َعْن النَّيبِّ ِّ َصلَّى اهللَّ
رْیُ إِّىَل يَ ْومِّ اْلقَِّياَمةِّ  يَها اخلَْ ئي و صحح األلباين . و ورد يف تعلم السباحة ما رواه الطرباين والنساَمْعُقوٌد يفِّ نَ َواصِّ

و و لعب شيء ليس من ذكر اهلل هلكل  إسناده کما يف صحيح اجلامع أن النيب  صلی اهلل عليه وسلم قال:
إال أن يكون أربعة : مالعبة الرجل امرأته و أتديب الرجل فرسه و مشي الرجل بني الغرضني و تعليم الرجل 

 واهلل أعلم. السباحة .
 : ای فالن ابن، فليقل" إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه -203

 ن ابن فالنة ! فإنه سيستوي قاعدا، فليقل:ای فالن ابنفال: ای فالنة! فإنه سيسمع، فليقل
: ياخرجت عليه من دار الدن دين رمحك اهلل، فليقل: اذكر ما: أرشدين أرشفالنة، فإنه سيقول
حممدا عبده و رسوله ، و أن الساعة آتية ال  إال اهلل وحده ال شريك له، و أنشهادة أن ال إله 
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د صاحبه واحد منهما بي ، فإن منكرا و نكریا أيخذ كلالقبور ، و أن اهلل يبعث من يفريب فيها
 ته ؟ فيكون اهلل حجيجهما دونه "عند رجل قد لقن حج و يقول له: ما تصنع

 منكر.
اگر كسي از مشا از دنيا رفت و او را دفن كرديد و خاك روي او رخيتيد يكي بر سر قربش ابيستد و )

 فرزند گويد اي فاليندهد سپس ميشنود ويل جواب منيمرده ميبگويد اي فالين فرزند فالن زن پس آن 
ذكر   شنويد پسگويد من را ارشاد كن خدا رمحتت كند ويل مشا منينشيند و ميفالن زن پس آن مرده مي

ُ َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه واهلل :اي كه در دنيا داشيت از شهادتكنيد عقيده  را به عنوان رب ال إَِّلَه إِّال اهللَّ
قبول داري و اسالم را به عنوان دين و حممد را به عنوان پيامرب و قرآن را به عنوان امام قبول دارم و پس 

 شده نشينيم نزد كسي كه حجتش را تلقنيگويند برومی و منيگریند و مينكری و منكر دست مهديگر را مي
 د(شو است و خدا حجت او مي

بن حممد  عن أيب الدرداء هاشم(  2/  99) أخرجه القاضي اخللعي يف " الفوائد "  :قال األلباين رمحه اهلل
أمامة  قال : " دخلت على أيب يب زكرای عن جابر بن سعيد األزدياألنصاري : حدثنا عتبة بن السكن عن أ

ليه عإذا أان مت فاصنعوا يب كما أمر رسول اهلل صلى اهلل   النزع ، فقال يل : ای أاب سعيدالباهلي و هو يف
تبة ، مل أعرف أحد منهم غری ع فإنه قال : فذكره . قلت : و هذا إسناد ضعيف جدا وسلم أن نصنع مبواتان

حلديث . و االوضع " و قال البيهقي : " واه منسوب إىلالسكن ، قال الدارقطين : " مرتوك احلديث "  بن
      احلديث. و قال: شهدت أاب أمامة .....ن سعيد بن عبد اهلل األزدي قال :ع(  49/  3)  أورده اهليثمي

عن أيب أمامة  م الراوي. قلت : فاختلف يف اسإسناده مجاعة مل أعرفهم " واه الطرباين يف " الكبری " و يف" ر 
ألزدي ، و هذا أورده ا بن عبد اهللة الطرباين أنه سعيد اخللعي أنه جابر بن سعيد األزدي و يف رواي ففي رواية

ديال ، عينسبه ألبيه ، و مل يذكر فيه جرحا و ال ت فقال : "سعيد األزدي" مل(  31/  1/  2) ابن أيب حامت 
 : " وبعد أن عزاه للطرباين ( 243/  9) فالعجب من قول احلافظ يف " التلخيص "  فهو يف عداد اجملهولني،

