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على والسلما والصلةا نستعين وبه العالمين رب لله الحمد
 . الطاهرين وآله المين رسوله

رسول على الحديث من الموضوع تمييز كان  فلما: وبعد
وأعظم الفنون أجل من وسلم وآله عليه الله صلى الله

يكن لم ولو ، تعدادها يكثر جهات من الفوائد وأنبل ، العلوما
هو ما على ، السنة علم في المقصرين تنبيه إل منها

وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول على مكذوب
وإرشاد ، فيه ما واعتقاد ، به العمل من ويحذروا ، ليجتنبوه

هالفق في المصنفين من لكثير وقع كما. إليه الناس
والمتعرضين ، بالعبادةا والمشتغلين ، للوعظ والمتصدرين

من كذب هو ما لهؤلءا بين لمن فيكون ، الزهد في للتصنيف
ذلك في ما مع ، الله أوجبه الذي بالبيان قاما من أجر السنة

على وأخذه ، بالكذب العمل معرةا من الله عباد تخليص من
التأليف من شأنهم من ليس لما ، المتعرضين أيدي

الله رحمهم العلماءا أكثر وقد ، والقال والقيل والستدلل
، الكذابين أستار وهتكوا الموضوعة للحاديث البيان من

وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول حديث عن ونفوا
وافتراءا ، ) 1(  الغالين وتحريف ، المبطلين انتحال

تعالى الله رحمهم وهم ، المزورين وزور ، المفترين
بالرجال مختصة مصنفاتهم  جعلوا:  قسم. قسمان
في  وبينوا. ذلك من أعم هو وما ، والضعفاءا الكذابين
ابن كمصنف ، ضعيف أو ، موضوع من رووه ما تراجمهم

 وأفراد ، الضعفاءا في والزدي ، والعقيلي ، حبان
، عدي ابن وكامل ، والحاكم ، الخطيب وتاريخ ، الدارقطني

مختصة مصنفاتهم  جعلوا: وقسم.  الذهبي وميزان
والصغاني الجوزي ابن كموضوعات.  الموضوعة بالحاديث

. والقزويني والجوزقاني ،
ومقاصد ، القاموس صاحب المجد  مختصر: ذلك ومن

على والذيل ، للديبع الخبيث من الطيب وتمييز ، السخاوي
له الوجيز كتاب وكذلك ، للسيوطي الجوزي ابن موضوعات
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، للعراقي الحياءا وتخريج ، له المصنوعة والللىءا ،
. الفتني طاهر لبن والتذكرةا

ما جميع الكتاب هذا في أجمع ، وتيسيره الله بمعونة أنا وها
. الموضوعة الحاديث من المصنفات هذه تضمنته

ما غاية بل ، عليه الموضوع اسم إطلقا يصح ل ما أذكر وقد
وقد ، ًاخفيف ًضعفا ضعيفا يكون  وقد, بمرةا ضعيف أنه فيه

، هكذا كان ما ذكر على  والحامل, ذلك من أعلى يكون
كابن ًموضوعا المصنفين بعض ذلك عد قد أنه على التنبيه

هو ما فيها ذكر حتى موضوعاته في تساهل  فإنه, الجوزي
تعقبه  وقد. الضعيف عن فضل ، الحسن عن فضل ، صحيح

 تارةا: تعقباته إلى أشرت وقد ، كفاية فيه بما السيوطي
ًاختصارا واختصرتها ، كتبه إلى منسوبة  وتارةا. إليه منسوبة

ما  وأهملت, منها الدفع يستحق ما ودفعت ، بالمراد يخل ل
المجموعة الفوائد"  الكتاب هذا وسميت ، فائدةا به يتعلق ل

. " الموضوعة الحاديث في
مصنفات جميع عنده كان فقد ، الكتاب هذا عنده كان فمن

في عليها وقفت زيادات  مع. الموضوعات في المصنفين
وتخريجات ، الرواية رجال وتراجم ، والتعديل الجرح كتب

قولي على اقتصرت وقد المحققين وتصنيفات ، المخرجين
صلى النبي إلى واضعه رفعه قد كان فيما ، كذا حديث: 

صحابي على وضعه الواضع كان  فإن. وسلم وآله عليه الله
، كذا فلن  قول: لفظ على اقتصرت بعده من أو
الجرح في المصنفين من الموضوع ذلك روى من أذكر ثم

في المصنفين كتب في إل أجده لم فإن ، والتأريخ والتعديل
في أورده من إلى عزوه على اقتصرت ، الموضوعة المتون
من يجعله وأن ، التماما على العانة الله وأسأل ، مصنفه

بحسن للفوز والموجبة ، السلما دار إلى المبلغة العمال
. الختاما

ًمبوبا ، الفقه مسائل في الموضوعة الحاديث قدمت وقد
، الموضوعات سائر ذلك بعد ذكرت ثم البواب على ذلك
وسائر الربعة الخلفاءا مناقب أخريات في ذكرت وقد

النسخ ذكر في ، مفيدةا ًأبحاثا بعدهم ومن الصحابة
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الحاملة والسباب ، بالوضع مشهور هو ومن ، الموضوعة
القرآن فضائل باب آخر في ذكرت وكذلك ، الوضع على

من ذلك فليراجع ، التفسير في الموضوعة ) 2(  الكتب
من يجعله وأن ، التماما على العانة الله وأسأل ، إليه احتاج

بحسن بالفوز والموجبة ، السلما دار إلى المبلغة العمال
. الختاما

الطهارة  كتاب

. لحمه أكل ما وكل الحمار ببول بأس  ل: حديث _ 1
ًمرفوعا عنه الله رضي علي عن تأريخه في الخطيب رواه 
بوضعه والمتهم ، موضوع وهو ، مجهولن إسناده  وفي.

. النخعي أبان بن محمد بن ) 3(  إسحاقا
. الصلةا منه وتعاد يغسل الدرهم مقدار  الدما: حديث _ 2  
موضوع وهو ، ًمرفوعا هريرةا أبي حديث من الخطيب رواه 
 . مريم أبي ابن نوح به والمتهم ،
، جنابة من يجزي ل البحر ماءا :  )4(  عمرو ابن قول _ 3 

. منه يتوضأ ول
سبعة عد  حتى. ًبحرا النار وتحت ، ًنارا البحر تحت لن 

. نيار وسبع أبحر
وكان ، المهاجر بن محمد به تفرد  باطل: الجوزقاني قال 

أبي ابن أخرجه بأنه السيوطي واستدركه ، الحديث يضع
، المهاجر بن محمد فيه ليس بإسناد عنه مصنفه في شيبة

وأخرجه ، المذكور في ليس بإسناد البيهقي أيضا وأخرجه
 . ًموقوفا عنه الديلمي

؛ الجنابة غسل عن يجزيان ل  ماءاان: هريرةا أبي قول _ 4 
. الحماما وماءا البحر ماءا

، ًأيضا المهاجر بن محمد به تفرد باطل:  الجوزقاني قال 
ابن أخرجه بأنه السيوطي واستدركه ، الحديث يضع وكان

، المهاجر بن محمد هفي ليس بإسناد ، مصنفه في شيبة أبي
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ابن عمرو بن عبدالله قول من عبدالرزاقا ًأيضا وأخرجه
  . )5(  العاص

. الخبث يحمل لم قلة أربعين الماءا بلغ  إذا: حديث _ 5
خلط ، يصح  ل: وقال ، ًمرفوعا جابر عن عدى ابن رواه 

السيوطى واستدركه ، العمرى عبدالله ابن القاسم فيه
فى الدارقطنى أخرجها ، جابر عن أخرى طريق  له: فقال
  .  )6(  سننه

. الغنى يورثان ، الفناءا وطهر الناءا  غسل: حديث _ 6
من إل أكتبه لم وقال ، ًمرفوعا أنس عن الخطيب رواه 

في الذهبى وقال.  كذاب وهو ، الزهرى الحسن أبى حديث
 . الزهري محمد بن علي  وضعه: الميزان

وآله عليه الله صلى  الله رسول استقبل:  حديث _ 7
 يا: فقال.  يتناولها أن فأبى ، يده فناوله ، جبريل وسلم
بيد أخذت  إنك: فقال ؟ بيدى تأخذ أن منعك ما جبريل
فدعا ، كافر يد مستها ًيدا يدى تمس أن فكرهت ، يهودى

. هبيد فأخذها ، يده فناوله ، فتوضأ بماءا
وفى  موضوع: وقال ، ًمرفوعا الزبير عن العقيلى رواه

. متروك ، العبدى ) 7(   عمر أبي بن عمر إسناده
وليغسل فليتوضأ ًنصرانيا أو ًيهوديا صافح  من: حديث _ 8

. يده
، ًمرفوعا عنه الله رضى عباس ابن عن عدى ابن رواه 

مجهول ، هانئ بن إبراهيم إسناده وفى ، يصح  ل: وقال
. بالباطيل يحدث

، الشمس في يسخن الذى بالماءا تغتسلوا  ل: حديث _ 9
. البرص من ييعد فإنه

الماءا فى  ليس: وقال ، ًمرفوعا أنس عن العقيلى رواه 
قول من شئ فيه يروى إنما ، ًمسندا يصح شئ المشمس

مجهول  وهو, سوادةا  )8(  إسناده وفى الخطاب بن عمر
.

وآله عليه الله صلى  الله لرسول  أسخنت: حديث _ 10
فإنه ، حميراءا يا تفعلى  ل: فقال الشمس فى ماءا وسلم
. البرص يورث
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فى وقال ، ًمرفوعا عائشة عن الطب فى نعيم أبو رواه 
: الداراقطني وقال ، به يحتج ل إسمعيل بن خالد: إسناده
بن الهيثم فيها أخرى طريق من الدارقطني ورواه ، متروك

بن وهب فيها طريق من حبان ابن  وأخرجه. كذاب ، عدى
. مجهول أو كذاب من تخلو ل طرقا  وله. كذاب وهو ، وهب

. مئزر بغير الحماما دخول حرمت  إنما: حديث _ 11
 فيه, موضوع وقال ، ًمرفوعا أنس عن الجوزى ابن رواه 

. مجهولون جماعة
. للجنب  فريضة, ًثلثا والستنشاقا المضمضة حديث12

حبان ابن  وقال, هريرةا أبى عن ًمرفوعا عدى ابن رواه
. الحلبى محمد بن بركة  وضعه: والداراقطني

وسلم وآله عليه الله صلى  الله لرسول  قلنا: حديث _ 13
تكون أن إل ،  نعم: قال ؟ وضوءا غير على القرآن  نمس:

ل مكنون كتاب(  : فقوله ، الله رسول يا قلنا ، جنابة على
ومن الشرك من مكنون  يعنى:  قال) المطهرون إل يمسه

إل ثوابه يمس ل يعنى ، المطهرون إل يمسه  ل. الشيطان
. المؤمنون

ل باطل موضوع وقال ، ًمرفوعا معاذ عن الجوزقاني رواه 
. له أصل

عليه الله صلى النبي عند إلى بكر أبو جاءا  أنه: حديث _ 14
وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول وكان ، وسلم وآله
، الحجرةا ودخل بيده الباب بكر أبو ففتح نائمين عائشة مع

بساقا ملتفا  وسلم وآله عليه الله صلى النبي ساقا وكان
: قائما أباها فوجدت ، عينيها عائشة ففتحت ، عائشة
وجه على دمعها فوقع وبكت ، وراءاك ما أبت يا:  فقالت
صلى النبي  فانتبه, وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول

. بكر أبو فقاما ؟ بكاؤك  ما: فقال ، وسلم وآله عليه الله
، هكذا أراك مالي  وسلم وآله عليه الله صلى النبي وقال
. الصلةا وقت وفات الشمس أشرقت الله رسول  يا: فقال
أن  وهم, منامه من  وسلم وآله عليه الله صلى النبي فقاما

وتيمم تغتسل ل فقال جبريل فجاءا ، للصلةا ويتوضأ يغتسل
وقال مرفوعا معاذ عن الجوزقاني رواه جائز فإنه وصل
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هذا رد في جزءاا منده ابن صنف وقد له أصل ل موضوع
 وضعه وكيفية الحديث

مائة الله أعطاه ًحلل الجنابة من اغتسل  من: حديث_ 15 
. شهيد ألف ثواب قطرةا بكل له وكتب بيضاءا درةا من قصر

. ردينا  وضعه: وقال ًمرفوعا أنس عن الجوزي ابن رواه 
غفر المانة وأدى عليه فستر ًميتا غسل  من: حديث_ 16 

سندس من الله كساه ًميتا كسا ومن كبيرةا أربعين له الله
ًبيتا أسكن كمن كان ًقبرا لميت حفر ومن وإستبرقها الجنة

. القبور في من الله يبعث أن إلى
به  تفرد: وقال ًمرفوعا هريرةا أبي عن الدارقطني رواه 

الخبار يقلب حبان ابن وقال بشيءا وليس عطية بن يوسف
واستدركه الصحيحة بالسانيد الموضوعة المتون ويلون

وكذا طريقه غير من البيهقي أخرجه قد بأنه السيوطي
 . )9(  أخرى طريق من  ماجة ابن أوله أخرج

. تصلي ل دهرها شطر إحداكن  تمكث: حديث _ 17
وقال اللفظ بهذا له أصل  ل: المقاصد في السخاوي قال 

. له أصل ل  باطل: النووي
الرض  جفوف: لفظ وفي يبسها الرض زكاةا حديث _ 18

 ل: الفتني طاهر لبن الموضوعات تذكرةا في قال طهورها
. فوعرالم في له أصل

 )10(  بعد إل بول من الرض تنجس  ل: حديث _ 19
.  ًيوما أربعين

 . الوضاع داود  فيه: الذيل في السيوطي قال
. فصاحة الرجل يزيد السواك  حبذا: حديث _ 20

 . ظاهر  وضعه: الصغاني قال 
. أمتي من المتخللون حبذا: حديث _ 21
تخليل حديث في قال وكذا  موضوع: ًأيضا الصغاني قال

. الطعاما بعد وتخليلها الوضوءا في الصابع
بغير صلةا سبعين من خير بسواك  صلةا: حديث _ 22

. سواك
وشواهد طرقا له البيهقي وقال باطل:  معين ابن قال 

. متعاضدةا
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. القيامة يوما النار تتخللها ل أصابعكم  خللوا: حديث _ 23
عائشة وعن واه بسند هريرةا أبي عن  روى: طاهر ابن قال 

. ضعيف بسند
وسلم وآله عليه الله صلى النبي  كان: حديث _ 24

. مصا ويشرب ًعرضا يستاك
.  ضعيف: المختصر في الفيروزابادي قال 

. نور على نور الوضوءا على  الوضوءا: حديث _ 25
. عليه أقف لم: الحياءا تخريج في العراقي قال 

عشر له الله كتب طهر على توضأ  من: حديث _ 26
. حسنات

. إسناده الترمذي ضعف 
. النظافة على الدين  بني: حديث _ 27

. أجده لم تخريجه في العراقي  وقال: الحياءا في رواه 
هذه من أما إليك أحب جر من  الوضوءا: حديث _ 28

هذه من  بل: قال ؟ الناس منها يتطهر التي المطاهر
 ذكره: المسلمين أيدي لبركة ًالتماسا المطاهر

 . )11(  المختصر في الفيروزابادي
 . الغل من أمان الرقبة  مسح: حديث _ 29
التلخيص في حجر ابن عليه تكلم وقد  موضوع: النووي قال
 . بموضوع ليس أنه يفيد بما
قدما فكأنما منه يتوضأ ًإبريقا لخيه قدما من حديث _ 30

. طهوركم وأكرموا ًجوادا
.  موضوع: تيمية ابن قال 

يكتبان ملكان يزل لم الوضوءا في سمى  من: حديث _ 31
. الوضوءا ذلك من يحدث حتى حسنات له

 . بالوضع  المشهور )12(  علوان ابن  فيه: طاهر ابن قال
الله  بسم: فقل توضأت إذا هريرةا أبا يا حديث _ 32

. تحدث حتى الحسنات لك تكتب حفظتك فإن لله والحمد
  . )13(  منكر تذكرته في طاهر ابن قال
الوضوءا مقادير أعلمك منى ادن أنس  يا: حديث _ 33

لله والحمد الله  بسم: قال يديه غسل أن فلما منه فدنوت
حصن  اللهم: قال استنجى فلما بالله إل قوةا ول حول ول
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: قال واستنشق تمضمض فلما أمري لي ويسر فرجي
غسل أن فلما الجنة رائحة تحرمني ول حجتي لقني اللهم
أن فلما الوجوه تبيض يوما وجهي بيض  اللهم: قال وجهه
مسح فلما بيميني كتابي اعطني  اللهم: قال ذراعيه غسل

فلما عذابك وجنبنا برحمتك تغشنا اللهم قال رأسه على يده
. القداما تزول يوما قدمي ثبت  اللهم: قال قدميه غسل

: والنسائي البخاري قال صهيب بن عباد إسناده في 
قال الدارقطني اتهمه هاشم بن أحمد ًأيضا وفيه متروك
حجر ابن وتابعه له أصل ل باطل الحديث  هذا: النووي
مصعب بن خارجة إسناده وفي علي حديث من نحوه وروى
. معين ابن وكذبه الجمهور تركه
من أقواما وسيأتي صاع والغسل مد  الوضوءا: حديث _ 34

بسنتي والخذ سنتي أهل خلف أولئك ذلك يستقلون بعدي
. القدس حظيرةا في معي

يخفاك ول مجروح  فيه: التذكرةا في الفتني طاهر ابن قال 
ما لفظه في كان وإن والوضع الجرح مجرد بين تلزما ل أنه

  . )14(  ممارسة له من عند النبوي الكلما يخالف
المؤمن وضوءا فإن الكنيف في تتوضؤا  ل: حديث _ 35

. حسناته مع يوزن
 . )15(  عنبسة بن يحيى  وضعه: التذكرةا في قال
إذا  وسلم وآله عليه الله صلى النبي  كان: حديث _ 36

واجعله عني رضاك سواكي اجعل  اللهم: قال استاك
. أسناني به تبيض كما وجهي وتبيض ًوتمحيصا ًطهورا

  . )16(  بالوضع متهم  فيه: التذكرةا في قال 
مرتين الغائط ومن مرةا البول من  الوضوءا: حديث _ 37

. ًثلثا الجنابة ومن
 . ) 17(  منكر  فيه: التذكرةا في قال 

ثمانية معه والرض السماءا بين ًشيطانا  إن: حديث _ 38
. خنزب له يقال خليفة وله الجنود من آدما ولد أمثال

.  موضوع: الجوزي ابن قال 
. بدينار ًكأسا ولو الجمعة يوما  اغتسلوا: حديث _ 39

. وضاع  البختري]  أبو[ وهب بن وهب فيه 
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غير من وحسبة بنية الجمعة يوما اغتسل  من: حديث _ 40
من يبلها شعره بكل له الله كتب للجمعة ًتنظيفا جنابة
ًحديثا  وساقا_ نورا الدنيا في جسده وسائر ولحيته رأسه
 . ًطويل

. صبح بن عمر به  والمتهم_ موضوع وهو

الصلة  كتاب

وقبلت وقبره قلبه له الله نور بالفجر نور  من: حديث _ 1
. صلته

سليمان به  تفرد: وقال ًمرفوعا أنس عن الدارقطني رواه 
. كذاب النخعي داود أبو عمرو بن
فصلوا ذراعين إلى ًونصفا ًذراعا الفيءا كان  إذا: حديث _ 2

. الظهر
بن الصرما إسناده وفي ًمرفوعا أنس عن عدي ابن رواه 

. وضاع حوشب
البراءاات يأخذ شمخائيل يسمى ًملكا لله  إن: حديث _ 3

قاموا المؤمنون أصبح فإذا صلةا كل عن الله من للمصلين
مكتوب أولى براءاةا لهم أخذ وصلوا الفجر لصلةا فتوضئوا

وحفظي ذمتي في جعلتكم جواري في وإمائي  عبيدي: فيها
 . ًمطول وساقه براءاةا صلةا لكل ذكر ثم
. متهمون إسناده وفي موضوع حديث هو
ًبابا أتى فقد عذر غير من صلتين بين جمع  من: حديث _ 4

. الكبائر أبواب من
أخرجه وقد أحمد كذبه قيس بن حسين إسناده في 

 . عليه والعمل أحمد  ضعفه: حسين وقال الترمذي
عليه وقف العتمة يصلي أن قبل المرءا رقد  إذا: حديث _ 5
عنه يوليان ثم  الصلةا: يقولن يوقظانه ملكان  )18( 

. الخاسر  رقد: ويقولن
 . موضوع وهو ًمرفوعا هريرةا أبي عن الخطيب رواه 

الصلةا تركت إني الله رسول  يا: رجل  قال: حديث _ 6
( مع صل  قال[ ؟ أقضي كيف  قال: تركت ما فاقض قال
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ل:  قال ؟ بعد أو  قبل: قال مثلها صلةا صلةا كل ]  )19
. قبل]   بل[

. الزاهد عبدان بن سلمة به والمتهم موضوع وهو
مؤذن وسلم وآله عليه الله صلى للنبي  كان: حديث _ 7

 الذان: وسلم وآله عليه الله صلى النبي له فقال يطرب
. تؤذن فل وإل ًسهل ًسمحا أذانك كان فإن سهل سمح

له أصل ل وقال ًمرفوعا عباس ابن عن حبان ابن رواه 
 قال. عنه الرواية تحل ل الكعبي يحيى أبي ابن وإسحق

الثقات في وذكره حبان بن  )20(   رجع: السيوطي
 . سننه في الدارقطني أخرجه والحديث

. الهاءا يدغم من لكم يؤذن  ل: حديث _ 8
به  المتهم: وقال ًمرفوعا هريرةا أبي عن الدارقطني رواه 

. الثقات على يضع كان الرقي جميل بن علي
يخرجون والملبين  المؤذنين]  )21(   إن: [ حديث _ 9

مد للمؤذن ويغفر الملبي ويلبي المؤذن يؤذن قبورهم من
وحجر شجر من صوته سمع شيءا كل له ويشهد صوته
معه يصلي إنسان كل بعدد له ويكتب ويابس ورطب ومدر

أجورهم من ينقص ول حسناتهم مثل المسجد ذلك في
. شيءا

شاهين ابن ساقه ترغيبات فيه ذكر طويل حديث وهو
. موضوع وهو بطوله

يرويان كثير بن عباد عن طويلال سلما إسناده في 
. الكاذيب

ذهب من بكراسي جيءا القيامة يوما كان  إذا:  حديث_10
ثم والستبرقا بالسندس مفروشة والياقوت بالدر مكللة

.  إلخ_ المؤذنون  أين: ىيناد ثم نور من قباب عليها يضرب
تفرد ًجدا غريب وقال ًمرفوعا سعيد أبي عن الخطيب رواه 

 . ًجدا الحال سيىءا ضعيف وهو يحيى بن إسماعيل به
رحلها راحلة على القيامة يوما بلل  يجيءا: حديث _ 11

يدخلهم حتى المؤذنون يتبعه وياقوت در وزمامها ذهب
وجه بذلك يطلب ًيوما أربعين أذن من ليدخل إنه حتى الجنة

. الله
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خالد به تفرد وقال ًمرفوعا عمر ابن عن الدارقطني رواه 
. الثقات على يضع كان عدي ابن وقال إسماعيل بن
غلقت أكبر الله أكبر  الله: المؤذن قال  إذا: حديث _ 12

فتحت الله إل إله ل أن  أشهد: قال وإذا النيران أبواب
.  إلخ_  الجنان أبواب

بن القاسم  إن: وقال ًمرفوعا عباس ابن عن الحاكم رواه 
ًوضعا الحديث يضع كان: الفرغاني الله عبد بن محمد

. ) 22(  ًفاحشا
.  بردها ّ قل إل أذانها يكثر مدينة من : ما - حديث13

ًا علي عن الزدي رواه والمتهم ، : موضوع . وقال مرفوع
.  جميع بن عمرو به

.  منا فليس القامة أفرد : من - حديث14
ًا عباس ابن عن الجوزقاني رواه . موضوع وهو ، مرفوع

.  ومجروح مجهول بين ورجاله
ّذن - حديث15 وآله عليه الله صلى الله لرسول بلل : أ

.  ذلك مثل وأقاما ، مثنى مثنى وسلم
فاحش البكائي عبدالله بن وزياد ، : باطل حبان ابن قال

23(  الشيخان له . روى ثقة : هو السيوطي وقال ، الخطأ
ّد ؛  لكن) .  مناكيره من الحديث هذا ُع

 )24(  غيره طريق من الوسط في الطبراني أخرجه وقد
 .

.  ) 25(  المغرب إل صلةا أذانين كل : بين - حديث16
ًا بريدةا عن البزار رواه . مرفوع
مشهور بصرى وهو  )26(  عبيدالله بن حيان به تفرد وقد

وقال الفلس  كذبه: الجوزي ابن وقال بأس به ليس
حاتم أبو قال وهذا آخر رجل الفلس كذبه  الذي: السيوطي

لم ولكنه  )27(  الثقات فى حبان ابن وذكره  صدوقا:
الله صلى عنه صح  وقد )28(  المذكورةا الزيادةا على يتابع
 )29(  صلةا المغرب أذاني  بين: قال أنه وسلم وآله عليه

. شاءا  لمن: الثالثة فى قال ثم
البرد شديدةا باردةا ليلة فى أذنت قال ًبلل  إن: حديث _ 17
فلم ةنيثا أذنت ثم أحد يأت فلم ثانية أذنت ثم أحد يأت فلم
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الله صلى رسول فقال ، أحد يأتي فلم ثالثة أذنت ثم ، يأت
. البرد  كبدهم قال ؟ بلل يا لهم  ما: وسلم وآله عليه

] .  إلخ[ البرد عنهم اكسر اللهم فقال 
وفي أصل له ليس وقال ًمرفوعا جابر عن العقيلي رواه 

 . كذاب سيار ابن  أيوب: إسناده
عند السبابتين أعلى بباطن العينين  مسح: حديث _ 18

.   إلخ_ الله رسول محمدا أن أشهد المؤذن قول
. ًمرفوعا بكر أبي عن الفردوس مسند في الديلمي رواه
 . )30(  يصح  ل: التذكرةا في طاهر ابن قال
رسول محمدا أن أشهد يسمع حين قال من:  حديث _ 19
يقبل ثم الله عبد بن محمد عيني وقرةا بحبيبي ً مرحبا: الله

. ًأبدا يرمد ولم يعم لم عينيه على ويجعلهما إبهاميه
. ) 31(  يصح  ل: التذكرةا في قال 

الكل يفرغ ما قدر وإقامتك أذانك بين  اجعل: حديث _ 20
.  إلخ_ أكله من

موضوع  هو: القزويني وقال ، وضعفه ، المصابيح في رواه 
 . )32(  بموضوع ليس وصدره

إلى نزول الملئكة من السماءا لهل كان  لو: حديث _ 21
 إلخ_ عليه الناس ولغلبوا أحد الذان إلى سبقهم لما الرض

.
. صبح بن وعمر وهب بن  إسحاقا:  كذابان: إسناده في 

ً مرحبا: فقال بالصلةا المنادي سمع  من: حديث _ 22
ألف ألفي له الله كتب وأهل بالصلةا ًمرحبا عدل بالقائلين

.  إلخ_ حسنة
 . )33(   موضوع: التذكرةا في قال
(  به[ ومروا بيوتكم في الذان  أظهروا: حديث _ 23
 . الرزقا في ونماءا للشيطان مطردةا فإنه  نساءاكم ] )34
.  كذاب: إسناده في
يده الرب وضع أذانه في المؤذن أخذ  إذا: حديث _ 24

.  إلخ_ رأسه فوقا
 . ) 35(  وضاع صبح بن  عمر: إسناده في 
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يوما يحشر صادقة نية من سنة أذن  من: حديث _ 25
شئت لمن  اشفع: له فيقال الجنة باب على فيوقف القيامة

.
 .  وضاع: إسناده في 

رجوعه ثم بلل رحيل قصة حكاية  في: أنس  قول _26
المناما في وسلم وآله عليه الله صلى رؤيته بعد المدينة إلى

. المدينة وارتجاج بها وأذانه
 . )36(  له أصل ل 

. المسجد في إل المسجد لجار صلةا  ل: حديث _ 27
: راشد بن  عمر: وقال ًمرفوعا عائشة عن حبان ابن رواه 

. بالقدح إل ذكره يحل ل
. وغيره العجلي  وثقه: السيوطي قال 

جابر عن أخرى طرقا وله  ماجة وابن الترمذي له وروى
. وعلي هريرةا وأبي

. جابر عن سننه في الدارقطني رواه وقد 
عبد ورواه ضعيف  إسناده: المعرفة في البيهقي قال 

وقال عنه الله رضي علي قول من المصنف في الرزاقا
: المختصر في الفيروزبادي وقال  موضوع: الصغاني

. ضعيف
له وليس ضعيفه  أسانيده: المقاصد في السخاوي قال 

 . )37(  علي قول من صح وقد يثبت إسناد
كان وسلم وآله عليه الله صلى النبي  أن: حديث _ 28

رضي والحسين الحسن فيه يبول الذي عالموض في يصلي
من ًموضعا لك نخص  أل: عائشة له فقالت عنهما الله

أن علمت أما حميراءا  يا: فقال ؟ هذا من أنظف الحجرةا
سبع إلى سجوده موضع الله طهر سجدةا لله سجد إذا العبد

. أرضين
بن بزيع به تفرد وقد ًمرفوعا عائشة عن عدي ابن رواه 
. متروك وهو  الخليل] أبو  حسان[
كأنه موضوعات بأشياءا الثقات عن  يأتي: حبان ابن وقال 

. لها المتعمد
. ) 38(  وضعفها أخرى طريق من الطبراني أخرجه وقد 
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المساجد إل القيامة يوما كلها الرضون  تذهب: حديث _ 29
. بعض إلى بعضها ينضم فإنه

 أصرما: إسناده وفي ًمرفوعا عباس ابن عن عدي ابن رواه 
 . كذاب حوشب بن
. فانتعلوا الصلةا أقيمت  إذا: حديث _ 30

بن  محمد: إسناده وفي ًمرفوعا معاذ عن عدي ابن رواه 
. بوضعه المتهم وهو اللخمي الحجاج

؟ الصلةا زينة  وما: قالوا الصلةا زينة  خذوا: حديث _ 31
. فيها وصلوا نعالكم  البسوا: قال
 محمد: إسناده وفي ًمرفوعا هريرةا أبي عن عدي ابن رواه

. كذاب الفضل بن
 . )39(  أخرى طريق من الشيخ أبو رواه وقد 
. كذاب وهو جويرية ابن عباد طريق من العقيلي ورواه 

هذين طريق غير من مردويه وابن  الخطيب )40(  ورواه
. الكذابين

ثلثين من أكثر عن الثابتة الصحيحة الحاديث في ثبت وقد 
أحاديث إلى معه يحتاج ل ما النعال في الصلةا في ًصحابيا

. الكذابين
. اليهود وخالفوا نعالكم في  صلوا: منها 
 . )41(  وصححه والحاكم داود أبو أخرجه 

الله أحبط الدنيا بكلما المسجد في تكلم  من: حديث _ 32
. أعماله

.  موضوع: الصغاني قال 
كما الحسنات يأكل المسجد في  الحديث: حديث _ 33

. الحشيش البهيمة تأكل
 . يوجد لم: الفيروزبادي قال 

. النخامة من لينزوي المسجد  إن: حديث _ 34
  . )42(  يوجد لم: الموضوعات تذكرةا في قال 

من القبور أهل  يا: مناد ينادي إل ليلة من  ما: حديث _ 35
.  إلخ_ المساجد  أهل: فيقولون ؟ تغبطون

 . يوجد لم: التذكرةا في قال 
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مصاحفكم وحليتم مساجدكم زخرفتم  إذا: حديث _ 36
. عليكم فالدمار

 . رفعه يصح ل 
أن وسلم وآله عليه الله صلى النبي أراد  لما: حديث _ 37

 ابنه: فقال السلما عليه جبريل أتاه المدينة مسجد يبني
. منقشة ول مزخرفة ل السماءا في طول أذرع سبعة

 . يوجد لم: المختصر في الفيروزبادي قال 
. مساجدكم صبيانكم  جنبوا: حديث _ 38

شاهد له ولكن  ضعيف: المقاصد في السخاوي قال 
 . فضع عن تخلو ل بأسانيد

يسلط أن العباد على الله سخط من  إن: حديث _ 39
. ينتهون فل فينهونهم مساجدهم في صبيانهم عليهم

. متروك فيه 
الملئكة تزل لم مسجد في أسرج من:  حديث _ 40 

ضوءا المسجد ذلك في داما ما له يستغفرون العرش وحملة
. السراج ذلك من

. ضعيف  سنده: المقاصد في قال 
عليه صلى قنديل مسجد في علق  من: حديث _ 41 

بسط ومن القنديل ذلك ينطفىءا حتى ملك ألف سبعون
ذلك ينقطع حتى ملك ألف سبعون عليه صلى ًحصيرا فيه

. الحصير
. كذاب صبح بن عمر إسناده في 

42 _ يريضضد بيتضضه مضضن خضضرج ثضضم الوضضضوءا فأسبغ توضأ  من: حديث 
كضضل الله أعطاه إل يهدين فهو خلقني الذي الله بسم فقال المسجد

. الية في ما
. بشيءا وليس مسلم بن  سلم: إسناده في 
اضطربت المسجد في يبزقا أن العبد هم  إذا: حديث _ 43 

ابتلعها هو فإذا النار في الجلدةا تنزوي كما وانزوى أركانه
( حسنة ألف بها له وكتب داءا وسبعين اثنين منه الله أخرج
43( . 
والقناديل بالتجصيص المساجد هذه  تعاهدوا: حديث _ 44

بالطعاما أهليكم على والتوسيع الطيبة والريح والسرج
. رمضان في والكسوةا والداما
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. وضاع علوان بن  الحسين: إسناده في 
حج فكأنما الله بيوت من ًبيتا كسح  من: حديث _ 45

يوما أربعمائة وصاما نسمة أربعمائة وأعتق حجة أربعمائة
. غزوةا أربعمائة وغزا

ليس ما الثقات عن يروي  )44(  سلمة  أبو: إسناده في 
. عليه لئحة الوضع وأمارات حديثهم في
فإن الخميس يوما المسجد  اكنسي: بريرةا  يا: حديث _ 46
ييقذ ما بقدر أذى الخميس يوما المسجد من أخرج من

. يعتقها رقبة كعدل كان العين
. الحديث يضع علوان بن  الحسين: إسناده في 

وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول  كان: حديث _  47
. فيه روح ل جسد أنه الظان ظن يصلي قاما إذا

 . له أصل  ل: حبان ابن قال 
الصلةا إلى ليقومان أمتي من الرجلين  إن: حديث _ 48

بين كما صلتيهما بين ما وإن واحد وسجودهما فركوعهما
. والرض السماءا

.  موضوع: المختصر في قال 
هدما فقد تركها فمن الدين عماد  الصلةا: حديث _ 49

. الدين
. السخاوي وكذا المختصر في الفيروزبادي ضعفه 

أعان فكأنما بلقمة الصلةا تارك أعان  من: حديث _ 50
. كلهم النبياءا قتل على
 .  موضوع: الذيل في السيوطي قال
عن وسلم وآله عليه الله صلى النبي  نهى: حديث _ 51

. واحدةا الرجل يصلي أن:  البتيراءا
. الوهم غلبه من سنده  في: المقاصد في قال 
. ضعيف  مرسل: النووي وقال 

. جزما  التكبير: حديث _ 52
من هو وإنما المرفوع في له أصل  ل: المقاصد في قال 

. النخعي قول
. عجماءا النهار  صلةا: حديث _ 53
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النووي  وقال. الفقهاءا بعض قول هو  إنما: الدارقطني قال 
. له أصل ل  باطل:

وآله عليه الله صلى النبي إلى يجلس ل  كان: حديث _ 54
: فقال عليه فأقبل صلته خفف إل يصلي وهو أحد وسلم

. صلته إلى عاد حاجته من فرغ فإذا ؟ حاجة ألك
. يوجد لم. المختصر في قال 

إنما الناس ثياب يسرقا الذي السارقا  ليس: حديث _ 55
الحب يلقط كما الطير يلقطها الصلةا يسرقا الذي السارقا

. الرض من
 . الذيل في السيوطي ذكره موضوع 

والذان الول الصف في ما الناس يعلم  لو: حديث _ 56
. عليه لقترعوا السفر في القوما وخدمة

. الملطي إسحاقا أباطيل  من: الذيل في قال 
مستجابة دعوةا الله عند فله فريضة أدى  من: حديث _ 57

.
. موضوع 

للمؤمنين فيها يدع لم صلةا صلى  من: حديث _ 58
. خداج فصلته والمؤمنات

: ًأيضا وفيه بشيءا وليس ذكوان بن  نوح: إسناده في
. متروك

وسلم وآله عليه الله صلى النبي مع  صليت: حديث _ 59
افتتاح عند إل أيديهم يرفعون يكونوا فلم وعمر بكر أبي ومع

. الصلةا
. موضوع وهو ًمرفرعا مسعود ابن عن الحاكم رواه 
. اليمامي جابر بن  محمد: به والمتهم 
 )45(  أخرى طريق  له: الللىءا في السيوطي وقال 

 وقد. وصححه حزما وابن وحسنه والترمذي داود أبو أخرجها
. والبخاري وأحمد المبارك ابن ضعفه

هذا تضعيف على  اتفقوا: الخلصة في النووي وقال 
.  انتهى. الحديث
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ًصحابيا عشرين نحو عن متواترةا أحاديث عارضه وقد 
الحديث هذا صلحية فرض على النافي على مقدما والمثبت

؟ ترى كما وهو فكيف للعتبار الفرد

. له صلةا فل الصلةا في يديه رفع من:  حديث _ 60
. موضوع وهو ًمرفوعا هريرةا أبي عن الجوزقاني رواه 
 . السلمي أحمد بن  مأمون: به والمتهم 

. له صلةا فل الركوع في يده رفع  من: حديث _ 61
. موضوع وهو ًمرفوعا أنس عن الجوزقاني رواه 
 . الكرماني عكاشة بن  محمد: به والمتهم 

لربك فصل الكوثر أعطيناك  إنا: ( نزلت  لما: حديث _ 62
 ما: جبريل يا وسلم وآله عليه الله صلى النبي قال)  وانحر

 ليست: قال ؟ وجل عز ربنا بها أمرنا التي النحيرةا هذه
إذا يديك ترفع أن بالصلةا أحرمت إذا يأمرك ولكنه بنحيرةا
.  إلخ_  الركوع من رأسك رفعت وإذا ركعت وإذا كبرت

يساوي ل موضوع وهو ًمرفوعا علي عن حبان ابن رواه 
. شيئا

المستدرك في الحاكم أخرجه  قد: السيوطي قال 
. والبيهقي

 . )46(  ًجدا ضعيف  إسناده: حجر ابن وقال 

الجماعة صلةا باب

وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول  لعن: حديث _ 63
عليها وزوجها باتت  وامرأةا. كارهون له وهم ًقوما أما ًرجل

: يجب فلم الفلح على  حي: يسمع ًورجل ساخط
. يصح  ل: وقال ًمرفوعا أنس عن الترمذي رواه 
ليس  موضوعة: القاسم بن محمد  أحاديث: أحمد وقال 

. بحديثه رمينا بشيءا
 وللحديث )47(  معين ابن وثقه  وقد: الللىءا في قال 

وابن داود أبي عند عمرو ابن ثحدي من  )48(  شواهد
ماجة ابن عند عباس وابن خزيمة ابن عند وأنس  ماجة
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في الضياءا وصححه وحسنه الترمذي عند أمامة وأبي
عند وسلمان الطبراني عند الله عبيد بن وطلحة المختارةا

. هؤلءا وغير الحاكم عند عمر وابن شيبة أبي ابن
. ًوجها أحسنهم القوما  يؤما: حديث _ 64

. موضوع وهو ًمرفوعا عائشة عن الجوزقاني رواه 
مروان بن  ومحمد. مجهول  الحضرمي: إسناده وفي 

.  كذاب: السدي
لم فإن للقرآن أقرؤكم  يؤمكم: عائشة  قول: حديث _ 65

. وجها فأصبحكم يكن
. ًمرفوعا عنها الغريب في عبيد أبو رواه 
. بصحيح هذا  ليس: أحمد وقال 
عن الراوي  )49(  فروخ بن الله عبد  إن: حاتم أبو وقال 

. مجهول عائشة
. داود وأبو مسلم له  روى: الللىءا في قال 
 . )50(   صدوقا: الميزان في وقال 
 قال: قالت ًمرفوعا  عنها )51(  عساكر ابن وأخرجه 

أحسنكم  ليؤمكم: وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول
. خلقا أحسنكم يكون أن أحرى فإنه وجها

 . )52 ( الديلمي وأخرجه
ثلثة كانوا إذا قال النصاري يزيد أبي عن البيهقي وأخرج 

سواءا القراءاةا في كانوا فإن الله لكتاب أقرؤهم فليؤمهم
. وجها فأحسنهم سواءا السن في كانوا فإن سنا فأكبرهم

أحمد أبو غمزه معاوية بن العزيز  عبد: إسناده وفي 
 . )53(  الحديث بهذا الحاكم

جماعة في الفريضة صلى إذا المؤمن  إن: حديث _ 66
. الورقا هذه تتناثر كما الذنوب عنه تناثرت

. باطل هو 
حج فكأنما جماعة في الفجر صلى  من: حديث _ 67

. آدما مع حجة خمسين
 . باطل ًأيضا هو 

.  جماعة: فوقهما فما  الثنان: حديث _ 68
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ضعيف وهو بدر بن الربيع إسناده  في: المقاصد في قال 
. شاهد له لكن
. صلتكم تزكو خياركم  قدموا: حديث _ 69

خياركم فليؤمكم صلتكم تقبل أن سركم  إن: بلفظ وروى
.

. ربكم وبين بينكم فيما وفدكم فإنهم   علماءاكم: وروى
. نبي خلف صلى فكأنما تقي عالم خلف صلى  من: وروى

. تصح لم كلها 
أربعين الغداةا صلةا من ركعة تفته لم  من: حديث _ 70
. الجنة في مقعده يرى حتى يمت لم ليلة

 . بوضعه المتهم وهو مجهول فيه 
إل الكتاب بفاتحة فيها يقرأ ل صلةا تجزىءا  ل: حديث _ 71
. الماما وراءا يكون أن

 . متروك  متهم. أشرس بن  محمد: إسناده في 
إل المكتوبة إل صلةا فل الصلةا أقيمت  إذا: حديث _ 72

. الصبح ركعتي
بن  حجاج: وفيه لها أصل ل الزيادةا  هذه: البيهقي قال 

. ضعيفان كثير ابن وعباد نصير
وعاد يومها وصاما الجمعة يوما صلى  من: حديث _ 73

الجنة له وجبت وتصدقا رقبة وأعتق جنازتها وشهد مريضها
. اليوما ذلك

. البيهقي ضعفه 
التطوع  باب

أنواع وهو

الليل  قيام: الوأل النوع

امتناعه وعزه بالليل قيامه المؤمن  شرف: حديث _74
. الناس أيدي في عما

. موضوع وهو ًمرفوعا هريرةا أبي عن العقيلي رواه 
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في له  وذكر )54(  الثغري عثمان بن داود  به: والمتهم
. ) 55(  شواهد الللىءا

وآله عليه الله صلى النبي إلى جبريل  جاءا: حديث _ 75
وأحبب ميت فإنك شئت ما عش محمد  يا: له فقال وسلم

به مجزى فإنك شئت ما واعمل مفارقه فإنك شئت من
عن  امتناعه: وعزه بالليل قيامه:  المؤمن شرف أن واعلم
. الناس

. إسناده وفي ًمرفوعا سعد بن سهل عن الخطيب رواه 
. حميد بن محمد

. زرعة أبو كذبه 
. ضعيف وهو سليمان بن زافر عن رواه 
طريق من المستدرك في الحاكم  أخرجه: الللىءا في قال 

. وصححه زافر عن صبيح بن عيسى
صدوقا وهو زافر به  تفرد: المالي في حجر ابن قال 

. الوهم كثير الحفظ سيىءا
مقال  وفيه )56(  عيينة بن  محمد: إسناده وفي 

من الحاكم به جزما كما ل ضعيف الحديث  أن: فالصواب
ًموضوعا كونه من الجوزي ابن به جزما كما ول ًصحيحا كونه
 . )57(   إلخ_   واعلم: قوله بدون ولكن شواهد وله
: قال وسلم وآله عليه الله صلى النبي  أن: حديث _ 76

بالليل النوما تكثر ل بني  يا: له داود ابن سليمان أما قالت
. القيامة يوما ًفقيرا الرجل تدع بالليل النوما كثرةا فإن

. يصح  ل: وقال ًمرفوعا جابر عن الجوزي ابن رواه 
. متروك المنكدر بن محمد ابن  يوسف: إسناده وفي 
58(  الحديث  صالح: زرعة أبو فيه  قال: الللىءا في قال 
 . )59 ( به بأس ل أنه  أرجو: عدي ابن  وقال)
والبيهقي الطبراني وكذا طريقه من  ماجة ابن أخرجه وقد 

. اليمان شعب في
من يصلي أن نفسه وفي أحدكم ناما  إذا: حديث _ 77

بيمينه فليقبض انتبه فإذا عنده تراب من قبضة فليضع الليل
. شماله عن وليحصب

.  باطل: حبان ابن قال 
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. بالنهار وجهه حسن بالليل صلته كثرت  من: حديث _  78
الللىءا في له ذكر وقد أصل له ليس باطل العقيلي قال 

ًحديثا ظنه واضعه وكون ومجاهيل كذابين عن تخلو ل طرقا
عن يخرجه ل نفسه جهة من يقول شيخه من سمعه لما

. ًموضوعا كونه
.  موضوع: الصغاني وقال له أصل  ل: المقاصد في وقال 

الضحى  صلة: الثاني النوع

من إل يقطعها فلم الضحى على داوما  من: حديث _79
 بحر ] )60( _  في  نور[ من زورقا في وهو أنا كنت علة
. العالمين رب يزور حتى في نور من

. موضوع وهو أنس عن ًمرفوعا حبان ابن رواه 
.  الحديث يضع كان الكندي  زكريا: إسناده في 

ركعات أربع الجمعة يوما الضحى صلى  من: حديث _ 80
برب أعوذ وقل مرات عشر لله الحمد ركعة كل في يقرأ

_ مرات  عشر[ الناس برب أعوذ وقل مرات عشر الفلق
أيها يا وقل مرات عشر أحد الله هو  وقل ] )61( 

سلم فإذا مرات عشر الكرسي وآية مرات عشر الكافرون
ول أكبر والله الله إل إله ول لله والحمد الله  سبحان: قال

الله  أستغفر: يقول ثم مرةا سبعين بالله إل قوةا ول حول
.  إلخ_  هو إل إله ل الذي

.  مجاهيل: إسناده وفي موضوع طويل  حديث: وهو 
ألف له الله كتب الضحى ركعتي صلى من حديث _ 81

. حسنة ألف
كذاب وضاع مريم أبي بن  نوح: إسناده وفي الذيل في قال

.
ًإيمانا ركعتين الضحى سبحة صلى  من: حديث _ 82

ورفع سيئة مائتا عنه ومحى حسنة مائتا له كتب ًواحتسابا
إل تأخر وما تقدما ما كلها ذنوبه له وغفر درجة مائتا له

.  إلخ_  القصاص
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 مظلم: وإسناده مختلق  كذب: حجر ابن قال موضوع 
. لمجهو

التسبيح  صلة: الثالث النوع

أل أمنحك أل أعطيك أل عماه يا عباس  يا: حديث _ 83
غفر ذلك فعلت أنت إذا خصال عشر بك أفعل أل أحبوك

وعمده خطأه وحديثه قديمه وآخره أوله ذنبك لك الله
. وعلنيته سره وكبيره صغيره

ركعة كل في تقرأ ركعات أربع تصلي  أن: خصال عشر 
ركعة أول في القراءاةا من فرغت فإذا وسورةا الكتاب فاتحة
الله إل إله ول لله والحمد الله  سبحان: قلت قائم وأنت
وأنت ًعشرا فتقولها تركع ثم مرةا عشرةا خمس أكبر والله
تهوي ثم ًعشرا فتقولها الركوع من رأسك ترفع ثم راكع

من رأسك ترفع ثم ًعشرا ساجد وأنت فتقولها ًساجدا
ترفع ثم ًعشرا فتقولها تسجد ثم ًعشرا فتقولها السجود

وسبعون خمس فذلك ًعشرا فتقولها السجود من رأسك
أن استطعت إن ركعات أربع في ذلك تفعل ركعة كل في

كل ففي تفعل لم فإن فافعل مرةا يوما كل في تصليها
تفعل لم فإن مرةا شهر كل ففي تفعل لم فإن مرةا جمعة
. مرةا عمرك ففي تفعل لم فإن مرةا السنة ففي

عبد ابنه طريق من ًمرفوعا العباس عن الدارقطني رواه 
وآله عليه الله صلى النبي عن رافع أبي طريق ومن الله

.  إلخ_  للعباس قال أنه وسلم
عن الديلمي ابن عن أخرى طريق من العباس عن ورواه 

. العباس
في هذا التسبيح  صلةا: حديث الجوزي ابن أورد وقد 

. الموضوعات
حديث أخرج  أنه: حاصله ما الللىءا في السيوطي وقال 

رافع أبي وحديث والحاكم  ماجة وابن داود أبو عباس ابن
. ماجة وابن الترمذي أخرجه

24



                     الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

من وهو عباس ابن حديث بإسناد بأس  ل: حجر ابن وقال 
الجوزي ابن أساءا وقد تقويه شواهد له فإن الحسن شرط
. الموضوعات في بذكره

به بأس ل بإسناد عمرو ابن حديث من داود أبو رواه وقد
. عمر ابن حديث من والحاكم

حديث من التسبيح صلةا  وردت: الذكار أمالي في وقال 
الله وعبد العباس وأبيهما الفضل وأخيه عباس بن الله عبد
وأما جعفر وأخيه طالب أبي ابن وعلي رافع وأبي عمر بن

: قال ثم ًجميعا تخريجها ساقا ثم أنصاري ورجل سلمة
والجري منده  ابن: حسنه أو الحديث هذا صحح وممن

وأبو المديني موسى وأبو السمعاني سعد وأبو والخطيب
والنووي الصلح وابن والمنذري المفضل بن الحسن

. وآخرون والسبكي
أو صحيح  هو: العلئي الحافظ قال  أنه: الللىءا في وقال 

التدريب في الدين سراج الشيخ قال وكذا حسن
.  والزركشي

. يثبت حديث التسبيح صلةا في  ليس: العقيلي وقال
ول صحيح حديث فيها  ليس: العربي بن بكر أبو وقال 

. حسن
وأن ضعيفة كلها طرقه أن والحق  )62(  الللىءا في قال

شاذ أنه إل الحسن شرط من يقرب عباس ابن حديث
معتبر وجه من والشاهد المتابع وعدما فيه الفردية لشدةا

. الصلةا باقي لهيئة هيئتها ومخالفة

الحاجة  صلة: الرابع النوع

من أحد إلى أو الله إلى حاجة له كان  من: حديث _ 84
ثم ركعتين ليصل ثم الوضوءا وليحسن فليتوضأ آدما بني

وآله عليه الله صلى النبي على وليصل الله على ليثنين
الله سبحان الكريم الحليم الله إل إله  ل: ليقل ثم وسلم

موجبات أسألك العالمين رب لله الحمد العظيم العرش ذي

25



                     الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

من والسلمة بر كل من والغنيمة مغفرتك وعزائم رحمتك
حاجة ول فرجته إل ًهما ول غفرته إل ًذنبا لي تدع ل إثم كل
. الراحمين أرحم يا قضيتها إل ًرضا لك هي

ًمرفوعا أوفى أبي بن الله عبد  عن )63(  الترمذي رواه 
أحمد وقال الحديث في مضعف وفائد غريب  حديث: وقال

.  متروك:
أبو  وقال[ المستدرك في الحاكم  أخرجه: الللىءا في قال 

 وأخرجه )65(  الحديث مستقيم فائد ]  )64(  الورقاءا
 . )66(  فائد غير عن بغداد تاريخ في النجار ابن

حديث من ًشاهدا له  وجدت: أماليه في حجر ابن وقال 
.  الطبراني  أخرجه. ًأيضا ضعيف وسنده أنس
(   جدا[ ضعيف الصمد عبد بن عباد معمر  أبو: إسناده وفي
دمسن في أنس عن أخرى طريق  وللحديث: قال ]  )67

. الفردوس
] عبد ) 68(  [ كثيرين واسمه هاشم : أبو إسناده وفي 

.  واشد الضعف في معمر كأبي ، الله
الدرداءا أبي حديث  من )69(  صحيح بإسناد أحمد وأخرجه
ًا وآله عليه الله صلى الله رسول : سمعت . قال مختصر

ركعتين صلى ثم ، الوضوءا فأسبغ توضأ : من يقول وسلم
ًا أو معجل سأل ما الله أعطاه ، يتمهما .  مؤخر

 . )70(  آخر وجه من ، عنه تاريخه في البخاري وأخرجه
. ضعيف بإسناد منه أتم ثالث وجه من الطبراني وأخرجه

الفردوس مسند في الديلمي أخرجه الذي أنس ولحديث 
. أوفى أبي ابن حديث في ليست ألفاظ ًسابقا إليه المشار

 أن: ومنها الرسول وآمن الفاتحة الولى في يقرأ  أنه: منها
كل صاحب ويا وحيد كل مؤنس يا اللهم الركعتين بعد يدعو
.  إلخ_  فريد

أو عاجلة حاجة له كانت  من: أنس لحديث آخر لفظ وفي 
الربعاءا وليصم صدقة نجواه يدي بين فليقدما آجلة

.  إلخ_  والجمعة والخميس
. متروك عياش أبي ابن  أبان: إسناده وفي 
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أبي حديث إل ضعيفة كلها وصفات ألفاظ الحاجة ولصلةا 
 . )71(  المذكورين أوفى أبي ابن وحديث الدرداءا

الحفظ : صلةا الخامس النوع

صدري من يتفلت القرآن إن الله رسول  يا: حديث _ 85
: قال علمته من وينفع بهن الله ينفعك كلمات  أعلمك: قال
الجمعة ليلة  صل:  قال. الله رسول يا وأمي أنت بأبي بلى
: الثانية  وفي. سضوي الكتاب بفاتحة الولى في ركعات أربع

الكتاب  بفاتحة: الثالثة وفي الدخان مضوبح الكتاب فاتحة
وتبارك الكتاب  فاتحة: الرابعة  وفي. السجدةا لضموبأ

. إلخ_  تعالى الله فاحمد التشهد من فرغت فإذا المفصل
تفرد وقد ًمرفوعا علي عن عباس ابن عن الدارقطني رواه 

. مسلم بن الوليد عن عمار ابن هشاما به
أتهم ول ، التسوية تدليس يدلس : الوليد الجوزي ابن قال

شيخ ، المقري الحسن بن : محمد يعني ، النقاش إل به
.  الدارقطني

ّقاُش تهافت الكلما : هذا حجر ابن قال من بريءا . والن
.  . انتهى به الوليد طريق من أخرجه الترمذي . فإن عهدته

، الفقيه النضر أبي عن الحاكم : وأخرجه اللليءا في قال
عثمان : ثنا قال سلمة بن محمد بن .[ أحمد الحسن وأبي

بن محمد بكر أبو : وحدثني الحاكم . قال الدارمي سعيد بن
أبو : ثنا . قال العبدي إبراهيم بن محمد . ثنا المزكى جعفر
( . ثنا الدمشقي عبدالرحمن بن ] سليمان ) 72(  أيوب
عن وعكرمة عطاءا عن جريج ابن ثنا مسلم بن  الوليد )73
ولم ، الشيخين شرط على : صحيح . وقال به عباس ابن

عن يقصر . فالحديث الحاكم من هذا مثل إلى النفس تركن
 .  )74(  نكارةا ألفاظه . وفي الصحة عن فضل الحسن

لك أهدي : أل عباس ابن : يا أوله الذي الحفظ دعاءا أما
.  . فموضوع للحفظ جبريل علمني هدية
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الفرقان : صلةا السادس النوع
 

من إحداهما في يقرأ ركعتين صلى  من: حديث _ 86
وجعل بروجا السماءا في جعل الذي تبارك: من الفرقان

المؤمنين سورةا  أول: الثانية الركعة وفي يختم  حتى. . . . 
ركوعه في يقول ثم الخالقين أحسن الله  تبارك: يبلغ حتى

في ذلك ومثل مرات ثلث وبحمده العظيم الله  سبحان:
.  إلخ_  خصلة عشرين الله أعطاه سجوده

. بوضعه المتهم وهو سالم بن  يغنم: إسناده في 

السابع النوع

ولياليه السبوع بأياما مقيدةا صلةا

في يقرأ ركعات أربع السبت ليلة صلى  من: حديث – 87
خمسا أحد الله هو قل و مرةا الكتاب فاتحة ركعة كل

. النار على جسده الله حرما مرةا وعشرين
ورجال موضوع وهو ًمرفوعا أنس عن الجوزقاني رواه 

. ومتروك مجهول بين إسناده
 أربع: الضحى عند السبت يوما صلى  من: حديث _ 88 

أحد الله هو قل و الكتاب فاتحة ركعة كل في يقرأ ركعات
من قصر ألف ركعة بكل الله أعطاه مرةا عشرةا خمس
.  إلخ_  والياقوت بالدر مكللة  )75(  ذهب

. موضوع 
في يقرأ ركعات أربع السبت يوما صلى  من: حديث _ 89 

قل و مرات ثلث الكافرون أيها يا وقل مرةا الحمد ركعة كل
.  إلخ_  مرات ثلث أحد الله هو

.  موضوع وهو ًمرفوعا هريرةا أبي عن الجوزقاني رواه 
كل في يقرأ ركعات أربع الحد ليلة صلى  من: حديث _ 90

أحد الله هو قل مرةا عشرةا  وخمس: الكتاب فاتحة ركعة
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مرات عشر القرآن يقرأ من ثواب القيامة يوما الله أعطاه
.   إلخ_ 
 . مجاهيل إسناده  ورجال: موضوع هو
كل في يقرأ ركعات أربع الحد ليلة صلى  من: حديث _ 91

_ أحد الله هو  قل: مرةا وخمسين مرةا الكتاب بفاتحة ركعة
. إلخ

. عموضو 
بتسليمة ركعات أربع الحد يوما صلى  من: حديث _ 92

بما الرسول  آمن( و مرةا الحمد ركعة كل في يقرأ واحدةا
وكتبه وملئكته بالله آمن كل والمؤمنون ربه من إليه أنزل

وأطعنا سمعنا وقالوا رسله من أحد بين نفرقا ل ورسله
لها وسعها إل ًنفسا الله يكلف ل المصير وإليك ربنا غفرانك

أو نسينا إن تؤاخذنا ل ربنا اكتسبت ما وعليها كسبت ما
من الذين على حملته كما ًإصرا علينا تحمل ول ربنا أخطأنا

لنا واغفر عنا واعف به لنا طاقة ل ما تحملنا ول ربنا قبلنا
_  مرةا) الكافرين القوما على فانصرنا مولنا أنت وارحمنا

. إلخ
. موضوع وهو ًمرفوعا هريرةا أبي عن الجوزقاني رواه 

في يقرأ ركعات أربع الثنين يوما صلى  من: حديث _ 93
.  إلخ_  مرةا الكرسي وآية مرةا الكتاب بفاتحة ركعة كل

. موضوع وهو ًمرفوعا عمر ابن عن الجوزقاني رواه 
بالخلص ركعات ست الثنين ليلة صلى  من: حديث _ 94

. مرةا عشرين
. موضوع 

خلصإبال الثلثاءا ليلة ركعتين صلى  من: حديث _ 95
. مرةا عشرةا خمس والمعوذتين

 . موضوع 
بآية ركعات عشر الثلثاءا يوما صلى  من: حديث _ 96

. ثلثا والخلص مرةا الكرسي
. موضوع 

.  إلخ_  ركعات ست الربعاءا ليلة صلى  من: حديث _ 97
. موضوع 
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ركعة عشرةا اثنتي الربعاءا يوما صلى  من: حديث _ 98 
.  ثلثا ثلثا والمعوذتين والخلص الكرسي بآية

. موضوع 
الكرسي بآية ركعتين الخميس ليلة صلى  من: حديث _ 99

. خمسا خمسا والمعوذتين والخلص
. موضوع

بآية ركعتين الخميس يوما صلى  من: حديث _ 100
. الثانية في مائة والخلص الولى في مائة الكرسي

. موضوع 
ركعة عشرةا اثنتي الجمعة ليلة صلى  من: حديث _ 101

. مرات عشر بالخلص
. ركعتان وكذا ركعات عشر وكذا موضوع 

.  إلخ_  ركعتين الجمعة يوما صلى  من: حديث _ 102
. عشرةا واثنتي وثمان ركعات أربع وكذا موضوع 

. شيءا السبوع صلةا في يصح  ل: المختصر في قال
 

الثامإن النوع

: مإنها وأبليال الشهور بأيام مإقيدة صلوات

الظهر بين ما عاشوراءا يوما صلى  من: حديث _ 103
مرةا الكتاب بفاتحة ركعة كل في يقرأ ركعات أربع والعصر

عشرةا إحدى أحد الله هو قل و مرات عشر الكرسي واية
الله استغفر سلم فإذا مرات خمس والمعوذتين مرةا

.  إلخ_  بيضاءا قبة الفردوس في الله أعطاه مرةا سبعين
موضوع وهو ًمرفوعا هريرةا أبي عن الجوزقاني رواه 

. مجاهيل ورواته
ثم رجب من ليلة أول المغرب صلى  من: حديث _ 104
الكتاب بفاتحة ركعة كل في يقرأ ركعة عشرين بعدها صلى

أتدرون تسليمات عشر فيهن ويسلم مرةا أحد الله هو قل و
.  إلخ_  ؟ ثوابه ما
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رواته وأكثر موضوع وهو ًمرفوعا أنس عن الجوزقاني رواه
. مجاهيل

أربع فيه وصلى رجب من ًيوما صاما  من: حديث _ 105
وفي الكرسي آية مرةا مائة ركعة أول في يقرأ ركعات
يرى حتى يمت لم أحد الله هو قل مرةا مائة الثانية الركعة
. له يرى أو الجنة من مقعده

. مجاهيل رواته وأكثر موضوع هو 
ورمضان شهري وشعبان الله شهر  رجب: حديث_ 106 

شهر رجب قولك معنى ما الله رسول  يا: قيل أمتي شهر
، طويل حديثا ذكر ثم بالمغفرةا مخصوص لنه قال ؟ الله

رجب في ليلة أول عن تغفلوا : ل قال ثم ، صومه في رغب
أحد من : وما قال ثم ، الرغائب الملئكة تسميها ليلة فإنها

ما يصلي ثم ، رجب في خميس أول الخميس يوما يصوما
عشرةا _ اثنتي الجمعة ليلة _ يعني والعتمة العشاءا بين

أنزلناه . وإنا مرةا الكتاب فاتحة ركعة كل في يقرأ ، ركعة
، مرةا عشرةا اثنتي أحد الله هو وقل ، ثلثا القدر ليلة في

صلى صلته من فرغ . فإذا بتسليمة ركعتين كل بين يفصل
النبي محمد على صل : اللهم يقول . ثم مّرةا سبعين علّي

: سبوح سجوده في فيقول يسجد ثم ، آله وعلى المي
، رأسه يرفع ثم ، مرةا سبعين والروح الملئكة رب قدوس
العز أنت إنك تعلم عما وتجاوز وارحم اغفر : رب فيقول

قال ما مثل فيقول الثانية يسجد ثم ، مرةا سبعين العظم
_ تقضى فإنها ، حاجته الله يسأل ثم ، الولى السجدةا في
. الخ
.  مجهولون ورجاله : موضوع هو

. المشهورةا الرغائب صلةا هي وهذه
مؤلفات فيها وألفوا ، موضوعة أنها على الحفاظ اتفق وقد

ّلطوا ، رد من وأول ، فيها كلمه في ) 76(  الخطيب وغ
وليس ، ) 77(   عبدالسلما : ابن له المعاصرين من عليه
والله ، الخطيب على يخفى مما موضوعة الصلةا هذه كون
في المقال الحفاظ أطال وإنما ، ذلك على حمله ما أعلم
من أقل وهي ، الخطيب كلما بسبب المكذوبة الصلةا هذه
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له من فيه يمتري ل فوضعها ، عليها ويتكلم بها يشتغل أن
.  الحديث بفن إلماما أدنى
، بالتفاقا موضوعة : إنها المختصر في الفيروزبادى قال
.  المقدسي قال وكذا
بن رزين كتاب في وقوعها ، عليها الكلما طول أوجب ومما

بين فيه جمع الذي كتابه في أدخل ولقد ، العبدرى معاوية
من يدري ول ، تعرف ل وموضوعات بليا السلما دواوين

 . )78(  للمسلمين خيانة وذلك ، بها جاءا أين
جامع في رزين زاده ما بذكر بينا خطأ الثير ابن أخطأ وقد

كقوله ًنادرا إل نفسه في صحته عدما على ينبه ولم الصول
في وجدته مما الحديث  هذا: لفظه ما الصلةا هذه ذكر بعد

والحديث الستة الكتب من واحد في أجده ولم رزين كتاب
. فيه مطعون

أربع رجب من النصف ليلة صلى  من: حديث _ 105
الله هو قل و مرةا الحمد ركعة كل في يقرأ ركعة عشرةا

ثلث الفلق برب أعوذ قل و مرةا  )79(  عشرين أحد
من فرغ فإذا مرات ثلث الناس برب أعوذ قل و مرات
ويكبره ويحمده الله يسبح ثم مرات عشر يعل صلى صلته
.  إلخ_  ملك ألف إليه الله  بعث. مرةا ثلثين ويهلله

ورواته موضوع وهو ًمرفوعا أنس عن الجوزقاني رواه 
. مجاهيل

النصف ليلة ركعة مائة صلى من علي  يا: حديث _ 106
الله هو قل و الكتاب بفاتحة ركعة كل في يقرأ شعبان من
. خ إل_  حاجة كل له الله قضى إل مرات عشر أحد
من فاعلها يناله بما المصرحة ألفاظه وفي موضوع هو

ورجاله وضعه فى تمييز له إنسان يمترى ل ما الثواب
. مجهولون

ورواتها موضوعة كلها وثالثة ثانية طريق من روى وقد 
. مجاهيل

. باطل شعبان نصف صلةا:  حديث: المختصر فى وقال
من النصف ليلة كان  إذا: يعل حديث من حبان ولبن 

. نهارها وصوموا ليلها فقوموا شعبان
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. ضعيف 
بالخلص شعبان نصف فى ركعة  مائة: ىءااللل فى وقال 

وغيره للديلمي فضله طول مع ) 80(   مرات عشر
 مجاهيل: الثلث الطرقا فى رواته وجمهور موضوع
. وضعفاءا

موضوع مرةا ثلثين بالخلص ركعة عشرةا  واثني: قال 
. موضوع ركعة عشرةا وأربع

الحياءا كصاحب الفقهاءا من جماعة الحديث بهذا اغتر وقد 
الليلة هذه صلةا رويت وقد المفسرين من وكذا وغيره
باطلة كلها مختلفة أنحاءا على شعبان من النصف ليلة أعني

هذا ينافي ول موضوعة

البقيع إلى لذهابه عائشة حديث من الترمذي رواية
لكثر يغفر وأنه الدنيا سماءا إلى النصف ليلة الرب ونزول

الصلةا هذه في هو إنما الكلما فإن كلب غنم شعر عدةا من
 فيه: هذا عائشة حديث أن على الليلة هذه في الموضوعة

في ذكره تقدما الذي علي حديث أن كما وانقطاع ضعف
فيه ما على موضوعة الصلةا هذه كون ينافي ل ليلها قياما
. ذكرناه حسبما الضعف من

أخبرني جبريل إن ًنبيا بالحق بعثني  والذي: حديث _ 107
الفطر ليلة صلى من أن وجل عز الله عن إسرافيل عن

أحد الله هو قل و مرةا الحمد ركعة كل في يقرأ ركعة مائة
مرات عشر وسجوده ركوعه في ويقول مرات عشر

فرغ فإذا أكبر والله الله إل إله ول لله والحمد الله سبحان
يا حي يا يقول ثم يسجد ثم مرةا مائة استغفر صلته من

والخرةا الدنيا رحمن يا والكراما الجلل ذا يا قيوما
اغفر والخرين الولين إله يا الراحمين أرحم يا ورحيمهما

ل بالحق بعثني والذي وصلتي صومي وتقبل ذنوبي لي
شهر منه ويتقبل له الله يغفر حتى السجود من رأسه يرفع

.  إلخ_  رمضان
. مجاهيل ورواته موضوع هو 

عيده يصلي ما بعد الفطر يوما صلى  من: حديث _ 108
اسم سبح و الكتاب بفاتحة ركعة أول في يقرأ ركعات أربع
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وفي وضحاها والشمس : الثانية وفي العلى ربك
فكأنما أحد الله هو قل : الرابعة وفي والضحى : الثالثة

.  إلخ_  أنبيائه على الله نزله كتاب كل قرأ
  )81(  مجاهيل وفيه موضوع هو 

الفطر عيد بعد ركعة عشرةا اثنتا السنة  من: حديث _ 109
. الضحى عيد بعد ركعات وست

. له أصل  ل: المختصر في قال
. قلبه يمت  لم )82(  العيد ليلة أحيا  من: حديث _ 110
. ماجة ابن رواه

. ضعف  فيه: المختصر في قال 
والعصر الظهر بين عرفة يوما صلى  من: حديث _ 111
هو وقل مرةا الكتاب فاتحة ركعة كل في يقرأ ركعات أربع
.  إلخ_  حسنة ألف ألف له الله كتب مرةا خمسين أحد الله

. وضعفاءا  مجاهيل: وفيه موضوع هو 
كل في يقرأ ركعتين عرفة يوما صلى  من: حديث _ 112
أيها يا بقل يقرأ  ثم[ . . . ] مرات ثلث الكتاب بفاتحة ركعة

.   إلخ_  مرةا مائة أحد الله هو وقل مرات ثلث الكافرون
.  موضوع: هو

كل في يقرأ ركعتين النحر ليلة صلى  من: حديث _ 113
أحد الله هو وقل مرةا عشرةا خمس الكتاب بفاتحة ركعة

عشرةا خمس الفلق برب أعوذ وقل مرةا عشرةا خمس
سلم فإن مرةا عشرةا خمس الناس برب أعوذ وقل مرةا
عشرةا خمس الله واستغفر مرات ثلث الكرسي آية قرأ

.  إلخ_  الجنة أصحاب في اسمه الله جعل مرةا
وضاع خليل غلما هو غالب بن محمد بن  أحمد: إسناده في

.
إل ركعات ست العيد ليلة يصلي عبد من  ما: حديث _ 114
. النار لهم وجبت قد كلهم بيته أهل في شفع

. كذاب  فيه: الذيل في قال 
رمضان من جمعة آخر في صلى  من: حديث _ 115

عنه قضت والليلة اليوما في المفروضة الصلوات الخمس
. سنته صلةا من به أخل ما
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الكتب من شيءا في أجده ولم فيه إشكال ل  موضوع: هذا 
اشتهر ولكنه الموضوعة الحاديث فيها مصنفوها جمع التي
هذا عصرنا في صنعاءا بمدينة المتفقهة من جماعة عند

.  لهم وضعه من أدري ول ذلك يفعلون منهم كثير وصار
. الكذابين الله فقبح

 
التوبة : صلةا التاسع النوع

يتوب أن للمذنب ينبغي كيف الله رسول  يا: حديث _ 116
ويصلي الوتر بعد الثنين ليلة يغتسل قال ؟ الذنوب من

يا وقل الكتاب فاتحة ركعة كل في يقرأ ركعة عشرةا اثنتي
يقوما ثم أحد الله هو قل مرات وعشر مرةا الكافرون أيها

آية سجوده في ويقرأ ويسجد ويسلم ركعات أربع ويصلي
مائة ويقول مرةا مائة ويستغفر رأسه يرفع ثم مرةا الكرسي

ًصائما الغد من ويصبح بالله إل قوةا ول حول  ل: مرةا
مرةا وخمسين الكتاب بفاتحة ركعتين إفطاره عند ويصلي

كما توبتي تقبل القلوب مقلب  يا: ويقول أحد الله هو قل
زكريا بن يحيى عصمت كما واعصمني داود نبيك من تقبلت

نادما إني اللهم الصالحين أولياءاك أصلحت كما وأصلحني
فإن ًنادما يقوما ثم أعصيك ل حتى فاعصمني فعلت ما على
_ توبته الله  تقبل: ذلك فعل فمن الندامة التائب مال رأس

. إلخ
. مجاهيل إسناده وفي موضوع هو 

وأضعت ربي عصيت أني الله رسول  يا: حديث _ 117
 تبت بعدما حيلتك قال ؟ حيلتي فما صلتي
: ركعات ثمان الجمعة ليلة تصلي أن صنعت ما على وندمت

مرةا وعشرين وخمسا مرةا الكتاب فاتحة ركعة كل في تقرأ
التسليم بعد فقل صلتك من فرغت فإذا أحد الله هو قل

يجعل الله فإن المي النبي محمد على الله صلى مرةا ألف
.  إلخ_  سنة مائتي صلةا تركت ولو لصلتك كفارةا ذلك

. موضوع هو 
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البيت دخول : عند العاشر النوع

. يركع حتى يجلس فل بيته أحدكم دخل  إذا: حديث _ 118
. له أصل  ل: الزدي قال 
دخل  إذا: بلفظ هريرةا أبي حديث من البيهقي أخرجه وقد 

بيته دخل وإذا ركعتين يركع حتى يجلس فل المسجد أحدكم
ركعتيه من له جاعل الله فإن ركعتين يركع حتى يجلس فل
 .) 83(  ًخيرا بيته في

 دخلت[ إذا هريرةا أبي حديث من مسنده في البزار وأخرج
(_  وإذا السوءا مدخل تمنعانك ركعتين فصل منزلك

من تمنعانك ركعتين فصل مجلسك من  خرجت ] )84
. السوءا مخرج

 . )85(  موثقون  رجاله: الزوائد مجمع في قال 

 صلةا: قال أنه النبي عن منصور بن سعيد وأخرج
بيتك دخلت إذا  ركعتان: البرار وصلةا البرار صلةا الوابين

.  )86(  خرجت إذا وركعتان

والرواتب الشراقا : صلةا عشر الحادي النوع
والوتر

إلى اعتكف ثم جماعة في الفجر صلى  من: حديث _ 119
 آية: الولى في ركعات أربع صلى ثم الشمس طلوع

الثالثة وفي  والشمس: الثانية وفي والخلص ثلثا الكرسي
والخلص الكرسي آية الرابعة وفي والطارقا  والسماءا:

.   إلخ_  مرات ثلث
. بالوضع المشهور مريم أبي ابن نوح  فيه: الذيل في قال

جلس ثم مسجده في الغداةا صلى  من: حديث _ 120
وقاما الله حمد طلعت فإذا الشمس تطلع أن إلى الله يذكر

.  إلخ_  ركعتين فصلى
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ضعيف: وقيل ساقط حبان بن إبراهيم فيه: الذيل في قال
. بالموضوعات الثقات عن يحدث
المغرب ركعتي بعد ركعتين صلى  من: حديث _ 121

. إلخ_  مرةا عشرةا خمس والخلص الكتاب بفاتحة
. موضوع متن  هذا:  حجر ابن قال

مرةا عشرين بالخلص العشاءا بعد  ركعتان: حديث _ 122 
.
 . كذاب إسناده في 

 الخلص: الولى في المغرب بعد  ركعتان: حديث _ 123
. مرةا وثلثون إحدى:  الثانية  وفي. مرةا وعشرون خمس

. متهم إسناده في 
ينل لم الظهر قبل أربع على يلزما لم  من: حديث _  124

. شفاعتي
. له أصل  ل: النووي قال 

وأكل للشيطان سخط الليل أول  الوتر: حديث _ 125
. للرحمن مرضاةا السحور

. البصري جعفر بن  )87(  أبان وضعه موضوع 
. قلقل بأربع الليل ظلمة في ركعات  أربع: حديث _ 126

. موضوع 
ركعة كل في المغرب بعد ركعات  عشر: حديث _ 127

. مرةا أربعين الخلص
. يصح ل 

عشر   الثاني الله   رءية صلة : النوع صلى النبي
وأسلم   وأآله عليه

بخمس :      _ 128 ، الجمعة ليلة ركعتان وعشرين حديث
النبي        على يصلي السلما بعد ، الخلص

مرةا      ألف وسلم عليه الله  . صلى
مجاهيل :   ل فيه  . يصح

الخ :      _  _ 129 ركعتين وصلةا الجمعة ليلة الغسل   .حديث
كذاب  في  .إسناده
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وأحأفظ   :     الدين قضاء صلة عشر الثالث النوع

وأالمال  وأالولد النفس
 .

زالت :        _ 130 إذا وليصل فليتوضأ دين أصابه من حديث
أربع  كل      الشمس في ويقرأ ، ركعات

الكرسي          وآية ، أحد الله هو قل ،و الحمد  .  ركعة
سلم  ثم (    )  (   )  فإذا حساب بغير إلى الملك مالك اللهم قرأ

الغم :        كاشف يا الهم فارج يا دعوةا    يقول مجيب يا ،
ارحمني        ورحيمهما والخرةا الدنيا رحمن يا ، المضطرين

واسعة  واقض        رحمة ، سواك من رحمة عن بها تغنيني
دينه    . ديني يقضي الله  .فإن
إسناده  . كذاب في
والولد :      _ 131 والمال النفس لحفظ الصلةا   حديث

 . موضوع

كتاب

وأالهدية وأالتطوع الفرض صدقة
وأالضيافة وأالقرض

أبر فإنه العلم أهل بها وتحروا الزكاةا  أدوا: حديث _ 1
. وأتقى

عائشة  عن )88(  السقطي المبارك بن الله هبة رواه 
. مجاهيل إسناده وأكثر موضوع باطل وهو ًمرفوعا

. العشر الركاز  في: حديث_ 2
وفي  باطل: وقال ًمرفوعا عمر ابن عن حبان ابن رواه 

عياض بن يزيد وتابعه متروك نافع ابن الله  عبد: إسناده
. ًأيضا متروك وهو نافع عن
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. وعشر خراج مؤمن على يجتمع  ل: حديث _ 3
. ًمرفوعا مسعود ابن عن الخطيب رواه 
بن يحيى إل يروه لم  باطل: عدي وابن حبان ابن قال 

. دجال وهو ) 89(  عنبسة
: قوله من إبراهيم بن حماد عن حنيفة أبو حكاه وإنما 

. البيهقي قال وكذا يحيى فوصله
وأنثى ذكر وكبير صغير كل على الفطر  صدقة: حديث _ 4

أو تمر من صاع  نصف: مملوك أو حر نصراني أو يهودي
. رشعي من صاع
أو  يهودي( وزيادةا ًمرفوعا عباس ابن عن الدارقطني رواه

. متروك وهو الطويل سلما بها تفرد  موضوعة) نصراني
. زكاةا ىالحل في  ليس: حديث _ 5

. له أصل ل  باطل: البيهقي قال
( الضيافة بيت الدار وزكاةا زكاةا شيءا  لكل: حديث _ 6

90( . 
. شيخه أو عثمان بن أحمد  وضعه: الذيل في قال 

. الصدقة يتخطى ل البلءا فإن بالصدقة  باكروا: حديث _ 7
 وضاع: إسناده وفي ًمرفوعا أنس عن عدي ابن رواه 

 . )91(  وكذاب ومجهول
( ضعف وفيه آخر بإسناد علي حديث من الطبراني وأخرجه

92( . 
. ذنوبهم بها يمسحون الغنياءا مناديل  الفقراءا: حديث _ 8

ًا أنس عن العقيلي رواه موضوعة نسخة من وهو ، مرفوع
 )93( . 
. تزيده أن بأس فل ثلثا السائل رددت  إذا: حديث _ 9
بن الوليد به  تفرد: وقال عباس ابن عن الدارقطني رواه 

. العنزي الفضل
أنها شك ل التي المناكير يروي  وهو: حبان ابن قال 

. طريقه غير  من )94(  البيهقي رواه وقد موضوعة
رسول إلى ذهبوا الصحابة من جماعة  إن: حديث _ 10

لمن الصنائع عن تسألوني  جئتم: فقال ليسألوه الله
وجئتم        نيعص ينبغي ل ؟ تحق ، دين أو حسب لذي إل
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الحج      :  وهو ، الضعيف جهاد عن ،  تسألوني وجئتم والعمرةا
التبعل    .      حسن المرأةا جهاد فإن المرأةا جهاد عن تسألوني

 لزوجها .
يرزقا           أن الله أبى ؟ أين من الرزاقا عن تسألوني وجئتم

ل     حيث من إل  .يعلم عبده
جده           عن أبيه عن محمد بن جعفر عن حبان ابن رواه

موضوع   :  ًمرفوعا وقال ،.
عبدالغفار :       بن داود بن أحمد . آفته

       ، هريرةا أبي عن تاريخه في الحاكم غريب :  وأخرجه وقال
والمتن   .    )95(         السناد

عن        ] )96(  البيهقي  [ورواه أبيه عن الحسين بن علي عن
من  أحفظه     .  :   علي ل وقال داود بن أحمد طريق (إل   [غير

بمرةا      ] )97 ضعيف وهو ، السناد  . )98(           بهذا
الول         الوجه من التمهيد في البر عبد ابن  .وأخرجه

جا :   _ 11 من به     أو عحديث وأفضى الناس فكتمه احتاج
برزقا      له الله فتح الله حلل   ) ]98(  _ سنة  [إلى      .من

مرفوعا      رواه هريرةا أبي عن حبان ،   :  ًابن باطل وقال ،
الحصني     رجاءا بن إسماعيل  .آفته

هذا من الشعب في البيهقي  أخرجه: الللىءا في قال
عن رجاءا بن إسماعيل هب تفرد  ضعيف: وقال الطريق
. ضعيف وهو أعين بن موسى

.  غريب: وقال والمفترقا المتفق في الخطيب وأخرجه 
والحاكم العجلي عن الميزان لسان في حجر ابن وحكى 

. إسماعيل توثيق
.  )100(  صدوقا أنه  )99(  حاتم أبي وعن 

الجنة له وجبت فقد أبشر للمسكين قال  من: حديث _ 12
.
عبد باطل: وقال ًمرفوعا هريرةا أبي عن عدي ابن رواه 

. كذاب عنترةا ابن هارون بن الملك
. ردهم من أفلح ما المساكين صدقا  لو: حديث _ 13

عبد يصح  ل: وقال )101(  عمرو ابن عن العقيلي رواه 
. الحديث منكر المعلم ذكوان بن حسين بن العلى

. حبان ابن  وثقه: اللسان في قال 
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فيه بإسناد أمامة أبي حديث من عدي ابن رواه وقد 
. متروكان

. ) 102(  أخرى طريق من الطبراني ًأيضا أخرجه وقد 
: الملك عبد بن الله  عبد: وقال عائشة عن العقيلي ورواه 

. الحديث منكر
ًأيضا العقيلى ورواه ) 103(   الشعب فى البيهقى ورواه

قال الصبهانى الحسين ابن بشر فيه بإسناد أنس عن
. نظر  فيه: البخارى

. فرس على جاءا وإن السائل  أعطوا: حديث _ 14
 . )104(   موضوع: القزويني قال
فقد كفيه باسط فرس على سائل أتاك  إن: حديث _ 15

. تمرةا بشق ولو الحق له وجب
. الوجيز وفي الذيل في ذكره 

بن الحسين عن مسنده في أحمد  أخرجه: العراقى قال
. جيد بسند علي

. عنه الله رضي علي وعن عنه داود أبو وأخرجه 
من أجد ما الفواحش من الناس  مسألة: حديث _ 16

. غيرها الفواحش
. يوجد لم: المختصر في قال 

فإنها اليهود فليلعن صدقة عنده يكن لم  من: حديث _ 17
. صدقة

.  متروكان: إسناده وفي هريرةا أبي عن الخطيب رواه 
بن  يحيى[ وقال ًمرفوعا عائشة عن ًأيضا الخطيب ورواه 

أحد بهذا يحدث ل  باطل ] )105( _  و كذب هذا معين
 . )106(  يعقل
. باطل  الحديث: وقال  )107(  عنها عدي ابن ورواه

من الرحماءا من الفضل  اطلبوا: الله  يقول: حديث _ 18
ول رحمتي فيهم جعلت فإني أكنافهم في تعيشوا عبادي

. سخطي فيهم جعلت فإني قلوبهم القاسية من تطلبوه
 ل: العقيلى وقال ًمرفوعا سعيد أبي عن العقيلي رواه 

. يصح وجه من يعرف
. ) 108(   مجهول: إسناده وفي 
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رضي علي حديث من المستدرك في الحاكم أخرج وقد

 اطلبوا الله رسول قال: قال عنه الله
تطلبوه ول أكنافهم في تعيشوا أمتي رحماءا من المعروف

. عليهم تنزل اللعنة فإن قلوبهم القاسية من
تخريج في العراقي وقال السناد  صحيح: الحاكم قال

.  موضوع: الصغاني  وقال )109(  قال كما  ليس: الحياءا

مما  اليأس: فقال ؟ الغنى ما سئل  إنه: حديث _ 19
. الناس أيدي في

إسناده وفي ًمرفوعا مسعود ابن عن الطبراني رواه 
. العجلي زياد بن  إبراهيم: متروك:

. الوجوه حسان عند الخير  اطلبوا: حديث _ 20
 . )110(  ًمرفوعا عباس ابن عن الخطيب رواه 
صباح عند الخير  اطلبوا: بلفظ حديثه من ًأيضا ورواه 

. الوجوه
عن يحدث المدائني سلمة أبي بن  أحمد: إسناده وفي 

 . )111(  بالباطيل الثقات
التميمي سلما بن مصعب  فيه: عنه آخر بإسناد ورواه 

.   )112(  داود وأبو المديني وابن يحيي ضعفه
محمد بن عصمة فيه بإسناد حديثه من العقيلي ورواه

. وضاع كذاب النصاري
من  والطبراني  )113(  الترمذي الحديث هذا روى وقد

 . )114(  حديثه
 وكذا )115(  عمر ابن حديث من حميد بن عبد ورواه 

وكذا  وضاع: الكديمي فيه بإسناد حديثه من حبان ابن رواه
ًأيضا الطبراني ورواه حديثه  من )116(  الطبراني رواه
 )117(  وضاع زكريا بن محمد فيه بإسناد جابر حديث من

.
محمد بن محمد فيه بإسناد أنس حديث من الخطيب ورواه 

 . )118(  وضاع الطرازي
 عبد: إسناده وفي هريرةا أبي حديث من العقيلي ورواه 

البجلي أزهر بن ومحمد بشيءا ليس إبراهيم بن الرحمن
. نالكذابي عن يحدث
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بن الله عبد فيه بإسناد حديثه من الدارقطني رواه وقد
. ) 119(   وضاع الغفاري إبراهيم

عنها ورواه متروك فيه بإسناد عائشة عن العقيلي ورواه 
في البخاري عنها ًأيضا ورواه وضاع فيه بإسناد عدي ابن

متروك المليكي بكر أبي بن الرحمن عبد فيه بإسناد التاريخ
.
له وذكر  ماجة وابن الترمذي له  روى: الللىءا في قال 

. ) 120(  نمتابعي
فإن بالكتمان الحوائج نجاح على  استعينوا: حديث _ 21
. محسود نعمة ذي كل

: فيه بإسناد مرفوعا عنه الله رضي معاذ عن العقيلي رواه 
. العطار سلما بن سعيد

. الحديث بوضع  يذكر: البخاري قال 
علوان بن  حسين: فيه بإسناد حديثه من عدي ابن ورواه 

. وضاع
بن  الحسين: فيه بإسناد عباس ابن عن الخطيب ورواه 

. بوضع المتهم وهو البزاري الله عبد
  )121(  موضوع حديث  هذا: معين وابن أحمد وقال

كما ودين حسب ذي عند إل الصنيعة تصلح  ل: حديث _ 22
. نجيب في إل تصلح ل الرياضة أن

هاشم بن  يحيى: وفيه مرفوعا عائشة عن العقيلي رواه 
. الحديث يضع كان

.  )122(  متابعين الللىءا في له وذكر 
رءاوس على مناد نادى القيامة يوما كان  إذا: حديث _ 23

الدنيا دار في للمسلمين خادما كان من: والخرين الولين
. خائف غير ًآمنا المستقيم الصراط على وليمص فليقم

. وضاع الفرياناني فيه بإسناد نعيم أبو رواه 
عبيده من ًعبدا الله دعا القيامة يوما كان  إذا: حديث _ 24

. ماله عن يسأله كما جاهه عن فيسأله يديه بين فيقفه
( له أصل  ل: وقال مرفوعا عمر ابن عن حبان ابن رواه
123( . 

