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اللھم باعد بیني وبین خطایاي كما باعدت ( ھریرة أبو حدیث االستفتاح دعاء في ورد ثحدی أصحُّ - 1
وجَّھت وجھي للذي فطر السماوات واألرض حنیًفا وما ( علي حدیث یلیھ ثم )بین المشرق والمغرب

إنَّ صالتي وُنُسكي ومحیاي ومماتي هللا ربِّ العالمین ال شریك لھ وبذلك أمرُت وأنا أنا من المشركین 
  . )أوَّل المسلمین

  

  . )سبحانك اللھم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى َجدُّك وال إلھ غیرك( االستفتاح أدعیة أضعف  - 2
  

 حُّیص وال منكرة ھاكلُّ األحادیث وھذه امبالشَّ رجًال أربعون ھموأنَّ األبدال في كثیرة أحادیث وردت - 3
  . األبدال في احدیًث ملسو هيلع هللا ىلص بيالنَّ عن

  

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن یصح ال الخبر ھذا المالئكة بھ اهللا باھا صالتھ في نام إذا جلالرَّ أنَّ:  الوارد األثر -  4
  . مرسال إال

  

 مكة في الواردة األحادیث لكن واألھل باألرض متعلقة الشام فضل في الواردة األحادیث - 5
  . باألھل ال باألرض متعلقة والمدینة

  

 مس في یمیني والقمر في یساري على أْنلو وضعوا الشَّ(قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالحدیث المشھور أنَّ النبي  -  6
  . فیھ لین )ذا األمر ما رجعتأرجع عن ھ

  

 كلھا علي جیش على امالشَّ أھل قنوت أو امالشَّ أھل على علي قنوت في الواردة اآلثار جمیع - 7
  . شيء منھا یصح وال معلولة

  

) اللھم ربنا ولك الحمد( و) اللھم ربنا لك الحمد(  :أربعة الركوع من الرفع ذكر في الثابتة األلفاظ - 8
  . )ربنا ولك الحمد( و) ربنا لك الحمد( و

  

 على بناًء فیضعِّ أو حیصحِّ أن العلم ھذا یتقن لم من على مُرْحوَی العلوم أھم من عتبرُی لَلالِع ُمْلِع - 9
  . األسانید ظواھر

  

 األًف عشر خمسة إلى آالف عشرة من انحًو تبلغ ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن والصحیحة المحفوظة األحادیث - 10
 والمتابعات واھدبالشَّ ونُحیصحِّ وفھمھم بضاعتھم ِةلقلَّ األسانید بظواھر األحادیث ونُحیصحِّ والذین



 أصل ال وھذا األًف ستین من أكثر إلى اآلن حیحةالصَّ  األحادیث أبلغوا حتى والمنكرات الغریبة والكتب
  . لھ قیمة ال ذكروه مما األًف أربعین من أكثر ، لھ

  

  . امطلًق األعمال فضائل في الضعیف بالحدیث العمل عدم الصواب -  11
  

 انك إذا بذلك بأس ال ھأنَّ ویدَّعون األذكار في األحادیث ألفاظ في یزیدون اسالنَّ من بعض - 12
 بال اهللا على القائلین من وأمثالھم تردعھم التي العقوبة یستحقون وھؤالء ةمصیب وھذه صحیًحا المعنى

  . برھان بال رسولھ وعلى اهللا على قول ألنھ علم
  

 كأحد یكون ؟ صحیح غیر أو ھو أصحیٌح فیھ شاكٌّ وھو احدیًث ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن روى من كل - 13
 وھو:  یقل ولم )فھو أحد الكاذِبین حدَّث عني حدیًثا وھو ُیرى أنَّھ كذبمن (: قال ملسو هيلع هللا ىلص ألنھ الكاذبین
  . كذب ھأنَّ یستیقن

  

 اشاذ  الحدیث یكون وال بالكذب مُ َھتَُّی من إسناده في یكون ال ٍثحدی لُّك: ( ھو الترمذي عند الحسن - 14
  . )ذلك نحو وجھ غیر من ىَوْروُی

  

 فیدخل آثٌم ھأنَّ:  حالھ یعلم ال وھو ملسو هيلع هللا ىلص عن احدیًث نقل من أن على العلم أھل من واحد غیر جزم - 15
 حالھا یعلم ال وھو اسالنَّ بین ویبثھا األحادیث ینقل نممَّ وغیرھم باءَطوالُخ اصصَّوالُق اظعَّالُو ذلك في
  . علم غیر من الحدیث روایة على أقدم ھألنَّ