يب " . و الراوي عن أايفياء يف " أحكامه " و أخرجه عبد العزيز يف " الشإسناده صاحل ، و قد قواه الض
 لاإلسناد الصالح و القوة و فيه هذا الرجل اجملهو  ض له ابن أيب حامت " ! فأىن هلذاأمامة سعيد األزدي بي

مل يكن يف  ، و هذا كله إذااجلهالة كما يشری لذلك كالم اهليثمي السابق  ؟! بل فيه مجاعة آخرون مثله يف
    ال النووي يف ق قط اإلسناد بسببه من أصله ! و قدالطرباين عتبة بن السكن املتهم ، و إال فقد س إسناد

و قال ابن الصالح : ليس إسناده  عزاه للطرباين : و إسناده ضعيف.بعد أن  ( 304/  9) اجملموع "  "
  و قال ابن القيم يف " الزاد "(  420/  4) ء " ختريج اإلحياو كذلك ضعفه احلافظ العراقي يف "ابلقائم " . 

 يصح رفعه " . و اعلم أنه ليس للحديث ما يشهد له ، و كل ما ذكره البعض إمنا هو: " ال(  201/  1) 
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من الرفع إىل  ينزل به لح شاهدا للمرفوع بل هو يعله، وأثر موقوف على بعض التابعني الشاميني ال يص
ما  ةذكرته عند التأمل . على أنه شاهد قاصر إذ غاي قيم السابقة ما يشری إىل مابن الالوقف ، و يف كلمة ا

 أن يقال للميت عند قربه : ای فالن قل ال إله إال اهلل ، قل أشهد أن ال إله إال فيه : " أهنم كانوا يستحبون
قية اجلمل لشهادة على بفيه ا  اإلسالم ، و نيب حممد ". فأيناهلل ) ثالث مرات ( ، قل : ريب اهلل ، و ديين

. و  " ... " و قول امللكني : " ما نصنع عند رجل " ..." ابن فالنة " و " أرشديناملذكورة يف احلديث مثل 
           منكر عندي إن مل يكن موضوعا . و قد قال الصنعاين يف " سبل السالم "  مجلة القول أن احلديث

 تحقيق أنه حديث ضعيف ، و العمل به بدعة و ال يغرت: " و يتحصل من كالم أئمة ال( 111/  2) 
عمال، فإن هذا فضائل األ . و ال يرد هنا ما اشتهر من القول ابلعمل ابحلديث الضعيف يفمن يفعله "بكثرة 

ديث أما ما ليس كذلك فال جيوز العمل فيه ابحل عيته ابلكتاب أو السنة الصحيحة،حمله فيما ثبت مشرو 
فاقا فكيف جيوز وح ات، ألنه ال يفيد إال الظن املرجابحلديث الضعيف و ال جيوز ذلكضعيف، ألنه تشريع ال

هلل تعاىل اهلداية و ا به هلذا من أراد السالمة يف دينه، فإن الكثریين عنه غافلون. نسأل؟! فليتنالعمل مبثله
 .التوفيق
 "أطلب العلم من املهد إىل اللحد" -203

 أصل له.ال 
 دانش جبوئيد()از گهواره ات گور 

 .مشهورة وهي ال أصل هلا عند أهل احلديث
 "بين الدَّين َعَلى النَّظَاَفة" -205

 و اپکيزگی بنا شده است()دين بر نظافت 
عفاء" البن "مل أجده هكذا ، ويف "الض قال خمرجه احلافظ العراقي:ف( 45/ 1)ذكره الغزايل يف "اإلحياء" 
. وللطرباين يف "األوسط" بسند ضعيف جداً من اإلسالم نظيف""تنظفوا فإن  حبان من حديث عائشة :

 «النَّظَاَفة من اإْلِّميَان».عود : املظافة تدعو إىل اإلميان"حديث ابن مس
 "ادرؤوا احلدود ابلشبهات ما استطعتم"  -210
 .ضعيف

 (شبهات دفع کنيد حدود را اب)ات می توانيد 
من طريق حممد بن أمحد (  2/  131/  15) أخرجه ابن عساكر يف ) اتريخ دمشق (  قال األلباين رمحه اهلل:

لشامي ان أبو ا بن اثبت ان أبو مسلم إبراهيم بن عبد الصمد ان حممد بن أىب بكر املقدمي ان حممد بن علي
 أمر مث: ) ألجلدن يف الشراب كما فعل جدي عمر بن اخلطاب ن عبد العزيز: قال عمر بعمران اجلوين قال
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ا ليلتهما حىت : فطافمن وجدمتاه سكران فأتياين به قال: ته وضم إليه صاحب خربه وقال هلماصاحب عسس
انتهيا إىل بعض األسواق فإذا مها بشيخ حسن الشيبة هبي املنظر عليه ثياب حسنة متلوث يف ثيابه سكران 

يه قصته من بن عبد العزيز وقصا علفحماله فأوقفاه حبضرة عمر  -فذكر قصة طويلة وفيها :  -وهو يتقيا 
أوهلا إىل آخرها فامر عمر ابستنكاهه فوجد منه رائحة فأمر حببسه حىت أفاق فلما كان الغد أقام عليه احلد 

ني قد ای أمری املؤمن :تعد قال : أنصف ای شيخ من نفسك والمثانني جلدة فلما فرغ قال له عمرفجلده 
ا وعلى : أخطأت علينقد حددتين حد االحرار قال: فأغتنم عمر وقال عبد و : ألنينظلمتين قال: وكيف قال

ؤك اهلل ای : ال يسرأى اهتمام عمر به رد عليه وقال نفسك أفال أخربتنا أنك عبد فنحدك حد العبيد فلما
وكان  ؟لف عندك لعلي أرفع إليك مرة أخرى! قال: فضحك عمرأمری املؤمنني ليكون يل بقية هذا احلد س

شيخ : إذا رأيتما مثل هذا السنده وقال لصاحب عسسه وصاحب خربهحىت استلقى على م قليل الضحك
: ) ادرؤوا السول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قيف هيبته وعلمه وفهمه وأدبه فامحال أمره على الشبهة فإن ر 

 (41) ة ( رقمن ذيل ( كما يف ) املقاصد. ومن هذا الوجه رواه أبو سعد بن السمعاين يف ) الشبهةاحلدود ابل
عن ابراهيم قال:  ( 2/  30/  11) . وأخرج ابن أىب شيبة ل شيخنا: وىف سنده من ال يعرف (: ) قاوقال

: الشبهات (. قلت : ) ألن أعطل احلدود ابلشبهات أحب إيل ) من ( أن أقيمها يف قال عمر بن اخلطاب
صال ( حزم يف ) االي) وكذا أخرجه ابن  :قات لكنه منقطع بني إبراهيم وعمر. لكن قال السخاويورجاله ث

: ) ادرؤوا احلدود ما استطعتم . . . ( د روي من حديث عائشة مرفوعا بلفظ: وقله بسند صحيح( . قلت
و عن ابن عباس مرفوعا بلفظ الكتاب. وكذا ه ورواه احلارثى يف ) مسند أيب حنيفة ( له من حديث مقسم

 .عند ابن عدي أيضا. وهو ضعيف
 "اجلالس وسط احللقة ملعون" -222
 . ضعيف

 )ملعون است کسی که وسط حلقه )جملس( بنشيند(
عن شعبة و  من طريق شريك ( 2/  11/  1) رواه القطيعي يف جزء " األلف دينار "  قال األلباين رمحه اهلل:

: شريك  األوىلضعيف ، و له علتان :  رفعه . قلت : و هذا إسنادمهام عن قتادة عن أيب جملز عن حذيفة 
. قلت : و  "خيطيء كثریا تغری حفظه منذ ويل القضاء ابلكوفة بد اهلل القاضي ، قال احلافظ : "و هو ابن ع

كما   يسمع منه جملز و حذيفة فإنه مليف لفظه كما أييت . الثانية : االنقطاع بني أيب قد توبع ، لكنه خولف
خرجه اهلل بن املبارك . أ ا أييت . و قد اتبع شريكا عبدكم  قال ابن معني ، بل قال أمحد : إنه مل يدركه

 لسان حممد ، أو لعن اهلل على لسان حممد صلى اهلل بلفظ : " قال حذيفة : ملعون على(  3/  4) الرتمذي 
،  334/  9) و أمحد (  231/  4) " . و هكذا أخرجه احلاكم أيضا  عليه وسلم ، من قعد وسط احللقة