. رالصغي في الطبراني أخرجه وقد 
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بإسناد عنه الله رضي علي حديث من نحوه الخطيب وروى
.  )124(  منكر فيه
 )125( _   دار[ لها يقال ًدارا الجنة في  إن: حديث _ 25

. الصبيان فرح من إل يدخلها ل  الفرح]
تاريخ في النجار ابن رواه وقد يصح  ل: وقال عدي ابن رواه
من والديلمي  )126 ( عامر بن عقبة حديث من بغداد

. ) 127(  عباس ابن حديث
كف في دموعه وقعت اليتيم بكى  إذا: حديث _ 26

والديه واريت الذي اليتيم هذا أبكى  من: يقول الرحمن
. الجنة فله أسكته من ؟ الثرى تحت

: ورجاله ًجدا  منكر: وقال مرفوعا أنس عن الخطيب رواه 
. مجهول وهو البغدادي عيسى بن موسى إل ثقات
.  )128(  عمر عن نحوه الحلية في نعيم أبو وروى

فيقرب قوما قصعة على يتيم قعد  ما: حديث _ 27
. شيطان قصعتهم

: وقال مرفوعا موسى أبي عن مسنده في الحارث رواه 
 . )129(  باطل

الماءا على يقدر موضع في الماءا سقى  من: حديث _ 28
. حسنات عشر ًفاجرا أو كان برا يشربها شربة بكل فله

بن  صالح: إسناده وفي ًمرفوعا أنس عن الخطيب رواه 
. وضاع الثقفي  النباري )130(  بيان

ًمسلما سقى  من: عائشة حديث من عدي ابن ورواه 
رقبة أعتق فكأنما الماءا فيه يوجد موضع في ماءا من شربة

نسمة أحيا فكأنما الماءا فيه يوجد ل موضع في سقاه وإن
. ومتروك  متهم: وفيه مؤمنة

 . )131(  مجهول فيه بإسناد حميد بن عبد ورواه 
وسبعين ثلثا له الله كتب ًملهوفا أغاث  من: حديث _ 29

وسبعون واثنتان كله أمره صلح  فيها: منها واحدةا مغفرةا
. القيامة يوما درجات

بن  زياد: بوضعه والمتهم ًمرفوعا أنس عن العقيلي رواه 
. حسان أبي
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ابن ورواه به  تفرد: وقال البيهقي طريقه من وأخرجه 
 . )132(  طريقه غير من عساكر

الدنيا حوائج من حاجة لمسلم قضى  من: حديث _ 30
. المغفرةا أسهلها حاجة وسبعين اثنتين له الله قضى

نعيم أبو ورواه  دينار[ إسناده وفي أنس عن الخطيب رواه 
 )134(   فرقد ] )133( _  إسناده وفي بنحوه ثوبان عن

.
. له غفر شهوةا أخيه من وافق  من: حديث _ 31

وفي موضوع وهو ًمرفوعا هريرةا أبي عن العقيلي رواه 
.  متروك: إسناده

 )136(  والبيهقي  )135(  والطبراني البزار رواه وقد 
 حرمه شهوته مالمسل أخاه أطعم  من: بلفظ

لذذ  من:  بلفظ )138(  وروى  )137(  النار على الله
 ألف ألف له الله كتب يشتهي بما أخاه

. حسنة
: يعني نعيم بن ومحمد باطل  هذا: حنبل بن أحمد قال

. كذاب إسناده في المذكور
أخاه أطعم  من: بلفظ جابر حديث من الطبراني ورواه 

الله باعده يرويه حتى الماءا من وسقاه يشبعه حتى ًخبزا
. عاما خمسمائة مسيرةا خندقا كل خنادقا سبعة النار من

.  موضوع: حبان ابن قال 
حديثه من المستدرك في الحاكم  أخرجه: حجر ابن وقال 

تلخيص في الذهبي وسكت السناد  صحيح: وقال
بن  رجاءا: إسناده في أن مع التصحيح هذا على المستدرك

. المعافري عطاءا أبي
وكذا الموضوعات يروي  إنه: تاريخه في الحاكم قال وقد 

. حبان ابن قال
. جائعة كبد إشباع من أفضل عمل من  ما: حديث _ 32

. الحديث منكر هو  من: إسناده في 

الله كتب المسلم أخيه حاجة في مشى  من: حديث _ 33
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سبعين عنه ومحا حسنة سبعين يخطوها خطوةا بكل له
. خ إل_  يرجع أن إلى سيئة
إسناده وفي ًمرفوعا أنس عن  ماجة وابن الترمذي رواه
بشيءا وليسا أبيه عن العمي زيد  ابن )139(  الرحيم عبد

.
أدخله ًذراعا أربعين ًمكفوفا أعمى قاد  من: حديث _ 34
. الجنة الله

بن الله  عبد: وقال ًمرفوعا عباس ابن عن عدي ابن رواه 
( مجهول وهو بالمناكير الثقات عن  حدث: الثقفي أبان

140( . 
روى وقد عمر ابن حديث من كذابان فيه آخر بإسناد وروى 

 .) 141(  به يحتج ل من فيها طرقا من
لم الله إل إله  ل: يقول حتى صبيا ربى  من: حديث _ 35

. الله يحاسبه
من فيه البلءا لعل وقال ًمرفوعا عائشة عن عدي ابن رواه 

 ] )141 ( عن  رواه[ محمد بن الكبير عبد عمير أبي
. كوني الشاذ

لدن من مفتوح الرزقا باب  أن: زبير  يا: حديث _ 36
قدر على عبد كل الله فيرزقا الرض بطن قرار إلى العرش

ويحب تمرةا بفلق ولو السخاءا يحب الله  أن: زبير يا همته
. والعقرب الحية بقتل ولو الشجاعة

وفي مرفوعا بكر أبي بنت أسماءا عن عدي ابن رواه 
الزبير بن عروةا بن يحيى بن محمد ابن الله  عبد: إسناده

. الثبات عن الموضوعات يروي
وحسن السخاءا على إل الله ولي جبل  ما: حديث _ 37

. الخلق
بن يوسف وقال ًمرفوعا عائشة عن الدارقطني رواه

. يثبت ل والحديث  يكذب: السفر
الله من قريب الناس من قريب السخي  أن: حديث _ 38

بعيد الله من بعيد البخيل وأن النار من بعيد الجنة من قريب
السخي والفاجر النار من قريب الجنة من بعيد الناس من

. بخيل عابد من الله إلى أحب
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لهذا  ليس: وقال ًمرفوعا هريرةا أبي عن العقيلي رواه
. أصل الحديث

روضة في حبان وابن الترمذي أخرجه  قد: الللىءا في قال 
والخطيب اليمان شعب في  والبيهقي )142(  العقلءا

. البخلءا كتاب في
به  تفرد] ) 143(  البيهقي وقال  غريب[ حبان ابن وقال 

. انتهى.  ضعيف وهو الوراقا محمد بن سعيد
. ) 144(  بشيءا  ليس: معين ابن وقال 

أنس عن الحجة بها تقوما ل طرقا من الحديث هذا روى وقد
 السخي: فيها مختلفة  بألفاظ: وجابر وعائشة عباس وابن

سفيه  شاب: وفيها البخيل العابد من الله إلى أحب الجهول
 . )145(  عابد بخيل شيخ من الله إلى أحب سخي

أغصانها الجنة شجر من  شجرةا:  السخاءا: حديث _ 39
ذلك قاده أغصانها من بغصن أخذ فمن الرض في متدليات
أغصانها النار شجر من شجرةا والبخل الجنة إلى الغصن
ذلك قاده أغصانها من بغصن أخذ فمن الدنيا في متدلية
. النار إلى الغصن

جده عن أبيه عن محمد بن جعفر حديث من البيهقي رواه 
. ًمرفوعا

 )146(  مسلمة بن وسعيد سليمان بن  تليد: وقال 
. ضعيفان

 . )147(  كذاب فيه بإسناد جابر عن الخطيب ورواه 
الحصين بن داود فيه بإسناد هريرةا أبي عن عدي ابن ورواه

 . )148(  ضعيف
. ومتروك وضاع فيه بإسناد حبان ابن ورواه 
فل الجنة في تنبت شجرةا  السخاءا: بلفظ البيهقي ورواه 

يلج فل النار في تنبت  شجرةا: والبخل سخى إل الجنة يلج
. بخيل إل النار في

 . )149(  السناد  ضعيف: البيهقي قال 
بيده آخذ الله فإن السخى ذنب عن او تجاوز: حديث _ 40

. عثر كلما
. ًمرفوعا مسعود ابن عن الدارقطني رواه 
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عن به تفرد البصري حماد بن الرحيم عبد  إن: وقال 
. حديثه من ليس بما عنه يحدث وكان العمش

: وقال الطريق هذه من البيهقي  أخرجه: الللىءا في قال
. ضعيف إسناد هذا

.  )150(  طريقه غير من الطبراني أخرجه وقد 
 )151(  هريرةا أبي حديث من عساكر ابن ورواه 

.  )152(  عباس ابن حديث من والخطيب
. السخياءا دار  الجنة: حديث _ 41

. ًمرفوعا عائشة حديث من عدي ابن رواه 
الدارقطني أخرجه وقد يصح  ل: الدارقطني قال 

. ) 153(  والطبراني
متروك فيه بإسناد ًمرفوعا أنس حديث من الخطيب ورواه 
.

_ راض عنك  وهو_ الله تلقى أن أردت  إن: حديث _ 42
. مسألته سائل تمنع ول رزقته ًشيئا تخبأ فل

.  وضاع: إسناده في 
السخي عن لرفع وإني منه وأنا يمن  السخي: حديث _ 43

. القبر عذاب
. منكرةا وأحاديثها العروس نسخة من هو 

. بالعطية جاد بالخالق أيقن  من: حديث _ 44
.  موضوع: الصغاني قال 

العباد لمنافع بالنعم يخصهم ًعبادا لله  إن: حديث _ 45
إلى وحولها الله نقلها العباد عن النعمة بتلك يبخل فمن
. غيره

.  ضعيف: المقاصد في قال 
.  داءا: البخيل وطعاما  دواءا: الجواد  طعاما: حديث _ 46

. منكر  حديث: المختصر في قال 
: المقاصد وفي باطل: عدي ابن وقال  كذب: الذهبي وقال 

. ) 154(  ثقات رجاله
يحتمل فلم إليه الناس حوائج عظمت  من: حديث _ 47

. للزوال النعمة تلك عرض
. ةمحفوظ غير كلها وجوه من  روى: المختصر في قال 
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. ًبخيل ول ًجبانا يكون أن لمؤمن ينبغي  ل: حديث _ 48
. يوجد لم: المقاصد في قال 

يدخل ل وجلله وعظمته بعزته الله  حلف: حديث _ 49
. بخيل الجنة

. يوجد لم: المقاصد في قال 
يورث الملح ومنع الفقر يورث الخمير  منع: حديث _ 50

. النفاقا يورث النار ومنع النذالة يورث الماءا ومنع الداءا
. موضوع 

فطلب جهل أبي إلى حاجة ليهودي أن  لو: حديث _ 51
. مرةا مائة جهل أبي إلى لترددت قضاءاها مني

. موضوع 
ركن كل في صلى البيت إبراهيم بنى  لما: حديث _ 52

. ركعة ألف
أشبعت أو عورةا سترت كأنك إبراهيم  يا: إليه الله فأوحى 

. جوعة
. قال كما وهو  موضوع: تيمية ابن  قال: الذيل في قال 

الجنة له ضمنت عورةا وستر جوعة أشبع  من: حديث _ 53
 )155 ( .

. قلبه الله نقى متق طعاما أكل  من: حديث _ 54
. موضوعة أنس عن هدبة أبي نسخة من هو 

إليها أحسن من حب على القلوب  جبلت: حديث _ 55
. إليها أساءا من وبغض

.  باطل: المقاصد في قال 
. استرقه فقد معروفا ًكريما أودع  من: حديث _ 56

. مجاهيل  فيه: الذيل في قال 
ليس ومن أهله هو من إلى المعروف  اصنعوا: حديث _ 57

. أهله فأنت أهله تصب لم فإن أهله
 )156(  أحمد بن الله عبد نسخة  من: الذيل في قال 

. الموضوعة
. إليه أحسنت من شر  اتق: حديث _ 58

. أعرفه  ل: المقاصد في قال 
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من ًخيرا له كان أخيه حاجة في مشى  من: حديث : 59
. سنين عشر اعتكاف

 ).157(   ضعيف: المختصر في قال 

. منهم فليس المسلمين بأمر يهتم لم  من: حديث _ 60
 . )158(   ضعيف: المختصر في قال 

السرور :        _ 61 إدخال الله إلى العمال أحب إن حديث
المؤمنين  . على

ضعيف   :  المختصر في  . )159(   قال
في :         _ 62 المؤمن لخيه يسعى من يكافيءا الله إن حديث

وولده    نفسه في  .حوائجه
باطل  :   الخطيب   قال

في :     _ 63 لخيه سعى من تقدما      حديث ما له غفر ، حاجة
تأخر    وما ذنبه  . من

موضوع   :  الذيل في . قال
بيده       : حديث _ 64 الله أخذ مكروب بيد أخذ . من

ا   :        بن أحمد به اتهم ، كذب الميزان في . لحسين قال
تحابوا :   _ 65 تهادوا .  حديث

ضعيف   :  المختصر في  قال
شركاءا        : حديث _ 66 فهم قوما وعنده هدية له أهدي من

  .فيها
الباب  :       هذا في يصح ل العقيلي قال    قال وكذا ، شيءا

 . البخاري
حبان     ابن أخرجه والبيهقي   :وقد ، . والطبراني

أصح  :   وقال الموقوف حجر   ابن
يروي   :         عبدالقدوس بن السلما عبد فيه الوجيز في وقال

 .الموضوعات
الحاجة :     67 أماما الهدية أحسن ما . حديث

باطل  :  الدارقطني . قال
يديها :        _ 68 بين الهدية ، الحاجة مفتاح نعم . حديث

بن  :   عمرو إسناده وضاع    في كذاب ،  .خالد
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( الصدقة من خير عفاف في  القرض: حديث _ 69
160( . 

. مرفوعا مسعود ابن عن المسند في الديلمي رواه  
صدقة يوما كل مثله له كان ًمعسرا أنظر  من: حديث _ 70

.
 )161(  ةماج ابن سنن في وهو ضعيف إسناده 

 . )162 ( شرطهما على  صحيح: وقال الحاكم وأخرجه
 بعشر: الصدقة ضعيف بإسناد  ماجة ابن أخرج وقد  

. عشرةا بثمان: والقرض أمثالها
كان إذا التقاضي في أمتي على شدد  من: حديث _ 71

. قبره في عليه الله شدد معسرا
كذاب وشيخه اختلقه الطايكاني سنده  في: الذيل في قال 
.

. يصح ل ملهوف فإنه الوليمة صاحب  أجيبوا: حديث _ 72
إل ًتطوعا يصومن فل قوما على نزل  من: حديث _ 73

. بإذنهم
.  موضوع: الصغاني قال 

. التكلف من براءا أمتي وأتقياءا  أنا: حديث _ 74
. بثابت  ليس: النووي قال 
. ضعيف بسند معناه  روى: المقاصد في وقال 

. عليه يقدر ل ما لضيقه أحد يتكلف  ل: حديث _ 75
.  ضعيف: المقاصد في قال
مشى إليه يدع لم الطعاما إلى مشى  من: حديث _ 76

. ًحراما وأكل ًفاسقا
.  ضعيف: المقاصد في قال 
دخل دعوةا غير على دخل  من: بلفظ داود أبو وأخرجه 

. ضعيف وسنده ًمغيرا وخرج ًسارقا

الصيام  كتاب

ًيوما ثلثين الصوما أمتي على الله  افترض: حديث _ 1
أكل لما آدما  أن: وذلك كثر أو قل المم سائر على وافترض
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الله تاب ًفلما يوما ثلثين مقدار جوفه في بقي الشجرةا
أمتي على وافترض بلياليهن ًيوما ثلثين بصياما أمره عليه

. تعالى الله من تفضل بالليل نأكل وما بالنهار
نصر بن  محمد:  وقال. مرفوعا أنس عن الخطيب رواه 

. بالمناكير الثقات عن يحدث وهو ثقة  غير: البغدادي

أسماءا من اسم رمضان فإن رمضان تقولوا  ل: حديث _ 2
. ىتعال الله

. رمضان  شهر: قولوا ولكن
: إسناده وفي مرفوعا هريرةا أبي عن عدي ابن رواه 

. معشر أبي بن محمد
طريق غير من عمر ابن حديث من فوائده في تماما ورواه 

عائشة حديث من النجار ابن  وأخرجه )163(  معشر أبي
 )164( . 
وإذا لليلة  فهو: الشفق قبل الهلل غاب  إذا: حديث _ 3

. لليلتين فهو الشفق بعد غاب
. له أصل  ل: وقال مرفوعا عمر ابن عن حبان ابن رواه 

الجليل نادى رمضان شهر من ليلة أول كان  إذا: حديث _ 4
 أمره: وفيه وسعديك  لبيك: فيقول الجنان خازن رضوان

. النار بتغليق مالك وأمر الجنة بفتح
حوشب بن  أصرما: إسناده وفي موضوع وهو  طول: وفيه

. كذاب
 

علم  لو_  رمضان_ أهل وقد قال النبي أن حديث _ 5
السنة رمضان يكون أن أمتي لتمنت رمضان في ما العباد
.  إلخ_  كلها

: آفته موضوع وهو مرفوعا مسعود ابن عن يعلى أبو رواه 
العقل يشهد مما قبله الذي وسياقا وسياقه أيوب بن جرير
على لهما السيوطي لستدراك معنى فل موضوعان أنهما
ابن عنه رواهما من غير رواهما قد  بأنه: الجوزي ابن

كونه عن يخرج ل الموضوع  فإن )165(  الجوزي
. له الرواةا برواية موضوعا
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رمضان شهر من  ليلة ]3_   أول[ كان  إذا: حديث _ 6
يعذبه لم عبد إلى الله نظر وإذا الصياما خلقه إلى الله نظر
وعشرين خمسة ليلة كان فإذا النصف ليلة كان  فإذا: وفيه

.  إلخ_ 
. مجاهيل وفيه موضوع 
. القرشي الله عبد بن  عثمان: بوضعه والمتهم 

من ًأحدا بتارك ليس وتعالى تبارك الله  إن: حديث _ 7
. له غفر إل رمضان شهر من يوما أول صبيحة المسلمين

: إسناده وفي يصح ول مرفوعا أنس عن الخطيب رواه 
. ومتروك كذاب

 )166(  أخرى طريق من الشعب في البيهقي أخرجه وقد
.

رمضان من ليلة كل في وتعالى تبارك الله  إن: حديث _  8
. النار من عتيق ألف ألف فطارإال عند

 . )167(  عنه يثبت ل وهو ًمرفوعا عباس ابن عن روى
وقال ألف  ستمائة: بلفظ أنس حديث من حبان ابن ورواه 
. له أصل ل  باطل:
قال: قال الحسن عن أخرى طريق من البيهقي رواه وقد 

. ) 168(  مرسل جاءا  هكذا: البيهقي قال الله رسول
فطر كل عند لله  إن: بلفظ أمامة أبي حديث من ورواه 

. النار من عتقاءا
 . )169(  جدا  غريب: وقال 
عند تعالى  لله: بلفظ مسعود ابن حديث من ًأيضا ورواه 

 عتقاءا ليلة كل رمضان رشه من فطر كل
في أعتق ما مثل أعتق الفطر يوما كان فإذا ألفا ستون
. ) 170(  الشهر جميع

 . )171(  الول باللفظ الديلمي رواه 
يتكلموا أن والرض السموات لهل الله أذن  لو: حديث _ 9

أنس عن العقيلي رواه.  بالجنة رمضان شهر صواما لبشروا
وقد محفوظ غير وحديث مجهول  إسناده: وقال مرفوعا

. متروك فيه بإسناد هريرةا أبي حديث من روى
. تصحوا  صوموا: حديث _ 10
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.  ضعيف: المختصر في  وقال.  موضوع: الصغاني قال 
. الصوما الجسد وزكاةا زكاةا شيءا  لكل: حديث _ 11
.  ضعيف: الخلصة في قال
ويوضع شعره كل الصائم من يسبح  أنه: حديث _ 12

من مائدةا العرش تحت القيامة يوما والصائمات للصائمين
.  إلخ_  ذهب

. وضاع عصمة  أبو: إسناده في 
والمشرب المطعم نعيم عن يسألون ل  ثلثة: حديث _ 13

عن يسألون ل وثلثة الضيف وصاحب والمتسحر  المفطر:
. لالعاد والماما  والصائم: المريض الخلق سوءا
. يضع مجاشع  فيه: الذيل في قال
صائم  وهو  )172(  البرد أكل أنسا  إن: حديث _ 14

. ذلك على فقرره بطعاما ليس  إنه: وقال
( الحديث يسرقا الحسين بن الله عبد  فيه: الذيل في قال 

173 ( .
وأن الذنوب يرمض لنه رمضان سمى  إنما: حديث _ 15
وليلة عشرةا تسع وليلة عشرةا سبع  ليلة: ليال ثلث فيه

له يغفر لم ومن كثير خير فاته فاتته من وعشرين إحدى
. ؟ له يغفر شهر أي ففي رمضان شهر في
. كذاب ميمون بن زياد إسناده  في: الذيل في قال

 
فقد الشك يوما صاما  من: عنه الله رضي عمار قول _ 16

. القاسم أبا عصى
الخلصة وصاحب الموضوعات تذكرةا في طاهر ابن ذكره
والبخاري وأحمد السنن أهل أخرجه فإنه مجازفة وهو

. والحاكم حبان وابن الترمذي وصححه ًتعليقا
. البيض أياما بصياما آدما بدن  ابيضاض: حديث _ 17
.  موضوع: الخلصة صاحب قال
الرض ملءا أعطى فلو ًتطوعا ًيوما صاما  من: حديث _ 18

. بأجره ىوف ما ًذهبا
. كذابان  في: الذيل في قال
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من وشراب طعاما على صائما فطر  من: حديث _ 19
. الملئكة عليه  صلت: حلل

. مرفوعا سلمان عن عدي ابن رواه 
: عدي ابن إسناد  وفي. له أصل  ل: حبان ابن قال

( البيهقي رواه وقد متروك:  حبان ابن إسناد وفي متروكان
174 ( .

تكتبوا ل  أن: الحفظة إلى أوحى الله  إن: حديث _ 20
. سيئة العصر بعد عبيدي صواما على

. مرفوعا أنس عن الخطيب رواه 
 ليس: المروزي الله عبد بن  إبراهيم: الدارقطني قال 

. منها هذا باطلة بأحاديث ثقات قوما عن حدث بثقة
سلم وإذا الياما سلمت الجمعة سلمت  إذا: حديث _ 21

. السنة سلمت رمضان
 عبد: إسناده وفي مرفوعا عائشة عن الدارقطني رواه 

. كذاب وهو أبان بن العزيز
نعيم أبو ورواه طريقه من الشعب في البيهقي أخرجه وقد 

جمهور بن أحمد فيه طريقه غير من آخر بإسناد الحلية في
. بالكذب متهم وهو
صلته في زيد حلل من تمرةا على أفطر  من: حديث _ 22

وفي مرفوعا أنس عن فوائده في تماما رواه صلةا أربعمائة
. يضع وكان الطويل  موسى: إسناده

: قلت  نعم:  قال )175(  الصائم أيستاك حديث _ 23
النهار أول  في: قلت  نعم: قال ؟ ويابسه السواك برطب
الله رسول عن:  قال ؟  عمن: له قلت  نعم: قال ؟ وآخره

 .
. له أصل  ل: حبان ابن قال مرفوعا أنس عن تماما رواه

عن يروي الخوارزمي بيطار بن  إبراهيم: إسناده وفي 
. رالمناكي الحول عاصم

في والبيهقي الكنى في النسائي  أخرجه: الللىءا في قال
. الحديث منكر وهو إبراهيم به  تفرد: وقال سننه

. معاذ حديث من شاهد  له: التلخيص في حجر ابن قال 
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معاذ  سألت: قال غنم بن الرحمن عبد عن الطبراني رواه 
؟ مصائ وأنت  أتتسوك: جبل بن

شئت النهار  أي: قال ؟ أتسوك النهار  أي: قلت  نعم: قال
  . )176 ( عشيه شئت وإن غدوةا شئت إن
حجم له يتبين حتى امرأةا خلق تأمل  من: حديث _ 24

. أفطر فقد صائم وهو ثيابها وراءا عظمها
. كذابان وفيه موضوع وهو مرفوعا أنس عن عدي ابن رواه

تأمل  من: قال حذيفة عن يروى  وإنما: الللىءا في قال 
. صومه أبطل الثياب وراءا من امرأةا خلق
: الوضوءا وينقضن الصائم يفطرن  خمس: حديث _ 25

. الكاذبة واليمين لشهوةا والنظر والغيبة والنميمة الكذب
كذاب: عنبسة  ابن: يعني بسعيد  موضوع: الللىءا في قال 

. مجروحون فوقه والثلثة
فإن بدنة فليهد رمضان من ًيوما أفطر  من: حديث _ 26
. المساكين تمر من ًصاعا ثلثين فليطعم يجد لم

بن  مقاتل: إسناده وفي مرفوعا جابر عن الدارقطني رواه 
. ضعيف الكلعي عبيدةا بن والحارث كذاب سليمان

رخصة غير من رمضان من يوما أفطر  من: حديث _ 27
يومين أفطر ومن ًيوما ثلثين يصوما أن عليه كان عذر ول

. ًيوما تسعون عليه كان ًثلثا أفطر ومن ستون عليه كان
مرفوعا     أنس عن الدارقطني أيوب      ًرواه بن عمر ، يثبت ول

يحتج   :الموصلي صبيح      ل بن ومحمد ، به
بشيءا  . ليس

فيه    آخر بإسناد ورواه        :ورواه ، ضعيف ، علي بن ابن مندل
.  )177(  عساكر

يوما :      _ 28 أول ، البيض صم آلف     :حديث ثلثة يعدل يعدل
 ، الثاني  سنة واليوما       :واليوما ، سنة آلف عشرةا يعدل

سنة     :الثالث ألف عشرين . يعدل
أبيه          رواه عن الحسين بن علي بن محمد عن شاهين ابن

مرفوعا   جده كذاب    .   : عن إسناده وفي موضوع وهو ، ً
ووضاع . 
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صصري    ابن رواه يعرف       وقد ل بإسناد أنس عن أماليه في
اليوما     :     :  )178(  وفي ، آلف عشرةا الول اليوما في ذكر

ألف :      :   ثلثمائة الثالث واليوما ، ألف مائة . الثاني
شابا :   _ 29 أن أهل      كان ًحديث إذا فكان ، سماع صاحب

الله          رسول إليه فأرسل ، صائما أصبح الحجة ذي هلل
صياما     :     صلى على يحملك ما فقال ّلم وس وآله عليه الله

وأمي    :    أنت بأبي فقال ؟ الياما إنها     هذه ، الله رسول يا
في          يشركني أن الله عسى ، الحج وأياما المشاعر أياما

الخ :        _  . دعائهم تعتقها رقبة مائة عدل يوما بكل لك . فقال
عدي   ابن ،    رواه ًا مرفوع عائشة وفي    عن ، يصح إسناده ول

. ) 179(       كذاب
وله شهر صوما يوما بكل فله العشر صاما  من: حديث _ 30

. سنتان عرفة يوما بصوما وله سنة الترويه يوما صوماب
: إسناده وفي يصح ول ًمرفوعا عائشة عن عدي ابن رواه 

 . )180(  الثواب في الشيخ أبو وأخرجه كذاب الكلبي
 . )181(  جابر حديث من تاريخه في النجار ابن ورواه 

يوما وأول الحجة ذي من يوما آخر صاما  من: حديث _ 31
السنة وافتتح الماضية السنة ختم  فقد: المحرما من

. سنة خمسين كفارةا الله جعله بصوما المستقبلة
. كذابان وفيه مرفوعا عباس ابن عن  ماجة ابن رواه 

بنى المحرما أول من أياما تسعة صاما  من: حديث _ 32
.  إلخ_  ميل في ميل الهواءا في قبة له الله

 موسى: آفته موضوع وهو مرفوعا أنس عن نعيم أبو رواه 
. الطويل

عشرةا ثواب أعطى عاشوراءا يوما صاما  من: حديث _ 33
. ملك آلف

وهو ًمرفوعا عباس ابن عن مطول الللىءا في ذكره 
. موضوع

يوما صوما إسرائيل بني على افترض الله  إن: حديث _ 34
المحرما من العاشر اليوما وهو عاشوراءا يوما وهو السنة في

فيه الله تاب الذي اليوما فإنه أهليكم على ووسعوا فصوموه
.  إلخ_  آدما على
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الللىءا في وساقه ًمرفوعا هريرةا أبي عن ناصر ابن رواه
يقشعر ما: رسوله وعلى الله على الكذب من وفيه مطول

. شك بل موضوع وهو الكذابين الله فلعن الجلد له

صاما طير أول الصرد  إن: قال النبي  أن: حديث _ 35
. عاشوراءا

في يعرف ول ًمرفوعا ظغلي أبي عن الخطيب رواه 
بن الله  عبد: إسناده وفي السم هذا له من الصحابة

 . )182(  الحديث منكر معاوية
: قال هريرةا أبي عن غليظ أبي عن الترمذي الحكيم ورواه 

 . )183(  صاما طير أول الصرد
 كانت: قال عباد بن قيس عن الحلية في نعيم أبو وروى

 . )184(  عاشوراءا يوما تصوما الوحوش
أبدا يرمد لم عاشوراءا يوما بالثمد اكتحل  من: حديث _ 36

.
.  جويبر: إسناده وفي مرفوعا عباس ابن عن الحاكم رواه 
. رجويب عهدةا من الله إلى أبرأ  أنا: الحاكم قال 

: وقال الشعب في البيهقي  أخرجه: الللىءا في وقال
. بمرةا  ضعيف: إسناده

وفي هريرةا أبي حديث من تاريخه في النجار ابن ورواه 
. قيس بن معمر ابن  إسماعيل: إسناده

. بثقة  ليس: الميزان في قال 
 

الله وسع عاشوراءا يوما عياله على وسع  من: حديث _ 37
. سنته سائر عليه

بن  الهيصم: إسناده وفي مرفوعا أنس عن الطبراني رواه 
. مجهول شداخ

عبد أبي بن  سليمان: وقال هريرةا أبي عن العقيلي ورواه 
. محفوظ غير  والحديث )185(  مجهول الله
أماليه في العراقي الفضل أبو الحافظ قال الللىءا في قال

أبو بعضها صحح طرقا من هريرةا أبي حديث من ورد  قد:
الموضوعات في الجوزي ابن  وتعقبه[ ناصر بن الفضل

تلك من الحديث بوضع فحكما له فتوى في تيمية وابن
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 وسليمان ] )186( _   قاله ما  والحق: قال الطريق
على حسن والحديث الثقات في حبان ابن  ذكره: المذكور

في البيهقي عند سعيد أبي حديث من روى وقد رأيه
( الفراد في الدارقطني عند عمر  وابن )187(  الشعب

188( . 
في عليه الكلما أطال  وقد )189(  البيهقي عند وجابر

 . )190(  بعضا بعضها يقوي طرقه أن يفيد بما الللىءا
ورمضان شهري وشعبان الله شهر  رجب: حديث _ 38

الجر من فله يومين رجب من صاما فمن أمتي شهر
من أجر ذكر ثم الدنيا جبال مثل ضعف كل ووزن ضعفان

ثمانية ثم أياما سبعة ثم أياما ستة صاما ومن أياما أربعة صاما
. منه ًيوما عشر خمسة  إلى: هكذا ثم أياما

الحسن بن بكر أبو إسناده وفي موضوع حديث وهو 
صاحب رواه وقد مجهول والكسائي متهم وهو النقاش
 . )191(  الخدري سعيد أبي عن الللىءا

صياما له كتب رجب من أياما ثلثة صاما  من: حديث _ 39
سبعة عنه الله أغلق رجب من أياما سبعة صاما ومن شهر

له الله فتح رجب من أياما ثمانية صاما ومن النار من أبواب
الله حاسبه رجب نصف صاما ومن الجنة من أبواب ثمانية
. ًيسيرا ًحسابا

ل ًمرفوعا أنس عن أبان عن رواه أن بعد الللىءا في قال 
: قال ثم الحديث يضع الزهر بن وعمرو متروك وأبان يصح

علوان وابن أبان عن علوان ابن عن الشيخ أبو وأخرجه
. وضاع

ًيوما منه صاما من عظيم شهر رجب شهر  إن: حديث _ 40
.  إلخ_  سنة ألف صوما له كتب

. ًمرفوعا علي عن شاهين ابن رواه 
. المناكير يروي عنترةا بن وهرون يصح  ل: ىءااللل في قال 
_ شهر صياما عدل رجب من ًيوما صاما  من: حديث _ 41 

. إلخ
 الفرات: إسناده وفي ًمرفوعا ذر أبي عن الخطيب رواه 

. متروك وهو السائب بن
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بن فرات عن روايته على  اتفق: أمالية في حجر ابن وقال 
بن والحكم سعد بن  رشدين_  ضعيف  وهو_  السائب
. ًأيضا ضعيفان وهما مروان

 من: أنس حديث من اليمان شعب في البيهقي روى وقد 
ًطويل ًحديثا وذكر سنة كصياما كان رجب من ًيوما صاما

 .  )192(  إسناده في فينظر
أطعمه ًيوما وصاما رجب من ليلة أحيا من:  حديث _ 42
.  إلخ_  الجنة ثمار من الله

: وقال ًمرفوعا علي بن الحسين عن ىءااللل في رواه 
فضائل باب في وسيأتي مخارقا بن  حفص: آفته موضوع
. هنا ما على زيادةا رجب شهر في والزمنة المكنة

الحج  كتاب

ولم الله بيت إلى تبلغه وراحلة ًزادا ملك  من: حديث _ 1
. ًنصرانيا أو ًيهوديا يموت أن عليه فل يحج

عدي وابن مرفوعا عنه الله رضي علي  عن: الترمذي رواه 
أمامة أبي حديث  من: يعلي وأبو هريرةا أبي حديث  من:

 ] )193(  مولى  عبدالله[ بن  هلل: الترمذي إسناد وفي
. العور والحارث عمرو بن ربيعة

 )194(   كذاب: والثاني  مجهول:  الول: الترمذي قال 
المهزما وأبو القطامي  عبدالرحمن: عدي ابن إسناده وفي
( مطر بن  عمار: يعلى أبي إسناده وفي متروكان وهما
. ًأيضا  متروكان )196(  عبدالرحمن بن  والمغيرةا )195

ابن ودفعه بالوضع المتن هذا على الجوزي ابن حكم وقد
.  )197(  معروف هو بما التلخيص في حجر

فإذا بالرضا إل الحج لعبده ييسر ل الله  إن: حديث _ 2
. الحج له أطلق عنه رضي

إسناده وفي مرفوعا السود بن المقداد عن الخطيب رواه 
. الموضوعات الثقات عن يروي عبدالرحمن بن  سعيد:

. بالمعصية بدأ فقد يحج أن قبل تزوج  من: حديث _ 3
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 أحمد: إسناده وفي مرفوعا هريرةا أبي عن عدي ابن رواه 
 والول )198(  أيوب بن ومحمد القرقساني جمهور بن

. بالكذب  متهم: والثاني  الموضوعات: يروي
بهذه عرفات ليلة الله دعا أمة ول عبد من  ما: حديث _ 4

إل ًشيئا الله يسأل لم مرةا ألف كلمات عشر وهي الدعوات
السماءا في الذي سبحان مأثما أو رحم قطيعة إل أعطاه
.  إلخ_  عرشه

 عزرةا: إسناده وفي مرفوعا مسعود ابن عن العقيلي رواه 
. اليحمدي قيس بن

. عليه يتابع ول  ضعيف: العقيلي قال 
 وقد )199(  الوضع يقتضي ل  هذا: ىءااللل في قال 

. الدعوات في والبيهقي الطبراني أخرجه
. ضعيف كل جهاد  الحج: حديث _ 5
.  موضوع: الصغاني قال 

 أيها: فقال عرفة عشية خطب النبي  أن:  حديث _ 6
من فقبل هذا مقامكم في عليكم تطول قد الله  إن: الناس

مسيئكم ووهب سأل ما محسنكم وأعطى محسنكم
الله اسم على أفيضوا بينكم فيما التبعات إل لمحسنكم

عوضها ضمن بينكم فيما  والتبعات: قال الثاني اليوما وفي
. عنده من

به تفرد  غريب: وقال مرفوعا عمر ابن عن نعيم أبو رواه 
 . )200(  عليه يتابع ولم نافع عن رواد أبي بن عبدالعزيز

نافع عن أنس بن مالك طريق من حبان ابن أخرجه وقد 
. ) 201(  عمر ابن عن

حديث من المسند زيادات في أحمد بن عبدالله وأخرجه 

ربه دعا الله رسول  أن: السلمي مرداس بن العباس
. ) 202(  فأجيب لمته بالمغفرةا عرفة عشية

بن عبادةا حديث من المصنف في عبدالرزاقا وأخرجه 
عبد ًأيضا نعيم أبي إسناد  وفي. الول اللفظ بنحو الصامت
مجهول بكير بن وبشار متروك هارون بن  )203(  الرحيم

. وضاع عنبسة بن  يحيى: حبان ابن إسناد وفي
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مرداس بن عباس ابن كنانة: أحمد بن عبدالله إسناد وفي
خلس: عبدالرزاقا إسناد  وفي )204(  ًجدا الحديث منكر

 . )205(  بشيءا وليس عمرو بن
عليه ورد بالوضع الحاديث هذه على الجوزي ابن حكم وقد 

عموما في الحجاج  قوةا: سماه مؤلف في حجر ابن
هذه رواةا من جرحه من جرح في وعارضه للحجاج المغفرةا
من طرفا سننه في داود أبو أخرج  قد: وقال الحاديث

عنده صالح فهو عليه وسكت مرداس بن العباس حديث
وأنه الترمذي يرأ علي الحسن حد في يدخل  إنه: وقال

ما إل فيها ذكر وما المختارةا في والضياءا  ماجة ابن أخرجه
 . )206(  صححه فقد صح

كثيرةا شواهد له إن الشعب في إخراجه بعد البيهقي وقال 
 )207(  يعلى أبو أخرجه أنس حديث من جاءا  قد: وقال
زيد بن عبدالله ابن نعبدالرحم جد زيد حديث من وجاءا

. ) 208(  الصحابة كتاب في منده ابن أخرجه
باطل هو: وقال حبان ابن أخرجه هريرةا أبي حديث ومن 

 . )209(  الدارقطني قال وكذا
المقاما خلف وصلى ًأسبوعا بالبيت طاف  من: حديث _ 7

ما بالغة ذنوبه له غفرت زمزما ماءا من وشرب ركعتين
. بلغت

. الموضوعات تذكرةا في طاهر ابن ذكره 
الواحدي إلى المقاصد في عزاه  أنه: السخاوي عن وحكى 

ًكثيرا العامة به ولع وقد يصح  ل: وقال وغيرهما والديلمي
النبوية الحاديث تثبت ل مما وشبهة بمناما ثبوته في وتعلقوا

. بمثله
سلف ما له غفر المطر في ًأسبوعا طاف  من: حديث _ 8

. ذنوبه من
: وكذا له أصل ل باطل  هو: الصغاني قال 

بكل له كان مطير يوما في بالكعبة طاف  من: حديث _ 9
: وكذا سيئة بالخرى عنه ومحى حسنة تصيبه قطرةا
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ول رقبة كعتق كان ًخاليا ًأسبوعا طاف  من: حديث _ 10
بين يميز ل فهو الحياءا في الحاديث هذه مثل يكون عبرةا

. والموضوع الصحيح
كل في يحجه أن البيت هذا وعد قد الله  أن: حديث _ 11

وأن بالملئكة الله كملهم نقصوا فإن ألف ستمائة سنة
يتعلق حجها من فكل المزفوفة كالعروس تحشر الكعبة

. معها فيدخلون الجنة تدخل حتى حولها يسعون بأستارها
. له أصل  ل: المختصر في قال 

. حصاه رفع إل امرىءا حج قبل  ما: حديث _ 12
طاهر ابن وأورده  ًمرفوعا عمر ابن عن المقاصد في ذكره 

. الموضوعات تذكرةا في
 الميت: نفر ثلثة الواحدةا بالحجة الله  يدخل: حديث _ 13

. والمنفذ والحاج
. ًمرفوعا جابر عن عدي ابن رواه 
. يصح  ل: الللىءا في قال 
( تضعيفه على واقتصر سننه في البيهقي أخرجه وقد 

210( . 
الله رسول قال: قال أنس حديث من الدارقطني وأخرج

 )211(  للوصي وحجة للحاج وحجة عنه للمخرج حجة
.

(_  أمتي عن[  أمتي من يحج الذي  مثل: حديث _ 14
من الكراءا وتأخذ ترضعه كانت موسى أما  كمثل ] )212

. فرعون
. موضوع وهو مرفوعا معاذ عن عدي ابن رواه 

عمل ول قول بعرفة الموقف في  ليس: حديث _ 15
هذا صاحب إليه الله ينظر من وأول الدعاءا هذا من أفضل
بوجهه الحراما البيت فليستقبل بعرفة وقف فإذا القول

: ويقول ثلثا ويكبر ثلثا يلبي ثم الداعي كهيئة يده ويبسط
يحيى الحمد وله الملك له له شريك ل وحده الله إل إله ل

طويل دعاءا وهو مرةا  مائة: ذلك يقول الخير بيده ويميت
مسعود وابن علي عن ناصر ابن ساقه كبيرا ًجزاءاا له وذكر
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زيد بن الرحيم  عبد: إسناده وفي موضوع وهو ًمرفوعا
. عنه الرواية تحل ل المنذر بن ومحمد كذاب

في البيهقي رواه جابر عن مختلفة بألفاظ روى وقد
. غريب متن  هذا: وقال الشعب

( ثقات كلهم  رواته: وقال أماليه في حجر ابن ذكره وقد 
. مجهول فإنه الطلحي  إل )213

لبى فمن الخلق لبى بالحج إبراهيم نادى  لما: حديث _ 16
_ حجتين حج مرتين لبى ومن واحدةا حجة حج واحدةا تلبية
. إلخ
التي الشعث بن محمد نسخة من  هو: الذيل في قال

. مناكير عامتها
فإن دعائه على فليؤمن أحدكم أحرما  إذا: حديث _ 17

. مستجاب دعاءاه
. ومجروحان كذاب  فيه: الذيل في قال 

غزوةا وغزا قبري وزار السلما حجة حج  من. حديث _ 18
افترض عما الله يسأله لم المقدس بيت في علي وصلى

. عليه
.  باطل: الذيل في قال 

الله حرز في كان بيته من الحاج خرج  إذا: حديث _ 19
من تقدما ما له الله غفر نسكه يقضي أن قبل مات فإن
يعدل الوجه ذلك في الواحد الدرهم وإنفاقه تأخر وما ذنبه

. سواه فيما درهم ألف ألف أربعين
.  موضوع: حجر ابن قال 

عليهم الفضل من للحجاج ما الناس يعلم  لو: حديث _ 20
. أرجلهم يغسلوا حتى لتوهم

: قال حاله له يتبين لم: وقال التذكرةا في طاهر ابن ذكره 
الخط       هفي ولكن كثير وهو ، عياش بن يذكر  أ إسماعيل ولم ،

في     ننظر حتى رواه .  )214(   سنادهإ من
معتمر :           _ 21 أو حاج من ، الوجه هذا في مات من حديث

يحاسب    ولم يعرض الجنة   :   لم ادخل له وقيل ، .
موضوع     .   :  الصغاني قال مرفوعا عائشة عن الخطيب رواه

وفيه  :     ، ، المكتب عائذ إسناده   .  ضعف وفي
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     :   ، يعلى أبو أخرجه اللليءا في وابن   قال ، والعقيلي
من            ، الشعب في والبيهقي ، الحلية في نعيم وأبو ، عدي

عائذ  . المذكور طريق
ليس       :     نسير بن عائذ قال أنه معين ابن عن العقيلي ونقل

بأس  .   )215(          به
إسحاقا فيه بإسناد جابر حديث من عدي لبن نحوه وروى

في الحارث رواه ولكنه كذاب  هو: قيل الكاهلي بشر بن
أخبار في منده ابن  ورواه )216(  طريقه غير من مسنده

الشيخ أبو رواه  وكذا )217(  عمر ابن حديث من أصفهان
  )219(  تاريخه في  والبخاري )218(  حديثه من
حديثا أو كان ًقديما دينه الحاج عن يقضي  إنه: حديث _ 22

.
. كذاب البختري أبو وهب بن  وهب: إسناده في 

وودعه عانقه ثم خطوةا أربعين ًحاجا شيع  من: حديث _ 23
. له الله يغفر حتى يفترقا لم

.  وضاع: إسناده في 
وجدت إل قط اليماني الركن أتيت  ما: حديث _ 24

إني  اللهم: وقل استلم محمد  يا: يقول عنده قائما جبرائيل
الدنيا في الخزي ومراتب والفاقة الكبر من بك أعوذ

.  إلخ_  والخرةا
. كذاب إسناده  في: الذيل في قال 

الصفا بين ومشى الوضوءا فأحسن توضأ  من: حديث _ 25
. درجة ألف سبعين قدما بكل له الله كتب والمروةا

. الذيل في قاله ومجروحان كذاب فيه 
عبد جوف في جهنم ونار زمزما ماءا يجتمع  ل: حديث _ 26
مائة قدما بكل له الله وكتب إل بالبيت عبد طاف وما ًأبدا
. حسنة ألف

. الذيل في قاله  كذاب: إسناده في 
حفرها عند زمزما في وجد المطلب عبد  أن: حديث _ 27

أربعة منها ركن كل على أركان أربعة فيه مكتوبا طشتا
. أسطر

. أنس عن دينار إسناده في 
. موضوعات أنس عن يروي  دينار: حبان ابن قال 
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. له شرب لما زمزما  ماءا: حديث _ 28
. ضعيف بسند جابر عن  ماجة ابن رواه 
مرفوعا عباس ابن عن شاهد له  لكن: السيوطي قال 

وصححه النووي وضعفه موقوفا معاوية وعن وموقوفا
. والمنذري الدمياطي

المختصر في وحكى عمر وابن صفية حديث من روى وقد 
. صححه أنه الحاكم عن

طعم طعاما  أنه: ذر أبي حديث من الصحيح في ثبت وقد 
 . )220(  مسق وشفاءا

وينشران بأطرافهما يؤخذان والبقيع  الحجون: حديث _ 29
. والمدينة مكة مقبرةا وهما الجنة في

. التخريج صاحب له وبيض الكشاف صاحب ذكره 
. الجنة حشو مكة  سفهاءا: حديث _ 30
حجر ابن  يعني_  شيخنا  قال: المقاصد في السخاوي قال

. عليه أقف  لم_ 
استوجب الحرمين أحد في مات  من: حديث _ 31

. المنين من القيامة يوما وجاءا شفاعتي
. مرفوعا الفارسي سلمان عن شاهين ابن رواه 
. وضاع الواسطي سعيد بن الغفور  عبد: إسناده وفي 
الرحمن عبد بن موسى فيه بإسناد جابر حديث من وروى 

. وضاع
هذين إيراد في الجوزي ابن  أفرط: الللىءا في قال 

. الموضوعات في الحديثين
تضعيف على واقتصر الشعب في البيهقي أخرجهما وقد 

من أحسن عنه الله رضي جابر حديث وإسناد إسنادهما
 الحكم: فيه الله أستخير والذي سلمان حديث إسناد

. شواهده لكثرةا الحديث متن بحسن
الطيالسي أخرجه الخطاب بن  عمر[ حديث من ورد وقد
عمر ابن ] ) 221(  حديث . ومن والبيهقي مسنده في

حاطب حديث ومن مكة فضائل في الجندي أخرجهما وأنس
. ةمخرم بن قيس بن محمد حديث ومن البيهقي أخرجه
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، بالوضع حكم الجوزي : ابن . وأقول انتهى الجندي أخرجه
من الحديث ورود يضره , فل وضاعين السنادين في لكون
. أحدهما أو طريقهما من كان إذا سيما ول ، أخرى طرقا
طريق من وسلم وآله عليه الله صلى النبي على كذب فمن

. وأنا غيره طريق من عليه يكذب أن يعجزه ل صحابي
الله رسول عن المتن هذا صحة بعدما وأحكم الله أستخير

البرهان يأتي حتى ، حسنه وبعدما ، وسلم عليه الله صلى
في بلغت وإن الوضاعين وأحاديث ، الحجة به تقوما بإسناد
إطلقا تستحق ول ، لبعض ببعضها يشهد ل مبلغ كل الكثرةا

.  عليها الحسن اسم
ل المتن هذا طرقا جميع بأن الللىءا صاحب اعترف وقد
بعد وجيزه في به صرح كما ، متروك أو وضاع عن تخلو

  )222(  سياقها
ثلث الله فليستغفر يثرب للمدينة قال  من: حديث _ 32

. مرات
في الجوزي ابن وعده مرفوعا البراءا عن الدارقطني رواه 

. الموضوعات
. متروك زياد أبي بن يزيد إسناده في أن وذكر 
. طريقه من مسنده في أحمد أخرجه وقد 
الجوزي ابن  وأخطأ: المسدد القول في حجر ابن وقال 

كل أن يلزما فل حفظه قبل من بعضهم ضعفه وإن يزيد فإن
البخاري صحيح في ما له ويشهد موضوع به يحدث ما

القرى تأكل بقرية أمرت:  هريرةا أبي حديث من وغيره
.  انتهى. المدينة وهي يثرب:  يقولون
: قال جريج ابن عن المصنف في الرزاقا عبد وأخرجه

: ليلى أبي بن الرحمن عبد عن زياد أبي بن يزيد عن حدثت

 أستغفر: فليقل يثرب للمدينة قال  من: قال النبي أن
أن شك  ل: وأقول طيبة هي طيبة هي طيبة هي ًثلثا الله

بن  يزيد: إسناده في لكون بالوضع الحديث على الحاكم
. إفراط فيه زياد أبي

وأهل تعليقا والبخاري صحيحه في مسلم له أخرج وقد 
من المتن في ما بالوضع الحكم له قوى ولعله الربع السنن
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حديث من حجر ابن ذكر بما له الستشهاد يتم فل النكارةا
. عنه الله رضي هريرةا أبي
. جفاني فقد إلي يغد فلم سعة وجد  من: حديث _ 33

حبان وابن مالك غرائب في والدارقطني عدي ابن رواه 
. الموضوعات في الجوزي وابن الضعفاءا في
.  إلخ_  يده في ناقته وزماما زارني  من: حديث _ 34

بهذا له أصل  ل: قال حجر ابن  إن: المقاصد في قال 
. اللفظ

. شفاعتي له وجبت قبري زار  من: حديث _ 35
. تضعيفه إلى أشار خزيمة ابن  إن: المقاصد في قال 
وقال وضعفه حياتي في زارني  كمن: بلفظ البيهقي ورواه 
. ) 223(  بعضا بعضها يقوي لكن لينة كلها طرقه  إن:
أبي زار زارني من ًشفيعا له كنت قبري زار  من: وروى 

. الجنة دخل واحد عاما في إبراهيم
. له أصل ل موضوع  إنه: والنووي تيمية ابن قال

لم  من: بلفظ روى ما  وكذا: الذيل في السيوطي قال 
. جفاني فقد يزرني

يزرني ولم حج  من: بلفظ وكذا موضوع هو الصغاني قال 
. جفاني فقد

الزركشي قال  وكذا. موضوع هو ًأيضا الصغاني قال فإنه 
. الجوزي وابن

. أريس بئر في تفل النبي  أن: حديث _ 36
. نجده  لم: المختصر في قال 

النكاح  كتاب

. ًحقا ًحقا الله لعبد النساءا  لول: حديث _ 1
 متروكان: إسناده وفي مرفوعا عمر عن عدي ابن رواه 

. ومنكر
هذا من إل أعرفه ل منكر الحديث  هذا: عدي ابن قال 

. الطريق
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من الثقفيات في الثقفي رواه شاهد  له: الللىءا في قال 
. الجنة الرجل لدخل المرأةا  لول: أنس حديث

. متروك وهو الحسين بن  بشر: إسناده وفي

إليه فجلست الله رسول أتت امرأةا  أن: حديث _ 2
مكانها في يقعد أن رجل فأراد وقامت حاجتها في فكلمته

. مكانها يبرد حتى يقعد أن النبي فنهاه
: إسناده وفي مرفوعا عباس ابن عن الدارقطني رواه 

. حديثهم من ليس بما الثقات عن يتفرد مبشر بن شعيب
. الحديث حسن  إنه: الميزان في قال 

الشبق الله رسول إلى شكا ًأعرابيا  أن: حديث _ 3
. لها زوج ل يلقاها امرأةا أول يتزوج أن فأمره والجوع

أبي بن الله عبد عن حميد بن عبد ذكرها مطولة قصة في 
هارون بن الرحيم  عبد: آفته موضوع وهو مرفوعا أوفى

. الواسطي
 . )224(  الترمذي له روى  قلت: الللىءا في قال 
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العزب _  :          .4  من ركعة سبعين من أفضل المتزوج من ركعتان حديث

محفوظ       :      .  غير منكر حديثه مجاشع وقال ، مرفوعا أنس عن العقيلي رواه

خير         :     المتأهل من ركعتان بلفظ أنس حديث من فوائده في تماما رواه وقد
العزب     .  من ركعة اثنتين من

وخبره[      .     :    أعرفه ل الميزان في الذهبي قال عمرو بن مسعود سنده وفي
باطل . 

بقية     _  طريق من الضياءا  ] .  )225( وأخرجه

      :   , لخراجه       ما ، منكر حديث هذا وقال أطرافه في حجر ابن تعقبه وقد
معنى . 

الول         .  اللفظ بمعنى هريرةا أبي حديث من روى وقد

السفر   :  .      .  بن يوسف من آفته موضوع عدي ابن قال

عزابكم _  :   . 5 شراركم حديث

إسماعيل   .     .   :     بن خالد إسناده وفي ًا مرفوع هريرةا أبي عن عدي ابن (رواه
الحديث    .   )226 يضع وهو

منكر      :    .  حديث هذا العالية المطالب في حجر ابن وقال

وداعه               بن عكاف عن يعلي أبو رواها ، أخرى ًا طريق الللىءا في له ذكر وقد
)227( الهللى           , ذر  أبي عن أخرى طريق من )228( وروى   , ورواه 

عباس      ابن حديث من  .  )229( الديلمى

النار_  :     . 6 من العزب فراش حديث

موضوع   :  .   تيمية ابن قال

أولها    :حديث _ 7  أمتي وآخرها   :خير أحللت    :المتزوجون وإني العزاب

سنة        ومائة وثمانون إحدى مضت إذا الترهب  .إلخ  _ لمتي

الذيل    في كذاب      :قال البلوي إسناده .في

امرأةا            : حديث _ 8 تزوج ومن ذلة إل الله يزده لم لعزها امرأةا تزوج من

فقرا       إل تعالى الله يزده لم الله       ًلمالها يزده لم لحسبها امرأةا تزوج ومن

ويحفظ            بصره ليغض إل يتزوجها لم امرأةا تزوج ومن دناءاةا إل تعالى

فيها        له الله بارك رحمه يصل أو  .فرجه
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إسناده        وفي أنس عن حبان ابن :رواه القدوس       عبد بن السلما عبد

متروك      عثمان بن وعمرو الموضوعات  .يروي

للول    روى ماجة   :وقد  .ابن

الصحيح      في ثبت وجمالها       :وقد وحسبها لمالها المرأةا .تنكح

جهينة          :حديث _ 9 من امرأةا فلينكح حسنة له تكن لم  .من

مرفوعا          الجهني مرةا بن عمرو عن حبان ابن إسناده   رواه :وفي  

العجائب            يروي وهو جده عن أبيه عن ظبيان بن محمد ابن  .ظبيان

الميزان    في كذب    :قال الحديث  .هذا

الرحاما      :حديث _ 10 مباركات فإنهن بالسراري  .عليكم

مرفوعا         الدرداءا أبي عن الوسط في الطبراني   .رواه

وزاد       حديثه من العقيلي رواه أولدا    :وكذا أنجب  .لنهن

إسناده   :وفي الثقات         عن الموضوعات يروي علثة بن  )230(  محمد

ب  . وعثمان وفي            بشيءا ليس الحصين بن وعمرو ، به يحتج ل عطاءا ن

متروك  :     . عمر ابن حفص الخر إسناد

     :    : المستدرك    في الحاكم أخرجه الول الحديث الللىءا في (قال

231(  . 

آخر :      .  شاهد وله للول شاهد والثاني

 _     _    : حدثنا       السرى ابن هو بشر حدثنا مسنده في عمر أبي ابن قال

 : أن             هاشم بني من لي عم ابن حدثنا ، الهاشمي سعيد ابن الزبير

فإنهن       .  :    بالسراري عليكم قال وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول

الرحاما  .  مباركات

بإسناده      :      .  بأس ل مرسل هذا العالية المطالب في حجر ابن قال
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ابن    :            قاله ما يتم ل لكنه ، مراسيله في داود أبو المرسل هذا أخرج وقد

 . وذلك             المذكور المجهول إسناده في فإن ، بإسناده بأس ل إنه ، حجر

بأس    .  )232( أعظم

فيها             التي الطريق من كان فإن ، الدرداءا أبي لحديث الحاكم إخراج وأما

فاستدراكه             بشيءا ليس ومن ، به يحتج ل ومن ، الموضوعات يروى من

النظر              فينبغي ، أخرى طريق من كان وإن ، عليه رد الحديث هذا لمثل

الموضوعات .        .  في الجوزي ابن ذكره قد والحديث فيها

      : عن       الحارث بن الله عبد عن أخرى ًا طريق الللىءا صاحب له وذكر

وسلم     :         : وآله عليه الله صلى الله رسول قال قال ، الحسين ابن علي

بركة         .  أرحامهن في فإن العاجم سبيل في الولد اطلبوا

فوائده       في البخاري زكريا أبو  .  )233( ذكرها

رحمها_  :         . 11 قطع فقد فاسق من كريمته زوج من حديث

:      :   . البلخي       محمد بن الحسن وقال ًا مرفوع أنس عن حبان ابن رواه

وكذا             ، باطل ورفعه ، الشعبي كلما من هذا وإنما ، الموضوعات يروى

الذهبي  .  قال

12          : أمته_   نساءا لقباح دعا وسلم وآله عليه الله صلى أنه حديث

بالرزقا . 

مرضوع           .  وهو ، ًا مرفوع عمرو بن الله عبد عن العقيلي رواه

الحرائر_  :           . 13 فليتزوج ، ًا مطهر ًا طاهر الله يلقي أن سره من حديث

 :    , خمسة         إسناده وفي ًا مرفوع عباس وابن علي عن عدي ابن رواه

كذابون .  

أنس         حديث من ماجة ابن أخرجه  . )234( وقد

14          : يسأل_   كما ، شعرها عن فليسأل المرأةا أحدكم تزوج إذا حديث

الجمالين       .  أحد الشعر فإن ، وجهها عن
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    : بن         علي بن الحسن إسناده وفي ، هريرةا أبي عن الدارقطني رواه

   : وهو           علثة ابن ًا أيض إسناده نوفي ، به المتهم وهو ، العدوي زكريا

الموضوعات    . )235( يروى

بن : إسحاقا إسناده وفي علي حديث من الديلي وأخرجه
.  كذاب .  وهو الكاهلي بشر
يطيها حتى عليها يدخل فل امرأةا تزوج : من _  حديث15

ًا .  نعليه أحد إل يجد لم ولو ، شيئ
ًا عباس عن العقيلي رواه . له أصل : ل وقال ، مرفوع
.  شعبة على كذب هذا الذهبي وقال
عبيد بن عاصم عن شعبة عن  والمعروف: العقيلي قال
من امرأةا  أن: أبيه عن ربيعة بن عامر بن الله عبد عن الله

من أرضيت النبي لها فقال نعلين على تزوجت فزارةا
؟ بنعلين ومالك نفسك

إل يزوجهن ول الكفاءا إل النساءا ينكح  ل: حديث _ 16
. دراهم عشرةا دون مهر ول الولياءا

بن  مبشر: إسناده وفي ًمرفوعا جابر عن العقيلي رواه 
. الحديث يضع  كذاب: أحمد قال عبيد

متروك  مبشر: وقال سننه في الدارقطني أخرجه وقد  
. طريقه من البيهقي ًأيضا وأخرجه

فنثروا نسائه من امرأةا تزوج النبي  أن: حديث _ 17
. عجوةا تمر رأسه على

بن سعيد: إسناده وفي ًمرفوعا عائشة عن الخطيب رواه 
. كذاب سلما

. باطل والحديث 

من رجل إملك حضر الله رسول  أن: حديث _ 18
فأمرهم رأسه على والسكر الفاكهة فنثرت النصار

. العساكر نهبة عن نيهتكم  إنما: وقال بالنتهاب
بن  بشر: إسناده وفي مرفوعا عائشة عن العقيلي رواه 

. الموضوعات يروي النصاري إبراهيم
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في البيهقي إليه وأشار الوسط في الطبراني أخرجه وقد 
. مجهول  إسناده: وقال سننه

وضرب أصحابه من رجل إملك شهد  أنه: حديث _ 19
نحو ذكر ثم وسكر فاكهة عليها أطباقا عليه ونثر بالدف
. الول

.  مجهولن: إسناده وفي ًمرفوعا معاذ عن الطبراني رواه 
 خالد: إسناده وفي بنحوه أنس حديث من نعيم أبو ورواه 

. الحديث يضع النصاري إسماعيل بن
 هكذا: الحديث هذا إيراد بعد الميزان في الذهبي وقال 

. الكذب فليكن
المساجد في واجعلوه النكاح هذا  أعلنوا: حديث _ 20

. الدف عليه واضربوا
. وضعفه الترمذي رواه 

. وغيره  ماجة ابن في كما توبع قد  لكنه: المقاصد في قال
. منا فليس العيلة مخافة التزويج ترك  من: حديث _ 21
. شاهد وله  ضعيف: المختصر في قال
. الصالحة المرأةا الدين على العون  نعم: حديث _ 22

. يوجد  لم: المختصر في قال 
والطيب  النساءا: دنياكم من إلي  حبب: حديث _ 23

. الصلةا في عيني قرةا وجعلت
. العقيلي ضعفه 
الحياءا في وقع كما  ثلث: لفظ دون النسائي أخرجه وقد 

الزيادةا هذه على نقف  لم: المقاصد في قال والكشاف
آل وفي الحياءا من موضعين في إل  ثلث: لفظ أعني

. الكشاف من عمران
قال وكذا الحديث كتب من شيءا في  ليس: العقيلي وقال 

بما الكشاف تخريج في عليه تكلم وقد حجر وابن الزركشي
. مراجعته عن يستغني ل

أن قبل أبويها عند عائشة اجتلى النبي  أن: حديث _ 24
. بها يبني
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 القاسم: إسناده وفي مرفوعا عمر ابن عن عدي ابن رواه 
 )236(  وهو دينار بن الله عبد بن عمر بن الله عبد بن

. كذاب

. لعائشة النبي حب السلما في حب  أول: حديث _ 25
.  كذابان: إسناده وفي ًمرفوعا أنس عن الدارقطني رواه 

فاخلع بيتك العروس دخلت  إذا: علي  يا: حديث _ 26
باب من الماءا وصب رجليها واغسل تجلس حين نعليها
.  إلخ_  دارك

طويل ًحديثا وذكر مرفوعا سعيد أبي عن حبان ابن رواه 
وهب بن الله عبد من وآفته موضوع وهو ورقتين نحو في

] .  النسوي[
الكتابة تعلموهن ول الغرف تسكنوهن  ل: حديث _ 27

. النور وسورةا المغزل وعلموهن
بن  محمد: إسناده وفي مرفوعا عائشة عن الخطيب رواه 

. الحديث يضع كان. الشامي إبراهيم
: وقال طريقه غير من المستدرك في الحاكم أخرجه وقد 

. السناد صحيح
الحاكم إسناد في  إن: فقال أطرافه في حجر ابن وتعقبه 

. متروك وهو الضحاك بن الوهاب عبد
 قال: قال مجاهد  عن )237(  منصور بن سعيد روى وقد 

رجالكم : علموا وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول
.  النور سورةا نسائكم وعلموا ، المائدةا سورةا
: كتب أنه الخطاب بن عمر عن الشعب في البيهقي وروى
. النور سورةا نساءاكم وعلموا براءاةا سورةا تعلموا
نسائكم تعلموا : ل مرفوعا عباس ابن عن عدى ابن وروى

: المؤمن لهو : خير . وقال العللي تسكنوهن ول الكتابة
.  : المغزل المؤمنة لهو وخير ، السباحة

بالبواطيل الثقات عن يحدث ، نصر بن : جعفر إسناده وفي
 .

مغزلها. المرأةا لهو : نعم أنس حديث من نعيم أبو روى وقد
.  النكاح في إل والخديعة المكر يصلح : ل   _ حديث28
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ًا عائشة عن الزدي رواه بن : علي إسناده وفي ، مرفوع
.  : يضع حبان ابن . قال عروةا

. : الحولءا لها يقال عطارةا امرأةا كانت : إنها   _ حديث29
لك : نفسي المؤمنين أما يا فقالت ، عائشة إلى فجاءات
عروس كأني حتى ليلة كل لزوجي نفسي أزين إني ، الفداءا
_ وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول فقال ، إليه أزف
.  إلخ

. مرفوعا أنس عن الخطيب رواه
بن الرحمن عبد . ذهب باطل حديث : هو الدارقطني قال

: . فقال عليه . فأنكر له الراوي ميمون ابن زياد إلى مهدي
.  . انتهى عنه رجعت قد أني اشهدوا

طريقه من الوسط في الطبراني اخرجه . وقد كذاب وزياد
 .

ينظر فل جاريته أو زوجته أحدكم جامع : إذا   _ حديث30
.  العمى يورث ذلك فإن ، فرجها إلى

. مرفوعا عباس عن عدي ابن رواه
في حاتم أبي ابن قال . وكذا موضوع : هذا حبان ابن وقال 

.  أبيه عن العلل
. الصلح ابن وخالفه ، الموضوعات في الجوزي ابن وعده
.   السناد جيد : إنه فقال
. سننه في البيهقي أخرجه وقد

قتيبة حدثنا عدي ابن عند إسناده  أن: الختلف هذا وسبب 
عطاءا عن جريج ابن عن بقية حدثنا خالد بن هشاما حدثنا

. فذكره عباس ابن عن
وكان ويدلس كذابين عن يروي بقية  كان: حبان ابن قال 

. حديثه من الضعفاءا يسقطون أصحاب له
أحكاما كتاب في ذكر القطان ابن  لكن: حجر ابن وقال 

بقية عن خالد بن هشاما عن رواه مخلد ابن بقي  أن: النظر
بالتحديث بقية من التصريح فيه فهذا جريج ابن  حدثنا: قال

رجاله السناد وسائر بالتحديث صرح إذا ثقة  وهو )238( 
. جيد  إنه: الصلح ابن قال الحيثية هذه فمن ثقات
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رسول قال قال هريرةا أبي حديث من الزدي روى وقد 

يورث فإنه الفرج إلى ينظر فل أحدكم جامع إذا الله
. الخرس يورث فإنه الكلما يكثر ول العمى

ساقط الفريابي يوسف بن محمد بن  إبراهيم: الزدي قال 
.
. ماجة ابن له  روى: الللىءا في قال 
وقال  صدوقا: وغيره حاتم أبو  قال: الميزان في قال 

 . )239(   ساقط: وحده الزدي
طلقها:  قال لمس يد تدفع ل امرأتي  إن: حديث _ 31
. بها  استمتع: قال أحبها  إني: قال

رجل  أتى:  قال]  جابر[ عن الزبير أبي عن الخلل رواه 

. فذكره النبي إلى
. الموضوعات في وعده له أصل  ل: الجوزي ابن قال وقد 
حسن  إنه: الحديث هذا عن سئل  لما: حجر ابن قال 

. موضوع  إنه: قال من يصب ولم صحيح
. والنسائي سننه في داود أبو أخرجه وقد 
بهم محتج إسناده  رجال: السنن مختصر في المنذري قال 

 فإدخال: وبالجملة والنفراد التفاقا على الصحيحين في
. ظاهرةا مجازفة الموضوعات في الحديث هذا مثل
. ندامة المرأةا  طاعة: حديث _ 32

: إسناده وفي ًمرفوعا ثابت بن زيد عن عدي ابن رواه 
عبد بن وعثمان بشيءا وليس الرحمن عبد بن عنبسة

. به يحتج ل الطرائفي الرحمن

 طاعة: قال النبي عن عائشة عن العقيلي رواه وقد
. ندامة النساءا

. كريمة أبي بن سليمان بن  محمد: إسناده وفي 
: منها لها أصل ل ببواطيل هشاما عن  حدث: العقيلي قال 

. الحديث هذا
( طريقه غير من معجمه في الحداد علي أبو أخرجه وقد 

 وله )241(  أيضا تاريخه في النجار ابن  وأخرجه )240
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 )242(  تاريخه في عساكر ابن عند جابر حديث من شاهد
.

عن أبيه عن بكرةا أبي بن العزيز عبد بن بكار حديث ومن
: في . فإن النساءا أطاعت حين الرجال : هلكت جده

.  البركة خلفهن
.  ) 243(  وصححه والحاكم الطبراني أخرجه

أره . لم وخالفوهن شاورهن ، : حديث المقاصد في قال
ًا في فإن ، النساءا : خالفوا عمر عن روى . ولكن مرفوع
أحدكم يفعلن : ل رفعه أنس عن روى بل ، البركة خلفهن

ًا فليستشر يستشر من يجد لم فإن ، يستشير حتى أمر
.  البركة خلفهن في فإن ، ليخالفها ثم ، امرأته

ًا ] ضعيف الهاشمي إبراهيم [ بن : عيسى إسناده وفي جد
.  )244(  منقطع أنه مع ،

.  يجامع : كيف لعلي : الوصية   _ حديث33
.  الملطي إسحاقا أباطيل من : هو الذيل في قال
ذكر ولد أجر له فيكتب ، لمجامع الرجل : إن   _ حديث34

.  فقتل الله سبيل في قاتل
.  يوجد : لم المختصر في قال
خضراءا : وما . قيل الدمن وخضراءا : إياكم   _ حديث35

:  قال ؟ الدمن
.  السوءا المنبت في الحسناءا المرأةا

به : تفرد المقاصد في . قال : ضعيف المختصر في قال
.  الواقدي

.  وجه من يصح : ل الدارقطني وقال
وانكحوا ، الكفاءا وأنكحوا ، لنطفكم : تخيروا   _ حديث36

.  إليهم
.  ضعفاءا أناس على : مداره المختصر في قال
الوراك بذوات وعليكم المناكح  انتجبوا: عمر قول _ 37

. أنجب فإنهن
. يصح  ل: المختصر في قال 

فأن؟ ولدك تضع نصاب أي في  أنظر: عمر قول _ 38
. دساس العرقا
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.  ضعيف: المختصر في قال 
أي ًضاويا يخلق الولد فإن القرابة تنكحوا  ل: حديث _ 39

. نحيفا:
. بمرفوع  ليس: المختصر في قال
. البيت هلك والماءا البيت صلح  الحرائر: حديث _ 40
. ومجهول متروك  فيه: المختصر في قال
وفي بلءا صحبتها فإن الحمقاءا تتزوجوا  ل: حديث _ 41

. ضياع ولدها
. كذاب  فيه: الذيل في قال 

يكون فإنه قراباتهن على النساءا تتزوجوا  ل: حديث _ 42
. القطيعة ذلك من

. الحاكم كذبه )245(  سهل  فيه: الذيل في قال 
. والحجاما الحائك خل ما ماجد كفءا  كل: حديث _ 43 
. متهم وفيه غريب حديث  هو: الذيل في قال 

أحد فيها الله يدعو لن ساعة الجمعة في  إن: حديث _ 44
. غضبان عليها زوجها امرأةا تكون أن إل له استجيب إل

بهذا باطل إنه:  وقال ًمرفوعا عمر ابن عن عدي ابن رواه 
. يحيى بن  إسماعيل: وآفته السناد

المخبت الصائم أجر  فلها: المرأةا حملت  إذا: حديث _ 45
أحد يدري  فل: الطلق ضربها فإذا الله سبيل في المجاهد

بكل لها  كان: أرضعت فإذا الجر من لها ما الخلئق من
الملك ضرب فطمت فإذا تحييها نفس أجر رضعة أو مضغة

. العمل  استأنفى: قال منكبها على
قد الجوزي ابن  ولعل )246(  الللئ صاحب رواه هكذا 

. الموضوعات في ذكره
مع نحوه أنس حديث من الوسط في الطبراني أخرج وقد 

. أنس عن سعيد بن  عمرو: إسناده وفي زيادات
الحديث هذا روى الذي سعيد بن  عمرو: حبان ابن قال 

جهة على إل الكتب في ذكره يحل ل أنس عن الموضوع
. للخواص الختبار

في سفيان بن الحسن  أخرجه:  قلت: ىءااللل في قال 
.  انتهى. به عمار بن هشاما طريق من مسنده
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عمرو عن نصر بن عمار عن يرويه عمار بن  هشاما: قلت
هذا طريق من آخر كتاب في الحديث هذا فإخراج سعيد بن

. بفائدةا يأتي ل الوضاع
 ومن )247(  فدح فقد ابنة عنده كانت  من: حديث _ 46

فل ثلث عنده كانت ومن عليه حج فل ابنتان عنده كانت
عباد فيا أربع عنده كانت ومن ضيف قرى ول عليه صدقة

. اقرضوه اقرضوه  أعينوه: الله
ابن عده وقد ًمرفوعا الصامت بن عبادةا عن الحاكم رواه 

. الموضوعات في الجوزي
قال المجبر أبي عن أخرج الطبراني  أن: الللىءا في وروى

أو خالتين أو أختين أو ابنتين عال من الله رسول  قال:
_ ثلث كن فإن كهاتين الجنة في معي فهو جدتين أو عمتين

 . )248(  إلخ
خلق ما يسخط فلم جارية له ولد أحد من  ما: حديث _ 47
_ أخضرين بجناحين السماءا من ملك هبط إل تعالى الله
. إلخ

بن منصور  وضعه: وقال ًمرفوعا علي عن النقاش رواه 
. الموفق

.  إلخ_  بالنثى تبكيرها المرأةا بركة من  إن: حديث _ 48
إسناده وفي ًمرفوعا السقع بن واثلة عن الخرائطي رواه 
متروك وآخر الموضوعات يروي الدمشقي كثير بن  العلءا:

الشيخ  أبو: ًأيضا ورواه التفسير في مردويه ابن رواه وقد
.  )249(  عنها الله رضي عائشة حديث من
كان ولده إلى السوقا من طرفة حمل  من: حديث _ 49

.  إلخ_   بالناث وابدئوا صدقة كحامل
بن حماد: إسناده وفي مرفوعا أنس عن عدي ابن رواه 

. متروكان وآخران وضاع النصيبي عمرو
. ضعيف  سنده: الحياءا تخريج في العراقي وقال 

ومائة وخمسين أربع بعد أحدكم يربي  لن: حديث _ 50
. لصلبه ًولدا يربي أن من له خير كلب جرو سنة

. ًمرفوعا عباس ابن عن تماما رواه 
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نعيم أبو  ورواه )250(  موضوع حديث ذا: الهيثمي قال 
 . )251(  الحلية في

 ] )252(   أنس[ حديث من تاريخه في الحاكم رواه
كلب جرو أحدكم يربي لن زمان الناس على  يأتي: ولفظه

. صلبه من ًولدا يربي أن من له خير
بن سيف به  تفرد: وقال مستدركه في أيضا وأخرجه 

وأبوه وهو ذر أبي بن عمارةا بن ومنتصر واه وهو مسكين
. ) 253(  مجهولن

الله أعطاه امرأةا خلق سوءا على صبر  من: حديث _ 51
. فرعون امرأةا آسية ثواب مثل الجر من

 . له أصل  ل: المختصر في قال 
خلق ساءا أو دابة أحدكم على استصعب  إذا: حديث _ 52

. أذنه في فليؤذن بيته أهل من أحد أو زوجته
.  ضعيف: المختصر في قال 

. الزوجة عبد  تعس: حديث _ 53
. له أصل  ل: المختصر في قال
ًعريا وأعروهن مضر غير ًجوعا النساءا  أجيعوا: حديث _ 54
.  إلخ_  مبرح غير

. له أصل ل 
. الحجال يلزمن النساءا  أعروا: وكذا 
.  )254(  له أصل ل 
. ىبالعر النساءا على  استعينوا: وكذا 

الغراب مثل النساءا بين الصالحة المرأةا  مثل: حديث _ 55
. البطن  البيض: يعني غراب مائة بين

. حسن بسند شاهد وله  ضعيف: المختصر في قال 
شهيدةا السماءا في سميت الصالحة  الرملة: حديث _ 56
.  إلخ_ 

. السناد  واهي: الذيل في قال
إذنه بغير زوجها بيت من المرأةا خرجت  إذا: حديث _ 57

يرضى أن إل والقمر الشمس عليه طلعت شيءا كل لعنها
. زوجها عنها
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 عن )255(  هدبة أبي نسخة من  هو: الذيل في قال 
. ًمرفوعا أنس
يكون البيت في اختصما إذا وزوجها  المرأةا: حديث _ 58

 من الله  فرح: يقول يصفق الشيطان
. ىتفرح

رضي أنس عن هدبة أبي نسخة من  هو: الذيل في قال 
. عنه الله
. الرجال شهوةا على تضاعف النساءا  شهوةا: حديث _ 59

 . )256(  المقاصد في ذكره 
على المرأةا  فضلت: بلفظ عمرو ابن عن الطبراني وروى 

عليهن ألقى الله ولكن اللذةا من وتسعين بتسعة الرجل
 . )257(  الحياءا

. أبيه سر  الولد: حديث _ 60
. له أصل  ل: صداالمق في قال
فإنه البيت أهل يراه حيث السوط  علقوا: حديث _ 61

. لهم آدب
. ضعيف هو من سنده  في: المقاصد في قال 

لهو ولنعم والرمي السباحة بنيكم  علموا: حديث _ 62
. أمك فأجب وأمك أبوك دعاك وإذا مغزلها المؤمنة

. شواهد له لكن  ضعيف: المقاصد في قال 
. الشر يصلحه الخير يصلحه لم  من: حديث _ 63

 . )258(  السلف بعض كلما من  هو: المقاصد في قال 
يتصدقا أن من له خير ولده الرجل يؤدب  لن: حديث _ 64

. بصاع
. الصغاني ذكره 

.  إلخ_  بكائهم على أولدكم تضربوا  ل: حديث _ 65
. ريب بل  موضوع: حجر ابن قال
البيض يأكل أن فأمره الولد قلة رجل شكا: حديث _ 66

. والبصل
. موضوع هو
أهله جهالة من أعظم بذنب أحد الله يلقى  ل: حديث _ 67

.
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. له أصل  ل: المختصر في قال
قوله وهي آية أفقر ًمقعدا أهله مع قعد  من: حديث _ 68

الله جعله  إل_  آخرها  إلى_  ًغفارا كان إنه ربكم استغفروا
. الرزقا من سعة في وجعله بالمال وأمده ًغلما

. بالوضع متهم فيه
صلته يصلي خلفا فترك أمتي من هلك  من: حديث _ 69

. يمت فلم مقامه ويقوما
. كذاب فيه
. البنات أبو فأنا البنات  أحبوا: حديث _ 70

.  ضعيف: الذيل في قال 
درهما ابنته أو ابنه تزويج على أنفق  من: حديث _ 71

. إلخ_   مدينة عشرةا اثنتي درهم بكل الله أعطاه
.  وضاع: إسناده في 

أحد وكثرته اليسارين أحد العيال  قلة: حديث _ 72
. الفقرين

للقضاعي الول والشطر الحياءا في هو: المقاصد في قال 
. ضعيفين بسندين والديلمي

لها ترعد الولد منها يخلق التي  النطفة: حديث _ 73
.  إلخ_  كلها والعروقا العضاءا

. كذاب إسناده  في: الذيل في قال 
عليهم تغلب أن قبل بالكنى أولدكم  بادروا: حديث _ 74

. اللقاب
 . )259(  دينار بن حبيش إسناده  في: الوجيز في قال 

الطلق  كتاب

العرش له يهتز الطلقا فإن تطلقوا ول  تزوجوا: حديث _ 1
.
وفي ًمرفوعا عنه الله رضي علي عن الخطيب رواه 

. الثبات عن الموضوعات يروي جميع ابن  عمرو: إسناده

 يا: فقال النبي أتى النصار من رجل  أن: حديث _ 2
تجد فهل يكلمني ل أن بالطلقا حلف أخي  إن: الله رسول
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طالق  امرأتي: قال:  قال ؟ حلف  كيف: قال ؟ ًمخرجا له
أضنها  ما: قال ؟ بزوجها ضنتها كيف:  قال كلمني إن ثلثا

 يدعها: قال بها أضنه  ما: قال ؟ بها ضنته  كيف: قال به
فليخطبها أخاك تكلم ثم حيض ثلث عدتها تنقضي حتى
. طلقتين على عنده فتكون جديد بمهر

بن  محمد: إسناده وفي ًمرفوعا جابر عن الخطيب رواه 
. وضاع النصاري الملك عبد

الله يجمع حتى اثنين بين تزويج في مشى  من: حديث _ 3
ذلك في بها تكلم كلمة وبكل خطوةا بكل الله أعطاه بينهما

تفريق في مشى ومن ليلها وقياما نهارها صياما سنة  عبادةا:
يضرب أن الله على ًحقا كان بينهما يفرقا حتى اثنين بين

. جهنم نار من صخرةا بألف القيامة يوما رأسه
وهو ًمرفوعا عباس وابن هريرةا أبي عن الخطيب رواه 

. موضوع
رسول  قال: قال عباس ابن حديث من الدارقطني وروى 

في كان وزوجها امرأةا بين فرقة في عمل من الله
الله على ًحقا وكان والخرةا الدنيا في الله ولعنة الله غضب

. يتوب أن إل جهنم نار من بصخرةا القيامة يوما يضربه أن
حبان ابن قال بهراما بن القاسم به  تفرد: الدارقطني قال  
. به الحتجاج يجوز  ل:

المعامإلت  كتاب

 
. التجار من جماعة على أتى النبي  أن:  حديث _ 1
 إن: فقال أعناقهم ومدوا فاستجابوا التجار معشر يا فقال 

وأدى وصلى صدقا من إل ًفجارا القيامة يوما باعثكم الله
. المانة

. إليه يرجع أصل الحديث هذا  ليس: حبان ابن قال 
. المختارةا في المقدسي الحديث هذا نحو أخرج وقد 
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هم  التجار: بلفظ عنه وصححه والحاكم أحمد وأخرج 
وحرما البيع الله أحل قد  أليس. الله رسول  يا: قالوا الفجار

ويحدثون فيأثمون يحلفون ولكنهم  بلى: قال ؟ الربا
. ) 260(  فيكذبون

. والزراع التجار الناس  شرار: حديث _ 2
وفي ًمرفوعا أنس عن موضوعاته في الجوزقاني رواه 

. فاجر التاجر إن أل فاجر التاجر إن أل:  أوله
المجاهيل من واحد غير إسناده في باطل الجوزقاني وقال

.
نعيم أبو وكذا نحوه ًمرفوعا عباس ابن عن عدي ابن وروى 
 . )261(  متروك عدي ابن إسناد  في.