  

 أبو سنده وفي وغیره الترمذي رواه) باإلیمان إذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشھدوا لھ( حدیث - 16
  . ضعف فیھا الھیثم أبي عن روایتھ ولكن صدوق محالسَّ وأبو الھیثم أبي عن محالسَّ

  

 إذا الضعیف الحدیث وھو) لغیره حسن( و) حسن لذاتھ(  :قسمین إلى ینقسم الحسن الحدیث - 17
 ذلك إلى وما واتھُر بعض حفظ سوء عن ضعفھ اناشًئ الضعیف الحدیث كان إذا ھومحلُّ ، طرقھ دتتعدَّ
 الحسن درجة إلى حدیثھ یرتقي ال فھذا بذلك تھمتھ أو اويالرَّ كذب عن اناشًئ الضعف كان إذا أما

  . لغیره
  

 فلماذا عنھ قیل ما ِةصحَّ عن قتتحقَّ لذھبت وكذا كذا:  تحبھ شخٍص عن قال افالًن أنَّ:  لك قیل لو - 18
  . ؟ قالھا فعال ھل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أحادیث من قتتحقَّ ال

  



 اشبیًھ أو ، ذلك نحو أو ، ذلك من اقریًب أو:  ُھَبِقعَ  قال بحدیٍث َثحدَّ إذا حابةالصَّ من اكثیًر كان - 19
 أحسن وما مُھَعَرَو أشدَّ ما ، أقوام من مُھرَُّد فللِھ ، یھمتوقِّ ِةدَِّش على ةالَّالدَّ العبارات ھذه ونحو ، بذلك

  . علیھم اِسالنَّ أثر وأسوأ اسالنَّ على أثرھم
  

 بيالنَّ إلى ویعزونھ حدیث ھأنَّ اسالنَّ بین اشتھر فظاللَّ ھذا) ُحمِّدَو َدُعبِّ مااهللا  إلى األسماء أحبُّ( -  20
 أھل كتب في عنھ الشدید البحث بعد أصًال لھ أجد ولم أحدھما في وأ حیحینالصَّ في ھوكأنَّ ملسو هيلع هللا ىلص

  . حالھ یعلم ال حوالاأل أقلِّ على ھألنَّ دیدالشَّ الوعید في دخل فقد ملسو هيلع هللا ىلص إلى نسبھ فمن الحدیث
  

 بن زید بن علي ، أرطأة بن اجالحجَّ( :دیدالشَّ والضعف الضعف بین دائرة أحادیثھم لرجال أمثلة - 21
 بن عاصم بن اهللا عبید بن عاصم ، العوفي عطیة ، القاّص األعرج حمید ، سعد بن شدینر ، جدعان

  . )بالتدلیس واشتھروا بالسماع یصرحوا لم إذا الثقات المدلسین أحادیث ، الخطاب بن عمر
  

 بكر أبو إسناده في والحدیث ، رمذّيالتِّ رواه )الَكیِّس من دان نفسھ وعمل لما بعد الموت( حدیث - 22
 أبو واهللا ال :بقولھ الذھبّي ُھَبقََّعَت صحیح حدیث ھذا الحاكم قال اولمَّ الحدیث ضعیف وھو مریم أبي بن

  . ضعفھ على ٌعَمْجُم آخر موضع في عنھ وقال واٍه مریم أبي بن بكر
  

  . موضوع بل منكر خبر )لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحھ( – 23
  

 أیضا سنده وفي منكر الخبر ھذا )قطعأ فھو الرحیم الرحمن اهللا بسم فیھ یبدأ ال بال ذي أمر كل( - 24
  . نكارتھ ُنویبیِّ ضعفھ في یزید اختالف

  

 جبیر بن سعید كقول فعالرَّ حكم لھ لیس أنَّ وابالصَّ  لالجتھاد فیھ مجال ال كان إذا ابعّيالتَّ قول - 25
  .)رقبة كعدِل كان إنسان من تمیمًة قطع من(
  

 وھي) صالة خمسمائة تعدل ھاأنَّ( األولى الراویة ، روایتان المقدس ببیت الصالة فضل في ورد - 26
 الفسوي رواھا بإسنادھا بأس ال ھذه) صالة وخمسین مائتین تعدل أنھا( الثانیة والراویة ، معلولة
  . وغیر