 بة به و قال الرتمذي : " حديث حسن صحيح " . و احلاكم : " صحيح على شرطشع عن(  401،  353
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د ، فإنه و به أعله أمح مجيعا عن االنقطاع الذي ذكرانه ،الشيخني " و وافقه الذهيب ! قلت : و قد ذهلوا 
ة عبأبو جملز حذيفة " . قلت : و اتبع ش " مل يدرك روى بسند الصحيح عن شعبة أنه قال عقب احلديث :

بلفظ : " أن (  1/  21) و ابن عدي يف " الكامل "  ( 252/  2)أابن بن يزيد العطار ، أخرجه أبو داود 
 عليه وسلم لعن من جلس وسط احللقة " . و احلديث أورده السيوطي يف " الدرر رسول اهلل صلى اهلل

ل حذيفة بن اليمان " . كذا قا ن: " رواه أبو داود و الرتمذي ع بلفظ القطيعي مث قال(  135) ص املنتثرة " 
 .نية : أنه سكت عن سنده و هو ضعيفسبق . الثا األوىل : أن هذا ليس لفظهما كما و فيه موآخذاتن :

 "خذوا شطر دينكم عن احلمریاء" -212
 موضوع.

 )نصف دينتان را از محریا )عايشه( بگریيد(
بن الدين بن كثری يف " ختريج أحاديث خمتصر امل أقف عليه وقال احلافظ عماد  قال السيوطي يف الدرر:

احلاجب " هو حديث غريب جدا، بل هو حديث منكر، سألت عنه شيخنا احلافظ أاب احلجاج املزي فلم 
يعرفه، قال: ومل أقف له على سند إىل اآلن، وقال شيخنا الذهيب: هو من األحاديث الواهية اليت ال يعرف 

س " من حديث أنس: خذوا ثلث دينكم من بيت عائشة ومل يذكر له هلا إسناد انتهى لكن يف " الفردو 
 قلت: و أورده ابن القيم يف املنار و قال: موضوع.إسنادا.
 "قصة موت النمرود صاحب إبراهيم بذاببه دخلت رأسه" -213

 ال أصل له.
 که به وسيله پشه ای که داخل سرش شد و به سبب آن فوت کرد(  حاکم زمان ابراهيم )داستان منرود

؛مالئكُة السماءِّ يستغفروَن لذَ " -221 َى الرجالِّ ان الذي زَيََّن : سبحيقولونَ  وائِّبِّ النساءِّ وحلِّ
 "الرجاَل ابلل َِّحى والنساَء ابلذوائب

 موضوع .
و مردان دارای ريش،و ميگويند:اپک و  گيسومالئکه آمسان طلب مغفرت ميکنند برای زانن صاحب  )

 منزه است کسی که مردان را اب ريش و زانن را اب گيسوان زينت داد(
أخربان ابن عصمة : من طريق احلاكم : (3/11)أخرجه الديلمي يف "مسند الفردوس"  قال األلباين رمحه اهلل:

 عن احلسن عن عائشة مرفوعاً .حدثنا عوف ل :حدثنا احلسني بن داود بن معاذ : حدثنا النضر بن مشي
"مل يكن ثقة ؛ فإنه : (3/44) : قال اخلطيب -البلخي  وهو : -قلت : وهذا موضوع ؛ آفته احلسني هذا 

روي حديث الرتمجة موقوفاً أكثرها موضوع " . وقد  ؛عن يزيد بن هارون عن محيد عن أنسروى نسخة 
اكر يف أخرجه ابن عس ابللحى، والنساء ابلذوائب ! ".: والذي زيَّن الرجال بلفظ :"إن ميني مالئكة السماء



171 
 

مد : ان أبو عبد اهلل حمابن أمحد بن حممد بن اخلليل من طريق اخلليلاملدينة(  - 10/333)"اتريخ دمشق " 
وليد اب الأ ن سنة، وقد كتبت احلديث، وحلقت: يل مائة وعشرو ومسعته يقول -النهاوندي  بن معاذ بن فهد

مث كتب  ،احلديَث الذي كتبه أول مرة ئهم، مث ذكر أنه تصوَّف وَدَفنَ الطيالسي والقعنيب ومجاعة من نظرا
ن ان حممد ب : -، وهو ما حدثنا به داً احلديث األول حديثاً واح حلديث بعد ذلك، وذكر أنه حفظ منا