عاما بألفي الجساد قبل الرزاقا الله  خلق: حديث _ 3
في فوقعت الرياح فضربتها والرض السماءا بين فبسطها

موضع ألفي في رزقه وقع ما فمنه والمغارب المشارقا
رزقه وقع ما ما ومنه موضع ألف في رزقه وقع ما ومنه
. أجله يأتي حتى ويروح إليه يغدو داره باب على

:  إسناده وفي ًمرفوعا أنس حديث من الحاكم رواه 
. ومجاهيل ضعفاءا

( الديلمي رواها أخرى طريق وله: الللىءا في قال 
. هذا من أطول وهو ذكره  ثم )262

أصحاب فذهب المدينة في السعر غل  إنه: حديث _ 4

 إن: فقال فسعر السعر  غل: الله رسول يا فقالوا النبي
اسمه ملكا لله وإن المانع وهو المعطى وجل عز الله

يدور بصره مد طوله الياقوت حجارةا من فرس على عمارةا
وكذا كذا ليغلوا  أل: ينادي السواقا في ويقف المصار في
. وكذا كذا ليرخص أل

وذكره ًمرفوعا عنه الله رضي علي عن الدارقطني رواه 
. الموضوعات في الجوزي ابن

في الحديث هذا فأخرج الجوزي ابن  أغرب: حجر ابن قال 
ل حديث  إنه: وقال عنه الله رضي علي عن الموضوعات

. يصح
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ماجة وابن والترمذي داود  أبو )263(  رواه وقد 
عن سلمة بن حماد طريق من يعلى وأبو والبزار والدارمي

. مسلم شرط على وإسناده أنس عن وغيره ثابت
. والترمذي حبان ابن صححه وقد 
بإسناد سعيد أبي حديث من نحوه والبزار  ماجة ابن وعند 

عباس ابن حديث من الصغير في الطبراني وعند حسن
. جحيفة أبي حديث من الكبير وفي

فقال رجل  جاءا: هريرةا أبي حديث من داود وأبي ولحمد 
يا فقال آخر جاءا ثم أدعو  بل: قال سعر الله رسول يا

وإسناده ويرفع يخفض الله  بل: فقال  سعر: الله رسول
. انتهى.  حسن

ينافي ل علي حديث من موضوعا بكونه الجوزي ابن وحكم 
أهل اصطلح من معروف هو كما غيره حديث من ثبوته
 . )264(  الفن

اسم الله جنود من جند والرخص  الغلءا: حديث _ 5
قذف يغليه أن الله أراد فإذا الرهبة والخر الرغبة أحدهما

. أيديهم في ما فأخرجوا الرهبة التجار قلوب في
بن  العباس: إسناده وفي ًمرفوعا أنس عن العقيلي رواه 

الوهم حديثه على  الغالب: العقيلي قال الضبي بكار
.  )265(  والمناكير

 . )266(  آخر وجه من الخطيب  أخرجه: الللىءا في قال
الله أحبط ليلة أمتي على الغلءا تمنى  من: حديث _ 6

. سنة أربعين عمله
سليمان: إسناده وفي ًمرفوعا عمر ابن عن الخطيب رواه 

. كذاب وهو السجزي عيسى بن
( طريقه غير من عساكر ابن  أخرجه: الللىءا في قال 

267( . 
تاجرنا فإن ًمسافرا ول ًتاجرا فينا تطع ل  اللهم: حديث _ 7

. المطر يكره ومسافرنا الغلءا يحب
 أبو: إسناده وفي ًمرفوعا هريرةا أبي عن الخطيب رواه 

وليس موهب بن الله عبيد بن ويحيى كذاب وهو عصمة
 . )268(  بشيءا
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في جهنم إلى النفس وقتلة الحكارون  يحشر: حديث _ 8
. واحدةا درجة

 بقية: إسناده  وفي. ًمرفوعا هريرةا أبي عن عدي ابن رواه 
مما هذا وليس والمتروكين الضعفاءا على يدلس الوليد بن

. الموضوعات في عده يجب
أخرجه ثم ًيوما أربعين ًطعاما حبس  من: حديث _ 9

. منه الله يقبل لم به وتصدقا وخبزه فطحنه
به والمتهم موضوع وهو ًمرفوعا أنس عن الخطيب رواه 

. الموضوعات أنس عن يروى  رجل: دينار
من والديلمي معاذ حديث من عساكر ابن أخرجه وقد

 . ) 269(  عنه الله رضي علي حديث
من برئ فقد ليلة أربعين ًطعاما احتكر  من: حديث _ 10
جائع رجل فيهم أصبح عرصة أهل وأيما منه الله وبرئ الله
. تعالى الله ذمة منهم برئت فقد

وفي ًمرفوعا عمر ابن عند مسنده في أحمد أخرجه 
. به يحتج ول زيد بن  أصبغ: أسناده

في الحاكم أخرجه الحديث  هذا: ىءااللل في قال 
بن  عمرو: إسناده  في: فقال الذهبي وتعقبه المستدرك

.  انتهى. لين وأصبغ تركوه الحصين
هذا إدخال في الجوزي ابن أفرط  فقد: حال كل وعلى 

. تالموضوعا في الحديث
ابن رواه وقد والنسائي معين وابن  أحمد: أصبغ وثق قدو

. يعلي وأبو والبزار شيبة أبي

. ملعون والمحتكر مرزوقا  الجالب: حديث _ 11
. صعيف : سنده وقال ، المقاصد في ذكره 

لنا سعر:  الله رسول يا فقالوا السعر غل  إنه: حديث _ 12
. المسعر  الله: فقال ؟
. ًمرفوعا علي عن الوجيز في ذكره 
ألفاظ أحد وهذا الموضوعات في الجوزي ابن ذكره وقد 

. حديثه غير من ثبوته تقدما وقد السابق الحديث
. المحترف المؤمن يحب الله  إن: حديث _ 13
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.  ضعيف: وقال المختصر في ذكره 
الحلل طلب في عبده يرى أن يحب الله  إن: حديث _  14

.
.  ضعيف: وقال المختصر في ذكره 

. الفريضة بعد فريضة الحلل  طلب: حديث _ 15
. الطبراني رواه وقد   ضعيف: وقال المختصر في ذكره 

كل ينادي المقدس بيت على ملكا الله  إن: حديث _ 16
. عدل ول صرف منه يقبل لم ًحراما أكل من: وليلة يوما

. أصل له يوجد لم: وقال المختصر في ذكره 
. حجة سبعين الله عند يعدل حراما دانق  لرد: حديث _ 17

.  موضوع: الصغاني قال كذاب أسناده في 
نهاير في الله أذهبه مهاوش من ًمال أصاب من حديث : 18

.
 . )270(   ضعيف: وقال المقاصد في ذكره 
حله غير من أصيب مال كل: ومعناه يصح  ل: التقي وقال 

. المهالك في الله أذهبه
أو رحمه به فوصل مأثم من مال جمع  من: حديث _ 19

في به فقذف جميعه جمع الله سبيل في جاهد أو به تصدقا
. جهنم نار

.  وضاع: إسناده في 
دينه بأمر يقم لم معيشته أمر في يقم لم من: حديث _ 20

.
. به يحتج ل سليمان بن  أيوب: إسناده في 

إل الحلل من استحيى عبادي من عبد من  ما: حديث _ 21
. بالحراما الله ابتله

.  منكران: ومتنه إسناده 

صلته تقبل لم حراما من لقمة أكل  من: حديث _ 22
ينبته لحم وكل ًصباحا أربعين دعوةا له يقبل ولم ليلة أربعين
رزقا لكان ًعبيطا ًدما الدنيا كانت لو به أولى فالنار الحراما

. حلل منها المؤمن
. قال كما  وهو: طاهر ابن قال  موضوع: تيمية ابن قال 
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. البطال الرجل يكره الله  إن: حديث _ 23
. أجده  لم: الزركشي قال 

. الفارغ الشاب يبغض الله  إن: حديث _ 24
. يوجد  لم: وقال المختصر في ذكره 

بينهما فولد بالكسل نياالتو زوج الله  إن: حديث _ 25
. الفاقة

العاص بن عمرو قول من هو إنما يصح  ل: الللىءا في قال 
.

. الحرث صناعتكم وخير البز تجارتكم  خير: حديث _ 26
مسند في ما سوى له أصل  ل: وقال المختصر في ذكره 

. ضعيف وهو   إلخ_  تجروا ل الجنة أهل اتجر ولو الفردوس
. مأجور ول محمود ل  المغبون: حديث _ 27

.  منكر: الذهبي قال والترمذي الحاكم رواه 
. لك يسمح  اسمح: حديث_  28

: المقاصد في السخاوي وقال  موضوع: الصغاني قال 
. العراقي وحسنه ثقات رجاله

. رآه إذا بالخيار فهو يره لم ًشيئا اشترى من: حديث _ 29
: وقيل بوضعه المتهم وهو الكردي  إبراهيم: إسناده في 

. وضعه على التفاقا النووي وحكى سيرين ابن قول من هو
. الرزقا مفاتيح من فإنه الخط بحسن  عليكم: حديث _ 30
.  موضوع: الصغاني قال
أجل إلى البيع  في: ثلث في  البركة: حديث _ 31

. للبيع ل بالبر الشعير واختلط والمقارضة
. ًمرفوعا صهيب عن العقيلي رواه 

. للسوقا يبيع ل  للبيت: له لفظ وفي
.  مجهولن: إسناده وفي  موضوع: ىءااللل في قال 
المجهولين أحد طريق من سننه في  ماجة ابن أخرجه وقد 
.

. واه حديث  هو: الذهبي قال
. حراما  السفتجات: حديث _ 32

: إسناده وفي ًمرفوعا سمرةا بن جابر عن عدي ابن رواه 
. وضاع موسى بن عمر
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ما أول وليكن الله فليحمد مملوكا ابتاع  من: حديث _ 33
. الحلو يطعمه

. لنفسه أطيب فإنه 
في وقال أخرى طريق من ورد وقد موضوع  هو: قيل 

. ضعيف  هو: المختصر

. الصيد كلب ثمن في الله رسول  رخص: حديث _ 34
: إسناده وفي ًمرفوعا عباس ابن عن الذيل في ذكره 

عبدالحق وقال الحديث منكر وهو الكندي عبدالله بن أحمد
. باطل  هو:

. العين وجع إل وجع ول الدين هم هم  ل: حديث _ 35
السناد باطل: وقال ًمرفوعا جابر عن عدي ابن رواه 

. والمتن
. كذاب قرين بن سهل إسناده  في: الزدي قال 
في والبيهقي الطب في نعيم أبو  أخرجه: ىءااللل في قال 

. الشعب
كثير الخراج هذا في . وليس . انتهى منكر : حديث وقال
.  مقبول بإسناد كان إذ إل ، فائدةا

.  موضوع : هو الميزان في الذهبي قال
ًا سبعون : الربا   _ حديث36 . أمه ينكح كالذي أصغرها ، باب

ًا سلما الله عبد عن العقيلي رواه .  مرفوع
أكل : من بلفظ عباس ابن حديث من ، حبان ابن وروى
لحمة نبت ومن ، زنية وثلثين ستة مثل . فهو ربا مز درهما

.  به أولى . فالنار السحت من
.  أنس حديث من عدي ابن رواه

.  الول اللفظ بنحو حديث من الدارقطني ورواه
ًا حديثها من والعقيلي عائشة حديث من نعيم أبو ورواه أيض

 .
. حنظلة بن الله عبد حديث من مسنده في أحمد وأخرجه

: درهم وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول : قال قال
.  زنية وثلثين ستة من أشد يعلم وهو الرجل يأكله ربا

: حاتم أبو . قال بهراما بن محمد بن : حسين إسناده وفي
.  منه أسمع . ولم رأيته
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ًا حنظلة بن الله عبد حديث من وأخرجه ، الدارقطني أيض
ًا كعب قول من أحمد وأخرجه ضعف فيه بإسناد . قال موقف

يصب . ولم . انتهى المرفوع من أصح : وهذا الدارقطني
. فحسين الموضاعات في الحديث هذا بإدخال الجوزي ابن

271(  جماعة وثقه وقد ، الصحيح أهل به احتج قد المذكور
 (.

منهم الصحابة من جماعة عن غيره طريق من روى وقد
. تقدما من

في الحاكم عند مسعود وابن الطبراني عند البراءا ومنهم 
 . )272(  الشيخين شرط على  صحيح: وقال المستدرك

يوما كان إذا له فتواضع ذميا شارك  من: حديث _ 37
خض:  للمسلم وقيل نار من واد بينهما فيها ضرب القيامة

. شريكك تحاسب حتى الجانب ذلك إلى الوادي هذا
أكتبه لم منكر: وقال ًمرفوعا عمر ابن عن الخطيب رواه 

 . )273(  السناد بهذا إل
النار من الله أعتقه حراما من درهما ترك  من: حديث _ 38

النبياءا من نبي ثواب الله أعطاه شبهة من درهما ترك ومن
ودخل حياته أياما خطيئة عليه يكتب ل الكذب ترك ومن
. حساب بغير الجنة

 وضع: الحاكم قال البورقي آفته  موضوع: الللىءا في قال 
. يحصى ل ما الثقات على
سمى وإنما دارهم لنه الدرهم سمى  إنما: حديث _ 39

. نار دار لنه الدينار
: عبد آفته موضوع وهو ، مرفوعا أنس عن حبان ابن رواه
.  علج أبي ابن الله
بن لسعد قال وسلم وآله عليه الله صلى : أنه  _  حديث40

: الله رسول يا قال ؟ يداك اكتسبت الذي هذا : ما معاذ
صلى له . فقال عيالي على فأنفقه المسحاةا بالمرو أضرب

.  النار تمسها ل يد هذه ، وسلم وآله عليه الله
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باطل الحديث : هذا مرفوعا. وقال أنس عن الخطيب رواه
 .

، : الخياطة أمتي رجال من البرار : عمل   _ حديث41
.  : المغزل النساءا من البرار وأعمال

تماما رواه . وقد كذاب وهو ، النخعي داود : أبو إسناده في
.  متروك وهو ، إبراهيم بن موسى فيه بإسناد فوائده في
وآله عليه الله صلى للنبي قال جبريل : إن   _ حديث42

: ل لك ويقول السلما عليك يقرأ الله إن ، محمد . يا وسلم
الله : إن الخر اليوما في له قال ثم ، الجزار على تسلم
.  الجزار : سلم لك ويقول السلما عليك يقرأ
وهو ، طول سياقه . وفي مرفوعا أنس عن عدي ابن رواه

.  موضوع
خصال بأربع عبدي على : تفضلت الله : يقول   _ حديث43

الملوك : لدخرها ذلك ولول ، الحبة على الدابة : سلطت
الجسد على النتن وألقيت ، والفضة الذهب يدخرون كما

ًا خليله خليل دفن : لما ذلك ،ولول السلو وسلطت ، أبد
الجل وعرضت ، النسل نقطع : ل ذلك ولول ، الحزن على

.  الدنيا : لخربت ذلك ولول ، المل وأطلب
بن : محمد إسناده وفي ، مرفوعا البراءا عن الخطيب رواه
.  كذاب الشنائي يحيى
من طريقه غير من والديلمي عساكر ابن أخرجه وقد

تفسيره في حاتم أبي  وابن )274(  أرقم بن زيد حديث
 . )275(  عكرمة عن
أول  نوما: والصبحة الرزقا تمنع  الصبحة: حديث _ 44

. النهار
: إسناده وفي ًمرفوعا عفان بن عثمان عن عدي ابن رواه 

. متروك  وهو )276(  فروةا أبو
في  أحمد] بن الله  عبد[ أخرجه  إنه: الللىءا في وقال 

نعيم  وأبو )277(  الشعب في والبيهقي المسند زيادات
. شواهد له  وذكر )278(  الحلية في

الله رسول  قال: قال أنس عن الديلمي أخرجه  ما: منها 

إلى الفجر صلةا بين فيما أرزاقكم طلب عن تناموا ل
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الحديث هذا معنى عن مالك  فسئل: قال الشمس طلوع
ينزل ذلك فعند مرةا سبعين ويستغفر ويكبر  يسبح: فقال

 . )279(  الرزقا

البيهقي عند الله رسول بنت فاطمة  حديث: ومنها 
وأنا الصبح صلى أن بعد الله رسول ّيعل  دخل: قالت

. هبرجل فحركني مضطجعة
، الغضضافلين مضضن تكضضوني ول ، ربك رزقا واشهدي : قوى بنيه يا وقال

.  الشمس طلوع إلى الفجر بين ما العباد أرزاقا يقسم الله إن
.  انتهى ) 280(  ضعيف : إسناده البيهقي قال
( رزقكم طلب عن تناموا فل الفجر صليتم : إذا لفظ وفي
281(  . 
دما من كعجيجها شئ من الرض عجبت : ما لفظ وفي
( الشمس طلوع قبل عليها نوما أو ، زنا من غسل أو ، حراما
282(  . 

ًا أحدكم اشترى : إذا   _ حديث45 فليغطه السوقا من شيئ
.  شراؤه يمكنه ول فيراه يستقبله المسلم أخاه لعل ،

ابن عن الديلمي أخرجه . وقد باطل : هو الميزان في قال
.  مرفوعا وأنس عباس

ًا اشترى : من   _ حديث46 بيده حمله ثم ، لعياله شيئ
.  سنة سبعين ذنب عنه حط ، إليهم
.  : وضاع إسناده وفي ، الذيل في ذكره
.  باطل حديث : هذا حجر ابن وقال

.  الخياطون أمتي : بخلءا   _ حديث47
.  عليه أقف : لم المختصر في قال
الله فإن ، المعلمين ول الحاكة تستشيروا : ل   _ حديث48

.  أكسابهم من البركة ونزع عقولهم سلب
.  : موضوع وقال ، المختصر في ذكره
الحاكه فيه تطلب ًزمانا منكم أدرك  من: بلفظ روى وقد

خف حائك دار في اطلع  من: قال ثم الهرب فالهرب العلم
.  إلخ_  عقله

. حائك ألف سبعون معه الدجال  يخرج: بلفظ وروى 
. آدما حاك من فأول الحاكة تلعنوا  ل: وروى 
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تسلموا ول والحجامين الحاكة تشاوروا  ل: بلفظ وروى 
. موضوع والكل عليهم

قميص وعليه الخائن الخياط الله  يحشر: حديث _ 49
. فيه وخان خاط مما وأرداءا

.  مظلم: وإسناده 
والقصاب  الصياد: الرحمة منهم ذهبت  ثلثة: حديث _ 50

. الحيوان وبائع
. موضوعة نسخة من هو 

: والخرةا الدنيا في الله أكرمهما  نوعان: حديث _ 51
وزينة دنياهم في الدنيا لهل ًشرفا فجعلهما والفضة الذهب

 . آخرتهم في الخرةا لهل
. ضعف  فيه: وقال الذيل في ذكره

وجعلهما والدرهم الدينار كسر عن  النهي: حديث _ 52
. وفضة ًذهبا

. حبان ابن  ضعفه: وقال المختصر في ذكره 
من أرضه في الله خواتم والدرهم  الدينار: حديث _ 53
. حاجته قضيت الله بخاتم جاءا

. الطبراني إلى ونسبه المقاصد في ذكره 
. الرزقا يمنع  الحياءا: حديث _ 54

.  موضوع: الصغاني قال 

وأالشأربة الطأعمة كتاب

فإن واردةا إليها والعروقا البدن حوض  المعدةا: حديث _ 1
المعدةا سقمت وإذا بالصحة العروقا صدرت المعدةا صحت

. بالسقم العروقا صدرت
ل باطل  هو: وقال مرفوعا هريرةا أبي عن العقيلي رواه 

. له أصل
وابن الوسط في الطبراني  أخرجه: الللىءا في قال 

: وقال الشعب في والبيهقي الطب في نعيم وأبو السني
.  )283(   منكر: الميزان في وقال ضعيف إسناده في
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ينفي وبعده الفقر ينفي الطعاما قبل  الوضوءا: حديث _ 2
 بركة: وروى وبعده الطعاما قبل الفقر  ينفي: وروى الهم

. وبعده قبله الوضوءا الطعاما
 موضوع: الصغاني وقال ضعيف  الكل: المختصر في قال 
.

 بسم: فقل ًشرابا شربت أو ًطعاما أكلت  إذا: حديث _ 3
في ول الرض في شيءا اسمه مع يضر ل الذي وبالله الله

. قيوما يا حي يا السماءا
. ومتروك  متهم: فيه 

 قل: فليقرأ طعامه على يسمي أن نسي  من: حديث _ 4
. فرغ  إذا_  أحد الله هو

. مرفوعا جابر عن عدي ابن رواه
: يعني حمزةا  من: آفته  موضوع: الللىءا في قال 

. النصيبي
الحلية في نعيم أبو الحديث وأخرج الترمذي له روى وقد 

. السني وابن
( بيوتهم فتستنير طعامهم ليقل البيت أهل  إن: حديث _ 5

284( . 
إسناده  في: وقال ًمرفوعا هريرةا أبي عن العقيلي رواه 

 بن] الحسن:   أحمد: [ وقال مجهول المطلب بن الله عبد
. أباطيل أحاديثه ذكوان

بات ول أخلقهم حسنت إل ًشباعا قوما بات  ما: حديث _ 6
حسده قل أكله قل ومن أخلقهم ساءات إل قط ًجياعا قوما

.
.  كذاب: إسناده وفي 

عليه تناموا ول الله بذكر طعامكم  أذيبوا: حديث _ 7
. قلوبكم فتقسو

بن  أصرما: إسناده وفي ًمرفوعا عائشة عن عدي ابن رواه 
 بزيع: ًأيضا عدي ابن عند آخر له إسناد وفي كذاب حوشب

. موضوع والحديث متروك وهو الخليل أبو
وابن الوسط في الطبراني  أخرجه: الللىءا في قال 

الطب في نعيم وأبو والليلة اليوما عمل في السني
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من وأخرجه بزيع طريق من كلهم الشعب في والبيهقي
ول كلمه معنى هذا الطب في السني ابن أصرما طريق
. للتعقيب يصلح

. بالبركة يذهب الطعاما في النفخ حديث _ 8
بن الله عبد  وضعه: وقال ًمرفوعا عائشة عن النقاش رواه 

. الصنعاني الحارث
عبد  حدثنا: مسنده في أحمد  قال: الللىءا في قال 

عكرمة عن الكريم عبد عن إسرائيل نع مهدي بن الرحمن
وآله الله صلى الله رسول : نهى . قال عباس أبي عن

.   . انتهى )285 ( والشراب الطعاما في النفخ عن وسلم
كون ينافي ل السناد بهذا المتن لهذا أحمد : إخراج قلت
.  موضوعا الول

بكفه يأكل وسلم وآله عليه الله صلى كان : انه   _ حديث9
 . )286(  كلها

. مجهولن وهما ، أبيها عن امرأته عن الللىءا في ذكره
الماما الزهري مسلم بن محمد عمه ابنه هي : المرأةا وقال

.  الشعب في البيهقي ذلك بين ، المشهور
. بالعشاءا فابدأوا والعشاءا العشاءا حضر : إذا   _ حديث10
.  اللفظ بهذا له أصل : ل الترمذي شرح في العراقي قال
العشاءا ترك فإن ، حشف من بكف ولو : تعشوا  حديث11

.  مهرمة
ًا أنس حديث من الترمذي رواه : حديث وقال ، مرفوع
في ضعيف . وعنبسة الوجه هذا من إل نعرفه ل منكر

.  مجهول علقا بن الملك وعبد ، الحديث
( عنه الله رضي جابر حديث من  ماجة ابن أخرجه وقد

287( . 
أو الغائط مجرى من كسرةا أو لقمة أخذ  من: حديث _ 12

لم أكلها ثم ًنقيا غسل وغسلها الذى عنها فأماط البول
. له يغفر حتى بطنه في تستقر

عنها ورضي الله رسول بنت فاطمة عن يعلي أبو رواه 
القاضي وهب بن  وهب: إسناده في موضوع وهو ًمرفوعا

. كذاب وضاع البختري أبو
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إسناده وفي مسعود ابن حديث من الديلمي نحوه وروى 
. آخر كذاب

. دناءاةا السوقا في  الكل: حديث _ 13
 محمد: إسناده وفي ًمرفوعا هريرةا أبي عن البيهقي رواه 

. كذاب الفرات بن
. ضعيف وهو سهل بن الهيثم فيه بإسناده الخطيب ورواه 
: إسناده وفي أمامة أبي حديث من عدي ابن ورواه 

. مجروحان
. شيءا الباب هذا في يثبت  ل: العقيلي قال 

.  إلخ_  له مغفور مع أكل  من: حديث _ 14
.  موضوع: حجر ابن قال 

بالقصب يتخلل أن الله رسول  نهى: حديث _ 15
. والس

 محمد: إسناد وفي ًمرفوعا عباس ابن عن عدي ابن رواه 
. متروك النصاري عبدالملك بن

 . )288(  وضاع فيه آخر بإسناده العقيلي رواه 
أوردها أخرى طرقا  وله )289(  ًأيضا السني ابن وأخرجه
.  )290(  الللئ صاحب

يقل فل يرده فلم طعاما إلى أحدكم دعى  إذا: حديث _ 16
وإياكم الله  أطعنا: ليقل ولكن الجنة لهل الهناءا فإن  هنيئا:

. ًطيبا
: إسناده وفي ًمرفوعا عباس ابن عن الدارقطني رواه 

. متروكان
رمان من يلقح وهو إل هذا رمانكم من  ما: حديث _ 17

. الجنة
 وضاع: إسناده وفي ًمرفوعا عباس ابن عن عدي ابن رواه 
.
بن الوليد بن محمد أباطيل من  هذا: الميزان في وقال 

. أبان
( طريقه من كلهما نعيم وأبو السني ابن أخرجه وقد 

291 ( .
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 . )292(  شواهد الللئ صاحب له وذكر
حلوةا مثل وحلوته رحمة ماؤه البطيخ  إن: حديث _ 18

. الجنة
.  مجاهيل: إسناده في

أن إل شيءا البطيخ فضائل في يصح  ل: الجوزي ابن وقال 

. أكله الله رسول
ًعنبا  تأكلونه: خلل خمسة العنب  في: حديث _ 19

. ًوخل ًوربا ًزبيبا منه وتتخذون ينش مالم ًعصيرا وتشربونه
: إسناده وفي ًمرفوعا هريرةا أبي عن العقيلي رواه 

. يعرف ل  من: ًأيضا وفيه كذاب العلف وهب بن إسحاقا

. ًخرطا العنب يأكل كان النبي  أن: حديث _ 20
 حسين: إسناده وفي ًمرفوعا العباس عن عدي ابن رواه 

. كذاب كادح: له يقال آخر ورجل بشيءا ليس قيس بن

 الله رسول  رأيت: قال عباس ابن عن العقيلي ورواه 
بن وداود له أصل  ل: العقيلي قال ًخرطا العنب يأكل

. بشيءا ليس الكوفي عبدالجبار
الطريق هذا من الطبراني أخرجه:  ىءااللل في قال 

 ليس: قال ثم الطريقين من الشعب في البيهقي وأخرجه
. بنافع هذا  ليس: قلت قوى إسناد فيه
قال ؟ المرازمة  وما: قيل بالمرازمة  عليكم: حديث _ 21

الطعاما وخير العنب الفاكهة خير فإن العنب مع الخبز  أكل:
. الخبز

. موضوع وقال ًمرفوعا عائشة عن عدي ابن رواه 
سبعين من شفاءا فإنه بالملح عليك علي  يا: حديث _ 22
. داءا

. موضوع هو 
. ) 293(  علي قول من نحوه البيهقي وروى 

له يرقا فإنه مبارك فإنه بالعدس  عليكم: حديث _ 23
. الدمعة ويكثر القلب

. ًنبيا سبعين لسان على العدس  قدس: لفظ وفي 
. موضع هو 
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ويكثر العقل في يزيد فإنه بالقرع  عليكم: حديث _ 24
. الدماغ

 . )294(  به يحتج ل  من: إسناده في 
.  إلخ_  وبالخبز بالسلما متعنا  اللهم: حديث _ 25

( ضعيف  وقيل. ًجدا  غريب:  وقيل. موضوع  هو: قيل 
295(  .

من بركات له أنزل الله فإن الخبز  أكرموا: حديث _ 26
. الرض من بركات له وأخرج السماءا

 . )296(  بنحوه الطبراني ورواه  متروك: إسناده في
حق الحديث هذا  أول: معين بن يحيى  قال: الغلبي قال 

 . )297(  كذاب إسناده في الفلس وقال باطل وآخره
الله رسول نهى ًموفوعا هريرةا أبي عن الدارقطني وأخرج 

 أكرموا: حديث أخرج وقد  )298(  الخبز نقطع أن
في الحاكم وأخرجه حجة بها تقوما ل بأسانيد جماعة الخبز

يتعقبه ولم الذهبي وأقره  صحيح: وقال المستدرك
بن محمد بن أحمد يحيى أبو  أخبرني_  هكذا_  وإسناده
حدثنا نصر بن محمد الله عبد أبو حدثنا السمرقندي القاسم

العبدي المبارك بن بشر حدثنا مرزوقا بن محمد بن محمد
( الطائية هاشم بنت كريمة حدثتني القطان غالب حدثنا

( رالخب أكرموا قال النبي عن عائشة  عن )299
300( . 
قوما استخف  ما: ًمرفوعا عباس ابن عن الخطيب روى
. بالجوع الله ابتلهم إل الخبز بحق

 . )301(   الملطي نجيح بن إسحاقا بوضعه اتهم وقد 
من منه الله أخرج بقشرها فولة أكل  من: حديث _ 27

. مثلها الداءا
في بصحيح وليس ًمرفوعا عائشة عن الطبراني رواه 

. متروك مطير ابن الصمد عبد: إسناده
. الجذاما وقي بلحم القثاءا أكل  من: حديث _ 28

بن خليد به تفرد وقال ًمرفوعا أنس عن عدي ابن رواه 
. عنه رواه ممن البلءا ولعل دعلج

. موضوع حديث  هذا: الميزان في قال 
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.  إلخ_  الرز من وأنا مني  الرز: حديث _ 29
.  موضوع: الصغاني قال 

القوما سيد كأنه الطعاما في  الرز:  حديث: الموضوع ومن
.

 . )302(  الرز الدواءا  نعم: وكذا
. شفاءا كانا اجتمعا فإذا داءا والجوز داءا  الجبن: حديث _ 30

حديث  هذا: وقال ًمرفوعا عباس ابن عن الحاكم رواه 
.  انتهى. منكر

 . )303(   منها بشيءا الحجة تقوما ل كثيرةا طرقا وله 
لشتروها الحلبة في لهم ما الناس يعلم  لو: حديث _ 31

. ذهبا بوزنها
. مرفوعا معاذ عن عدي ابن رواه 

عن أيضا عدي ابن ورواه عنه السني  ابن: نحوه وأخرج
. مرفوعا عائشة

به تقوما ل ومن متروك هو ومن يضع  من: إسنانيده وفي 
 . )304(  حجة
يطرد فإنه البقل موائدكم  أحضروا: حديث _ 32

. التسمية مع الشياطين
 العلءا: إسناده وفي ًمرفوعا أمامة أبي عن حبان ابن رواه 

. ) 305(  وضاع سلمة بن
السلما كفضل الزهار على البنفسج  فضل: حديث _ 33

قطرةا عليها إل الهندبا من ورقة من وما الديان سائر على
. الجنة ماءا من

حنبل بن أحمد حرقا المازني حفص بن  عمر: إسناده وفي 
. الضعفاءا من غيره ًأيضا وفيه  )306(  حديثه
فيه بإسناد عنه الله رضي علي حديث من الطبراني ورواه

. ) 307(  مجهول
( متروك فيه بأسناد الهندبا ذكر على عدي ابن واقتصر 

308( . 

بالنهار  كلوها: الجرجير بقلة في قال  أنه: حديث _ 34
. ليل عنها وكفوا
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وهو مرفوعا بشر بن عطية حديث من عدي ابن رواه 
 . )309(  مجهولون أكثرهم إسناده ورجال موضوع

على الخبز كفضل البقول على الكراث  فضل: حديث _ 35
. الشياءا سائر

والكمأةا والهندبا الجوز  ذكر: وفيه طويل حديث هو
منه ليس: فيه وقال اللحم وذكر تقدما ما بنحو والجرجير

وأخرجت داءا مكانها في أنبتت إل المعدةا في تقع مضغة
. موضوع حديث وهو الشفاءا من مثلها

. لقمة في باذنجانة أكل النبي  أن: حديث _ 36
. داءا كل من شفاءا الباذنجان  إنما: وقال 
. موضوع هو 

. اللحم الجنة أهل طعاما  سيد: حديث _ 37
: إسناده وفي مرفوعا الدرداءا أبي عن حبان ابن رواه 

بن مسلمة شيخه عن الموضوعات يروي عطاءا بن سليمان
. الجهني الله عبد

المتن هذا على الحكم لي يتبين  لم: حجر ابن وقال 
ضعيف عطاءا بن وسليمان مجروح غير مسلمة وأن بالوضع

 )310( . 
 أفضل: مرفوعا كعب بن ربيعة حديث من العقيلي ورواه
محفوظ غير حديث  هذا: وقال  اللحم: والخرةا الدنيا طعاما

.
 يروي: إسناده في المذكور بكر بن عمرو حبان ابن وقال 

. الطامات الثقات عن
بريدةا بن الله عبد حديث من الشعب في البيهقي ورواه 

. ) 312(  أنس حديث من ًأيضا  ورواه )311(  أبيه عن
( عنه الله رضي علي حديث من نعيم أبو وأخرجه 

الحكم يوجب ما الطرقا هذه من شيءا في  وليس . )313
. بالوضع

. اللحم تأكلوا  ل: حديث _ 38
 . )314(  كذابان وفي مظلم  إسناده: طاهر ابن قال
 . )315(  الملح إدامكم  سيد: حديث _ 39

.  ضعيف: إسناده في 
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من ذلك فإن بالسكين اللحم تقطعوا  ل: حديث_ 40
. العاجم صنع

. بصحيح  ليس: أحمد قال 

. الشاةا لحم من يحتز النبي كان وقد 
. بشيءا وليس معشر  أبو: إسناده في 
منصور بن سعيد حدثنا داود أبو أخرجه:  الللىءا في قال 

: وقال الشعب في البيهقي وأخرجه به معشر أبو حدثنا
في وليس بالقوي  وليس. المدني معشر أبو به تفرد

. بالوضع الحكم يسوغ ما الحديث

. الجن ذبائح عن نهى إنه حديث _ 41
 عبد: إسناده وفي مرفوعا هريرةا أبي عن حبان ابن رواه
. يزيد بن ثور عن أذينة بن الله

. حديثه من ليس ما ثور عن يروي الله  عبد: حبان ابن قال 
مرسل وهو يرفعه الزهري عن سننه في البيهقي رواه وقد 

 )316( . 
داما وما اللحم أكل عند فرحة للقلب  إن: حديث _ 42

. وبطر أشر إل بأحد الفرح
 عبد: إسناده وفي مرفوعا هريرةا أبي عن عدي ابن رواه 

. له أصل ل بما يحدث المغيرةا ابن محمد بن الله
في نعيم وأبو السني وابن الضعفاءا في حبان ابن رواه وقد

من البيهقي ورواه طريقه من الشعب في والبيهقي الطب
أخرى طرقا وله ً مرفوعا )317(  سليمان عن طريقه غير
. مجروحون  فيها )318( 

الغنم باتخاذ الغنياءا الله رسول  أمر: حديث _ 43
. الدجاج باتخاذ والفقراءا

: وقال العقيلي وكذا ًمرفوعا عباس ابن عن عدي ابن رواه
 . )319(  وضاع عروةا بن  علي: إسناده وفي يصح ل
. أخرى طريق له  قلت: الللىءا في قال 
بن عثمان حدثنا إسماعيل بن محمد  حدثنا: ماجة ابن قال 

عن المقبري عن عروةا بن علي حدثنا الحراني الرحمن عبد
يهلك الدجاج الغنياءا اتخاذ  عند: وزاد فذكره هريرةا أبي
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من ساقه  ماجة ابن فإن باستدراك هذا وليس الفقراءا
 . عروةا بن علي الوضاع ذلك طريق

 ما )320(  البهائم سيد فإنها البقر  أكرموا: حديث _ 44
. العجل عبد منذ السماءا إلى طرفها رفعت

. موضوع وهو ًمرفوعا أنس عن عدي ابن رواه
. وضاع النسوي وهب بن الله  عبد: به والمتهم 

_ بركة بيته في كان شاةا بيته في كان  من: حديث _ 45
. إلخ

 . ومتروك مجهولن  فيه: الذيل في قال 
صديقه وأنا صديقي فإنه الديك تسبوا  ل: حديث _ 46

في ما آدما بنو يعلم  لو: بالحق بعثني والذي عدوي وعدوه
ليطرد وإنه والفضة بالذهب ولحمه ريشه لشتروا صوته
. الجن من صوته مدى
وعبد  رشدين: إسناده وفي موضوع وهو حبان ابن رواه
. ) 321(  ًجدا ضعيفان وهما صالح بن الله

أبيض ديكا اتخذ  من: بلفظ مرفوعا أنس حديث من وروى 
.  السحرةا ول شيطان به يقر لم داره في

. كذاب وهو عنبسة بن  يحيى: إسناده وفي
.  إلخ_  صديقي البيض  الديك: بلفظ الرقي بكر أبو ورواه 
.  وضاع: إسناده وفي 
وهو حبيبي الفرقا البيض  الديك: بلفظ العقيلي ورواه 

. موضوع ًأيضا
روى  وقد: قلت بالوضع الحكم لي يتبين  لم: حجر ابن قال 

الكبير  الديك: لفظ وأكثرها مختلفة بألفاظ طرقا من
 . )322(  موضوعا ل ضعيفا الحديث  فيكون. البيض

الحماما إلى النظر يعجبه الله رسول  كان: حديث _ 47
. الحمر

 . )323(  مرفوعا علي عن حبان ابن رواه 

 الله رسول كان:  عائشة حديث من للحاكم لفظ وفي 
( الحمر الحماما وإلى الترج وإلى الخضرةا إلى النظر يحب
324( . 

. الموضوعات يروي  من: والخر الول إسناد وفي 
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عن الجن تلهي فإنها بيوتكم في الحماما  اتخذوا: لفظ وفي 
] .  الميموني[ زياد بن  محمد: آفته موضوع وهو صبيانكم

إلى شكا  أنه: عنه الله رضي علي عن عدي ابن وروى 

الحماما من ًزوجا اتخذت  لو: فقال الوحشة الله رسول
. أفراخه من وأصبت فآنسك

 . )325(   كذابان: إسناده وفي 
طريق من.  مرفوعا عباس ابن عن نحوه الخطيب وروى 

. المذكور زياد بن محمد
وفي مرفوعا الصامت بن عبادةا عند الطبراني ورواه

ذكره وقد الحديث منكر وهو الحجاج ابن  الصلت: إسناده
. ) 326(  أخرى طرقا وله الثقات في حبان ابن
جناح أو نصل أو حافر أو خف في إل سبق  ل: حديث _ 48

_ جناح  أو_  زيادةا أن الحفاظ صرح  وقد. الخطيب رواه
المهدي مع له وقعت قصة في إبراهيم بن غياث وضعها

وهي العباسي
. مشهورةا 

. الحماما يطير كان  أنه: حديث _ 49
وهب بن وهب البختري أبي وضع من وهو الخطيب رواه 

. الرشيد مع له وقعت قصة في

اقتل  اللهم: الجراد على يدعو كان  أنه: حديث _ 50
بأفواهه خذ دابره واقطع بيضه وأفسد صغاره وأهلك كباره

رسول يا رجل فقال الدعاءا سميع إنك وأرزاقنا معايشنا عن
فقال ؟ دابره بقطع الله أجناد من جند على  تدعو: الله

. البحر في حوت نثره الجراد إنما الله رسول
. مرفوعا وأنس جابر عن الخطيب رواه 
وهو التيمي إبراهيم بن محمد بن  موسى: إسناده وفي 

. متروك
. به  ماجة ابن  أخرجه: الللىءا في قال 

. والرخم البوما خل ما طير كل بأكل بأس  ل: حديث _ 51
عبد: إسناده وفي مرفوعا عمر ابن عن الجوزقاني رواه 

. كذاب سمعان بن زياد بن الله
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:  وروى )327(  الجسد يذهب السمك  أكل: حديث _ 52
 . )328(  الجسد يذيب

: إسناده وفي مرفوعا أمامة أبي عن الحاكم رواه 
] . الثقات  عن[ الموضوعات يروي من وفيهم مجروحون

الولد قلة فشكا النبي إلى رجل جاءا  أنه: حديث _ 53
. والبصل البيض يأكل أن فأمره

بل  موضوع: وقال مرفوعا عمر ابن عن حبان ابن رواه 
 . )329(  شك

علي عن الطب في السني ابن  أخرجه: الللىءا في قال 
. مرفوعا عنه الله رضي

وثيق بن  الفيض: إسناده وفي البيض أكل على واقتصر 
] .  خبيث[  كذاب: معين ابن قال

وهو حاتم وأبو زرعة أبو عنه روى  قد: الذهبي وقال 
 . )330(  تعالى الله شاءا إن الحال مقارب
: وقال دلهم بن الرحمن عبد حديث من منده ابن ورواه
. ) 331(  منكر

: مرفوعا عمر ابن عن اليمان شعب في البيهقي ورواه 
فأمره الضعف وجل عز الله إلى شكا النبياءا من نبيا أن

332(  الربيع أبي عن أزهر ابن به  تفرد: وقال البيض بأكل
( .

هل الله رسول يا  قلت: قال جبل بن  معاذ: حديث _ 54
فأكلتها بهريسة أتيت  نعم: قال ؟ بطعاما الجنة من أتيت

. أربعين نكاح نكاحي وفي أربعين قوةا قوتي في فزادت
الحجاج بن محمد وضعه حديث  هذا: وقال العقيلي رواه 

نعيم وأبو الخطيب رواه وقد هريس صاحب وكان اللخمي
. طريقه من والعقيلي الطب في

مرفوعا عباس ابن عن أخرى طريق من عدي ابن ورواه 
وهو سليمان بن وسلما كذاب وهو  نهشل: إسناده وفي

وله الحجاج بن محمد من هسرق أحدهما ولعل متروك
 . )333(  تصح ل طرقا

. الحلوةا يحب حلو  المؤمن: حديث _ 55
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ثقات  رجاله: وقال مرفوعا موسى أبي عن الخطيب رواه 
. وضعه الذي وهو سهل بن العباس بن محمد غير

أبي عن طريقه غير من الشعب في البيهقي رواه وقد 
من:  إسناده وفي منكر الحديث  متن: وقال مرفوعا أمامة

. مجهول هو
وضعت  إذا: مرفوعا هريرةا أبي عن حبان ابن وروى 

 ل: وقال يردها ول منها فليصب أحدكم يدي بين الحلوى
من ليس ما الثقات عن  يروي: حصين بن فضالة يصح

فضالة به  تفرد: وقال الشعب في البيهقي وأخرجه حديثهم
الطبراني ورواه الحديث بهذا متهما وكان العطار حصين بن
. طريقه من الوسط في

بوضع فاتهم يضع ًعطارا كان  فضالة: اللسان في وقال 
. الحديث هذا

. وعسل لبن فيه بقدح أتى  أنه: حديث _ 56
. يحرمه ولم يشربه ولم فرده ؟ شربة في أشربتان فقال 
به  تفرد: وقال مطول مرفوعا عائشة عن الدارقطني رواه 

. بثقة وليس مورع بن نعيم
هذه من الوسط في الطبراني  أخرجه: الللىءا في قال 

. قالطري
مالك بن أنس عن الوسط في الطبراني ذكره شاهد وله

ًا  . )335(  أخرى طرقا  . وله )334(  مرفوع
أولى وليكن ، الله فليحمد مملوكا ابتاع : من   _ حديث57
. لنفسه أطيب فإنه )  336(  الحلو يطعمه ما

.  : موضوع وقال ، موفوعا عائشة عن عدي ابن رواه
. كذاب حطان بن الله عبد بن الحكم

عن ذكر ثم آخر طريق من ورد  إنه. الللىءا في قال 
.  )337(  فذكره معاذ إلى بإسناده الخرائطي

وأول الطاعون الرض عن ترفع رحمة  أول: حديث _ 58
. العسل الرض عن ترفع نعمة

. له أصل  ل: وقال حبان ابن رواه 
.  يضع: عروةا بن علي 
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من ما بيده نفسي فوالذي بالعسل  عليك: حديث _  59
رجل شربه فإن له البيت ملئكة وتستغفر إل عسل فيه بيت
في وهو مات فإن داءا ألف منه وخرج دواءا ألف جوفه دخل

. جلده النار تمس لم جوفه
: وقال مرفوعا سلمان عن معجمه في السماعيلي رواه 

. ًجدا منكر
. مجاهيل رواته جمهور  موضوع: الجوزي ابن وقال 

تفتح أمتك  إن: فقال النبي أتى جبريل  أن: حديث _ 60
الفالوذج ليأكلون إنهم حتى الدنيا عليهم وتفاض الرض لهم

السمن يخلطون فقال ؟ الفالوذج وما النبي فقال

. شهقة النبي فشهق والعسل
( له أصل ول مرفوعا عباس ابن عن الدنيا أبي ابن رواه 

338( . 
 ما: فقال بتمر إلي فأومأ جبريل  جاءاني: حديث _ 61

: قال البرني التمر  نسميه: قلت ؟ أرضكم في هذا تسمون
.  إلخ_  خصال سبع فيه فإن كله

علي عن ًأيضا عدي ابن ورواه  باطل: وقال عدي ابن رواه
وفي فيه داءا ول الداءا يخرج البرني ثمراتكم  خير: مرفوعا
. متروك الفروي  إسحاقا: إسناده

 وله )339(  طريقه غير من الطب في نعيم أبو رواه وقد 
وقال المستدرك في الحاكم وأخرجه موضوعة أخرى طرقا

: فقال تلخيصه في الذهبي وتعقبه أنس حديث من  صحيح:
. منكر والحديث يعرف ل العبدي الله عبد بن عثمان

أبيه عن بريدةا ابن حديث من ًأيضا عدي ابن وأخرجه
. مرفوعا

بالمناكير  ينفرد: الصم الله عبد بن  عقبة: حبان ابن قال 
. المشاهير عن

البخاري أخرجه وقد الترمذي له  روى: الللىءا في قال 
المقدسي وصححه الشعب في والبيهقي التاريخ في

والحاكم الطب في نعيم أبو سعيد أبي حديث من وأخرجه
.  )340( مجازفة يوضعه فالحكم المستدرك في
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. الريق على التمر  كلوا: حديث _ 62
 عصمة: إسناده وفي ًمرفوعا عباس ابن عن عدي ابن رواه

 . كذاب وهو محمد بن
رآه إذا الشيطان فإن بالتمر البلح  كلوا: حديث _  63

. بالخلق الجديد أكل حتى آدما ابن  عاش: وقال غضب
. ًمرفوعا عائشة عن الشافعي بكر أبو رواه 
العقيلي قال هشاما عن زكير أبو به  تفرد: الدارقطني قال 
. له أصل  ل: حبان ابن وقال به إل يعرف ول عليه يتابع  ل:
الزلل ولعل زكير لبي مسلم أخرج  قد: الجوزي ابن قال 

. المسمعي شداد ابن محمد قبل من
والحاكم  ماجة وابن النسائي أخرجه  قد: الللىءا في وقال 

. المستدرك في
 . )341(  منكر حديث  إنه: مختصره في الذهبي وقال 

كان فإنه التمر نفاسهن في نساءاكم  أطعموا: حديث _ 64
كان ًطعاما الله علم ولو عيسى ولدت حين مريم طعاما
. إياه لطعمها التمر من لها ًخيرا

: إسناده وفي ًمرفوعا قيس بن مسلم عن الخطيب رواه 
. كذابان سليمان بن وداود النخعي سليمان

. ينيئفهن الرطب جاءا إذا عائشة  يا: حديث _ 65
: إسناده وفي ًمرفوعا عائشة عن الشافعي بكر أبو رواه
 . )342(  روايته على يتابع ل من

وجدي الناس علم  لو: ًمرفوعا عائشة عن الزدي وروى 
بين  جماعة: إسناده وفي ذهب إذا فيه لعزوني بالرطب
. وكذاب ضعيف

مخافة ذلك يكن لم حلواءا لقمة أخاه لقم  من: حديث _ 66
في بلوى سبعين عنه الله صرف لخيره رجاءا ول شره من

. القيامة
منكر حديث  هذا: وقال ًمرفوعا أنس عن الخطيب رواه 

 . )343(  صحيح وإسناده ًجدا
الرقاشي  يزيد: إسناده وفي الطب في نعيم أبو ورواه 

.  يضع]  العبد[ وخالد متروك
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إسناده وفي ًمرفوعا هريرةا أبي عن شاهين ابن ورواه 
. ومتروك  )344(  ضعيفان

. اشتهيت كلما تأكل أن السرف من  إن: حديث _ 67
في يصح  ل: قيل ًمرفوعا أنس عن الدارقطني رواه 

ذكوان بن نوح وكذا الحديث منكر عثمان بن  يحيى: إسناده
ماجة ابن فإن عهدته من بريءا  يحيى: الللىءا في قال

بن سعيد بن ويحيى عمار بن هشاما  حدثنا: فقال أخرجه
قال بقية  أن: يعني به بقية  ثنا: قال الحمصي دينار بن كثير

الحسن عن ذكوان بن نوح عن كثير أبي بن يونس  حدثنا:
 . )345(  فذكره أنس عن
: ًمرفوعا عائشة عن أماليه في القزويني روى ما وأما

أن الشيطان قوى فإنما الطعاما طيب أنفسكم أحرموا
بزيع آفته  موضوع: الللىءا في فقال به العروقا في يجرى

. الخصاف الخليل  أبو] حسان بن[
أكل فحرما طين من آدما خلق تعالى الله  إن: حديث _ 68

. ذريته على الطين
.   وضاع: إسناده وفي مرفوعا جابر عن عدي ابن رواه 

فإنما الطين أكل  من: مرفوعا سلمان عن الطبراني وروى
. نفسه قتل على أعان

.  مجهول: قيل يزيد بن يحيى به  تفرد: الدارقطني قال 
 . )346(  الثقات في حبان ابن  ذكره: اللسان في وقال 
 عبد: إسناده وفي مرفوعا هريرةا أبي عن عدي ابن ورواه 

. مهران بن الملك
.  مجهول: قيل 
. ) 347(  الثقات في حبان ابن  ذكره: اللسان في وقال 
في والبيهقي الطب في نعيم وأبو السني ابن أخرجه وقد 

. السنن
( مجهولن وفيه مرفوعا هريرةا أبي عن العقيلي ورواه 

348( . 
 فقد: الطين أكل  من: مرفوعا أنس عن عدي ابن ورواه

مات ما على الله يبالي  ول: وفيه الخنزير لحم من أكل
. نصرانيا أو يهوديا
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 هذا: عدي ابن  قال )349(  أخرى طريق من عنه وروى 
. باطلن

الطين  أكل: بلفظ مرفوعا أنس عن ًأيضا عدي ابن وروى 
من ذرةا مثقال قلبه وفي مات فمن مسلم كل على حراما
 باطل: وقال النار في القيامة يوما وجهه على الله كبه طين

. أصل له أن تفيد متعددةا طرقا الحديث  ولهذا )350( 
حية وهي القملة وإلقاءا الفأرةا سؤر  إن: حديث _ 69

. النسيان تؤثر التفاح وأكل الراكد الماءا في والبول
: آفته موضوع وهو مرفوعا عائشة عن عدي ابن رواه 

. الله عبد بن الحكم
يقل فل يرده فلم طعاما إلى أحدكم دعي  إذا: حديث _ 70

الله أطعمنا:  ليقل ولكن الجنة لهل الهناءا فإن  هنيئا:
. طيبا وإياكم

.  متروكان: إسناده وفي الدارقطني رواه 
أخيه سؤر من الرجل يشرب أن التواضع  من: حديث _ 71
.  إلخ_ 

.  متروك: إسناده في الدارقطني رواه 
. وأمرأ أهنأ  هو: وقال ًثلثا تنفس شرب  إذا: حديث _ 72

. المختصر في ذكره 
. بنفس فليشرب أحدكم شرب  إذا: وصححه الحاكم وروى 

. الشحم يعقد الريق على الماءا  شرب: حديث _ 73
. وضاع سليمان بن  عاصم: إسناده في 

يوجد موضع في ماءا شربة ًمسلما سقى  من: حديث _ 74
يوجد ل موضع في سقاه فإن رقبة أعتق فكأنما الماءا فيه
. مؤمنة نسمة أحيا فكأنما ماءا فيه

.  موضوع: عدي ابن قال 
الصائف اليوما في الماءا على الماءا  اسق: حديث _ 75

العاصف الريح في الشجرةا من الورقا تنتثر كما ذنوبك تنتثر
 والمتن السناد منكر الذيل في قال
الرجل فسقي والصبي الرجل استسقى  إذا: حديث _ 76
. الماءا عيون من عين غارت الصبي قبل

. كذابان الخير وأبو البختري أبو  فيه: الذيل في قال 
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وأالتختم   اللباس كتاب

قلنسوةا قلنس ثلث الله لرسول كان  أنه: حديث _ 1
في يلبسها آذان ذات وقلنسوةا حبرةا برد وقلنسوةا مضروبة

. صلى إذا يديه بين وضعها فربما.  السفر
.  ضعيف: المختصر في قال

.  إلخ_  المنطقة يلبس كان  أنه: حديث _ 2
. المختصر في ذكره 

. منطقة وسطه على شد أنه يبلغنا  لم: طاهر ابن قال
وجمعة وعشرين بخمس تعدل بعمامة  صلةا: حديث _ 3

. جمعة سبعين تعدل بعمامة
.  موضوع: وقال المقاصد في ذكره 

حيطانها والحتباءا العرب تيجان  العمائم: حديث _ 4
. رباط المسجد في المؤمنين وجلوس

من معناه البيهقي  وأخرج.  ضعيف: المقاصد في قال 
. الزهري قول

فأرخوها الملئكة سيما فإنها بالعمائم  عليكم: حديث _ 5
. ظهوركم خلف

ابن وذكره المقاصد في وأورده والبيهقي عدي ابن أخرجه 
. موضوعاته في طاهر

. ًحلما تزدادوا  اعتموا: حديث _ 6
.  موضوع: الخلصة في قال  

ابن عن آخر طريق  له: وقال يصح  ل: الللىءا في وقال
.)  351(  المستدرك في الحاكم أخرجه عباس

وبين بيننا ما فرقا ركانة حديث من داود أبو أخرج وقد 
 .) 352(  القلنس على  العمائم: المشركين

 النبي  أن: معدان بن خالد مراسيل من البيهقي وأخرج 
. قبلكم المم خالفوا  اعتموا: قال

تجل اعتم بني يا العمامة أحب بني  يا: عمر ابن قول _ 7
سمعت ًهاربا ولى إل الشيطان يراك ول وتوقر وتكرما

111



                     الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

بخمس  تعدل[ بعمامة الصلةا  أن: يقول الله رسول
عمامة بغير جمعة سبعين تعدل بعمامة  وجمعة] وعشرين

يصلون يزالون ول متعممين الجمعة يشهدون الملئكة إن
. الشمس تغرب حتى العمائم أصحاب على

.  موضوع: حجر ابن قال 
الله عند ثوابها يعدل العمامة كور على  صلةا: حديث _ 8

. الله سبيل في غزوةا
. موضوع هو 

. حسنة آلف عشرةا العمامة في  صلةا: حديث _ 9
.  موضوع: المقاصد في وقال  متهم: إسناده في 

_ لفظ  وفي_ زيه في يزيد القماش  طي: حديث _ 10
إليها ترجع ثيابكم  اطووا_ لفظ  وفي_ راحة الثوب طي

. الجن تلبسها ل ثيابكم  اطووا_ لفظ  وفي_ أرواحها
. موضوعاته في طاهر ابن  وذكرها )353(  واهية كلها
عند ًقاعدا  كنت: قال عنه الله رضي  علي: حديث _ 11

على امرأةا فمرت ومطر دجن يوما في البقيع في النبي
الرض من هدهو في الحمار يد فأهوت مكاري ومعها حمار

 يا: فقالوا بوجهه عنها النبي فأعرض المرأةا فسقطت
للمتسرولت اغفر  اللهم: فقال متسرولة إنها الله رسول

أستر من فإنها السراويلت اتخذوا الناس أيها يا أمتي من
. خرجن إذا نساءاكم بها وخصوا ثيابكم

 إبراهيم: به والمتهم  موضوع )354(  الللىءا في قال 
( بالبواطيل الثقات عن  حدث: عدي ابن قال زكريا بن

 إبراهيم: هو الحديث لهذا السناد في الذي  ولكن )355
. البصري العجلي زكريا بن

قال الذي  وهذا )356(  الثقات في حبان ابن ذكره وقد 
الواسطي زكريا بن  إبراهيم: هو القول  هذا: فيه عدي ابن
. اللسان في حجر ابن أفاده كما

ذكر بعضها  في: الللىءا صاحب ساقها طرقا من روى وقد 
المتسرولت على والترحم الثناءا مجرد بعضها وفي القصة
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درجة إلى الحديث يرتقي الطرقا هذه  وبمجموع: قال
 . )357(  الحسن

النبي مع السوقا ًيوما دخلت قال هريرةا  أبي: حديث _ 12

دراهم بأربعة سراويل فاشترى البزازين إلى فجلس

اتزن الله رسول له فقال يزن وزان السوقا لهل وكان
. وأرجح
. فقال أحد من سمعتها ما الكلمة هذه : إن الوزان فقال

ل أن والجفاءا الوهن من بك : كفى له : فقلت هريرةا أبو
الله صلى النبي يد إلى ووثب الميزان . فطرح نبيك تعرف
صلى الله رسول _ فجذب يقبلها أن _ يريد وسلم وآله عليه
يفعله إنما : هذا . وقال منه يده وسلم وآله عليه الله

. وأرجح فوزن ، منكم رجل أنا إنما بملك ولست العاجم
.  السراويل وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول وأخذ
أحق الشئ : صاحب . فقال أحمله . فذهبت هريرةا أبو قال

ًا يكون أن إل يحمل أن بشيئه أخوه فيعينه عنه يعجز ضعيف
في السراويل لتلبس : وإنك الله رسول : يا قلت ، المسلم
أمرت فأنى ، والنهار وبالليل : نعم قال ؟ والحضر السفر

.  بالتستر
.  مرفوعا هريرةا أبي عن حبان ابن وراه
بن يوسف على فيه : والحمل الفراد في ، الدارقطني قال
الفريقي عن يروه ولم ، بالباطيل المشهور لنه ؛ زياد

عن الموضوعات يروي : الفريقي حبان ابن . وقال غيره
: عبد هو الحديث هذا إسناد في : المذكور قلت ، الثقات

ًا وليس ، الفريقي أنعم بن زياد ابن الرحمن ، بالوضع متهم
( وغيره داود : أبو عنه روى . وقد معروف فيه والكلما

358( 
وآله عليه الله صلى النبي على نزل جبريل : أن  حديث13

.  ومنطقة قباءا في وسلم
] [ أبو وهب بن وهب وضعه ، موضوع وهو ، الخطيب رواه

.  معروفة قصة في ، الرشيد قاضي البختري
الخرةا في به تعرفون الصوف بلباس  عليكم: حديث _ 14

.
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 محمد: إسناده وفي مرفوعا أمامة أبي عن الخطيب رواه 
.  )359(  وضاع وهو الكديمي يونس بن

يجد أن سره  من: مرفوعا هريرةا أبي عن عدي ابن وروى
طرقا وله موضوع وهو الصوف فليلبس اليمان حلوةا

 . )360(  تصح ل وألفاظ
. سوقها أنصاف إلى الملئكة  لباس: حديث _ 15

. موضوع وهو مرفوعا أنس عن العقيلي رواه 
( عمرو وابن بريدةا حديث من شاهد  له: الللىءا في قال 

361(  .
من ًخيرا ثوباه كان من الله إلى العباد  أبغض: حديث _ 16

. الجبارين عمل وعمله النبياءا ثياب ثيابه تكون أن عمله
. موضوع وهو 

: تفقال البردين هذين اغسلي عائشة  يا: حديث _ 17
 أما: فقال غسلتهما بالمس الله رسول يا وأمي بأبي

. تسبيحه انقطع اتسخ فإذا يسبح الثوب أن علمت
.  )362(  منكر  هو: الخطيب قال 

نقيت ول همه قل إل عبد رائحة طابت  ما: حديث _ 18
. همه قل إل عبد ثياب

. وضاع فيه 
. سراويله تطويل المنافق  علمة: حديث _ 19

. موضوع 
. همه قل الصفر النعل لبس من  أن: حديث _ 20

. سرور في يزل  لم: رواية وفي 
. موضوع 

. خاتم بغير سبعين تعدل بخاتم  صلةا: حديث _ 21
.  موضوع: المقاصد في قال 

. فيه عسر ل يسر فإنه بالزمرد  تختموا: حديث _ 22
.  موضوع: حجر ابن قال 

. ًخيرا يرى يزل لم بالعقيق تختم  من: حديث _ 23

ورضي الله رسول بنت فاطمة عن حبان ابن رواه 
مالك عن شعيب بن بكر  أبو: إسناده وفي مرفوعا عنها

 . )363(  حديثه من ليس ما عنه يروي وهو أنس بن
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. مبارك فإنه بالعقيق  تختموا: حديث _ 24
 يعقوب: إسناده وفي مرفوعا عائشة عن العقيلي رواه 

. وضاع المدني الوليد بن
يهوى بالذي إل له يقض لم بالعقيق تختم  من: وروى 

. موضوع وهو
. العقيق الجنة أهل خرز  أكثر: لفظ وفي 
.  كذاب: إسناده وفي 
. الفقر ينفي فإنه بالعقيق  تختموا: لفظ وفي 
.  باطل: عدي ابن قال 
واليمني للمر أنجح فإنه بالعقيق  تختموا: لفظ وفي 

. بالزينة أحق
.  موضوع: حجر ابن قال
. الفقر ينفي فإنه بالياقوت  تختموا: حديث _ 25

.  وضاع: إسناده في 
عنه الله نفى ياقوت فصه ًخاتما اتخذ  من: لفظ وفي 

. الفقر
.  باطل: حبان وابن عدي ابن قال 

الخضاب باب

الشعر وتسريح والشارب الظفر وقص والطيب
والختان

ومنكر إل القبر يدخل لم ًمخضوبا مات  من: حديث _ 1
. يسألنه ل ونكير

. موضوع وهو 
الحناءا يسبح رسوله وسنة الله سنة  الحناءا: لفظ وفي 

ًأربعا تعدل بالحناءا وركعتان والصبي والمرأةا الرجل على
.  إلخ_  وعشرين

. كذابان وفيه 
لوجوهكم أنضر فإنه بالحناءا شيبكم  شوبوا: لفظ وفي 

.  إلخ_  لقوتكم وأبقى
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.  إلخ_  بالحناءا  عليكم: لفظ وفي 
ملئكة عليه لتصلي بالحناءا المختضب  إن: لفظ وفي 

.  إلخ_  السماءا
. ذلك من شيءا يصح ول 
. الحناءا الجنة ريحان  سيد: لفظ وفي 
في الطبراني رواه وقد به يحتج ل  من: إسناده وفي 

وفي.  الشعب في والبيهقي الطب في نعيم وأبو الوسط
الدرهم ونفقة بسبعمائة الله سبيل في الدرهم  نفقة: لفظ
. موضوع وهو آلف  بسبعة: خضاب في

حتى ورسله وملئكته الله فإن  اختضبوا: لفظ وفي 
على يصلون أوكارها في والطيور بحارها في الحيتان
. موضوع وهو الخضاب صاحب

أتى وإذا منه فليصب بالطيب أحدكم أتى  إذا: حديث _ 2
. منها فليصب بالحلوى

.  متهم: إسناده في
في ولو مرةا اليوما في ولو النرجس  شموا: حديث _ 3

. إلخ_  مرةا الدهر في ولو مرةا السنة في ولو مرةا الشهر
. وألفاظ طرقا وله موضوع وهو 

الرض إلى سقط السماءا إلى بي أسرى  ليلة: حديث _ 4
. الورد منه فنبت عرقي من

وهو ًمرفوعا عنه الله رضي علي عن عدي ابن رواه 
. موضوع

المعراج ليلة عرقي من خلق البيض  الورد: لفظ وفي 
الصفر الورد وخلق جبريل عرقا من الحمر الورد وخلق

. موضوع وهو البراقا عرقا من
الحمر الورد فليشم رائحتي يشم أن أراد من: لفظ وفي
. موضوعة كلها أخر ألفاظ وله

حزمة يده في رجل فجاءا جالسا النبي  كان: حديث _ 5
ثم كذلك آخر ثم يمسها فلم يديه بين فطرحها ريحان من

تحت نبت الريحان  نعم: وقال شمه ثم فتناوله ثالث
. العين من شفاءا ماؤه العرش

. له أصل ل  باطل: العقيلي قال
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سائرهن فرد شتى رياحين النبي إلى  أهدى: لفظ وفي 
. المرزنجوش واختار

.  موضوع: الخطيب قال 
السلما كفضل الدهان على البنفسج  فضل: حديث _ 6

طرقا وله موضوع وهو الطعمة في تقدما الديان على
. ءاالللى في أوردها

. الملئكة وطيب طيبي  الكندر: حديث _ 7
. موضوع 

. الخيري الجنة دهن  أكثر: حديث _ 8
. موضوع 

والكافور والعنبر والمسك والصندل العود  إن: حديث _ 9
. الجنة من به نزل الذي آدما لباس من

. موضوع هو 
الداءا منه خرج السبت يوما أظفاره قلم  من: حديث _ 10

منه خرجت الحد يوما أظفاره قلم ومن الشفاءا فيه ودخل
الثنين يوما أظفاره قلم ومن الغني فيه ودخل الفاقة

يوما أظفاره قلم ومن الصحة فيه ودخل العلة منه خرجت
قلم ومن العافية فيه ودخلت المرض منه خرج الثلثاءا

 ودخل]  والخوف[ الوسواس منه خرج الربعاءا يوما أظفاره
منه خرج الخميس يوما أظفاره قلم ومن والصحة المن فيه

الجمعة يوما أظفاره قلم ومن العافية فيه ودخلت الجذاما
. الذنوب منه وخرج الرحمة فيه دخلت

الله فقبح ومجاهيل  وضاعان: إسناده في موضوع هو 
. الركيكة وكلماتهم الساقطة ألفاظهم وقبح الكذابين

قص كيفية في يثبت لم: المقاصد في السخاوي قال 

يعزى وما النبي عن شيءا له يوما تعيين في ول الظفار
. فباطل عنه الله رضي لعلي فيها النظم من
الله طول الدنيا دار في شاربه طول  من: حديث _ 11

شاربه على شعرةا بكل عليه وسلط القيامة يوما ندامته
ول دعوةا له تستجاب ل الحال ذلك على مات فإن شيطانان

.  إلخ_  رحمة عليه تنزل
. ومجاهيل اع: وض إسناده في موضوع هو
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ليلة كل في بالمشط ولحيته رأسه سرح  من: حديث _ 12
. عمره في وزيد البلءا أنواع من عوفي

.  موضوع: وقال ًمرفوعا كعب بن أبي عن حبان ابن رواه 
 بمرةا[  منكر: وقال أصبهان تاريخ في نعيم أبو أخرجه وقد 
.  موضوع: وقال مالك غرائب في الدارقطني  وأخرجه]
ركبه ًقائما امتشط من ًمرفوعا عائشة عن عدي ابن وروى 

. موضوع وهو الدين
على أدمن من ًمرفوعا عباس ابن عن حبان ابن وروى 

.  موضوع: وقال البلءا من عوفي بالمشط حاجبه
من ولكن لحيته طول من أحدكم يأخذ  ل: الخطيب وروى 

البلدي الهيثم بن إبراهيم وهو كذاب: إسناده وفي الصدغين
. ) 364(  والخطيب الدارقطني  وثقه: الميزان في وقال

أو جنب وهو رأسه الرجل يحلق أن  النهي: حديث _ 13
. جنب وهو ًحاجبا ينتف أو ًظفرا يقلم

. بمرةا  منكر: عساكر ابن قال 
. لحيته وتسريح رأسه دهن من يكثر  كان: حديث _ 14

. ضعيف هو 
ول سفر في ل المشط يفارقه ل  كان: حديث وكذا _ 15
. حضر في

. السخاوي قال كما ضعيف 
. مرتين يوما كل لحيته يسرح كان حديث في وقال

من فيه ما يخفي ول الحياءا في الغزالي إل ذكره من أر لم
. لها أصل ل التي الحاديث

ًنباتا أسرع فإنه السابع يوما أولدكم  اختنوا: حديث _ 16
. للقلب وأروح للحم

. موضوع 
. النكاح وأعلنوا الختان  اخفوا: حديث _ 17

. شواهد له 
أربعين القلف بول من لينجس الحجر  إن: حديث _ 18

. صباحا
. موضوع 
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القضاء  كتاب

. الجماعة على حكمي الواحد على  حكمي: حديث _ 1
.  انتهى. له أصل  ل: البيضاوي تخريج في العراقي قال 
به  واستدلوا. الصولية كتبهم في الصول أهل ذكره وقد 

. فأخطأوا
كمبايعتي لمرأةا مبايعتي  إنما: أصل له مما معناه وفي 

. الترمذي في وهو امرأةا لمائة
. بالظاهر نحكم  نحن: حديث _ 2

. له أصل ول الصول أهل به يحتج

علينا ظاهرك  كان: بدر يوما للعباس : قوله معناه وفي 
.

كاذب أنه يعلم وهو أخاه يستحلف أن أراد  من: حديث _ 3
. الجنة له وجبت يحلفه أن الله فأجل

. موضوعاته في طاهر ابن وأورده المقاصد في ذكره 
الحقوقا بهم يستخرج الله فإن الشهود  أكرموا: حديث _ 4

. بهم ويدفع
. موضوع بأنه الصغاني صرح 

مع والقضاةا النبياءا مع يحشرون  العلماءا: حديث _ 5
. السلطين

. ) 365(   موضوع هو
عبدتك وسيدي  إلهي: فقال الله إلى حجر عج:  حديث _ 6

ترضى  أما: فقال كنيف أس في جعلتني ثم سنه وكذا كذا
. القضاةا مجالس عن بك عدلت أن

شك  ل: قلت منكر  حديث] هذا: تماما قال[ الذيل في قال 
 . )366(  مختلق موضوع أنه في

الله إلى المنتنة البقاع شكاية حديث  وهكذا: حديث _ 7
. منك أنتن القضاةا فموضع  اسكتي: فقال تعالى

. موضوع 
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الحدوأد  كتاب

. الحدود إل عثراتهم الهيئات ذوي  أقيلوا: حديث _ 1
 . )367(    موضوع: المصابيح في قال

انتهكت فإذا العرش بقائمة معلق  الطابع: حديث _ 2
. فيها بما القلوب على وطبع الطابع الله أرسل الحرمات

.  منكر: وقال المختصر في ذكره 
. ارتدت إذا المرأةا تقتلوا  ل: حديث _ 3
.  وضاع: إسناده في 

تعف وعفوا نسائكم لذةا فيذهب تزنوا  ل: حديث _ 4
. نساؤهم فزنت زنوا فلن بني إن نساؤكم

( الحاكم عند شاهد  وله )368(  يصح  ل: ىءااللل في قال
في ابتلى إل الزنا على فأدمن قط عبد ىزن  ما : )369
. أهله

. كذاب:  إسناده وفي 
نساؤكم تعف وعفوا أبناؤكم تبركم آباءاكم  بروا: لفظ وفي 
.

 . )370(   كذاب: إسناده في
في الله أحرقه نصرانية أو بيهودية زنى  من: حديث _ 5

. قبره
. موضوع  باطل: زرعة أبو قال

شحمة أبا يكنى له ولد على الحد أقاما عمر  إن: حديث _ 6
. طويلة قصة في موته بعد

. موضوع 
أبا ويكنى عمر أولد من الوسط عبدالرحمن أن روى وقد 

بن عمرو إلى فجاءا ًنبيذا فشرب بمصر ًغازيا كان شحمة
أبي أخبر  إني: فقال فامتنع الحد علي  أقم: وقال العاص

يلومه عمر إليه فكتب داره في الحد فضربه عليه قدمت إذا
على قدما فلما ؟ بالمسلمين تفعل ما به فعلت  أل: فقال
. فمات مرض أنه فاتفق ضربه عمر

. داره بحيطان ولو به زني زنى  من: حديث _ 7
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 . )371(  به يوثق ل من  فيه: الذيل في قال
ستمائة فقد إل زنى في ًدرهما عبد أنفق  ما: حديث _ 8

. ًوجها لها يعرف ل درهم
.  كذاب: إسناده في 

صورةا في القيامة يوما يحشرون الزنى  أولد: حديث _ 9
. والخنازير القردةا

. موضوع هو
ولد ول مرتد ول منان ول عاقا الجنة يدخل  ل: حديث _ 10

. محرما ذات أتى من ول زنى
. له أصل ل 
من شيءا ول زنى ولد الجنة يدخل  ل: ألفاظه بعض وفي 

. آباءا سبعة إلى نسله
. زنية ولد الجنة يدخل  ل: لفظ وفي 
. موضوع  انه: الجوزي ابن زعم 

زنى على مصر ول خمر مدمن الجنة يدخل  ل: حديث _ 11
.  إلخ_  ديوث ول قتات ول

. مرضوع هو 
وقال العرش اهتز َالذكر ُالذكر عل  إذا: حديث _ 12

. نبتلعه مرنا  الرض: وقالت نحصبه مرنا رب يا السموات
. موضوع هو 

قبره في مسخ يتب ولم مات إذا  اللوطي: حديث _ 13
. ًخنزيرا

. له أصل ل 
الله حول مرات سبع دبره في أتي من: حديث _ 14

. دبره إلى قبله من شهوته
. موضوع هو
. دبره من مكن امرىءا من حياءا أقل امرؤ  ل: حديث _ 15

. باطل هو 
صافحه فإن الله لعنه لشهوةا ًغلما قبل  من: حديث _ 16

بسياط ضرب لشهوةا عانقه فإن صلةا منه يقبل لم لشهوةا
. النار الله أدخله به فسق فإن جهنم نار من

. موضوع هو 
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فما فاقتلوه ورسوله الله محارب  اللص: حديث _ 17
. فعلي إثم من أصابكم

. موضوع هو 
من بسياط القيامة يوما له حد ًذميا قذف  من: حديث _ 18
. نار

.  وضاع: إسناده في 
إلى الذمة أهل وحد المماليك حد أخر الله  إن: حديث _ 19
. القيامة يوما

. له أصل ل 
. أشرك  فقد]  الخمر[ شرب  من: حديث _ 20

. متروك:  إسناده في 
 _ حديث : من نظر إلى امرأةا فأعجبته ، فرفع رأسه21

إلى السماءا ، لم يرجع إليه حتى يغفر له . 
في إسناده : كذاب . 

ًا ،22   _ حديث : من نظر إلى عورةا أخيه المسلم متعمد
ًا .  لم يقبل الله صلته أربعين يوم

في إسناده : كذاب . 
  _ حديث : ل تجالسوا أولد الغنياءا فإن فتنتهم أشد23

من فتنة العذارى . 
وروى : ل تملؤا أعينكم من أبناءا الملوك ، فإن لهم فتنة

أشد من فتنة النساءا . 
وهو موضوع . 

وفي لفظ : ل تجالسوا أبناءا الملوك ، فإن النفس تشتاقا
إليهم مال تشتاقا إلى الجوارى العواتق . 

وفي إسناده : كذاب . 
  _ حديث : ما من رجل يدخل بصره في منزل قوما إل24

قال له الملك الموكل به : أف لك آذيت وعصيت ، ثم
يوقد النار عليه إليه يوما القيامة . 

وفي إسناده : كذاب . 
  _ حديث : قدما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم25

وفد عبد القيس ، وفيهم غلما ظاهر الوضاءاةا فأجلسه
النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف ظهره . 
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وقال : كان خطيئة داود النظر . 
ل أصل له . وفي إسناده : مجاهيل . 

أما رأي لهم فليس العشق أهل تستشيروا  ل: حديث _ 26
. مسلوبة وعقولهم محترقة قلوبهم إن

. موضوع هو 
من عينه الله مل الحراما من عينه مل  من: حديث _ 27

. جهنم جمر
. له أصل ل 

. ملعون فهو بالشطرنج لعب  من: حديث _ 28
. يصح ل 

لحم من كالكل بالشطرنج  اللعب: حديث وكذلك _ 29
في يده كالغامس الشطرنج يلعب من إلى والناظر الخنزير

. الخنزير لحم
.  وضاع: إسناده في 

ًشركا قارف فقد بالشطرنج لعب  من: حديث وكذلك _ 30
. شي الباب هذا في يثبت ولم  كذاب: إسناده  في.

الجهاد كتاب
وأالظلمة     الئمة في وأرد وأمإا

غفر الله سبيل في به ليجاهد ًمغفرا اتخذ  من: حديث _ 1
اتخذ ومن القيامة يوما وجهه الله بيض بيضة اتخذ ومن له

. القيامة يوما النار من ًسترا له كانت ًدرعا
الخطيب قال ًمرفوعا البصري الحسن عن الخطيب رواه 
. إرساله مع ًجدا منكر:

داما ما الغازي على تصلي الملئكة تزال  ل: حديث _ 2
. عنقه في سيفه حمائل

بن يحيى:  إسناده وفي ًمرفوعا أنس عن الخطيب رواه 
. كذاب القرشي عنبسة
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صلته على تفضل سيفه ًمتقلدا الرجل  صلةا: حديث _ 3
. ضعف سبعمائة متقلد غير

بن  ضرار: إسناده وفي ًمرفوعا علي عن الخطيب رواه 
. متروك وهو عمرو

على فليرابط النار نفسه على خاف  من: حديث _ 4
. ًيوما أربعين الساحل

 كذاب: إسناده وفي ًمرفوعا هريرةا أبي عن حبان ابن رواه 
.