  

فإذا غربت الشمس ، إن ھذا یوم ُرخص لكم فیھ إذا رمیتم جمرة العقبة أن تحلوا: (حدیث - 26
  . معلول) ولم تطوفوا بالبیت عدتم ُحرما كما بدأتم

  



  . معلول) الحلقة وسط جلس من اهللا لعن: ( حدیث -  28
  

  . معلول )عز وجل ربكم أغضبتم فقد سیًِّدا یُك إن فإنَّھ سیِّد للمنافق تقولوا ال: (حدیث  - 29
  

 یصح وال األحوال من حاٍل بأيِّ قبولھا یثبت ال شاذة منكرة زیادة) المیعاد تخلف ال كإنَّ( زیادة - 30
  . قولھا

  

 سعد بن ھشام بھا دتفرَّ ھذه) نَتالنَّ بأنفھا تدفع التي نَالْعالُج من اهللا على أھون لیكوننَّ . . ( زیادة -  31
  . الحفظ سيء وھو

  

 واحد غیر جزم بل ملسو هيلع هللا ىلص بيالنَّ عن یصح ال منكر حدیث) األمھات أقدام تحت ةالجنَّ: (حدیث - 32
  . موضوع ھبأنَّ العلماء من

  

 )رتأخَّ وما( فلفظة) رتأخَّ وما متقدَّ ما لھ ُغفر: (فیھا ملسو هيلع هللا ىلص بيالنَّ عن روایة كل:  حدیثیة قاعدة - 33
  . شاذة

  

 دلیٌل وھو بمثلھ تجُّْحُی دجیِّ حدیث وھو ُسننھ في داود أبو رواه) ةالجنَّ مََّثَف قدمیھا ملَزِا: (حدیث - 34
  . الوالدین حق ِعظم على

  

 حدیٍث أصحُّ  ھذا) وُیسمى رأسھ وُیحلق سابعھ یوم عنھ تذبح بعقیقتھ مرتھٌن غالم كل( حدیث - 35
  . العقیقة في ورد

  

  . منقطع ضعیف) ارالنَّ على اهللا مھحرَّ بعدھا اوأربًع ھرالظُّ قبل اأربًع ىصلَّ من: ( حدیث -  36
  

 جواز على یدلُّ ال ھذا) درجة وعشرین بسبٍع الفذ صالة من أفضل الجماعة صالة: ( حدیث -  37
  . األفضلي لبیان ماوإنَّ امنفرًد الةالصَّ

  

  . الجماعة صالة وجوب في) احدیًث خمسین( من أكثر ملسو هيلع هللا ىلص بيالنَّ عن ُرِوي -  38
  



 حماد بن نعیم على مداره ضعیف) بھ ئتِج لما اتبًع ھواه یكون حتى أحدكم یؤمن ال: ( حدیث - 39
  . وجماعة والنسائي داود أبو فھوضعَّ  الخزاعي

  

 أما ، داود أبي سنن وكذلك وضاع أو كذاب رجل أسانیدھما في لیس أحمد ومسند النسائي - 40
  . قلة وھم مافیھ ماجھ وابن الترمذي

  

) فاعلھ أجِر مثل فلھ ، خیٍر على دلَّ من: ( عنھ ویغني منكر) كفاعلھ الخیر على الالدَّ( حدیث - 41
  . صحیحھ في مسلم أخرجھ

  

 ومعناه ضعیف) ارالنَّ اهللا أدخلھ فھاءالسُّ بھ یماِري أو العلماء بھ لیجاري العلم متعلَّمن : (حدیث - 42
  .)الشركاء أغنى أنا: (عنھ یغني صحیح

  

 من بھ ویلحق الحدیث أھل قولي أصحِّ في معلولة ھاكلُّ ) صالة لكل المستحاضة وضوء( أحادیث - 43
   . البول سلس بھ

  

  . ضعیف) دقةبالصَّ مرضاكم داووا: ( حدیث -  44
  

  . یصح وال منكر) بالرَّ غضب تطفئ دقةالصَّ: ( حدیث -  45
  

  . ضعیف) ةالجنَّ في ابیًت لھ يَ ِنُب مرات عشر أحد اهللا ھو قل قرأ من: ( حدیث -  46
  