 رةيب صاحل عن أبيه عن أيب هرييزيد بن زريع : ان روح بن القاسم عن سهيل بن أ املنهال الضرير: ان
ي وليت النهاوند "هذا حديث منكر جداً ، وإن كان موقوفاً ، ذكره موقوفاً . وقال ابن عساكر:قال : ... ف

واٍه  قلت : والنهاوندي هذا مد بن املنهال. واهلل أعلم ".فإنه ال أصل له من حديث حم نسيه فيما نسي؛
"كشف  )تنبيه( : لقد عزا الشيُخ العجلوين يف ي قبله.واهلل أعلم.، كما تقدم يف احلديث الذ عند الذهيب

ا أطلق العزُو ذعائشة! فأوهم أنه يف "املستدرك " ؛ ألنه املعين عند أهل العلم إ اخلفاء" احلديَث للحاكم عن
. احلافظ "  "لسانيف سابور" ؛ ألنه ترجم له فيه ؛ كما: "اتريخ نيفيه! والظاهر أنه يف كتابه اآلخروليس  إليه،

إمنا هو  ؛علمه يف احلديث حلديث مما يدلنا على أن العجلوينمث إن هذا العزو مع السكوت عن بيان حال ا
ه إىل عزو احلديث ؛ فقد سبقوحنوه عبدالرؤوف املناوي لتحقيق فيها.النقل دون النظر يف األسانيد واملتون وا

ه  وساكتاً علي إىل احلاكم مطلقاً مل يقيده، الصغری"( هامش "اجلامع - 1ج  142)ص احلقائق "  يف كتابه "كنوز
وقلده يف ذلك آخرون ؛ منهم الشيخ حممد زكرای  ومل يذكر إال الشطر الثاين منه.كما هي عادته!! 

؛ فإنه جزم بنسبته إىل توزمی إدارة البحوث العلمية(  - 32)ص إعفاء اللحية"  الكاندهلوي يف رسالة "وجوب
واغرت بعضهم  ليه!عن املناوي! دون أي تعقيب ع  َعَلْيهِّ َوَسلََّم ! وعلقت عليه اإلدارة مبا تقدمَصلَّى اهللَُّ  النيب

د يف "املستدرك " ؛ كما فعل الشيخ حمم عزاه إىل احلاكمابملفهوم من إطالق املناوي عزوه إىل احلاكم ، ف
 حلق اللحية" ، أدلة حترمیر كتابه "حممد إمساعيل اإلسكندراين يف آخ يب اهلل الشنقيطي فيما نقله األخحب

ح من احلديث إىل مل يص الزمان ، وتساهل أهله يف نسبة مافاهلل املستعان على غرية هذا العلم يف هذا  وأقره!
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ النيب صَ   .لَّى اهللَّ
 "الدَُّعاُء ُمخُّ اْلعَِّباَدةِّ " -219

 ضعيف.
 )دعا مخ عبادت است(

وقال: )حديث غرب من هذا الوجه ال نعرفه إال من ( 2234)أخرجه الرتمذي  اهلل:قال األلباين رمحه 
 حديث ابن هليعة(.

حينئذ،  عنه فيحتج به قلت: وهو ضعيف لسوء حفظه، فيستشهد به إال ما كان من رواية أحد العبادلة
 .وليس هذا منها، لكن معناه صحيح
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رٍ " -211  "َصلُّوا َخْلَف ُكل ِّ بَ رٍ  َوفَاجِّ
 .ضعيف

 (پشت سر هر انسان نيکو کار و فاسقی مناز بگزاريد)
، قَاَل: َمْكُحوٌل مَلْ يَ ْلَق َأاَب هريرة. ويف إِّْسنَ  اَرُقْطينِّ دِّه ارواه َمْكُحوٌل َعْن أيب هريرة رضي اهلل عنه، َوَأْخَرَجه الدَّ

اَرُقْطينِّ َأْيًضا َوأَ  ه . َوَخرََّج له الدَّ يحِّ و َداُوَد، َعْن بُ ُمَعاوِّيَة ْبُن َصالٍِّح، ُمَتَكلٌَّم فيه، َوَقدِّ اْحَتجَّ به ُمْسلٌِّم يف َصحِّ
َبة َعَلْيُكْم »َمْكُحوٍل، َعْن أيب هريرة رضي اهلل عنه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلل صلى اهلل عليه َوَسلََّم:  الصالة َواجِّ