عنه الله خفف الله سبيل في ًيوما صاما  من: حديث _ 5
. سنة عشرين القيامة يوما وقود من

. ً مرفوعا عباس ابن عن الخطيب رواه 
. موضوع وهو 

صخرةا كانت الله سبيل في تكبيرةا كبر  من: حديث _ 6
.  إلخ_  السبع السموات من أثقل ميزانه في

. له أصل  ل: وقال ًمرفوعا عمر ابن عن حبان ابن رواه
. شهيد  المسافر: حديث _ 7

كذب      .   :   إسناده وأفي ًا مإرفوع جابر عن عدي ابن روأاه
. وفي شهادةا الغريب ً: موت مرفوعا عباس ابن عن وروى

. وفي والطبراني  ماجة ابن رواه وقد : متروكان إسناده
ادعى من دعوى تدفع طرقا . وله ضعف  ماجة ابن إسناد
 .  )372(  وضعه

الجنوب لريح قال ألخلق يخلق أن الله أراد : لما  _ حديث8
ًا منك خالق : إني ًا أجعله خلق على مذلة لوليائي عز

.  _ إلخ أعدائي
ًا على عن الحاكم رواه : له . وقيل موضوع .قيل مرفوع

  . )373(  شواهد

.  الرض في ورمحه الله ظل السلطان : إنما  _ حديث9
.  ) 374(  الديلمي إلى . وعزاه المقاصد في ذكره

منه ينتقم ثم ، به ينتقم الرض في الله عدل : الظالم وروى
 .
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ًا المقاصد في ذكره  .  )375(  أيض
.  عليكم يؤمر أو ؛ عليكم يولى تكونوا : كما  _ حديث10 

.  : انقطاع . وفيه : وضاع إسناده في
.  ملوكهم دين على : الناس  _ حديث11
ًا أعرفه : ل المقاصد في قال .  حديث

ًا الطبراني وروى الله يبعثه ملكا زمان لكل : إن مرفوع
.  أهله قلوب على
ًا عليهم بعث صلحهم أراد فإذا إهلكهم أراد وإذا ، مصلح
.  مترفيهم فيهم بعث
ًا يخلق أن الله أراد : إذا  _ حديث12 مسح للخلفة خلق

، هريرةا أبي عن : روى الوجيز في . قال بيمينه ناصيته
في الحاكم أخرجه . وقد الكل وأعل ، وكعب ، وأنس

. ) 376(  عباس ابن عن  المستدرك
. فمن جورةا أمراءا الزمان آخر في : سيكون  _ حديث13

.  ينهاهم ول يأمرهم فل وسفهم سوطهم خاف
.  : كذاب إسناده في

الميرفيه يكون زمان كان إذا بكم : كيف  _ حديث14 
والتاجر ، المعط كالذئب فيه والحاكم ، السود كالسد
.  _ إلخ كالشاةا والمؤمن ، الهرار كالكلب

.  : باطل الميزان في قال
أدخله الله . فإن الولةا تلعن : ل هريرةا أبا : يا  _ حديث15
.  ولتهم بلعنهم جهنم أمة

.  وضاع إسناده وفي
يعصى أن أحب . فقد بالبقاءا لظالم دعا : من  _ حديث16
أرضه.  في الله
في وقال ، البصري الحسن قول من : هو الللىءا في قال

.  الحسن قول من إل نجده : لم المختصر
هدما على أعان . فقد بدعة صاحب وقر : من  _ حديث17

.  السلما
.  : موضوع الجوزي ابن وقال ، : ضعيف إسناده

ًا عندي لفاجر تجعل ل : اللهم  _ حديث18 .  يد
.  ضعيف بإسناد والديلمي ، مردويه ابن رواه
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يكافئه حتى الظالم على ليدعو المظلوما : إن  _ حديث19 
.  فضله عنده للظالم يبقى ثم ،

.  يوجد : لم المختصر في قال
دعا : من مرفوعا عائشة عن وغيره الترمذي أخرجه وقد
.  ظلمه من على
.  انتصر فقد
من أكثر ليكونوا لم ما للمظلومين : يستحاب  _ حديث20

.  الظالمين
.  لهم يستجاب فل منهم أكثر كانوا فإذا
.  : وضاع إسناده وفي
ًا أعان : من  _ حديث21 .  عليه الله سلطه ظالم

.  بالوضع متهم إسناده وفي
يجد ل من ظلم من على الله غضب : اشتد  _ حديث22

ًا .  الله غير ناصر
. : كذاب إسناده في
ًا الكعبة : لهدما  _ حديث23 ًا حجر من الله على أهون حجر
. المسلم قتل
مرفوع معناه . ولكن عليه أقف : لم المقاصد في قال

ًا آذى : من بلفظ  هدما )377(  فكأنما حق بغير مسلم
. الله بيت
ُدك جبل على جبل بغى : لو  _ حديث24 . الباغي ل
ًا : روى المقاصد في قال ًا عباس ابن على موقوف ومرفوع

. أصح والموقوف ،
. بشرارها : أمتي  _ حديث25
الدين هذا يؤيد الله : إن ويؤيده ، : مجهولن إسناده في

. الفاجر بالرجل
. صدقة له فهو عرضه المرءا به َوقى ما  _ حديث26
. : ضعيف المختصر في قال
ًا ترى أن أوشك ، مدةا بك طالت : إن  _ حديث27 قوم

مثل أيديهم في ، لعنته في ويروحون الله سخط في يغدون
. البقر أذناب

. الموضوعات في الجوزي ابن عده قد
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شديدةا غفلة . وهذه مسلم صحيح في : هو حجر ابن قال
. الجوزي ابن من
ًا فيها فرأيت الجنة : دخلت  _ حديث28 أذئب . فقلت  ذئب
؟  الجنة في

. شرطى ابن أكلت : إني فقال
. موضوع

ِوزةا  _ حديث29 ، الظلمة وأعوان ، والشرط ،( * )  : الجل
.  النار كلب

. يصح ل
في وسبعة ، المم في عشر : اثنا : الفراعنة  _ حديث30

. أمتي
. موضوع هو
. القيامة يوما خصمه فأنا ذميا آذى : من  _ حديث31
. طرقا : له العراقي وقال ، : موضوع قيل
ً : إن  _ حديث32 الله فمسخه باليمن عشارا كان سهيل

ًا . ترون حيث . فجعله شهاب
. ) 378(  موضوع ل : ضعيف وقيل ، : موضوع قيل
. فاقتلوه عشاًرا لقيتم : إن  _ حديث33
. موضوع هو

ذاهب لهيعة ابن وفيه ، أحمد : أخرجه الللئ في قال
وأخرجه ، مجاهيل إسناده : في الوجيز في وقال ، الحديث
مسلم له أخرج لهيعة . وابن والطبراني تاريخه في البخاري

: السيوطي . قال معرفون رجاله وسائر ) 379( 
 . ) 380(  حسن أنه والصواب

. العشار _ يعني مكس صاحب الجنة يدخل : ل وروى 
. خزيمة ابن وصححه ، وأحمد ، داود أبو أخرجه

لم فمن ، ذئاب فيه زمان الناس على : يأتي  _ حديث34
ًا يكن . الذئاب أكلته ذئب
: إسناده . وفي المقاصد صاحب وذكره ، الطبراني رواه

. متروك
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 كتاب
المريض وأعيادة وأالطب وأالزهد الدب

يلومن فل عقله . فاختلس العصر بعد ناما : من  حديث– 1
. نفسه إل

ًا عائشة عن حبان ابن رواه بن : خالد إسناده . وفي مرفوع
. . كذاب القاسم

الله عبد حديث : من أخرى طريق من عدي ابن رواه وقد 
وأخرجه ، ضعف . وفيه لهيعة : ابن إسناده . وفي عمرو بن
المذكور . وخالد آخر بإسناد عائشة حديث من السني ابن
موضوع الحديث أن فدعوى ، ) 381(  معين ابن وثقه قد

 . )  382(  مجازفة
، شيءا فأصابه بيته باب أسكفة على ناما : من  حديث– 2

. نفسه إل يلومن فل
. موضوعة نسخة من هو
الرؤيا تقص أن وسلم وآله عليه الله صلى : نهيه  _ حديث3

. النساءا على
. له أصل : ل العقيلي قال

عبرت . فإذا تعبر لم ما طائر رجل على : الرؤيا  _ حديث4
. وقعت
فل ، وصححه الترمذي أخرجه . وقد المقاصد في ذكره
. طاهر ابن فعل : كما الموضوعات كتاب في لذكره وجه

في شربه من ، اليمان محض اللبن : شرب  _ حديث5
. والفطرةا اليمان على فهو منامه

. ومجروحان : كذاب إسناده في
. الشمس تطلع حتى الرؤيا تقص أن النهي  _ حديث6

. يعرف ل ومن يكذب : من إسناده في
. العصر بعد يكتب فل حبيبتيه أكرما : من  _ حديث7

. المرفوع في : ليس المقاصد في قال
النظر ، البصر في يزيد الخضرةا إلى : النظر  _ حديث8

. البصر في يزيد الحسناءا المرأةا إلى
. : موضوع الصنعاني قال
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وإلى ، الخضرةا إلى : النظر البصر يجلين : ثلثة  _ حديث9
. الحسن الوجه وإلى ، الجاري الماءا

 )383(  أخرى طرقا من روى . وقد : كذاب إسناده في
الترج وإلى الخضرةا إلى : النظر الطعمة في تقدما وقد

. الحمر الحماما وإلى
. فإن السود والحدقا الملح بالوجوه : عليكم  _ حديث10
ًا يعذب أن يستحيي الله ًا وجه . مليح

ًا أنس عن عدي ابن رواه . في موضوع . وهو مرفوع
. : وضاع إسناده

لحمه فأطعم وخلقه رجل ُخلق الله حسن : ما  _ حديث11
. النار
بأنه ورد ، بشيءا : ليس قيل ، علي بن : عاصم إسناده في

 . )384(  الناس ووثقه صحيحه في البخاري له أخرج
: مقال إسنادهما . وفي وأنس هريرةا أبي حديث من وروى

ًا يكن لم إذا  فالحديث )385(  وليس ضعيف . فهو حسن
. ) 386 ( بموضوع

ًا إلّي بعثتم : إذا  _ حديث12 ، الوجه حسن فابعثوا بريد
. السم حسن

ًا هريرةا أبي عن والطبراني العقيلي رواه  . مرفوع
بأنه ورد ، بشيءا : وليس . قيل راشد بن : عمر إسناده في
. ) 387(  جماعة وثقة قد

كما ، صحيح بإسناد البزار عند بريدةا حديث من روى وقد
 . )388(  الزوائد مجمع في الهيثمي قال

ًا علي عن النجار ابن ورواه حوائجكم : اطلبوا بلفظ مرفوع
( طرقا . وله _ إلخ بريدا إلى بعثتم فإذا ، الوجوه ِصباح عند

389( . 
ًا الله آتاه : من  _ حديث13 ًا وجه ًا واسما حسن وجعله حسن
. خلقه من الله صفوةا من فهو شائن غير موضع في
في الحديث هذا ذكر وسيأتي ، متروك هو : من إسناده في

.  فراجعه هنا مما بأبسط تعالى الله شاءا إن الخاتمة
السماءا أهل وكلما ، بالعربية الجنة أهل : كلما  _ حديث14

. بالعربية الموقف أهل وكلما ،
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ًا عمر ابن عن حبان ابن رواه . موضوع . وهو مرفوع
، حسبه في زادت بالفارسية تكلم : من  _ حديث15

. مروءاته من ونقصت
ًا أنس عن عدي ابن رواه . موضوع : إنه . قيل مرفوع
منكر . وهو الرقي زيد بن طلحة به : تفرد الدارقطني قال

. ) 390(  الحديث
. فقال الذهبي وتعقبه ، المستدرك في الحاكم أخرجه وقد

ٍه وإسناده ، بصحيح : ليس عمر ابن عن شاهد وله ، بمرةا وا
ًا يتكلمن فل بالعربية يتكلم أن منكم أحسن : من مرفوع

إسناده . وفي الحاكم . رواه النفاقا يورث فإنه ، بالفارسية
. معين ابن : كذبه الذهبي . قال هارون بن : عمر

عليه وأثنى الله فحمد الهلل رأى عبد من : ما  _ حديث16
العين وجع من ) الله ( ؟ أعفاه إل مرات سبع الحمد وقرأ ،

. الشهر ذلك
ًا أنس عن الخطيب رواه . : وضاع إسناده وفي مرفوع
إذا وسلم وآله عليه الله صلى النبي كان  _ حديث17

ًا يده في ربط ينساها أن الحاجة من أشفق  ليذكرها خيط
ًا عمر ابن عن الدارقطني رواه : إسناده . وفي مرفوع

.  العلى عبد بن سالم
.  عليه يتابع ول ، به إل يعرف : ل العقيلي قال
ًا السقع بن واثلة عن الدارقطني روى وقد ، نحوه مرفوع

ًا خديج بن رافع عن رواه وكذلك ابن رواه وكذلك ، مرفوع
ًا أنس عن شاهين وابن ، عدي منها لشيءا أصل ول مرفوع

 .
هو وقل ، لله : الحمد . فقرأ منزله أتى : من  _ حديث18
يفيض حتى بيته خير وكثر ، الفقر عنه الله نفى ، أحد الله

.  جيرانه على
. يصح : ل . قيل مرفوعا هريرةا أبي عن الدارقطني رواه
.  بشيءا وليس ، سالم ابن محمد به تفرد
( بوضع يتهم . ولم الترمذي رجال من : هو الللىءا في قال

عن الشعب في البيهقي . رواه شاهد  : وللحديث )391
.   )392(  عباس ابن
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أو عطسة وأسمع ، تجشأ أو عطس : من  _ حديث19
عنه الله صرف ، حال كل على لله : الحمد فقال جشاءا

.  الجذاما أهونها داءا سبعين
ًا عمر ابن عن الخطيب رواه : متروك إسناده . وفي مرفوع

.  الفهري مروان بن كثير ابن محمد وهو ،
ًا على عن روى وقد : . فقال العبد عطس : إذا مرفوع

وجع ول ، الذنين وجع يصبه لم ، حال كل على لله الحمد
.   الضرس

.   )393(  فوائده في الخلعي ذكره
رضي علي إلى بإسناده المصنف في شيبة أبي ابن وروى

لله الحمد يسمعها عطسة كل عند قال : من قال عنه الله
الضرس وجع يجد لم كان ما ، حال كل على العالمين رب
.  ) 394(  الذن ول

عطس رجل : أن النصاري أيوب أبي عن الخطيب وروى
إلى رجل فسبقه وسلم وآله عليه الله صلى النبي عند

يذكر : من وسلم وآله عليه الله صلى النبي . فقال الحمد
الداءا وجع من عوفى ، تعالى الله محامد إلى العاطس
.  والدبيله

.  ومتروك : وضاع إسناده وفي
ًا عباس ابن عن عساكر ابن ورواه سبق : من مرفوع

فيه ير ولم ، الخاصرةا وجع الله وقاه ، بالحمد العاطس
ًا  .  )395(  الدنيا من يخرج حتى مكروه
( مرفوعا على عن الوسط في الطبراني نحوه وأخرج
396(  . 
ًا السقع بن واثلة عن الترمذي الحكيم ورواه ( مرفوع
397(  . 

: وليقل علي فليصل أحدكم أذن طنت : إذا  _ حديث20
.  ذكرني من بخير الله ذكر

( موضوع : هو . قيل مرفوعا رافع أبي عن العقيلي رواه
398(  . 

، والليلة اليوما عمل في السني : ابن نحوه أخرجه وقد
.  ) 399(  الخلقا مكارما في والخرائطي
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ًا حدث : من  _ حديث21 .  حق فهو عنده فعطس حديث
ًا هريرةا أبي عن شاهين ابن رواه ، باطل : هو . قيل مرفوع
 )400 ( بشيءا وليس ، يحيى ابن معاوية به تفرد
يعلي وأبو ، الترمذي الحكيم أخرجه : قلت الللىءا في قال

شعب في والبيهقي ، الوسط في والطبراني ، عدي وابن ،
.  المذكور معاوية طريق من ، اليمان

، )401(  مرفوعا أنس عن : الطبراني نحوه روى وقد
 . )402(  النووي هريرةا أبي حديث حسن وقد
في وضعه ، الله أسماءا من اسم السلما : إن  _ حديث22

ًا ديننا لهل تحية الرض .  ذمتنا لهل وأمان
.  مرفوعا هريرةا أبي عن الطبراني رواه
أمامه أبي حديث من روى . وقد : كذاب إسناده وفي

 .)403(  الللىءا في قال كما وغيرهم مسعود وابن وأنس
مائة عليهما نزلت المؤمن المؤمن صافح : إذا  _ حديث23

.  لقاءا وأحسنهما لبشهما وتسعون تسعة ، رحمة
ًا هريرةا أبي عن الخطيب رواه : إسناده وفي ، مرفوع

البيهقي . ورواه وضاع وهو ، الشناني الله عبد بن محمد
)404( مرفوعا عمر عن الشعب في
: . فقال عطسه يعطس مسلم من : ما  _ حديث24

عز الله يحمد ملكا عطاسه من الله خلق إل ، لله الحمد
.  القيامة يوما إلى وجل
.  بالوضع : متهم إسناده في
، والطيرةا ، : الظن أحد منهم ينجو ل : ثلث  _ حديث25

.  والحسد
.  ضعف : فيه المقاصد في قال
ًا أعطاني الله : إن  _ حديث26 في : الكوثر له يقال نهر

.  خريره سمع إل أذنيه في إصبعه أحد يدخل ل الجنة
.  المقاصد في ذكره

وإنما ، المشط كأسنان سواءا : الناس  _ حديث27
ويكسوه يرفده ، بأخيه كثير والمرءا ، بالعافية يتفاضلون

.  له ترى ما مثل لك يرى ل من صحبة في خير ول ، ويحمله
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سليمان : وضعه . وقال ً مرفوعا أنس عن عدي ابن رواه
. أخرجه آخر طريق : له ألللىءا في . وقال عمر بن

سهل حديث من . فذكرها مسنده في سفيان بن الحسن
. ) 405(  سعد بن
في الله رضوان من طوقا الحسن الخلق إن  _ حديث28

، الله رحمه من سلسلة إلى مشدود , والطوقا صاحبه عنق
حيثما ، الجنة أبواب من حلقة إلى مشدودةا والسلسلة

وأن ، نفسها إلى السلسلة جرته الحسن الخلق ذهب
مشدودةا والسلسة ، الله سخط من طوقا السيءا الخلق

جرته السيءا الخلق ذهب حيثما ، النار أبواب من حلقة إلى
.  نفسها إلى السلسلة

. البلخي الحسن بن محمد بن الرحمن : عبد إسناده في
.  وضاع

. إليهم كتبوا إذا بكبارهم يبدؤن العجم : إن  _ حديث29
.  بنفسه فليبدأ أحدكم كتب فإذا
ًا هريرةا أبي عن العقيلي رواه وفي ، موضوع وهو ، مرفوع

. القشيري الرحمن عبد بن : محمد وهو ، : مجهول إسناده
: بلفظ أخرى طريق من الوسط في الطبراني رواه وقد
فليترب كتب وإذا ، بنفسه فليبدأ إنسان إلى أحدكم كتب إذا

 .)406(  أنجح فهو كتابه
ًا الطبراني ورواه ( بشير بن النعمان عن الكبير في أيض
407( . 

الحضرمي بن العلءا : أن شيبة أبي وابن ، داود أبو روى وقد
، البحرين على وسلم وآله عليه الله صلى النبي عامل كان

من المعلوما هو هذا , وكان بنفسه بدأ إليه كتب إذا وكان
 . )408(  بعدهم فمن الصحابة حال
.  السلما كرد ، حق الكتاب جواب رد  _ حديث30

ًا أنس عن عدي ابن رواه .  موضوع وهو ، مرفوع
: قال عباس ابن عن مصنفه في شيبة أبي ابن روى وقد
ًا علي الكتاب جواب لرى إني .  السلما كرد ، حق
ينظر فإنما إذنه بغير أخيه كتاب في نظر من  _ حديث31
.  النار في
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.  واهية طرقه
.  يعمله حتى يمت لم ، بذنب أخاه عير : من  _ حديث32
وجه فل ، وحسنه الترمذي أخرجه . وقد : كذاب إسناده في

. ) 409(  الموضوعات في لذكره
ًا بالغوغاءا : استوصوا  _ حديث33 يسدون فإنهم ، خير

.  الحريق ويطفئون ، الخنادقا ويحفرون ، البثوقا
ًا عمر ابن عن حبان ابن رواه . : موضوع وقال ، مرفوع
.  الذهلي الخليل بن محمد آفته
عير رجل أن فلو ، بالمنطق موكل : البلءا  _ حديث34

.  لرضعها كلبة برضاع
ًا هريرةا أبي عن الخطيب رواه موكل : البلءا بلفظ مرفوع

ًا أفعله ل والله ل لشيءا عبد قال . ما بالقول ترك إل ، أبد
.  : كذاب إسناده وفي منه بذلك وولع عمل كل الشيطان

 . )410(  اليمان شعب في البيهي رواه وقد
، الصلةا في وأنا أحدهما أو والدي أدركت : لو  _ حديث35

محمد : يا ينادي الكتاب فاتحة فيها قرأت وقد العشاءا صلةا
.  لجبته ،

.  معاذ بن يضس . آفته موضوع وهو
ينقطع فإنه ، للوالدين الدعاءا العبد ترك : إذا  _ حديث36
.  الدنيا في والرزقا الولد من

ًا أنس عن الحاكم رواه خالد بن : أحمد إسناده . في مرفوع
.  الجويباري

 . )411(  متهم
ًا له كان أمه عيني بين قبل : من  _ حديث37 النار من ستر

 .
ًا عباس عن عدي ابن رواه ًا منكر : إنه وقال ، مرفوع إسناد
ًا  . )412(  ومتن

أن يستطع فلم الموت حضره الذي : الشاب  _ حديث38
ًا . وكان الله إل إله : ل يقول الله رسول فدعاها ، لمه عاق
: ل الشاب , فقال عنه فرضيت وسلم وآله عليه الله صلى

.  الله إل إله
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ًا أوفى أبي بن الله عبد عن العقيلي رواه . وفي مرفوع
 . )413(  أخرى طرقا وله وكذاب : متروك إسناده

الجوار فإن ، تجاوروهم ول قرابتكم : صلوا  _ حديث39
.  الضغائن يورث
ًا موسى أبي عن العقيلي رواه : إسناده . وفي مرفوع

.  وضعيف مجهول
عليه الله صلى النبي إلى شكا الذي : الرجل  _ حديث40

. : نعم قال ؟ جيران : ألك . فقال له ثوب ل أنه وسلم وآله
ل أنه : ويعلم . قال : نعم قال ؟ ثوبان له أحد : فمنهم قال
؟ ثوبيه بأحد عليك يعود : ول . قال : نعم قال ؟ لك ثوب
.  بأخيك ذلك : ] ما . قال [ ل قال
.  : وضاع أسناده في
.  الحاجة أماما الهدية أحسن : ما  _ حديث41

وقال ، مرفوعا أنس عن مالك غرائب في الدارقطني رواه
. ) 414(  أخرى طرقا وله باطل : هو
شركاؤه . فجلساؤه بهدية أحدكم أتى : إذا  _ حديث42
.  فيها
ًا عباس ابن عن الخطيب رواه : إسناده وفي ، مرفوع

.  كذاب
. وكذلك طريقه غير من الحلية في نعيم أبو رواه وقد

 . )415(  صحيحه في البخاري وعلقه ، سننه في البيهقي
سبعين الله عند يعدل حراما من دانق : لرد  _ حديث43

.  حجة _ سبعين لفظ _ وفي حجة ألف
.  موضوع وهو
إذا حتى ، الجنة إلى بناس القيامة يوما : يؤثر  _ حديث44
ما إلى ونظروا ريحها واستنشقوا إليها ونظروا ، منها دنوا
لهم نصيب ل عنها اصرفوهم : أن نودوا ، لهلها الله أعد
.  _ إلخ بمثلها أحد رجع ما بحسرةا : فيرجعون فيها
ًا حاتم بن عدي عن سفيان بن الحسن رواه قال ، مرفوع
جنادةا : أبو إسناده . وفي له أصل ل : باطل حبان ابن

.  يضع ، المخارقا بن حصين
.  ) 416(  طريقه غير من الشعب في البيهقي رواه وقد
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، تعالى الله فليستغفر أخاه أحدكم اغتاب : إذا  _ حديث45
.   له كفارةا فإنها
ًا سعد بن سهل عن عدي ابن رواه : وضعه وقال ، مرفوع

.  عمرو بن سليمان
ًا أنس عن الدنيا أبي ابن رواه وقد : إسناده . وفي مرفوع

.  . متروك القرشي الرحمن عبد بن عنبسة
: إسناده . وقال طريقه من الشعب في البيهقي ورواه

على الحياءا تخريج في العراقي اقتصر . وكذلك ضعيف
.  تضعيفه

ًا عباس ابن عن الدارقطني ورواه به : تفرد . وقال مرفوع
.  ضعيف وهو ، اليلي عمر بن حفص

أحسن في بالتوبة جيءا ، القيامة يوما كان : إذا  _ حديث46
.  _ إلخ مؤمن إل ريحها يجد فل ، ريح وأطيب صورةا

ًا عمر عن نعيم أبو رواه .  موضوع وهو ، مرفوع
عبد بن : ثعلبة له يقال النصار من رجل : أن  _ حديث47

وآله عليه الله صلى النبي يخدما . وكان : أسلم الرحمن
ًا . وذكر وسلم ً حديث . وتوبته ذنبه في طويل
.  موضوع وهو ، نعيم أبو بطوله رواه
: لسامة قال وسلم وآله عليه الله صلى : أنه  _ حديث48

رسول : يا فقال ، دونها تختلج أن وإياك الجنة بطريق عليك
في : بالظمأ قال ؟ الطريق ذلك به يقطع ما أسرع : ما الله

.  _ إلخ الهواجر
. موضوع وهو ، زيد بن سعيد عن مطول الخطيب رواه

.  يعرفون ل إسناده رجال وأكثر
المقرين على يترحمون وملئكته الله : إن  _ حديث49

.  بالذنوب أنفسهم على
.  وضاع ، إبراهيم بن : بشر إسناده في
ثم ، إليه وأتوب الله : أستغفر العبد قال : إذا  _ حديث50
عاد ثم ، قالها ثم ، عاد ثم ، قالها ثم ، عاد ثم ، قالها ثم ، عاد

.  الكذابين من الرابعة في الله كتبه ،
.  . كذاب عيسى بن : الفضل إسناده في
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وقساوةا ، العين : جمود الشقاءا من : أربع  _ حديث51
.  المل وطول ، الدنيا على والحرص ، القلب

.  : وضاعان إسناده في
مدح لمن قاله ، الله عقرك الرجل : عقرت  _ حديث52

.  رجل
.  يوجد : لم المختصر في قال
، مرهف بسكين رجل إلى رجل مشى : لو  _ حديث53
ًا كان .  وجهه في عليه يثنى أن من له خير
.  يوجد : لم المختصر في قال
من وخرج ، جماعة في الفجر صلى : من  _ حديث54

ًا بعشرين فمر المسجد ذلك مات ثم ، عليهم فسلم نفس
.  له غفر اليوما

.  : كذاب إسناده في
، الجمعة من النصراف عند أخاه لقى : من  _ حديث55

إلى أديتموها فريضة فإنها ، ومنك منا الله : تقبل فليقل
.  ربكم

شغله كثر ومن ، شغله كثر شيئه كثر : من  _ حديث56
همه كثر ومن ، همه كثر حرصه اشتد ومن ، حرصه اشتد
.  ربه نسي
ًا عنه الله رضي علي عن الخطيب رواه : وقال ، مرفوع
وهو ، الصائغ محمد بن علي بروايته تفرد ، منكر حديث هذا

ًا ، ضعيف  .  )417(  مجهول وهو ، النسائي عن جد
: مالك غرائب في والدارقطني ، الميزان في الذهبي وقال

.  باطل إنه
يوما يود إل فقير ول غني أحد من منكم : ما  _ حديث57

ًا الدنيا من أوتي أنه القيامة .  قوت
ًا أنس عن حبان ابن رواه عن : نفيع إسناده وفي ، مرفوع
.  متروك . ونفيع أنس
وابن ، مسنده في أحمد : أخرجه . قلت الللىءا في قال

.  مسعود ابن عن شاهد . وله الطريق هذه من  ماجة
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وآله عليه الله صلى الله رسول : قال بلفظ الخطيب رواه
يأكل كان أنه القيامة يوما يتمنى وهو إل أحد من : ما وسلم

ًا الدنيا من  .  )418(  قوت
فل راض عنك وهو الله تلقى أن أردت : إذا  _ حديث58
ًا تخبأ .  سئلته شيئا تمنع ول ، رزقته شيئ
بن : عمر إسناده . وفي مرفوعا بلل عن الخطيب رواه

.  وضاع وهو ، راشد
عن والبزار ، مرفوعا مسعود ابن عن الطبراني روى وقد
ًا هريرةا أبي .  مرفوع
يا : أنفق لبلل قال وسلم وآله عليه الله صلى النبي أن

.  إقلل العرش ذي من تخش ول ، بلل
.  حسن : وإسناده زوائده في حجر ابن قال
قال وسلم وآله عليه الله صلى النبي : أن  _ حديث59

أحنى من ، إليك أحب والدنيا تفلح : كيف النصار من لرجل
.  ؟ عليك الناس

ًا جابر عن الخطيب رواه بن : داود إسناده . وفي مرفوع
.  فيه عليه والحمل ، الهمداني جندل بن سليمان

في الله من فليس الدنيا وهمه أصبح : من _ حديث60
.  شيءا
: إسحاقا إسناده . وفي ً مرفوعا حذيفة عن الخطيب رواه

.  وضاع وهو ، بشر بن
به عليه الذهبي واستدركه ، طريقه من الحاكم أخرجه وقد
 )419 (  .

ًا أن : لو  _ حديث61 إل عليه الله افترض ما جميع أدى عبد
ًا كان أنه ً فلنا إن أل ، القيامة يوما مناد : لنادى للدنيا محب

.  الله أبغض ما أحب
ًا جابر عن الخطيب رواه .  مرفوع
.  موضوع كذب حديث : هذا النقاش قال
ًا أصبح ، الدنيا على محزونا أصبح : من  _ حديث62 ساخط

يشكو فإنما به نزلت مصيبة يشكو أصبح ومن ، ربه على
ومن ، دينه ثلثا ذهب له فتضعضع غني على دخل ومن ، ربه
ًا الله آيات اتخذ ممن فهو النار فدخل القرآن قرأ .  هزؤ
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: إسناده . وفي مرفوعا مسعود ابن عن الخطيب رواه
من روى . وقد وضاع وهو ، الطايكاني القاسم بن محمد
 .  )420(  طرقا

 يصل )421(  المال يجمع ل فيمن خير : ل  _ حديث63
. ربه خلق عن به ويستغتى ، أمانته عن به ويؤدى ، رحمه به

بن : العلءا إسناده . وفي مرفوعا أنس عن حبان ابن رواه
( الشعب في البيهقي رواه . وقد وضاع وهو ، مسلمة

422 (  .
من أخدمي : أن الدنيا إلى الله : أوحى  _ حديث64

.  خدمك من وأتعبي ، خدمني
بن : الحسين إسناده . وفي مسعود ابن عن الخطيب رواه
.  البلخي داود

.  موضوع والحديث
عند ما طلب . فمن منازل ثلث على : الناس  _ حديث65
بشيءا يهتم لم ، فراشه والرض ، ظلله السماءا كانت الله
.  لله نفسه فرغ ، الدنيا أمر من
وذكر ، الثمر ويأكل يغرس ل وهو ، الخبز ويأكل يزرع ل فهو

ً حديثا .  طويل
وضعه : إنه . وقال مرفوعا عمر ابن عن حبان ابن رواه

 .  )423(  السكسكي عمر عن إبراهيم
وآثر شهوته فرد ، شهوةا اشتهى امرئ : أيما  _ حديث66

.  له غفر نفسه على
. موضوع وهو ، مرفوعا عمر ابن عن الدارقطني رواه

.  الواسطي خالد أبو ، خالد بن : عمرو به والمتهم
الله عند أعظم يعبد إله السماءا ظل تحت : ما  _ حديث67
.  متبع هوى من

.  موضوع . وهو مرفوعا أمامة أبي عن الخرائطي رواه
ًا الله لعن  _ حديث68 .  ماله أجل من لغني تواضع فقير

.  موضوع . وهو مرفوعا ذر أبي عن الزدي رواه
ول الغنياءا تخالطي فل بي اللحوقا سرك : إن  _ حديث69

.  ترقعيه حتى ثوبا تستبدلي
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: صالح إسناده . وفي مرفوعا عائشة عن عدي ابن رواه
.  متروك وهو ، حسان بن

، طريقه من الترمذي أخرجه : الحديث الللىءا في قال
 وأخرجه )424 ( بكذب متهما يكن لم لكن ، ضعيف وهو

في والطحاوي ، الشعب في والبيهقي ، وصححه الحاكم
 .  )425(  الثر مشكل

، المترفين يشرفون أقواما بال : ما  _ حديث70
_ هواهم وافق ما بالقرآن ويعملون ، بالعابدين ويستخفون

.  إلخ
: إسناده . وفي مرفوعا مسعود ابن عن الطبراني رواه
 .  )426(  متروك وهو ، الرفا يزيد بن عمر
، المساكين الجنة ومفتاح ، مفتاح أمة : لكل  _ حديث71

.  القيامة يوما الله جلساءا هم والفقراءا
حديث : هذا . وقال مرفوعا عمر ابن عن حبان ابن رواه

.  موضوع
في يقول كان وسلم وآله عليه الله صلى : أنه  _ حديث72

واحشرني ، مسكينا . وأمتني مسكينا احيني : اللهم دعائه
.  المساكين زمرةا في

: إسناده . وفي مرفوعا سعيد أبي عن الدارقطني رواه
والثاني ، متروك . والول المبارك أبي عن سنان بن يزيد

.  مجهول
أبي بن بكر أبي عن  ماجة ابن : أخرجه الللىءا في قال

عن الحمر خالد أبو : حدثنا قال سعيد ابن الله وعبد ، شيبة
أبو فيه قال سنان ابن : ويزيد قال ، به ، سنان بن يزيد
.)  427(  الصدقا : محله حاتم
ابن : أساءا الرافعي أحاديث تخريج في الزركشي وقال

يذكر : لم . وأقول الموضوعات في له بذكره الجوزي
.  المبارك أبي جهالة يدفع ما الللىءا صاحب

من سعيد أبي حديث من المستدرك في الحاكم أخرجه وقد
.  طريقهما غير

في البيهقي . ورواه الذهبي . وأقره السناد : صحيح وقال
. ) 428(  بنحوه حديثه من سننه
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.  أنس حديث من سننه في الترمذي ورواه
بن : الحارث ] يعني [ الحديث منكر : الحارث وقال

.  إسناده في المذكور النعمان
.  ) 429(  الوضع يقتضى ل : وهذا الللىءا في قال

ابن وأخرجه ، عبادةا حديث من فوائده في تماما وأخرجه
، سننه في والبيهقي والطبراني ، تاريخه في عساكر
الشيرازي  . ورواه )430(  وصححه المختارةا في والضياءا

.   )431(  عباس ابن حديث من اللقاب في
الترمذي : رواه الحديث هذا ، التلخيص في حجر ابن وقال

من  ماجة ابن . ورواه ضيف وإسناده ، أنس حديث من
.  أيضا ضعيف وهو ، سعيد أبي حديث

. عنه عطاءا حديث من المستدرك في أخرى طريق وله
.  الصامت بن عبادةا حديث من البيهقي ورواه

. الموضوعات في الحديث هذا . فذكر الجوزي ابن وأسرف
ًا رآه لما عليه أقدما وكأنه النبي عليها مات التي للحال مباين
ًا كان  لنه )432(  وسلم وآله عليه الله صلى . قال مكفي

يرجع التي المسكنة حال سأل أنه عندي : ووجهه البيهقي
.  . انتهى والتواضع الخبات إلى معناها

.  الفاقة بينهما فولد ، بالكسل الثواني : زوج  _ حديث73
ًا أنس عن الخطيب رواه ًا يصح ل ، مرفوع ( مرفوع
.  العاص بن عمرو قول من يعرف  وإنما )433

الجنة في وكيل له إل مؤمنة ول مؤمن من : ما  _ حديث74
له غرس سبح وإن ، القصور له بنى القرآن قرأ . فإذا

.  كف كف وإن ، الشجار
ًا أنس عن الحاكم رواه ( : وضاع إسناده . وفي مرفوع
434(  . 

.  سنة ستين عبدةا من خير ، ساعة : فكرةا  _ حديث75
ًا هريرةا أبي عن الشيخ أبو رواه : إسناده . وفي مرفوع

، الملطي نجيح بن وإسحاقا ، القرشي الله عبد بن عثمان
.  أحدهما به , والمتهم كذابان

 . )435(  آخر وجه من أنس حديث من الديلمي رواه وقد
ًا أربعين الدنيا في زهد : من  _ حديث76 ، العبادةا فيها وأخلص يوم

.  قلبه من الحكمة ينابيع لسانه على الله أجرى
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ًا موسى أبي عن عدي ابن رواه ، : منكر . وقال مرفوع
.  مجهول إسناده وفي

 )436(  مكحول عن مصنفه في شيبة أبي ابن ورواه
، وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول أن : بلغنا فقال

.  فذكره
 . )437(  عنه الله رضي ذر أبي حديث من الديلمي ورواه

.  الله بنور ينظر فإنه المؤمن فراسة : اتقوا  _ حديث77
ًا سعيد أبي عن عرفة ابن رواه بضضن : محمضضد إسضضناده . فضضي مرفوعضض
ًا ضعيف وهو ، الكوفي كثير .  جد
عمر ابن حديث من ، موضوعاته في القيم ابن ذكره وقد

.  متروكان فيه بإسناد
.  أمامة أبي حديث من الطبراني ورواه

 .  )438(  صحيح حسن : الحديث : قلت الللىءا في قال
.  تفسيره في جرير ابن . فأخرجه عمر ابن حديث أما

، تاريخه في البخاري : فأخرجه سعيد أبي حديث وأما
.  المذكور كثير بن محمد طريق غير من والترمذي

. الحسن شرط على إسناده : فإن أمامة أبي حديث وأما
حسن الحديث أن . وعندي الللىءا صاحب كلما معنى هذا

.  فل صحيح وأما لغيره
حديث من تفسيره في جرير ابن أخرجه : ما شواهد ومن

ًا جرير ابن أخرجه وما ، بنحوه ثوبان وابن ، والبزار أيض
( بنحوه أنس حديث من الطب في نعيم وأبو ، السني
439(  . 

. فالبدال خمسمائة قرن كل في أمتي : خيار  _ حديث78
مات كلما ، الربعون ول ينقصون الخمسمائة فل أربعون

.  مكانه الخمسمائة من الله أبدل رجل
يعرف ل : من إسناده وفي ، يصح : ل . قيل الطبراني رواه

 )440(  . 
من الرض تخلو : لن مرفوعا هريرةا أبي عن حبان ابن روى

وبهم ، يغاثون . بهم الرحمن خليل إبراهيم مثل ، ثلثين
.  يمطرون وبهم ، يرزقون

.  ) 441(  : وضاع إسناده وفي
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في لله : إن مرفوعا مسعود ابن عن الطبراني وروى
الخلق في ولله ، آدما قلب على قلوبهم ، ثلثمائة الخلق

سبعة الخلق في ولله ، موسى قلب على قلوبهم أربعون
قلوبهم خمسة الخلق في ولله ، إبراهيم قلب على قلوبهم

قلب على قلوبهم ثلثة الخلق في ولله ، جبريل قلب على
. إسرافيل قلب على قلبه واحد الخلق في ولله ، ميكائيل

باقي هكذا ثم ، الثلثة من مكانه الله أبدل الواحد مات فإذا
.  ) 442(  : مجاهيل إسناده . وفي _ إلخ العداد
ًا أنس عن عدي ابن وروى وعشرون اثنان : البدلءا مرفوع

نسخة من . وهو _ إلخ بالعراقا عشر وثمانية ، بالشاما
الطبراني أخرجها أنس عن طرقا  وله )443(  موضوعة
( والطبراني نعيم  وأبو )444(  عساكر وابن ، والخلل

445(  . 
علي حديث من البدال ذكر ورد : وقد الللىءا في قال

.  ) 446(  حسن وسنده عنه الله رضي
 )447(  حسن . وسنده الصامت بن [ عبادةا حديث ومن

. أخرجه عنه الله رضي مالك بن ] عوف حديث ومن ،
 .  )448(  الطبراني

الرحمن عبد أبو . أخرجه عنه الله رضي معاذ حديث ومن
.  ) 449(  الصوفية سنن كتاب في السلمي

الحكيم . أخرجه عنه الله رضي الدرداءا أبي حديث ومن
 .  )450(  الصول نوادر في الترمذي

. الضعفاءا في حبان ابن : أخرجه هريرةا أبي حديث ومن
 .  )451(  الولياءا كرامات في والخلل

ابن . أخرجه عنه الله رضي الخطاب بن عمر حديث ومن
 .  )452(  تاريخه في عساكر

الترمذي الحكيم . أخرجه عنه الله رضي حذيفة حديث ومن
 .  )453(  الصول نوادر في

 )454(  الزهد في أحمد أخرجه موقوفا عباس ابن وعن
.   موضوعاته في الفتى قال
 .  )455(  متواتر : هو قلت شئت وإن صحيح : هو قلت
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المسلم أخاه ينشط أن أحدكم على : ما  _ حديث79
، صائم : أنا يقول والحج والجهاد والصدقة والصياما بالصلةا

فريضة أديت . وقد حاج وأنا ، وكذا كذا الليل أقوما وأنا
وينشطه أخاه ويرغب ، الله سبيل في مجاهد وأنا ، السلما

.  لذلك
ًا أنس عن شاهين ابن رواه .  موضوع وهو ، مرفوع
من أشد بالعمل التحدث من نتخوف : إنا  _ حديث80

الرجل : إن قال ؟ ذلك . كيف الله رسول : يا . قيل العمل
من نسخ الناس به حدث . فإذا السر في يعمله أمتي من

، الرياءا إلى العلنية من نسخ به أعجب فإذا ، العلنية السر
.  أعمالكم تبطلوا ول الله فاتقوا ، فيبطل

ًا أنس عن الخطيب رواه .  كذاب إسناده . وفي مرفوع
عن الشعب في البيهقي أخرجه شاهد : له الللىءا في قال
وآله عليه الله صلى الله رسول : قال قال الدرداءا أبي

 .  )456(  الديلمي : رواه : وكذا  نحوه . فذكر وسلم
يخلق أن [ قبل أملك سبعة خلق الله : إن  _ حديث81

رفعت إذا الحفظة أن ذكر _ ثم ملكا سماءا ] لكل السموات
سماءا في الذي وهو ، السبعة من الول قال العبد عمل
الله غفر : ل وقل صاحبه وجه العمل بهذا : اضرب الدنيا

عمله أدع لم الناس اغتاب من ، الغيبة صاحب ملك أنا لك
ًا . وذكر غيري إلى يتجاوزني طويل.  حديث

ًا معاذ عن الحاكم رواه .  موضوع وهو ، مرفوع
.  بأعمالك تلقوني ول ، بنياتكم : لقوني  حديث– 82
.  : موضوع تيمية ابن قال
.  عمله من خير المؤمن : نية  _ حديث83
. ضعيف : إسناده البيهقي وقال ، يصح : ل دحية ابن قال
.  شواهد وله
.  له ذنب ل كمن الذنب من : التائب  _ حديث84
.  ثقات إسناده : رجال المقاصد في قال
.  لشواهده شيخنا حسنه وقد
.  المقربين سيئات البرار : حسنات  _ حديث85
.  الخراز سعيد أبي كلما من : هو الذيل في قال
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.  ترجمته في عساكر ابن رواه وقد
.  شيءا كل منه خاف ، الله خاف : من  _ حديث86
ًا بعضها يقوي جماعة عن الباب : في الذيل في قال .  بعض
إلى انظر ولكن ، المعصية صغر إلى تنظر : ل  _ حديث87

.  تعصيه من عظمة
.  : وضاع إسناده في
بكاءا من بأفضل الله إلى الملئكة تصعد : لم  _ حديث88

.  باللسحار أنفسهم على ونوحهم العبيد
.  نكارةا حديثه في ، نصر بن نوح عصمة : أبو إسناده في
الله حرما ، الدنيا في ذنب على بكى : من  _ حديث89

.  جهنم على وجهه ديباجة
.  موضوعة نسخة من هذا
مسح ، يتب ولم سنة أربعين الرجل بلغ : إذا  _ حديث90

ًا : يأبى . وقال وجهه الشيطان .  يفلح ل وجه
.  يوجد : لم المختصر في قال
.  صبوةا له ليس الشاب من ربك : يعجب  _ حديث91
.  لهيعة : ابن إسناده في
التقوى ومعدن ، معدنا شيءا لكل : إن _ حديث92

.  العارفين
.  : موضوع الصنعاني قال
.  التهم مواضع : اتقوا  _ حديث93
.  يوجد : لم المختصر في قال
.  سنة عبادةا من خير ساعة : تفكر  _ حديث94

.  الموضوعات في الجوزي ابن ذكره
.  سنة : ستين حبان لبن رواية وفي
.  سنة : ألف لفظ وفي ، سنة : ثمانين للديلمي رواية وفي
.  أوسطها المور : خير  _ حديث95

.  معضل البيهقي رواه
المشرقا بين ما الثناءا من له لينشر العبد : إن  _ حديث96

.  بعوضة جناح الله عند يزن وما ، والمغرب
.  معناه الصحيحين في لكن ، يوجد  :لم المختصر في قال
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تشكو ل أن حقه ومعرفة الله إجلل : من  _ حديث97
.  مصيبتك تذكر ول ، وجعك

.  يوجد : لم المختصر في قال
على يصبر لم : من أنا إل إله ل الله أنا : إني  _ حديث98

ًا فليتخذ ، نعمائي يشكر ولم ، بقضائي يرض ولم ، بلئي رب
.  سوائي

.  : ضعيف المختصر في قال
حيث من إل المؤمن عبده يرزقا أن الله : أبى  _ حديث99

.  يعلم ل
في الجوزي ابن . وذكره : موضوع الصنعاني قال

.  الموضوعات
لجال لها فإن ، النية كسر في تغضبوا : ل  _ حديث100

.  البهائم كآجال
.  شواهد . وله : ضعيف إسناده

. ليلة كل القلب في يجولن ، والورع : الزهد  _ حديث101
ًا صادفا فإن .  ارتحل وإل فيه أقاما والحياءا اليمان فيه قلب
.  يوجد : لم المختصر في قال

.  أحداؤها أمتي : خيار  _ حديث102
.  رجعوا غضبوا إذا _ الذين _ بزيادةا وروى

.  : ضعيف المختصر في قال
.  أمتي خيار تعتري : الحدةا وروى

له . وذكر متروك سلم بن سلما : فيه المقاصد في قال
ًا ًا طرق .  مختلفة وألفاظ
.  الرضا سريع ، الغضب سريع : المؤمن وروى
: إنه تخريجه في العراقي : قال الحياءا في الغزالي ذكره

.  يجده لم
أكل . من التواضع من الخادما مع : الكل  _ حديث103
.  الجنة له اشتاقت معه
.  السانيد الواهي ، العروس كتاب من : هو الذيل في قال

السماءا إلى الله رفعه العبد تواضع : إذا  _ حديث104
.  السابعة

.  : ضعيف المختصر في قال
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فتواضعوا ، رفعة إل العبد يزيد ل التواضع : إن لفظ وفي
.  الله يرحمكم

ًا قال .  ضعيف : هو أيض
وإذا ، . فتواضعوا أمتي من المتواضعين رأيتم : إذا وروى
.  وصغار مذلة ذلك . فإن عليهم فتكبروا المتكبرين رأيتم
ًا قال .  : غريب أيض

.  الخلق سوءا : الشؤما  _ حديث105
.  يصح : ل المختصر في قال

ألبس وسلم وآله عليه الله صلى النبي : أن  _ حديث106
.  الصوفية عند المتعارفة الصورةا على الخرقة

. ول صحيح خبر في يرد : لم حجر ابن قال له أصل ل باطل
وسلم وآله عليه الله صلى النبي : أن ضعيف . ول حسن
من أحد الصوفية بين المتعارفة الصورةا على الخرقة ألبس

ًا أمر ول ، أصحابه ما وكلما ، ذلك يفعل أصحابه من أحد
ًا ذلك من يروى .  باطل فهو صريح
ًا : أن المفترى : من وقال الحسن الخرقة ألبس علي

علي من للحسن يثبتوا لم الحديث أئمة لن ؛ البصري
.  الخرقة يلبسه أن عن فضل ، سماعا

الحفاظ من جماعة حجر ابن ذكر ما بمثل صرح وقد
، والعراقي ، والعلئي ، حبان وابن ، والذهبي ، كالدمياطي

. ناصر وابن
الله على أقسم لو من الله عباد من : إن  _ حديث107
.  لبره

ل أنها أقسم : من حديث في بنحوه ورد : ولكنه موضوع هو
 .  )457(  الصحيح في والقصة ، الربيع ثنية تكسر
.  منهم فهو بقوما تشبه : من  _ حديث108
.  وغيرها داود أبي سنن في وهو ، المقاصد في ذكره
.  الصالحين ذكر عند الرحمة تنزل : إنها  _ حديث109
.  له أصل : ل حجر وابن ، العراقي قال

كما ، القلب في النفاقا ينبتان واللهو : الغناءا  _ حديث110
.  العشب الماءا ينبت
.  يصح : ل النووي . قال الديلمي رواه
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صلى النبي يدي بين أنشد محذورةا أبا : أن  _ حديث111
البردةا وقعت حتى تواجد وأنه ، وسلم وآله عليه الله

.  كتفيه عن الشريفة
.  بالحديث العلم أهل باتفاقا كذب : هو تيمية ابن قال

: لعن وسلم وآله عليه الله صلى النبي : أن  _ حديث112
.  والمغني الغناءا الله
 يصح : ل النووي قال

امرأةا سمع وسلم وآله عليه الله صلى  : أنه  _ حديث113
: غنائها في تقول

: ل . وقال فضحك ؟ حرج من لهوت إن ويحكم علي هل
.  الله شاءا إن حرج
.  : متروك إسناده وفي
  )458(  طريقه غير من نعيم أبو رواه وقد

. فهو ومات وكتم وعف وقدر عشق : من  _ حديث114
.  شهيد

. طريقه غير من وروى ، سعيد بن سويد راوية على أنكر قد
.  نظر : وفيه المختصر في قال

.  ويصم يعمى للشيءا : حبك  _ حديث115
وهو ، الموضوعات وفي ، والصنعاني ، الجوزي ابن ذكره

مريم أبي وابن بقية فيه ، ضعيف بإسناد داود أبي سنن في
.  يضع ممن وليس ، ضعيفان وهما ،

: ليس . وقال موضوع أنه زعم من العراقي تعقب وقد
. ) 459(  حسن وهو ، الضعف بشديد

.  بمتحابين مجلس ضاقا : ما  _ حديث116
.  إسناد بغير أنس عن الديلمي رواه
ًا حبيبك : أحبب  _ حديث117 يكون أن عسى ، ما هون

ًا بغيضك  ما يوم
 .  )460(  : موضوع الصنعاني قال

.  انتبهوا ماتوا فإذا نياما : الناس  _ حديث118
ًا إل يوجد : لم المختصر في قال أبي بن علي إلى معزو

.  عنه الله رضي طالب
من والشقي ، بغيره وعظ من : السعيد  _ حديث119
.  : ضعيفان إسناده في أمه بطن في شقي

148



                     الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

، : موضوع الصنعاني وقال ، يثبت : ل الجوزي ابن وقال
 .  )461(  فينظر صحيح : إنه حجر وابن ، العراقي وقال
.  غربة الحق : طلب  _ حديث120

.  للصوفية بطريق مسلسل إل يوجد لم
وكأن ، وجب غيرنا على فيها الحق : كأن  _ حديث121

.  كتب غيرنا على الموت
.  : موضوع الصنعاني قال

.  الناس عيوب عن عيبه شغله لمن : طوبى  _ حديث122
.  : موضوع الصنعاني قال

والعالمون ، العالمون إل موتى كلهم : الناس  _ حديث123
إل موتى كلهم والعاملون ، العاملون إل موتى كلهم

.  المخلصون
.  موتى بدل ، : هلكى بلفظ ويروى

.  : موضوع الصنعاني قال
من وأحبب ، ميت فإنك شئت ما : عش  _ حديث124

.  به مجزي فإنك شئت ما واعمل ، مفارقه فإنك أحببت
 .  )462(  : موضوع الصنعاني قال

والصوما الصلةا من أفضل الوالدين : بر  _ حديث125
.  الله سبيل في والجهاد والعمرةا والحج

.  يوجد : لم المختصر في قال
بصدقة يتصدقا أن أراد إذا أحدكم على : ما  _ حديث126

.  مسلمين كانا إذا لوالديه يجعلها أن
.  الطبراني إلى وعزاه ، المختصر في ذكره
ًا الله : رحم  _ حديث127 .  بره على ولده أعان والد
.  مرسل أو : ضعيف المختصر في قال

ًا له كان أمه عيني بين قبل : من  _ حديث128 من ستر
.  النار
.  تقدما . وقد عنه الرواية تحل ل : من إسناده في

، الجنة يدخل فلن ، شاءا ما العاقا : يعمل  _ حديث129
.  النار يدخل فلن ، شاءا ما البار ويعمل

.  : كذاب إسناده في
.  أبناؤكم تبركم ، آباءاكم : بروا  _ حديث130
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حديث من شاهد . وله وضاع إسناده : في الوجيز في قال
.  ) 463(  الحاكم صححه ، هريرةا أبي

وأنه ، أحدهما أو أبواه ليموت العبد : إن  _ حديث131
عند يكتب حتى ، لهما ويستغفر لهما يدعو يزال فل ، لعاقا
ًا الله .  بار
، ضعيف فيها أخرى طريق . وله : كذاب إسناده في

.  صحيحة مرسلة ثالثة وطريق
ًا له ضمنت واحدةا لي ضمن : من  _ حديث132 : أربع
في ويزاد ، رزقه في له ويوسع ، أهله فيحبه ، رحمه يصل
.  الجنة ويدخل ، أجله
.  موضوعة نسخة من : هو الذيل في قال

: كحق صغيرهم على الخوةا كبير : حق  _ حديث133
.  ولده على الوالد

.  : ضعيف المختصر في قال
حقان له وجار ، حق له : جار ثلثة : الجيران  _ حديث134
.  _ إلخ
.  : ضعيف المختصر في قال

.  الظن بسوءا الناس من : احترسوا  _ حديث135
. الله عبد بن مطرف قول من : هو المقاصد في قال

.  مرفوعا أنس عن وروى
كثرت بالناس ظنه حسن : من بلفظ عباس ابن عن وروى
.  ندامته
.  الظن سوءا : الحزما عنه الله رضي على قول من وروى
ًا وروى : وبعضها . قال ضعيفة وكلها ، مرفوعا مرسل أيض
ًا يقوي .  بعض

( تعالى قوله وبين بينها وجمعت ، جزءا في جمعنها وقد
ًا  اجتنبوا12 : 49 : من حديث ) . وبين الظن من كثير

.  بربه أساءا : فقد الظن بأخيه أساءا
.  تقله : اخبر  _ حديث136
في ما له ويشهد ، ضعيفة طرقه : كل المقاصد في قال

.  راحلة فيها تجد ل ، مائة كإبل : الناس الصحيحين
.  موضوع : هو الصنعاني وقال
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.  المشط كأسنان : الناس  _ حديث137
.  تقدما . وقد : موضوع السخاوي قال

.  النسان طبع : النسيان  _ حديث138
.  اللفظ بهذا أعرفه : ل المقاصد في قال

.  اتهم التهم مسالك سلك : من  _ حديث139
من من يلو فل التهمة مقاما نفسه أقاما : من لفظ وفي
.  به الظن أساءا
اللسن على وشاع ، الخرائطي إلى المقاصد في عزاه
.  نفسه إل يلومن فل التهم مواقف يتجنب لم : من بلفظ
.  شيطان فهو يرض فلم استرضى : من  _ حديث140
الشافعي عن روى بل ، بمرفوع : ليس المقاصد في قال

.  حمار فهو يغضب فلم استغضب : ومن بزيادةا
.  عداوةا العادةا : ترك  _ حديث141

صاحب قال كما ، الشافعي عن معناه ولكن له أصل ل
.  المقاصد

.  لسانه فصاحة الرجل : جمال  _ حديث142
.  : كذاب إسناده في

تجربة ذو إل حكيم ول ، عثرةا ذو إل حليم : ل  _ حديث143
 .

 .  )464(  موضوع هو
من أحدكم فلينظر ، خليله دين على : المرءا  _ حديث144

.  يخالل
: . فقال المقاصد في وتعقبه ، : موضوع الجوزي ابن قال

 .  )465(  والترمذي داود أبو أخرجه
.  بأخيه كثير : المرءا  _ حديث145

.  ) 466(  الصنعاني . قاله موضوع
.  الناس أيدي في عما : اليأس : الغنى  _ حديث146
.  : موضوع الصنعاني قال

الحق من لك يرى ل من صحبة في خير : ل  _ حديث147
.  له ترى الذي مثل
.  تقدما وقد ، : موضوع الصنعاني قال

.  حبا تزدد غبا : زر  _ حديث148
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 .  )467(  : موضوع الصنعاني قال
.  أمره ملك سره كتم : من  _ حديث149
قول من . ولكنه المرفوع في : ليس المقاصد في قال

.  الشافعي
. بالكتمان الحوائج إنجاح على : استعينوا  _ حديث150
.  محسود نعمة ذي كل فإن
بن سعيد . وفيه جبل بن معاذ عن : روى الوجيز في قال

. وقال وضاع . وفيه عباس ابن . عن متروك سالم
.  : موضوع الصنعاني

كثر ومن ، سقطه كثر كلمه كثر : من  _ حديث151
. به أولى النار كانت ذنوبه كثرت ومن ، ذنوبه كثرت سقطه

.  ) 468(  : موضوع الصنعاني قال
.  لسانه من أصلح امرأ الله : رحم  _ حديث152
.  : موضوع الصنعاني قال

ًا كان وإن أهانك من : أهن  _ حديث153 ًا حر ، قرشي
ًا كان وإن ، أكرمك من وأكرما ًا عبد .  حبشي

.  كذاب إسناده : في الذيل في قال
ساعة ولو صاحبا يصاحب صاحب من : ما  _ حديث154

.  القيامة يوما عنه الله سأله إل نهار من
.  : كذاب إسناده في

ًا أخيه وجه من أخذ : من  _ حديث155 . حسنة كانت شيئ
.  حسنتان له كانت إياه أراه فإذا
.  كذاب فيه

تكون أن ، المسلم أخيك ود لك يصفى : مما  _ حديث156
.  محضره في له تكون مما أفضل غيبته في له

.  باطل : حديث الذيل في قال
ينزل والبرءا ، واحدةا جملة ينزل : المرض  _ حديث157
.  قليل قليل
.  : باطل المقاصد في قال

قبوركم تحفروا ول ، فتمرضوا تمارضوا : ل  _ حديث158
.  فتموتوا

.  : منكر حاتم أبو قال
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، تكبير وصياحه ، تسبيح أنينه : المريض  _ حديث159
جنب إلى جنب من وتقلبه ، عبادةا ونومه ، صدقة ونفسه

.  الله سبيل في جهاد
.  بثابت ليس ، حجر ابن قال

إلى العباد فأحب ، الله من هدايا : المراض  _ حديث160
.  هدية أكثرهم الله
.  ومتروك : كذاب إسناده في

بالويل فيها يدع لم ليلة شكوى في بات : من  _ حديث161
ورقا تتناثر كما الذنوب منه تناثرت ، الله حمد أصبح وإذا ،

.  الشجر
: . يعني أنس عن هدية أبي نسخة من : هو الذيل في قال

.  موضوعة وهي
: أصل والحمية ، الداءا : أصل : البطنة  _ حديث162

.  اعتاده ما بدن كل وعودوا ، الدواءا
يصح : ل المقاصد في وقال ، يوجد : لم المختصر في قال

.  وسلم وآله عليه الله صلى إلى رفعه
ًا كان ، الدنيا في بصره الله أذهب : من  _ حديث163 حق
ًا الله على .  جهنم نار عيناه ترى ل أن واجب
البخاري صحيح في ما له ويشهد ، : كذاب إسناده في

.  بمعناه
: فإنه : الرمد لربعة فإنها أربعة تكرهوا : ل  _ حديث164
عرقا يقطع : فإنه الزكاما تكرهوا ول ، العمى عرقا يقطع

ول ، الفالج عرقا يقطع فإنه ، السعال تكرهوا ول ، الجذاما
.  البرص عرقا تقطع : فإنها الدماميل تكرهوا

.  زهدما بن يحيى وهو ، : وضاع إسناده في
والرجل ، القدر الجمل تدخل ، حق : العين  _ حديث165
.  القبر
الصحيح في وأوله ، ضعيف بوصله : تفرد المقاصد في قال

 .
.  النسيان تورث الرأس نقرةا في : الحجامة  _ حديث166

.  بالوضع : متهم إسناده في
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الجنون من أمان الرأس في : الحجامة حديث وكذا
.  _ إلخ والبرص والجذاما

.  باطلة ، الحجامة وقت : تعيين أحاديث وكذا
الثلثاءا يوما إل ، معينة أوقات في عنها : النهي أحاديث وكذا
.  الجمعة ويوما
، شهر كل ويحتجم ، ليلة كل يكتحل : كان  _ حديث167

.  سنة كل الدواءا ويشرب
.  : وضاع إسناده في

فيه ، المؤمن وضوءا فضل من : الشرب  _ حديث168
.  داءا سبعين شفاءا

.  : وضاع إسناده في
الله أعطاه ، الناس به فنقع دواءا خلط : من  _ حديث169

.  الجنة نعيم وأعطاه ، الدنيا في أنفق ما وجل عز
.  : متروك إسناده في

وكتمان ، الصدقة إخفاءا البر كنوز : من  _ حديث170
.  المصيبة وكتمان ، الشكوى

. بشيءا ليس : من إسناده في
: شجرةا لها يقال شجرةا الجنة في : إن  _ حديث171

.  البلوي
.  : متروكان إسناده في

. _ إلخ قطعت لحومهم أن العافية أهل : يود  _ حديث172
ولكنه ، بشيءا ليس ، مغراءا بن الرحمن : عبد إسناده في
: الذهبي . وقال والبيهقي الترمذي طريقه من أخرجه قد

 .  )469(  بأس به ليس
.  ثلث بعد إل المريض يعاد : ل  _ حديث173

.   : متروك إسناده في
ًا زوى : من  _ حديث174 عنه الله زوى ، وارثه عن ميراث

.  الجنة من ميراثه
.  يصح ل

؟ القيامة يوما غيرهم الشهداءا مع يكون : هل  _ حديث175
ذكر : من نعم وسلم وآله عليه الله صلى النبي فقال

.  مرةا عشرين يوما كل الموت
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.  يوجد : لم المختصر في قال
روح قبض في كترددي شيءا في ترددت : ما  _ حديث176
له بد ل ولكن ، مساءاته أكره وأنا ، الموت يكره هو ، عبدي

.  الموت من
 .  )470(  فيه متكلم هو : من إسناده في

على وضعت الموت ألم من قطرةا أن : لو  _ حديث177
.  لذابت كلها الرض جبال
.  يوجد : لم المختصر في قال

طرف لها مسمومة حربة الموت لملك : إن  _ حديث178
وإن ، الحياةا عروقا بها يقطع بالمغرب وطرف ، بالمشرقا

.  بالسيف ضربة ألف من أشد الموت معالجة
.  يصح ل

الله فيرحمه ، لخيك الشماتة تظهر : ل  _ حديث179
.  ويبتليك

.  : موضوع الصنعاني . وقال يصح : ل الذيل في قال
: وفيه ، السقع بن واثلة حديث من : هو الوجيز في وقال
.  كذاب ، إسماعيل بن عمر
القاسم بن أمية تابعه . وقد طريقة من البيهقي أخرجه وقد
. وله غريب : حسن الترمذي وقال ، غياث بن حفص عن

.  عمر ابن عن شاهد
.  ) 471(  الله فيرحمه مكان ، الله : فيعافيه لفظ وفي
.  أجره مثل ًفله مصابا عزى : من  _ حديث180
.  : موضوع الصنعاني قال
. سوقة بن محمد عن عاصم بن علي به : تفرد الوجيز وفي
الوجه.  هذا من  ماجة . وابن الترمذي أخرجه وقد
. الحديث بهذا عاصم بن علي ابتلى ما : وأكثر الترمذي قال
أخاه يعزى مؤمن من : ما بلفظ الترمذي حسنه شاهد وله

( القيامة يوما الكرامة حلل من الله كساه إل بمصيبة
472 (  .
.  المكرمات من البنات : دفن  _ حديث181

.  ببطلنه حجر ابن وجزما ، يصح ل
.  والزوج : القبر ستران : للمرأ  _ حديث182
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.  موضوع
.  القبر الصهر : نعم  _ حديث183
.  يوجد : لم العلماءا بعض قال
إسناد.  بل الفردوس مسند في رواه وقد

، الجنة في جبل في المؤمنين أولد : إن  _ حديث184
يوما آبائهم إلى يردوهم حتى ، وسارةا إبراهيم يكفلهم
. القيامة

في مرفوعا الحاكم أخرجه . وقد الثوري قول من : هو قيل
، البخاري في وأصله شرطهما على وصححه ، المستدرك

.  المعراج في
جعل بأرض يموت أن لعبده الله قضى : إذا  _ حديث185

.  حاجة إليها له
.  غريب حسن : هو قيل

يتأذى كما ، السوءا بجار يتأذى الميت : إن  _ حديث186
.  السوءا بجار الحي

.  بالوضع متهم هو : من إسناده في
، جبينه رشح : إذا ثلث عند الميت : ارقبوا  _ حديث187

به نزلت قد رحمة من فهو ، شفتاه ويبست ، عيناه وذرفت
، شفتاه وازبدت ، لونه واحمر ، المخنوقا غطيط غط وإذا ،

.  نزل قد عذاب من فهو
.  : ضعيف المختصر في قال

: بكر أبو . فقال رجل من التعزية : سماع  _ حديث188
.  الخضر هذا
 الحديث كتب في يوجد : لم النووي قال
، الخضر فيه . وذكر ضعيف بسند الطبراني رواه وقد

 الخاتمة في وسيأتي
.  قيامته قامت فقد مات : من  _ حديث189
: ضعيف . وإسناده الدنيا أبي ابن : رواه المختصر في قال

.   تعالى الله رحمه عياض بن الفضيل قول من وهو ،
.  الدفن بعد الميت : تلقين  _ حديث190
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في حجر وابن ، الضياءا وقواه ، الحفاظ من جماعة ضعفه
في عليه الكلما بسط . وقد شواهده بكثرةا ، كتبه بعض

.  التخليص
أهل تلقاها ، قبضت إذا المؤمن : نفس  _ حديث191

. _ الخ الله عند من الرحمة
. المختصر في ذكره

.  مسلم لكل كفارةا : الموت  _ حديث192 
العربي ابن : صححه المقاصد في . وقال الجوزي ابن ذكره

.
. الحسن رتبة بها : يبلغ طرقا من : ورد العراقي وقال
تابعه . وقد الموضوعات في بذكره الجوزي ابن يصب ولم

.  الصنعاني
. : موضوع فقال
. الطرقا هذه مع بوضعه الحكم يتهيأ : ل حجر ابن قال

 . )473(  الحديث ثبت إن مخصوص بموت : يقيد وقال
.  شهادةا الغربة : موت  _ حديث193

.  : متروكان إسناده في
ًا مات : من بلفظ آخر طريق من وروى ًا مات غريب  )474(  شهيد

 .
وأقلهضضم ، السضضبعين إلى الستين بين ما أمتي : أعمار  _ حديث194

.  ذلك يجوز من
، حبضضان ابضضن صضضححه . فقضضد الموضضضوعات فضضي ذكضضره مضضن يصب لم

.  أخر طرقا . وله الترمذي وحسنه ، والحاكم
تعضضرض فإنها ، أعمالك بسيئات أمواتكم تفضحوا : ل  _ حديث195
.  القبور أهل من أوليائكم على
.  ضعيف : سنده المقاصد في قال

ن حفضرةا أو ، الجنضة رياض من روضة : القبر  _ حديث196 حفضر م
.  النار
الترمضضذي أخرجضضه . فقضضد الموضضضوعات فضضي ذكضضره مضضن يصضضب لضضم

.  : ضعف إسناده . وفي والطبراني
.  كبيرةا أربعين عنه الله حط ، جنازةا شيع : من  _ حديث197

. : ضعيفان إسناده في ، أنس عن شاهد . وله : كذابان إسناده في
مضضن لجميضضع يغفر أن ، المؤمن العبد يجازى ما : أول  _ حديث198
.  جنازته حضر
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كلهضضا الصضضحابة من جماعة عن ، طرقا من روى . وقد يصح : ل قيل
.  معلة
فضضي يضضتزاورون . فضضإنهم موتضضاكم أكفضضان : حسضضنوا  _ حضضديث199

.  قبورهم
.  يصح : ل قيل

( كضضثيرةا وشواهد طرقا له ، صحيح حسن هو : بل الللىءا في وقال
475(  . 
قبضضل نفسها غسلت ، عليها الله رضوان فاطمة : أن  _ حديث200
.  بذلك عنه الله رضي علي فاكتفى ، كفنها ولبست ، موتها

.  يصح ل
ًا غسل : من  _ حديث201 ( مرةا أربعين له غفر عليه فستر مسلم
476(  . 

.  بشيءا : وليس قيل ، عطية بن : يوسف إسناده في
وأقضضره ، مسضضلم شضضرط علضضى الحضضاكم : صضضححه الللىضضءا فضضي قضضال

.  الذهبي
له غفر ، الجمعة يوما أحدهما أو والديه قبر زار : من  _ حديث202

 :
.  ضعف إسناده : في شاهد وله ، : وضاع إسناده في

: قرابتضضه أحضضد أو ، خضضالته أو عمته أو ، أمه أو أبيه قبر زار من وروى
.  له أصل ول ، مبرورةا حجة له كتب
والجراد ، والبراغيث ، القمل من كلها البهائم : آجال  _ حديث203

فضضإذا ، التسضضبيح فضضي آجالهضضا كلهضضا ، والضضدواب ، والبغضضال ، والخيضضل ،
ذلضضك من الموت لملك وليس ، أرواحها الله قبض ، تسبيحها انقضى

.  شيءا
.  موضوع وهو

 الفضائل كتاب

 أبواب وأهو

 الوأل
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لم مإما فيه وأرد وأمإا العلم فضائل في
 يصح

فريضضة العلضضم طلضضب فإن ، بالصين ولو ، العلم : اطلبوا  _ حديث1
.  مسلم كل على
ًا أنس عن عدي وابن ، العقيلي رواه .  مرفوع
، عاتكضة : أبضو إسضناده وفضي ، له أصل ل باطل : وهو حبان ابن قال
 .  )477(  الترمذي له روى قد بأنه وتعقب ، الحديث منكر وهو
فضضي الضضبر عبضضد وابضضن ، الشضضعب في البيهقي الحديث هذا أخرج وقد

.  العلم كتاب
ولفظضضه ، والضضبيهقي ، وأحمضضد ،  ماجضضة لبن هو ، المختصر في وقال

فضضضي الجضضضوزي ابضضضن أورده وقضضضد ، ضضضضعيفة وأسضضضانيده ، مشضضضهور
.  الموضوعات

ًا عني كتب : من  _ حديث2 ًا أو ، علم الجر له يكتب يزل لم ، حديث
.  الحديث أو العلم ذلك بقي ما

ًا ، عليه الله رضوان الصديق بكر أبي عن ، الحاكم رواه .  مرفوع
ًا محمد بن القاسم عن عدي ابن ورواه : من . بلفظ مرسل مرفوع
ًا عني كتب ذلك قرئ ما أجر في يزل لم على صلةا معه فكتب علم

.  العلم بذلك عمل أو الكتاب
فضضي الطضضبراني بنحوه ورواه ، كذاب النخعي داود : أبو إسناده وفي

ًا هريرةا أبي عن الوسط وهضضب بضضن : إسحاقا إسناده . وفي مرفوع
ول بكذاب : ليس . فقال الللىءا في وتعقبه ، : كذاب .قيل العلف
ًا إسناده . وفي ضعيف أورده . وقضضد الفارسضضي عبيد ابن : بشر أيض
.  الزدي كذبه . وبشر موضوع : الحديث وقال ترجمته في الذهبي

 .  )478(  الثقات في حبان ابن : ذكره اللسان في وقال
الله رسول يا : بلى قالوا ؟ الجودين بأجود أخبركم : أل  _ حديث3
 .

مضضن وأجضضودهم ، آدما ولضضد أجود وأنا ، الجودين أجود الله : فإن قال
ًا علم رجل بعدي ، وحضضده أمة القيامة يوما فيبعث ، علمه فنشر علم

.  وحده أمة النبي يبعث كما
ًا أنس عن حبان ابن رواه .  باطل : منكر , وقال مرفوع

عليهضضا ذهضضب مضضن منضضابر وضضضعت ، القيامة يوما كان : إذا  _ حديث4
بالضضديباج مكللة ، والزمرد والياقوت بالدر مفصصة ، فضة من قباب

حمضضل مضضن : أيضضن الرحمضضن منضضادى ينادى ثم ، والستبرقا والسندس
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به يريد إليهم يحمله علما وسلم وآله عليه الله صلى محمد أمة إلى
.  الجنة ادخلوا ثم ، عليها اجلسوا ، الله وجه
.  : كذاب إسناده . وفي مرفوعا عمر ابن عن الدارقطني رواه

فضضي به ازداد إل بابا منه يصب لم ، لله العلم طلب : من  _ حديث5
ًا الناس وفي ، ذل نفسه ًا ولله ، تواضع .  _ إلخ خرف
: وضاع إسناده . وفي مرفوعا عنه الله رضي عن مروديه ابن رواه

 .
ًا بعضكم يكتم ول ، العلم في تناصحوا ، إخواني : يا  _ حديث6 بعض

.  ماله في خيانته من أشد علمه في الرجل خيانة . فإن
.  : وضاع إسناده في

.  : العلم _ يعني الكلب أفواه في الدر تطرحوا : ل  _ حديث7
ًا أنس عن الخطيب رواه .  مرفوع
.  الخنازير أعناقا في الدر تعلقوا : ل لفظ وفي
وهضضو ، العيضضزار أبضضي بضضن عقبضضة بن يحيى إسناده : في حبان ابن قال

.  الموضوعات يروي
.  بثقة : ليس الدراقطني وقال
يحيضضى طريضضق غيضر مضن ، سضضننه فضي  ماجضة ابضن نحضوه أخضضرج وقضد

العلم وواضع ، مسلم كل على فريضة العلم : طلب بلفظ المذكور
.  والذهب ، واللؤلؤ ، الجواهر الخنازير كمقلد أهله غير عند

ًا طريقة غير من الخليلي ورواه ًا أنضضس عضضن وكلهضضم ، أيض ( مرفوعضض
479(  . 
ثضضم ، وتواضعوا ، لله العلم : اطلبوا . قال كعب عن الخطيب ورواه
أفضضواه فضضي دركضضم تلقوا : ل النبياءا بعض قال . فإنه أهله في ضعوه

.  : العلم _ يعني الخنازير
الموضضضوعات فضضي جعله . ومن بموضوع ليس : فالحديث وبالجملة

 .  )480(  أخطأ فقد
.  الحداث العلم : استودعوا  _ حديث8

ًا ثابت بن زيد عن الخطيب رواه .  موضوع وهو ، مرفوع
ًا فيه أزداد ل يوما على أتى : إذا  _ حديث9 طلوع في بورك فل علم

.  اليوما ذلك شمس
ًا عائشضضة عن الوسط في الطبراني رواه : إسضضناده . وفضضي مرفوعضض

.  وضاع
مضضن وأنثى ، مطر من : أرض أربع من يشبعن ل : أربع  _ حديث10
.  علم من وعالم ، نظر من وعين ، ذكر

ًا هريضضرةا أبضضي عضضن ، والعقيلضضي نعيضضم أبضضو رواه : هضضو . قيضضل مرفوعضض
 .  )481(  موضوع
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وليس منزله يدخل ، الله طاعة في الحافي : الماشي  _ حديث11
.  بها الله يطالبه خطيئة عليه
وضضضاع فيضضه بإسضضناد ، مرفوعضضا عبضضاس ابضضن عضضن شضضاهين ابضضن رواه

.  ومتروك
ًا وضاع فيه بإسناد عنه الطبراني ورواه بإسضضناد الحاكم ورواه ، ايض

ًا وضاع فيه .  ايض
.  حجر في رسم بمنزلة كان ، شاب وهو تعلم : من  _ حديث12

.  يصح ول ، طرقا من عباس ابن عن روى
.  العلم طلب في إل الملق المؤمن أخلقا من : ليس  _ حديث13

. يضضروي : كضضذاب إسضضناده . وفضضي مرفوعضضا معضضاذ عن عدي ابن رواه
.  طرقا : وله الثقات عن الموضوعات

، جضضددوه الضضذكر خلضضق كلمضضا ، المعلمضضون الناس : خير  _ حديث14
اللضضه : بسضضم للصبي قال إذا المعلم فإن ، تستأجروهم ول اعطوهم
ن اللضه : بسضم الصبي فقال الرحيم الرحمن كتضب ، الرحيضم الرحم

.  النار من ، لمعلمه وبراءاةا ، لوالديه وبراءا للصبي براءاةا الله
.  موضوع وهو
لهضضم وبارك ، أعمارهم وأطل ، للمعلمين اغفر : اللهم  _ حديث15
.  كسبهم في

.  موضوع وهو ، عباس ابن عن الخطيب رواه
، اليضضتيم علضضى رحمضضة أقلهضضم ، معلمضضوكم : شضضراركم  _ حضضديث16

.  المسكين على وأعظمهم
ًا عباس ابن عن عدي ابن رواه .  موضوع : وهو مرفوع
العلماءا وأعز ، القرآن يذهب ل ، للمعلين اغفر : اللهم  _ حديث17

.  الدين يذهب ل
موضوع.  هو
سضضلبهم اللضضه فإن ؛ المعلمين ول الحاكة تستشيروا : ل  _ حديث18

.  أكسابهم من البركة ونزع ، عقولهم
.  موضوع وهو
ن خيضر العلضم مجالس : حضور  _ حديث19 جنضازةا ألضف حضضور م

.  _ إلخ يشيعها
. موضوع هو
الهضضاءا يعضضور ولضضم الرحيم الرحمن الله بسم كتب : من  _ حديث20

، سضضيئة ألضضف عنضضه ومحضضا ، حسضضنة ألضضف له الله . كتب الله في التي
.  درجة ألف له ورفع
بضضن والعبضضاس ، موضضضوع هضضذا أن يعلضضم : المبتضضدئ حبضضان ابضضن قضضال

: ل , قلضضت  _ دجضضال إسناده في المذكور _ يعني ، البلخي الضحاك
.  الكذابين الله . فلعن بالدين متلعب إل هذا مثل وضع على يقدما
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اللضضه : بسضضم فيضضه الرض مضضن قرطاسضضا رفضضع : مضضن  _ حضضديث21
، الصديقين من الله عند : كتب يداس أن لله إجلل الرحيم الرحمن
.  مشركين كانا وإن والديه عن وخفف

كذاب : إنه قيل من إسناده . وفي مرفوعا أنس عن عدي ابن رواه
.  : متروك وقيل
.  لئحة عليها الوضع : علمات وبألفاظ ، طرقا من روى وقد
، الرحيضضم الرحمضضن الله . بسم فجودوا كتابا كتبتم : إذا  _ حديث22

.  الحوائج لكم تقضى
.  موضوع وهو
. المعلضضم بمرداس مر وسلم وآله عليه الله صلى : أنه  _ حديث23

علضضى والشرط وإياك ، الرقاقا وخبز ، الصبيان وحطب : إياك فقال
.  االله كتاب
.  موضوع وهو
.  حراما والئمة والمؤذنين المعليمين : أجر  _ حديث24
.  موضوع هو
، افتقضضر قضضوما وغنضضي ، ذل قضضوما : عزيز ثلثة : ارحموا  حديث– 25

ًا .  الصبيان به يتلعب وعالم
أنضضس عضضن . والخطيضضب مرفوعضضا عبضضاس ابضضن عضضن عضضدي ابضضن رواه

.  مرفوعا
.  الصبيان مكان ، الجهال به : يتلعب وقال
.  جهال بين : وعالم وقال ، حديثه من حبان ابن ورواه
.  ومجهولون كذابون إسانيده : في موضوع وهو ، الديلمي ورواه

عليضضه اللضضه صضضلى فقال ؟ العالم في الناس أزهد : من  _ حديث26
.  بيته : أهل وسلم وآله
ًا جضضابر عضضن عضضدي ابن رواه الضضدرداءا أبضضي عضضن نعيضضم وأبضضو ، مرفوعضض

ًا .  أهله العالم في الناس : أزهد بلفظ مرفوع
. وفضضي هريضضرةا وأبي ، زيد بن أسامة عن الباب : وفي الديلمي قال

.  كذاب وهو ، زياد بن : المنذر الول باللفظ إسناده
مضضن يضضدعوكم عالمضضا إل ، عضضالم كضضل مضضع تجلسضضوا : ل  _ حضضديث27

إلضضى العضضداوةا . ومضضن اليقيضضن إلضضى الشضضك : مضضن خمضضس إلى خمس
ومن ، الخلص إلى الرثاءا ومن ، التواضع إلى الكبر . ومن النصيحة

.  الزهد إلى الرغبة
ًا جابر عن نعيم أبو رواه .  موضوع وهو ، مرفوع
: فضضوهم هضضذا . فقضضال أصضضحابه يعضضظ بن شقيق : كان نعيم أبو وقال

ًا الللىءا في له ذكر وقد ، فيه الرواةا .  طرق
بضه . فخضذوا الحضق يوافضق بحضديث عنضي حضدثتم : إذا  _ حضديث28

.  أحدث أولم حدثت
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ًا هريرةا أبي عن العقيلي رواه ( يصضضح ل إسضضناد لضضه . وقضضال مرفوعضض
482 ( .

حضضدثنا ، مسضضنده فضضي أحمضضد أخرجضضه مضضا له : ويشهد الللئ في قال
ربيعضضة عضضن عجلن بضضن محمضضد عن المبارك ابن ثنا ، الوليد بن خلف

عليضضه اللضضه صضضلى الله رسول : قال قال هريرةا أبي عن العرج عن
ًا أعرفن : ل وسلم وآله علضضى متكضضئ _ وهضضو ] عنى [أقل منكم أحد

ًا به علّي : أتلوا _ يقول أريكته قلتضضه خيضضر من عني  جاءاكم ما ، قرآن
( الشضر أقضول ل فضإني شضر من أتاكم وما ، أقوله . فإني أقله لم أو

483( . 
فضضضيل ابضضن . ثنضضا المنضضذر بن علي : حدثنا سننه في ماجة ابن وقال

)) 484(  المقبري عن صضضلى النضضبي عن هريرةا أبي عن جده عن 
ا أعرفضّن : ل قضال أنضه وسلم وآله عليه الله عنضي أحضدكم يحضدث م

من قيل ما ، قرأنا : أقرأ _ فيقول أريكته على متكئ : وهو الحديث
. قلته فأنا حسن قول

وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى النضضبي عضضن هريضضرةا أبضضي عن الخطيب وروى
ًا عني حدثتم : إذا قال وسلم ، به فصدقوا تنكرونه ول تعرفونه حديث

ًا عني حدثتم وإذا )485(  به فكذبوا تنكرونه حديث فضضي مضضا  وغايضضة 
وآلضضه عليضضه اللضه صضضلى النضبي عضن يضروى بما العمل يجوز : أنه ذلك

( صضضحته عضضن البحضضث عضضدما مضضع ، خيضضر هضضو الضضذي الكلما مضضن وسلم
486 (  .
. فل وسضلم وآلضضه عليضضه اللضه صلى الله رسول عن روايته جواز وأما
عنضضي روى : مضضن قضضال أنضضه وسلم وآله عليه الله صلى عنه صح فقد

ًا )487(  الكذابين أحد فهو كذب أنه يظن حديث ًا  يحضضل : ل  . وأيض
واسضضتخراج المؤلفات في ووضعه ، إليه وإرشادهم الله عباد تكليف

. منه المسائل
ه مضع ، نفسضي إليضه تسكن لم بشواهده الحديث : فهذا وبالجملة أن

بالوضع يتهم من ، ماجة ابن إسناد في ول ، أحمد إسناد في يكن لم
 )488( وفضضق قضضد  الجضضوزي ابضضن أن أظضضن وإنضضي ، أعلضضم  فضضالله 

فضضي أحمضضد أخضضرج : فقضضد هضضذا ومضضع ، موضاعاته في بذكره للصواب
معتم : إذا بلفضظ الصضحيح شضرط علضى : إنه قيل بإسناد مسنده س
، وأبشضضاركم أشضضعاركم له وتلين قلوبكم تعرفه حديث عني الحديث
تنكضضره عنضضي الحضضديث سمعتم وإذا ، به أولكم فأنا قريب أنه وترون
فأنضضا بعيضضد منكم أنه وترون ، وأبشاركم أشعاركم منه وتنفر قلوبكم
)489(  منه أبعدكم لكنضضي الحديث لذلك يشهد كان : وإن  . وهذا 

بعيد أنه وظننت ، وبشري ، وشعري ،  قلبي )490(  : أنكره أقول
. وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول من
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من تخلو ل طرقا من به جاءا : إنه الول الحديث في حجر ابن وقال
ابضضن عضضن الضضدارقطني رواه مضضا بمثضضل سبق ما تأييد يصح ول ، مقال
ًا عمر العمضضال مضضن شضضيءا فضضضل اللضضه عن بلغه : من بلفظ مرفوع

ًا عليها يعطيه أعطضاه ، الثضواب ذلضك رجضاءا العمضل ذلك فعمل ، ثواب
ًا بلغضضه مضضا يكضضن لضضم وإن ، الثضضواب ذلضضك اللضضه إسضضناده فضضي لن ؛ حقضض

. كذاب وهو ، يحيى بن إسماعيل
ًا جابر عن عرفة بن لحسن رواه ما وكذلك ؛ قبله الذي بنحو مرفوع

ًا إسناده في لن . كذاب
ًا أنس عن حبان ابن رواه ما وكذا اللضضه عن بلغه : من بلفظ مرفوع
يكضضن لم أو مني كان ، فضيلة وسلم وآله عليه الله صلى النبي وعن

ًا إسناده في لن ؛ ثوابها الله أعطاه ثوابها رجاءا بها فعمل ، . متروك
. حديثه من : البغوي ذلك معنى روى وقد

ًا عنضضه العلضضم كتضضاب فضضي الضضبر عبد ابن ورواه أدى : مضضن بلفضضظ أيضضض
ّلضم الفريضضضة المجاهضضد العابضضد علضضى فضضله كضان ، الخيضر النضاس وع

ً أدناكم على كفضلي بضضذلك فأخضضذ ، فضضضل الله عن بلغه . ومن رجل
حضضدثه الذي كان وإن ، بلغه ما تعالى الله أعطاه ، بلغه الذي الفضل

. كاذبا
عبضضاد معمضضر أبضضا لن ؛ ضعيف الحديث هذا : إسناد البر عبد ابن قال
بجمضضاعتهم العلضضم . وأهضضل  مضضتروك وهضضو بضضه انفضضرد اللضضه عبضضد بضضن

فضضي يتشضضددون وإنمضضا ، كضضل عضضن فيرونهضضا ، الفضائل في يتساهلون
، القضداما متسضاوية الشرعية الحكاما : إن وأقول ، الحكاما أحاديث

وإل ، الحجضضة به تقوما بما إل منها شيءا إثبات يحل فل ، بينها فرقا ل
مضضاهو العقوبضة مضن وفيضضه ، يقضضل لضضم بمضا اللضضه على التقول من كان

. وبطلنضضه المعنضضى هضضذا فضضي مضضاورد بوضضضع يشهد والقلب ، معروف
. أعلم والله

ًا علم : من  _ حديث29 . عبد له فهو الله كتاب من آية عبد
. الطبراني رواه وقد ، موضوع : هو تيمية ابن قال
. زيادةا ومجالستهم ، سادةا والفقهاءا ، قادةا : النبياءا  _ حديث30
. : موضوع الصنعاني قال
. الديان وعلم ، البدان : علم علمان : العلم  _ حديث31
. : موضوع الصنعاني قال
، وسضضلم وآلضضه عليضضه اللضضه صلى النبي سائل سأل : إنه  _ حديث32
: هضضو . فقضضال عنضضه جبريل : سألت فقال ؟ هو . ما الباطن علم عن
، قلضضوبهم فضضي أودعضضه وأصضضفيائي ، وأوليائي ، أحبائي وبين بيني سر

.  مرسل نبي ول مقرب لملك ، أحد عليه  ليطلع
ًا حذيفة عن الذيل في ذكره .  مرفوع
. موضوع : هو حجر ابن قال
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، بأجنحتهضضا الملئكضضة حفتضضه العلم طلب في خرج : من  _ حديث33
فضضي ونضضزل ، البحضضار فضضي والحيتان ، السماءا في الطير عليه وصلت
. الشهداءا من سبعين منازل السماءا

ًا تعلم : من _ حديث 34 ّلمه العلم من باب الله وجه ابتغاءا الناس ليع
ًا سبعين أجر الله أعطاه ، . نبي

. متروك إسناده في
_ إلخ الجنة في العلماءا إلى ليحتاجون الجنة أهل : إن  _ حديث35

.
. : موضوع الميزان في قال
العلضضم وطلضضب ، لية قياما من خير ساعة العلم : طلب _ حديث 36

ًا . أشهر ثلثة صياما من خير يوم
. : كذاب إسناده في
عليضضه اللضضه : فتضضح المعلضضم يدي بين المتعلم جلس : إذا  _ حديث37

ًا سبعين . آخره إلى ، الرحمة من باب
. موضوع هو
ًا الله استرذل : ما  _ حديث38 . والدب العلم عليه حظر إل عبد
. باطل : هو الميزان في قال
العلمضضاءا صضضافح ومضضن ، زارنضضي فقضضد العلمضضاءا زار : من  _ حديث39

ومضضن ، جالسضضني فكأنمضضا العلمضضاءا جضضالس ومضضن ، صضضافحني فكأنمضضا
. القيامة يوما إلّي ُأجلس الدنيا في جالسني

. كذاب إسناده في
طلب في وأفنهما ، حديد من نعلين لك اتخذ ، : ياعلي  _ حديث40

. العلم
. : موضوع تيمية ابن قال
َلفقيضضه ، ديضن في فقه من أفضل بشيءا الله ُعبد : ما  _ حديث41 و

وعماد ، عماد شيءا ولكل ، عابد ألف من الشيطان على أشد واحد
. الفقه الدين هذا
. : ضعيف المختصر في قال
. عابد ألف من الشيطان على أشد واحد : لفقيه المقاصد وفي

. ببعض بعضها يتقوى لكن ، ضعيفة أسانيده
ضضض عابضضد ألضضف صضضلةا من أفضل ، عالم مجلس : حضور  _ حديث42
. إلخ

. الموضوعات في الجوزي ابن ذكره
. يعلم لم ما علم الله ورثه ، علم بما عمل : من  _ حديث43

. ضعيف وهو ، ُنعيم أبو رواه
. شيءا كل هابه ، الله وجه بعلمه أراد إذا العالم : إن  _ حديث44
. : معضل المختصر في قال
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لضم ومضن ، شيءا كل منه خاف ، الله خاف : من بلفظ الشيخ ولبي
ّوفه الله يخف . شيءا كل من خ
. منكر وهو
ًا الله يؤتيه أن أراد : من  _ حديث45 بغيضضر وهضضدي ، تعلضضم بغير علم

. الدنيا في فليزهد هداية
. يوجد : لم المختصر في قال
. أمته في كالنبي ، قومه في : الشيخ  _ حديث46

. موضوع بأنه ، وغيره حجر ابن جزما
. إسرائيل بني كأنبياءا أمتي : علماءا  _ حديث47
. له أصل : ل والزركشي حجر ابن قال
وأربعيضضن وأربعمائضضة آلف بأربعضضة العابد خلف : الصلةا  _ حديث48

 صلةا
. باطل هو
.  ولّي لي فليس ، أولياءا العلماءا يكن لم : إن  _ حديث49
ًا أعرفه : ل المقاصد في قال . حديث

ولى لله فما الخرةا في الله أولياءا العلماءا يكن لم : إن بلفظ وروى
.