  . یصح ال) السوء من میتة سبعین دقةبالصَّ لیدرأ اهللا إنَّ: ( حدیث -  47
  

 بین فرق وال ، ومسلم البخارّي رواه:  عنھ یقال وروایتھ معناه واتفق الحدیث متن أختلف إذا - 48
  . البخاري أخرجھ أو البخاري رواه مصطلحي

  

) عین طرفة نفسي إلى تكلني وال كلھ شأني لي أصلح ، أستغیث برحمتك قیوم یا حيُّ یا: ( ُرْكِذ - 49
  . حسن إسناده والمساء الصباح أذكار في

  



 إبراھیم أبینا وملة ملسو هيلع هللا ىلص محمد نبینا ودین ، اإلخالص وكلمة اإلسالم فطرة على أصبحنا: ( ُرْكِذ - 50
  . صحیح إسناده) امسلًم احنیًف

  

 بن إسحاق عن یجَرجُ  ابن طریق من) قوة إال باهللا وال حول وال اهللا على توكلت اهللا بسم( حدیث - 51
  . معلول وھو مالك بن أنس عن طلحة أبي بن اهللا عبد

  

 وھذا مسلم رواه )قخل ما شر من التامات اهللا بكلمات أعوذ( : أمسیت حین قلت لو اَمَأ  :حدیث - 52
   . الحدیث لظاھر الصباح دون بالمساء خاص

  

 أما الجوع زمن وفي الجماعي األكل في ھذا) التمرتین بین الرجل یقرن أن ملسو هيلع هللا ىلص نھى: ( حدیث - 53
  . مانع فال وحده كان من أو اآلن

  

  . ضعیفة زیادة الوتر صالة بعد) وحوالرُّ المالئكة رّب( زیادة -  54
  

  . یصـح ال) منا فلیس یوتر لم فمن حق الوتر: ( حدیث -  55
  

 فیھ الحدیث ھذا )تمرا سبع النار من نيأجر اللھم( : المغرب صالة من االنصراف عند قول - 56
 ابن ومال ، وقفھ حورجَّ عیسى أبو اإلمام ھوأعلَّ معروف غیر مسلم بن الحارث ألنَّ اضطراب

    .مطلًقا تضعیفھ إلى الجوزّي
  

 سولفالرَّ ساءالنِّ لكل لیس )قط اخیًر منك رأیت ما: قالت ، الدھر إلحداھنَّ أحسنَت لو: ( حدیث - 57
  . الشاكرات الصالحات نَّفمنھ وإال ساءالنِّ بعض عن ثیتحدَّ ملسو هيلع هللا ىلص

  

 اتفق ثالثة مواضع أربعة والثابت منكرة كلھا) الصالة من موضع كل في الیدین رفع: ( أحادیث – 58
  . األول التشھد من القیام في ختلفوا الحدیث أھل أكثر علیھا

  

 ثبت ما:  المتواتر معنى في والصحیح باطل وھذا للمتواتر شروط أربعة المتكلمین بعض جعل - 59
 رضي الخطاب بن عمر حدیث حینئذٍ  المتواتر في فیدخل بالقبول األمة وتلقتھ ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلى إسناده

  . )یاتبالنِّ األعمال ماإنَّ( عنھ اهللا
  



 طعن) ُیحبھ اهللا أنَّ أخبروه : ملسو هيلع هللا ىلص فقال أحد اهللا ھو قل صالتھ في یكرر الذي جلالرَّ: ( حدیث – 60
  . صحیح ھأنَّ وابوالصَّ الساجي وتبعھ حزم ابن الخبر ھذا في

  

 كثیرة وھي الشام فضل في الواردة األحادیث من أصحُّ والمدینة ةمكَّ فضل في الواردة األحادیث - 61
  . ومتواترة كثیرة أحادیث امالشَّ فضل في ورد ھأنَّ كما

  

 جنایًة ةنَّالّس على سیجني ھذا ألنَّ األسانید ظواھر على بناًء التضعیف وال التصحیح یجوز ال - 62
  . عظیمة

  

  . جید حدیث) عملھ وحسن عمره طال من خیركم( حدیث -  63
  

لم صحیح في - 64 يالّن أنَّ مس ال ملسو هيلع هللا ىلص ب ان(: ق ا الناس في اثنت ر مبھ ھم  بنسال في الطعن ، كف
ذا ةالفالنیَّ ةالقبیل من ھبأنَّ نفسھ عن یخبر اإلنسان كون أما )المیت على والنیاحة زاع ال فھ ھ ن  فی