ٌب َعَلْيُكْم َمَع ُكل ِّ أَ  ْلَكَبائِّرِّ، َواجلَِّهاُد َواجِّ را، َوإِّْن َعمَِّل ابِّ را، مِّ َمَع ُكل ِّ ُمْسلٍِّم، بَ ر ا كان َأْو َفاجِّ رٍی، بَرا كان َأْو فَاجِّ
َل اْلَكَبائِّرَ  ، كما قال  ة، هي االنقطاع بني مكحول وأيب هرير  قبلهوعلة هذا احلديث ، والذي « َوإِّْن َعمِّ

 .( 920 ) اإلرواءو  "53"ضعيف مسند أيب داود" ". وضعفه األلباين رمحه اهلل يف الدارقطين والبيهقي
 " عبداً من علمين حرفاً صرت له  " -213

 أصل له.ال 
 )هر کس حرفی به من اید دهد،من را بنده خود کرده است(

 ُروي: ))مْن علَّمك آية من كتاب اهلل، فكأمنا ملك رِّقَّك، إن شاء ابعك، وإن شاء أعتقك(( .
 وهو موضوع.

عتقده؛ ملخالفته اعن هذا فأنكره، وشدَّد النكری على من د ُسئِّل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل وق
  (914)ص" معجم املناهي اللفظية.قاله العالمة بکر أبو زيد يف "(349/  13)  الفتاوى إمجاع املسلمني.

 واهلل أعلم..مسند الطيالسيو  سری أعالم النبالء هذا الکالم عن شعبة کما جاء يف ُروي قلت:
 فأتوها فإن فيها خليفة اهللاسان " إذا رأيتم الراایت السود قد جاءت من قبل خر  -221

 املهدي "
 .ضعيف

وقيت پرچم هاي سياهي را ديديد که از سوي مشرق مي آيند، سراغ آانن برويد، چون خليفه ي خدا )
 (مهدي در ميان آهناست

علي بن زيد قد روى له مسلم  :(340)قال ابن القيم يف املنار .عن علي بن زيد(  233/  9) أخرجه أمحد 
 (233)تذكرة املوضوعات يف الفتينأورده و .متابعة ولكن هوضعيف وله مناكری تفرد هبا فال حيتج مبا ينفرد به

 .هذا حديث ال أصل له و قال: (2/35)ابن اجلوزي يف املوضوعات
 " عليكم ابلشفاءين: العسل، والقرآن " -215

 ضعيف.
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 قرآن(بر مشا ابد دو شفا:عسل و )
( 1/  143)وابن عدي  (403و 200/  4)واحلاكم  (3492/ رقم  2)رواه ابن ماجه قال األلباين رمحه اهلل: 

عن زيد بن احلباب عن سفيان عن أيب إسحاق عن أيب ( 2/  9/  12)وابن عساكر  (339/  11)واخلطيب 
 ووافقه الذهيب.األحوص عن عبد اهلل مرفوعا. وقال احلاكم: " صحيح على شرط الشيخني ". 

اري مل حيتج به البخ -اجلشمي  وهو عوف بن مالك -قلت: وإمنا هو على شرط مسلم، فإن أاب األحوص 
صحيحه، لكن أبو إسحاق هذا مدلس مع أنه كان اختلط، لكن رواه شعبة عنه عند اخلطيب يف " اترخيه  يف

وقفا. من طريق وكيع عن سفيان به م"، فبقيت علة العنعنة، مع املخالفة يف رفعه، فقد أخرجه احلاكم 
موقوفا، ( 2 - 1/  4) وكذلك رواه أمحد بن الفرات الرازي يف " جزئه " كما يف " املنتقى منه " للذهيب

فقال: أخربان حممد بن عبيد عن األعمش عن خيثمة عن األسود عن عبد اهلل قال: فذكره موقوفا. وكذلك 
من طريق أخرى عن ابن  (2/  149) والواحدي( 2/  111و 1/  3)ق رواه أبو عبيد يف " فضائل القرآن " 

: أبو معاوية عن األعمش به. ويف ( 2/  11/  12)" ا رواه ابن أيب شيبة يف "املصنفمسعود موقوفا. وكذ
 رواية له من طريق أيب األسود عن عبد اهلل قال: " العسل شفاء من كل داء، القرآن شفاء ملا يف الصدور ".