شضضيءا يسدها ل ثلمة السلما في ثلم العالم مات : إذا  _ حديث50
. القيامة يوما إلى

. عنه الله رضي علي قول من روى
. ترذلون عاما : كل  _ حديث51

: " ل بلفضضظ البخضضاري فضضي ومعنضضاه ، البصري الحسن كلما من روى
" . وروى ربكم تلقو حتى منه شر بعده والذي إل زمان عليكم يأتي
. مسعود ابن قول من ذلك
. عبادةا العالم وجه إلى النظر  _ حديث52

ًا أنس عن ، سند بل الديلمي رواه . مرفوع
. الشهيد دما من أفضل العلماءا : مداد  _ حديث53
. البصري الحسن قول من : هو المقاصد في قال

ًا الضضدرداءا أبضضي عضضن البر عبد ابن ورواه يضضوما : يضضوزن بلفضضظ مرفوعضض
. ) 491(  الشهداءا ودما العلماءا مداد القيامة
ُوزن عمضضر ابضضن عضضن الخطيضضب وروى الشضضهداءا ودما العلمضضاءا حضضبر : 
. عليهم فرَجح
. بالوضع : متهم إسناده وفي

ثضضوب مائضضة عضضرقا مضضن اللضضه إلضضى أحب عالم دواةا من : نقطة وروى
. شهيد

. : موضوع الذيل في قال
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ضضض التكضضبير الله عند يعدل الحاديث عند القلما : صرير  _ حديث54
. إلخ
. باطل : هذا الميزان في قال
ًا الناس : أشد  _ حديث55 . بعلمه الله ينفعه لم : عالم عذاب

. : ضعيف المختصر في . قال والبيهقي الطبراني رواه
ًا ازداد : من  _ حديث56 إل اللضضه من يزدد لم ،  هدى يزدد ولم علم
ًا . بعد
. : ضعيف المختصر في قال
مضضن إليضضه أحضضب الكلما يكضضون أن العضضالم فتنضضة : مضضن  _ حضضديث57

. الستماع
. موضوع هو
وشضضرار ، جاهضضل وعابضضد ، فضضاجر : عضضالم أمضضتي : هلك  _ حضضديث58

. العلماءا خيار الخيار وخير ، العلماءا شرار ، الشرار
. يوجد لم

. : قراؤها المة هذه منافقي : أكثر  _ حديث59
. ) 492(  والطبراني أحمد رواه
المضضراءا وخيضضار ، المضضراءا يضضأتون الذين العلماءا : شرار  _ حديث60

. العلماءا يأتون الذين
 . )493(  ضعيف بسند الول شطره ماجة ابن روى

يخضضالطون لضضم مضضا اللضضه عبضضاد علضضى الرسضضل أمنضضاءا : العلمضضاءا وروى
فاحضضذروهم الرسضضل خضضانوا : فقضضد ذلضضك فعلضضوا . فضضإذا السضضلطان
. واعتزلوهم

ذلضضك وتعقب ، ومتروك ، : مجهول إسناده . وفي موضوع : هو قيل
. تصح ل أشياءا المعنى هذا في  وورد )494( 

. بعض على بعضهم العلماءا شهادةا تجوز : ل  _ حديث61
. شيءا منها يصح ل ألفاظ . وله يصح : ل إسناده

. السمين الحبر يكره الله : إن  _ حديث62
. الشافعي قول من نحوه وُروي ، البيهقي رواه
.  فساقا وعلماءا ، جهال عباد الزمان آخر في : يكون  _ حديث63

. ضعيف بإسناد الحاكم رواه
فضي النضاس يرغبضون علمضاءا الزمضان آخضر فضي : يكضون  _حديث64

، يزهضضدون ول ، الضضدنيا فضضي النضضاس ويزهضضدون ، يرغبون ول ، الخرةا
عضضن وينهضضون ، الفقضضراءا عنضضد وينقبضضضون الكضضبراءا عنضضد وينبسضضطون

. الرحمن عند الجبارون أولئك ، ينتهون ول المراءا غشيان
. بالكذب المشهورين أحد ، مريم أبي بن : نوح إسناده في
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طلضضب أمكنضضه : رجل القيامة يوما حسرةا الناس : أشد  _ حديث65
ًا علم ورجل ، يطلبه فلم الدنيا في العلم سضضمعه مضضن به فانتفع علم

. دونه منه
. : منكر عساكر ابن قال
. عاداه جاهل نصح : من  _ حديث66

. السلف بعض كلما من جاءا وقد ، المرفوع في ليس
. يصلح مما أكثر يفسد ما كان ، بجهل الله عبد : من  _ حديث67
ًا يوجد لم . السلف بعض كلما من روى وقد ، مرفوع

اتخضضذ مضضا ، الطاحونضضة فضضي كالحمار فقه بغير : المتعبد  _ حديث68
.  لعلمه اتخذه ولو ، جاهل ولي من الله
. بثابت : ليس حجر ابن قال
ًا أربعين أمتي على حفظ : من  _ حديث69 يضضوما اللضضه لقضضى ، حضضديث

ًا القيامة ًا فقيه . عالم
. وضعفه البر عبد ابن رواه
. الملطي إسحاقا أباطيل من : هو الذيل في وقال
مضضن تسضضلم طريضضق فيها ليس ، جزءا في : طرقه المقاصد في وقال
. قادحة علة

. صحيح إسناد له وليس ، مشهور متن : هو البيهقي وقال
فإذا ، الله كتاب على فاعرضوه حديث عني روى : إذا  _ حديث70

. فردوه خالفه وإن ، فاقبلوه وافقه
الكتضضاب : أوتيضضت حضضديث ويضضدفعه ، الزنادقة : وضعته الخطابي قال

. معه ومثله
إلضضى وضضضعه نسضضبة إلضضى سضضبقهما : وقضضد . قلضضت الصضضغاني قضضال كذا

هذا في أن على ، الذهبي عنه حكاه كما ، معين بن : يحيى الزنادقة
علضضى عرضضضناه إذا لنضضا ؛ رده علضضى يدل ما نفسه الموضوع الحديث

آتضضاكم ( ومضضا  وجضضل عضضز الله كتاب ففي ، خالفه وجل عز الله كتاب
. اليات من هذا ) ونحو فانتهوا عنه نهاكم وما فخذوه الرسول

اسضضم بلضضغ " فإن " بلغ عليه يكتب فل أحدكم فرغ : إذا  _ حديث71
. الشيطان

ًا هريرةا أبي عن حبان ابن رواه . موضوع وهو ، مرفوع
: يديه بين لكاتب قال وسلم وآله عليه الله صلى : أنه  _ حديث72
. للملي أذكر فإنه أذنك على القلم ضع

. يصح ل
ًا أنس عن عساكر ابن رواه وقد ًا عنضضه والديلمي ، مرفوع : ول أيضضض

. ذلك يصح
بأيضضديهم الحضضديث أصضضحاب جاءا ، القيامة يوما كان : إذا  _ حديث73

. بهضضم أعلضضم وهضضو فيسضضألهم يضضأتيهم أن جبريضضل اللضضه فيضضأمر المحابر
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اللضضه فيقضضول ، الحضضديث أصحاب : نحن فيقولون ؟ أنتم : من فيقول
علضضى تصضضلون كنتضضم طالمضضا منكم كان ما على الجنة . ادخلوا تعالى

. الدنيا في نبي
: محمضضد يعنضضي ، الرقي على فيه . والحمل : موضوع الخطيب قال
. الرقي يعقوب ابن يوسف بن

. الحديث هذا : وضع الميزان في قال
ًا بعضهم الفقهاءا يحسد زمان أمتي على : يأتي  _ حديث74 ، بعضضض

. التيوس كتغاير بعض على بعضهم ويغار
. بالوضع : متهم إسناده في
أضضضع لم : إني العلماءا معشر : يا وجل عز الله : يقول  _ حديث75

. لكم غفرت قد فإني قوموا ، بكم لمعرفتي إل فيكم علمي
ًا السقع بن واثلة عن عدي ابن رواه لضضم منكر : هذا . وقال مرفوع
آخضضر إسناد . وله الثقات عليه القرشي الرحمن عبد بن عثمان يتابع
ًا الشعري موسي أبي عن عدي ابن عند . مرفوع

بهضضذا الحضضديث . وهضضذا مضضتروك زيضضد بضضن : طلحضضة إسضضناده فضضي وقال
الحكضضم بضضن ثعلبضضة عضضن . معنضضاه الطبراني روى . وقد باطل السناد
ًا أن أريضضد وأنضضا إل فيكضضم وحلمي علمي أجعل لم : إني بلفظ مرفوع

.  أبالي ول فيكم مكان على لكم أغفر
)495(  موثقضضون : رجضضاله الللىضضءا فضضي قضضال ( أخضضر طضضرقا  ولضضه 
496( . 

إلضضى منهضضم القضضرآن حملضضة فسقة إلى أسرع : للزبانية  _ حديث76
. الوثان عبدةا
عبضضدةا قبضضل النضضار إلى بهم . فيمر العلماءا بفسقة : يدعي لفظ وفي

. الوثان
: مضضن إسضضناده . وفضضي موضضضوع : هضضو حبضضان ابن . قال موضوع وهو
ًا الللىءا في له ذكر . وقد بالوضع يتهم . شيءا منها يصح ل طرق
قضد نضوره وأن ، القيامضة يوما يجيءا الرحيم العالم : إن  _ حديث77

الكضضوكب يضضضيءا كمضضا ، والمغضضرب المشضضرقا بيضضن فيضضه يمشي أضاءا
. الدري

. والخطيب ُنعيم أبو رواه
. باطل خبر : هذا الميزان في قال
ًا أحدكم جوف يمتلئ : لن  _ حديث78 يمتلئ أن من له خير ، قيح

ًا . به ُهجيت شعر
ُعقيلضضي رواه ًا جضضابر عضضن ال : إسضضناده . وفضضي موضضضوع . هضضو مرفوعضض

. وقضضال بضضه الحتجضضاج يجضضوز ول ، عليضضه يتضضابع ل محضضرز ابضضن النضضضر
أبضضي عضضن بضضالكلبي الحضضديث هضضذا يعضضرف _ إنما ذكره _ بعد العقيلي

. عباس ابن عن صالح
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لضضه تقبضضل لم الخرةا العشاءا بعد شعر بيت قرض : من  _ حديث79
. الليلة تلك صلةا
. مجهول وهو ، مخلد بن عاصم به تفرد . وقد موضوع : هو قيل

. الطريق هذه من أحمد مسند في : هو الللئ في وقال
أبضضو ذكضضره ممضضا شضضيءا في : ليس المسدد القول في حجر ابن قال

) 497(  الوضع يقتضي : ما الجوزي ابن الفرج ليضضس . وعاصضضم 
ً )498(  الثقات في حبان ابن ذكره بل ، مجهول ( بضه ينفضضرد  ولم 

499( . 
. وثقوا قد إسناده رجال : أن معناه ما الهيثمي الحافظ وذكر

. الشعراءا فليعط والديه بر أراد : من  _ حديث80
. : باطل حبان ابن قال

القرآن فضائل باب

. فضضذكر كضضذا الجضضر مضضن أعطضضى ، الكتضضاب فاتحة قرأ من _ حديث1
. القرآن آخر إلى ، سورةا سورةا فضل
ًا كعب بن أبي عن العقيلي رواه : أظضضن المبضضارك ابن قال ، مرفوع

ن والفضة ، وضضعته الزنادقضة )500(  بزيضع م آخضر بإسضناد  وروى 
ًا موضوع الواحد عبد بن مخلد من ] والفة داود أبي ابن [ رواه أيض
. موضوعة باطلة كلها طرقا الحديث . ولهذا

ًا عباس ابن عن الرشاد في الخليلي وذكر : إسضناده . وفضي مرفوع
، الكضضذابين اللضضه . فقبح له الواضع بأنه أقر وقد ، مريم أبي ابن نوح
. وقضضد موضضضوع هضضذا كعب بن أبي حديث بأن الحفاظ بين خلف ول

: كضضالثعلبي تفاسضضيرهم فضضي فذكروه المفسرين من جماعة به اغتر
. الشأن هذا أهل من فليسوا جرما . ول والزمخرشي والواحدي

أعطضضى ما أفضل أعطيته ذكري عن القرآن شغله : من  _ حديث2
. السائلين

. : موضوع الصغاني قال
رسضضول يضضا منهضضا المخرج : ما . فقيل فتنة ستكون : إنها  _ حديث3

. إلخ ض قبلضكم كان من نبأ فيه الله : كتاب قال ؟ الله
 . )501(  : موضوع الصغاني قال

. الله شفاه فل القرآن بغير استشفى : من  _ حديث4
. موضوع هو
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ًا أن رأى ثضضم ، القضضرآن قرأ : من  _ حديث5 ممضضا أفضضضل أوتضضي أحضضد
. أوتي
. الله عظم ما استصغر فقد
. : ضعيف المختصر في قال

. الله أغناه فل الله بآيات يستغن لم : من  _ حديث6
. يوجد : لم المختصر في قال

ًا أن . فظضضن القرآن الله آتاه : من  _ حديث7 فقضضد منضه أغنضضى أحضضد
. الله بآيات استهزأ

. ضعيفة كلها طرقا من : ورد المختصر في قال
آل مضضن واليضضتين ، الكرسضضي وآيضضة الكتضضاب فاتحضضة : إن  _ حضضديث8

ه الله ( شهد عمران الملضك مالضك اللهضم ( قضل ) و هضو إل إلضه ل أن
وتضضذل تشاءا من وتعز تشاءا ممن الملك وتنزع تشاءا من الملك تؤتي

فضضي الليضضل تولضضج ، قضضدير شضضيءا كضضل على إنك الخير بيدك تشاءا من
ن الحضي وتخضرج ، الليضل فضي النهضار وتولج النهار وتخضرج الميضت م

، بالعرش ) معلقات حساب بغير تشاءا من وترزقا الحي من الميت
. إلخ ض حجاب الله وبين بينهن وما

ًا عنضضه اللضضه رضضضي علي عن الديلمي رواه : إسضضناده . وفضضي مرفوعضض
يضضروي . وكضضان بضضه : تفضضرد حبضضان ابضضن . قضضال عميضضر بضضن الحضضارث

بضضن حماد وثقه قد : بأنه العراقي وتعقبه ، الثبات عن الموضوعات
به . واستشهد والنسائي ، معين وابن ، حاتم وأبو ، زرعة وأبو ، زيد

. السنن أهل به . واحتج صحيحه في البخاري
ًا إسناده وفي سضضند . وفضضي فيه مختلف وهو ، زنبور بن : محمد أيض

ا انقطضاع الحديث نكضارةا المتضن : وفضي حجضر ابضن إليضه أشضار . كم
وليس ، الجوزي وابن ، حبان : ابن موضوع بأنه صرح . وقد شديدةا

( حجضضر وابضضن العراقضضي الحافظضضان خالفهمضضا . وإن عندي ببعيد ذلك
502 ( 

مضضن يمنعه لم ، صلةا كل دبر في الكرسي آية قرأ : من  _ حديث9
اللضضه آمنضضه ، مضضضجعه يأخذ حين قرأها ومن ، الموت إل الجنة دخول
.  حوله ودويرات جاره . ودار داره على
ًا عنه الله رضي علي عن الحاكم رواه : حبضضة سضضنده . وفضضي مرفوع

.  كذابان ، سعيد بن ونهشل ، العرنى
، الحضاكم عضن اليمضان شعب في البيهقي : أخرجه الللىءا في قال

. ضعيف : إسناده وقال
ًا أمامضضة أبضضي عن الدارقطني رواه وقد : ومضضن قضضوله بضضدون مرفوعضض

فضضي الجضضوزي ابضضن أدخلضضه . وقضضد _ إلضضخ مضضضجعه يأخضضذ حيضضن قرأهضضا
وقال ، المشكاةا أحاديث تخريج في حجر ابن وتعقبه ، الموضوعات

مضضن وهضضو ، الموضضضاعات في الحديث هذا فأورد الجوزي ابن : غفل
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. وابضضن النسضضائي أخرجضضه : وقضضد الللىءا في . قال له وقع ما أسمج
وصضضحبه ، والليلضضة اليضضوما عمضضل في السني . وابن صحيحه في حبان

  ) .503 ( المختارةا في الضياءا
سبع خرقت ، صلةا كل دبر في الكرسي آية قرأ : من  _ حديث10

ثضضم ، له فيغفر قائلها إلى الله ينظر حتى خرقها يلتئم فلم ، سموات
تلضضك مضضن الغضضد إلضضى سضضيئاته ويمحضضو حسناته فيكتب ملكا الله يبعث

.  الساعة
ًا جابر عن عدي ابن رواه آخضضر سند [ له . و باطل وإسناده ، مرفوع
ًا أنس عن الترمذي الحكم رواه . وقد مجاهيل ] فيه .  مرفوع

ًا موسى أبي عن الديلمي ورواه  .  مرفوع
ًا عشضضرين لضضه عدلت يس سورةا سمع : من  _ حديث11 فضضي دينضضار

وشربها كتبها ومن ، حجة عشرين له عدلت قرأها ومن ، الله سبيل
, ، رحمضضة وألضضف ، بركضضة وألضضف ، نضضور وألف يقين ألف جوفه أدخلت
.  غل كل منه ونزعت ، رزقا وألف
ًا عنه الله رضي علي عن الخطيب رواه .  موضوع وهو ، مرفوع
  )504(  هارون بن أحمد بوضعه المتهم : إن عدي ابن قال وقد
رسول يا . قيل المعمة التوراةا في تدعى يس : سورةا  _ حديث12
وتكايضضد ، والخرةا الدنيا بخير صاحبها : تعم قال ؟ المعمة : وما الله
. _ إلخ الخرةا أهاويل وتدفع ، الدنيا بلوى عنه

ًا أنضضس عن الخطيب رواه : بوضضضعه . اتهضضم موضضضوع وهضضو ، مرفوعضض
.  السمرقندي عامر بن عبد ابن محمد

ًا عنضضه اللضضه رضضضي الصديق بكر أبي عن العقيلي رواه وقد ، مرفوعضض
505(  الجدعاني بكر أبي بن الرحمن عبد بن : محمد إسناده وفي

.   وهومتروك)
: إسضضناده . وفضضي طريقضضه مضضن الشضضعب فضضي الضضبيهقي أخرجضضه وقضضد

.  وضعفاءا مجاهيل
ًا أصبح ليلة في [ يس قرأ : من  _ حديث13 ] قضضرأ . ومضضن له مغفو

ًا أصبح ليلة الدخان .  له مغفور
.  وضاع ، زكريا بن : محمد إسناده في

ًا وهو ، راشد بن عمر طريق  من )506(  الدارقطني ورواه : أيض
.  وضاع

كتضضاب فضضي نصضضر بضضن ومحمضضد ، الترمضضذي : أخرجضضه الللىءا في قال
 .  )507(  المذكور راشد عمر طريق من : ولكن . قلت الصلةا

قرأ : من  بلفظ )508(  طريقه غير من الترمذي رواه : وقد قلت
.  ) 509(  له غفر الجمعة ليلة في الدخان حم

)510(  له لفظ وفي غفضضر ليلة في الدخان سورةا قرأ : من  آخر 
.  ذنبه من تقدما ما له
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ًا ورواه طريضضق غيضضر أخضضرى طريق من ، بنحوه نصر بن : محمد ايض
.  ) 511(  راشد بن عمر

ًا الدارمي ورواه  ) 512(  ايض
.  له غفر الله وجه ابتغاءا يس قرأ : من  _ حديث14

شضضرط علضضى . وإسضضناده مرفوعضضا هريضضرةا أبضضي عضضن الضضبيهقي رواه
 .  )513(  الصحيح
كتضضب فضضي لضضذكره وجضضه فل ، الخطيضضب . وأخرجضضه نعيم أبو وأخرجه

.  الموضوعات
) خلضضق الضضذي ربك باسم : ( اقرأ تعالى الله أنزل : لما  _ حديث15
. معضضاذ يضضا : اكتبها لمعاذ وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول قال

: ( بلغ , فلما فكتبها ، الدواةا وهي ، والنون والقلم اللوح معاذ فأخذ
.  _ إلخ والنون والقلم اللوح ) سجد واقترب واسجد تطعه ل كل

. وقضضال الخضضري محمضضد بن أحمد بن إسماعيل به اتهم موضوع وهو
[ بضضن إبراهيضضم بضضه المتهضضم : إن حجضضر وابضضن ، كول ما وابن الخطيب

: حجضضر ابضضن ,قضضال ثقضضة المضضذكور إسضضماعيل وإن ، ] الخواص محمد
.  المشهور الزاهد هو هذا الخواص وليس

اللضضه صضضلى اللضضه رسضضول على التين سورةا نزلت : لما  _ حديث16
ًا بها فرح وسلم وآله عليه ًا فرح . فرحضضه شضضدةا لنضضا بضضان حضضتى شديد

: والتين قوله : أما . فقال تفسيرها عن ذلك بعد عباس ابن فسأله
.  _ إلخ فلسطين : فبلد الزيتون . وأما الشاما : فبلد

.  موضوع وهو
ة طهضارةا علضى أحضد اللضه هضو قضل قضرأ : من  _ حديث17 مضرةا مائ

عشضضر حضضرف بكضضل لضضه كتضضب ، الكتضضاب بفاتحضضة يبضضدأ للصلةا كطهره
وبنضضى ، درجضضات عشر له ورفع ، سيئات عشر عنه ومحى ، حسنات

.  إلخ – الجنة في قصر مائة له
: بضضه . والمتهضضم موضضضوع وهضضو ، مرفوعضضا أنضضس عضضن عدي ابن رواه

.  حبان ابن قاله مرةا بن الخليل
بضضه : تفضضرد . وقضضال الشضضعب في البيهقي : أخرجه الللىءا في وقال

مضضن . وهضضو .انتهضضى حضضديثهم يكتب الذين الضعفاءا من وهو ، الخليل
 .  )514(  ً طرقا له وذكر ، ماجة ابن رجال

ًا له الله كتب ، مرةا مائتي أحد الله هو قل قرأ : من  _حديث18 ألف
.  دين عليه يكون إل ، حسنة وخمسمائة

حضضاتم إسضضناده . في موضوع وهو ، مرفوعا أنس عن الخطيب رواه
.  بحال به يحتج ل ميمون بن

. طريقضضه مضضن نصضضر بضضن ومحمضضد الترمذي : أخرجه الللىءا في قال
 .  )515(  أخر بألفاظ روى وقد
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ول ، عمضضران آل سضضورةا ول ، البقضضرةا سورةا تقولوا : ل  _ حديث19
.  كله القرآن وكذلك ، النساءا سورةا

، منكضضر حضضديث : هضضو أحمضضد . وقال مرفوعا أنس عن قانع ابن رواه
.  الموضوعات في الجوزي ابن وأورده

فضضي الحضضديث هضضذا إيضضراد فضضي الجضضوزي ابضضن : أفضضرط حجضضر ابن قال
.  الموضوعات

يقتضى ل وهو ] ، عبيس [ وتضيف أحمد قول إل مستنده يذكر ولم
 .  )516(  الوضع

وابضضن ، الوسضضط فضضي والطضضبراني الشضضعب في البيهقي أخرجه وقد
 .  )517(  التفسير في مردويه

يطرد فإنه ، بقراءاته فليجهر الليل من أحدكم قاما : إذا  _ حديث20
فضي الضذين الملئكضة وإن ، الجضن وفسضاقا الشياطين مردةا بقراءاته

.  _ إلخ بصلته ليصلون الدار وسكان ، الهواءا
، شضضديدةا نكضضارةا وفيضضه ، الللىضضءا صضضاحب سضضاقه ، طويضضل متضضن وهو

.  موضوعة أنها نظرها من يعرف وألفاظ
وهضضو ، الكضضديمي فيضضه ثضضم ، لضضه أصل ل باطل : إنه العقيلي قال وقد

.  ) 518(  وضاع
)519(  بحضضر أبضضو : داود به والمتهم ، يصح : ل الجوزي ابن وقال  

.  الكرماني
. بشضضيءا ليضضس ، القضضرآن حضضديث روى الضضذي : داود معيضضن ابضضن قال

ابن وأخرجه ، المذكور داود طريق من مسنده في الحارث وأخرجه
ًا طريقه من الدنيا أبي )520(  نصضضر بن محمد . وكذلك ايض  فضضي 
ًا عنه الله رضي الصامت بن عبادةا عن كلهم ، الصلةا باب . مرفوعضض

اذ عضن مسضنده فضي والبزار العقيلي وأخرجه . عنضه اللضه رضضي مع
ًا  .  )521(  مرفوع

قضضرأ ومضضن ،  النبضضوةا ثلث أعطي القرآن ثلث قرأ : من  _ حديث21
النبضضوةا أعطضضي . فكأنمضضا القضضرآن قرأ ومن ، النبوةا ثلثي أعطي ثلثيه
.  كلها
. يضضضع : كضضذاب سضضعيد بضضن يحيضضى . قضضال نمير بن : بشر إسناده في

ًا بأن الللىءا في وتعقبه أخرجه قد , وبأنه ماجة ابن رجال من بشر
قضضاله مضضا صضضح إذا . فضضإنه تحتضضه طائضضل ل تعقيضضب . وهذا النباري ابن

مضضن إخضضراج ول ، ماجضضة ابضضن رجضضال من كونه يفد لم سعيد بن يحيى
)522(  طريقه من أخرجه عمضضر ابن عن منها شواهد له ذكر ثم  

ًا إبراهيضضم بضضن : قاسضضم إسضضناده . وفضضي بنحضضوه الخطيب عند مرفوع
.  الملطي

.  الباطيل يروي
.  الباطيل من عجائب مالك عن لوين عن : روى الخطيب قال
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 )523(  مرسل الحسن عن سننه في منصور بن سعيد أورده وقد
.

ًا عمرو ابن عن الطبراني رواه  )524(  أخرى طريق من ، مرفوع
 .

.  الجنة أهل عرفاءا القرآن :حملة  _ حديث22
. قيل المدني : فائد إسناده . وفي مرفوعا علي عن الخطيب رواه

، السضضنن أهضضل حضضديثه أخضضرج قضضد بأنه الللىءا في وتعقبه ، : متروك
 .  )525(  معين ابن : وثقة الميزان في قال الذهبي وأن

ًا أخرجضضه وقضضد ًا أنضضس عضضن المختضضارةا فضضي ايضضض )526(  مرفوعضض  
ًا سضضعيد وأبضضي هريضضرةا أبضضي عضضن نعيم أبو ورواه ، وصححه ( مرفوعضض

527( . 
ًا القرآن حفظ : من  _ حديث23 ، العضضذاب أبضضويه عضضن خفضضف نظضضر
.  كافرين كانا وإن
ًا عمضضر ابضضن عضضن حبضضان ابن رواه . وفضضي : موضضضوع . وقضضال مرفوعضض

حضضديثهم من ليس ما الثقات على يضع المهاجر ابن : محمد إسناده
.  غيره وكذبه ، وضاع : إنه الميزان في قال . وقد

عضضز اللضضه كتب الفقر شكا . ثم القرآن الله علمه : من  _ حديث24
.  القيامة يوما إلى عينيه بن والفاقة الفقر وجل
ًا عباس ابن عن العقيلي رواه إسضضناده . وفي موضوع وهو ، مرفوع

.  متروكون ، وجويبر ، وسلما ، المحبر بن : داود
فضضي يعطهضضا لضضم فإن ، دينار مائتا فله القرآن قرأ : من  _ حديث25

.  الخرةا في أعطيها الدنيا
ًا عنضضه اللضه رضي علي عن عدي ابن رواه : إسضضناده . وفضضي مرفوعضض

.  جويبر
ذلضضك إلى وسبقه ، الللىءا صاحب وتعقبه ، كذابان جميع بن وعمرو

.  داود أبو جميع بن عمرو وثق : قد بأنه اللسان في حجر ابن
. فهذا ) 528(  باطل التعقيب . وهذا الثقات في حبان ابن وذكر

أحضضد وتوثيضضق ، الفضضن هضضذا فضضي المبتضضدئ وضعه في يشك ل موضوع
.  الخر توثيق يستلزما ل الرجلين

أذن في قرأ لمن وسلم وآله عليه الله صلى قال : أنه  _ حديث26
:  مصروع

ًا خلقناكم أنما أفحسبتم بعثنضضي : والضضذي ترجعضضون ل إلينا وأنكم عبث
ًا .  لزال جبل على موقن قرأها لو نبي

فضضي أورده ، موضضضوع وهضضو ، ً مرفوعا مسعود ابن عن العقيلي رواه
: إنضضه أحمضضد قضضال . وقضضد أنطاكيضضة قاضضضي رزيضضن ابضضن سضضلما ترجمة

: بضضأنه الللىضضءا صضضاحب وتعقبضضه ، الكضضذابين حضضديث . وإنضضه موضضضوع
، لهيعضضة ابضضن سضضوى الصضضحيح رجضضال رجضضاله بإسضضناد يعلي أبو أخرجه
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)529(  حسن وحديثهما ، الصنعاني وحنش نعيضضم أبضضو  . وأخرجضضه 
.  الحلية في
.  كتابه إل يصح أن الله : أبى  _ حديث27
.  أعرفه : ل المقاصد في قال
وشضضفعه ، الجنضضة الله أدخله وحفظه القرآن تعلم : من  _ حديث28
.  النار أوجب قد كلهم بيته أهل من عشرةا في
.  ) 530(  بثابت : ليس الخطيب قال
.  جوفه في القرآن حامل من بالحدةا أحق أحد : ليس  _ حديث29
. كذب من : فيه الذيل في قال
. أجوافهم في القرآن جماع تعتري : الحدةا  _ حديث30
.  البختري أبو وهب بن وهب : آفته الذيل في قال
.  _ إلخ مدر ول حجر على تكتبوه ول القرآن : أكرموا  _ حديث31
.  : وضاع إسناده : في الذيل في قال
.  القرآن قارئ يخوف : ل  _ حديث32
.  الكذابين في مثله يخلق لم : كذاب إسناده : في الذيل في قال
فضضي وحشضضتي آنضضس : اللهضضم فليقضضل أحضضدكم ختم : إذا  _ حديث33

.  قبري
.  : وضاع إسناده في
ألف ستون عليه صلى ، العبد القرآن أحدكم ختم : إذا  _ حديث34

.  ملك
ووضاع.  : كذاب إسناده في
. عبضضاس ابن : يا قال وسلم وآله عليه الله صلى : أنه   _ حديث35
.  _ إلخ تبينا وبينه فرتله القرآن قرأت إذا

.  كذابون : أربعة إسناده في
.  المصحف في النظر . أدما رمد لمن قال : أنه  _ حديث36
.  به يحتج ل : من إسناده في
: كفضضضل يحملضضه لضضم الضضذي على القرآن حمله : فضل  _ حديث37

.  المخلوقا على الخالق
.  كذب : هو حجر ابن قال
عضضادى فقضضد عضضاداهم فمضضن ، الله أولياءا القرآن : حملة  _ حديث38
.  الله والى فقد والهم ومن ، الله
.  منكر : خير حجر ابن قال
. . ويضضس الكتضضاب تنزيضضل بضضآلم ليلضضة فضضي قضضرأ : مضضن  _ حضضديث39

ًا لضضه . كضضن الملك بيده الذي . وتبارك الساعة واقتربت ًا نضضور وحضضرز
.  الشيطان من

.  : كذاب إسناده وفي
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قرأ لما ، السلمي الرحمن عبد لبي عنه الله رضي علي  _ قول40
القرآن أنزل . هكذا : حسبك . فقال آيات خمس فأخذ القرآن عليه

ًا ًا خمس .  _ إلخ ينسه لم هكذا حفظه . ومن خمس
.  : موضوع الميزان في قال
ًا فاقضضة يصبه لم ليلة كل الواقعة سورةا قرأ : من  _ حديث41 ، أبضضد

القيامضضة يضوما اللضضه لقضضي القيامة بيوما اقسم ل ليلة كل في قرأ ومن
.  البدر ليلة القمر صورةا في ووجهه

.  : كذاب إسناده في
مضضن يكتضضب لضضم وتعلمهضضا الواقعضضة سضضورةا قضضرأ : مضضن  _ حضضديث42

عشضضر وليال : والفجر قرأ ومن ، بيته وأهل هو يفتقر ولم ، الغافلين
.  له : غفر عشر ليال في ،

.  متروك وهو ، حبيب بن القدوس : عبد إسناده في
ًا أعطضضي ، الجمعضضة ليلضضة الكهف سورةا قرأ : من  _ حديث43 ، نضضور
وفضضضل ، الخضضرى الجمعضضة إلضضى له وغفر ، مكة إلى قرأها حيث من

.  _ إلخ أياما ثلثة
.  موضوع طويل حديث وهو
راحضضة علضضى بزعفضضران وكتضضب ، الكرسي آية قرأ : من  _ حديث44
ينضضس لضضم ، بلسضضانه ويلحسضضها مرات سبع اليمنى بيده اليسرى كفه
ًا .  أبد
.   : وضاع إسناده في
اللضضه إل نفسضضه قبضضض يتضضول لضضم الكرسي آية قرأ : من  _ حديث45

.  تعالى
.  موضوعا يكون أن ويشبه ، : منكر السبكي الدين تقي قال
اللضضه . أعطضضاه وضضضوئه أثضضر على الكرسي آية قرأ : من  _حديث46

ًا أربعين ثواب .  حوراءا أربعين وزوجه ، درجة أربعين له ورفع ، عام
.  كذاب سليمان بن : مقاتل إسناده في
.  _ إلخ بركات عشر فيه فإن ، يضس : اقرأوا  _ حديث47
.  : كذاب إسناده في
فمضضن ، ليلضضة لضضك يضس قراءاةا أمتي على فرضت : إني  _ حديث48

ًا : مات مات ثم ، ليلة كل قراءاتها على داوما . شهيد
.  متهم إسناده : في الذيل في قال
( إن قضضوله ) إلى هو إل إله ل أنه ( الله شهد قرأ : من  _ حديث49

ملضضك ألضضف سضضبعين اللضضه خلق ، منامه ) عند السلما الله عند الدين
.  القيامة يوما إلى له يستغفرون

.  : وضاع إسناده في
وجضضع شضضكا لمضضن وسضضلم وآله عليه الله صلى قال : أنه  _ حديث50

.  التمر عليه وكل القرآن عليه : اقرأ ضرسه
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موضوع.  : هو حجر ابن قال
: مسضضعود لبضضن قضضال وسضضلم وآله عليه الله صلى : أنه  _ حديث51
علضى القضرآن هضذا أنزلنا : ( لو قوله إلى فبلغ ، القرآن عليه قرأ لما

، السضاما إل داءا كضضل مضضن شضضفاءا فإنهضضا رأسضضك علضضى يدك ) ضع جبل
.  : الموت والساما

.  باطل : هو الذهبي قال
يدك فضع رأسك صدع إذا ، علي : يا بلفظ بإسنادين الديلمي ورواه
( رجالهمضضا حضضال كيضضف يعرف . ولم الحشر سورةا آخر وأقرأ ، عليه
531(  . 

ًا شئ لكل : إن  _ حديث52 _ أحضضد اللضضه هو : قل هو ونسبي ، نسب
.  إلخ
.  : وضاع إسناده في
.  له قرئت لما : الفاتحة  _ حديث53

.  البيهقي رواه
.  الصحيح في : وأصله المقاصد في قال
.  كفر فقد مخلوقا : القرآن قال : من  _ حديث54

عضضامر اللضضه عبضضد بضضن : محمضضد إسناده . وفي مرفوعا جابر عن روى
.  وضاع السمرقندي

ل ، اللضضه كلما : القضضرآن مرفوعضضا هريضضرةا أبضضي عضضن عضضدي ابن وروى
.  موضوع . وهو كافر : فهو ذلك غير قال . من مخلوقا ول خالق
: إسضضناده . وفضضي مرفوعضضا مسضضعود ابضضن عضضن بنحوه الخطيب ورواه

.  مجاهيل
أول فضضي الللىضضءا صضضاحب أورده . وقد : موضوع الميزان في وقال
.  كتابه
تجضضارأ ، موضوع . فالحديث طائل غير في وأطال ، شواهد له وذكر
فضضي القضضول حضضدوث عند ، تعالى الله من يتسحي ل من وضعه على
 .  )532(  المأمون أياما في المسألة هذه

والكلما ، صضضماءا عميضضاءا وفتنة ، كبيرةا محنة الناس على بذلك وصار
فضضي ول الكتضضاب فضضي به يرد  لم) 533(  ومنكر بدعة هذا مثل في

 .  )534(  شيئ ذلك في السلف عن صح ول ، واحد حرف السنة
إذا اللضضه وإن ، بالفارسضضية العضضرش حول الله كلما : إن  _ حديث55

ًا أوحى ًا أوحضضاه وإذا ، بالفارسضضية أوحاه لين فيه أمر شضضدةا فيضضه أمضضر
.  بالعربية أوحاه
رواه . وقضضد موضضضوع وهضضو ، مرفوعضضا أمامضضة أبي عن عدي ابن رواه
.  مرفوعا أمامة أبي عن عدي ابن
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مضضاورد . كضضل . انتهضضى له أصل ل باطل الحديث : هذا حبان ابن قال
ف . وقضد موضضوع فهضو المعنى هذا في ( هضذا غيضر زعضم مضن تعس

535 (  .
قضضوله فضضي قضضال وسلم وآله عليه الله صلى النبي : أن  _ حديث56

دركه : { ل تعالى درك وهضو البصضار ت و البصضار ي ، النضس أن } ل
صضضفوا ، القيامة يوما إلى خلقوا منذ والملئكة ، والشياطين ، والجن

ًا ًا صف ًا بالله أحاطوا ما واحد .  أبد
.  موضوع وهو ، مرفوعا سعيد أبي عن عدي ابن رواه
مردويه وابن ، الشيخ وأبو ، حاتم أبي ابن : أخرجه الللىءا في قال
.  تفاسيرهم في

:      فائدة

والملحم ، : المغازي أصل لها ليس كتب : ثلثة حنبل بن أحمد قال
.  والتفيسر ،

المعضضاني هذه في مخصوصة كتب على محمول : هذا الخطيب قال
. فيهضضا القصاص وزيادةا ، ناقليها عدالة لعدما عليها معتمد غير الثلثة

بضضن ومقاتضضل ، للكلضضبي : كتابضضان أشضضهرها : فمضضن التفسير كتب فأما
.  سليمان

يحضضل ل كضضذب أخضضره إلضضى أولضضه : مضضن الكلضضبي تفسير في أحمد قال
: هضذا ومضن الكضل علضى ل الكضثر علضى هضذا حمضل . وقد فيه النظر
يحضضل ل . فضضإنه بضضدعتهم إلضضى بالضضدعاءا المشضضهورين المبتدعة تفسير
كضضثير علضضى فتنفق بدعهم فيها يدسون لنهم ؛ تفاسيرهم في النظر

)536(  السضضيوطي ذلضضك معنضضى . ذكضضر الناس من : وأمضضا  . قضضال 
: المسضضمى السضضلمي كتفسضضير ، بتفسضضير فليضضس الصضضوفية تفسضضير
: . وأقضضول كفضضر . فقد تفسير ذلك أن اعتقد . فإن التفسير بحقائق

ًا أن شك ل بالتحريف هو العزيز الكتاب على الصوفية كلما من كثير
الباطنيضضة تفاسضضير جنضضس مضضن ذلضضك غضضالب بضضل ، بالتفسير منه أشبه

.  وتحريفاتهم
. فضضإنه عبضضاس ابضضن : تفسضضير بهضضا يوثضضق ل التي التفاسير جملة ومن

.  ومقاتل ، والسدي ، كالكلبي الكذابين طرقا من مروى
. ومن تيمية ابن معناه إلى سبقه . وقد : السيوطي ذلك معنى ذكر
، . كضضالثعلبي الموضضضوعة الحضضاديث عليضضه تنفق المفسرين من كان

السضضلف عضضن يروونه بما الوثوقا يحل فل ، والزمخشري ، والواحدي
اللضضه صضضلى اللضضه رسول على الكذب يفهم لم إذا لنه ؛ التفسير من

.  غيره على الكذب يفهم لم ، وسلم وآله عليه
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كمضضا ، الكضضاذيب مضضن تفاسضضيرهم فضضي الرافضضضة يضضذكره مضضا وهكضضذا
( قوله تفسير ) وفي ورسوله الله وليكم ( إنما تفسير في يذكرونه

الله رضي علي في ) أنها واعية أذن ( وتعيها ) وقوله هاد قوما لكل
.  خلف بل موضوع ذلك . فإن عنه

( مضضرج تفسضضيرهم . وفي بخاتمه علي تصدقا من يذكرونه ما وهكذا
. وكضضذلك الحسضضنان والمرجضضان واللؤلضضؤ ، وفاطمضضة ) بعلي البحرين

اللضضه رضضضي علضضي ) فضضي مضضبين إماما في أحصيناه شيءا ( وكل قوله
: رسضضول بالصابرين المراد أن المفسرين بعض ذكره ما . وكذا عنه
، والقضضانتين ، بكر : أبو والصادقين ، وسلم وآله عليه الله صلى الله

رسضضول ( محمضضد وأن ، : علضضي والمسضضتغفرين ، : عثمان والمنفقين
( رحمضضاءا ) عمضضر الكفضضار علضضى ( أشضضداءا بكضضر ) أبو معه والذين الله

.  الكاذيب هذه . وأمثال ) علي ركعا ( تراهم ) عثمان بينهم
خطيئضضة عليضضه كتبت ، فأصاب برأيه القرآن فسر : من  _ حديث57
النضضار في مقعده فليتبوأ أخطأ وإن ، لوسعتهم العباد بين قسمت لو
 .

.  بالوضع مشهور ، عصمة أبو إسناده : في الذيل في قال
فليعضضد وضضضوءا علضضى وهضضو برأيضضه القضضرآن فسضضر : مضضن  _ حضضديث58

.  وضوءاه
.  الموضوعات يروي من إسناده : في الذيل في قال
السضضنة أهل ) هم وجوه تبيض ( يوما بقوله المراد : إن  _ حديث59

.  والبدع الهواءا أهل ) هم وجوه تسود ( يوما بقوله والمراد ،
.  موضوع : هو الذيل في قال
إل الشضضجار علضضى ثمضضر ول ، الرض علضضى زرع من : ما  _ حديث60

. فلن بضضن فلن رزقا . هذا الرحيم الرحمن الله بسم مكتوت عليها
.  } الية ورقة من تسقط { وما تعالى قوله وذلك
.  باطل : هو الميزان في قال
، ومعاويضضة علضضي : حرب الحاءا : بأن حمعسق : تفسير  _ حديث61

وليضضة  والسضضين ، العباسية : ولية والعين ، المروانية : ولية والميم
.  المهدي : مدةا والقاف ، السفيانية

: السضضنة والسين ، : عذاب العين : أن ذلك تفسير في قيل ما وكذا
. باطضضل . كلضضه الزمضضان آخضضر يقضضذفون : قضضوما . والقضضاف والجماعضضة

.  يصح ل موضوع
ل فضضإنه ، الصضضفة هضضذه علضضى الضضواردةا الحروف من كثير تفسير وكذا
.  صحيح بنقل يثبت
آمنضضا قالوا آمنوا الذين لقوا ( وإذا تعالى قوله : تفسير  _ حديث62

ذات خرجضضوا حيضضن وأصضضحابه سلول بن أبي بن الله عبد في ) نزلت
أرد كيف : أنظروا أبي ابن . فقال الصحابة من نفر فاستقبلهم يوما
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ًا وقال ، الصديق بيد . فأخذ عنكم السفهاءا هؤلءا بالصضضديق : مرحبضض
.  _ إلخ علي بيد أخذ ثم ، عمر بيد وأخذ ، تيم بني سيد
مسلسضضل . وإسضضناده لئحضضة عليضضه الوضضضع : آثضضار حجضضر ابضضن قضضال

.  بالكذابين
) المنكضضر نضضاديكم فضضي ( وتضضأتون تعضضالى قضضوله : تفسير  _ حديث63

. حضضديثه كتضضب يحضضل ل . قيل غطيف بن : روح إسناده في بالضراط
.  بوضع يتهم : لم وقيل
وابضضن ، المنضضذر وابضضن ، جرير وابن ، تاريخه في البخاري أخرجه وقد
عائشضة عضضن ، طريقضضه من ، تفاسيرهم في مردويه وابن ، حاتم أبي

.  موقوقا
كل غلظ ) بأن مرفوعة ( وفرش تعالى قوله : تفسير  _ حديث64

.  والرض السماءا بين ما منها فرش
حضضديث مضضن اللفضضظ بهضضذا ثبت : قد . وقيل  وضاع إسناده : في قيل
)537(  الترمضضذي وحسضضنه سضضعيد أبي الحضضاديث بعضضض  وسضضتأتي 

المشضضتمل ، الكتضضاب هضضذا آخر في الخاتمة في التفسير في الواردةا
.  معين بباب تختص ل متفرقة أحاديث على

النبي فضائل باب
وأسلم وأآله عليه الله صلى

 الله يشاءا أن إل بعدي نبي ل ، النبيين خاتم : أنا  _ حديث1
ًا أنس عن الجوزقاني رواه أحد وضعه ، موضوع والستثناءا ، مرفوع

الزنادقة. 
كنضضت : أيضضن وسضضلم وآله عليه الله صلى للنبي قيل : أنه  _ حديث2

فضضي وأنضضا الرض إلضضى وأهبضضط ، صضضلبه : فضضي قضضال ؟ الجنة في وآدما
النضضار فضضي بضضي وقضضذف ، نضضوح أبي صلب في السفينة وركبت ، صلبه

. لضضم قضضط سضضفاح علضضى أبضضوان في يتفق لم ، إبراهيم أبي صلب في
ًا ، النقيضضة الرحضضاما إلضضى الطاهرةا الصلب من ينقلني يزل ل ، مهضضذب

وفضضي ، بضضالنبوةا لي الله . فأخذ خيرهما في كنت إل شعبتان تنشعب
الرض تشضضرقا ، اسضضمي : شضضهر النجيضضل وفضضي ، بضضي : بشر التوراةا
ًا لضضي وشضضق ، سمائه في بي رقي ، لرؤيتي والسماءا ، لوجهي اسضضم

.  محمد وأنا ، محمود العرش , فذو أسمائه من
: ثابت بن حسان يقول وذلك
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مستودع                           وفي الظلل في طبت قبلها من        
الورقا تخصف حيث
ول  مضغة  ول   ت                       أن بشر ل البلد هبطت ثم        
 علق

.  دنانير فمه النصار : فحشت قال البيات
.  القصاص بعض . وضعه موضوع هو

.  خلف بل للعباس : والبيات الللىءا في قال
نسضضبي إل القيامضة يضضوما ينقطضضع وسضضبب نسضضب كضضل : أن _ حضضديث3

ا . قضال العضرب فقضال ؟ : مانسضبك فقال رجل . فجاءا وسببي : فم
:  الموالي قال ؟ سببك

أوحضضى اللضضه إن ، علي يحرما ما عليهم ويحرما ، لي يحل ما لهم يحل
يكن لم فإن ، العرب من رجل ويميني إل سرية في أخرج ل أن إلى

: سضضلمان يا ، فيهم خير ل فئاما فالناس يكن لم فإن ، الموالي فمن
وهضضم ، الضضوزراءا أنتضضم إنمضضا ، تضضأمرهم ول ، نسائهم تنكح أن لك ليس

منهضضا لخرجني شجرتي من خير شجرةا أن علم الله أن ولو ، الئمة
.  العرب شجرةا وهي ،

.  بثقة وليس ، به تفرد . وقد مصعب بن : خارجه إسناده في
: عضضدي ابن . وقال ماجة وابن ، الترمذي له : روى الللىءا في قال
.   . انتهى )538(  حديثه يكتب ممن هو

لكلمضضه ممارسة له من على تخفى ل نكارةا المتن هذا : في وأقول
.  وسلم وآله عليه الله صلى

، السضضلما يقرئضضك اللضضه : إن . فقضضال علضضي جبريل : هبط  _ حديث4
وحجضضر ، حملك وبطن ، أنزلك صلب على النار حرمت : إني ويقول
. وهضضب بنضضت : فآمنضضة البطضضن . وأمضضا الله : فعبد الصلب . أما كفلك
.  أسد بنت وفاطمة ، المطلب : عبد _ يعني : فعبد الحجر وأما
.  موضوع وهو ، : مجاهيل إسناده في

فآمنت فأحياها يحييها أن الله فسألت أمي لقبر : ذهبت  _ حديث5
.  تعالى الله وردها ، بي

ًا عائشة عن الخطيب رواه .  عنها شاهين ابن ورواه ، مرفوع
النقضضاش زياد بن : محمد إسناده . وفي موضوع : هو ناصر ابن قال

الزهري يحيى بن ومحمد ، الحضرمي يحيى بن وأحمد ، بثقة ليس ،
.  مجهولن ،

بل ، بمجهول فليس يحيى بن محمد : أما اللسان في حجر ابن قال
الحضرمي يحيى بن أحمد ترجمة : في الميزان في . وقال معروف

: فقضضال النقضضاش وأمضضا يونس ابن ولينه ، التجيبي حرملة عن : روى
.  فيه ضعف على ، عصره في المقرئين شيخ : صار الذهي
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: الصضضواب . وقضضال الحضضديث هذا على الكلما الللىءا في أطال وقد
ًا ذلك في ألفت : وقد . قال بالوضع ل بالضعف عليه الحكم ( جضضزاءا
.  . انتهى ) 539
: وسضضلم وآلضضه عليضضه الله صلى النبي : أن الحديث ألفاظ بعض وفي
.  أماتهما ثم ، به فآمنا وأحياهما ، أبويه يحيي أن ربه سأل
: يضضا : قلضضت قضضال العقيلضضي رزيضضن أبضضي حضضديث مضضن أحمد أخرج وقد

مضضن : فضضأين . قضضال النضضار فضضي : أمضضك قضضال ؟ أمي . أين الله رسول
( ؟ أمضضي مضضع أمضضك تكضون أن ترضضضى : أمضضا قضضال ؟ أهلضضك من مضى
540 (  .

، طالب أبي وعمي أمي : في النفر هؤلءا في : شفعت  _ حديث6
.  السعدية : ابن _ يعني الرضاعة من وأخي
.  : باطل وقال ، مرفوعا عباس ابن عن الخطيب رواه

من رجل أربعون وسلم وآله عليه الله صلى قصده : أنه  _ حديث7
عليضضه واحتجضضوا ، موسضضى وبيضضن بينضضه المفاضضضلة في ونازعوه اليهود
.  عليهم واحتج

.  بطوله الللىءا في ساقه وقد ، موضوع حديث هو
عليضضك يقرأ الله إن ، محمد : يا . فقال جبريل هبط : أنه  _ حديث8

الكرسضضي نور من يوسف حسن كسوت إني : حبيبي ويقول السلما
ًا خلقضضت وما ، عرشي نور من وجهك حسن وكسوت ، أحسضضن خلقضض

.  محمد يا منك
.  موضوع وهو ، مرفوعا جابر عن الخطيب رواه

. أعرابي وسلم وآله عليه الله صلى النبي إلى وفد : أنه  _ حديث9
حمضضاما فرخضضي معضضه بضضان فضضأخبره ؟ معضضي فمضضا نبيضضا تكضضن : إن فقال

.  فوقهما وأمهما
ًا أرقم بن زيد عن الخطيب رواه منكضضر حضضديث : هذا وقال ، مرفوع
ًا يكضضون أن أبعضضد ومضضا ، الوجه هذا من إل أكتبه لم السناد عجيب جد
.  الدوري روزبة بن الفرخان بن محمد وضع من
عضضرقا رجل أعطضضى وسضضلم وآلضضه عليضضه اللضضه صلى : أنه  _ حديث10

، بضضه يتطيضضب فجعضضل ، امتلت حضضتى ، قضضارورةا فضضي وجعلضضه ، ذراعيه
ًا المدينة أهل منه فيشم .  المطيبين بيت وسموه ، طيبة ريح
.  موضوع وهو ، مرفوعا هريرةا أبي عن الخطيب رواه
وسضضلم وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى اللضضه لرسضضول كان : أنه  _ حديث11

: ذات تسضضمى قضضوس لضضه وكضضانت ، الفقضضار ذا يسضضمى . وكضضان سيف
.  _ إلخ الجمع : ذا تسمى كنانة له وكانت ، السداد

ًا عباس ابن عن حبان ابن رواه . فضضي موضضضوع : هضضو . قيضضل مرفوع
 .  )541(  : متروك إسناده
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أربعضضة سضضهمه مضضن أصابه خيبر نبيه على الله فتح : لما  _ حديث12
، وفضضضة ذهضضب أوانضضي وعشضضرةا ، خفضضاف أزواج وأربعة ، نعال أزواج

_ شضضهاب بن : يزيد فقال ؟ اسمك : ما للحمار . فقال أسود وحمار
.  إلخ

.  موضوع وهو ، حبان ابن رواه
وسضضلم وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى النضضبي أتضضى جبريل : أن  _ حديث13

القطضضف بهضضذا إليك وبعثني ، السلما يقرئك الله : إن . فقال بقطف
.  لتأكله
ًا عباس ابن عن حبان ابن رواه .  له أصل : ل وقال ، ؟ مرفوع

: هضضذا الميضضزان فضضي قضضال ، ؟ مرفوعضضا أنضضس عن الدارقطني ورواه
.  منكر حديث

: محمضضد ) قال والفتح ألله نصر جاءا ( إذا نزل لما : أنه  _ حديث14
مضضن لضضك خيضضر : ( وللخضضرةا جبريل . قال نعيت قد نفسي ، جبريل يا

الله صلى الله رسول ) فأمر فترضى ربك يعطيك ولسوف ، الولى
المهضاجرون فضضاجتمع ، جامعضضة بالصضضلةا ينضضادى أن وسضضلم وآلضضه عليه

.  _ إلخ وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول مسجد إلى والنصار
ًا عباس ابن عن نعيم أبو رواه ، ورقا ثلث نحضضو في ، مطول مرفوع
.  سنان بن إدريس بن المنعم عبد من : آفته موضوع وهو
صضضليت ، مضضرةا مائة والليلة اليوما في عليك صلى : من  _ حديث15

مضضن يعتقضضه أن أيسضضرها ، حاجضضة ألضضف لضضه ويقضى ، صلةا ألفي عليه
.  النار
ًا مسعود ابن عن الخطيب رواه .  : باطل : وقال مرفوع
.  والسناد المتن : موضوع الميزان في وقال

. علي صلى ومن ، سمعته قبري عند علي صلى من ،  حديث– 16
لضضه وكنضضت ، وآخرته دنياه أمر وكفى ، يبلغني ملكا بها الله وكل نائيا

ًا .  شفيعا أو شهيد
.  مرفوعا هريرةا أبي عن الخطيب رواه
ن الشضعب فضي الضبيهقي أخرجضه وقضد ، له أصل : ل العقيلي قال م

.  : كذاب إسناده وفي ، الولى الطريق
ًا مسضضعود ابن حديث من شواهد البيهقي له أخرج وقد : إن مرفوعضض
.  السلما أمتي عن يبلغوني الرض في سياحين ملئكة لله

ًا عباس ابن حديث ومن صضضلى محمضضد أمضضة مضضن أحضضد : ليس مرفوع
الملضضك . يقول تبلغه وهي إل صلةا عليه يصلي وسلم وآله عليه الله

.  عليك يصلي : فلن
اللضضه رسضضول : قضضال قضضال هريضضرةا أبضضي عن والبيهقي داود أبو وأخرج
إلضضي اللضضه رد إل علي يسلم أحد من : ما وسلم وآله عليه الله صلى

.  السلما عليه أرد حتى روحي
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. كثيرةا شواهد الللىءا صاحب له ذكر وقد
، صضضباحا أربعين إل قبره في فيقيم يموت نبي من : ما  _ حديث17

.  روحه إليه ترد حتى
الجوزي ابن وذكره : باطل . وقال مرفوعا أنس عن حبان ابن رواه
.  الموضوعات في

فضضي نعيضضم وأبضضو ، الطضضبراني أخرجه الحديث : هذا الللىءا في وقال
.  الحسن درجة إلى ترتقي شواهد وله ، الحلية
ًا البيهقي ورواه الضضرزاقا عبضضد وأخرجه ، النبياءا حياةا كتاب في ، أيض

قوله.  من المسيب بن سعيد عن مصنفه في
ًا البيهقي أفرد : قد حجر ابن وقال فيه وأورد ، النبياءا حياةا في جزءا
.  منه فيراجع ، هذا تؤيد أحاديث عدةا
.  الفلك خلقت لما : لولك  _ حديث18
.  : موضوع الصنعاني قال
.  البعث في وآخرهم ، الخلق في النبين أول : كنت  _ حديث19
ًا : كنت بلفظ الحاكم صححه شاهد له . والجسد الروح بين وآدما نبي

.  تيمية ابن قال . وكذا موضوع : هو الصنعاني وقال
وفضضي فضضي والخيضضر ، منضضي والمؤمنضضون ، اللضضه مضضن : أنا  _ حديث20

.  القيامة يوما إلى أمتي
.  أعرفه : ل حجر أبن قال
قضضرأ حضضتى وسضضلم وآله عليه الله صلى النبي مات : ما  _ حديث21

.  وكتب
.  العزيز للكتاب معارض ، : منكر الطبراني قال
، : أحمضضد النجيضضل وفضضي ، محمضضد القضضرآن في : اسمي  _ حديث22

.  قلوبكم بكل العرب فأحبوا ، أمتي أحيد لني ، : أحيد التوراةا وفي
.  : وضاع إسناده في
قبضضل وسضضلم وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى الله رسول : تعبد  _ حديث23

.  البالي كالشن صار حتى النساءا واعتزل بشهرين موته
.  : متروك إسناده في
: والحسضضب ، : دينضضي والعقل ، مالي : رأس : المعرفة  _حديث24

، : كنضضزي والثقضضة ، : أنسي الله وذكر ، : مركبي والشوقا ، أساسي
: والرضضضا ، : ردائضضي والصضضبر ، : سضضلحي والعلم ، : رفيقي والحزن
، : قضضوتي واليقيضضن ، : حرفضضتي والزهضد ، : فخضري والفقضر ، غنيمتي

وقضضرةا ، : خلقضضي والجهضضاد ، : حسضضبي والطاعة ، : شفيعي والصدقا
.  : الصلةا عيني
.  لئحة عليه الوضع وآثار ، عياض القاضي ذكره

.  تأديبي فأحسن ربي : أدبني _ حديث25
.  ثابت إسناد له يعرف ل
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.  بالضاد نطق من أفصح : أنا  _ حديث26
.  صحيح ومعناه ، له أصل ل

بغيضضر منضضا والخضضارج ، نسب بغير فينا الداخل الله لعن ،  _ حديث27
.  سبب

.  حجر ابن له بيض . وقد إسنادا له أعرف ل
.  هذا جداري خلف أعلم  _ ل28
.  له أصل ل حجر ابن قال
أطضضول كضضانت ، وسلم وآله عليه الله صلى سبابته : إن  _ حديث29
.  الوسطى من
 .  )542(  يصح لم

.  العادل الملك زمن في : ولدت  _ حديث30
.  له أصل ل

.  الراكب كقدح تجعلوني : ل  _ حديث31
.  : موضوع الصنعاني قال
، ووقضضروه ، فعظمضضوه ً محمضضدا الولضضد سضضميتم : إذا  _ حضضديث32

.  لمحمد تعظيما ، تجبهوه ول ، تحقروه ول ، تذلوه ول ، وبجلوه
.  تصح ل أخر : أحاديث معناه . وفي بالوضع متهم فيه
.  فعموا علي صليتم : إذا  _ حديث33
يكضضون أن ويمكضضن ، اللفضضظ بهضضذا عليضضه أقضضف : لم المقاصد في قال

.  الله أنبياءا وعلى ، علي : صلوا بمعنى
نور علي صلتكم فإن ، علي بالصلةا مجالسكم : زينوا  _ حديث34

 القيامضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضة يضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضوما لكضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضم
.  ضعيف : سنده المقاصد في قال
.  الرقاب عتق من أفضل علي : الصلةا  _ حديث35
.  مختلق كذب : هو حجر ابن قال
.  ترد ل النبي على : الصلةا  _ حديث36
.  رفعه يصح لم

علي الصلةا إل ، والمردود المقبول فيها العمال : كل حديث ومثله
 ، مردودةا غير مقبولة فإنها
ًا : ضعيف حجر ابن قال .  جد
، آدما علضضى اللضضه : صلةا مرات ثلث يوما كل قال : من  _ حديث37

الجنضضة في وكان ، البحر زبد من أكثر كانت وإن الذنوب له الله غفر
.  آدما رفيق

.  منكر حديث هو
، اللضضه عبضضد : يضضا ملضضك نضضاداه ، مشتغل وهو صلى : من  _ حديث38

.  ذنبك من ألله غفر وقد ، العمل استأنف
ًا منكر وهو .  أيض
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مضضن عضضدد ، النضضبي محمضضد علضضى صل : اللهم قال : من  _ حديث39
أن لنضضا ينبغضضي كمضضا ، النبي محمد على وصل ، خلقك من عليه صلى

. عليضضه نصضضلي أن أمرتنضضا كمضضا النبي محمد على وصل ، عليه نصلي
.  الرض أهل كعمل مرات عشر أصبح كلما لقائله يرفع فإنه
.  ومتروك : كذاب إسناده في
. محضضا مرةا أربعين جمعة يوما كل في علي صلى : من  _ حديث40
واحضضدةا مضضرةا علي صلى ومن ، سنة أربعين ذنوب عنه وجل عز الله

.  سنة ثمانين عنه الله . محا منه فتقبلت
.  يالوضع : متهم إسناده في
علي صلوا ثم ، عليه فصلوا وذكرت ، الخليل ذكر : إذا  _ حديث41

عليهم.  ثم ، علي فصلوا النبياءا ذكر وإذا ،
.  رواه من ول إسناده كيف أدري ل

لضضه تسضضتغفر الملئكضضة تزل لم كتاب في صلىعلي : من  _ حديث42
.  الكتاب ذلك في اسمي داما ما

ًا ضعيفة طرقا من روي . وقد به يحتج ل : من إسناده في .  جد

وأأهل الربعة الخلفاء مإناقب باب
البيت

عمومإا الصحابة وأسائر       
عنهم الله رضي وأخصوصا

الناس مإن غيرهم وأمإناقب

، بكضضر أبضضا : يا قال وسلم وآله عليه الله صلى النبي : أن  _ حديث1
وجضضل عضضز الله : إن . قال وأمي أبي فداك ، : بلى قال ؟ أبشرك أل

.  خاصة لك ويتجلى ، عامة القيامة يوما للخلق يتجلى
ًا أنس عن الخطيب رواه إسضضناده . وفي له أصل : ل . وقال مرفوع

وآله عليه الله صلى : أنه منها طرقا . وله عامر بن عبد بن : محمد
بعضضض . فقضضال الكضضبر الرضضضوان اللضضه : أعطاك بكر لبي قال وسلم
في الله : يتجلى فقال ؟ الكبر الرضوان ما ، الله رسول : يا القوما

.  خاصة بكر لبي ويتجلى ، عامة المؤمنين لعباده الخرةا
ًا جابر عن نعيم أبو رواه خالضضد بضضن : محمضضد إسضضناده . وفضضي مرفوعضض

.  كذاب وهو ، الختلي
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بضضه تفرد ، أعلما . رواه ثابت حديث : هذا إخراجه بعد نعيم أبو وقال
.   انتهى )543 ( هشاما بن كثير عن الختلي

طريضضق مضضن المسضضتدرك في الحاكم أخرجه : وقد الللىءا في وقال
. وضعه وأحسبه ، الختلي به : تفرد . فقال الذهبي وتعقبه ، الختلي

: إنضضي وسلم وآله عليه الله صلى للنبي قال بكر أبا : أن  _ حديث2
بالحمضضد فاسضضتفتحت ، وكضضبرت فكضضبرت الول الصف في معك كنت

بضضاب إلضضى فخرجضضت الطهضضور مضضن شضضيءا إلضضى فوسضضوس ، فقرأتهضضا
. فضضالتفت ، : وراءاك يقضضول وهو ، بي يهتف بهاتف أنا فإذا ، المسجد

مضضن وأعضضذب ، الثلضضج مضضن أبيضضض مضضاءا مملوءا ذهب من بقدح أنا فإذا
إلضضه : ل عليضضه مكتضضوب أخضر منديل عليه ، الزبد من وألين ، الشهد

منكضضبي علضضى فوضضضعنه المنضضديل ،فأخضضذت بكضضر أبضضو الصديق الله إل
، القضضدح علضضى المنضضديل ورددت ، الوضوءا وأسبغت للصلةا وتوضأت
رسضضول يضضا معضضك صضضلتي فتممت الولى الركعة راكع وأنت ولحقتك

الذي بكر أبا يا : أبشر  وسلم وآله عليه الله صلى النبي . فقال الله
ركبتي مسك والذي ، ميكائيل مندلك والذي ، جبريل للصلةا وضأك

.  : إسرافيل الصلةا لحقت حتى
.  : كذاب إسناده في المذكور زياد بن ومحمد ، موضوع حديث هو

، السضضطل ذكضضر , وفيضضه طضضالب أبضضي بضضن لعلضضي هضضذا نحضضو روى وقضضد
.  والمنديل

.  موضوع كذب والكل
الصضضديق بكضضر أبضضي روح اختار الرواح خلق لما الله : إن  _ حديث3

، الحيضضوان مضضن وماءاهضضا ، الجنضضة مضضن ترابهضضا فجعضضل الرواح بين من
ًا له وجعل .  _ إلخ بيضاءا درةا من الجنة في قصر
ًا عائشة عن الخطيب رواه بضضه اتهضضم . وقضضد يثبت : ل . وقال مرفوع

بالقطان.  المعروف ، العلف أحمد ابن هرون
.  باطل هذا بان ترجمته في الميزان في الذهبي جزما وقد

ًا : أن  _ حديث4 وكلمضضه موسضضى بعضضث : والذي بكر لبي قال يهودي
ًا رأسضضه لضضه بكضضر أبضضو يرفع فلم ، لحبك إني تكليما . بضضاليهودي تهاونضض
السضضلما يقرئضضك العلضضى العلضضي إن ، محمضضد : يضضا وقال جبريل فهبط

اللضضه إن ، أحبضضك : إني بكر لبي قال الذي لليهودي : قال لك ويقول
ول ، عنقضضه فضضي النكضضال توضضضع : ل خلضضتين النضضار فضضي عنضضه أحضضاد قد

.  _ إلخ بكر أبا لحبه ، عنقه في الغلل
ًا أنضس عضن عدي ابن رواه : إسضضناده فضي ، موضضضوع . وهضضو مرفوعضض

.  وضاعان
ياقوتضضة من قبة عليين أعلى في بكر لبي اتخذ الله : إن  _ حديث5

.  بالقدرةا معلقة بيضاءا
ًا البراءا عن الخطيب رواه .  : موضوع . وقال مرفوع
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. فقضضال بهضضا متجلل وهو ، طنفسة وعليه ، جبريل : هبط  _ حديث6
مثضضل فضضي إلي نزلت ما جبريل : يا وسلم وآله عليه الله صلى النبي

السضضماءا فضضي تتجلضضل أن الملئكضضة أمضضر اللضضه : إن . فقضضال الضضزي هذا
.  الرض في بكر أبي لتجلل
.  موضوع وهو ، عباس ابن عن الخطيب رواه

. عضضدن جنضضة علضضى اللضضه أقبضضل الصديق بكر أبو ولد : لما  _ حديث7
.  المولود هذا يحب من إل : لدخلك وجللي : وعزتي فقال
ًا عمر ابن عن الخطيب رواه .  : باطل . وقال مرفوع

، ووحيضضه اللضه ديضن علضضى خليفضضتي بكر أبا جعل الله : إن  _ حديث8
.  ترشدوا وأطيعوه ، تفلحوا له فاسمعوا

ًا عباس ابن عن الخطيب رواه .  موضوع وهو ، مرفوع
إذ ، جبريضضل مضضع وسلم وآله عليه الله صلى النبي : بينما  _ حديث9

: قضضال ؟ جبريضضل يضا : أتعرفضضه . قال بكر أبو : هذا . فقال بكر أبو مر
لتسضضمية الملئكضضة . إن الرض فضضي منه أشهر السماءا في . إنه نعم

.  موتك بعد وخليفتك ، حياتك في وزيرك وإنه ، قريش حليم
ًا هريرةا أبي عن حبان ابن رواه : إسضضماعيل إسضضناده . وفضضي مرفوع

.  : كذاب يوسف بن محمد بن
ًا الللىءا صاحب له وذكر وضاع.  فيها ، أخرى طريق
: بضضأن اللسضضان في حجر ابن وتعقبه ، مظلم : إسناده الذهبي وقال

إل ؛ حضضاله فضضي ينظضضر مضضن فيهضضم . وليضضس بالثقضضة معروفضضون رجضضاله
.  الوليد بن المعلي

إسضضماعيل إسضضناده فضضي : بل . قلت الثقات في حبان ابن ذكره وقد
( الموضضضوعات يضضروي : إنه الحاكم قال . وقد ذكرنا كما ، محمد بن

544(  . 
وآمضضن ، وصضضدقني الناس كذبني ، بكر أبي مثل : ومن  _ حديث10
، العسضضرةا جيش في معي وجاهد ، ماله وأنفق ، ابنته ، وزوجني بي
مضضن قوائمهضضا ، الجنضضة نضضوقا مضضن ناقضضة علضضى القيامة يوما يأتي أنه إل

اللؤلضضؤ مضضن وزمامهضضا ، الخضر الزمرد من ورجلها ، والعنبر المسك
.  وإستبرقا سندس من خضراوان حلتان عليه ، الرطب

ًا عباس ابن عن عدي ابن رواه بضضن : إسضضحاقا إسناده . وفي مرفوع
.  وضاع ، مقاتل ابن بشر
أمضضاما منضضبر لبراهيضضم نصضضب القيامضضة يضضوما كضضان : إذا  _ حضضديث11

كرسضضي بكضضر لبضضي ونصضضب ، العرش أماما منبر لي ونصب ، العرش
.  _ إلخ عليه فيجلس

ًا معاذ عن الخطيب رواه أحمضضد بضضن : محمضضد إسضضناده . وفي مرفوع
.  مجهول : هو . قيل الحليمي
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: الحمضضل مضضاكول ابن قال باطلة . بل منكرةا : أحاديثه الذهبي وقال
.  الحديث هذا في عليه
وجضضدت إل بسضضماءا مررت فما ، السماءا إلى بي : عرج  _ حديث12
ًا اسمي فيها خلقضضي من الصديق بكر وأبو ، الله رسول محمد مكتوب

 .
ًا هريرةا أبي عن عدي ابن رواه بن الله : عبد إسناده . وفي مرفوع

.  . وضاع الغفاري إبراهيم
الحضضديث هذا على : الحكم فيه الله أستخير : الذي الللىءا في قال

عضضن ذكضضره ثضضم ، شضضواهده لكثرةا ، بالوضع ول ، بالضعف ل بالحسن
ًا عباس ابن .  مرفوع

ًا عمر ابن وعن ، التاريخ في الخطيب رواه فضضي الضضبزار عنضضد مرفوع
غير شواهد له ذكر ثم ، المذكور الغفاري طريق من ولكن ، مسنده

كضضان ومضضا ، للسضضتدلل معضضه تنتهضضض ل مقال عن تخلو ل كلها ، ذلك
.  طرقه كثرت وإن لغيره الحسن من يكون فل هكذا

.  غيره يؤمهم أن بكر أبو فيهم لقوما ينبغي : ل  _ حديث13
ًا عائشة عن عدي ابن رواه .  مرفوع
وع الجوزي ابن قال ن : عيسضى إسضناده . وفضي : موض ون ب . ميم

.  متروك وهو ، بشير بن : أحمد عنه . والراوي الحديث منكر
، الطريضضق هضضذه مضضن الترمضضذي أخرجضضه : الحضضديث الللىضضءا في قال

، تضضوثيقه علضضى والكضضثر ، البخضضاري رجضضال : مضضن بشضضير بضضن وأحمضضد
وقضضال ، بضضه بضضأس : ل مضضرةا معيضضن ابن فيه . قال ميمون بن وعيسى

ة سلمة بن حماد أيضن . فمضن بوضضع يتهمضه لضم ضضعفه . ومضن : ثق
 ؟ بالوضع عليه نحكم

، هضضذا : أحضضدهما رجلن بشضضير بن أحمد اسمه من : بأن عنه ويجاب
 .  )545(  التقريب صاحب ذكره كما ، متروك والخر
تقتضي شواهد الحديث لهذا : إن الصديق مسند في كثير ابن وقال

.  شواهد الللىءا صاحب له ذكر ثم ، صحته
. الصديق بكر أبو يخطأ أن يكره السماءا في الله : إن  _ حديث14

بضن : محمضضد إسناده . وفي موضوع : وهو مسنده في الحارث رواه
حمضضاد بضضن : نصر إسناده في . وكذلك الزندقة في المصلوب سعيد

.  كذاب وهو ، الوراقا
اجعضضل : اللهضضم . قلضضت السضضماءا إلضضى بضضي عضضرج : لمضضا  _ حضضديث15

بضضي وهتضضف ، السضضماءا فضضارتجت طضضالب أبضضي بضضن علي بعدي الخليفة
يشاءا أن إل تشاءاون : ( وما اقرأ ، محمد يا ، جانب كل من الملئكة

.  الصديق بكر أبو بعدك من يكون أن الله شاءا ) قد الله
ًا سعيد أبي عن الجوزقي رواه .  موضوع وهو ، مرفوع
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أبضضا مضضاخل ، حسضضاب عليها أمتك : كل قال جبريل : إن  _ حديث16
أبضضا : يا له . قيل القيامة يوما كان فإذا ، عنه الله رضي الصديق بكر
كضضان مضضن معضضي أدخل حتى أدخلها ما : يقول قال الجنة ادخل ، بكر

.  الدنيا في يحبني
. موضوع وهو ، الذيل في ذكره

وآلضه عليضه اللضه صلى النبي : كان عنه الله : رضي عمر  _ قول17
.  كالزنجي بينهما وكنت ، بكر أبي مع يتكلم ، وسلم

.  : موضوع تيمية ابن قال
إيمان لرجح ، الناس إيمان مع بكر أبي إيمان وزن : لو  _ حديث18
.  بكر أبي

ًا وسضضنده ، المقاصضضد صضضاحب ذكضضره ، صضضحيح عمضضر علضضى موقوفضض
ًا .  ضعيف ومرفوع

بكر أبي صدر في وصببته إل صدري في الله صب : ما  _ حديث19
 .