  . العلماء باتفاق
  

 في غریًبا یكون ، ةالنسبیَّ األمور من ھذا) . .  غریًبا وسیعود غریًبا اإلسالم بدأ( حدیث - 65
 دون شخٍص عند غریًبا یكون وقد،  مكان دون مكاٍن في ، بلد دون بلٍد في،  زمن دون زمن

  . ورعھ ولقوة ، المسائل في ولتدقیقھ كھتمسُّ ةلقوَّ فھذا ، شخص
  

 للواقع یستسلم اإلنسان أنَّ ھذا معنى ولیس)  . . غریًبا وسیعود غریًبا اإلسالُم بدأ( حدیث -  66
 ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن متواترة واألدلة ، لإلسالم فالمستقبل ، ال ، یجلس ثم غریب الیوم اإلسالم: یقول

 سیرتبط األمة ھذه حاضر وأن ، ستعود الراشدة الخالفة وأن ، لإلسالم المستقبل أن في
  . بماضیھا

  

 جلسة ھاوأنَّ الظھر خلف الیسرى الید على االتكاء عن ھيالنَّ في أبیھ عن شرید بن عمرو حدیث - 67
  .  ھذا ویتقي یجتنب أن لإلنسان ینبغي ذلك ومع باإلرسال معلول علیھم المغضوب

  

 على ُاتفق ما: األول القسم:  قسمین إلى تنقسم األعمال فضائل في الضعیفة ألحادیثا - 68
 ُیصححھ وھذا ُیضعفھ ھذا ، فیھ ُاختلف ما: الثاني األمر ، مطلًقا بھ العمل یجوز ال فھذا،  ضعفھ

  . بذلك یقول من عند الفضائل في بھ العمل یسوغ الذي فھذا، 



  

واب - 69 ن الص ولي م ل ق دیث أھ واز الح ة ج دیث روای المعنى الح ك ب روط وذل رط:  بش  الش
ھ غیر على بھ یأتي قد فھمی ال الذي الجاھل ألنَّ ، العلم أھل من یكون أن: األول د ھوألنَّ،  وجھ  ق
اني ُیحیل بما عالًما یكون أن: الثاني الشرط،  العكس أو منھ المستثنى دون المستثنى یذكر  ، المع

رط ث الش ون ال أْن:  الثال ذا یك ي ھ ماء ف فات األس ب ھفإنَّ ، والص ل یج ث نق ماء أحادی  األس
ذا یكون ال أن:  الرابع الشرط ، بمرادفھا الصفة تذكر أْن یجوز ال ھألنَّ بألفاظھا والصفات  في ھ

اه ال بلفظھ بالذكر متعبد فأنت ، بألفاظھا ذكرھا یجب المقیدة األذكار ألنَّ ، المقیدة األذكار  ، بمعن
  . فال وإال جاز الشروط توفرت فإذا

  

 ساریة یا: یقول كان یخطب ھو وبینما ، المنبر على یخطب كان  عمر أن األثر في – 70
 وابن ، النبوة دالئل في البیھقي رواھا القصة وھذه ، الجبل الزم ، الجبل الزم: أي ، الجبل الجبل

 المتأخرین من طائفة مجموعالب القصة ھذه قوى ولكن ، لین األسانید وفي ، تاریخھ في عساكر
  . كالم ففیھا بمفردھا وأما ، حسنة بمجموعھا القصة أنَّ: فقالوا ،
  

ھ اهللا رضي الخطاب بن عمر أثر - 71 أنَّ عن دُّ ب ین قُمعلَّ عاءال ا واألرض ماءالسَّ ب م م لِّ ل  ُتَص
  . ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن یصح ال خبٌر فھذا نبیك على

  

 الفقر إالَّ إیمانھ یصلح ال من عبادي من إنَّ: (یقول  اهللا أنَّ في الوارد اإلسرائیلي األثر – 72
) ذلك ألفسده أفقرتھ ولو ، الغنى إال إیمانھ حلیص ال من عبادي من وإنَّ ، ذلك ألفسده أغنیتھ ولو