: " والصحيح موقوف على ابن  (4931)ولذلك قال البيهقي يف " شعب اإلميان " كما يف " املشكاة " 
اء ملا ، والقرآن شفمسعود ". وقد روي مرفوعا حنوهذا ولفظه: " عليكم ابلشفاء، العسل شفاء من كل داء

 عن أيب إسحاق عنعن سفيان بن وكيع: حدثنا أيب عن سفيان  (2/  133)رواه ابن عدي  يف الصدور ".
وقال: " هذا يعرف عن الثوري مرفوعا من رواية زيد بن احلباب عن  أيب األحوص عن عبد اهلل مرفوعا.

سفيان، وأما من حديث وكيع مرفوعا مل يروه عنه غری ابنه سفيان، واحلديث يف األصل عن الثوري هبذا 
 علة أخرى، وهي عنعنة أيب إسحاق وهو اإلسناد موقوف ". قلت: وابإلضافة إىل الوقف، فإن يف املرفوع

كان مدلسا، ولذلك فاحلديث من حصة هذه السلسلة: " الضعيفة " واهلل أعلم. وخفي هذا  السبيعي، فقد
التحقيق على املناوي، ففي " التيسری " أقر احلاكم على تصحيحه! واغرت بذلك الغماري فأورده يف " كنزه " 

 قب تصحيح احلاكم بتصحيح البيهقي وقفه، فأصاب.وأما يف " الفيض " فع (2132)برقم 
 " احذروا الدنيا فإهنا أسحر من هاروت وماروت " -220

 منكر ال أصل له .
 (از دنيا حذر كنيد كه دنيا افسونگرتر از هاروت و ماروت است)

: رواه ابن أيب الدنيا والبيهقي يف " الشعب " من طريقه من (  133/  3) قال العراقي يف " ختريج اإلحياء " 
، وقال البيهقي : أن بعضهم قال : عن أيب الدرداء عن رجل من الصحابة رواية أيب الدرداء الرهاوي مرسال

قلت : وقد أقره احلافظ ابن حجر يف  داء ، قال وهذا منكر ال أصل له.قال الذهيب : ال يدرى من أبو الدر 
ومن ظن أن أاب الدرداء هذا هو الصحايب فقد أخطأ ، وعليه جرى فيما  .(  339/  1) مليزان " " لسان ا
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حيث قال : عن أيب الدرداء فأطلقه ومل (  100/  1) السيوطي يف " اجلامع " ويف " الدر املنثور "  يظهر
، وهو ه بشيء  يرمز ليقيده ، وتبعه يف ذلك املناوي حيث مل يتعبه بشيء يف " الفيض " وإمنا قال : ومل

قد تغری ، و  قال الذهيب : قال أبو حامت : صدوق األصل كمال وهو حتريف. ضعيف ألن فيه هشام بن عمار
يه وهذا اإلعالل ف رجح من أربع مئة حديث ال أصل هلا.وقال أبو داود : حدث نأ وكان كلما لقن يتلقن.

 من " اللسان " ، فالعلة احلقيقية هي جهالة أيبنظر ، فإن للحديث طريقني عن أيب الدرداء كما يستفاد 
 من قول أرطاة بن املنذر فالظاهر أنه من اإلسرائيليات .(  2/  333/ 2) الدرداء هذا ورواه ابن عساكر 

تنبيه : كنت قد خرجت احلديث مسلما مبا قاله احلافظ معزو ا البن أىب الدنيا والبيهقي مث طبع الكتاابن 
الفا إن فيه علة أخرى ، وإنه ليس له طريق أخرى خ: على إسناده وقول البيهقى عقبه واحلمد هلل ، ووقفت

 لقول احلافظ ، فرأيت أنه البد ىل من بيان ذلك ، فأقول :
ومن طريقه  -(  94/132) ابن أىب الدنيا ىف " ذم الدنيا "أما العلة فتتبني بعد سوق السند ، فقال  - 1

: حدثىن أبو حامت الرازى : حدثنا هشام بن عمار :  -(  3/335/10904) البيهقى ىف " شعب اإلميان " 
 قالو  عن عتبة بن أىب حكيم : حدثنا أبو الدرداء الرهاوى ..... -يعىن : ابن خالد  -حدثنا صدقة 