.  : موضوع . وقال الخلصة صاحب ذكره

عنه الله رضي عمر ذكر

بضضن عمضضر المضضة هذه من بيمينه كتابه يعطي من : أول  _ حديث20
: قضضال ؟ بكضضر أبو : فإين . قيل الشمس كشعاع شعاع وله الخطاب

.  الجنان إلى الملئكة تزفه
ًا ثضضابت بن زيد : عن الخطيب رواه بضضن عمضضر بضضه والمتهضضم ، مرفوعضض

.   الكردي )546(  خالد بن إبراهيم
.  عمر لبعث فيكم أبعث : لولم  _ حديث21

: إسضضناده . وفضضي مرفوعضضا عنضضه اللضضه رضي بلل عن عدي ابن رواه
.  وضاع
بضضن اللضضه : عبضضد همضضا : متروكان إسناده في أخرى طريق من وروي
.  عاهان بن ومشرح ، واقد
حبان : ابن الثاني . وذكر معين : ابن الول : وثق الللىءا في وقال

 .  )547(  الثقات في
: لجبريضضل قضضال ، وسضضلم وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى : أنضضه  _ حضضديث21

حضضدثتك لضضو ، محمضضد : يضضا . فقضضال السضضماءا فضضي عمر بفضائل حدثني
إل سضضنة : ألضضف قضضومه فضضي نضضوح لبضضث مضضا السماءا في عمر بفضائل

ًا خمسضضين مضضن حسضضنه عمضضر وإن ، عمضضر فضضضائل نفضضدت مضضا ، عامضض
.  بكر أبي حسنات

مرفوعا.  عمار عن عرفة بن الحسن رواه
.  موضوع : إنه حنبل بن أحمد قال
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. قلضضت الصحابة فضائل . في نعيم أبو أخرجه : إنه الللىءا في قال
مضضن قضضول يتعقضضب هضضذا بمثل فليس ؟ ماذا فكان ، نعيم أبو : أخرجه

.  ) 548(  موضوع : إنه قال
موقوفضضة خيل السضضماءا فضضي رأيضضت بضضي أسضضري : لمضضا  _ حضضديث22

مضضن رءاوسضضها ، تعضضرقا ول ، تبضضول ول تضضروث ل ، ملجمضضة ، مسضضرجة
مضضن وأذنابهضضا ، الخضضضر الزمضضرد مضضن وحوافرهضضا ، الحمضضر اليضضاقوت

: فقضضال ؟ هذه : لمن لجبريل . فقلت أجنحة ذوات ، الصفر لعقيان
.  وعمر بكر أبي لمحبي هذه
ًا أنس عن الخطيب رواه .  موضوع وهو ، مرفوع
ًا وسضضلم وآلضه عليه الله صلى النبي : رأيت  _ حديث23 علضضى متكئض

، الحسن أبا : يا فقال أقبل وعمر بكر أبو وإذا ، عنه الله رضي علي
.  الجنة تدخل فبحبهما أحبهما

روي . وقضضد موضوع وهو ، أوفى أبي بن الله عبد عن الخطيب رواه
.  يصح ول ، هريرةا أبي عن
، النضضار من عتيق ألف مائة جمعة ليلة كل في لله : إن  _ حديث24
ل اللضضه وإن ، منهضضم وليسضضا أمضضتي فضضي يضضدخلن فإنمهمضضا ، رجلين إل

مضضع مصفدين طبقتهم في الكبائر أل من منهم ، عتق فيمن يعتقهما
فضضي داخليضضن هضضم وليضضس ، وعمضضر بكضضر أبضضي : مبغضي الوثان عبدةا

علضضى اللضضه لعنضضة : أل قضضال . ثضضم المضضة هذه يهود هم وإنما ، السلما
.  وعلي ، وعثمان ، وعمر ، بكر أبي مبغضي

.  كذب ، : موضوع . وقال مرفوعا أنس عن الخطيب رواه
الخادما الله عبد بن ميسرةا موضوعات من : هذا الميزان في وقال

 .
كتفضضي بين وسلم وآله عليه الله صلى النبي آخى : أنه  _ حديث25
مضا ، والخضضرةا الضضدنيا فضي وزيراي : أنتما لهما , فقال وعمر بكر أبي

جؤجؤ . فأنا الجنة في يطير طائر كمثل إل الجنة في ومثلكما مثلي
وأنتمضضا وأنضضا ، الجنضضة فضضي نسضضرح وأنتما وأنا ، جناحاه وأنتما ، الطائر

.  _ إلخ الجنة مجالس في نقعد وأنتما وأنا ، العالمين رب نزور
ًا أنس عن حبان ابن رواه .  موضوع وهو ، مرفوع
يسضضتغفرون ملضضك ألضضف ثمضضانين الدنيا السماءا في : إن  _ حديث26
ملك ألف ثمانون الثانية السماءا وفي ، وعمر بكر أبا أحب لمن الله

.  وعمر بكر أبا أبغض من يلعنون
ًا هريرةا أبي عن الخطيب رواه بضضن الحسضضن : وضعه وقال ، مرفوع
.  العدوي علي
. طريقضه مضن نعيضم وأبضو ، الديلمي رواه : أنه الللىءا صاحب وذكر
ًا يفيد ل وهذا .  شيئ
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اللضضه عبضضد بضضن محمضضد فيهضضا أخضضرى طريضضق مضضن شضضاهين ابضضن ورواه
.  وضاع وهو ، السمرقندي

، خضضضراءا جريضضدةا العضضرش فضضي بي أسري ليلة : رأيت  _ حديث27
بكضضر . أبضضو الله رسول محمد الله إل إله : ل أبيض بنور مكتوب فيها

.  الفاروقا عمر ، الصديق
ًا الدرداءا أبي عن الخطيب رواه موضوع.  وهو ، مرفوع
ًا وجل عز الله على افترى : من  _ حديث28 يستتاب ول : قتل كذب

ول : قتضضل وعمر بكر أبا سب ومن ، يستتاب ول : قتل سبني ومن ،
ًا سب ومن ، الحد : جلد عثمان سب . ومن يستتاب الحد : جلد علي

.  ندفن وفيها ، واحدةا تربة من وخلقهما خلقني الله : لن . قال
ًا أنس عن عدي ابن رواه .  موضوع وهو ، مرفوع
الجهم.  بن يعقوب من : البلءا عدي ابن قال
.  له طرقا الللىءا في ذكر . وقد موضوع : هذا الميزان في قال
. منهضضا خلضضق الضضتي تربته من سرته وفي إل يولد مولود من : ما وله
يضضدفن حضضتى منهضضا خلضضق التي تربته إلى ، رد العمر أرذل إلى رد فإذا
.  فيها
عمضضر شضضتم ومضضن ، زنضضديق فضضإنه الصضضديق شضضتم : مضضن  _ حديث29

ًا شضضتم ومضضن ، الرحمن خصمه عثمان شتم ومن ، سقر فمأواه عليضض
.  وسلم وآله عليه الله صلى النبي فخصمه

.  موضوع هو
والنضضاس ، الثالث وعمر ، المصلى بكر وأبو ، الول :أنا  _ حديث30

. فالول ، : الول السبق على بعدنا
ًا عبضضاس ابضضن عضضن عضضدي ابن رواه وضضضعه ، موضضضوع وهضضو ، مرفوعضض

.  حوشب ابن أصرما
: . قلضضت طريقه من ، نعيم وأبو الطبراني : أخرجه الللىءا في قال
.  الجوزي ابن على الستدراك هذا في إذا فائدةا فل

عنه الله رضي عفان بن عثمان ذكر

السضضماءا فضضي فصضضرت السضضماءا إلضضى بضضي أسضضري : لمضضا  _ حديث31
فخضضرج ، فضضانفلقت بيضضدي فأخذتها ، تفاحة حجري في سقط الرابعة

: للمقتول قالت ؟ أنت لمن : تكلمي لها . فقلت تقهقه حوراءا منها
ًا .  عفان بن : عثمان شهيد

ًا عمر ابن عن الخطيب رواه : بضه . والمتهضم موضضوع وهو ، مرفوع
.  الوراقا هشاما بن سليمان بن محمد
ه ذكضر . وقضد الحجضة به تقوما ل من فيها ، أخرى طريق من وروي ل

.  شيءا منها يصح ل كثيرةا طرقا الللىءا في
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رأينضضاك : مضضا لضضه . فقيضضل رجضضل على الصلةا ترك : أنه  حديث– 32
عثمضضان يبغضضض كضضان : إنضضه . فقضضال هضضذا إل أحضضد علضضى الصلةا تركت

.  الله فأبغضه
)549(  خيثمة رواه ًا جابر  عن  بضضن محمضضد علي ومداره ، مرفوع
.  وغيره يحيى وكذبه ، متروك وهو ، زياد
، الطريضضق هضضذه مضضن الترمضضذي أخرجضضه : الحضضديث الللىضضءا في قال

موضوع. الحديث هذا : أن الميزان في الذهبي صرح . وقد وضعفه
ًا لله : إن  _ حديث33 ًا سيف بضضن عثمضضان داما مضضا ، غمده في مغمود

ًا عفان .  حي
.  القيامة يوما إلى يغمد فلم السيف ذلك : جرد قتل فإذا
ًا أنضضس عضضن عدي ابن رواه : بضضه . والمتهضضم موضضضوع وهضضو ، مرفوعضض

.  آخر : كذاب إسناده وفي ، فائدةا بن عمرو
الجنة يوما ذات وصف وسلم وآله عليه الله صلى : أنه  _ حديث34

: قضضال ؟ بضضرقا الجنضضة أفي ، الله رسول : يا . فقال رجل إليه . فقاما
منضضزل إلضضى منضضزل مضضن ليتحضضول عثمان إن بيده نفسي . والذي نعم

.  الجنة له فتبرقا
.  وهوموضوع ، عدي ابن رواه
بضضن : الحسضضن إسضضناده . وفضضي . انتهى كذب : هذا الميزان في قال
أخرجضضه . وقد الحديث يضع : كان الدارقطني قال العجلي الله عبد
فضضي الحضضاكم . وأخرجضضه طريقضضه مضضن الصضضحابة فضائل في نعيم أبو

. الذهبي . وتعقبه الشيخين شرط على : صحيح . وقال المستدرك
.  موضوع : بل وقال

إلضى نهضضض وسضضلم وآلضه عليضه اللضضه صضلى النضضبي : أن  _ حضديث35
.  والخرةا الدنيا في ولي : أنت قال ثم فاعتنقه عثمان

ًا جابر عن يعلي أبو رواه ، حسضضان بن : عبيدةا إسناده . وفي مرفوع
.  به يحتج ول ، زيد بن وطلحة ، الموضوعات يروي

، الصضضحابة فضضضائل فضضي نعيضضم أبو أخرجه : الحديث الللىءا في قال
. الشضضيخين شضضرط علضضى : صضضحيح وقضضال ، المستدرك في والحاكم
عن ، واه وهو ، زيد بن طلحة فيه ضعيف : بل فقال الذهبي وتعقبه
.  مقل شويخ ، حسان بن عبيدةا

عليه الله صلى الله رسول : أخذ بلفظ البزار الحديث هذا روى وقد
فضضي وولضضي الضضدنيا فضضي جليسضضي : هذا وقال ، عثمان بيد وسلم وآله

: يضضدلس حبان ابن .قال مصعف ابن : خارجة إسناده . وفي الخرةا
.  الموضوعات حديثه  في ووقع ، الكذابين عن

ه : روى الللىضءا فضي قضال ة وابضن ، الترمضذي ل هضذا . وأخضرج ماج
فضضي بضضأن الضضذهبي . وتعقبضضه : صحيح . وقال : الحاكم الخر الحديث
.  ضعيف وهو ، النصاري إدريس ابن الحكم بن : القاسم إسناده
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.  طريقه من المسند زوائد في أحمد بن الله عبد رواه وقد
عليه الله صلى الله رسول رأيت  قال عباس ابن : أن  _ حديث36

عمامة وعليه منه فدنوت ، أبلق برذون على منامي في وسلم وآله
ًا نور من مضضن شضضراكهما خضضضراوان ، نعلن رجليضضه وفي ، بها معتجر

علضضي فسضضلم ، أخضضضر الجنضضة قضضضبان من قضيب بكفه ، رطب لؤلؤ
فضضأين إليضضك شضضوقي اشتد قد ، الله رسول : يا وقلت ، عليه فرددت

إلضضى دعيضضت وقضضد الجنضضة فضضي ً عروسا أصبح عثمان : إن قال ؟ أنت
.  عرسه

. الزبيضضدي منقضضوش بضضن إبراهيضضم إسضضناده : في : وقال الزدي رواه
.  الحديث يضع وكان

.  عثمان خليلي وإن ، أمته من خليل نبي لكل : إن  _ حديث37
.  الملطي أباطيل من : هو الذيل في قال
: منهضضا ورقة كل على مكتوب إل شجرةا الجنة في : ما  _ حديث38

الفاروقا وعمر ، الصديق بكر . أبو الله رسول محمد ، الله أل إله ل
.  ذوالنورين وعثمان ،

ًا عباس ابن عن الطبراني رواه .  مرفوع
.  الذهبي قال وكذا ، : موضوع حبان ابن قال

عنه الله رضي علي ذكر

ن زكريضضا بضضن ويحيضضى ، عمضضران بضضن وهضضارون أنا خلقت  _ حديث39
 واحدةا طينة من طالب أبي بن وعلي
ًا علي عن الخطيب رواه بن محمد من . آفته موضوع وهو ، مرفوع
.  المروزي خلف

، العضضرش يميضن علضضى وكنا ، نور من وعلي أنا : خلقت  _ حديث40
أصضضلب في فانقلبنا آدما الله خلق ثم ، عاما بألفي آدما يخلق أن قبل

مضضن أسضضماءانا شضضق ،ثضضم المطلضضب عبد صلب في جعلنا ثم ، الرجال
. اسمه
.  علي وعلي ، العلى والله ، محمد وأنا ، محمود فالله
. وكضضان بيضضان بضضن علضضي بضضن أحمضضد بضضن جعفر وضعفه ، موضوع وهو

ًا .  وضاعا رافضي
. سضضنين سضضبع علضضي وعلضضى علضضي الملئكة صلت : لقد  _ حديث41

.  غيره رجل معي يصل لم أنه وذلك
الحضضديث منكر رجل ، رافع أبي بن الله عبيد بن : محمد إسناده في

 .
ابضضن أخرجضضه والحضضديث ، ماجضضة ابن رجال من : هو الللىءا في قال

.  علي فضائل في مردويه
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.  مرفوعا أنس عن آخر بسند عدي ابن رواه وقد
.  بين إفك الحديث : هذا الميزان في قال
.  ) 550(  ذر أبي الحديث من عساكر ابن رواه وقد
أنضضا ، الله رسول وأخو الله عبد : أنا عنه الله رضي علي  _ قول42

بسضضبع النضضاس قبل صليت ، كاذب إل بعدي يقولها ل ، الكبر الصديق
.  سنين
اللضضه عبضضد بضضن : عبضضاد إسضضناده . وفضضي الخصضضائص في النسائي رواه

.  بوضعه المتهم وهو ، السدي
.  الحديث : ضعيف المديني ابن وقال

 ) 551(  الثقات في حبان ابن وذكره
أخرجضضه . وقضضد علضضي علضضى كضضذب الحضضديث : هضضذا الميزان في وقال

. الشضضيخين شضضرط علضضى : صضضحيح . وقضضال المسضضتدرك فضضي الحاكم
ًا بأن الذهبي وتعقبه .  : ضعيف عباد

الصضضديق : أنضضا قضضوله بضضدون ، المصضضنف فضضي شضضيبة أبي ابن وأخرجه
 .  )552(  عباد مكان ، الجهني وهب بن زيد طريق من ، الكبر

وتخصضضم ، بعضضدي نبضضوةا ول ، بالنبوةا أخصمك ، علي : يا  _ حديث43
ًا أولهضضم ، قريش من أحد فيها يحاجك : ل بسبع الناس ، بضضالله إيمانضض

، بالسضضوية وأقسضضمهم ، اللضضه بضضأمر وأقضضومهم ، اللضضه بعهضضد وأوفضضاهم
اللضضه عنضضد وأعظمهضضم ، القضية في وأبصرهم ، الرعية في وأعدلهم

.  مزية
ًا معاذ عن نعيم أبو رواه بضضن : بشضضر , آفتضضه موضضضوع وهضضو ، مرفوعضض

ًا سضضعيد أبضضي عضضن نعيضضم أبضضو رواه . وقد النصاري إبراهيم ( مرفوعضض
553(  . 

يضضوما يصافحني من أول وأنت ، بي آمن من أول : أنت  _ حديث44
الحضضق بيضضن تفضضرقا ، ألفضضاروقا وأنضضت ، الكبر الصديق وأنت ، القيامة

.  الكفار يعسوب والمال ، المؤمنين يعسوب وأنت ، والباطل
ًا ذر أبي عن البزار رواه الله عبيد بن : محمد إسناده وفي ، مرفوع

.  رافضي ، : ضعيف . وعباد متهم  رافع أبي بن
بخصلتين فعليه منكم أحد أدركها . فإن فتنة : ستكون  _ حديث45

صضضلى الله رسول سمعت فإني ، طالب أبي بن وعلي ، الله : كتاب
آمضضن مضضن أول _ هذا علي بيد آخذ _ وهو يقول وسلم وآله عليه الله
، المضضة هضضذه فاروقا وهو ، القيامة يوما يصافحني من أول وهو ، بي

يعسوب والمال ، المؤمنين يعسوب وهو ، والباطل الحق بين يفرقا
وهضضو ، منضضه أوتضضي الضضذي بضضابي وهضضو ، الكضضبر الصضضديق وهو ، الظلمة
.  بعدي من خليفتي
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ًا عباس ابن عن العقيلي رواه بضضن داهر إسناده : في . وقال مرفوع
، حضضديثه علضضى يتضضابع ول ، الرفضضض فضضي يغلو ممن كان الرازي يحيى
.  عنه الراوي وهو كذاب داهر بن الله عبد وابنه
: إسضناده وقضال ، أخضرى طريق ] من الكنى [ في الحاكم رواه وقد
. صحيح غير

وضاع كذاب أنه السدي بشر بن إسحاقا ترجمة في ، الميزان وفي
.  الحديث هذا له وأورد ،

ًا _ يعني أطاعوه لئن ، بيده نفسي والذي : أما  _ حديث46 _ : علي
.  أكتعين أجمعين الجنة ليدخلن

ًا مسعود ابن عن الطبراني رواه مولى : مينا إسناده . وفي مرفوع
.  بوضعه اتهم وقد ، بثقة وليس ، عوف ابن الرحمن عبد
))) 554(  طريقه غير من الطبراني رواه وقد متعلقضضة قصة وذكر 

.  له بالستخلف
اللضضه رضضضي علضضي حضضديث الحضضديث هذا يقوى : وقد الللىءا في قال
: سألت وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول لي : قال . قال عنه
.  بكر أبي تقديم إل علي _ فأبى _ ثلثا يقدمك أن الله

.  الفراد في الدارقطني رواه
أترك من وخير ، أهلي من وخليفتي ووزيري أخي : إن  _ حديث47

.  : علي موعدي وينجز ديني يقضي بعدي
ًا أنس عن حبان ابن رواه .  مرفوع
بضضن : مطضضر بضضه . والمتهضضم موضضضوع : إنه والذهبي الجوزي ابن قال

.  السكاف ميمون
ًا : أولكم  _ حديث48 ًا أولكم ، الحوض على ورود بن : علي إسلم
.  طالب أبي

ًا سلمان عن عدي ابن رواه الرحمضن : عبضد إسضناده . وفضي مرفوع
وهضضو ، محمضضد بضضن سضضيف وتضضابعه ، وضاع وهو ، الزعفراني قيس بن

.  منه شر
من المستدرك في الحاكم وأخرجه ، طريقه من الخطيب رواه وقد

ًا طريقه بضضن يحيى طرقا من أسامة أبي بن الحارث رواه . وقد ايض
ًا السمسار هاشم .  كذاب وهو ، لهما متابع
ًا الضضرزاقا عبضضد طريضضق من عاصم أبي بن بكر أبو وروى ، لهضضم متابعضض

.  سلمان على موقوفا لكن
ًا قوية متابعة : وهذه الللىءا في قال بصضضيغة إيضضراده يضضضر ول ، جضضد

هضضؤلءا مضضن واحد كل رواه . فقد . انتهى الرفع حكم له لن ، الوقف
.  الثوري سفيان عن الربعة
سفيان عن المازني يحيى بن محمد طريق من ، مردويه ابن ورواه

ًا . فكان .   )555(  متابع إلى يحتاج ل الرزاقا وعبد ، لهم خامس
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.  كفر فقد ، الناس خير : علي يقل لم : من  _ حديث49
ًا علي عن الخطيب رواه : محمضضد به والمتهم ، موضع وهو ، مرفوع

.  الكوفي كثير بن
وسلم وآله عليه الله صلى النبي عن مسعود ابن عن الحاكم ورواه

كفضضر فقد أبى من ، البشر خير علي ، محمد : يا قال أنه جبريل عن
 .

ومحمضضد ، بضضه المتهم وهو ، الجرجاني علي بن : محمد إسناده وفي
ن وعمضر ، كضذاب وهو الثلجي شجاع بن وليضس ، الكضوفي حفضص ب

.  بشيءا
ًا جابر عن الخطيب ورواه . جبريضضل يضضذكر ولضضم ، اللفظ بهذا مرفوع
.  باطل : إنه الميزان في . وقال : كذاب إسناده وفي
.  البرية خير : علي  _ حديث50

ن : أحمضد إسضناده . وفضي مرفوعضا سضعيد أبي عن عدي ابن رواه ب
. كضذب : هضذا الميضزان فضي وقضال ، بضه يحتضج ول ، سمرةا أبو سالم
.  : موضوع الجوزي ابن وقال

.  بابها وعلي ، الحكمة دار : أنا  _ حديث51
وفيضضه ، : موضوع الجوزي ابن مرفوعا. قال علي عن نعيم أبو رواه

.  بعده الذي الحديث في سيأتي ما
فليضضأت العلم أراد . فمن بابها وعلي ، العلم مدينة : أنا  _ حديث52

.  الباب
وابضضن ، الطضضبراني . ورواه مرفوعضضا عبضضاس ابضضن عضضن الخطيب رواه
ًا عباس ابن عن حبان وابن والعقيلي ، عدي مرفوعا.  ايض
.  متهم وهو ، البغدادي محمد بن : جعفر الخطيب إسناده وفي
صضضالح بن السلما عبد ، الهروي الصلت : أبو الطبراني إسناده وفي

.  وضعه الذي : هو . قيل
الثقات عن يحدث ، الجرجاني سلمة : أحمد عدي ابن إسناده وفي

.  بالباطيل
.  كذاب ، مجالد بن إسماعيل بن : عمر العقيلي إسناده وفي
يحتضضج ول ، يوسضضف بن محمد بن : إسماعيل حبان ابن إسناده وفي

.  به
يجوز ل : من إسناده . وفي مرفوعا علي عن مردويه ابن رواه وقد

.  به الحتجاج
ًا ورواه ًا _ يعنضي هضذا بلفظ مرفوعا جابر عن عدي ابن ايض _ : عليض
خذله من مخذول ، نصره من منصور ، الفجرةا , وقاتل البررةا أمير
.  الباب فليأت العلم أراد . فمن بابها وعلي العلم مدينة . أنا
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فضضي الجوزي ابن الحديث هذا ذكر . وقد له أصل . ول يصح : ل قيل
الضضذهبي وتضضابعه ، الكل ببطلن وجزما ، عدةا طرقا من الموضوعات

.  وغيره
وثقضضه قضضد ، الفيضضدي البغدادي جعفر بن محمد : بأن ذلك عن وأجيب

والحاكم معين ابن وثقه قد الهروي الصلت أبا . وأنا معين بن يحيى
. وأخرجضضه : صضضحيح فقضضال ، الحضضديث هضضذا عضضن يحيضضى سضضئل . وقضضد

فضضي الحضضاكم . وأخرجضضه مرفوعضضا عنه الله رضي علي عن الترمذيي
.  السناد : صحيح . وقال مرفوعا عباس ابن عن المستدرك

ًا قولهما خلف : والصواب حجر ابن الحافظ قال : ابضضن . يعنضضي معضض
إلضضى يرتقضضي ل ، الحسضضن منقسضضم الحديث . وأن والحاكم ، الجوزي
لن ؛ الصضضواب هضضو . وهضضذا أنتهضضى ، الكضضذب إلضضى ينحط ول ، الصحة
ومضضن الصضضلت أبضضي توثيضضق فضضي  خولفا قد والحاكم ، معين بن يحيى
ًا الخلف هذا مع يكون فل ، تابعه ًا بضضل ، صحيح لكضضثرةا ، لغضضره حسضضن

( وغيضضره الللىضضءا صضضاحب ذكرها أخرى طرقا , وله بيناه كما طرقه
556( . 

يضضوحى وسضضلم وآلضضه عليضضه الله صلى الله رسول : كان  _ حديث53
. الشمس غربت حتى العصر يصل فلم ، علي حجر في ورأسه إليه

. : ل قضضال ؟ : صضضليت وسضضلم وآله عليه الله صلى الله رسول فقال
عليضضه فضضاردد رسضضولك وطاعضضة طاعتضضك فضضي كضضان إن : اللهضضم قضضال

مضضا بعضضد طلعت رأيتها ثم ، غربت : فرأيتها أسماءا . فقالت الشمس
. غربت
مضضضطرب : إنضضه وقضضال ، عميضضس بنضضت أسضضماءا عن الجوزقاني رواه
. منكر
فضضي المضضذكور مضضرزوقا بضضن وفضضضيل ، : موضضضوع الجضضوزي ابن وقال

.  إسناده
.  الموضوعات : يروي حبان ابن قال
محمضضد بضضن : أحمد إسناده وفي ، طريقه غير من ، شاهين ابن رواه

أبضضي عضضن ، مردويضضه ابضضن ورواه ، بالكذب رمي ، رافضي ، عقدةا بن
.  ضعيف وهو ، فراهيج بن : داود أسناده وفي ، ً مرفوعا هريرةا

, صضضحيحه فضضي مسضضلم بضضه احتضضج ، صدوقا ثقة : فضيل الللىءا وفي
 .  )557(  الربعة له وأخرج

اتهمضضه مضضن الضضدارقطني كضضذب وقضضد ، الحفاظ كبار : من عقدةا وابن
 .  )558(  آخرون وضعفه قوما وقواه ، بالوضع

رواه وقد  ، )559(  قوما وثقه وقد ، فيه مختلف فراهيج بن وداود
.  الطحاوي
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ورواتهمضضا ، ثابتضضان : همضضا وقال ، طريقين من ، الحديث مشكل في
صاحب له ذكر وقد  ، )561(  الطبراني رواه  وقد )560(  ثقات

ًا الللىءا   )562(  جزءاا ذلك في وألف ، طرق
، وسضضلم وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى اللضضه رسول قال : أنه  _ حديث54

ًا وخلف ، تبوك غزوةا إلى خرج حين لعلي : لضضه ل فقا ، بالمدينة علي
بضضي إل تصلح ل المدينة : إن له فقال ؟ والصبيان النساءا مع تخلفني

.  بعدي نبي ل أنه إل ، موسى من هرون بمنزلة مني وأنت ، بك أو
ًا وقاص أبي بن سعد عن ، حبان ابن رواه ، : باطضضل . وقضضال مرفوع
الئمضة عضن يحضدث ، كضذاب ، البلضي عمضر بضن حفضص إسضناده فضي

.  بالبواطيل
، عنضضه اللضضه رضضضي علضضي حضضديث من ، المستدرك في الحاكم ورواه
بضضن حكيضضم إسضضناده فضضي بأن الذهبي وتعقبه ، السناد : صحيح وقال
. الحديث منكر وهو ، الغنوي بكر ابن الله وعبد ، ضعيف وهو ، جبير
ًا عائشضضة عضضن ، طريقضضه غير من حبان ابن رواه وقد وفضضي ، مرفوعضض

. وقضضد وضضضعه الضضذي : إنه وقال ، العدوي علي بن : الحسن إسناده
. ) 563(  طريقه غير من النجار ابن رواه

موسى من هارون بمنزلة  مني : أنت قوله وهو ، الحديث أصل أما
.  وغرهما الصحيحين في فهو ،

.  ) 564(  عبادةا علي إلى : النظر  _ حديث55
ًا مسعود ابن عن الطبراني رواه بضضن : يحيضضى إسناده وفي ، مرفوع

ابعه قضد ولكنضه ، بشضيءا وليس ، الرملي عيسى ن منصضور ت أبضي ب
ًا وتابعه ) 565(  اللقاب في الشيرازي ذكره قد كما ، السود ايض
) 566(  البجلي عمر بن عاصم فضضضائل في نعيم أبو رواه كما ، 

، المستدرك في الحاكم أخرجه وقد ، العمش عن كلهم ، الصحابة
)567(  عاصضضم طريضضق ومن ، المذكور يحيى طريق من  . ورواه 

ًا هريرةا أبي عن ، الخطيب أيضضوب بن : محمد إسناده وفي ، مرفوع
إسماعيل بن ومحمد ، ) 568(  الموضوعات يروي ، الضريس بن

 .  )569(  بوضعه المتهم : هو الميزان في الذهبي قال ، الرازي
ًا عباس ابن عن ، ناصر ابن ورواه : الحمضضاني إسناده وفي ، مرفوع

ًا إسناده وفي ، : كذاب وغيره أحمد قاله ) 570(  بن : يزيد ايض
جضضابر عضضن ، الضضدارقطني ورواه ، : مضضتروك النسضضائي قال ، زياد أبي

ًا ًا أنس عن عدي وابن ، مرفوع ، : العدوي إسنادهما وفي ، مرفوع
 .  )571(  به يحتج ول

: . قيل السدي القاسم بن : محمد فيه آخر بإسناد عدي ابن ورواه
.  كذاب
.  الترمذي رجال من : هو الللىءا في وقال

200



                     الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

( : ثقضضة قضضال أنضضه معيضضن ابضضن عضضن خيثمضضة أبضضي بضضن أحمضضد روى وقد
572(  . 
ًا عدي ابن ورواه ًا ثوبان : عن أيض بن : يحيى إسناده . وفي مرفوع
.  متروك : هو . قيل كهيل ابن سلمة

.  الترمذي رجال من : هو الللىءا في قال
فضضي لضضه وأخرجضضه ، وحضضده الحضضاكم قضضواه : وقضضد الميضضزان فضضي قضضال

 .  )573(  يصب فلم المستدرك
ًا سعيد أبي عن مردويه ابن ورواه إسناده  . وفي )574(  مرفوع

فضضي الحضضاكم رواه . وقضضد وضضضاع الكضضديمي يوسضضف بضضن : محمضضد
.  ) 575(  السناد : صحيح . وقال طريقه غير من المستدرك

ًا حصضضين بن عمران عن الطبراني ورواه )576(  مرفوعضض  . وأبضضو 
.  متروك وهو صهيب بن : عباد إسناده . وفي عائشة عن نعيم

عنهما الله رضي ومعاذ جابر عن ، جزئه في الفراتي أبي ابن ورواه
ًا لغيره الحسن منقسم الحديث أن بهذا . فظهر ) 577(  مرفوع

ًا ل ًا ول ، الحاكم قال كما ، صحيح ( الجضضوزي ابن قال كما ، موضوع
578(  . 

بسضضد وسضضلم وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى الله رسول : أمر  _ حديث56
.  علي باب وترك المسجد في الشارعة البواب

الكنضضاني الرقيم بن الله وعبد ، عمر ابن عن المسند في أحمد رواه
 )579 ( ًا  ًا عبضضاس ابضضن عضضن نعيم أبو ورواه ، . مرفوع . مرفوعضض

ًا أرقم بن زيد عن النسائي ورواه ًا النسضضائي . وروى مرفوعضض : أيضضض
: طرقضه الجضوزي ابضن . قضال وقضاص أبضي بن سعد عن له يشهد ما

.  باطلة كلها
ابن . قال سعد بن : هشاما إسناده في فلكونه ، عمر ابن حديث أما

.  بشيءا : ليس معين
بضضن اللضضه : عبد إسناده في فلكونه ، الرقيم بن الله عبد حديث وأما

.  وهوكذاب شريك
الحميضضد عبضضد بن : يحيى إسناده في فلكونه ، عباس ابن حديث وأما

.  كذاب حبان ابن . قال الحماني
عبضضد مضضولى : ميمضضون إسناده في فلكونه ، أرقم بن زيد حديث وأما

.  شيءا : ل معين ابن . قال سمرةا ابن الرحمن
بضضن اللضضه : عبد إسناده في فلكونه ، وقاص أبي بن سعد حديث وأما

.  أعرفه : ل النسائي . قال مالك بن والحارث ، المتقدما شريك
ًا جضضابر عضضن الخطيب الحديث هذا روى وقد : إسضضناده وفضضي مرفوعضض

الرافضة وضع من الحاديث . هذه ) 580(  يحيى . قال مجاهيل
.  الصحيح في بكر أبي حديث به قابلوا
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: أحمضضد مسضضند عضضن الضضذب . في المسدد القول في ، حجر ابن قال
لضضم دعوى ، موضوع وأنه ، باطل الحديث هذا في الجوزي ابن قول

إقداما . وهذا الصحيحين في الذي الحديث بمخالفة إل عليها يستدل
علضضى القداما ينبغي ول ، التوهم بمجرد الصحيحة الحاديث رد على

الجمضضع تعذر من يلزما ول ، الجمع إمكان عدما عند إل بالوضع الحكم
. قال عليم علم ذي كل فوقا لن ؛ ذلك بعد يمكن ل أنه ، الحال في

متعضضددةا طرقا له مشهور حديث . هو الباب هذا من الحديث : وهذا
، الحسضضن رتبضضة عضضن يقصضضر ل انفضضراده علضضى منهضضا طريضضق كضضل ،

( الحديث أهل من كثير طريقة على ، بصحته يقطع مما ومجموعها
581(  . 

ًا كونه وأما  بينهمضضا : ليس مسلم . فغير الصحيحين في لما معارض
. كلمه آخر إلى ، معارضة

إل بالوضضضع الحكضضم علضضى القداما ينبغي : ول منقوله ذكره : ما قلت
ل الجمضضع تعضضذر إذا . فضضإنه صضضحيح غير : كلما الجمع إمكان عدما عند
عليضضه الراجح يلزما ما غاية بل ، الموضوع بوضع يحكم أن لحد يحل

ًا كونه يستلزما ل . وذلك .  ) 582(  خلف بل موضوع
عليه الله صلى : أنه وحديث ، الحديث هذا بين العلم أهل جمع وقد
الثضضابت بكضضر أبضضي خوخة إل المسجد في الخوخ بسد أمر وسلم وآله
 .  )583(  البواب سد غير الخوخ سد بأن ، الصحيح في

. ولضضه ببطلنضضه يحكضضم أن لسضضلم يحضضل ل ثضضابت : فالحديث وبالجملة
ًا كثيرةا طرقا حضضديث صضضحح . وقضضد الللىضضءا صضضاحب أوردها . قد جد
( المختضضارةا فضضي الضضضياءا . وكضضذلك المسضضتدرك فضضي أرقضضم بضضن زيضضد

584( وصضضحح ، واحد غير وثقه . فقد صحيح غير بميمون  وإعلله 
 .  )585(  الترمذي له

رجضضاله بإسضضناد المسضضند فضضي أحمضضد رواه : فقد عمر ابن حديث وأما
قاله ما رد على  والكلما )586(  سعد بن هشاما فيه .وليس ثقات

587(  تعالى الله شاءا إن كفاية ذكرناه وفيما ، يطول الجوزي ابن
( . 

يحضضل : ل لعلضضي قضضال وسلم وآله عليه الله صلى : أنه _ حديث 57
.  وغيرك غيري المسجد هذا في يجنب أن لحد
ًا سضعيد أبضي عن مردويه ابن رواه : عطيضة إسضناده . وفضي مرفوعض

) 588(  ضضضعيف العضضوفي طريقضضه مضضن الترمضضذي أخرجضضه . وقضضد 
.  ) 589(  لشواهده الترمذي حسنه : إنما النووي . قال وحسنه

ثضضم ، طرقا من وورد ، سننه في البيهقي وأخرجه ، الللىءا في قال
)590(  وقضضاص أبضضي بضضن سضضعد عضضن البزار إسناد ذكر ًا  ،  مرفوعضض

ًا مسنده في جابر عن منيع ابن ورواه ابن  ورواه )591(  مرفوع
ًا سلمة أما عن مسنده في شيبة أبي .  ) 592(  مرفوع
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أن وسضضلم وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى اللضضه رسضضول : أمرنا  _ حديث58
.  طالب أبي بن علي حب على أولدنا نعرض

ًا جابر عن ، العدوي علي بن الحسن رواه : حبضضان ابن ، قال مرفوع
.  باطل

.  الحطب النار تأكل كما السيئات يأكل علي : حب  _ حديث59
ًا عباس ابن عن الخطيب رواه .  : باطل . وقال مرفوع
فهمه في ونوح ، علمه في آدما إلى ينظر أن أراد : من  _ حديث60

. بطشضضه فضضي وموسضضى ، زهضضذه فضضي ويحيى ، حكمه في وإبراهيم ،
.  علي إلى فلينظر

ًا الحمراءا أبي عن الحاكم رواه : موضوع الجوزي ابن . قال مرفوع
.  متروك الزدي عمر : أبو إسناده وفي ،

ورواه ، ذكرهضضا ثم ، الديلمي عند أخرى طريق : له الللىءا في قال
ًا سعيد أبي عن شاهين ابن  .  )593(  مرفوع
علي واسم ، وضحاها : والشمس القرآن في : اسمي  _ حديث61

، جلهضضا إذا : والنهضضار والحسضضين الحسضضن واسضضم ، تلها إذا : والقمر
.  _ إلخ يعشاها إذا : والليل أمية بني واسم
ًا عباس ابن عن ، واللحق السابق في الخطيب رواه وهضضو ، مرفوع

.  : مجاهيل إسناده : وفي الخطيب . قال موضوع
.  كذب خبر : هذا الميزان في قال
ًا يبعث لم الله : إن  _ حديث62 . فهضضل بعضضده يلي من له بين إل نبي
طضضالب أبي بن : علي . فقال ذلك بعد سألته ثم ، : ل قال ؟ لك بين

 .
ًا سضضلمان عضضن العقيلضضي رواه : مجهضضولن إسضضناده . وفضضي مرفوعضض

 .  )594(  وضعيف
إلضضى وسضضلم وآلضضه عليه الله صلى بالنبي عرج أن : لما  _ حديث63

أصبح . فلما سماءا كل في العجائب من الله أراه ، السابعة السماءا
، مكة أهل من كذبه من وكذبه ، ربه عجائب من الناس يحدث جعل

فقضضال ، السضضماءا مضضن نجضضم : انقضضض ذلضضك فعند ، صدقه من وصدقه
فهضضو النجضضم هضضذا وقضضع مضضن دار في وسلم وآله عليه الله صلى النبي

ابضضن علضضي دار فضضي فوجضضدوه النجم ذلك وطلبوا ، بعدي من خليفتي
وغضضوى محمضضد : ضضضل مكضضة أهضضل فقضضال ، عنه الله رضي طالب أبي

السورةا هذه نزلت ذلك فعند ، عمه ابن إلى ومال ، بيته أهل وهوى
) .  هوى إذا ( والنجم

ًا عبضضاس ابضضن عضضن الجوزقضضاني رواه : ثلثضضة إسضضناده وفضضي ، مرفوعضض
.  ريب بل وهوموضوع ، كذابون

وخيضضر ، أهلضضي في وخليفتي ، سري وموضع ، : وصيي  _ حديث64
.  علي بعدي أخلف من
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رواتضضه : أكضثر الغني عبد . قال مرفوعا سلمان عن ، ناصر ابن رواه
. له أصل ل ، : باطل الجوزقاني وقال ) 595(  وضعفاءا مجهولون

وصضضيه : مضضن وسلم وآله عليه الله صلى : سئل بلفظ الزدي ورواه
وصضضيي : فضضإن . قال : يوشع قال ؟ موسى وصي كان : من فقال ؟

: علي بعدي أخلف من وخير ، موعدي وينجز ، ديني يقضي ووارثي
.  وضعيف ، : متروك إسناده وفي ،

.  موضوعة نسخة من وهو ، بنحوه حبان ابن ورواه
.  طالب أبي بن علي : وصيي بلفظ العقيلي ورواه

ًا بريضضدةا عضضن الحضضاكم ورواه ، كذب : هذا الميزان في قال ، مرفوعضض
.   : وضاع إسناده وفي
مضضن : أول لنضضس قال وسلم وآله عليه الله صلى : أنه  _ حديث65

وقائد ، المرسلين وسيد ، المؤمنين أمير الباب هذا من عليك يدخل
اجعلضضه : اللهم : فقلت أنس قال ، الوصيين وخاتم ، المحجلين الغر
ً : فقلضضت ؟ أنضضس يا هذا : من فقال ، علي جاءا إذ ، النصار من رجل
ًا فقاما ، علي ، وجهضضه عضضرقا يمسضضح جعضضل ثضضم ، فضضاعتنقه ، مستبشر

أريتضضك لقضضد ، الله رسول : يا علي فقال ، بوجهه علي عرقا ويمسح
ًا صنعت عني تؤدي وأنت ، يمنعني : ما قال ، قط لي صنعت ما شيئ

. بعدي فيه اختلفوا ما لهم وتبين ، صوتي وتسمعهم ،
موضوع.  الحديث : هذا الميزان في . قال نعيم أبو رواه

ًا ذر أبضضي عضضن ، الجوزقاني ورواه ، النضضبيين خضضاتم أنضضا كمضضا ، مرفوعضض
.  موضوع وهو ، الوصياءا يختمون وورثته ، علي كذلك

اللضضه رضي بكر لبي الناس : بايع عنه الله : رضي علي _ قول 66
مخافة وأطعت فسمعت ، منه بها : وأحق منه أولى والله : وأنا عنه
ًا الناس يرجع أن ثضضم ، بالسضضيف بعضضض رقضضاب بعضهم يضرب ، كفار

فسضضمعت ، منه وأحق ، منه بالمر أولى والله وأنا ، عمر الناس يايع
ًا وأطعت ًا الناس يرجع أن خوف ، بالسيف بعض بعضهم يضرب كفار

ًا ، عثمضضان تبضضايعوا أن تريضضدون أنتم ثم عمضضر إن ، وأطيضضع ، أسضضمع إذ
ً لضضي يعضضرف ل ، سادسهم أنا نفر خمسة في جعلني _ عليهضضم فضضضل

.  إلخ
عن ، الطفيل أبي الكناني واثلة بن عامر عن ، مطول العقيلي رواه
. مجهولن رجلن : فيه . وقال عنه الله رضي علي
منكضضر خضضبر : هضضذا الميضضزان في . وقال : موضوع الجوزي ابن وقال

 .  )596(  هذا قول من المؤمنين أمير وحاشا ، صحيح غير
، طضضالب أبضضي بن علي في إلي عهد العالمين رب : إن  _ حديث67

جميضضع ونضضور ، أوليائي وإماما ، اليمان ومنار ، الهدى راية : إنه فقال
ًا أمينضضي طالب أبي ابن علي ، أطاعني من علضضى ، القيامضضة فضضي غضضد

.  ربي جنة خزائن مفاتيح على وثقتي ، لوائي وصاحب ، حوضي
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اللضضه عبضضد بن : لهز عدي ابن . قال مرفوعا أنس عن نعيم أبو رواه
المنضضاكير الثقات يروي ، مأمون ول ، ثقة : غير إسناده في المذكور

 )597 ( .
.  الموضوعات أبرد من : هو الميزان في قال
بكضضر أبضو لضه فضضتزحزح ، طضضالب أبي بن علي أقبل : أنه  _ حديث68

النضضبي فسضضر ، وسضضلم وآله عليه الله صلى النبي وبين بينه قعد حتى
الفضضضل يعضضرف : إنمضضا بكضضر أبا : يا وقال وسلم وآله عليه الله صلى
.  الفضل ذو ، الفضل لهل
ًا أنس عن الخطيب رواه ًا ورواه ، مرفوع ًا عائشة عن أيض ، مرفوع
 .  )598(  وضاع وهو ، الغلبي زكريا بن : محمد إسناده وفي

يعضضرف ، بكضضر أبضضا : يضضا بلفضضظ ، سضضعيد أبي حديث من الديلمي ورواه
.  الفضل أهل الفضل لذوي الفضل

وسضضلم وآلضضه عليضضه اللضضه صلى الله رسول راية : كانت  _ حديث69
: وفيه ، طلحة أبي بن طلحة مع المشركين وراية علي مع أحد يوما
: يضضا جبريضضل . فقضضال علضضي فقتلهضضم سضضبعة المشركين راية حمل أنه

وسضضلم وآله عليه الله صلى النبي فقال ؟ المواساةا هذه : ما محمد
ًا سمعنا ثم ، مني وهو منه : أنا سضضيف : ل يقضضول السضضماءا في صائح

.  علي إل فتى ول ، الفقار ذو إل
بضضن : عيسضضى إسضضناده وفضضي ، ً مرفوعا رافع أبي عن عدي ابن رواه

الحضضديث هذا أدخل وقد ، بالموضعات يحدث ، رافضي وهو ، مهران
.  ذلك في حبان ابن وتبع ، الموضوعات في الجوزي ابن
بن للزبير النسب كتاب في القصة : هذه تذكرته في طاهر ابن قال
 ) 599(  بكار

، عنهضضم اللضضه رضي فاطمة خطبا ، وعمر بكر أبا : إن  _ حديث70 
 . )600(  علي يا لك : هي وسلم وآله عليه الله صلى النبي فقال
وصفين الجمل شهد ممن وكان ، عنبس بن حجر عن العقيلي رواه

الحضرمي قيس بن : موسى إسناده وفي ، عنه الله رضي علي مع
.  الرفض في غال وهو ،

أبضضو وقضضال ، معيضضن ابضضن ووثقضضه ، داود أبو له : روى الللىءا في قال
. طريقه من البزار أخرجه والحديث ، به بأس : ل حاتم
لضضم عنبضضس بضضن حجر أن إل ، ثقات : رجاله زوائده في الهيثمي قال

.   وسلم وآله عليه الله صلى النبي من يسمع
ًا رأى وسضضلم وآله عليه الله صلى النبي : أن  _ حديث71 مقبل عليضض

.  القيامة يوما أمتي على حجة وهذا : أنا فقال
ًا أنس عن الخطيب رواه مطضضر بضضه والمتهم ، موضوع وهو ، مرفوع

.  مطر أبي بن
.  باطل : هذا الميزان في قال
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، الحفظضضة جميضضع علضضى ليفتخضضران علضضي حضضافظي : إن  _ حديث72
.  الله يسخط عنه بشيءا السماءا إلى يرتفعا لم أنهما
ًا عمضضارةا عن الخطيب رواه ( مظلضضم طريضضق : هضضذا وقضضال ، مرفوعضض
.  مجهولون : فيها وقال ، أخرى طريق من ورواه ) 601

، طضالب أبضي بضن لعلضي بغضضض قلبضه وفضضي مضات : من  _ حديث73
ًا فليمت ًا أو يهودي .  نصراني

ًا جده عن أبيه عن حكيم بن بهز عن العقيلي رواه : وقضضال ، مرفوع
. يزيضضد بضضن . والجضضارود الحديث يضع كان قرين بن علي إسناده في

ًا يضع وكان .  أيض
 )602(  طريقهما غير من الفردوس مسند في الديلمي رواه وقد

 .
عنضضد وسضضلم وآلضضه عليضضه الله صلى النبي رأى عليا : أن  _ حديث74

ورةا فضي شضخص علضى مقبضل وهو ، الصفا . يلعنضه وهضو ، الفيضل ص
الشضضيطان : هضضذا قضضال ؟ اللضضه رسضضول يا تلعنه الذي هذا : من فقلت

. منضضك المضضة ولريحن لقتلنك ؟ الله عدو يا : والله . فقلت الرجيم
: قضضال ؟ الله عدو يا جزاؤك : وما . قلت منك جزائي هذا : ما فقال
.  أمه رحم في أباه شاركت إل أحد أبغضك ما والله
ًا علضضي عن مردويه ابن رواه بضضن : إسضضحاقا إسضضناده وفضضي ، مرفوعضض

.  الولوهية علي في يعتقد وكان ، الغلةا من وهو ، النخعي محمد
ًا الخطيب ورواه شضضاركت قضضد إل أحضضد أبغضضضك ما : والله بلفظ أيض

.  أمه في أباه
في رأيهم بسوءا إسرائيل بني عن القطر منع الله : إن  _ حديث75

أبضضي بضن علضضي ببغضضضهم المضضة هضضذه عضضن المطر يمنع وإنه ، أنبيائهم
.  طالب

ًا عباس ابن عن عدي ابن رواه بضضن الحسضضن : وضعه . وقال مرفوع
.  زياد ابن عثمان

 .  )603(  طريقه غير من الديلمي رواه وقد
غرسضضه الضضذي الرطب بالقضيب يتمسك أن أحب : من  _ حديث76
.  عنه الله رضي علي بحب فليتمسك بيده الله

ًا البراءا عن الزدي رواه .  : وضاع إسناده . وفي مرفوع
ًا أرقضضم بضضن زيد عن الدارقطني رواه وقد : إسضضناده . وفضضي مرفوعضض

.  وضاع
؟ القيامضضة يوما رايتك يحمل من ، الله رسول يا : قالوا  _ حديث77
.  طالب أبي بن علي الدنيا في يحملها : الذي قال
ًا سمرةا بن جابر عن حبان ابن رواه : ناصضح إسضناده وفضي ، مرفوع

.  متروك وهوشيعي ، الله عبد بن
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ًا ذر أبي عن ناصر ابن ورواه أميضضر رايضضة الحضضوض علي : ترد مرفوع
وجهضضه فيبيضضاض بيده فآخذ ،فأقوما المحجلين الغر وإماما ، المؤمنين
. بعضضدي الثقليضضن فضضي خلفتمضضوني : مضضا . فضضأقول أصضضحابه ووجضضوه

وقاتلنضضا ، ونصرناه الصغر ووزارنا ، وصدقناه الكبر : تبعنا فيقولون
) 604(  مروييضضن رواءا : ردوا فضضأقول ، معه ل شضضربة فيشضضربون 

ًا بعدها يضمئون .  أبد
فضضي وذكضضره ، الجضضوزي ابضضن . قضضاله مجاهيضضل . فيضضه : مظلم إسناده

.  الموضوعات
النضضبي ودخضضل ، ود بضضن عمرو عنه رضي علي قتل : أنه  _ حديث78

. فقضضال المسلمون وكبر ، كبر رآه .فلما وسلم وآله عليه الله صلى
ًا أعط : اللهم ًا تعطها لم فضيلة علي بعده ً أحدا تعطها ول ، قبله أحد

المضضة هضضذه : خيضضر يقول الله : إن فقال أترجة ومعه جبريل فهبط ،
. فضضأذا فلقضضتين يضضده فضضي فانفلقت إليه فدفعها ، طالب أبي بن علي

إلضضى الغالب الطالب من : تحفة سطرين فيها مكتوب بيضاءا جريدةا
.  طالب أبي بن علي
.  وضعه من وهو ، الذراع رواه
.  آية ثلثمائة علي في نزلت : أنها  _ حديث79

بضضن : سضضلما إسضضناده : وفضضي قوله من عباس ابن عن الخطيب رواه
ضعيف وهو ، والضحاك ، متروكان وهما ، وجويبر ، الثقفي سليمان

.  : موضوع الجوزي ابن وقال ،
.  ماجة ابن له يروي : سلما الللىءا في قال
عضضافى : إن علي .فقال والحسين الحسن مرض : أنه  _ حديث80
ًا أيضضاما ثلثضضة صضضمت ولدت الله ، ذلضضك مثضضل فاطمضضة . وقضضالت شضضكر

بضضالغلمين ما الله مسح قد فأصبحوا ، ذلك : مثل لهم جارية وقالت
رجضضل إلضضى علضضي .فضضانطلق كثير ول قليل عندهم وليس صياما فهم ،

جضزءا واعطنضضي ، شعير من آصع ثلثة : أسلفني له .فقال اليهود من
ثضضوبه تحضضت علضضي : فضضاحتمله . فأعطاه محمد بنت لك تغزله صوف
الجاريضضة وقضضامت ، هضضذا فضضاغزلي : دونك . وقال فاطمة على ودخل

أقراص خمسة منه فخبزت ، وعجنته فطحنته الشعير من صاع إلى
، ورجضضع وسلم وآله عليه الله صلى النبي مع المغرب علي وصلى ،

: يقضضول بالباب مسكين . فإذا ليفطر وقعد ، يديه بين الطعاما فوضع
. بضضابكم علضضى المسضضلمين مساكين من مسكين ، محمد بيت أهل يا

علي فرفع ، الجنة موائد على الله أطعمكم ، تأكلون مما اطعموني
ًا . وقال يده ، المسكين إلى الطعاما فدفعوا ، فاطمة يخاطب شعر
النضضبي بضضذلك . فعلضضم والثضضالث الثاني اليوما وفي ، طويل حديث وهو

كمضضا محمضضد آلضضه علضضى انضضزل : اللهم قال وسلم وآله عليه الله صلى
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جفنضضة فضضإذا فضضدخلت ، مخضضدعك : ادخلي قال ثم ، مريم على أنزلت
.  ثريدا مملوءاةا تفور
، الحسضضن : مضضرض . قضضال نباتضضة بضضن الصضضبغ وفيضضه ، ماجضضة ابن رواه

ًا يساوي ل . وهو فذكره  . ) 605(  شيئ
.  الموضوعات في الجوزي ابن وذكره ، : ضعيفان إسناده وفي
: ومضن الصضول نوادر . في الترمذي الحكيم : قال الللىءا في قال

)606(  ليضضث رواه حضضديث ، القلضضوب تنكضضره الضضذي الحضضديث  عضضن 
ويخضضافون بالنضضذر ( يوفضضون تعضضالى قضضوله فضضي عباس ابن عن مجاهد

ًا ًا شره كان يوم ًا حبضضه علضضى الطعضضاما ويطعمضضون ، مستطير مسضضكين
ًا ويتيما .  تقدما ما نحو ) وذكر وأسير

اللضضه رسضضول حضضضر : لمضا عنهضضا اللضضه رضضضي : عائشضة  _ حضضديث81
ثم ، إليه فنظر ، بكر أبا له فدعوت ، حبيبي إلي : ادعوا قال الموت

، إليه فنظر ، عمر . فدعوت حبيبي لي : ادعوا قال ثم ، رأسه وضع
لضضه ادعضضوا : ويلكضضم . فقلت حبيبي لي : ادعوا .فقال رأسه وضع ثم

فضضي أدخلضضه رآه . فلمضضا غيضضره يريضضد مضضا . فوالله طالب أبي بن علي
.  عليه ويده محتضنه يزل فلم ، عليه كان الذي الثوب
ًا عائشة عن الدارقطني رواه . : موضوع الجوزي ابن . قال مرفوع
. العضضور كيسضضان بضضن مسضضلم بضضه تفضضرد ، : غريضضب الدارقطني وقال
.  الوراقا أبان بن إسماعيل به وتفرد

وهضضو ، ماجضضة وابضضن الترمضضذي لضضه : روى ومسضضلم ، الللىضضءا في قال
.  البخاري شيوخ من  , وإسماعيل )607(  متروك

عمضضرو بضن اللضه عبضضد عضضن ، أخضضرى طريضضق مضن عضدي ابن رواه وقد
يفتح ، باب ألف : علمني قال ؟ قال ما لعلي : فقيل وزاد ، مرفوعا

.  ) 608(  باب ألف باب كل
.  علي إل عورتي أو تجردي يرى أن لمسلم يحق : ل  _ حديث82
.  : وضاع إسناده في
مضضن عشضضرةا لتسضضع أضضضرب أنضضي حدثني خليل : إن علي  _ قول83

وأمضضوت ، عمضضران بضضن موسضضى فيها مات التي الليلة وهي ، رمضان
عيسى. فيها رفع التي وهي ، رمضان من وعشرين لثنتين

وفضضي ، كضضذاب وهضضو ، علضضي عضضن نباتضضة بضضن الصبغ عن العقيلي رواه
ًا إسناده ًا هو ، السكاف : سعد أيض .  كذاب أيض

إليضضه فقضضاما ، أربعضضة نحن ، غيرنا راكب القيامة في : ما  _ حديث84
الضضبراقا فعلى أنا : أما قال ؟ الله رسول يا هم : ومن فقال العباس

، نضضاقتي على الشهداءا سيد ، ألله أسد حمزةا : وعمي قال أن إلى ،
صضضالح : وأخضضي قضضال أن . إلضضى الجنة نوقا من ناقة على علي وأخي
.  عقرت التي الله ناقة على
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مضضن الضضتي وللناقة ، للبراقا أوصافا فيه وذكر ، الخطيب مطول رواه
.  مرفوعا عباس ابن عن ، الجنة نوقا
بضضه المتهضضم : آفتضضه الميضضزان فضضي . وقال : موضوع الجوزي ابن قال
.  السمسار الله عبد بن أحمد بن الجبار عبد
.  مجاهيل فيها ، أخرى طريق من الخطيب رواه وقد
ميل ثلثضضون طوله منبر لي نصب القيامة يوما كان : إذا  _ حديث85

.
لي .فيقال فأجيب ؟ محمد : أين العرش بطنان من مناد ينادى ثم 

دونضضي فيكضضون ؟ علضضي أيضضن ، الثانيضضة ينضضادي ثم ، أعله فأكون : ارقا
ًا أن الخلئق . فتعلم بمرقاةا ًا وأن ، المرسلين سيد محمد سضضيد علي

ًا يبغض : من الله رسول يا فقال رجل إليه . فقاما المؤمنين بعد علي
إل النصضضار مضضن ول ، شضضقي إل قريضضش مضضن يبغضضضه : ل فقال ؟ هذا

 شقي إل الناس سائر من ول ، دعي إل العرب من ول ، يهودي
ًا أنس عن الدارقطني رواه بضن : إسضضماعيل إسضضناده وفضضي ، مرفوع

.  مجهول وشيخه ، غال رافضي وهو ، موسى
: هضضذا الميضضزان فضضي . وقضضال موضوع ، الجوزي ابن : قال والحديث

.  كذب خبر
يقضضاما ثضضم ، أبيضين ثوبين إبراهيم القيامة يوما : يكسى  _ حديث86
عضضن أقاما ثم ، أخضرين ثوبين فأكسى أدعى . ثم العرش يمين عن

فتقضضاما أخضضضرين ثوبين فتكسى علي يا أنت تدعى ثم العرش يسار
إذا تكسضضى وأن ، دعيضضت إذا تضضدعى أن ترضضضى أفمضضا ، يمينضضي عضضن

. ؟ شفعت إذا تشفع وأن ، كسيت
ًا علي عن الدارقطني رواه ظهير بن : الحكم إسناده . وفي مرفوع

.  ) 609(  كذاب . وهو حبيب ابن وميسرةا ،
وقضضال ، طريقهمضضا غيضضر مضضن الطضضبراني ورواه ، : موضضضوع والحديث
 .  )610(  يصح : ل الهثيمي الحافظ

، فرعهضضا وعلضضي ، أصضضلها أنضضا ، شضضجرةا مثضضل : مثلضضي  _ حضضديث87
مضضن يخضضرج شيءا . فأي ورقها والشيعة ، ثمرتها والحسين والحسن

.  الطيب إل الطيب
ًا علضضي عضضن ، مردويضضه ابن رواه بضضن : عبضضاد إسضضناده وفضضي ، مرفوعضض

 .  )611(  رافضي وهو ، يعقوب
صضضاحب يتعقبضضه ولضضم ، موضضضوعاته في الجوزي ابن أورده والحديث

.  الللىءا
والحسضضن ، لقاحها وعلي ، فرعها وفاطمة ، الشجرةا : أنا لفظ وفي

.  عدن جنة في وأصلها ، أوراقها وشيعتنا ، ثمرتها والحسين
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شضضاذ : متن وقال ، المستدرك في : الحاكم الحديث هذا أخرج وقد
( موضضضوع الحضضديث هذا وأن ، يكذب من إسناده في : بأن وتعقب ،

612 (  .
: أنضت لعلضي قضال وسضلم وآلضه عليضه اللضه صضلى : أنه  _ حديث88

.  الجنة في وشيعتك
ًا علي عن الخطيب رواه عمضضر بضضن : جميضضع إسضضناده وفضضي ، مرفوعضض

.  وضاع وهو ، البصري
: أنضت لعلضي وسضلم وآلضه عليضه اللضه صضلى قضال : أنه  _ حديث89

يحبضضك ممضضن إن أل ، الجنضضة فضضي وشيعتك أنت ، الجنة في وأصحابك
تراقيهم يتجاوز ل القرآن ويقرءاون ، بألسنتهم السلما يصفون قوما

فضضإنهم ، فجاهضضدهم لقيتهضضم فضضإذا ، الرافضضضة يسضضمون ، نضضبز لهضضم ،
: يضضتركون قضضال ؟ ذلضضك علمة : ما الله رسول : يا قالوا ، مشركون

.  الول السلف في ويطعنون ، والجماعة الجمعة
ًا سضضلمة أما عضضن الخطيب رواه بضضن : سضضوار إسضضناده وفضضي ، مرفوعضض

.  متروك وهو ، مصعب
عنضضه الله رضي لعلي قال ، عنه الله رضي بكر أبا : أن  _ حديث90

: علضضى يقضضول وسضضلم وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى اللضضه رسول : سمعت
، طضضالب أبضضي بضضن علضضي من بجواز إل أحد يجوزها ل ، عقبة الصراط

يقضضول وسضضلم وآلضضه عليه الله صلى الله رسول : سمعت علي فقال
ًا تكتب : ل علي : يا لي .  وعمر بكر أبا سب لمن جواز

.  القصاص عمل من ، : موضوع وقال ، الخطيب رواه
، الصضضراط ونصب ، القيامة يوما الولين الله جمع : إذا  _ حديث91
.  عنه الله رضي علي بولية براءاةا معه كان من إل أحد يجز لم

ًا علي عن الحاكم رواه وقضضال ، : موضوع الجوزي ابن . قال مرفوع
 .  )613(  باطل خبر : هذا الميزان صاحب
عليضضه الله صلى للنبي : قلت قال ، عباس ابن عن ، الخطيب ورواه

هضو : ومضا . قلت : نعم قال ؟ جواز : للنار الله رسول يا وسلم وآله
فضضارس بضضن : محمد سناده وفي ، طالب أبي ابن علي : حب قال ؟

.  العبدي حمدان بن
( باطضضل الحديث : هذا الخطيب . وقال غال : رافضي نعيم أبو قال

.  موضوع : هذا الميزان , وفي ) 614
 92 _ ًا يزوج أن أراد لما الله : إن حديث  اللضضه رضي بفاطمة علي

ًا فنضضثرت ، فهزهضضا ، طضضوبى شضضجرةا يهز أن ملكا أمر ، عنهما ، رقاقضض
القيامضضة كضضانت فضضإذا ، فالتقطوهضضا ملئكة الله وأنشأ ، : صكاكا يعني
ًا يرون فل ، الخلق في ملئكة ثارت ًا الضبيت أهضل لنا محب إل ، محضض
ًا منها إليه دفعوا .  النار من له براءاةا كتاب
ًا بلل عن الخطيب رواه .  مجهولن كلهم : رجاله وقال ، مرفوع
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أبضي بضن ولعلضي لضي اللضه قضال ، القيامة يوما كان : إذا  _ حديث93
فضضذلك ، أبغضضضكما من النار وأدخل ، أحبكما من الجنة : أدخل طالب
) . عنيد كفار كل جهنم في : ( ألقيا تعالى قوله
وإسضضحاقا ، كذاب وهو ، الحماني الحميد عبد بن : يحيى إسناده في
.  له الواضع وهو ، النخعي أبان ابن محمد بن
من : ثم قلت ، بكر أبو فقال ؟ بعدك الناس خير : من  _ حديث94

علضضي فضضي تقضضل : لضضم اللضضه رسضضول : يضضا فاطمة فقالت ، عمر قال ؟
ًا نفسضضه فضضي يقضضول رأيتضضه مضضن ، كنفسي : علي فاطمة يا قال ، شيئ
ًا  !                  شيئ
.  وضاع وهو ، إسماعيل بن : خالد إسناده في
ثضضم ، عضضاما بضضألفي جساد ال قبل الرواح خلق الله : إن  _ حديث95

سضضلمت روح فضضأول ، لضضي بالطاعضضة أمرهضضا ثضضم ، العرش تحت جعلها
.  علي روح علي
ًا علي عن ، الزدي رواه أيضضوب بضضن الله : عبد إسناده وفي ، مرفوع

فضضي الجضضوزي ابضضن وأورده ، كضضذابان وهمضضا ، أبيضضه ،عضضن علج أبي بن
.  الموضوعات

.  الطير هذا معي يأكل إليك الناس بأحب ائتني : اللهم _ حديث96
ابضضن ذكضضره وقضضد ، ضعيفة كلها ، كثيرةا طرقا : له المختصر في قال

. الموضوعات في الجوزي
عليضضه واعضضترض ، وصضضححه ، المسضضتدرك في فأخرجه ، الحاكم وأما
ترجمضضة : فلينظضضر البحضضث اسضضتيفاءا أراد ومضضن ، العلضضم أهل من كثير

.  النبلءا في الحاكم
عليضضه اللضه صضضلى النضبي : غسضلت عنه الله : رضي علي  _ قول97

الوليضضن علضضم فضضورثت ، عينيضضه محضضاجر مضضاءا فشضضربت وسضضلم وآلضضه
. والخرين

.   بصحيح : ليس النووي قال 
مضضع والمضضارقين ، والقاسضضطين ، الناكثين بقتال : أمرنا  _ حديث98

.  عنه الله رضي علي
ابضضن عضضن وروي ، أيضضوب أبضضي قول من وهو ، : متروكان إسناده في

.  عنهما الله رضي ، سعيد وأبي ، مسعود
ًا يعني ، مقتول إل هذا يموت : لن  _ حديث99 .  : علي
.  : متروكان إسناده في

ًا رأيت بي عرج : لما  _ حديث100 : ل العضضرش سضضاقا علضضى مكتوب
.  بعلي نصرته ، بعلي أيدته ، الله رسول محمد ، الله إل إله

.  بين واختلقا ، باطل : هذا الذيل في قال
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ًا فليحضب أحبنضضي :مضن  _ حديث101 ًا أبغضضض ومضن ، عليضض فقضد عليض
أدخلضضه اللضضه أبغضضض ومضضن ، الله أبغض فقد ، أبغضني ومن ، أبغضني

.  النار الله
.  : موضوع الخطيب قال

وأنضضت ، ميثاقك أخذ ، النبيين ميثاقا أخذ لما الله : إن  _ حديث102
.  الوصياءا سيد وصيك وجعل ، النبياءا سيد فجعلك ، آدما صلب في
.  : موضوع الدارقطني قال

ولوالضضديك ولضضذريتك لضضك غفضضر قضضد الله إن ، علي : يا  _ حديث103
.  شيعتك ولمحبي ولشيعتك وآهلك

.  : وضاع إسناده في

الربعة الخلفاء ذكر

ًا بكر أبا أتخذ أن أمرني الله : إن  _ حديث104 ًا وعمر ، والد مشير
ًا وعثمان ، ًا علي يا وأنت ، سند لكضضم الله أخذ قد أربعة . أنتم ظهير

إل يبغضضضكم ول ، تقضضي مضضؤمن إل يحبكضضم ل ، الكتاب أما في الميثاقا
.  ذمتبي وعقد نبوتي خلفاءا أنتم ، مسيءا منافق

ًا أنس عن الخطيب رواه ًا : منكر وقال ، مرفوع إسضضناده . وفي جد
عبد عن الدارقطني طريق من عساكر ابن أخرجه . ,قد : مجهولن

)615(  جحش بن الله )) 616( _  هوو [ أخرجه  و  نعيضضم  أبو] 
_ ] .  حذيفة [ عن الصحابة فضائل في

: أيضضن العضضرش تحضضت مضضن القيامضضة يضضوما مناد : ينادي  _ حديث105
اللضضه رضضضي وعلضضي وعثمضضان وعمر بكر بأبي فيؤتى ، محمد أصحاب

شضضئت مضضن فأدخضضل الجنضضة بضضاب علضضى قضضف بكضضر لبي . فيقال عنهم
علضى : قضف لعمضر ويقضال ، الله بعلم شئت من . وأردع الله برحمة

، اللضضه بعلضضم شضضئت من وخفف الله برحمة شئت من فثقل الميزان
خلقتهمضضا فضضإني : البسضضهما لضضه . فيقضضال حلضضتين عثمضضان ويكسضضى
علضضي ويعطضضى ، والرض السضضموات خلق أنشأت حين لك وأخرتهما

فضضي بيضضده الله غرسها التي الشجرةا عوسج من عصا طالب أبي بن
.  الحوض عن الناس : ذد . فيقال الجنة

.  مرفوعا عباس ابن عن الغيلنيات في الشافعي بكر أبو راه
 .  )617(  محمد بن واليسع ، الفرج بن : أصبغ إسناده وفي
صضضاحب ذكرها طرقا وله ، الموضوعات في الجوزي ابن أورده وقد

 .  )618(  الللىءا
عمر ، بعدي من أمتي في والقائم ، وزيري بكر : أبو  _ حديث106

وعلضضي ، منضضي وعثمان عثمان من وأنا ، لساني على ينطق : حبيبي
.  لوائي وصاحب أخي
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: كضضادح إسناده وفي ، مرفوعا جابر عن حبان وابن ، عدي ابن رواه
. والحضضديث متروكضضان وهمضضا ، جعفضضر أبضضي بضضن والحسضضن ، رحمة بن

النجضضار وابضضن ، الصضضحابة فضضضائل في نعيم أبو أخرجه . وقد موضوع
 .  )619(  وآخرون

.  يغفر ل ذنب أصحابي : سب  _ حديث107
.  : موضوع تيمية ابن قال

الجنضضة: يضضا . قضضالت الجنضضة في الجنة أهل استقر : إذا  _ حديث108
: أولضضم قضضال ؟ أركانضضك مضضن بركنيضضن تزيننضضي أن وعدتني ألست رب

ًا الجنضضة فماسضضت ؟ والحسضضين بالحسضضن أزينضضك تميضضس كمضضا ميسضض
.  العروس

ًا عامر بن عقبة عن الطبراني رواه : حميضضد إسضضناده , وفضضي مرفوع
. سضضعد بضضن ] رشضضدين بضضن [ أحمد . و بشيئ وليس البجلي علي بن

. الموضضضوعات فضضي الجضضوزي : ابضضن الحديث هذا وأورد ، كذبوه وقد
، الحضضديث حفضضاظ مضضن كضضان ] رشدين [ ابن بأن الللىءا في وتعقبه
رواه . وقضضد ضضضعفه مضضع حضضديثه يكتضضب ممن وهو ، أشياءا عليه وأنكر

: الحسن إسناده وفي ، حبان ابن ورواه ، كذابان فيه بإسناد الزدي
.  صابر ابن
.  كذب الحديث : هذا ترجمته في ، الميزان في قال

وعلضضى ، وسلم وآله عليه الله صلى النبي عند : كنت  _ حديث109
. علضضي بضضن الحسين اليمن فخذه وعلى ، إبراهيم ابنه اليسر فخذه
إن محمضضد : يضضا فقال جبريل , فهبط هذا يقبل . وتارةا تارةا هذا يقبل
،فافضضد لضضك أجمعهمضا : لسضضت لضضك ويقضضول ، السضضلما عليك يقرأ ربك

. بإبراهيم الحسين فديت : جبريل قال ثم ، بصاحبه أحدهما
.  مرفوعا عباس ابن عن الخطيب رواه
 .  )620(  باطل : الحديث الدارقطني قال

. وسضضلم وآلضضه عليه الله صلى النبي إلى الله : أوحى  _ حديث110
ًا سبعين زكريا بن بيحيى قتلت قد أني سبعين بابنك قاتل وإني ، ألف
ًا ًا وسبعين ألف .  ألف
ضعيف ، شداد بن : محمد إسناده . وفي له أصل : ل حبان ابن قال
ًا .  جد
.  الحديث منكر وهو ، الكوفي إبراهيم بن القاسم تابعه وقد
سضضتة طريضضق مضضن المسضضتدرك في الحاكم : أخرجه الللىءا في قال

. تلخيصه في الذهبي ووافقه ، : صحيح . وقال نعيم أبي عن أنفس
  .  )621(  مسلم شرط على : إنه وقال
اللضضه صضضلى النضضبي : رأيت قال عنه الله رضي : جابر  _ حديث111
زبيبتضضه ويقبضضل ، الحسضضين فخضذي بيضن يفجضج وهو ، وسلم وآله عليه
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: رجضضل قضضال ؟ قضضاتله : مضضن : فقلضضت . قال قاتلك الله : لعن ويقول
.  _ إلخ شفاعتي تناله ول عترتي يبغض أمتي من

ًا : موضوع . وقال الخطيب رواه ًا إسناد .  ومتن

عنها الله رضي فاطأمة ذكر

إليضضه بضضه جضضاءا طبضضق مضضن يأكل أن النبي أمر الله : إن  _ حديث112
. بفاطمة فحملت خديجة يواقع أن وأمره ، الجنة رطب من جبريل

ًا الخطضضاب بن عمر عن الشافعي بكر أبو رواه ابضضن وقضضال ، مرفوعضض
، زيضضاد بضضن عمضضرو وهضضو ، : وضضضاع إسضضناده وفي ، : موضوع الجوزي

: ذكره اللسان في حجر ابن وقال ، واضعه : إنه الميزان في وقال
 . )622(  انتهى الثقات في حبان ابن

قبل ولدت عنها الله رضي . ففاطمة كذب _ أنه شك _ ل والحديث
.  النبوةا
قبضضة فضضي ، القضضدس حظيضضرةا في وعلي وفاطمة : أنا  _ حديث113

.  الرحمن عرش سقفها بيضاءا
 .  )623(  الطبراني رواه . وقد موضوع هو

. الجنضضة جبريل أدخلني ، السماءا إلى بي أسرى : لما  _ حديث114
نزلضضت . فلمضضا صضضلبي فضضي نطفضضة فصضضارت فأكلتهضضا تفاحضضة فنضضاولني

.  النطفة تلك من ففاطمة ، خديجة واقعت
ًا عائشضضة عضضن الخطيضضب رواه بضضن : محمضضد إسضضناده وفضضي ، مرفوعضض

وفاطمة ، يضع : كذاب الجوزي ابن وقال ) 624(  مجهول الخليل
المسضضتدرك في يروي حيث الحاكم من والعجب ، النبوةا قبل ولدت

: إخراجضضه بعضضد قال ولكنه ، سفرجلة التفاحة مكان وجعل ، هذا نحو
 .  )625(  مجهول حرب بن وشهاب ، غريب حديث
ابضضن , وقال جلي كذب : هذا المستدرك تلخيص في ، الذهبي وقال
: الضضذهبي وقضضال ، بالجمضضاع السضضراءا ليلة قبل ولدت : فاطمة حجر

.  السراءا عن فضل النبوةا قبل ولدت فاطمة
وقال ، الجنة في تبخترا وحواءا آدما خلق لما الله : إن  _ حديث115
ًا الله خلق : ما بصضضورةا همضضا إذ كضضذلك همضضا فبينمضضا ، منا أحسن خلق

يطفضضئ يكضضاد شعشضضعاني نور لها ، منها أحسن الراءاون ير لم جارية
مضضا رب : يضضا . فقضضال قرطضضان أذنيها وفي ، تاج رأسها على ، البصار

: .فقال ولدت سيد محمد بنت فاطمة : صورةا فقال ؟ الجارية هذه
: . قضضال طضضالب أبضضي بن علي : بعلها قال ؟ رأسها على التاج هذا ما

فضضي ذلضضك وجد ، والحسين الحسن ابناها قال ؟ القرطان هذان فما
.  عاما بألفي أخلقك أن قبل علمي غامض
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ًا )626(  جابر رواه .  موضوع وهو ،  مرفوع
ففعلضضت علضضي مضضن فاطمضضة أزوج أن أمرني الله : إن  _ حديث116

. _ إلخ لؤلؤ من جنة بنى قد الله : إن جبريل .فقال
ًا مسعود ابن عن العقيلي رواه : إسضضناده فضضي . وقال مطول موفوع
.  المسمعي النور عبد

صضضداقها وجعضضل ، فاطمضضة زوجضضك اللضضه إن علضضي : يضضا  _ حديث117
ًا عليها مشى . فمن الرض ًا يمشي لك مبغض .  حرام

.  موضوع هو
.  _ إلخ علي من فاطمة أزوج أن أمرني الله : إن  _ حديث118
ًا مطضول إنضس عضن الخطيب رواه وضضضعه ، موضضوع وهضو ، مرفوعض

.  ) 627(  العوفي دينار ابن محمد
زوج حيضضن  وسلم وآله عليه الله صلى النبي : خطب  _ حديث119

بقضضدرته المعبضضود ، بنعمته المحمود لله : الحمد . فقال بعلي فاطمة
.   _ إلخ
دينضضار بضضن محمضضد وضضضعه ، موضضضوع : وهضضو مطضضول ناصضضر ابضضن رواه

 العوفي
مضضن فاطمضضة فضضزوج السضضماءا فضضي خطب جبريل : إن  _ حديث120
أمر ثم ، والحلل الحلى من فحملت الجنان شجر الله أمر ثم ، علي

ًا يومئذ منهم أخذ , فمن الملئكة على فنثرته بها أخضضذ مما أكثر شيئ
.  القيامة يوما إلى به افتخر غيره
.  إسناده في ، وضاعان رجلن به والمتهم ، موضوع وهو

: إنضضه الجضضوزي ابضضن . قضضال كضضذب الحضضديث : هضضذا الميزان في وقال
.  موضوع

كضضان عنضضه اللضضه رضضضي علضضي إلضضى فاطمة زفت : لما  _ حديث121
، يمينهضضا عضضن وجبريضضل ، أمامهضا وسضضلم وآلضضه عليضضه اللضضه صلى النبي

اللضضه يسضضبحون خلفهضضا ملضضك ألضضف وسضضبعون ، يسارها عن وميكائيل
.  الفجر طلح حتى ويقدسونه

ًا عبضضاس ابضضن عضضن الخطيب رواه ، : كضضذاب إسضضناده وفضضي ، مرفوعضض
: الجضضوزي ابضضن . وقال الرزاقا عبد أخت محمد بن الرحمن وهوعبد
.  صراح كذب : هذا الميزان في . وقال موضوع

خطب الله رسول : يا قالت عميس بنت أسماءا : أن  _ حديث122
، تزوجهضضم فلضضم قريضضش فضضي والمضضوال النسضضاب ذوو فاطمضضة إليضضك

وميكائيضضل جبريضضل أن وفيهضضا ، قصضضة . وذكضضر الغلما هضضذا وزوجضضت
. لزفافها نزلوا الملئكة من وجمع وإسرافيل

: الميضضزان فضضي وقضضال ، : موضضضوع الجضضوزي ابن . قال الجري رواه
.  كذب
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، تطمضضث ولم تحض لم ، آدمية حوراءا فاطمة : ابنتي  _ حديث123
.  النار من ومحبيها فطمها الله لن فاطمة سماها وإنما
ًا عباس ابن عن الخطيب رواه .  مرفوع
.  النار عن محبيها فطم الله : إن هريرةا أبي عن أخرى رواية وفي
.  الغساني جميع بن : أحمد الول إسناد وفي
. والحضضديث واضعه وهو الغلبي زكريا بن : محمد الثاني إسناد وفي
.  الموضوعات في الجوزي ابن ذكره
وذريتهضضا اللضه فحرمهضضا ، فرجهضضا أحصنت فاطمة : إن  _ حديث124
.  النار على
ًا مسضضعود ابضضن عن عدي ابن رواه ( : عمضضر إسضضناده وفضضي ، مرفوعضض
628( ( الضضدارقطني ضضضعفه . وقضضد الشضضيعة شضضيوخ من غياث  بن 
كما ، والحسن : الحسين أعني ، أولدها على حمل . وقد ) 629

.  الرضا ] موسى بن [ علي بن محمد قال
.  منهم الله أطاع ولمن ، والحسين للحسن : هذا كريب أبو وقال

فضضي الحضضاكم . وأخرجضضه نظضضر الحضضديث هضضذا : فضضي العقيلضضي وقضضال
وتعقبضضه ، : صضضحيح وقضضال ، المضضذكور عمضضر طريضضق مضضن المسضضتدرك

ضعف وفيه ، هشاما ابن معاوية به تفرد ضعيف : بل . فقال الذهبي
وابضضن ، شضضاهين ابضضن . وأخرجضضه بمرةا واه وهو ، غياث بن عمر عن ،

 .  )630(  رافضي وفيه ، أخرى طريق من عساكر
اللضضه رسضضول : قضضال . قضضال اليمضضان بن حذيفة عن المهرواني ورواه
الله فحرمها فرجها أحصنت فاطمة : إن وسلم وآله عليه الله صلى

 .  )631(  النار على وذريتها
ًا الخطيب ورواه أحصضضنت : إنهضضا بلفضضظ نعيضضم أبضضي طريق من ، أيض
. )  632(  النار على ذريتها فحرما فرجها

: قضضال قضضال عبضضاس ابضضن عضضن الطضضبراني : أخرجضضه شضضاهد وللحديث
معذبك غير الله : إنا لفاطمة وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول

.  ) 633(  ولدك ول
وعليها ، العرش قوائم من بقائمة تتعلق فاطمة : إن  _ حديث125
.  ولدي قاتل وبين بيني : احكم وتقول مصبوغة ثياب
.  : موضوع الجوزي ابن وقال ، : باطل الميزان في قال

، الحجضضاب وراءا مضضن مناد نادى القيامة يوما كان : إذا  _ حديث126
.  تمر حتى محمد بنت فاطمة عن أبصاركم غضوا الجمع أهل يا

)634(  الضضضبي بكضضار الوليضضد بضن : العبضضاس إسضضناده فضضي  . كضضذبه 
: . وقضال طريقضه مضن المستدرك في الحاكم وأخرجه ، الدارقطني

ورواه ، لضضه يخرجضضا لضضم العباس أن إل ، الشيخين شرط على صحيح
)635(  طريقضضه غيضضر مضضن آخضضر بإسناد ، السضضناد : صضضحيح  وقضضال 
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طضضرقا ولضضه ، الطضضراف فضضي ، حجر ابن يتعقبه ولم ، الذهبي وتعقبه
 .  )636(  كثيرةا
عليضضه اللضضه صضضلى النبي : سألت قال عباس ابن : إن  _ حديث127
بحضضق : سأل . قال ربه من آدما تلقاها التي الكلمات عن وسلم وآله

فتاب ، علي تبت إل والحسين ، والحسن ، , وفاطمة وعلي ، محمد
.  عليه
ل : إنضضه يحيضضى قضضال وقد ، ثابت بن عمرو به : تفرد الدارقطني قال
.  الموضوعات : يروي حبان ابن وقال ، مأمون ول ثقة

خمضضس سضضجد وسضضلم وآله عليه الله صلى النبي : أن  _ حديث128
يحضب اللضضه : إن فقال جبريل : أتاني قال ركوع فيهن ليس سجدات
اللضضه : إن .فقضضال أتضضاني ثضضم ، رأسضضي رفعت ثم ، . فسجدت فاطمة

الحسضضن يحضضب اللضضه : إن . فقضضال أتضضاني ثم ، فسجدت فاطمة يحب
يحبهمضضا مضضن يحضضب اللضضه : إن . فقضضال أتاني ثم ، فسجدت والحسين
.  فسجدت يحبهما من يحب الله : إن : فقال أتاني ثم ، فسجدت

.  بارد وكذب : باطل عدي ابن قال
ًا فليحب أحبني : من  _ حديث129 ًا أحضضب ومضضن ، علي فليحضضب عليضض

أهضضل وإن ، والحسضضين الحسضضن فليحضضب فاطمة أحب ومن ، فاطمة
: محبتهضضم إليهضضم ينظضضرون رؤيتهم إلى ويسارعون ليتباشرون الجنة
ًا أبغض ومن ، نفاقا وبغضهم ، إيمان حضضرما . فقضضد بيتي أهل من أحد

وأحبضضوا أهلي فأحبوا بالصدقا الله بعثني مكرما نبي فإني ، شفاعتي
ًا .  علي
بضضن الله عبد قبله الذي وإسناد إسناده وفي ، : باطل عدي ابن قال

 لهما الواضع وهو ، حفص
وموضضضع ، الرحمة وآل ، النبوةا شجرةا محمد آل : إن  _ حديث130

.  الرسالة
.  بمرةا : متروكان إسناده في ، موضوع هو

: ادن لعلضضي قضضال وسضلم وآلضضه عليضضه اللضه صلى : إنه  _ حديث131
: شجرةا من وأنت أنا خلقت علي يا ، خمسي في خمسك أضع مني

انها والحسضين والحسضن ، فرعها وأنت ، أصلها أنا ن ، إغض تعلضق م
حضضتى صضضاموا أمضضتي أن لضضو ، علضضي يضضا ، الجنة الله أدخله منها بغصن
كبهضضم ، أبغضضضوك ثضضم ، كالوتضضار يكونوا حتى وصلوا ، كالحنايا يكونوا

.  النار في وجوههم على الله
ولضضه ، الشضضامي الله عبد بن عثمان غير يرويه ل : هذا عدي ابن قال

.  موضوعة أحاديث
ًا الله حشره البيت أهل أبغضنا : من  _ حديث132 : . قلضضت يهوديضض

.  _ إلخ مسلم أنه وزعم وصاما صلى وإن ، الله رسول يا
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فضضي غضضال المكضضي : سضضديف إسضضناده وفي له أصل : ل العقيلي قال
محمد ين جعفر على أبي مع دخلت ) 637(  حنان . وقال الرفض
: مضضا . فقضضال الباقر علي بن محمد أبيه عن الحديث بهذا أبي فحدثه

.  الحديث بهذا حدث أبي أن أرى كنت
علضضى القيامضضة يوما قبورهم من يخرجون شيعتنا : إن  _ حديث133

.  البدر_ إلخ ليلة كالقمر ، والعيوب الذنوب من بهم ما
 ) 638 ( به يحتج ل : من إسناده وفي ، موضوع هو

فضضي وآذانضضي دمي أهراقا من على الله غضب : اشتد  _ حديث134
.  عترتي

.  موضوع : هو المختصر في قال
، لضضذريتي : المكرما القيامة يوما شفيع لهم أنا : أربعة  _ حديث135

اضضضطروا مضضا ، أمورهم في لهم والساعي ، حوائجهم لهم والقاضي
.  ولسانه بقلبه لهم والمحب ، إليه
.  المختصر في قال كما ، موضوع هو

، اللضضه بحجضضزةا أخضضذت ، القيامة يوما كان إذا علي : يا  _ حديث136
ولضضدك شضضيعة وأخذت ، بحجزتك ولدك وأخذ ، بحجزتي أنت وأخذت

.  بحجزهم
.  : موضوع المختصر في قال

.  اهتديتم اقتديتم بأيهم ، كالنجوما بيتي : أهل  حديث– 137
 .  )639(  المكذوبة نبيط نسخة من : هو المختصر في قال

ولضضد إل ، أبيهضضم عصضضبة إلضضى ينتمضضون آدما بنضضي : كضضل  _ حضضديث138
.  عصبتهم وأنا ، أبوهم أنا فإنني فاطمة

، جضضابر عن شاهد له ولكن ، وضعف إرسال : فيه المقاصد في قال
ذريضضتي جعل الله وإن ، صلبه من نبي كل ذرية جعل الله : إن رفعه

.  بعضا يقوي وبعضها ، علي صلب في
.  يصح ل : إنه الجوزي ابن وقال

 عنه الله رضي إبراهيم ذكر

ًا لكان إبراهيم عاش : لو  _ حديث139 .  نبي
فباطضضل _ إلخ عاش : لو المتقدمين بعض عن روي : ما النووي قال

ولد فقد ، هذا ما أدري : ل البر عبد ابن وقال ، الغيب على وجسارةا
.  نبي غير نوح

يخفضضى ل لما ، ذكر ما المذكور الحديث من يلزما : ل حجر ابن وقال
ثلثة عن وروده مع ، النووي من عجيب وهو ، النووي سلف وكأنه ،

تسضضتلزما ل الشضضرطية فإن ، تأوليه له يضهر لم وكأنه ، الصحابة من
 . )640(  بالظن مثله على الهجوما بالصحابي يظن ول ، الوقوع
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عنها الله رضي عائشة ذكر

فمضضضى ، بكضضر أبضضي ابنضضة : تضضزوج لضضك يقول الله : إن  _ حديث140
، الجاريضضة هضضذه أتضضزوج أن أمرنضضي اللضضه : إن بكر أبا : يا فقال ، عليه
. فتزوجها ، عائشة وهي
، الزهضضري الحسضضن بضضن محمضضد غيضضر ، ثقضضات : رجضضاله الخطيب قال

. كذب : هذا الميزان في وقال ، عمله من ونراه
عليضضه اللضضه صضضلى النبي من عائشة: أسقطت : قول  _ حديث141
ًا وسلم وآله .  الله عبد بأما تكنى وكانت ، الله عبد فسماه ، سقط
.  موضوع هو

.  بالتمر اللبن من أطيب أنت عائشة : يا  _ حديث142
.  بالعسل الزبد من إلي أحب : أنت لفظ وفي
642(  بشيءا ليسا : رجلن إسناده وفي  ، )641(  يصح : ل قيل

 ( .
.  الحميراءا عن دينكم شطر : خذوا  _ حديث143
ًا له أعرف : ل حجر ابن قال كتضضب مضضن شضضيءا فضضي رأيته ول ، إسناد

، إسضضناد بغيضضر الفضضردوس في وإل ، الثير ابن نهاية في ! إل الحديث
.  المقاصد في . كذا يعرفاه فلم والذهبي المزي وسئل
وآلضضه عليضضه اللضضه صلى للنبي تقول كانت عائشة : أن  _ حديث144

: أقول : فكنت قالت ، الحبل : كعقد فيقول ؟ لي حبك كيف وسلم
.  حالها : على فيقول ، ؟ العقدةا كيف
.  باطل حديث : هو الذيل في قال

مضضن منصضضرفه عنضضد النصضضاري أيضضوب لبضضي قيل : أنه  _ حديث145
بسضضيفك جئضضت ثضضم ، وكضضذا بكذا أكرمك الله : إن أيوب أبا يا ، صفين

الرائضضد إن ، هضضذا : يا فقال ؟ الله إل إله ل أهل تضرب ، عاتقك على
، الناكثين بقتال ، علي مع ثلثة بقتال أمرنا الله وإن ، أهله يكذب ل

الجمل يوما قاتلناهم : فقد الناكثون . فأما والمارقين ، والقاسطين
: فهضضذا القاسضضطون وأمضضا ، عليهمضضا اللضضه رضوان ، والزبير ، طلحة ،

ًا : معاوية يعني ، عندهم من منصرفنا : فهم المارقون وأما ، وعمر
وأهضضل ، النخيلت وأهضضل ، السضضعيفات وأهضضل ، الطرفضضاوات أهضضل