  . صحیح المعنى لكن ضعیف وھو النوادر في رمذّيالتِّ الحكیم رواه
  

 ولم ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن لھ أصل ال الخبر ھذا) الماء فلیسِق ذنوبھ كثرت من أنَّ( المشھور األثر – 73
:    فقال الصدقات؟ أفضل عن عباس بن اهللا عبد ُسئل وإنما,  عنھم اهللا رضي الصحابة عن یثبت
} اهللاَُّ َرَزَقُكُم ِممَّا َأْو اْلَماِء ِمَن َعَلْیَنا َأِفیُضوا َأْن{: یقولون النار أھل بأن ھذا على واستدل الماء سقي

  . الماء فضل على دلیٌل فھذا . ]50:األعراف[
  

 ولو )ةالجنَّ في بیًتا لھ اهللا ىَنَب مسجًدا ِهللا ىَنَب من(: قال ملسو هيلع هللا ىلص بيالنَّ أنَّ: الصحیحین في جاء - 74
:  المقصود ألنَّ ، األجر ھذا لھ یحصل لم اأحًد بھ یصلي ال حراءالصَّ  في مسجًدا بنى رجًال أنَّ
  . فیھ ُیصلى مسجًدا يِنْبَت أْن

  



 ضعیف حدیث الوضوء في ثالثة أو مرتین رأسھ مسح بأنھ ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن رداوال الحدیث - 75
.  
  

في  اإلقامة وكذلك ملسو هيلع هللا ىلص بيالنَّ عن یصح ال ضعیف المولود أذن في األذان في الوارد الحدیث – 76
  . ُمنكرة ھذا في األخبار كل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن حدیث ذلك في یثبت ال بّيالصَّ ُأذن

  

،  أحمد واإلمام ، الزھري یحیى بن محمد واإلمام،  القطان سعید بن یحیى اإلمام اتفق - 77
  . ضعیفة فھي الواحدة التسلیمة في األحادیث كل أن على والدارقطني ، والعقیلي

  

  . شيء ذلك من یصح وال ُمنكرة كلھا اتَیَثَح ثالث القبر على الحثو في الواردة األحادیث -  78
  

زم في داود أبو روى - 79 دیثین الملت ن المثنى:  إسناده في األول: ح روك وھو ، الصباح ب  مت
  . الحدیث ضعیف وھو ةأرطأ بن الحجاج إسناده في: والثاني ، الحدیث

  

الوقوف بأس ال لكن ، حدیث الملتزم في ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن یصح ال - 80 د ب زم عن ھ الملت  عن لثبوت
ھ بأنَّ: ھذا بعید وغیر یقال وقد ، عباس ابن م ل و حك ھع المرف ة في مجال ال ألن اد الحقیق  لالجتھ

م لھذا أن: الظاھر ، مجتھًدا الباب وبین ، األسود الحجر بین یقف رجل یأتي بحیث وع حك  المرف
.  
  

ذه وأن ، البطن على االضطجاع عن نھى ملسو هيلع هللا ىلص بيالنَّ أنَّ أحادیث تورد - 81 ٌة ھ ة نوم ا ، جھنمی  وأنھ
ق من جاءت األحادیث ھذه ولكن ، العلماء من األحادیث ھذه حصحَّ من ویوجد ، النار أھل نومة  طری
ي ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ، أبیھ عن،  ِطْھَفھ بن یعیش عن ، كثیر أبي بن یحیى ذه وف ث ھ طراب األحادی  ، اض

ى أشار وقد يء إل ك من ش ام ذل ھ البخاري اإلم دارقطني ، اهللا رحم ي وال ل ف ت وإن ، العل  ظاھر كان
ي حُّیِص ال ھأنَّ: وابوالصَّ اضطراًبا فیھا أنَّ إالَّ ةحَّالصِّ األسانید يالنَّ ف طجاع عن ھ ى االض بطن عل  ال
ى ومالنَّ عن ھيالنَّ في ورد حدیث وكل ، حدیث بطن عل و ال ول فھ ى ، معل ذا وعل ى ومالنَّ یكون ھ  عل
  . الجواز واألصل ، ذلك عن ھيالنَّ في ملسو هيلع هللا ىلص بيالنَّ عن حدیث یثبت لم ھألنَّ ، كراھة بال جائًزا البطن

  