ت : فالعلة قل صحاب النىب صلى اهلل عليه وسلم.البيهقى : وقال غریه عن هشام إبسناده عن رجل من أ
 .ال احلافظ : " صدوق خيطئ كثریا "قد قعتبة هذا ، ف

      رجل له صحبة حبديث : وأما الطريق فقد قال الذهىب ىف " امليزان " : " أبو الدرداء الرهاوى عن - 2
 فقال احلافظ عقبه : " أخرجه البيهقى ىف من ذا ، واخلرب منكر ال أصل له "." اتقوا الدنيا .... " ال يدرى 

عن أىب الدرداء به ، وأخرجه أيضا من طريق أخرى عن أىب الدرداء مرسال ، وهو عند " الشعب " من روايته 
قلت : إذا أتملت اإلسناد املذكور من رواية ابن أىب الدنيا  " ذم الدنيا " من هذا الوجه ". ابن أىب الدنيا ىف

ن أوهام مرسال ، فهو موالبيهقى علمت أهنا ليست طريقا أخرى ، وإمنا هى األوىل عن أىب الدرداء الرهاوى 
احلافظ رمحه اهلل ، ويؤكد ذلك قول البيهقى املتقدم : " وقال غریه : عن هشام ..... " إخل ، ومن الواضح 
أنه يعىن بضمری ) غریه ( أاب حامت الرازى ، فهذه طريق أخرى مع كوهنا معلقة ، ولكنها عن هشام وليست 

ه ىف احلقيقة واحدة ، غاية ما ىف األمر أن أاب حامت احلافظ عن أىب الدرداء كما وهم احلافظ ، فالطريق عن
عنه عن أىب الدرداء عن  -وهو جمهول  -رواه عن هشام إبسناده الضعيف عنه مرسال ، ورواه غریه 

 الصحاىب ، واملرسل هو الصحيح على ضعفه ، فهذا ما لزم بيانه . اه  .
 "الدنيا مزرعة اآلخرة" – 222

 أصل له.ال 
 مزرعه آخرت است()دنيا 
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مل أقف عليه مع ايراد الغزايل له يف األحياء، ويف الفردوس بال سند عن ابن عمر  قال السخاوي يف املقاصد:
مرفوعاً: الدنيا قنطرة اآلخرة فاعربها وال تعمروها، ويف الضعفاء للعقيلي ومكارم األخالق البن الل من 

ملن تزود منها آلخرته، احلديث وهو عند احلاكم يف حديث طارق بن اشيم رفعه: نعمت الدار الدنيا 
مل  قال العراقي: و مستدركه وصححه، لكن تعقبه الذهيب نأنه منكر قال: وعبد اجلبار يعين راويه ال يعرف.

يث طارق دأجده هبذا اللفظ مرفوعا وروى العقيلي يف الضعفاء وأبو بكر بن الل يف مكارم األخالق من ح
يف  غاينالصقلت: أورده  .آلخرته، احلديث، وإسناده ضعيف الدنيا ملن تزود منها " نعمت الداربن أشيم

 .تذكرة املوضوعات الفتيناملوضوعات و 
 " الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا " -222

 ال أصل له .
 (مردم خوابند و وقتی می مریند بيدار خواهند شد)

 مرفوعا إليه صلى اهلل عليه وسلم ! فقال احلافظ(  20/  4) أورده الغزايل قال األلباين رمحه اهلل: 
علي بن أيب طالب ، و  : مل أجده مرفوعا ، و إمنا يعزي إىل(  131 - 130/  4) العراقي و تبعه السبكي 

مل يوجد إال معزوا لعلي  وقال: تذكرة املوضوعات الفتينأورده  قلت: .(  312/  2) حنوه يف " الكشف " 
 أيب طالب. بن
 
 

آخر ما وفق اهلل تبارك وتعاىل يف مجع هذه الرسالة واحلمد هلل الذي بنعمته تتم وهذا 
وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستعفرك  الصاحلات وتدوم الطيبات

و صلى اهلل عليه وسلم على نبينا حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه  وأتوب إليك
 العاملنيوآخر دعواان أن احلمدهلل رب  وسلم

 