أراد إن قتلهضضم مضضن بد ل ولكن ، هم أين أدري ما والله ، النهروانات
.  الله

وأغيره عمار ذكر
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لعمضضار يقول وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول  _ سمعت146
والحق ، الحق _ مع ذاك _ إذ وأنت ، الباغية الفئة : تقتلك عمار : يا

ًا رأيضضت : إن ياسر بن عمار يا ، معك ًا سضضلك قضضد عليضض وسضضلك ، واديضض
ًا الناس .  _ إلخ علي مع فاسلك ، غيره وادي

عبضضد بضضن : المعلضضى إسضضناده وفضضي ، موضضضوع : هضضو الجوزي ابن قال
ًا وفيه ، وضاع وهو ، الرحمن ، صضضفين يشضضهد لضضم أيوب أبا : أن أيض

رواهضضا ، أخضضرى طريضضق ولضضه ، وضاع فيها أخرى طريق من روى وقد
.  ) 643(  الربعين في الحاكم
ًا ورواه أول علضضى مقتصضضرين ، وغيرهما ، والخطيب ، الطبراني أيض

 .  )644(  الحديث
ًا : تقتل حديث وأما .  البخاري صحيح في . فهو الباغية الفئة عمار

عنه الله رضي عوف بن الرحأمن عبد ذكر

ًا الجنة يدخل عوف بن الرحمن عبد رأيت : قد  _ حديث147 . حبو
قضال وقضد ، المنضاكير يروي وهو ، : عمارةا إسناده وفي ، أحمد رواه
.  منكر كذب الحديث : هذا أحمد

مضضن البزار رواه فقد ، زاذان بن عمارةا به يتفرد : لم حجر ابن ل قا
، الضعف في زاذان بن عمارةا شبيه وأغلب ، تميم بن أغلب طريق

) 645(  بالكضضذب اتهمضضه من أر لم لكن طريضضق مضن روى وقضضد ، 
.  ) 646(  متروك فيها أخرى
.  موضوع : الحديث النسائي وقال
.  ) 647(  ثقات البزار إسناد رجال : إن الللىءا في وقال
مضضن جماعة حديث من : ورد والترهيب الترغيب في المنذري وقال

ًا الجنة : يدخل عوف بن الرحمن عبد أن ، الصحابة مضضاله لكثرةا حبو
درجضة بضانفراده منهضضا شضيءا يبلضضغ . ول مقال من أجودها يسلم ول ،

.  انتهى ، الحسن

العباس ذكر

، ووصضضيي ، وعمي ، أبي ، المطلب عبد بن : العباس  _ حديث148
.  ووارثي

عبضضد بضضن : جعفضضر إسضضناده وفضضي ، عبضضاس ابضضن عضضن ، حبان ابن رواه
.  وضاع وهو ، الواحد
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والسلما الجاهلية في فرجه حصن ، العباس : عمي  _ حديث149
. لمحسنهم مسيئهم هب اللهم ، وولده النار، على بدنه الله فحرما ،

.  : مجاهيل إسناده وفي ، موضوع هو
ً اتخضضذني الله : إن  _ حديث150 ً إبراهيضضم اتخضضذ : كمضضا خليل ، خليل

والعبضضاس ، تجضضاهين الجنضضة في القيامة يوما إبراهيم ومنزل ومنزلي
.  خليلين بين مؤمن ، بينا

ًا عمضضرو ابن عن العقيلي رواه ابضضن وقضضال ، موضضضوع وهضضو ، مرفوعضض
.  ماجة ابن أخرجه وقد ، ثقة عن أصل الحديث لهذا : ليس عدي

مإعاوأية ذكر

صلى الله رسول سألوا ، هاشم بني من جماعة : أن  _ حديث151
الضضوحي فنضضزل ، معاويضضة من الكتابة يحول أن ، وسلم وآله عليه الله

.  باختياره
.  موضوع وهو

يضضد مضضن القلضضم أخذ ، وسلم وآله عليه الله صلى : أنه  _ حديث152
.  معاوية إلى فدفعه علي

. موضوع هو
.  ومعاوية علي المة هذه من يخصم من : أول  _ حديث153

.  موضوع
، إبريضضز ذهضضب مضضن قلضضم ومعضضه ، جبريضضل على : هبط  _ حديث154
: حبيضبي لك ويقول ، السلما يقرئك العلى العلي : إن جبريل فقال
أبضضي بضضن معاويضضة إلضضى ، عرشضضي فضضوقا مضضن القلضضم هضضذا أهديت : قد

بهضضذا بخطضضه الكرسضضي آيضضة يكتضضب أن ومضضره ، إليه فأوصله ، سفيان
مضضن لضضه كتبضضت قد فأني ، عليك ويعرضه ، ويعجمه ، ويشكله ، القلم

يضضوما إلضضى يكتبهضضا سضضاعة مضضن الكرسضضي آية قرأ من كل بعدد الثواب
.  _ إلضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضخ القيامضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضة

وجضضه من عساكر ابن رواه وقد ، مجاهيل رجاله وأكثر ، موضوع هو
، آخر وجه من النقاش ورواه ، باطل : الخبر الميزان في قال ، آخر

. : وضاع إسناده وفي
عليضضه اللضضه صضضلى النضضبي قداما يكتب خطل ابن : كان  _ حديث155
وإذا ، غفضضور رحيضضم : كتضضب رحيم : غفور نزل إذا وكان ، وسلم وآله
وآله عليه الله صلى له فقال ، سميع عليم كتب ، عليم : سميع نزل

النضضبي قال ، عرضه فلما ، عليك أملي كنت ما علي : أعرض وسلم
صلى النبي فأراد ، عليك أمليت كذا : ما وسلم وآله عليه الله صلى
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أتضضى ما منه يأتي أن فكره معاوية يستكتب أن وسلم وآله عليه الله
.  أمين فإنه : استكتبه فقال جبريل فاستشار ، خطل ابن من
وهضضو ، الهمضضداني حوشضضب بضضن : أصضضرما إسضضناده وفضضي ، موضوع هو

.  كذاب
.  : متروك إسناده وفي ، آخر وجه من ، عساكر ابن ورواه
.  ومعاوية ، وجبريل ، : أنا ثلثة الله عند : المناءا  _ حديث156
: لضضه والواضضضع ، باطضضل : إنضضه والخطيب ، حبان وابن ، النسائي قال
.  البرداني الفرج بن الله عبد بن علي

. موضوع : باطل حبان وابن ، النسائي فيه قال آخر وجه من وروي
.  وجه كل من باطل : هو عدي ابن وقال
: وليضضس الحضضديث هضضذا طضضرقا ذكضضر في ، الللىءا صاحب أطال وقد
.  يصح شيءا فيها
صلى الله رسول إلى جاءا جبريل أن ، عباس ابن : عن جملتها ومن
يضضا فقضضال ، يضضديه بيضضن يكتضضب معاويضضة وعنضضده ، وسضضلم وآله عليه الله

.  : مجاهيل إسناده وفي ، لمين هذا كاتبك : إن محمد
.  يعرف ل : من إسناده وفي ، الوسط في الطبراني ورواه
.  : باطل عدي ابن وقال ، باطل خبر : هذا الميزان في وقال
ا استشضار وسضلم وآلضه عليضه الله صلى النبي : أن  _ حديث157 أب
لضضي : ادعضضوا , فقضضال أعلضضم ورسضضوله : الله فقال أمر في وعمر بكر

وأشضضهدوه ، أمركضضم : أحضضضروه قضضال يضضديه بيضضن وقف . فلما معاوية
. أمين قوي فإنه أمركم

ًا بسضضر بضضن اللضضه عبضضد عضضن الطبراني رواه : إسضضناده وفضضي ، مرفوعضض
.  به يحتج ول ) 648(  جناح ابن مروان

و لضه روى : مضروان الللىضءا فضي قال وقضال ، ماجضة وابضن ، داود أب
)649(  به بأس : ل الدارقطني عضضن ، عسضضاكر ابضضن شضضاهد  . وله 

ًا عمر ابن .  ) 650(  بنحوا مرفوع
معاويضضة نضضازل وسضضلم وآله عليه الله صلى النبي : أن  _ حديث158
ًا .  الجنة في به تلقاني حتى السهم هذا : خذ . وقال سهم
ًا هريضضرةا أبضضي عضضن الخطيضضب رواه جضضابر عضضن حبضضان وابضضن ، مرفوعضض

ًا  . )651(  بشيءا ليس : من إسناده وفي ، وهوموضوع ، مرفوع
ًا عمر  . وابن )652(  أنس عن روى وقد .  ) 653(  مرفوع

اللضضه صلى النبي إلى أهدى طالب أبي بن جعفر : أن  _ حديث159
ً وسلم وآله عليه . وقال سفرجلت ثلث معاوية فأعطي ، سفرجل

.  الجنة في بهن : تلقاني
.  : موضوع حبان ابن قال

، مؤتضضة فضضي قتضضل وجعفضضر ، ثضضابت غيضضر : الحضضديث الخطيضضب وقضضال
.  الكذابين الله . فلعن الفتح عاما أسلم : إنما ومعاوية
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سضضفرجلت لضضه أهدى وسلم وآله عليه الله صلى النبي أن روى وقد
.  _ إلخ الطائف من

_ سضضفرجلة معاويضضة إلى دفع وسلم وآله عليه الله صلى : أنه وروى
.  إلخ

نضضور مضضن رداءا وعليضضه القيامضضة يضضوما معاويضضة : يبعضضث  _ حضضديث160
.  اليمان

ًا حذيفة عن حبان ابن رواه إسضضناده وفي ، : موضوع . وقال مرفوع
 .  )654(  الموضوعات يروي ، النطاكي محمد ابن : جعفر

ًا أفتقد : ل  _ حديث161 أبضضي بضضن معاويضضة غيضضر أصضضحابي مضضن أحضضد
ًا ثمانين أراه ل ، سفيان ًا سبعين أو عام علضضى علضضي يقبضضل ثضضم ، عام

، الزبرجضضد من قوائمها ، الله رحمة حشوها الذفر، المسك من ناقة
ًا ثمانين منذ كنت : أين . فأقول : لبيك فيقول ؟ معاوية فأقول عام

: . ويقضضول وأنضضاجيه ينضضاجيني ربي عرش تحت روضة : في فيقول ؟
.  الدنيا في تشتم كنت ما عوض هذا

ًا أنس عن عدي ابن رواه الخطيب . وقال : موضوع . وقال مرفوع
ًا : باطل ًا إسناد اللضضه : عبضضد يعنضضي ، الوكيضضل وضعه مما ونراه ، ومتن

.  ثقات كلهم إسناده رجال . فإن الوكيل جعفر بن
.  الخطيب كلما حكاية بعد عساكر ابن وقال
ليس ) 655(  طريق من إسناده ساقا ،ثم آخر رجه من روى وقد
واحضضد غير وفيه ، منكر الحديث : هذا قال ثم ، المذكور الوكيل فيها
.  المجاهيل من

يوسضضف بضضن يعقضضوب بضضن محمضضد العبضضاس أبا : سمعت الحاكم وقال
فضضي يصضضح : ل يقضول الحنظلضضي إبراهيضضم بن إسحاقا : سمعت يقول
.  . انتهى حديث معاوية فضل
معاويضضة منضضاقب فضضي ذكضضره الذي الباب في الترمذي ذكر : قد قلت
هنا المذكورةا الكاذيب هذه . وأما فليراجع معروف هو ما سننه من

.  بين فأمرها
.  معاوية المة هذه وفرعون ، فرعون أمة : لكل  _ حديث162

.  موضوع هو
.  فاقتلوه منبري على يخطب معاوية رأيتم : إذا  _ حديث163
ًا مسضضعود ابضضن عن ، عدي ابن رواه وفضضي ، موضضضوع وهضضو ، مرفوعضض

. كذاب آخر ، رافضي وهو ، يعقوب بن : عباد إسناده
.  شيءا المتن هذا في يصح : ل العقيلي وقال
ًا جضضابر عضضن الخطيضضب رواه وقضضد _ بالبضضاءا : فضضاقبلوه بلفضضظ مرفوعضض

كمضضا ، مجاهيضضل إسناده وأكثر ، مأمون أمين : فإنه _  وزاد الموحدةا
قضضرئ قضضد بطلنضضه مضضع اللفضضظ : هضضذا عدي ابن . وقال الخطيب قال

ًا يصح ول ، الموحدةا بالباءا .  ايض
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صضوت سضمع وسضلم وآلضه عليه الله صلى النبي : أن  _ حديث164
فضضإذا فنظرت : فصعدت برزةا أبو قال ؟ هذا ما : انظروا فقال غناءا

اللضضه صلى النبي فأخبرت فجئت ، يتغنيان العاص بن وعمرو معاوية
ًا الفتنة في اركسهما : اللهم . فقال وسلم وآله عليه ودعهمضضا ركس
ًا النار إلى .  دع

ًا برزةا أبي عن يعلي أبو رواه فضضي الجضضوزي ابضضن ذكره . وقد مرفوع
.  يتلقن كان زياد أبي بن : يزيد يصح : ل . وقال موضوعاته

) 656(  الوضضع يقتضضى ل : هضذا الللىضءا فضي قال والحضديث ، 
.  المسند في أحمد أخرجه

أبي بن يزيد حدثنا ، فضيل ابن حدثنا محمد بن الله عبد : حدثنا قال
ولضضه ، فضضذكره برزةا أبي عن الحوص بن عمرو بن سليمان عن زياد

( بنحضضوه الكضضبير فضضي الطضضبراني . ذكره عباس ابن حديث من شاهد
657(  . 
)658(  عنضضه أخضرى طريق من ورواه : المتغنييضن أن فيضضه  وذكضر 

.  التابوت بن رفاعة بن وعمرو ، رافع بن معاوية
.  الشكال أزالت الرواية : وهذه الللىءا في قال

قضضوله هي ، واحدةا لفظة في الول الحديث في وقع الوهم أن وثبت
. أعلم . والله المنافقين أحد رفاعة ابن هو وإنما ، العاص ابن

.  يعصه لم الله يخف لم لو ، صهيب العبد : نعم  _ حديث165
.  الحديث كتب من شيءا في به نظفر :لم السيوطي قال
.  سند بغير لكن ، قتيبة لبن به ظفر : إنه حجر ابن قال

اللضه رضضي موسضى لبضي قضال ياسضضر بضن عمار : أن  _ حديث166
: . قال يلعنك وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول سمعت عنهما

.  الستغفار أشهد ولم اللعن : شهدت عمار . قال لي استغفر إنه
المضضذكور العطار علي بن محمد من : والبلءا . وقال عدي ابن رواه
.  الشقر حسين من ل ، إسناده في
) 659(  تضضاريخه فضضي الخطيضضب وثقه : العطار الللىءا في قال  .
.  فأصاب موضوعاته في الجوزي ابن الحديث هذا ذكر وقد

الخطضضاب بن وعمر ، وأرحمها ، أمتي أوزن بكر : أبو  _ حديث167
وعلضضي ،  وأعضضدلها أمتي أحيى عفان بن وعثمان ، وأكملها أمتي خير
أميضضن مسضضعود بضضن اللضضه وعبضضد ، وأوسضضمها أمتي ولي طالب أبي بن

أمتي أعدل الدرداءا وأبو ، وأرقها أمتي أزهذ ذر وأبو ، وأوصلها أمتي
.  وأجودها أمتي أحلم سفيان أبي بن ومعاوية ، وأرحمها

ًا أوس بن شداد عن العقيلي رواه بن بشير يتابع : ل . وقال مرفوع
: فيضضه الجوزي ابن وقال ، به إل يعرف : ول الحديث هذا على زاذان

ًا الللىءا في . قال بشير به والمتهم ، مجروحون اللسضضان عضضن راوي
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: صضضالح . فقضضال عنضضه أبضضي : سضضألت حضضاتم أبي ابن . قال حجر لبن
.  ) 660(  الحديث

تسضضلبهم فل أصضضحابي فضضي لمتي باركت إنك : اللهم  _ حديث168
واجمعهم ، البركة تسلبه فل بكر أبي في لصحابي وباركت ، البركة

عثمضضان وصبر ، الخطاب بن عمر وأغز . اللهم أمره تنشر ول ، عليه
ًا ووفق ، عفان بن ًا وسلم ، الزبير وثبت ، لطلحة واغفر ، علي سضضعد

المهضاجرين مضن الوليضن السابقين بي وألحق ، الرحمن عبد ووقر ،
.   بإحسان والتابعين والنصار

ًا الزبير عن الخطيب رواه .  موفوع
، عمر بن سيف : أشدهم ضعفاءا وفيه ، : موضوع الجوزي ابن قال

)661(  الخطيضضب . رواهضضا أخرى طريق : له الللىءا في وقال  ،  
.  عساكر ابن ورواه
، خراسضضان عقضضاب  مضضن العبضضاس ولد رايات : أقبلت  _ حديث169
يضضوما شضضفاعتي تنله لم لوائهم تحت سار فمن ، السلما بنفي جاءاوا

.  القيامة
فضضي وقضضال ، باطضضل حضضديث : هضضذا الجوزقضضاني وقضضال ، موضضضوع هضضو

.  بشيءا وليس واقد بن : عمرو إسناده
 .  )662(  ماجة وابن الترمذي له : روى الللىءا في قال

بضضالفرس فاستوصضضوا ، السضضود الرايضضات خرجت : إذا  _ حديث170
ًا .  معهم دولتنا . فإن خير
.  عباس ابن عن الخطيب رواه

عليضضه الله صلى الله رسول : سمعت قال أنه هريرةا أبي عن وروى
. المشضضرقا قبضضل مضضن السضضود الرايضضات أقبلت : إذا يقول وسلم وآله
.  ضلل وآخرها ، هرج وأوسطها ، فتنة أولها فإن
.  ومتروك مجهول إسنادهما وفي

ًا مسعود ابن عن الزدي وروى السضضود الرايضضات أقبلت : إذا مرفوع
.  المهدي الله خليفة فيها .فإن فأتوها خراسان من

. الموضوعات في وذكره ، له أصل : ل الجوزي ابن وقال
.فقضضد الجضضوزي ابضضن يصضضب : لضضم المسضضدد القضضول في حجر ابن قال

بضضن زيضضد بن علي طريقه وفي ، حديث من مسنده في أحمد أخرجه
حضديثه علضضى فيحكضضم الكضضذب يتعمضد لم لكنه ، ضعيف وهو ، جدعان
؟ أخرى طريق من توبع وقد ، فكيف  ، )663(  انفرد إذا بالوضع
: رفعضضه هريضضرةا أبضضي حديث من ، الدلئل في والبيهقي أحمد أخرجه
.  بإيليل تنصب حتى شيءا يردها ل سود رايات خراسان من يخرج
.  ) 664(  ضعيف وهو سعد بن : رشدين إسناده وفي
: بلفضضظ مسضضعود ابضضن حديث من المستدرك في الحاكم أخرجه وقد

بيتي أهل سيلقى وأنه ، الدنيا على الخرةا لنا الله اختار بيت أهل إنا
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ًا ًا تطريد . فيسضضألون المشضضرقا من سود رايات ترفع حتى ، وتشريد
من أو منكم أدركهم فمن ، فينتصرون . فيقاتلون يعطونه فل الحق

ًا ولو بيتي أهل إماما فليأت أعقابكم رايضضات . فإنهضضا الثلضضح علضضى حبو
واسم ، اسمي اسمه يواطئ بيتي أهل من رجل إلى يدفعونها هدى
ًا فيملؤها ، أبي اسم أبيه ًا ملئضضت ،كمضضا وعضضدل قسط ًا جضضور ( وظلمضض

 .  )666(  الفتن في الشيخ أبو نحوه  . وروى )665
ًا ثوبان عن الخطيب وروى العبضضاس بنضضي مضضن لمضضتي : ويضضل مرفوع

إلضضى . وأشضضار هذه بيت أهل من رجل يد علي : هلكهم قال أن إلى
.  ومتروك : منكر إسناده وفي ، حبيبة أما

لضضك فهضضي ، وثلثين خمس سنة . إذاكانت عباس : يا  _ حديث171
.  : المهدي ومنهم ، : المنصور ومنهم ، : السفاح منهم ولولدك

.  موضوع وهو
يربضضى كمضضا السضضلما ربضضوا .فضضإنهم النصضضار : أكرمضضوا  _ حضضديث172

.  وكره في الفرخ
.  : كذاب إسناده في

الجنة أهل وكلما ، عربي لني ؛ لثلث العرب : أحبوا  _ حديث173
.  عربي والقرآن ، عربي
ًا عبضضاس ابن عن العقيلي رواه وقضضد ، لضضه أصضضل : ل وقضضال ، مرفوعضض
.  الموضوعات في الجوزي ابن ذكره

فضضي والحضضاكم ، الطضضبراني أخرجضضه : الحضضديث الللىضضءا فضضي وقضضال
وتعقبضضه ، اليمضضان شضضعب فضضي والضضبيهقي ، وصضضححه ، المسضضتدرك

بضضن والعلءا ، وغيضضره أحمضضد :ضضضعفه يزيضضد يضضن يحيضضى فقال ، الذهبي
يصضضلح فليس ، متهم الفضل بن ومحمد ، بعمدةا ليس عمروالحنفي

ًا الحديث : وأظن .قال للمتابعات )667(  موضوع  ، شضضاهد وله  
الله رسول : قال قال هريرةا أبي عن ، الوسط في الطبراني رواه
ولسضضان ، عربضضي والقضضرآن ، عربضضي : أنضضا وسلم وآله عليه الله صلى
.   )668(  عربي الجنة أهل

وخيضر ، قريضضش العضضرب وخيضضر ، العضرب النضاس :خير  _ حديث174
_ إلخ النوبة السودان وخير ، فارس العجم وخير ، هاشم بنو قريش

 .
. : مجهولون إسناده وفي ، موضوع هو

.  الفارسية الله إلى الكلما : أبغض  _ حديث175
.  موضوع هو

النبي فقال ، قتله من يدري ل ، بالمدينة قتل رجل أن  _حديث176
ًا يبغض كان إنه ، الله : أبعده وسلم وآله عليه الله صلى .  قريش
ًا جابر عن العقيلي رواه ابضضن وذكضضره ، لضضه أصضضل : ل وقضضال ، مرفوع

.  الموضعات في الجوزي
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ًا فيهضضضم وإن ، أسضضضخياءا نجضضضد الحبشضضضة : إن  _ حضضضديث177 لمينضضض
.  شيءا أقوى فإنهم ، وامتهنوهم ، ،فاتخذوهم

ًا جضضابر عن عدي ابن رواه : كضضاتب : حضضبيب إسضضناده وفضضي ، مرفوعضض
.  موضوعة كلها : أحاديثه عدي ابن . قال كذاب ، مالك
. وفرجه لبطنه السود إنما ، السوادان من : دعوني  _ حديث178
ًا عباس ابن عن الخطيب رواه بضضن : يحيضضى إسضضناده وفضضي ، مرفوعضض
.  الحديث منكر وهو ، المدني سليمان أبي

وقضضال ، والنسائي ، والترمذي ، داود أبو له : روى الللىءا في وقال
فضضي حبضضان ابضضن . وذكضضره بضضالقوي وليضضس ، حضضديثها : يكتب حاتم أبو

) 669(  الثقات . وقضضد طريقضضه من الطبراني : أخرجه والحديث 
ًا أيمن أما عن العقيلي رواه محمضضد بن : خالد إسناده . وفي مرفوع

: اللسان في . وقال مجهول : هو حاتم أبو . قال الزبير بن خالد بن
 .  )670(  الثقات في حبان ابن ذكره
ًا رأى وسلم وآله عليه الله صلى : أنه  _ حديث179 : . فقال طعام
: ل قضضال وأكسضضوهم . اطعمهضضم : للحبشضضة العبضضاس قال ؟ هذا لمن

.  زنوا شبعوا وإن ، سرقوا جاعوا إن إنهم ، تفعل
ًا عباس ابن عن الدارقطني رواه بضضن : عمضضر إسضضناده وفي ، مرفوع

عضضدي ابضضن روى . وقضضد بضضه تفرد . وقد بشيءا وليس ، المكي حفص
ًا عائشة عن نحوه . وفضضي _ إلضضخ شضضبع إذا : الزنجضضي ولفظه مرفوع

.  متروك البصري : عنبسة إسناده
ًا عباس ابن عن نحوه الطبراني وروى فضضي خيضضر : ل . وقال مرفوع

لخلضضتين فيهضضم وإن ، زنضضوا شضضبعوا وإذا ، سضضرقوا جاعوا : إذا الحبش
روايضضة مضضن وهضضو ، البضضأس عنضضد وبضأس ، الطعضضاما . إطعضضاما حسضضنتين
.  عباس ابن عن عوسجة

أبضضو لضضه . روى عبضضاس ابضضن عضضن : عوسضضجة المغنى في الذهبي قال
.  مجهول ، داود
، لنطفكم واختاروا ، الكفاءا وتزوجوا الكفاءا : زوجوا  _ حديث180

.  مشوه خلق فإنهم والزنجي وإياكم
ًا عائشة عن حبان ابن رواه روان بضضن محمضضد إسضضناده . وفي مرفوع

( الحليضضة فضضي نعيضضم أبي عند أخرى طريق . وله وهوكذاب ، السدي
671(  . 
.  تركوكم ما الترك : اتركوا  _ حديث181
يضضضع ، السضضدي حفضضص بضضن مسضضلمة إسضضناده : فضضي حبضضان ابضضن قال

فضضي الشيخ أبو أخرجه . وقد : موضوع الجوزي ابن . وقال الحديث
.  الفتن كتاب
 .  )672(  أخرى طريق من الطبراني ورواه
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: . فقضضال هيئتضضه فضضأعجبته رجل رأى هريضضرةا أبضضا : أن  _ حضضديث182
اللضضه رسضضول سضضمعت ، عني : تنح قال النبط : من قال ؟ أنت ممن
الطلمضضة وأعضضوان النبيضضاءا : قتلضضة يقضضول وسضضلم وآله عليه الله صلى
.  الهرب فالهرب البنيان وشيدوا الرباع اتخذوا ،فإذا
ًا هريرةا أبي عن العقيلي رواه الرحمضضن : عبضضد إسضضناده وفي مرفوع

.  الحديث يضع : كذاب داود أبو قال مغول بن مالك بن
صضضلى اللضضه رسضضول إلضضى الحبشضضة من رجل جاءا : أنه  _ حديث183
والنبوةا واللوان بالصور علينا : فضلتم . فقال وسلم وآله عليه الله

عملت الذي بمثل . وعملت به آمنت الذي بمثل آمنت إن . أفرأيت
: إنضضه بيضضده نفسضضي . والضضذي نعم قال ؟ الجنة في معك كائن أني به

.  عاما ألف مسيرةا من السود بياض ليرى
ًا عمر ابن عن حبان ابن رواه .  له أصل ل : باطل وقال مرفوع
ًا له وروى ، الطبراني رواه وقد . ) 673(  المسند في أحمد شاهد

الجنة سادات من ثلثة فيهم . فإن السودان : اتخذوا  _ حديث184
.  وبلل ، والنجاشي ، الحكيم : لقمان

ًا أنس عن حبان ابن رواه : من إسناده في ، يصح : ل . قيل مرفوع
.  به يحتج ل

.  موضوعاته في الجوزي ابن ذكره وقد
المسضضتدرك فضضي الحضضاكم أخرجضضه شاهد وله ، الطبراني أخرجه وقد
ًا واثلة حديث من ، الحكيضضم : لقمضضان ثلثضضة السضضودان . خيضضر مرفوع

. وقال وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول مولى ومهجع ، وبلل
.  السناد : صحيح

الكعبضضة بفناءا وسلم وآله عليه الله صلى النبي : بينما  _ حديث185
رجضضل أمتضضك في سيخرج : إنه محمد يا . فقال جبريل عليه نزل إذ ؛

فسضضله أدركتضضه .فضضإن ومصضضر ربيعضضة عضضدد في الله فيشفعه ، مشفع
: أمضضا قضضال ؟ صضضفته ومضضا اسمه : ما جبريل يا . قال لمتك الشفاعة

_ إلخ.  فأويس اسمه
ًا عمضضر عضضن حبضضان ابن رواه ًا وذكضضر ، مرفوعضض : . وقضضال طضضويل حضضديث

فضضي صضضح والضضذي ، يضع : كان أيوب بن : محمد إسناده . في باطل
.  معروفة يسيرةا كلمات أويس

الحلية في نعيم وأبو ، مسنده في والروياني ، عساكر ابن رواه وقد
 .

الكبير الجامع في ساقه . وقد به بأس ل : وإسناده الللىءا في قال
.  عمر ومسند ، هريرةا أبي مسند في

صضضلى اللضضه رسضضول على علي بن الحسين دخل : أنه  _ حديث186
لبنضضي : يولضضد . فقضضال جنبه إلى وأقعده فضمه وسلم وآله عليه الله
بطنضضان مضضن منضضاد نضضادى القيامة يوما كان إذا : علي له يقال ابن هذا
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: له يقال ابن له ويولد ، هو . فيقوما العابدين سيد ليقم . أل العرش
بعضضد بقضاءاك أن . واعلضضم السضلما عليضه فاقرأ جابر يا رأيته إذا محمد

ًا عشر بضعة إل ذلك بعد جابر لبث فما ، قليل اليوما ذلك حضضتى يومضض
.  توفي

ابضضن وقضضال ، بضضه المتهضضم وهو ، الغلبي زكريا بن : محمد إسناده في
.  : موضوع الجوزي

ًا جابر عن عساكر ابن رواه وقد  .  )674(  مرفوع
ليلضضة أمضضي : ولدتني يقول كان البصري الحسن : أن  _ حديث187

فضضدعالي وسضضلم وآلضضه عليه الله صلى النبي إلى فحملوني ، الربعاءا
.  العلم في نزهه : اللهم وقال رأسي على يده ومسح

: جضضابر . وقضضال عنضضه اليمضضامي اللضضه عبد بن جابر عن الخطيب رواه
ًا كان يولد ولم ، الوجوه كل من باطل وكلمه ، يقوله بما جاهل كذاب

.  وسلم وآله عليه الله صلى النبي زمن في الحسن
 ل!         : يزيد قال وسلم وآله عليه الله صلى النبي : أن  _ حديث188
حسين حبيبي إلى نعى إنه . أما اللعان الطعان ، يزيد في الله بارك
ول قضضوما انضضي ظهضضر بيضضن يقتل ل إنه أما ، قاتله ورأيت ، بتربته أتيت

.  بعقاب الله عمهم إل ينصرونه
 .  )675(  الشناني مالك بن علي بن عمر واضعه ، موضوع هو

 .  )676(  وطوله الفتن في الشيخ أبو نحوه روى وقد
اللضضه ، يهب : وهب له يقال رجل أمتي في : سيكون  _ حديث189

إبليضضس مضضن أمضضتي على أضر . هو غيلن له يقال ورجل ، الحكمة له
 )677 (  .

. موضضضوع وهضضو ، ً مرفوعضضا الصضضامت بضضن عبضضادةا عضضن يعلي أبو رواه
. له أصل : ل حبان ابن وقال
( والطضضبراني ، مسضضنده في حميد بن عبد : أخرجه الللىءا في قال

678 (  .
، إدريضضس بن : محمد له يقال رجل أمتي في : يكون  _ حديث190
: أبضضو لضضه يقضضال رجضضل أمتي في ويكون ، إبليس من أمتي على أضر

. أمتي سراج هو ، حنيفة
، السضضلمي أحمضضد بن . مأمون : وضاعان إسناده وفي ، موضوع هو

ه والواضضع ، الجويبضاري اللضه عبد ابن وأحمد رواه . وقضد أحضدهما ل
.  حنيفة أبي في ذكره ما على واقتصر هريرةا إبي عن الخطيب

البضضورقي المروزي سعيد بن محمد وضعه ، : موضوع الخطيب قال
العراقا في به حدث ثم ، خراسان بلد في به حدث : هكذا قال ثم ،

، إدريضضس بضضن : محمد له يقال رجل أمتي في : وسيكون فيه . وزاد
إلضضى يحتضضاج ل الفضضك . وهضضذا إبليس فتنتة من أمتي على أضر فتنته
.  بطلنه بيان
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ًا الرض يمل قريش : عالم  _ حديث191 . : الشافعي يعني ،  علم
 .  )679(  الصنعاني . قاله موضوع هو

بضضن : محمضضد لضضه يقضضال رجل الزمان آخر في : يجيءا  _ حديث192
بيضت إلضى خراسضان مضن هجرتضه ، والجماعضة السضنة يحيضي ، كضراما

المدينة.  إلى مكة من كهجرتي ، المقدس
، محمشضضاد بن إسحاقا وواضعه ، :مجاهيل إسناده وفي موضوع هو

. كضضراما بضضن محمضضد فضضضائل فضضي مصنف . وله الكرامية مذهب على
.  كذب كله

ًا الصحبة ادعى فيمن بحث كذاب

.  الخوارزمي ملكان بن : مكلبة منهم
وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى اللضضه رسول مع غزا وأنه ، صحبة له أن زعم

ًا وسلم .  ومائة أربعين حدود في . وكان غزوةا وعشرين أربع
ل أو ، كضضذاب شضضخص : إنضضه وغيرهمضضا حجضضر وابضضن ، الدارقطني قال

مضضن : إعجوبضضة المسضضانيد جضضامع فضضي الجضضوزي ابضضن . وقال له وجود
وارزما . أميضر ملكضان ابن : مكلبة العجائب بقليضل الثلثمائضة بعضد خ

وسضضلم وآله عليه الله صلى الله رسول مع غزا وأنه ، الصحبة ادعى
ًا . الضضدعوى بهضضذه إليه السند صح قد كان . فإن غزوةا وعشرين أربع
ًا إليضضه السضضند يكضضن لضضم وإن ، الدعوى هذه في افترى فقد _ صضضحيح
إل عنه يرو ولم ، الرواةا بعض ائتفكه _ فقد الظن على الغلب وهو

ل نكضضرةا أنضضه والغضضالب ، أعرفضضه ولست ، العجلي عاصم بن المظفر
.  يعرف
سنة سبعمائة : له . قال قنوج بلد في الهند ملك ، : سرباتك ومنهم

 .
، حذيفضضة إليضضه نفضضذ وسضضلم وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى النضضبي أن وزعضضم

.  وأسلم . فأجاب السلما إلى يدعونه وغيرهم وصهيبا ، وأسمامة
.  واضح كذب : هذا الذهبي قال

ًا وزعم مضضرةا ، مرتين وسلم وآله عليه الله صلى النبي زار : أنه أيض
.  بالمدينة ومرةا ، بمكة

وأربضضع سضضنة ثمانمائضضة ابضضن وهضضو ، وثلثمائة وثلثين ثلث سنة ومات
.  وتسعين

ببخارى حدث ، : العقيلي . وقيل اليمامي الله عبد بن : جابر ومنهم
.  وسلم وآله عليه الله صلى النبي رأى . أنه المائتين بعد
ًا : كان اللسان في قال .  الفطنة بعيد ، جاهل كاذب

.  الحارث بن : جبير ومنهم
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: . قضضال نصضضر بن الكريم عبد المير عن ، اللسان في حجر ابن قال
أرض فضضي . فلقينضضا للصيد متنزهاته بعض في الناصر الماما مع كنت
المضضؤمنين أميضضر : يضضا وقضضالوا مشضضايخهم فاستقبلنا العرب بعض قفر

وقضضد ، يضضرزقا وهضضوحي ، واحد رجل أبناءا كلنا : إنا وهي ، تحفة عندنا
واسمه ، الخندقا معه وحضر وسلم وآله عليه الله صلى النبي أدرك
، معلضضق الخيمضضة عمضضود في هو وإذا ، إليه فمشوا ، الحارث بن جبير
إلضضى وتقضضرب ، وجهضضه عضضن العضضرب شيخ . فكشف الطفل هئية مثل
جضضاءا الخليفضضة . : هضضذا . وقضضال عينيضضه : ففتضضح أبتضضاه : يضضا . وقال أذنه

وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى النضضبي مضضع : حضضضرت .فقال فحدثهم يزورك
، بضضك ومتضضع اللضضه جضضبرك جضضبير يضضا : احضر لي . فقال الخندقا وسلم

وسضضضبعين ثلث سضضضنة الولضضضى جمضضضادى : فضضضي . وذلضضضك وأوصضضضاني
.  وخمسمائة

.  الهندي : رتن ومنهم
بعد _ ظهر ريب _ بل دجال شيخ ؟ رتن ما أدراك : وما الذهبي قال

وثلثيضضن اثنضضتين سضضنة مضات : إنضضه وقيضضل الصضضحبة . فادعى الستمائة
.  عليه وكذبوا كذب وقد ، وستمائة

.  شريك بن : معمر ومنهم
. سنة أربعمائة عاش وإنه ، الصحبة ادعى

.  رتن جنس من : وهذا حجر ابن قال
.  الكيلني الطائي بن : قيس ومنهم
صضضلى النضضبي عضضن كيلن بمدينضضة وخمسمائة عشرةا سبع سنة حدث

مضضن أكضضثر جماعضضة منضضه وسضضمع ، وسضضلم وآلضضة وسضضلم وآله عليه الله
ًا أربعين  حديث

.  الهندي ورتن ، العرب شيخ نمط من : هو حجر ابن قال
بضضأبي المعضضروف ، البلضضوي عمضضرو أبضضو الخطضضاب بضضن : عثمان ومنهم
.  الشج الدنيا
بعضضد وحضضدث ، بغضضداد أهضضل علضضى : ظهضضر الميضضزان فضضي الضضذهبي قال

.  النقاد وكذبه فافتضح ، طالب أبي بن علي عن الثلثمائة
.  وثلثمائة وعشرين سبع سنة ومات
.  خطاب بن عثمان بن : علي ومنهم

عضضن بضضالقيروان وثلثمائضضة عشضضرةا إحدى سنة : حدث حجر ابن قال
.  طالب أبي ابن علي

.  الربعة الخلفاءا رأى أنه وزعم
.  نسطور بن : جعفر ومنهم
، العمضضر بطضضول لضضه دعضضا وسضضلم وآله عليه الله صلى النبي أن ادعى

.  سنة وأربعين ثلثمائة وعاش
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الصحبة ادعوا الذين الكذابين من وهو ، له وجود : ل الذيل في قال
.  . انتهى المائتين بعد

ًا الصضضحابة آخضضر أن العلم أهل : إجماع هؤلءا دعاوى يدفع ومما موتضض
موته . وكان الجهني واثلة بن عامر الطفيل : أبو المصار جميع في

.  بمكة ومائة اثنتين سنة

الموضوعة النسخ في آخر بحث

اليمضضن ديضضار فضضي لهضضا يقضضال الضضتي وهي ، الودعانية : الربعون فمنها
.  البسيلقية

.  الحفاظ من : جماعة بذلك صرح
غيرنضضا علضضى فيهضضا الموت : كأن الدعانية هذه : وأول الصنعاني قال
خمضضس يوما كل بابه على يقف وملك إل بيت من : ما وآخرها ، كتب

.  _ إلخ مرات
مرفضضوع حديث منها يصح : ل الودعانية الربعين : إن الذيل في قال
، يسضضيرةا ألفاظ منها يصح وإنما ، السانيد هذه في النسق هذا على
ًا منها كل كان وإن ًا حضضق هو ما كل فليس ، وعظة حسن بضضل ، حضضديث

بضضن زيضضد واضضضعها مضضن ودعضضان ابضضن سضضرقها مسروقة وهي ، عكسه
مضضن . وكضضان الصضضفا إخضضوان رسضضائل وضع الذي : إنه . ويقال رفاعة
. الكذب على وأجرأهم ، حياءا : وأقلهم الحديث في الله خلق أجهل
.  انتهى

.  وكرره مؤلفاته في : الذهبي هذا ذكر وقد
تعلم : من وأوله ، البلخي الدين لشرف ، العلم فضل : كتاب ومنها

.  الفقه من مسألة
.  عنه الله رضي علي : وصايا ومنها
: أنضضت وهو ، الول الحديث سوى موضوعة : كلها الخلصة في قال
.  الصنعاني . قال موسى من هرون بمنزلة مني

، علمضضات ثلث لفلن علي : يا أولها التي ، كلها علي : وصايا ومنها
كلهضضا ، مخصوصضضة أوقضضات فضضي المجامعضضة عضضن : النهضضي آخرها وفي

.  موضوعة
بضضن حمضضاد بهضضا واتهم ، موضوعة علي وصايا : وكذا الللىءا في قال

.  زياد بن الله عبد وضعها التي وصاياه وكذا ، عمرو
الشضضيخ أحضضاديث ، واحضضد بإسضضناد الموضضضوعة : الحضضاديث ومنهضضا

ًا أدرك أنضه يزعمضون الضضذي وهضضو ، الضدنيا بأبي المعروف وعمضر عليض
.  طويل
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، ويغنضضم يسضضر وأحضضاديث ، الرومضضي نسضضطور ابضضن : أحضضاديث ومنهضضا
.  موضوعة . كلها أنس عن ودينار ، وخراش وسالم
.  القيسي هدبة أبي : أحاديث ومنها
ثلثمائضضة مقضضدار ، البصضضري أنضضس بمسند ، المعروف : الكتاب ومنها

.  حديث
المضضم سضضائر في : أمتي وأوله ، أنس عن المهدي بن سمعان يروي

.  النجوما في كالقمر
قاتضضل ، موضضضوعة نسخة به ألصقت ، يعرف يكاد : ل الذيل في قال
مقاتضضل بضضن محمضضد روايضضة من : هي اللسان في وقال ، واضعها الله

.  الصنعاني . قال سمعان عن هرون بن جعفر عن ، الرازي
. بشيءا منها ليثبت ، أحمد تسمية في تروى التي : الحاديث ومنها
أحضضدكم ليركضضب : أل وأولهضضا ، الدرداءا أبي عن الوداع : خطبة ومنها
. ارتجاجه عند البحر
وابضضن ، هريضضرةا أبضضي عضضن الخيضضرةا الخطبضضة : وكضضذا الللىضضءا في قال

.  موضوعة بطولها عباس
بضضن محمضضد عضضن جملضضة : كتضضب عضضدي ابضضن . قضضال الضضوجيز فضضي وقال

آبضضائه عضضن جعفضضر بضضن موسضضى بن إسماعيل بن موسى عن الشعث
مناكير : عامتها حديث ألف نحو فيها : نسخة وهي ، رفعها علي إلى

 .
: يعنضضي ، الكتضضاب ذلضضك وضضضع اللضضه آيضضات مضن : إنضضه الدارقطني قال

.  العلويات
.  واحد بسند السنن : وسماه حجر ابن قال
.  العم كابنة امرأةا ول ، الدهم من أبقى خيل : ل منها

: الرضا علي عن أبيه بن أحمد بن الله عبد رواية من : نسخة ومنها
.  باطلة موضوعة كلها ، آبائه عن

.  هو وضعها كلها ، الملطي إسحاقا وضعها : نسخة ومنها
.  علي بن محمد بن جعفر الفضل لبي ، العروس : كتاب ومنها
.  منكرةا وأحاديثه ، عليها يعتمد ل ، واهية : كلها الديلمي قال

وفيها ، سعيد بن عطاءا عن ، جريج ابن عن المروية : النسخة ومنها
.  كذب كلها ، يجامع وكيف الجماع في ، لعلي : الوصية

عضضن شريط بن نبيط بن إبراهيم بن إسحاقا بن أحمد : نسخة ومنها
.  موضوعة كلها ، جده عن أبيه

نسضضخ وثضضم ، بالوضضضع الحضضديث أهضضل عنضضد المشضضهورةا النسضضخ فهضضذه
من وأكثرها ، الصناعة هذه يعرف من عند معروفة غيرها موضوعة

.  أتباعهم عند موجودةا وهي ، الرافضة وضع
فضضي الموضضضوعة الكتضضب ذكضضر ، القضضرآن فضضضائل باب في قدمنا وقد

.  التفسير
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 المكثرين المشهورين الوضاعين ذكر في ثالث بحث

وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول على الكذب من

، كضضثيرةا خلضضق _ الوضضضاعون تعضضالى اللضضه _ رحمضضه الجوزي ابن قال
بن ومحمد ، ] البختري [ أبوا القاضي وهب بن : وهب كبارهم فمن

داود وأبضضو ، المصضضلوب الشضضامي سعيد بن ومحمد ، الكلبي السائب
، إبراهيضضم ابضضن وغيضضاث ، الملطضضي نجيضضح بضضن وإسضضحاقا ، النخعضضي

، الجوبيضضاري اللضضه عبضضد بضضن وأحمضضد ، الكضضوفي سضضعيد بضضن والمغيضضرةا
بضضن ومحمضضد ، الكرمضضاني عكاشضضة بضضن ومحمضضد ، أحمضضد ابن ومأمون
.  . انتهى اليشكري زياد ابن ومحمد ، الطايكاني القاسم

أبضضي : ابضضن أربعضضة بالوضضضع المعروفضضون : الكضضذابون النسضضائي وقال
، بخراسضضان سضضليمان بن ومقاتل ، ببغداد والواقدي ، بالمدينة يحيى

.  بالشاما المصلوب سعيد بن ومحمد
، الفارقاني تميم بن ومحمد ، عكاشة وابن ، الجويباري : وضع قيل
ويوضضضحون ، يذبون علماءا الله فخلق ، حديث آلف عشرةا من أكثر

، الضضدين وفرسضضان الرض حراس فهم ، القبيح ويفضحون ، الصحيح
.  القمامة يوما إلى الله كثرهم

الموضضضوعة حضضديثه في وقع من _ إن الله _ رحمه الجوزي ابن قال
. أنواع والقلب والكذب

.  الحفظ عن فغفلوا ، الزهد عليهم غلب : من منهم
.  فغلط حفظه من فحدث ، كتبه ضاعت : من ومنهم
.  أعمارهم آخر في عقولهم اختلطت لكن ، ثقات : قوما ومنهم
ًا الخطأ روى : من ومنهم أنفضضة ، يرجع لم الصواب تبين فلما ، سهو

 الغلط إلى ينسب أن من
، الشضضك وإيقضضاع ، الشضضريعة إفسضضاد لقصضضد وضضضعوا : زنادقضضة ومنهم

آلف أربعضضة الزنادقضضة : وضعت زيد بن حماد . قال بالدين والتلعب
: وضضضعت قضضال ، عنقضضه لتضضضرب العوجضضاءا أبي ابن أخذ ولما ، حديث
.  الحراما وأحل ، الحلل فيها أحرما ، حديث آلف أربعة فيكم

فجعضضل المبتدعضضة مضضن رجضضل تضضاب ، لمذهبه نصره يضع : من ومنهم
ًا هوينضضا إذا كنضضا فإنا ، الحديث هذا تأخذون عمن : انظروا يقول أمضضر

ًا صيرناه .  حديث
ًا حسضضبة يضضضع : مضضن ومنهضضم ًا ترغيبضض أن فعلهضضم ومضضضمون ، وترهيبضض

.  تتمة إلى تحتاج ناقصة الشريعة
.  حسن لكلما السانيد وضع أجاز : من ومنهم
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.  الساطان إلى التقرب قصد : من ومنهم
. وفضي وتنفضق ترقضق أحضاديث يريضدون لنهضم ؛ : القصضاص ومنهضم

عضضدما ويتفضضق ، عليهم يشق الحفظ إن ثم ، ذلك مثل : يقل الصحاح
فضضي أحضضاديث علضضي تعضضرض مضضا أكضضثر . ومضضا جهضضال ويحضرهم الدين

. علضضي فيحقدون فأردها الزمان قصاص ذكرها . قد الوعظ مجلس
.  انتهى
فضضي المنضضاظرةا عنضضد لضضه ديضضن ل لمضضن يقضضع : مضضا الوضع أسباب ومن

ً ، المجامع ًا ، هضضواه يطابق بما يقوله ما على استدلل لجضضداله تنفيقضض
ًا ًا ، للغلضضب ومحبضضة ، خصضضمه على . واستطالة لمقاله وتقويم وطلبضض
ًا ، للرياسة ومضضن ، ينضضاظره مضضن عليه ظهر إذا ، الفضيحة من وفرار

البحث عرض إذا ، عنده يتكلم من على لنفسه للعم المدعي تنفيق
ًا كونه عن السؤال ووقع ، حديث عن ًا أو صحيح ًا ضعيف ، أوموضضضوع

الحضضديث : هضضذا دغضضل علمضضه وفضضي ، رقضضة دينه في كان : من فيقول
وجودها يقل مؤلفات إلى ذلك وينسب ، فلن صححه ، فلن أخرجه

ًا ، لضضم مضضا وعضضرف ، عليه يطلعوا لم ما على اطلع قد بأنه منه تظهر
عنضضه المسضضئول اللفضضظ ذلضضك سضضمعه قرع قد يكن لم وربما ، يعرفوا

شضضعب من وشعبة ، الوضع أنواع من نوع هذا فإن ، المرةا هذه قبل
صضضحة . فيعتقضضد حاله حقيقة على يقف لم من يسمعه وقد ، الكذب

وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى اللضضه رسضضول إلضضى الكلما ذلك وينسب ، ذلك
. المخذول ذلك قال كما ، فلن صححه ، فلن : رواه ويقول وسلم

وأالزأمإنة المإكنة فضائل باب

والمدينضضة : مكة الدنيا في الجنة مدن من مدائن : أربعة  _ حديث1
: الدنيا في النار مدن من مدائن وأربع ، ودمشق ، المقدس وبيت ،

. وإن وصضضنعاءا ، المحترقضضة وأنطاكيضضة ، وطبريضضة ، القسضضطنطينية
.  المقدس بيت صخرةا تحت من ، اللواقح والرياح ، العذبة المياه
ًا هريرةا أبي : عن عدي ابن رواه بضضن : الوليد إسناده وفي ، مرفوع

.  كذاب وهو ، الموقري محمد
.  الموقري غير الزهري عن يرويه ل منكر : هذا عدي ابن قال
ًا رواه وقد : السضضقطي الله عبد . قال آخر وجه من عساكر ابن أيض

.  الروما بأرض صنعاءا هي إنما ، اليمن صنعاءا فيهما ليس
. أحرقهضضا الضضروما بضضأرض المحترقضضة أنطاكيضضة : أن البلذري وذكضضر

.  . انتهى الوليد ابن العباس
.  فأصاب الموضوعات في الجوزي ابن أورده قد والحديث
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مضضن ومضضرو ، الشضضاما مضضن . دمشضضق الضضدنيا هضضذه : جنضضان  _ حديث2
.  صنعاءا الجنان هذه . وجنة اليمن وصنعاءا ، خراسان

مضضن كتضضاب فضضي عليه أقف ولم ، اليمنيين من المؤرخين بعض ذكره
.  الحديث كتب

جدةا رباط الرباط أفضل يكون زمان الناس على : يأتي  _ حديث3
 .

ًا عمر ابن عن ، عدي ابن رواه بضضن : محمضضد إسضضناده وفضضي ، مرفوع
بمضضائتي أبيضضه عضضن . حضضدث بشضضيءا وليضضس ، البيلمضضاني الرحمضضن عبد

.  موضوعة حديث
. أولهضضا الدنيا في مفتحة الجنة أبواب من أبواب : أربعة  _ حديث4

. هضضؤلءا علضضى جضضدةا وفضضضل ، وقزويضضن ، وعسضضقلن ، : السضضكندرية
.  البيوت سائر على الحراما الله بيت كفضل

ًا علي عن حبان ابن رواه بضضن الملضضك : عبضضد إسضضناده وفضضي ، مرفوع
.  وهوكذاب هرون

.  افتعله من أدري .فما إليه ظلمة : والسند الميزان في قال
تضضزف كمضضا الجنضضة إلضضى يزفضضون عسضضقلن مقضضبرةا : أهضضل  _ حديث5

.  زوجها إلى العروس
، ميمضضون بضضن : بشضضير إسضضناده وفضضي ، عمضضر ابن عن عدي ابن رواه

. بشيءا وليس
أبضضي بضضن : حمضضزةا إسضضناده وفي ، آخر وجه من حبان ابن رواه وقد 

. وضاع وهو ، حمزةا
ًا أنس حديث من المسند في أحمد روى وقد أحد : عسقلن مرفوع

ًا سضضبعين القيامضضة يضضوما منهضضا اللضضه يبعث ، العروسين حسضضاب ل ألفضض
وبهضضا ، اللضضه إلضضى وفضضود شضضهيد ألضضف خمسضضون منهضضا . ويبعث عليهم

ًا أوداجهضضم تثج ، إيديهم في مقطعة رءاوسهم ، الشهداءا صفوف دمضض
القيامضضة يضضوما تخزنضضا ول رسضضلك على وعدتنا ما وآتنا : ( ربنا يقولون

بنهضضر اغسضضلوهم ، عبيضضدي : صضضدقا ) فيقضضول الميعضضاد تخلضضف ل إنضضك
حيضث الجنضة فضي فيسضرحون ،  بيضضا أنقيضاءا منضه فيخرجون البيضة
. وقضضال الموضضضوعات فضضي الجضضوزي ابن أورده الحديث . هذا شاءاوا

أشضضياءا أنضضس عضضن يضضروى ، زيضضد بضضن . هلل عقضضال : أبضضو إسضضناده في
.  موضوعة

فضضضائل فضضي الحضضديث . وهضضذا المسضضدد القضضول في ، حجر ابن وقال
العقضضل ول الشضضرع يحيلضضه ومضضا ، الربضضاط علضضى والتحريضضض العمضضال
.  يتجه ل عقال أبي رواية من كونه بمجرد بالبطلن عليه .فالحكم

الفضضضائل أحاديث في ، التسامح في معروفة أحمد الماما وطريق 
مضضن مراوغضضة هذه أن يخفاك ول ، كلمه . هذا الحكاما أحاديث دون

فضضي الحضضديث كضضون . فضضإن النصاف من وخروج ، حجر ابن الحافظ
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فضضي معروفضضة اللضضه رحمضضه أحمضضد طريقضضة وكضضون ، العمضضال فضضضائل
ًا الحضضديث كون يوجب : ل الفضائل أحاديث في التسامح ول صضضحيح

ًا يسضضتلزما . ول وضضضاع إسناده في قال من كلما في يقدح ول ، حسن
ًا كان ما صدقا يسضضلم حجضضر ابضضن كان . فإن باطل كان ما وصحة كذب

وإن ، الجضضوزي ابن قاله ما . فالحق الموضوعات يروي عقال أبا أن
دعوى في والقدح بالنكار التصريح به الولى . فكان ذلك ينكر كان
.  ) 680 ( الجوزي ان
ًا الحضضديث لهضضذا : أن السابق كلمه بعد حجر ابن ذكر ثم مضضن شضضاهد

بشضير سضوى فيضه وليضس ، المتقدما الحديث وذكر ، عمر ابن حديث
.  ) 681(  ضعيف ميمون بن
اللضضه صضضلى أنضضه بحينضضة بضضن اللضضه عبد عن يعلي أبو أخرجه شاهد وله

. فسضضألته أزواجه بعض . فسألوا المقبرةا تلك على وسلم وآله عليه
.  ) 682(  عسقلن أهل مقبرةا : هي فقال

، جضضبير بضضن سضضعيد عن ، الكنى في ، الدولبي . ذكره آخر شاهد وله
ًا عبضضاس ابن عن ألضضف سضضبعون عسضضقلن بمقضضبرةا يبعثضضب ، مرفوعضض

.  ) 683(  ومصر ربيعة بعدد منهم كل يشفع ، شهيد
: بلغنضضي .قال الخراساني عطاءا عن مرسل منصور بن سعيد وروى

أهضل اللضضه : رحضضم قضضال وسضلم وآلضضه عليضضه الله صلى الله رسول أن
تكضضون مقبرةا : تلك . فقال ذلك عن . فسئل مرات _ ثلث المقبرةا

)684(  بعسقلن عضضن ، مصضضنفه في الرزاقا : عبد نحوه  , وروى 
ًا عائشة  .  )685(  مرفوع

ًا أنس عن ، النجار ابن روى وقد عضضن  ) . والطبراني686(  مرفوع
ًا عباس ابن .  عسقلن رباط فضل . في ) 687(  مرفوع

خضضضراءا بزبرجضضدةا القيامضضة يضضوما قضضوى ثلث الله : يحول  _ حديث6
.  وقزوين ، والسكندرية ، : عسقلن أزواجهن إلى تزف
ًا أنس عن ، نعيم أبو رواه عمضضر بن الله : عبد إسناده وفي ، مرفوع

.  وضاع ، الصبهاني
: لهضضا يقضضال مدينة عليكم وتفتح ، الفاقا عليكم : ستفتح  _ حديث7

فضضي لضضه ] كضضان ليلضضة أربعين أو ً [ يوما أربعين فيها رابط من قزوين
ياقوتضضة مضضن قبضضة ،فيهضضا خضضضراءا زبرجدةا عليه ذهب من عمود الجنة

زوجة مصراع كل على ، ذهب من مصراع ألف سبعون لها ، حمراءا
.  العين الحور من

ًا أنس عن ماجة ابن رواه ، المحضضبر بن : داود إسناده وفي ، مرفوع
ًا إسناده وفي ، وضاع وهو .  ومتروك : ضعيف أيض
هضضو هضضذا . ولعضضل فأصضضاب الموضضضوعات فضضي الجوزي ابن أورده قد

ًا ماجة ابن سنن في : إن يقال الذي الحديث ًا حديث .  موضوع
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: يا . فقلت أعجبتني مدينة فرأيت ، الرض لي : رفعت  _ حديث8
عجضضل : اللهضضم فقلضضت ، نصيبين : هذه قال ؟ هذه مدينة أي ، جبريل
.  بركة للمسلمين فيها واجعل ، فتحها
ًا هريرةا أبي عن عدي ابن رواه وفي ، منكر : حديث . وقال مرفوع

ومحمضضد ، يعرف ل وهو ، الحضرمي محمد بن السلما : عبد إسناده
.  منه والبلءا ، الباطيل وغيره الليث عن يروي ، مروان بن كثير بن
مضا ، أنطاكيضضة مدينضضة مثضضل مدينضضة الضضروما فضضي رأيت : ما  _ حديث9

ًا أكثر رأيت : وسضضلم وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى النبي . فقال منها مطر
ومائضضدةا ، اللضضواح ورضضضاض ، موسضضى وعصضضا التضضوراةا فيها أن وذلك

.  آخره . إلى غيرانها من غار في سليمان
السضضري بضضن اللضضه عبضضد ] وقضضال [ الضضداري تميضضم عضضن حبان ابن رواه

روى إسضناده فضي : المضذكور يعني ، المدائني عمضران أبضي عضن : ي
.  موضوعة أنها شك ل التي العجائب الجوني

تتخذوها ول ، خيرها فانتجعوا ، بعدي ستفتح مصر : إن  _ حديث10
ًا ًا الناس أقل إليها يساقا فإنه ، قرار .  أعمار
.  جده عن أبيه عن رباح بن علي بن موسى عن سعيد أبو رواه
ًا : منكر وقال .  متروك وهو ، الهيثم بن :مطهر إسناده وفي ، جد
فضضي البخاري أخرجه والحديث ، ماجة ابن له : روى اللىءا في قال

فضضي السضضكن وابضضن ، شضضاهين ابضضن وأخرجضضه ، يصح : ل وقال تاريخه
.  الطب في نعيم وأبو ، السني وابن ، الصحابة

ودخضضل ، منها جاجته فقضى ، العراقا دخل إبليس : إن  _ حديث11
وبسط ، وفرخ فباض مصر دخل ثم ، ميسان بلغ حتى فطرد الشاما

.  عبقريه
ًا عمر ابن عن الزدي رواه وفيضه ، : ضضضعفاءا إسضضناده وفضي ، مرفوع
.  وهب ابن أخي الرحمن عبد بن أحمد
وقضضال ، الموضوعات في الحديث وأدخل ، : كذاب الجوزي ابن قال
حرملضضة تابعه وقد ، مسلم له روى ، ثقة أحمد بل ، : كل الللىءا في

 .  )688(  الطبراني رواه كما ،
مضضالي ، خراسضضان فتحضضت : لمضضا عنضضه اللضضه : رضضضي عمر  _ قول12

خراسضضان وبيضضن بينضضي أن وددت ، ولضضي لخراسضضان ومضضا ، ولخراسان
علي فقال ، ومأجوج يأجوج مثل سد كل ، سد وألف ، نار من جبال

ً طالب أبي بن أو ، محمضضد بعلضضم أتيضضت هضضل الخطضضاب ابضضن يضضا : مهل
، : مضضرو لهضضا يقضضال ، بخراسضضان للضضه فضضإن ، محمد علم على اطلعت
ًا ذكر ثم ، القرنين ذو أخي أسسها ً كلم ًا فيه عدد ، طويل مضضن كضضثير
، عصضضمة : أبو إسناده وفي ، شك بل موضوع وهو ، خراسان مدائن

.  واضعه وهو ، مريم أبي ابن نوح
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ًا سيمصرون الناس : إن  _ حديث13 ًا ويمصضضرون ، أمصضار ، مصضضر
فضضاجتنب ، فيهضضا فسضضكنت ، أتيتهضضا أنضضت فضضإن ، : البصضضرةا لهضضا يقضضال

بها فسيكون ، بضواحيها : وعليك ،قال وأحسبه وسوقها ، مسجدها
.  القصر سكنت هناك : فمن أنس قال ، ومسخ خسف

ًا أنس عن ، عدي ابن رواه . زربي بن : عمار إسناده وفي ، مرفوع
أجلضضه من موضوعاته في الحديث وأدخل ، : كذاب الجوزي ابن قال

 .
، آخضضر طريضضق ولضضه ، الفتضضن في الشيخ أبو : أخرجه الللىءا في قال

: هضضذا العلئي الحافظ قال ، نحوه فذكر ، سننه في داود أبو أخرجه
بضضن بعمضضار فيه وتعلق ، الموضوعات في الجوزي ابن ذكره الحديث

فضضي قضضال ثم ، داود أبو رواه ، آخر سند له بل ، به يتفرد ولم ، زربي
رواه وقد ، ) 689(  كلهم الصحيح رجال : رجاله داود أبي إسناده

 .  )690(  ثالثة طريق من ، الوسط في الطبراني
ًا أسضضرع لهضضي ، ودجبيضضل ، دجلة بين مدينة : تبنى  _ حديث14 ذهابضض
.  الرخوةا الرض في الحديد الوتد من الرض في

ًا أنضضس عضضن والطبراني ، عدي وابن ، الخطيب رواه وفضضي ، مرفوعضض
: الميضضزان فضضي وقضضال ، منكضضر والحديث ، ومجهول : متروك إسناده
ًا كثيرةا طرقا وللحديث ، باطل ، الللىضضءا صضضاحب استوفاها قد ، جد
.  بغداد بأنها التصريح بعضها وفي
ًا الرضين أطيب : مصر  _ حديث15 العجضضم أكضضرما وعجمهضضا ، ترابضض

ًا .  أنساب
ًا ، أعرفه : ل حجر ابن قال بضضن عمضضرو عضضن يعضضرف وإنمضضا ، مرفوعضض

.  العاص
اللضضه خزائضضن ومصضضر ، الجنة رياض من روضة : الجيزةا  _ حديث16
.  أرضه في
 .  )691(  المكذوبه نبيط نسخة من : هو الذيل في قال
.  يصح . ل بالشاما والبغي : الجفاءا  _ حديث17
.  : متروك إسناده في
وأول ، وقزويضضن : عبضضادان الجنضضة في مفتوحان : بابان  _ حديث18

بقعضضة وأول ، عبضضادان وسلم وآله عليه الله صلى بمحمد آمنت بقعة
.  نصيبين مريم ين بعيسى آمنت

.  : متهم إسناده في
بعضضدي نبيا يبعبث ل ، وعهده بيمينه أقسم الله أنا : لول  _ حديث19

.  نبي ألف قزوين من لبعث
.  : موضوع هو
.  يصح : ل بقزوين إخواني ارحم : اللهم  _ حديث20
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السضضاكن ، قزويضضن لها يقال مدينة لمتي : يكون حديث يصح ل وكذا
.  الحرمين ساكن من أفضل فيها
بضضات . فكأنمضضا وصضضاما فيهضضا صضضلى واحدةا ليلة بالري بات : من وكذا
.  وقامها صامها ليلة ألف
.  العدو عليهم يغلب أن وقزوين الري على : أخاف حديث وكذا
.  اليمن من الرحمن نفس لجد : إني  _ حديث21
 .  )692(  أجده : لم المختصر في قال

فضضضل فضضي اليمن أهل من المؤرخون يرويها التي : الحاديث فائدةا
ًا له أعرف . ول بشيءا منها يصح ل صنعاءا كتب من كتاب في إسناد

ًا أربعين . فكانت بعضهم جمعها . وقد الحديث .  حديث
بارك اللهم .كحديث : زبيد فضل في الحاديث من يذكرونه ما وكذا
.  رمع وفي ، زبيد في

وفضضضل ، صضضنعاءا : جضضامع فضضضل فضضي يضضذكرونها التي الحاديث وكذا
. باطلة : كلها مؤخرةا في والمنقورةا المسورةا بين المسماةا البقعة

بلد مضن ، الجنضة جضامع : فضضضل فضي يضذكرونها الضتي الحاديث وكذا
فضائل في الباطلة الحاديث ذكر في المؤرخون توسع . وقد اليمن

غايضضة ذلضضك فضضي يتسضضاهلون . فضضإنهم بلضضدانهم سضضيما ول ، البلضضدان
الضضديبع فعضضل كمضضا ، عليه ينبهون ول ، الموضوع ويذكرون ، التساهل

الميمضضون اليمضضن بأخبضضار ، العيضضون : قضضرةا سضضماه الضضذي تضضاريخه فضضي
مضضع ، زبيد مدينة بأخبار ، المستفيد : بغية سماه الذي الخر وتاريخه

.  الحديث أهل من كونه
شيءا اعتقاد من المتدين فليحذر ، ذلك بطلن عليه يخفى ل وممن

: . وسضضببه الحضضد وجاوز ، كثر قد هذا في الكذب فإن ، أوروايته منها
.  بالمنشأ والشغف الوطان حب من القلوب عليه جبلت ما

: يضضوما الحضضد ويضضوما ، ومكيدةا مكر : يوما السبت : يوما  _ حديث22
: يضضوما الثلثضضاءا ويوما ، وتجارةا سفر : يوما الثنين ويوما ، وعرس بناءا
علضضى دخضضول : يضضوما الخميس ويوما ، نحس : يوما الربعاءا ويوما ، دما

. ونكاح خطبة : يوما الجمعة ويوما ، الحوائج وقضاءا السلطان
ًا هريرةا أبي عن حبان ابن رواه يقولضضون كضضانوا : أنهم . وفيه مرفوع

وهضضو ، لكضضذا فيقضضول ؟ اللضضه رسضضول يضضا ذلضضك : لضضم يضضوما كل : في له
. , ضعفاءا : مجاهيل إسناده في موضوع

.  ) 693(  سعيد أبي حديث من ، فوائده في تماما رواه وقد
.  المساكين حج : الجمعة  _ حديث23

.  أمتي فقراءا : حج لفظ وفي
.  له أصل ل

ًا الجمعة يوما أصبح : من  _ حديث24 ًا وعاد ، صائم وأطعم ، مريض
.  سنة أربعين ذنب يتبعه لم ، جنازةا وشيع ، ً مسكينا
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.  الجوزي ابن قال كما ، موضوع وهو
.  آخر وجه من وروى

والوحضضوش ، الطيضضر الطير نادت الجمعة يوما كان : إذا  _ حديث25
. الجمعة يوما هذا عليكم : سلما السباع والسباع ، الوحوش

.  موضوعة نسخة من هو
، بضضرئ إذا : المريضضض العمضضل يسضضتأنفون : أربعضضة حضضديث وكضضذا

ًا الجمعضضة مضضن والمنصضضرف ، أسضضلم إذا والمشرك ًا إيمانضض ، واحتسضضاب
.  والحاج

نحسضضات ( إياما تعالى قوله في قال : حيث عباس ابن  _ حديث26
شهر من وما ، نحوس وبعضها ، سعود بعضها الله خلق كلها ) الياما

آخر كان إذا الربعاءا : يوما قال أن . إلى نحسات أياما سبعة وفيه إل
.  مستمر نحس يوما فذاك الشهر

.  روايته تحل ل عباس ابن على كذب : هذا حجر ابن قال
، مغضضرب إلضضى مشرقا من السبت يوما جبل سافر : لو  _ حديث27

.    موضعه إلى وجل عز الله لرده
.  موضوع منكر حديث : هذا الدين صلح قال
.  الربعاءا يوما إل ، برص ول جذاما يبدو : ل  _ حديث28
.  الموضوعات يروى : من إسناده في
.  مستمر نحس يوما الربعاءا : يوما  _ حديث29
.  الجوزي ابن قال . وكذا : موضوع الصنعاني قال

.  :كذاب إسناده وفي ، الخطيب ورواه
.  : متروك إسناده وفي ، مردويه ابن ورواه

الشهور في وأالعبادات الدعية حأاديثأ

.  بالجنة ] بشرته [ صفر بخروج بشرني : من  _ حديث1
.  العراقي قال . وكذا : موضوع الصنعاني قال

كضضل في لله .فإن رجب شهر في الستغفار من : أكثروا  _ حديث2
صضضاما مضضن إل يضضدخلها ل مضضدائن للضضه وإن ، النار من عتقاءا منه ساعة
.  رجب
.  بشيءا : ليس الصبغ إسناده : في الذيل في قال

تلضضك وقضضاما ، اليوما ذلك صاما من ، وليلة يوما رجب : في  _ حديث3
_ إلخ.  سنة مائة صاما كمن الجر من له . كان الليلة
.  تركوه ، : هياج إسناده : في الذيل في قال
.  يومين أو منه يوما صوما في ورد ما وكذا
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ًا الذيل في قال ات : إسضناده أيضض ها ظلم : وفيضه بعضض فضوقا بعض
قبضضل خطضضب وسضضلم وآله عليه الله صلى أنه روى : ما : وكذا وضاع
. عظيضضم شضضهر أظلكضضم قضضد إنضضه ، النضضاس : أيها . فقال بجمعة رجب
، الضضدعوات وتجاب ، الحسنات فيه تضاعف ، الصم الله شهر رجب

:  بمرةا منكر حديث . هو الكربات فيه وتفرج
ًا صاما : من وكذا اللضضه . بعثضضه ليضضاليه مضضن ليلضضة وقاما ، رجب من يوم

ًا .  _ إلضضضضضضضضضضضضضضضخ القيامضضضضضضضضضضضضضضضة يضضضضضضضضضضضضضضضوما آمنضضضضضضضضضضضضضضض
.  : كذاب إسناده في

ًا وصاما ، رجب من ليلة أحيا : من حديث وكذا الله : أطعمه منه يوم
.  _ إلخ الجنة ثمار من
.  : وضاع إسناده في

تعضضالى اللضضه أفضضرده الضضذي ، الصضضم اللضضه شضضهر : رجضضب حضضديث وكذا
ًا صاما . فمن لنفسه ًا منه يوم ًا إيمانضض رضضضوان اسضضتوجب ، واحتسضضاب

.  _ إلخ الكبر الله
.  : متروكان إسناده في

.  أمتي شهر ورمضان ، شهري وشعبان ، الله شهر : رجب وكذا
الكلما سضضائر على القرآن . كفضل الشهور على رجب : فضل وكذا
.  _ إلخ
.  : موضوع حجر ابن قال

فضضضل من روى ما : إن له رسالة في العطار إبراهيم بن علي وقال
.  رجب صياما
النصضضاري اللضضه عبد وكان  . قال له أصل ل وضعيف ، موضوع فكله

ًا يصوما ل اللضضه صضضلى النبي عن يصح : لم ويقول ، عنه وينهى ، رجب
هضضذه فضضي يفعضضل : مضضا : وكضضذا . قال شيءا ذلك في وسلم وآله عليه

.  له أصل . ل غيره دون رجب في الزكاةا إخراج : من الزمان
فضضي لضضه أصل . ل غيره دون رجب في مكة أهل اعتمار : كثرةا وكذا

، رجضضب مضضن خميضضس أول : صضضياما العضضواما أحدث ومما . قال علمي
.  بدعة وكله
فيهمضضا الطاعضضات علضضى : إقبضضالهم وشضضعبان رجضضب فضضي أحدثوا ومما

.  غيرهما في وإعراضهم
ًا أمضضر اللضضه : أن روى ومضضا وأمضضر ، رجضضب فضضي السضضفينة بعمضضل نوحضض

.  . موضوع بصايمه معه الذين المؤمنين
كتضضاب فضضي ، رجضضب صياما في الموضوعة الحاديث بعض قدمنا وقد

.  الصياما
: يضضوما . يعنضضي الحسضضين قتضضل يضضوما يبكضضي عبضضد مضضن : ما  _ حديث4

.  الرسل من العزما أولى مع القيامة يوما كان إل عاشوراءا
.  : موضوع الذيل في قال
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. هو القيامة يوما تاما نور عاشوراءا يوما البكاءا أن : من روى ما وكذا
فضضي . مضضا الصضضياما كتاب في قدمنا , وقد الرافضة . وضعته موضوع

.  الموضوعة الحاديث من عاشوراءا يوما صياما

الصفات كتاب

بقضضبر جبريل بي مر ، المقدس بيت إلى بي أسرى : لما  _ حديث1
بضضي مضضر ثم ، ركعتين هنا فصل ، محمد يا : انزل فقال ، إبراهيم إبي

ًا وذكر ، ههنا فصل : انزل فقال ، لحم ببيت .  طويل حديث
ًا هريرةا أبي عن حبان ابن رواه زياد بن : بكر إسناده وفي ، مرفوع

.  الحديث يضع ، : دجال حبان ابن وقال ،
.  حبان ابن : صدقا الذهبي قال

فضضي ، وسضضلم وآله عليه الله صلى النبي : عن سعيد أبي  _ حديث2
:ضض 6(  قوله ، والجضضن ، النضضس أن : لو ) قال البصار تدركه  ل103 

صضضفوا ، فنضضائهم يضضوما إلضضى ، ] خلقضضوا [ منضضذ والملئكة ، والشياطين
ًا ًا صف ًا بالله أحاطوا ما ، واحد .  أبد
عمل من وأنه ، موضوع : إنه الجوزي ابن قال وقد ، عدي ابن رواه

، الشضضيخ وأبضضو ، حضضاتم أبضضي ابضضن : أخرجضضه الللىءا في قال ، الكلبي
.  تفاسيرهم في مردويه وابن
بضضن ببشضضر إل يعرف ل ، منكر حديث : هذا تاريخه في الذهبي وقال

.  ضعيف وهو ، المكتب عمارةا
بينضضي ، ربضضي فرأيت ، السماءا إلى بي أسر ليلة : انتهيت  _ حديث3

ًا رأيت حتى ، منه شيءا كل فرأيت ، بارز حجاب وبينه ًا تاجضض مخوصضض
.  اللؤلؤ من

ًا أنس عن الخطيب رواه ، الملطضضي : قاسضضم إسناده وفي ، مرفوع
.  الحديث هذا فذكر ، تطاقا ل بطامة : أتى الذهبي . قال كذاب
.  : موضوع  الجوزي ابن وقال

وأقضضرب ، حجضضاب ألف سبعين الخلق وبين الله بين : إن  _ حديث4
وبينضضه بينهضضم وأن ، ومياكائيضضل ، وإسضضرافيل ، جبريل الله إلى الخلق
، غمضضاما مضضن وحجضضاب ، ظلمضضة مضضن وحجضضاب ، نضضار مضضن حجب أربعة

.  الماءا من وحجاب
ًا سعد بن سهل عن الدارقطني رواه : حضضبيب إسناده وفي ، مرفوع

ًا وكان ، حبيب أبي بن .  وضاع
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و : وهضاه الميضزان في وقال وقضد ، المبضارك ابضن وتركضه ، زرعضة أب
هضضذا بوضضضع حكمضضه ، الجضضوزي ابضضن علضضى الللىضضءا صضاحب اسضضتدرك
 .  )695(  طرقا له وذكر ) 694(  عليه الكلما وأطال ، الحديث

ًا لله : إن  _ حديث5 قلمضضه ، ياقوتضضة والخضضر ، درةا وجهيه أحد ، لوح
، ويذل ، ويعز ، يميت وبه ، يحيى وبه ، يرزقا وبه ، يخلق فيه ، النور

.  وليلة يوما في ، يشاءا ما ويفعل
ًا أنس عن ، الزدي الفتح أبو رواه .  مروفوع
عثمضضان بضضن : محمضضد إسضضناده فضضي ، : موضضضوع الجضضوزي ابضضن قضضال

.  الحديث : متروك الحداني
، الشضضيخ أبضضو أخرجه وقد ، هذا يعني ، باطل بخبر : أتى الذهبي قال
.  العظمة كتاب في

إلضضى جبريضضل بضضي انتهضضى ، السضضماءا إلضضى بضضي أسرى : لما  _ حديث6
فقلت ، عني تنحى ثم ، غمسة النور في فغمسني ، المنتهى سدرةا

: يضضا فقضضال ، وتتنحضضى تضضدعني إليضضك كنضضت ما : أحوج جبريل : حبيبي
، مقضضرب ملضضك ول ، مرسضضل نضبي يكضون ل ، موقف في : إنك محمد

فأتضضاني ، القضضوس إلضضى القضضاب مضضن أدنى الله من أنت ، ههنا سيقف
: يقول الرحمن فسمعت ، نفسه يسبح الرحمن : إن فقال ، الملك

: الله رسول : يا فقلت ، الله إل إله ل ، الله أعظم ما ، الله سبحان
، جسضضده من روحه تخرج : ل هريرةا أبا : يا قال ؟ هكذا قال لمن ما

,  الجنة من موضعه أريه يراني حتى
ًا هريرةا أبي عن الخطيب رواه .  : منكر ل وقا ، مرفوع

إلضضى ، وسضضلم وآلضه عليضه اللضضه صضلى بالنبي أسرى : لما  _ حديث7
ًا جبريل له قال ، السابعة السماءا : قضال ، يصضلي ربضك فإن ، : رويد

: سضضبوح : يقضضول قضضال ؟ : ومايقول قال ، : نعم قال ، ؟ يصلي وهو
.  غضبي رحمتي سبقت ، والروح الملئكة رب ، قدوس
يوثضضق ل ممن سمعه فلعله ، عطاءا على موقوف لكنه ، ثقات رجاله

.  الحفار يحيى بن :محمد إسناده وفي ، به
: هضضذا وقال ، الحديث هذا له وأورد ، ؟ ذا من ندري : ل الذهبي قال

.  منكر
ًا له رأيت : لكن الللىءا في قال نصضضر بن محمد قال ، أخرى طريق
فضضي الضضرزاقا عبضضد نحوه ذكر وكذلك ، نحوه وذكر ، الصلةا كتاب في

: أن وفيها ، : بلغني قال ، عطاءا عن جريج ابن عن : كلهما مصنفه
سضضبقت ، والضضروح الملئكة رب ، قدوس : سبوح يقول سبحانه الله

 .  )696(  غضبي رحمتي
الضضدارين عضضز أراد فمن ، العزيز : أنا يوما كل الله : يقول  _ حديث8

. العزيز فليطع
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ًا أنس عن ، الخطيب رواه عفضضان بضن : داود إسضضناده وفضضي ، مرفوع
.  أنس على الحديث يضع كان ، النيسابوري حبيب بن
أجبضل سضضتة لعظمتضه طضارت ، للجبضضل اللضه تجلضضى  :لمضا  _ حديث9

، : أحضضد بالمدينضضة فوقضضع ، بالمدينضضة وثلثضضة ، بمكضضة ثلثضضة ،فضضوقعت
.  وثور ، وحراءا ، : ثبير بمكة ووقع ، ورضوى ، وورقان

ًا أنس عن الخطيب رواه وعبضضد ، : موضوع حبان ابن وقال ، مرفوع
العزيضضز : عبضضد يعنضضي ، المشاهير عن المناكير يروي ، متروك العزيز

.  عمران بن
ًا عباس ابن عن ، الطرسوسي أمية أبو رواه وقد مضضن : إن موفوعضض

بالحجضضاز لحقضضت ، أجبضضل سضضبعة موسضضى يضضوما تطضضايرت التي الجبال
، وثضضبير ، : ثضضور وبمكضضة ، وورقضضان ، : أحضضد بالمدينضضة منهضضا ، وباليمن

وفضضي ، يصضضحيح : ليضضس قيضضل ، وحضضضور ، : صضضبير وبضضاليمن ، وحراءا
.  عنه الرواية تحل ل ، متروك وهو ، عمرو بن : طلحة إسناده

والرجضضح ، نظضضر الحديثين هذين بوضع الحكم في ، الللىءا في قال
مردويضضه وابضضن ، الشضضيخ وأبضضو ، حاتم أبي ابن أخرجه فالول ، عدمه

، العزيضضز وعبضضد ، عمضضران بن العزيز عبد طريق من ، تفاسيرهم في
: فضضأخرجه الثاني الحديث . وأما بكذب يتهم ولم ، الترمذي له روى

، طلحضضة إل ، عطضضاءا عضضن يضضروه : لضضم وقال ، الوسط في الطبراني
إلضضى ، بكضضذب يتهضضم لضضم أنه إل ، وضعفوا ، ماجة ابن له روى وطلحة

.  ) 697(  كلمه آخر
قضضال وسضضلم وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى اللضضه رسضضول : أن  _ حديث10

.  دكا جعله نورها فمن ، بأصبعه ) أشار للجبل ربه تجلى ( فلما
ًا أنس عن ، عدي ابن رواه ، خوط بن : أيوب إسناده وفي ، مرفوع

.  الحديث متروك
ربضضه تجلضضى : ( فلمضضا بفلضضظ ، آخضضر وجضضه مضضن الطضضبراني أخرجه وقد

 . ) 698(  بخنصره له : تجلى ) قال للجبل
ًا وأخرجه ، مسنده في أحمد وأخرجه  ، )699(  مردويه ابن ايض

، المسضضتدرك فضضي والحضضاكم ، صضضحيح : حسضضن وقضضال ، والترمضضذي
صضلى النضضبي أن ، أنضضس عضضن كلهضضم وصححه ، المختارةا في والضياءا

) قضضال دكا جعله للجبل ربه تجلى : ( فلما قرأ وسلم وآله عليه الله
)700(  الجبل فساخ ، إبهامه على خنصره : أخرج مضضن  فالعجب 

أخضضرج وقضضد ، موضوعاته في الحديث هذا أدخل حيث ، الجوزي ابن
ًا الحاكم له مثضضل منضضه : تجلى قال ، عباس ابن عن وصححه ، شاهد

.  دكا الجبل فجعل الخنصر طرف
الضضدنيا دار إلضضى جمعة ليلة كل ينزل وجل عز الله : إن  _ حديث11
يضضديه بين ، نور من كرسي على فيجلس ] ، [ ملك ألف ستمائة في
والكيفيضضة الرؤيضضة يثبضضت مضضن أسضضماءا فيضضه ، حمضضراءا ياقوتضضة مضضن لوح
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تبضضارك . ويقضضول الملئكضضة بهضضم . فيبضضاهي محمضضد أمضضة من والصورةا
ولضضم ، نضضبيي سنة وأقاموا يححدوني لم الذين عبيدي : هؤلءا وتعالى
وجللضضي وعزتضضي ملئكضضتي يضضا أشضضهدكم ، لئضضم لومة الله في يخافوا

.  حساب بغير الجنة لدخلهم
ًا عبضضاس ابن عن الجوزقاني رواه موضضضوع : كضضذب . وقضضال مرفوعضض

منصور بن أحمد السعادات أبو وضعه ، الشيوخ على مركب ، باطل
وقضضال ، الجضضوزي ابضضن قال كما ، كذاب وهو ، القاسم بن الحسن بن
.  مختلق ومتن مظلم : إسناده الميزان في
، الضضدنيا سضضماءا إلضضى اللضضه . هبط عرفة عشية كان : إذا  _ حديث12

ًا فيقضضول الموقف أهل إلى فيطلع إلضضى والوافضضدين بضضزواري : مرحبضض
فينضضزل ، بنفسضضي مجلسضضكم ولساوين ، إليكم لنزلن وعزتي ، بيتي
. المظضضالم إل ، يسضضألون مضضا ويعطيهضضم بمغفرتضضه فيعمهم عرفة إلى

كضضذلك يضضزال فل ، لهم غفرت قد إني . أشهدكم ملئكتي : يا فيقول
يعضضرج ول ، المزدلفضضة إلضى أمضضامهم ويكضضون ، الشمس تغيب أن إلى
المشضضعر عنضضد ووقفضضوا ، الصضضبح أسفر : فإذا الليلة تلك السماءا إلى

وينصضضرف ، السضضماءا إلى يعرج ثم ، المظالم حتى لهم غفر ، الحراما
.  منى إلى الناس

ًا أمامة أبي عن ، الهوازي علي أبو رواه الجضضوزي ابن . قال مرفوع
وأكثر ، الوهاب عبد بن يحيى قال كما ، شك بل كذب موضوع : وهو
.  وضعفاءا مجاهيل رجاله

.  باطل وهو ، تاريخه في عساكر ابن أخرجه وقد
لم لو الصفات في كتابا الهوازي : صنف الميزان في الذهبي وقال

ًا لكان يجمعه .  وفضائح بموضوعات فيه أتى : فإنه خير
ًا ، صضضورةا أحسضضن فضضي المنضضاما فضضي ربضضي : رأيضضت  _ حديث13 شضضاب

ًا مضضن فضضراش علضضى ، ذهب من نعلن عليه ، خضر في رجله ، موقر
.  ذهب
، موضضضوع وهضضو ، كعضضب أبضضي امضضرأةا ، الطفيل أما عن الخطيب رواه
 .  )701(  ومجهول وكذاب وضاع إسناده وفي
.  هذا تقارب بألفاظ طرقا من الطبراني رواه وقد
سضضبحت غضضضب فضضإذا ، ليغضضضب وجضضل عضضز اللضضه : إن  _ حضضديث14

يقضضرءاون الولدان نظر ، الرض أهل إلى اطلع فإذا ، لغضبه الملئكة
ًا ربنا تمل القرآن .  رض

ًا عمر ابن عن ، عدي ابن رواه عضضن رواه أعلضضم : ل ل وقضضا ، مرفوع
الحضضديث منكر وهو ، علج أبي بن أيوب بن الله عبد غير ، عيينة ابن

 .
ًا له : رأيت الللىءا في وقال (  فذكرها ، عيينة ابن عن أخرى طرق
702 (  .
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متهضضم علج أبي ابن وإن ، بين كذب : إنه الميزان في الذهبي وقال
.  اللسان في حجر ابن ووافقه ، كذاب بالوضع

، الوسطى القنطرةا على القيامة يوما يجلس الله : إن  _ حديث15
.  والنار الجنة بين

ًا أمامة أبي عن العقيلي رواه بضضن : عثمضضان إسضضناده وفضضي ، مرفوعضض
.  بشيءا ليس العاتكة أبي

إلى دحيم ونسبه ، ماجة وابن ، داود أبو له : روى الللىءا في وقال
( : ضضضعيف النسضضائي وقضضال ، بضضه بضضأس : ل أحمضضد . وقضضال الصضضدقا

703( ًا بنحضضوه ثوبضضان عضضن الطضضبراني عنضضد شاهد  . وله  ( مرفوعضض
704(  . 