ي عن ، الحبراني الحصین عن ، ورَث طریق من داود أبي عند جاء - 82 عید أب ي عن،  س رة أب  ، ھری
  . معلول الخبر وھذا. )حرج فال ال ومن أحسن فقد فعل من فلیوتر استجمر من(: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أنَّ

  



ل - 83 ث ك ن األحادی يالنَّ ع ي ملسو هيلع هللا ىلص ب جود ف كر س ت ، ةمعلول الش ن ثب ب ع ن كع ك ب ي مال  ف
ن كعب يِرْدُی ما ھألنَّ ، المرفوع حكم لھ بأنَّ رِعُیْش وھذا ، الشكر سجود الصحیحین  عن مالك ب

وقیفّي أمر بال ذلك یفعل أظنھ وال ، مستقلة عبادة ھذه الشكر؟ سجود ذا ، ت م یظھر اممَّ ھ  والعل
  . المرفوع حكم لھ أنَّ اهللا عند

  

وظ،  ضعیف فھو المذي من األنثیین غسل في ورد حدیث كل - 84 يالنَّ عن المحف ال ملسو هيلع هللا ىلص ب : ق
  . ویتوضأ ذكره یغسل

  

  . ضعیف فھو القرآن قراءة عن الُجنب نھي في ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ورد حدیث كل -  85
  

 ُمنكر خبر وھو الطبراني رواه) . رمضان غناوبلِّ وشعبان رجب في لنا بارك اللھمَّ( حدیث – 86
  . ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن یصح لم

  

د لكل اهللا فیغفر شعبان لیلة من النصف في ینزل  الرب أن أحادیث وردت - 87  ُیشرك ال عب
ذا في واألخبار ، واآلجال األرزاق ُتقسم: الوقت ھذا وفي ، شیًئا باهللا رة ھ ا كثی  وال ضعیفة وكلھ

  . شيء ذلك من ملسو هيلع هللا ىلص بيالنَّ عن یصح
  

 حدیث ھذا). اَمتُ ْنَأ اِناَوَیْمَعْفَأ: (قال ملسو هيلع هللا ىلص بيالنَّ أنَّ  ، سلمة أم عن ، نبھان عن ريْھالزُّ حدیث - 88
 یرفع وھذا رمذّيالتِّ لھ حصحَّ وقد ، صدوق ونبھان ، الحدیث أھل قولي أصح في صحیح
 لم ومن ، علیھ رَكُیْن بما یأِت ولم ، وجماعة حبان وابن خزیمة ابن لھ حصحَّ وكذلك ، جھالتھ

 اويالرَّ حینئٍذ ینزل وال حدیثھ ححََّصُی ھفإنَّ ھیُّروِ َم واستقام ینِزرََّبالُم األئمة أحد لھ َحوصحَّ قثََّوُی
  . الصدوق مرتبة عن

  

: رَمُعِل قال ملسو هيلع هللا ىلص بّيالنَّ أنَّ عمر ابن عن سالم عن ّيِرْھالزُّ عن رَمْعَم عن الرزاق عبد حدیث - 89
  . الحفاظ باتفاق منكر خبر ھذا )شھیًدا ْتوُم ، حمیًدا شوِع ، جدیًدا لبسِا(
  

دیث - 90 د( ح ذي اهللا الحم ب ال اني األذى يعنِّ أذھ ن رواه) وعاف ھ اب و ماج عیف وھ  وال ، ض
 الخالء من خرج إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول كان( وحدیث غیره وال الحدیث ھذا ال شيء الباب في یصح

ردة أبي بن یوسف جھالة: األولى العلة: بعلتین معلول الخبر ھذا) غفرانك: قال ة ، ُب ة العل : الثانی



رد أنَّ ن یوسف تف ي ب ردة أب ذا في ب ر ھ إنَّ ، یحتمل ال الخب ذا ف دیث ھ اب في أصٌل الح  وال الب
  . الثقات غیر عن ُتقبل ال واألصول ، الطریق ھذا من إال ُیعرف

  

 لھ أصل ال موضوٌع خبٌر ھذا )أدناھا كنكاح الرَّجل أمھالرِّبا بضٌع وسبعون باًبا ( حدیث - 91
 موضوع خبٌر ھذا ، منھ غلطٌة وھذه وصحَّحھ المستدرك في الحاكم رواه وقد اهللا رسول عن

  . )الربا بضع وسبعون باًبا والشرك مثل ذلكولكن صحَّ عند البزَّار أن ابن مسعود قال: (
  

 وغیره الطبراني رواه ھذا ، والمساء الصباح في عشًرا ملسو هيلع هللا ىلص بّيالنَّ على الةالصَّ حدیث - 92
  . الباب ھذا في شيء ملسو هيلع هللا ىلص بيالنَّ عن یصح وال انقطاع إسناده وفي

  

 منھم؟ أو امنَّ: اهللا رسول یا قالوا ، خمسین أجُر لھ يتمَُِّأ فساِد عند يِتبسنَّ ٌكسَِّمَتالُم( حدیث – 93
 أفراد من وھو ، بھ ُیحتج ال شاكر بن عمر إسناده في ضعیف إسناده الخبر ھذا). منكم بل: قال

  . ایِثَالُث وأسنده ذكره قد الترمذي
  

ة اهَجُت َقَصَب من خلف الةالصَّ عن ھيالنَّ في الوارد الحدیث – 94 ال القبل  یصلي ال(:  ملسو هيلع هللا ىلص النبي فق
م ا ، بك رت فلم الة حض ل وأراد الص دم أن الرج حابة ھمنع یتق لي أن الص م یص الوا ، بھ  إنَّ: وق

م: ملسو هيلع هللا ىلص النبي لھ فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلى ذھب الصالة من ُفرغ فلما ، ذلك من منع ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول  نع
  . مجھول إسناده في ضعیف الخبر وھذا داود أبو رواه ھذا) ورسولھ اهللا آذیت إنك

  

 یصح ال نكرُم الخبر ھذا )الشبھات ورود عند افعالنَّ البصر صاحب یحبُّ اهللا إنَّ( حدیث - 95
 البصري كالحسن السلف بعض أقاویل من یكون أن أحوالھ وأحسن ، ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن

  . وغیره
  

 ھذا). یصنع بما رًضا العلم لطالب أجنحتھا تضُعَل المالئكة إنَّ : (العسَّ بن صفوان حدیث - 96
،  صفوان على موقوف ھأنَّ: فیھ والصواب ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسول إلى مرفوًعا وجاء موقوًفا جاء الخبر
  . نظر رفعھ وفي

  

 اهللا رسول كان قد: (عنھا اهللا رضي عائشة عن ، األسود عن ، الَسِبْیِعي إسحاق أبي حدیث - 97
ام ملسو هيلع هللا ىلص ا ین ر من ُجنًب سَّ أن غی اًء یم اھر. )م ناده ظ ن ةحَّالصِّ إس مَّ وم أخرون تواطأ َث ى المت  عل

اد ، الُمَحلَّى في حزم ابن وصححھ،  البیھقي وصححھ ، البر عبد ابن وصححھ ، تصحیحھ  ویك



ٌر وھو ، أیًضا صحتھ على المعاصرون المتأخرون یتفق اق ُمنكر خب اظ باتف م الحف ححھ ول  ُیص
ا ، والتضعیف التصحیح في قولھ معتبٌر إماٌم ححھ إنم أخرون ص یمن المت ا ف ا ، ذكرن ل أم  األوائ

ى د ، كیحی ي ، وأحم اري ، وعل لم ، والبخ ائي ، ومس ذي ، والنس ي ، والترم  ، داود وأب
  . يِعْیِبالَس إسحاق أبو فیھ غلط وقد،  قولھم والقول،  الخبر ھذا ضعف على فقوافاتَّ: رقطنياوالد

  

  . معلول )فلیغتسل میًتا غسل من(: حدیث – 98
  

ال العقیقة عن ُسئل ملسو هيلع هللا ىلص النبي أنَّ في الوارد الحدیث – 99 وق یحب ال اهللا نَّإ: (فق ره ھوكأنَّ العق  ك
ادة روایة من الُسنن أھل ىَوَر وقد ملسو هيلع هللا ىلص بيالنَّ عن یصح وال ضعیف ھذا الحدیث). االسم  عن قت

  عقیقة:  تسمیتھا على دلیٌل فھذا )بعقیقتھ ٌنَھَتْرُم غالٍم كلُّ(: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن سمرة عن الحسن
  

  معلول الخبر ھذا) امتربًع يُیصلِّ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول رأیت( عنھا اهللا رضي عائشة حدیث - 100
  . ثقة وھو  الحفري داود أبو بھ تفرد قد كان وإن