ًا سبعين لله : إن  _ حديث16 لحضضرقا كشضضفها لضضو ، النضضور من حجاب
.  أبصره ما كل وجهه سبحات

ابضن وقضال ، ضضعيف : سضنده المختصضر فضي . قضال الشيخ أبو رواه
.  له أصل : ل الجوزي

.  _ إلخ النور : حجابه بلفظ جيد بإسناد الطبراني ورواه
التوحيد مع منها بخلق لقيه من ، خلق ثلثمائة لله : إن  _ حديث17

.  الجنة دخل
.  ضعيف : والكل السخاوي . قال بألفاظ وروى

.  أبالي ول للنار وهؤلءا ، أبالي ول للجنة : هؤلءا  _ حديث18
.  السناد مضطرب هو
.  الرحمن رداءا :الحمد  _ حديث19
.  يوجد لم

فل ، : كضضن للشضضيءا يقضضال ، العرش فوقا من : سمعت  _ حديث20
.  يكون الذي يكون إل النون الكاف يبلغ
.  المختصر في قال كما ، شك بل موضوع هو
قائمضضة كضضل ، قائمضضة ألضضف وستين ثلثمائة للعرش : إن  _ حديث21
.  _ إلخ مرةا ألف ستون الدنيا كأطباقا قوائمه من
.  موضوع وهو ، به يحتج ل : من إسناده في
.  عاما خمسمائة مسيرةا سماءا إلى سماءا كل : بين  _ حديث22
.  ثقات : رجاله المختصر في قال
: هضضل لجبريضضل قضضال وسضضلم وآلضضه عليه الله صلى : أنه  _ حديث23

: مضضن قضضال  ؟ نعضضم : ل قلت كيف .قال نعم ل قال ؟ الشمس زالت
خمسمائة مسيرةا الشمس سارت ، نعم قلت أن : إلى ل قلت حين
.  عاما
.  يوجد : لم المختصر في قال
ًا أربعين بيده آدما طينة خمر الله : إن  _ حديث24 .  صباح
.  : ضعيف المختصر في قال
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خمضضس رأسضضه تشضضبيك فضضي مكتضضوب إل مولود من : ما  _ حديث25
.  التغابن سورةا فاتحة من آيات
الحتجضضاج يحضضل : ل العنسي بن الوليد إسناده : في الوجيز في قال

)705(  : صدوقا . وقيل به ابضضن . عضضن تضضاريخه في البخاري  وهو 
ًا عمرو .  موقوف

فيضضأتيه ، ليلضضة أربعيضضن الرحضضم فضضي يمكثضضف المني : إن  _ حديث26
أو ذكضضر عبدك رب : يا . فيقول الجبار إلى به فيعرج ، النفوس ملك
؟ سعيد أما أشقي رب : يا يقول ثم قاض هو ما الله فيقضي ؟ أنثى

( : وصضضوركم لضضه الضضراوي ذر أبضو وتل ، يضديه بيضضن لقا هضضو ما فيكتب
 .  )706( )  المصير ( وإليه ) إلى صوركم فأحسن

اليمان كتاب

وعمضضل ، بالسضضان وقضضول ، بضضالقلب معرفضضة : اليمضضان  _ حضضديث1
.  بالركان

ًا عنه الله رضي علي عن ، الطبراني رواه .  مرفوع
بضضن السضضلما عبضضد الصضضلت أبضضو آفته ، موضوع : هو الجوزي ابن قال

: الضضدارقطني وقال ، الموضوعات يروي من وتابعه ، الهروي صالح
.  الصلت أبي من سرقه من إل به يحدث لم

، طريقضضه مضضن سضضننه فضضي ماجضضة ابضضن : أخرجضضه الللىضضءا فضضي قضضال
فضضي وقضضال ، معيضضن ابضضن وثقضضه الصضضلت أبضضا أن تقدما وقد ، والبيهقي
 .  )707(  شيعي أنه إل ، صالح : رجل الميزان

.  وينقص يزيد : اليمان  _ حديث2
ًا معاذ عن ، الدارقطني رواه مطر بن : عمار إسناده وفي ، مرفوع

ًا هريضضرةا أبضضي عضضن ، عضضدي ابن ورواه ، بواطيل وأحاديثه ، ، مرفوعضض
.  وشيخه ، حرب بن محمد بن : أحمد إسناده وفي

ًا عدي ابن ورواه قضضول : اليمان مرفوعا السقع بن واثلة عن ، ايض
. فالزموها بالسنة وعليكم ، وينقص ويزيد ، وعمل

الميضضزان في وقال ، الخياط معروف آفته ، : موضوع عدي ابن قال
والجوزقضضاني ، الحضضاكم عنضضد طضضرقا ولضضه ، . انتهضضى بيقيضضن : موضوع

شيءا.  منها يصح ل ، وغيرهم
، المرجئضضة ، شضضفاعتي تنالهمضضا ل أمضضتي مضضن : صضضنفان _ حضضديث 3

: يقولضضون : قضضوما قال ؟ القدرية من ، الله رسول يا قيل ، والقدرية
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، الزمضضان آخضضر في يكونون قوما قال ؟ المرجئة : فمن قيل ، قدر ل
 . الله شاءا إن مؤمنون : نحن قالوا ، اليمان عن سئلوا إذا

ًا أنس عن ، الجوزقاني رواه بن مأمون آفته ، موضوع وهو ، مرفوع
.  السعدي مالك بن الله عبد وشيخه ، السلمي أحمد

ولضضم ، القبلضضة عضضن يتحولضضوا مالم ، الخير على أمتي : إن  _ حديث4
.  إيمانهم في يستثنوا

ًا أنس عن الجوزقاني رواه وفضضي ، المرجئضضة وضع من وهو ، مرفوع
هضضارون بضضن جعفضضر ترجمضضة فضضي الضضذهبي . وقضضال : مجاهيضضل إسناده

.  هذا وهو ، موضوع بخبر : أتى إسناده في المذكور الواسطي
اللضضه أمر من خرج فقد ، وينقص يزيد : اليمان قال :من  _ حديث5
.  نصيب السلما في له فليس ، الله شاءا إن مؤمن : أنا قال ومن ،

.  واضعه وهو ، تميم بن محمد رواه
.  يستثنى أن العبد إيمان تماما من : إن  _ حديث6

ًا هريرةا أبي عن ، سفيان بن الحسن رواه .  موضوع وهو ، مرفوع
هضضؤلءا اللضضه فقبضضح ، انتهضضى باطضضل الحضضديث : هذا الميزان في وقال

صضضلى اللضضه رسضضول عن أحاديث ومذاهبهم مقالتهم جعلوا الكذابين
.   وسلم وآله عليه الله

الخرةا في وهو ، عمله حبط فقد ، إيمانه في شك : من  _ حديث7
.  الخاسرين من

ًا أنس عن حبان ابن رواه . موضوع وهو ، مرفوع
خمضضس فيضضه تكضضون حضضتى ، بضضالله اليمضضان عبد يكمل : ل  _ حديث8

الله لمر والتسليم ، الله إلى والتفويض ، الله على : التوكل خصال
، للضضه أحضضب مضضن إنضضه ، اللضضه بلءا على والصبر ، الله بقضاءا والرضا ،

.  اليمان استكمل فقد ، لله ومنع ، لله وأعطى ، لله وأبغض
ًا عمر ابن عن ، الخطيب رواه ، السضضناد بهذا : باطل وقال ، مرفوع
.  كتابه في أورده : الذي يعنى
وارد فضضإنه ، الموضضضوعات فضضي يضضذكر أن ينبغضضي : ل الللىءا في قال
أبضضو رواه الحضضديث وآخضضر ، البزار رواه أنه ذكر ثم ، السناد هذا بغير
ًا أمامة أبي حديث من داود ، للضضه وأعطضضى ، للضضه أحب : من مرفوع
.  اليمان استكمل فقد ، لله وأنكح ، لله ومنع

.  مثله أنس بن معاذ حديث من الترمذي ورواه
اليمضضان مضضع يضضضر ل كذا ، شيءا الشرك مع ينفع ل : كما _ حديث9

.  شيءا
ًا الخطضضاب بضضن عمضضر عضضن الخطيضضب رواه : إسضضناده وفضضي ، مرفوعضض

.  كذاب وهو ، الطائي زياد بن المنذر
، الحليضضة فضضي نعيضضم أبضضي عنضضد أخضضرى طريضضق : لضضه الللىضضءا في قال

 .  )708(  والطبراني
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عليضضه ، الرجل صورةا على القيامة يوما السلما : يبعث  _ حديث10
، أعضضود وإليضضك ، خرجضضت منضضك ، رب : يا فيقول الرب فيأتي ، رداؤه

، رداءاه فيبسط ، شفعتك : قد فيقول ، شئت فيمن اليوما فشفعني
.  الجنة أدخله ، بسبب إليه تسبب فيمن ، الناس إليه فيسبب

ًا هريرةا أبي عن ، عدي ابن رواه : رشضضدين إسضضناده وفضضي ، مرفوعضض
.  متروك وهو ، سعد بن

على يحكم أن إلى أمره يبلغ ولم ، ضعيف : رشدين حجر ابن وقال
.  ماجة وابن ، الترمذي له روى . وقد . انتهى بالوضع حديثه

.  الجنة له وجبت رجل يديه على أسلم : من  _ حديث11
ًا الجهنضضي عضضامر بن عقبة عن ، الطبراني رواه ابضضن وقضضال ، مرفوعضض

النيسضضابوري معاويضضة بضضن ومحمد ، بشيءا الحديث هذا : ليس معين
، بثقضضة : ليضضس أحمضضد . وقضضال منضضه وهضضذا ، أصضضل لضضه ليس بما حدث

: الحضضديث لهضضذا أصضضل : ل : يقال الخطيب وقال ، موضوعة أحاديثه
، الصضضحيحين  رجضضال مضضن وهضضو ، عفيضضر بضضن كثير بن سعيد تابعه وقد

 .  )709(  الشهاب مسند في القضاعي ذلك أخرج
بمحمضضد اللضضه : عرفضضت له قيل لما ، عنه الله رضي علي  _ قول12

ًا عرفت أو ، وسلم وآله عليه الله صلى : قضضال ؟ تعضضالى بالله محمد
كما كيف بل ، بنفسه عرفني الله ولكن ، الله رسول إلى احتجت ما

ًا وبعث ، شاءا ً محمد .  _ إلخ واليمان القرآن ليبلغ ، رسول
.  الواهيات في الجوزقاني رواه
، عنضضه اللضضه رضضضي علي على موضوع حديث : هذا الجوزي ابن قال
.  الهروي سعيد بن محمد به والمتهم ، : هذا يقول أن من أجل لنه

خاتمة
مإعين بباب تختص ل مإتفرقة أحأاديث ذكر في

وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى عنضضه ، عنضضه اللضضه رضضضي : حذيفة  _ حديث1
ًا خلقه أبرما لما تعالى الله : إنه  وسلم خلقضضه مضضن يبضضق فلضضم إحكام

فضضي بطضضوله _ الحضضديث عرشضضه نضضور مضضن شمسضضين خلضضق ، آدما غير
.  ورقات

.  وضعفاءا : مجاهيل إسناده وفي ، : موضوع الجوزي ابن قال
تحت ورجله ، العرش تحت منطوية عنقه ديكا لله : إن  _ حديث2

وصضضاحت ، قدوس : سبوح صاح الليل من هنيئة كانت . فإذا التخوما
.  الديكة
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ًا جابر عن عدي ابن رواه علضضي أبي بن : علي إسناده وفي ، مرفوع
ابن قال . كذا به يحتج ل ، الموضوعات يروي ، متروك وهو ، اللهبي

بوضع يتهم : لم الللىءا في . قال موضوع الحديث : وقال الجوزي
 )710(  . 

بضضن علضضي بضضه : تفضضرد . وقال اليمان شعب في البيهقي أخرجه قد 
ًا . وكان اللهبي علي أبي .  ضعيف

بضضن زهضضدما بضضن : يحيضضى إسناده وفي ، آخر وجه من عدي ابن ورواه
.  أبيه عن الغفاري الحارث

: الجوزي ابن وقال ، موضوعة نسخة أبيه عن : روى حبان ابن قال
ابنضضه عنضضه حضضدث المغضضرب أهضضل مضضن : هو عدي ابن وقال ، موضوع

، أبضضي عنه : كتب حاتم أبي ابن وقال ، به بأس ل أنه . وأرجو وغيره
ًا يكون أن وأرجو ، : شيخ . فقال عنه وسئل  .  )711(  صدوق

( الللىضضءا صضضاحب استوفاها قد متعددةا طرقا من شواهد وللحديث
712(  . 
ًا منها وذكر وآلضضه عليه الله صلى النبي : أن . أوله السراءا في حديث

. وفيضضه ورقضضات فضضي مطضضول ذكضضر ثضضم ، ديكا السماءا في رأى وسلم
.  عجائب

( ربضضه عبضضد بضضن ميسرةا به والمتهم ، موضوع : هو الجوزي ابن قال
713 ( حجضر وابضن ، الميزان في والذهبي ، حبان ابن قال . وكذا 

.  اللسان في
. فيها ولي التي عمر سني من سنة في الجراد قل : أنه  _ حديث3

ًا فأرسل ، لذلك فاغتم ، بشيءا يخبر فلم عنه فسأل اليمن إلى راكب
ًا ، ًا ، الشاما إلى وراكب الجراد من رئى : هل يسأل العراقا إلى وراكب

عليضضه اللضضه صضضلى الله رسول : سمعت قال ثم ، فأتاه ؟ ل أما شيءا
فضضي : سضضتمائة منهضضا أمة ألف وجل عز الله : خلق يقول وسلم وآله

الجراد المم هذه من يهلك شيءا . فأول البر في وأربعمائة ، البحر
سلكه.  قطع إذا النظاما مثل تتابعت هلكت . فإذا
.  يعلي أبو رواه
في المذكور كيسان بن عيسى بن . محمد : موضوع حبان ابن قال

عامضضة علضضى يتضضابع ل وعبيد ، العجائب المنكدر ابن عن يروي إسناده
.  يرويه ما

.  الموضعات في الجوزي ابن أورده وكذا
وثقضضه بضضل ، بكضضذب عيسضضى بضضن محمضضد يتهضضم : لضضم الللىضضءا في قال

الحضضديث هذا عليه : أنكر عدي ابن وقال ، الذهبي نقله فيما بعضهم
شعب في والبيهقي ، العظمة في الشيخ أبو أخرجه والحديث ، آخر

 .  )714(  انتهى تضعيفه على الحفاظ واقتصر ، اليمان
.  النار في عقيران ثوران والقمر الشمس : إن  حديث– 4
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ًا أنس عن الطيالسي رواه .  مرفوع
.  بشيءا ليس ، زياد بن : درست يصح : ل الجوزي ابن قال
، بالقوي : ليس النسائي قال بل ، بكذب يتهم : لم الللىءا في قال

ل ] أنضضه [ أرجضضو فقضضال عدي ابن ووثقه ، : ضعيف الدارقطني وقال
 .  )715(  به بأس

فضضي الشضضيخ وأبضضو ، يعلضضي أبضضو أخرجضضه والحضضديث ، داود أبو له وروى
 .  )716(  متابع وله ، طريقه من العظمة

ًا وله ، البعضضث فضضي الضضبيهقي عنضضد هريرةا أبي حديث من : شاهد أيض
ًا البزار وأخرجه في مكوران ثوران والقمر : الشمس . قال مرفوع

.  القيامة يوما النار
يضضوما مكوران والقمر : الشمس بلفظ البخاري صحيح في والحديث

 .  )717(  القيامة
البلءا السضضنة تلضضك كضضانت محضضرما فضضي ] انكسضضف : [ إذ  _ حضضديث5

فضضي النكسضضاف ذكر ثم ، الكبراءا وفتنة ، السلطان وشغل ، والقتال
.  يكون وما شهر كل

.  الجويباري . وضعه موضوع وهو
.  الهلة انتفاخ الساعة علمة : من  _ حديث6

ًا وبالخاءا ، : ارتفاعها . أي بالجيم روى .  أيض
أشضضراط : مضضن والطضضبراني التاريضضخ في وللبخاري ، الذيل في ذكره

.  ليلة ابن وهو ، ليلتين : ابن فتقولون الهلل تروا أن الساعة
ًا ستين شهران يتم : ل  _ حديث7 .  يوم

ًا جندب بن سمرةا عن الدارقطني رواه .  مرفوع
.  إدريس بن إسحاقا . آفته : موضوع الجوزي ابن قال
إسضضنادها وفضضي ، الضضبزار أخرجهضضا أخضضرى طريق : له الللىءا في قال
: تالف. حجر ابن قال كما

)718(  الطبراني ورواه القاسضضم عضضن الطضضبراني عند شاهد  وله 
: قضضال المزني عميرةا أبي ] بن الرحمن عبد [ عن الرحمن عبد أبي

: ل قال وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول من حفظتهن خمس
ًا سضضتين شضضهران يتضضم ول ، عضضدوى ول ، هامضضة ول ، صضضفر ( يومضض
719(  . 
ًا ورواه  .  )720(  أمامة أبي حديث من ايض

بعضضد غضضاب وإن ، لليلة فهو الشفق قبل الهلل غاب : إذا  _ حديث8
.  لليلتين فهو الشفق

.  له أصل : ل حبان ابن قال
وسلم وآله عليه الله صلى النبي بعثني : لما قال : معاذ  _ حديث9

ًا تضضأتي : إنك . قال اليمن إلى عضضن سضضألوك فضضإن ، كتضضاب أهضضل قومضض
.  العرش تحت التي الفعى عرقا من أنها فاخبرهم المجرةا
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بضضن العلضضى وعبضضد ، محفضضوظ غير الحديث هذا وقال ، العقيلي رواه
أبضضي بضضن اللضضه عبضضد بضضن بكضضر وأبضضو ، مجهضضول أنس عن الراوي حكيم
.  متروك الشاذكوني وسليمان ، متروك ، سبرةا

.  . انتهى يصحيح ليس ومتن ، مظلم إسناد : هذا الميزان في قال
.  العظمة في الشيخ أبو أخرجه وقد

( جضابر عضضن عضدي ابضضن ورواه ، آخضر بإسضضناد نحضوه الطبراني وروى
721(  . 

، خصضضب عضضاما : فهضضو السضضنة أول من القوس كان : إذ  _ حديث10
.  الغرقا من أمان : فهو السنة آخر من كان وإذا
ًا أنس عن الشيخ أبو رواه .  مرفوع
.  وضعفاءا : مجاهيل فيه ، يصح : ل الجوزي ابن قال
وأمضضان ، قضضزح : قضضوس الغضضرقا من الرض أهل : أمان  _ حديث11

ًا خضضالف وإذا ، لقريضضش : المضضوالةا الختلف من الرض لهل قريشضض
.  إبليس حزب من صارت قبيله
ًا ) 722(  أنس عن الزدي رواه .  مرفوع
حفضضص بضضن : وهضضب إسضضناده وفضضي ، : موضضضوع الجضضوزي ابضضن قضضال

، طريقضضه غيضضر مضضن الطبراني رواه . وقد يضع كذاب وهو ، الحراني
ًا عباس ابن عن المستدرك في الحاكم أخرجه وقد : وقال ، مرفوع

 .  )723(  ضعيفان إسناده في ، : واه فقال ، الذهبي صحيح
، الشضضيطان هضضو قضضزح فضضإن ، قضضزح : قضضوس تقولوا : ل  _ حديث12

.  الغرقا من الرض لهل أمان فهو ، الله : قوس قولوا ولكن
ًا عباس ابن عن الخطيب رواه بضضن : زكريضضا إسضضناده وفضضي ، مرفوعضض

: أحمضضد وقضضال ، بثقة : ليس معين بن ويحيى ، النسائي . قال حكيم
.  : هالك المديني ابن . وقال بشيءا ليس

عضضن وسضضلم وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى النضضبي سضضئل : أنضضه  _ حديث13
إل إلضضه : ل تفسيرها ) فقال والرض السموات مقاليد : ( له تفسير

إل قضضوةا ول اللضضه وأستغفر ، وبحمده الله وسبحان ، أكبر والله ، الله
ويميضضت يحيي الخير بيده والباطن ، والظاهر ، والخر ، . الول بالله

.  _ إلخ قدير شيءا كل على وهو ،
أخرجضضه . وقضضد الميضضزان فضضي قال وكذا ، : موضوع الجوزي ابن قال
حضضاتم أبضضي وابن ، مردويه وابن ، المنذر وابن ، مسنده في يعلي أبو
، والضبيهقي ، والليلضضة اليضوما عمضضل في السني . وابن تفاسيرهم في
.  والصفات السماءا في
لبضضي وإن ، لضضه يفطضضن أحد وليس ، سبب شيءا : لكل  _ حديث14
ًا جاد ًا لحديث أكضضل فضضي وجضضد الطاعضضة آدما : فضضأبى جاد أبو . أما عجيب

: حطضضى . وأمضضا الرض إلى السماءا من : فهوى هوز وأما ، الشجرةا
عليضضه ومضن ، الشضضجرةا من : فأكل كلمن وأما ، خطاياه عنه فحطت
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النكد إلى النعيم من فأخرج ربه آدما : فعصى سعفص . وأما بالتوبة
.  العقوبة من وسلم بالذنب : فأقر قرشت وأما ،

مضن : هضضذا . وأقضضول كلمضضه آخر إلى ، تفسيره في جرير ابن أخرجه
ابن وحاشا ، المفترين وأقبح الجاهلين أجهل عن إل يصدر ل الكذب
رواه . فمضضن هضضذا بمثضضل يتكلموا أن بعدهم ومن طبقته وأهل عباس

ًا مؤلفه في ( واضضعه مضن أجهضل . فهضو ببطلنضه عضالم غير به مغتر
724(  . 

عليضضه اللضضه صضضلى النبي إلى اليهودي بستاني جاءا : أنه  _ حديث15
رآهضضا الضضتي النجضضوما عضضن : أخضضبرني محمضضد : يضضا فقضضال ، وسضضلم وآله

أتضضاه حضضتى ، بشضضيءا يجبضضه فلضضم ؟ أسضضماؤها مضضا ، لضضه ساجدةا يوسف
بأسمائها أخبرتك : إن فقال ، اليهودي إلى فأرسل ، فأخبره جبريل
وذو ، والضضذيل ، وطضضارقا ، : خرثضضان قضضال ، : أخضضبرني قضضال ؟ تسضضلم

، والصضضروح ، وقضضابس ، وعمضضودان ، ووثضضاب ، الفضضرغ وذو ، الكتفضضان
.  والنور ، والضياءا ، والفيلق ، والمصبح

ًا مسضضعود أبضضي عضضن سننه في منصور بن سعيد رواه وهضضو ، مرفوعضض
بضضن الحكضضم إسضضناده فضضي أن وذكضضر ، الجوزي ابن قال كما ، موضوع

.  كذاب وهو والسدي ، متروك وهو ، ظهير
، الكضضذاب مضضروان بن محمد هو ليس السدي : هذا الللىءا في قال
والحضضديث ، مسضضلم رجضضاله أحضضد ، الرحمضضن عبد بن إسماعيل هو بل

أبضضي وابضضن ، جريضضر وابضضن ، مسضضنديهما في يعلي وأبو ، البزار أخرجه
، تفاسضضيرهم فضضي مردويضضه وابضضن ، الشضضيخ وأبو ، المنذر وابن ، حاتم
قضضوي متابع وللحكم ، النبوةا دلئل في كلهما ، والبيهقي ، نعيم وأبو

مسضضلم شرط على : صحيح وقال ، المستدرك في الحاكم أخرجه ،
 .  )725(  به السدي عن ، نصر بن أسباط وهو ،

بحيضضال ، : المعمضضور لضضه يقضضال بيت الدنيا السماءا : في  _ حديث16
فضضي يدخل ، : الحيوان له يقال نهر الرابعة السماءا وفي الكعبة هذه

عنضضه فتخضضر ، انتفاضضضة فينتفضضض ، انغماسة فينغمس يوما كل جبريل
ثضضم ، ملكا قطرةا كل من وجل عز الله فيخلق ، قطرةا ألف سبعون
فل ، يخرجضون ثضضم ، فيضضه فيصضضلون المعمضضور البيت يأتوا أن يؤمرون
ًا إليه يعودون بهضضم يقضضف أن يؤمرون ثم ، أحدهم عليهم فيولى ، أبد

ًا السماءا من .  الساعة تقوما أن إلى فيه الله يسبحون موقف
.  العقيلي رواه
وقضضال ، جنضضاح بضضن : روح . آفتضضه موضضضوع : هضضو الجضضوزي ابضضن قضضال

.  له أصل : ل الغني عبد الحافظ
ل إخراجضضه : عقضضب العقيلي . قال بموضوع هو : ما الللىءا في قال

.  جناح بن روح عن إل الزهري حديث من يحفظ
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المعمور البيت وذكر ، صالح بإسناد الوجه هذا غير من : رواية وفيه
وابضن ، حضاتم أبضي وابضن ، المنضذر ابضن أخرجضه . والحضديث . انتهضى
النسضضائي قضضال بضضل ، بالكذب يتهم لم وروح ، تفاسيرهم في مردويه
، حديثه : يكتب حاتم أبو . وقال دحيم ووثقه ، يالقوي : ليس وغيره

 .  )726(  به يحتج ول
موكضضل وملضضك ، بالكعبضضة موكل : ملك أملك ثلثة : لله  _ حديث17

الموكضضل الملضضك . فأمضضا القصضضى بالمسجد موكل وملك ، بمسجدي
أمضضان من خرج الله فرائض ترك : من يوما كل في : فينادى بالكعبة

ترك : من يوما كل : فينادي هذا بمسجدي الموكل الملك وأما ، الله
تضضدركه ولم ، الحوض يرد لم وسلم وآله عليه الله صلى محمد سنة

كضضل : فينادي القصى بالمسجد الموكل الملك وأما ، محمد شفاعة
ًا طعمته كانت من يوما ًا عمله كان حرام . وجهه حر به مضروب

ًا مسعود ابن عن الخطيب رواه ورجاله ، منكر : هذا . وقال مرفوع
بضن وأحمضضد ، البصضري إسضحاقا بضن محمضضد سضضوى ، معروفون ثقات
.  مجهولن . فإنهما عبيد بن رجاءا
.  كذب خبر : هذا الميزان في قال
.  الجنة أركان من ركن : أحد  _ حديث18

ًا سعد بن سهل عن عدي ابن رواه اللضضه :عبد إسناده وفي ، مرفوع
.  متروك جعفر بن

ًا كضضان وإن وهو ، المديني بن علي والد : هو الللىءا في قال ضضضعيف
.  بكذب يتهم فلم
عن ماجة ابن أخرجه شاهد . وله ماجة وابن ، الترمذي له روى وقد

: يقضضول وسضضلم وآله عليه الله صلى الله رسول : سمعت قال أنس
وعيضضر ، الجنضضة تضضرع مضضن ترعضضة علضضى وهو ، ونحبه يحبنا جبل أحد إن

.  ) 727(  النار ترع من ترعة على
، الجنة أنهار من وأربعة ، الجنة جبال من جبال : أربعة  _ حديث19

، أحضضد قضضال ؟ الجبضضل : فمضضا . قيضضل الجنضضة ملحضضم مضضن ملحم وأربع
، والفضضرات : النيضضل والنهضضار ، الرابضضع يضضذكر ولضضم ، ولبنضضان ، وطضضور

وخيبر.  ، والخندقا ، وأحد ، : بدر والملحم ، وجيحان وسيحان
عوف بن عمرو بن الله عبد بن : كثير إسناده وفي ، عدي ابن رواه

 .
له روى . وقد موضوعة نسخة جده عن أبيه عن : له حبان ابن قال

.  بذلك عليه وعترض ، حديثه وصحح الترمذي
أبضضي حضضديث مضضن صحيحه في مسلم وأخرج ، الطبراني أخرجه وقد

وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى الله رسول : قال قال عنه الله رضي هريرةا
الجنة أنهار من كلها ، والفرات ، والنيل ، وجيحان ، : سيحان وسلم

 .
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البحر في ما على لهم ليس البر في شياطين لله : إن  _ حديث20
، سضضلطان الضضبر فضضي مضضا لهضضم ليضضس البحضضر فضضي وشياطين ، سلطان

، سضضلطان النهضضار فضضي مضضا علضضى لهضضم ليضضس الليضضل فضضي وشضضياطين
.   _ إلخ سلطان الليل في ما على لهم ليس النهار في وشياطين

.  : كذابان إسناده في
.  موضوع : هو الجوزي ابن قال
، قمضضع والذنضضان ، بريضضدان الضضرجلن ، جناحضضان : اليدان  _ حديث21

، نفس والرئة ، ضحك والطحال ، ترجمان واللسان ، دليل والعينان
الملضضك فسضضد . فضضإذا ملضضك , والقلضضب رحمضضة والكبد ، مكر والكليتان

.  جنوده صلح الملك صلح وإذا ، جنوده فسد
ًا سعيد أبي عن عدي ابن رواه عائشة عن الطبراني ورواه ، مرفوع

ًا ذلضضك دفضضع . وقضضد الجوزي ابن قال كما ، موضوع وكلهما ، مرفوع
حمضضل مضضا شعري فليت ، فائدةا الحديث في وليس ، الللىءا صاحب
 . )728(  الساقط الكلما هذا مثل وضع على الواضع

، والجضضن ، النضضس : فضضي أجنضضاس خمسة في : الرواح  _ حديث22
وليس ، أنفاس لها الخلق وسائر ، والروح ، والملئكة ، والشياطين

.  أرواح لها
ًا بريدةا عن ، الترمذي الحكيم رواه : صضضالح إسضضناده . وفضضي مرفوع
.  حسان ابن
ًا إسناده وفي ، الثقات عن الموضوعات : يروي حبان ابن قال أيضضض

.  : مجهول
.  الشتاءا في تلين آدما بني : قلوب  _ حديث23

ًا معاذ عن نعيم أبو رواه ، يحيضضى بضضن : عمضضر إسضضناده وفضضي ، مرفوع
.  متروك وهو
.  : هذا . يعني موضوع شبه بحديث : أتى الميزان في قال
أربعضضة الصبي . فبكاءا بكائهم على أولدكم تضربوا : ل  _ حديث24

اللضضه صلى محمد على الصلةا ، أشهر : وأربعة الله أل إله : ل أشهر
.  لوالديه : دعاءا أشهر وأربعة ، وسلم وآله عليه
ًا عمر ابن عن الخطيب رواه ًا : منكضضر . وقال مرفوع ورجضضاله ، جضضد
.  البلدي الهيثم بن إبراهيم بن علي سوى ثقات
.  ريب بل موضوع : هو اللسان في حجر ابن وقال

اللضضه صضضلى النضضبي عند : كنا قال عنه الله رضي : جابر  _ حديث25
ًا : إن . فقضضال النصضضار من رجل .فجاءا وسلم وآله عليه دب لضضي ابنضض
صضضلى النضضبي . فقال لبويه يهبه أن الله فادع ميزاب إلى سطح من
. هائضضل أمر إلى : فنظرت جابر . قال : قوموا وسلم وآله عليه الله

ًا لضه : ضضضعوا وسضضلم وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى النضضبي فقال علضضى صضضبي
ًا له . فوضعوا السطح أبضضواه أخذه حتى الصبي . فدب فناغاه ، صبي
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قضضال مضا تدرون : هل وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول . فقال
؟ فتتلفهضضا نفسضضك تلقضضي : لضضم . قال أعلم ورسوله : الله قالوا ؟ له

: قضضال ، تلحقضضك أن العصضمة : فلعل . قال الذنوب أخاف : إني قال
.  السطح إلى فدب ، عسى
الذهبي وقال ، الجوزي ابن قال كما ، موضوع وهو ، عدي ابن رواه
.  كذب خبر : هذا

تعضضالى الله بعث إل ، نبي اسم فيهم بيت أهل من : ما  _ حديث26
.  والعشي ] بالغداةا [ يقدسهم ملكا إليهم
ًا عمضضر وابن ، عباس وابن ، علي عن الخطيب رواه وفضضي ، مرفوعضض

فضضي الجضضوزي ابضضن أورده . وقضضد بالكضضذب رمضضي : مضضن إسضضناده
. الموضوعات

اسمه رجل عليه يكون أن الطعاما بركة : من بلفظ عدي ابن ورواه
.  : باطل وقال ، نبي اسم

ًا ورواه عليهضضا جلضضس ول ، مائضضدةا علضضى طعضضاما أطعم : ما بلفظ أيض
: غيضضر الحضضديث هضضذا . وقضضال مرتيضضن يوما كل قدس إل اسمي وفيها

.  به الحتجاج يجوز ل : من إسناده وفي ، . انتهى محفوظ
ًا أحدهم يسم فلم أولد ثلثة له ولد : من  _ حديث27 .فقضضد محمضضد

.  جهل
ًا عباس ابن عن عدي ابن رواه في الجوزي ابن أورده وقد ، مرفوع

وتعقبضضه ، سضضليم أبي بن ليث إسناده في أن أجل من ، الموضوعات
. بالوضع حديثه على يحكم أن إلى أمره يبلغ لم بأنه الللىءا صاحب

أخرجضضه . وقد وغيره معين ابن ووثقه ، والربعة مسلم له روى فقد
.  وغيره الطبراني

ًا عمر ابن عن عدي ابن ورواه ًا سميتموه : إذا . وزاد مرفوع محمد
، وشضضرفوه ، تضضضربوه ول ، تعنفضضوه ول ، تجبهضضوه ول ، تسضضبوه فل

.  قسمه وبروا وكرموه ، وعظموه
.  ) 729(  طرقا . وله الموضوعات يروي : من إسناده وفي
ًا الفقر يدخل : ل  _ حديث28 .  اسمي فيه بيت

: وضاع.  إسناده . وفي عدي ابن رواه
محمضضد اسضضمه رجضضل فيهم مشورةا في قوما اجتمع : ما  _ حديث29
.  فيه لهم يبارك لم إل ، مشورتهم في يدخلوه لم

ًا عنضضه الله رضي علي عن ، عدي ابن رواه وقضضال: حضضديث ، مرفوعضض
.  محفوظ غير

فضضي الجضضوزي ابضضن أورده وقضضد ، كضضذب : إنضضه الميضضزان فضضي وقضضال
.  الموضوعات

أحمضضد اسضمه مضن النار يدخل ل أن نفسي على : آليت  _ حديث30
.  محمد ول
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. الجوزي ابن قال كما ، موضوع هو
ًا وسماه مولود له ولد : من  _ حديث31 هضضو كضضان ، بضضه تبركا محمد

.  الجنة في ومولوده
تكلضضم مضضن إسناده : في وقال ، الموضوعات في الجوزي ابن ذكره

، البضضاب فضضي : أورده حضضديث أمثضضل : هضضذا الللىضضءا فضضي وقضضال ، فيه
 .  )730(  حسن وإسناده

تصضضغير عضضن ونهضضى ، مصضضيحف ول مسضضيجد تقولوا : ل  _ حديث32
. نغمضضوش أو ، حمضضدون أو ، علضضوان الصضضبي يسضضمى وأن ، السضضماءا

.  الشياطين أسماءا : هذا وقال
ًا هريرةا أبي عن عدي ابن رواه .  موضوع , وهو مرفوع
.  نجيح بن إسحاقا : وضعه عدي ابن قال

بضضن سضضعيد قضضول مضضن فمحفضضوظ ، صضضدره : أمضضا الللىضضءا فضضي قضضال
.  عنه الحلية في نعيم أبو رواه ،كما المسيب

لهضضو ، : الوليضضد لضضه يقال رجل المة هذه في : ليكونن  _  حديث33
.  لقومه فرعون من المة هذه على شر

ًا الخطاب بن عمر عن مسنده في أحمد أخرجه .  مرفوع
عليضضه اللضضه صلى الله رسول قال ما ، باطل خبر : هو حبان ابن قال
، المسضضيب بضضن سضضعيد بضضه حدث ول ، عمر رواه ول ، هذا وسلم وآله
لما عياش بن وإسماعيل ، الوزاعي حديث من هو ول ، الزهري ول
.  . انتهى حديثه في الغلط فكثر ، حفظه تغير كبر

، عيضضاش ابضضن حضضدثنا ، المغيضضرةا أبو : حدثنا هكذا المسند في ولفظه
عضضن ، الميسضضب بضضن سعيد عن ، الزهري عن وغيره الوزاعي حدثنا
بالوليضضد فسموه ، غلما سلمة أما لخي : ولد قال ، الخطاب بن عمر

فراعنتكضضم باسم تسموه ل وسلم وآله عليه الله صلى النبي . فقال
.  _ إلخ المة هذه في ليكونن ،

.  حبان ابن كلما أجل من الموضوعات في الجوزي ابن ذكره وقد
فهضضو حبضضان ابضضن قضضاله مضضا : إن المسضضدد القول في ، حجر ابن وقال

. وكلمضضه مضضردودةا فهضضي ، تاما استقراءا غير عن صدرت نفي شهادةا
عضن إسضماعيل روايضضة . فضإن مقبضضول غيضضر عيضاش بن إسماعيل في

بن : يحيى ذلك على . نص منها وهذا ، قوية الجمهور عند الشاميين
علضضي بضضن وعمضضرو ، المضضديني بضضن وعلضضي ، حنبضضل بضضن وأحمد ، معين

بضضن ويعقوب ، والبخاري ، دحيم إبراهيم بن الرحمن وعبد ، الفلس
، والنسضضائي ، الجوزجضضاني إسحاقا وأبو ، شيبة بن ويعقوب ، سفيان

.  ذلك على الكلما . وأطال وآخرون عدي وابن ، والدولبي
.  اللقاب عليهم تغلب ل ، الكنى بأولدكم : بادروا  _ حديث24

ًا عمر ابن عن حبان ابن رواه فضضي الجضضوزي ابضضن ذكره . وقد مرفوع
.  به يحتج ول ، دينار بن : حبيش إسناده في لكون الموضوعات
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.  صحيح غير : إنه الميزان في وقال
ابضضن عضضن والصضضحيح ، ضضضعيف : سضضنده اللقاب في ، حجر ابن وقال
.  . انتهى قوله عمر
ًا الله آتاه : من _حديث 35 ًا وجه شائن غير موضع في وجعله حسن
.  خلقه في الله صفوةا من فهو ، له

ًا عباس ابن عن الدارقطني رواه بضضن : سليم إسناده . وفي مرفوع
.  متروك وهو ، المكي مسلم
عليضضه ل ، البصري خالد بن خلق على فيه : الحمل الدارقطني وقال

 .
ًا جضضابر عضضن شضضاهد وله ، الوسط في الطبراني أخرجه وقد مرفوعضض
يشضضينه ل حسضضب فضضي الصضورةا حسن كان : من بلفظ نعيم أبي عند

ًا .  القيامة يوما وجل عز الله عباد خالص من . كان متواضع
)731(  السلمي سعيد بن : سفيان إسناده وفي . مضضتروك  وهضضو 
.  باختصار الدب كتاب أول في الحديث هذا تقدما وقد
.  يمن الزرقة : من  _ حديث36

ًا هريرةا أبي عن أسامة أبي بن الحارث رواه إسضضناده . وفي مرفوع
. أرقضضم بن سليمان وكذلك ، المؤدب إسماعيل أبي ابن : إسماعيل

.  : متروك . والثاني به يحتج : ل والول
اللضضه صضضلى النبي أن ، هريرةا أبي عن المراسيل في داود أبو ورواه
.  مجهول : رجل إسناده . وفي يمن : الزرقة قال وسلم وآله عليه

ًا عنها الله رضي عائشة عن حبان ابن ورواه إسضضناده وفي ، مرفوع
.  به المتهم وهو ، الكديمي يونس بن : محمد

.  لحيته خفة المرءا سعادةا : من  _ حديث37
ًا عباس ابن عن الخطيب رواه .  مرفوع

ًا هريضضرةا أبضضي عن عدي ابن ورواه العقضضل رأس : إن . وزاد مرفوعضض
، سضضويد بضضن : المغيضضرةا الول إسضضناد . وفضضي النضضاس إلضضى التحبضضب

، الموضضضوعات يضضروي وهضضو ، سضضراج أبضضي بضضن وسضضكين ، ومجهضضول
بضضن : حسضضين الثضضاني إسضضناد . وفضضي كضضذاب وهضضو الغرقا بن ويوسف
.  المبارك

.  منكرةا ومتون بأسانيد : حدث عدي ابن قال
 . )732(  الثقات في حبان ابن ذكره ، : المغيرةا الللىءا في قال

فضضي كمضضا ، عارضضضيه خفضضة المضضرءا سضضعادءا : مضضن بلفضضظ روى وقضضد
.  الطبراني

ًا طهر الله : إن  _ حديث38 رءاوسهم في بالصلعة الذنوب من قوم
ًا وإن ، .  لولهم علي

ًا عباس ابن عن عدي ابن رواه .  باطل : حديث . وقال مرفوع
.  كذب حديث : هذا الميزان في وقال
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.  الجذاما من أمان النف في الشعر : نبات  _ حديث39
ًا جابر عن عدي ابن رواه رواه . وقضضد : وضاع إسناده وفي ، مرفوع
ًا أنس عن ًا إسناده . وفي مرفوع : وضاع.  أيض

[ وهضضو سضضعد بضضن : رشضضدين إسضضناده . وفضضي هريضضرةا أبضضي عن ورواه
] .  ) 733(  متروك
ًا عائشة عن ورواه مضضتروك وهو ، الربيع : أبو إسناده وفي ، مرفوع

.  طرقا وله ،
ًا شيءا لك إن  _ حديث40 .  العاقلين قلوب التقوى ومعدن ، معدن

.  : كذابان إسناده وفي ، عمر عن الخطيب رواه
.  موضوع الحديث : هذا الميزان في وقال

الصضضلةا أهل ومن ، الجهاد أهل من ليكون الرجل : إن  _ حديث41
يوما يجزى وما ، المنكر عن وينهى بالمعروف يأمر وممن ، والصياما
.  عقله قدر على إل القيامة

ًا عمر ابن عن الخطيب رواه بضضن : منصضضور إسضضناده وفضضي ، مرفوعضض
: معيضضن ابضضن . وقال ماجة ابن له روى . وقد به يحتج ل وهو ، شقير

 .  )734(  باطل الحديث هذا
.  الموضوعات في الجوزي ابن ذكره وقد

مضضا تعلمضضوا حضضتى امريضضءا إسضضلما يعجبكم : ل بلفظ عدي ابن ورواه
)735(  الطضضبراني الول بضضاللفظ أخرجضضه وقد ، عقله عقده  مضضن 

( الضضبيهقي الثضضاني بضضاللفظ وأخرجضضه ، المضضذكور منصضضور طريضضق
736(  . 

، عقلضضه كمضضل فيه كن . فمن أجزاءا ثلثة العقل : قسم  _ حديث42
لله الطاعة وحسن ، بالله : المعرفة له عقل فل ، فيه يكن لم ومن

.  الله أمر على والصبر ،
ًا سعد أبي عن نعيم أبو رواه بضضن : سضضليمان إسضضناده وفضضي ، مرفوع

.  وضاع ، عيسى
( طريقضضه غيضضر مضضن الصضضول نضضوادر فضضي الترمضضذي الحكيم رواه وقد

737( )738 ( مسضنده فضي الحضارث  . وكذلك  و  فضي نعيضم  وأب
.  رجاءا أبي بن العزيز فيه بإسناد ، الحلية

.  كله موضوع العقل في تصنيف : له الدارقطني قال
ًا كان وإن ، سوأةا عن إل تكشفه ل الجاهل : إن  _ حديث43 حصيف

ًا عييضضا كان وإن ، فضل عن إل تكشفه ل والعاقل ، الناس عند ظريف
ًا .  الناس عند مهين
: وآفتضضه ، موضضضوع وهضضو ، الدرداءا أبي عن مسنده في الحارث رواه

.  ربه عبد ابن ميسرةا
لضضم يقيضضن من وغريزةا ، عقل من سجية له كانت : من  _ حديث44

ًا ذنوبه تضره كلما : لنه قال ؟ الله رسول يا ذاك : وكيف .قيل شيئ
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يضضدخل فضضضل لضضه ويبقى ، ذنوبه تمحو توبة يتوب أن يلبث لم ، أخطأ
أهضضل علضضى وحجضضة ، اللضضه بطاعضضة للعاقضضل نجضضاةا . فالعقضضل الجنضضة به

.  الله معصية
ًا أنس عن العقيلي رواه بضضن : ميسضضرةا آفتضضه موضضضوع وهو ، مرفوع
.  ربه عبد
، الحليضضة في نعيم أبو ورواه ، طريقه من الترمذي الحكيم رواه وقد

.  ضعيف وهو ، السجزي عيسى بن : سليمان إسناده وفي
الرجضضل ، المضضؤمنين أما : يضضا لعائشة قال عباس ابن أن  _ حديث45
أحضضب أيهما ، قيامه ويقل رقاده يكثر وآخر ، رقاده ويكثر قيامه يقل
. وسضضلم وآلضضه عليضضه اللضضه صضضلى اللضضه رسضضول : سألت قالت ؟ إليك
.  عقل : أحسنهما فقال
.  موضوع وهو ، مسنده في الحارث رواه
.  ميسرةا . أولهم أربعة وضعه العقل : كتاب الدارقطني قال
بلغضضه إذا كضضان ، وسضضلم وآله عليه الله صلى النبي : أن  _ حديث46
: قضضالوا . فضضإن عقلضضه كيضضف سضضأل ، عبادةا شدةا أصحابه من أحد عن

صضضاحبكم يبلغ : لن . قال ذلك غير قالوا وإن ، : ارجوه . قال حسن
.  تظنون حيث
ًا الدرداءا أبي عن عدي ابن رواه بضضن : مروان إسناده وفي ، مرفوع

.  ماجة ابن له أخرج . وقد متروك ، سالم
لضضه قال . ثم . فقاما : قم له قال العقل الله خلق : لما  _ حديث47

فقعضضد : اقعضضد قضضال .ثضضم فأقبضضل ، : أقبضضل لضضه قال . ثم فأدبر ، : أدبر
ًا خلقت : ما .فقال أحسضضن ول ، منضضك أفضضضل ول ، منك خير هو شيئ

وبضضك ، أعضضرف وبضضك ، أعطضضي وبضضك ، آخضضذ . بك منك أكرما ول ، منك
.  العقاب وعليك ، الثواب بك ، أعاقب

ًا هريرةا أبي عن عدي ابن رواه بضضن : الفضضضل إسناده وفي ، مرفوع
.  عيسى

. حلضضب قاضضضي عمضضر بضضن وحفضضص ، سوءا : رجل يحيى فيه قال وقد
به الحتجاج يحل ل ، الموضوعات الثقات عن : يروي حبان ابن قال

.  . بالجماع
بضضن : سضضيف إسضضناده . وفضضي آخضضر وجضضه مضضن  الضضدارقطني رواه وقد

 كذاب وهو ، محمد
ًا أمامة أبي عن العقيلي ورواه .  : مجهولن إسناده وفي ، مرفوع
الشضضعب فضضي الضضبيهقي رواه . وقضضد باطل : الخبر الميزان في وقال

( البصري الحسن قول من مشهور  وهو )739(  قوي غير بإسناد
الحسن عن ، الزهد زوائد في أحمد بن الله عبد رواه  . وقد )740
 .  )741(  فذكره ، يرفعه
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الدواةا وهي ، النون خلق ثم ، القلم الله خلق ما : أول  _ حديث48
قال ) ثم يسطرون وما والقلم : ( ن وجل عز الله قول في وذلك ،

عمضضر مضضن كائن هو وما كان : ما قال ؟ أكتب : وما . قال : اكتب له
ختضضم .ثضضم القيامضضة يوما إلى كائن هو بما القلم .فجرى أجل أو أثر أو

العقضضل خلق . ثم القيامة يوما إلى ينطق ول ، ينطق فلم القلم على
ًا خلقت : ما الجبار .فقال لكملنضضك وعزتضضي ، منضضك إلضضى أعجب خلق
اللضضه صلى رسول قال . ثم أبغضت فيمن ولنقصنك ، أحببت فيمن
وأعلمهضضم للضضه : أطضضوعهم عقل النضضاس : أكمضضل وسضضلم وآلضضه عليضضه

وأعلمهضضم للشضضيطان : أطضضوعهم عقل النضضاس . وأنقضضص بطضضاعته
.  بطاعته

.  الدمشقي وهب بن : محمد آفته ، منكر : باطل عدي ابن قال
. باطضضل الحضضديث هضضذا أن في عدي ابن : صدقا الميزان : في وقال
.  طريقه من الغرائب في الدارقطني أخرجه وقد

ًا هريضضرةا أبضضي عضضن عساكر ابن ورواه ) 742(  مرفوعضض والحكيضضم 
ًا علي ] عن [ والخطيب  ، )743(  الترمذي  .  )744(  مرفوع

وأعشبت ، السماءا فمطرت ، صومعة في رجل : تعبد  _ حديث49
رعيته حمار لك  كان لو ، رب : يا فقال ، يرعى حماره فرأى الرض

ًا ذلك . فبلغ حماري مع يضضدعو أن فضضأراد ، إسرائيل بني أنبياءا من نبي
عقولهم.  قدر على العباد أجازي : إنما إليه الله . فأوحى عليه
ًا جضضابر عضضن عضضدي ابضضن رواه بهضضذا يرويضضه ل : منكضضر وقضضال ، مرفوعضض

: يحيضضى . قضضال عليضضه أنكضضر ما أحد وهو ، بشير بن أحمد غير السناد
.  متروك

ه أخضرج ، الصضحيح رجضال من : هو الللىءا في قال فضي البخضاري ل
 .  )745(  صحيحه

.  البيهقي الحديث أخرج وقد
ووزيضضر ، سضضنين سضضبع وخضضادما ، سنين سبع سيد : الولد  _ حديث50

فاضضضرب وإل ، وعشضضرين لحضضدى مكضضانفته رضيت فإن ، سنين سبع
.  فيه تعالى الله إلى أعذرت . فقد كتفه على
ًا الكنى في الحاكم رواه . وقضضال : مجاهيضضل إسضضناده وفضضي ، مرفوع
.  : موضوع الجوزي ابن
: . قلت ) 746(  الوسط في الطبراني : أخرجه الللىءا في قال

 ؟ ماذا فكان
فضضي رأسضضهما يشضضيب وأمتي عبدي من لستحيي : إني  _ حديث51

ًا أعظم ولنا ، ذلك بعد أعذبهما ثم السلما علضضى أسضضتر أن من عفو
.  استغفرني ما لعبدي أغفر أزال ل و ، أفضحه ثم عبدي
ًا أنس عن حبان ابن رواه ولضضه ، لضضه أصضضل ل : باطضضل وقال ، مرفوع

.   )747(  الللىءا صاحب أوردها طرقا
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، شضضره خيضضره يغلضضب فلم سنة أربعون عليه أتى : من  _  حديث52
.  النار إلى فليتجهز

ًا عبضضاس ابضضن عضضن الزدي الفتضضح أبو رواه ابضضن أورده . وقضضد مرفوعضض
، : الضضضحاك إسضضناده . في يصح : ل وقال ، موضوعاته في الجوزي
ًا ضعيف أحمد بن وبارح ، هالك وجويبر .  جد

صرف إل سنة أربعين السلما في يعمر معمر من : ما  _ حديث53
ًا عنه الله بلضضغ . فضضإذا والضضبرص ، والجذاما ، : الجنون البلءا من أنواع

. إليضضه النابة رزقه ستين بلغ . فإذا الحساب عليه الله لتين خمسين
قبضضل ثمضضانين بلغ . فإذا السماءا أهل وأحبه الله أحبه سبعين بلغ فإذا
مضضا لضضه اللضضه غفر التسعين بلغ . فإذا سيئاته عن وتجاوز حسناته الله

لهضضل وشفع ، أرضه في الله أسير وسمي ، تأخر وما ذنبه من تقدما
.  بيته

بلضضغ : فضإذا وقضضال ، نحضوه . فضضذكر مسضضنده فضضي منيضضع بن أحمد رواه
.  الحساب عنه الله خفف سنة خمسين

بضضن عثمضضان عن ، مسنده في يعلي وأبو ، معجمه في البغوي ورواه
ًا عفان .  أحمد لفظ كنحو ، مرفوع
ًا عائشة عن نعيم أبو ورواه مضن الثمضانين بلضغ : مضن بلفضظ مرفوعض

.  الجنة : ادخل وقيل يحاسب ولم يعرض لم ، المة هذه
رواه أحمضضد لكضضن ، الموضضضوعات في الجوزي ابن الحديث أورد وقد

، المناكير : يروي الجوزي ابن . قال ذرةا أبي بن يوسف فيه بإسناد
.  بشيءا ليس

ًا أحمد ورواه . قال عامر بن محمد عن : الفرج فيه آخر بإسناد أيض
، الصضضحيحة بالسضضانيد الواهيضضة المتون يلزقا الحديث منكر : ضعيف
مضضن ليضضس مضضا الثقضضات عضضن ويضضروي ، الخبار يقلب عامر بن ومحمد
بن أحمد إسناد وفي ، حديثه الناس ترك العرزمي وشيخه ، حديثهم

.  المهلبي عباد بن : عباد منيع
)748(  الضضترك فاسضضتحق بالمنضضاكير يحضضدث : كضضان حبان ابن قال  
. ضضضعفه الزدي قيضضس بضضن عضضزرةا يعلضضي , وأبضضي البغوي إسناد وفي
.  نسير بن : عائد نعيم أبي إسناد وفي ، مجهول وشيخه ، يحيى
دليل الجضضوزي ابضضن أبضضداه مضضا غايضضة . فهذا : ضعيف الجوزي ابن قال
هضضذه مثضضل . فليس وجازف أفرط . وقد الوضع من به حكم ما على

يكضضون أن الحضضديث أحضضوال أقل بل ، بالوضع الحكم توجب المقالت
ًا المطضضاعن هذه المسدد القول في حجر ابن دفع وقد ، لغيره حسن
بضضه : احتضضج المهلضضبي عبضضاد بضضن . وعبضضاد الجضضوزي ابضضن ذكرهضضا الضضتي

عبضضاد فضضي هضضو ، الجوزي ابن نقله كما حبان ابن قال وما ، الشيخان
)749(  الفارسي عباد بن . الجضضوزي لبضضن . فضضالغلط المهلضضبي  ل 

( الصضضحيح : رجضضاله بعضضضها حجضضر ابضضن أوردهضضا كضضثيرةا طضضرقا ولضضه
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750( . وقضضد البحضضث وأطضضال ، الللىضضءا صضضاحب كلمه نقل  . وقد 
ًا أوردت : زهضضر سضضميتها الضضتي رسضضالتي فضضي الحديث طرقا من كثير

.  المعمرين بفضائل الفائح ، النسرين
هضضذا يكضضثر كان ، وسلم وآله عليه الله صلى النبي : أن  _ حديث54

وانقطضضاع سضضني كضضبر عنضضد علضضي رزقضضك أوسضضع اجعل : اللهم الدعاءا
.  عمري

ًا عائشة عن عدي ابن رواه ل : والحضضديث الجوزي ابن .قال مرفوع
.  يصح
بضن عيسضى عن حريث بن عمرو مولى بشير بن : أحمد إسناده في

بضضن سضضعيد عضضن الطضضبراني أخرجضضه . وقضضد متروكضضان . وهمضضا ميمون
مضضن المستدرك في الحاكم وأخرجه ميمون بن عيسى عن سليمان

بضضن وعيسضضى ، غريضضب والمتن السناد : حسن .  وقال الطريق هذه
.  الشيخان به يحتج : لم ميمون

ًا أكرما كأنه السلما في سن ذا أكرما : من  _ حديث55 ومضضن ، نوح
ًا أكرما .  وجل عز الله أكرما . فقد قومه في نوح
ًا أنضضس عن الخطيب رواه أحمضضد بضضن : بكضضر إسضضناده وفضضي ، مرفوعضض

ابضضن قال كما ، بمجهول وليس ، نعيم أبو عنه روى شيخ ، الواسطي
.  الجوزي

جميضضع وإنما ، الحديث أهل من يكن : لم اللسان في حجر ابن وقال
 .  )751(  أحاديث ثلثة سمعه ما

اللضضه تبجيل من المشايخ تبجيل فإن ، المشايخ : بجلوا  _ حديث56
 .

ًا أنس عن حبان ابن رواه بضضن : صضضخر إسضضناده فضضي وقضضال ، مرفوعضض
.  عنه الرواية تحل ل الحاجبي محمد
ويضع يكذب كان وصخر ، الليث على موضوع : هذا عدي ابن وقال

 .
الشيبة ذي : إكراما العبد على الله إجلل حق من : إن  _ حديث57

.  الماما وطاعة ، الله استرعاه لمن القرآن ورعاية ، المسلم
ًا عمضضر ابضضن عن حبان ابن رواه فضضي ، الجضضوزي ابضضن وقضضال ، مرفوعضض

يشضضبه ل بما الثقات عن يتفرد ، الفقيمي عطية ابن : مسلم إسناده
.  حديثهم

ابضضن : ذكره اللسان في وقال ، الحديث لين : إنه الميزان في وقال
.  الثقات في حبان
، اليمان شعب في البيهقي : أخرجه هذا : وحديثه الللىءا في قال
ًا جابر عن حبان ابن رواه وقد .  مرفوع
حضضبيب بضضن الرحيضضم : عبضضد إسناده وفي ، له أصل : ل حبان ابن قال

.  حديث خمسمائة من أكثر وضع لعله الفاريابي
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، حبضضان ابضضن يصب : لم الرافعي أحاديث تخريج في ، حجر ابن قال
الصضضل لضضه بضل ، الحضضديث لهضضذا أصل : ل قولهم في الجوزي ابن ول

بإسضضناد داود أبضضي عنضضد اللفضضظ بهضضذا موسضضى أبي حديث من الصيل
. طرقا الللىءا صاحب له ذكر وقد ، حسن

.  قومه في كالنبي بيته في : الشيخ  _ حديث58
ًا عمر ابن عن حبان ابن رواه اللضضه عبد إسناده : في وقال ، مرفوع

.  قط به يحدث لم ما مالك عن روى ، غانم ابن عمر بن
: الكاشف في الذهبي وقال ، داود أبو له روى : قد الللىءا في قال

 .  )752(  أفريقية قاضي وهو ، الحديث مستقيم
، تاريخه في النجار وابن ، الفردوس مسند في الديلمي أخرجه وقد
.  رافع أبي حديث من

 .  )753(  ضعيف : إسناده الحياءا تخريج في العراقي وقال
ًا يخلضضق أن اللضضه أراد : إذا  _ حديث59 ناصضضيته مسضضح للخلفضضة خلقض

.  بيده
ًا هريضضرةا أبضضي عن عدي ابن رواه بهضضذا منكضضر : هضضذا وقضضال ، مرفوعضض

ًا له أعلم ول ، النوفلي مصعب من فيه والبلءا ، السناد .  آخر شيئ
حضضديثه ، النقضضل مجضضول : مصضضعب وقال ، طريقه من العقيلي ورواه

.  به إل يعرف ول ، عليه يتابع ول محفوظ غير
ًا أنس عن الخطيب ورواه عبضضد بضضن : مسضضرةا إسناده وفي ، مرفوع

فضي الحضضاكم . وأخرجضضه الحضضديث ذاهضب وهو ، المتوكل مولى ، الله
ًا عبضضاس ابضضن عن المستدرك إل عيضضن عليضضه تقضضع : ل وزاد ، مرفوعضض

.  أحبته
 . )754(  الصل بشرف معروفون هاشميون : رواته الحاكم قال
مضضن وهضضو ، ضعيف الحاكم شيخ أن : إل الطراف في حجر ابن قال

.  ) 755(  دارما أبي بن بكر : أبا يعني الحفاظ
طينضضة فضله من خلقت فإنها ، النخلة عمتكم : أكرموا  _ حديث60

ولضضدت شضضجرةا مضضن اللضضه على أكرما الشجرةا من وليس ، آدما أبيكم
لضضم فضضإن ، الرطب الولد نساءاكم ،فأطعموا عمران بنت مريم تحتها
.  فتمر رطب يكن
ًا علي عن نعيم أبو رواه سضضعيد بضضن : مسرور إسناده وفي ، مرفوع

.  معروف غير : إنه عدي ابن وقال ، الحديث منكر وهو ، التميمي
ًا عمر ابن عن عدي ابن ورواه بضضن : جعفضضر إسضضناده وفضضي ، مرفوعضض
.  وضاع ، الغافقي علي بن أحمد

الول وأخضضرج ، الحضضديث هضضذا وضضضع أنضضه شضضك : ل عضضدي ابضضن وقضضال
ًا مردويه وابن ، حاتم أبي وابن ، مسنده في يعلي وأبو ، العقيلي مع

.  الطب في السني وابن ، التفسير في
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ًا له عساكر ابن وروى قال ، سعيد أبي حديث من تاريخه في شاهد
خلقضضت مضضاذا : مضضن وسضضلم وآلضضه عليه الله صلى الله رسول : سألنا
( آدما طينة فضل من والعنب والرمان النخلة : خلقت قال ؟ النخلة
756(  . 
ًا نعيم : وأبو السني ابن وروى : قضضال ، أمامة أبي عن الطب في مع

نفسضضاءاكم : أطعمضضوا وسضضلم وآلضضه عليضضه اللضضه صلى الله رسول قال
ًا الله علم لو فإنه ، الرطب رسضضول يا . قالوا مريم لطعمه منه خير

.  : فتمر قال ؟ الرطب يكون حين كل في : ليس الله
 .  )757(  مسلم شرط على : إسناده الللىءا في قال

صضضلى الله رسول قال ، هريرةا أبي عن الطب في نعيم أبو وأخرجه
ول ، الرطضضب مثضضل شضضفاءا عنضضدي للنفساءا : ما وسلم وآله عليه الله

 .  )758(  العسل مثل للمريض
، العضضرب فضضي أجضضزاءا : تسضضعة أجضضزاءا عشرةا : الحسد  _  حديث61

وواحضضد النساءا في : تسعة أجزاءا عشرةا والحياءا ، الناس في وواحد
والغلو . والحدةا النساءا على الرجال قوي ما ذلك . ولول الناس في

النضضاس فضضي وواحضضد الضضبربر فضضي : تسضضعة أجضضزاءا عشرةا الوفاءا وقلة
.  الناس في وواحد فارس في : تسعة أجزاءا عشرةا والبخل

ًا أنس عن الدارقطني رواه زيضضد بضضن : طلحضضة إسناده وفي ، مرفوع
.  منكران الرهاوي محمد بن ويزيد ، الرقي

أخضضرى طريضضق ولضضه ، الحديث يضع : الرقي المديني وابن أحمد قال
وفضضي ، معضضدان بضضن خالضضد حضضديث مضضن ، العظمة في الشيخ أبي عند

الخطيضضب عنضضد ثالثضضة طريضضق ولضضه ، وضاع سالم بن : مروان إسناده
، وضضضاع وهضضو ، عمضضر بضضن : سضضيف إسضضناده وفضضي ، البخلءا كتاب في

بعضضضها وفي ، للحديث بعضها في مخالفة ألفاظ الطريقين ولهاتين
وآلضه عليضه اللضه صضلى اللضه رسول كلما من هذا مثل وليس ، زيادةا
مضن الجماعضضة يرويضضه حضتى النضاس فضضي يفشضو قضد والكذب ، وسلم

.  الفن هذا يعرف ل من عنهم ويرويه ، الكذابين
الممسضضوخ عن سئل ، وسلم وآله عليه الله صلى : أنه  _ حديث62

، والرنضضب ، والقرد ، والخنزير ، والدب ، : الفيل عشر : اثنا . فقال
وسضضهيل ، والدعموص ، والعنكبوت ، والعقرب والوطواط ، والضب

.  فذكره ؟ مسخهم سبب ما سئل ثم ، والزهرةا ،
ًا عنه الله رضي علي عن شاهين ابن رواه ، موضضضوع وهضضو ، مرفوع
مضضن مردويضضه ابضضن أخرجه وقد ، محمد بن جعفر مولى : مغيث آفته

.  طريقه
بنضضي علضضى صضضبرك كيضضف ، رب : يا قالت الملئكة : إن  _ حديث63
: . قضضالوا وعافيتكم ابتليتهم : إني فقال ؟ والذنوب الخطايا في آدما
يضضألوا فلضضم ، منكضضم ملكين : فاختاروا قال ؟ عصينا ما مكانهم كنا لو
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ًا عليهمضضا فضضألقى ، فنضضزل وماروت هاروت فاختاروا ، يختاروا أن جهد
، قلوبههمضضا فضضي فوقعت ، : الزهرةا لها يقال امرأةا فجاءات ، الشبق
قضضال ثضضم ، نفسضضه فضضي مضضا صضضاحبه عن يخفي منهما واحد كل فجعل

. : نعضضم قال ؟ قلبي في وقع ما نفسك في وقع : هل للخر أحدهما
اللضضه مسضضخها استطيرت ] فلما قال أن [ إلى فأبت نفسها فطلباها

ًا فقضضال ، فخيرهما ربهما من التوبة سأل ثم ، أجنحتهما وقطع ، كوكب
القيامضضة يضضوما كضضان فضضإذا ؛ عليضضه كنتمضضا مضضا إلضضى رددتكما شئتما : إن

القيامضضة يضضوما كضضان فضضإذا ، الضضدنيا فضضي عذبتكما شئتما وإن ، عذبتكما
ينقطع الدنيا عذاب : إن  أحدهما . فقال عليه كنتما ما إلى رددتكما
اللضه فضضأوحى ، الخضرةا عضذاب علضضى الضضدنيا عضضذاب فاختضارا ، ويزول
فهمضضا ، بهمضضا فخسضضف ، بابضضل إلضضى فانطلقضضا ، بابضضل ائتيضضا أن إليهمضضا

.  القيامة يوما إلى معذبان والرض السماءا بين منكوسان
ًا عمر ابن عن موضاعاته في الجوزي ابن رواه : ل وقضضال ، مرفوعضض
.  يحيى ضعفه ، فضالة بن : الفرج إسناده في ، يصح
بالسضضانيد الواهيضضة المتضضون وليضضزقا السضضانيد : يقلب حبان ابن وقال

ًا إسناده وفي الصحيحة .  والنسائي داود أبو ضعفه ، : سنيد أيض
، مسضضنده فضضي أحمضضد أخرجضضه : قد المسدد القول في حجر ابن قال

بضضن موسى عن محمد بن زهير طريق من ، صحيحه في حبان وابن
)759(  جبير كضضثيرةا طضضرقا : ولضضه . قضضال عمضضر ابضضن عن نافع  عن 

القضضية هضذه بوقوع يقطع عليه الواقف يكاد مفرد جزءا في جمعتها
.  لكثرها المخارج وقوةا ، فيها الواردةا الطرقا لكثرةا

بضضضعة فيضضه أورد فوجضضدته جمعضضه مضضا علضضى :وقفضضت الللىءا في قال
ًا عشر ) 760(  موقوفة أكثرها طريق ابضضن تفسضضير مضضن وأكثرهضضا 
وفضضي ، المسضضند التفسضضير فضضي طرقهضضا أنضضا جمعضضت : وقد قال جرير

ًا .فجاءات المأثور التفسير ًا وعشرين سبع مرفضضوع بيضضن مضضا ، طريقضض
روايضضة مضضن متعضضددةا طضضرقا بخصوصضضه عمر ابن ولحديث ، وموقوف

علي رواية من وورد ، عنه جبير بن وسعيد ، ومجاهد ، وسالم ، نافع
.  وغيرهم ، وعائشة ، مسعود وابن ، عباس وابن ، طالب أبي بن
ًا رجل سهيل : كان  _ حديث64 ويغتصضضبهم يظلمهم ، باليمن عشار

ًا الله . فمسخه .  ترون حيث فعلقه ، شهاب
ًا عمر ابن عن السني ابن رواه وابضضن ، الضضدارقطني ورواه ، مرفوعضض
ًا عنه عدي .  موقوف
ًا يصضضح : ل الجضضوزي ابن قال ًا ول ، مرفوعضض يزيضضد بضضه تفضضرد ، موقوفضض

يجضضوز ل وعثمضضان ، بشضضيءا ليضضس وبكضضر ، مضضتروك وهضضو ، الخضضوزي
.  يضع ومبشر ، به الحتجاج

بضضن ومبشضضر ، الرحمضضن عبضضد بضضن وعثمان ، بكار بن بكر : يعني قلت
. وأمضضا بكضضر : وكضضذا الضضدارقطني إسضضناده : ففضضي الخوزي . أما عبيد
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ابضضن إسضضناده : ففضضي مبشضضر . وأمضضا سني ابن إسناده : ففي عثمان
. عدي
. . وبكضضر ماجضضة وابضضن ، الترمذي له روى : الخوزي الللىءا في قال
، يخطضضئ وربما ، : ثقة حبان ابن . وقال : ثقة النبيل عاصم أبو قال

. بكضضذب يتهمضضوا لضضم وعثمضضان وهمضضا ، بضضالقوي : ليس حاتم أبو وقال
.  موضوع ل ضعيف فالحديث

ًا عنضضه اللضه رضضي علضضي عضضن السني ابن وروى اللضه : لعضضن مرفوعضض
.  كذاب وهو ، الجعفي جابر على ومداره ، نحوه فذكر سهيل
ًا الثوري عن وكيع ورواه .  الصحيح وهو ، موقوف
، ماجضضة وابن ، والترمذي ، داود أبو له روى : جابر الللىءا في وقال

 .  )761(  وطائفة شعبة ووثقه
الخيضضل وخلقضضت ، الخيضضل رءاوس مضضن الزنابير : خلقت  _ حديث65
.  البقر رءاوس من

ًا أنس عن الجوزي ابن رواه رجضضاله وأكثر ، يصح : ل . وقال مرفوع
  مجهولون

قتضضل عن وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول : نهى  _ حديث66
.  مسخ : إنه يقال . وكان العنكبوت بقتل يأمر وكان ، الخطاطيف

ًا وكان ، جميع بن عمرو آفته : موضوع . وقال الزدي رواه غير كذاب
.  مأمون ول ، ثقة

: بلفضضظ مراسضضيله فضضي داود أبضضي عنضضد شضضاهد : له الللىءا في وقال
الخطضضاطيف قتضضل عضضن وسضضلم وآله عليه الله صلى الله رسول نهى
.  البيوت عوذ

.  نحوه سننه في البيهقي وروى
.  الجنة بماءا وعجنه ، الجابية تراب من آدما الله :خلق  _ حديث67

ًا هريرةا أبي عن عدي ابن رواه فضضي الجضضوزي ابضن وذكضضره ، مرفوعضض
، رافضضع بضضن : إسضضماعيل إسناده وفي ، : ليصح . وقال الموضوعات

ًا وفيه ، وأحمد يحيى ضعفه .  مدلس ، مسلم بن : الوليد أيض
البخضضاري عضضن ونقل ، الترمذي له روى : إسماعيل الللىءا في قال
.  الحديث مقارب ثقة : هو قال أنه
السضضد فرفضضع ، برجلضضه فضضضربه رابضضض بأسضضد نوح : مر  _ حديث68

وهضضو ، عليه تضرب جعلت مما ليلته يبت فلم ، ساقه فخمش رأسه
ل تعضضالى اللضضه : أن إليضضه اللضضه فضضأوحى ، عقرني كلبك رب : يا يقول

.  بدأته أنت ، بالظلم يرضى
ًا عباس ابن عن عدي ابن رواه ، السضضناد بهضضذا باطل . وقال مرفوع

أحمضضد بن وجعفر ، الثبات عن الموضوعات يروي ثابت ابن وعمرو
مجاهضد عضن محفضوظ وهو ، الصوري . قال : يضع الغافقي علي بن
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الشيخ وأبو ، المنذر بن مجاهد عن : أخرجه الللىءا في . قال قوله
.  اليمان شعب في والبيهقي ، التفيسر في
.  حملها فتضع يوسف لترى الحبلى كانت : أن  _ حديث69

ًا أمامة أبي عن الزدي رواه . : موضوع الجوزي ابن . وقال مرفوع
، صضضوف جبضضة وعليضضه ، كلمضضه يضضوما موسضضى الله : كلم  _ حيديث70

: مضضن فقضضال ، ذكضضي غيضضر حمضضار جلضضد مضضن ونعلن ، صضضوف وكسضضاءا
. الله : أنا فقال ؟ الشجرةا هذه من يكلمني الذي العبراني

ًا مسضضعود ابضضن عضضن ، الجضضوزي ابن رواه ، يصضضح : ل وقضضال ، مرفوعضض
.  العرج حميد به والمتهم ، المخلوقين كلما يشبه ل الله وكلما

وقضضد ، الزيادةا هذه من بريءا حميد بل ، والله : كل اللسان في قال
. ) 762(  وغرهما المستدرك في والحاكم ، الترمذي بدونها رواه
دعضضاءا سضضمع ، وسضضلم وآلضضه عليضضه الله صلى النبي : أن  _ حديث71

.  له يدعو أن إليه . فأرسل الخضر
موضضضوع وهو ، وغيرهم ، عساكر وابن ، والطبراني ، عدي ابن رواه

تقضضوما ل : من وفيه ، مجاهيل أسانيده وفي ، الجوزي ابن قال كما ،
.  حجة به

مضضع : كنضضا قضضال ، أنضضس عضضن ، المسضضتدرك فضضي الحضضاكم أخرجضضه وقد
رجل فإذا ، فنزل ، سفر في وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول

: قال ، المرحومة محمد أمة من اجعلني : اللهم يقول ، الوادي في
، ذراع ثلثمائضة مضن أكضضثر طضضوله رجضضل فإذا ، الوادي على فأشرفت

صضضلى اللضضه رسول خادما مالك بن أنس : أنا قلت ؟ أنت : من فقال
، كلمك يسمع ذا : هو قلت ؟ هو : فأين قال ، وسلم وآله عليه الله
ه وقضل ، السضلما منضي فاقرئه : فأته قال يقرئضك إليضاس : أخضوك ل

فجضضاءا ، فضضأخبرته ، وسضضلم وآلضضه عليه الله صلى النبي فأتيت السلما
: يضضا لضضه فقضضال ، يتحضضدثان قعدا ثم ، عليه وسلم ، فعانقه ، لقيه حتى

ًا السضنة فضي آكضل إنما : إني الله رسول ، فطضري يضوما وهضذا ، يومض
، وحضضوت خبز عليها السماءا من مائدةا عليهما فنزل ، وأنت أنا فآكل

مضر رأيتضه ثضم ، ودعضه ثم ، العصر وصليا وأطعماني فأكل ، وكرفس
.  السماءا نحو السحاب على
: أفمضضا الضضذهي وقضضال ، السضضناد صضضحيح حضضديث : هضضذا الحضضاكم قضضال

تلخيضضص فضضي وقضضال ، هضضذا مثضضل يصضضحح ؟ اللضضه من الحاكم استحيى
أحسضضب كنضضت ومضضا ، وضعه من الله قبح ، موضوع : هذا المستدرك

افضضتراه ممضضا وهضضو ، هضضذا مثضضل يصحح أن إلى يبلغ بالحاكم الجهل أن
.  البلوي يزيد بن يزيد
ًا الرض فضضي لضضي : ابضضن داود يا ، لداود الله : قال  _ حديث72 ، بيتضض

ًا داود فبنى : يضضا إليه الله فأوحى ، به أمر الذي البيت قبل لنفسه بيت
: فضضضيت فيمضضا .قلضضت هكذا رب : يا قال ، بيتي قبل بيتك بنيت داود
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الحضضائط سضضور تضضم . فلمضضا المسجد بناءا في أخذ ثم ، استأثر مل من
تبنضضي أن يصضضلح ل : إنضضه . قال وجل عز الله إلى ذلك فشكا ، سقط

ًا لي الدماءا من يديك على جرى لما  قال ؟ ولم ، رب : أي قال ، بيت
، : بلضضى قضضال ؟ ومحبتضضك هواك في ذلك يكن لم أو ، رب : أي قال ،

فضضأوحى ، عليضضه ذلضضك فشضضق ، وإمضضائي عبيدي وهم ، أرحمهم ولكني
سضضليمان ابنضضك يضضدي علضضى بنضضاءاه سأفضضضي ،فضضإني تحزن ل إليه الله

_ القرابيضضن قضضرب تضضم فلمضضا ، بنائه في سليمان أخذ داود مات ،فلما
.  إلخ

.  مردويه وابن ، والطبراني ، حبان ابن أخرجه
: إسضضناده وفي ، موضوع : إنه الميزان وصاحب ، الجوزي ابن وقال

.  الموضوعات يروي ، سويد بن أيوب بن محمد
محمضضد اللضضه إل إلضضه : ل سضضليمان خضضاتم نقضضش : كضضان  _ حضضديث73

.  الله رسول
ًا جابر عن عدي ابن رواه خالد أبي ابن : شيخ إسناده وفي ، مرفوع

 .
.  أباطيله من وهذا ، بالوضع : متهم الميزان في قال
أصضضحابه حدث ، وسلم وآله عليه الله صلى النبي : أن  _ حديث74

ًا يوما ذات سليمان : بينما فقال : لهضضا فقضضال ، بالريضضح دعضضا إذ ، قاعد
ًا وذكر ، بالرض الزقي .  طويل حديث

ًا أنس عن السماعيلي بكر أبو رواه .  مرفوع
الرحمضضن وعبضضد ، مجهولضضون رواته أكثر ، : موضوع الجوزي ابن قال
.  الحديث يضع ، مجهول المكي قيس بن
المعلضضم إلضى أمضضه أسضلمته لمضا مريضضم بضن عيسى : أن  _ حديث75

الله بسم : ما عيسى . قال الله بسم : اكتب المعلم له قال ليعلمه
: وسضضين ، اللضضه : بهاءا : با عيسى له . فقال أدري : ل المعلم قال ؟

.  _ إلخ سناؤه
ن : إسضماعيل إسضناده وفضي ، الجضوزي ابن قال كما ، موضوع هو ب

.  كذاب يحيى
عليضضه اللضضه صضضلى النضضبي تضضأتي الجضضن من امرأةا : كانت  _ حديث76

: فقضضال ، أتضضت ثضضم ، عليه فأبطأت ، قومها من نساءا في وسلم وآله
.  _ إلخ الهند بأرض ميت لنا : مات قالت ؟ بك أبطأ ما

سضضعد بضضن إبراهيضضم بن الحكم بن : منقر إسناده وفي ، موضوع وهو
.  مالك بن

.  هذا وضع ولعله ؟ ذا من يدري ل : منقر الميزان في قال
ألضضف أربعمائة أمة كل ، أمه ومأجوج ، أمة يأجوج : إن  _ حديث77
مضضن يضضديه بيضن ذكضضر ألف إلى ينظر حتى منهم الرجل يموت ل ، أمة

.  _ إلخ السلما حمل قد كل ، صلبه
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ًا حذيفضضة عضضن عضضدي ابضضن رواه ،  موضضضوع : منكضضر . وقضضال مرفوعضض
أبضضي ابضضن أخرجضضه . وقضضد يضضضع كذاب ، العكاشي إسحاقا بن ومحمد

.  مردويه وأبن ، حاتم
وآلضضه عليضضه الله صلى الله رسول مع قعود نحن : بينما  _ حديث78

. عصضضا يضضده فضضي شضضيخ أقبضضل إذ ؛ تهامضضة جبضضال من جبل على وسلم
عليضه فضرد ، وسضلم وآلضه عليضه اللضه صضلى اللضه رسول على فسلم

بضضن الهيضضم بن هامة أنا قال ؟ أنت من ، الجن : نغمة . فقال السلما
.  _ إلخ إبليس بن لقيس

ًا عمر ابن عن العقيلي رواه : إسضضناده وفضضي ، موضوع وهو ، مرفوع
.  بالتفاقا : وضاع الكاهلي بشر ابن إسحاقا

.  أصل للحديث : ليس العقيلي وقال
.  باطل : هو الميزان في وقال

إلى . فقاما حلوان إلى عمر بعثه معاوية بن نضلة : أن  _ حديث79
الجبضضل مضضن مجيضضب فضضإذ أكضضبر الله أكبر : الله وقال فأذن جبل سفح
ًا : كبرت يجيبه يجيبه وهو ، الذان ألفاظ بقية ذكر ثم ، نضلة يا كبير

الجبضضل . فضضانفلق صضضورته يريهضضم أن منضضه وطلبوا ؟ هو من .فسألوه
صوف من طمران عليه ، واللحية الرأس أبيض ، كالرحى هامة عن

ورحمة السلما : وعليك فقلنا ، الله ورحمة عليكم : السلما . فقال
، بضضرثل بضضن زريضضب بضضن زريب : أنا قال ؟ الله يرحمك أنت من ، الله

لضضي ودعضضا الجبل هذا اسكنني ، مريم بن عيسى الصالح العبد وصى
.  _ إلخ السماءا من نزوله إلى البقاءا بطول
.  الدنيا أبي وابن ، عمر ابن عن الخطيب رواه
.  مجهول وجه من إل هذا يرو : لم المديني ابن قال

.  : موضوع الجوزي ابن وقال
أتضضى ، الراسي إبراهيم بن الرحمن : عبد الميزان في الذهبي وقال

الضضبيهقي أخرجه . وقد به المتهم وهو ، الباطل الخبر بهذا مالك عن
.  نعيم وأبو ،

عليضه اللضه صلى الله رسول . سمعت عمر ابن عن عدي ابن وروى
. بضضالعراقا حي مريم بن عيسى أوصياءا بعض : إن يقول وسلم وآله
:  السلما مني فأقرئه رأيته أنت فإن
بضضن اللضضه وعبضضد ، مظلم وإسناده ، باطل خبر : هذا الميزان في قال

.  بثقة ليس المغيرةا
رسضضول علضضى القيس عبد وفد : قدما قال عباس : ابن  _ حديث80
بضضن القضضس يعضضرف : أيكضضم . فقضضال وسضضلم وآله عليه الله صلى الله

: فمضضا . قضضال اللضضه رسضضول يا نعرفه : كلنا له قالوا ؟ اليادي ساعدةا
وهضضو ، أحمر جمل على بعكاظ أنساه : ما . قال : هلك قالوا ؟ فعل

: مضضن وعوا واسمعوا . اجتمعوا الناس : أيها . ويقول الناس يخطب
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السضضماءا فضضي إن ، آت آت هو ما وكل ، فات مات ومن ، مات عاش
ًا ًا الرض فضضي وإن ، لخير ، مرفضضوع وسضضقف ، موضضضوع مهضاد ، لعضضبر

ًا قس أقسم ، تغور ل وبحار ، تمور ونجوما فضضي كان ً: لئن حقا قسم
ًا لله إن ، سخط ليكونن ، رضا المر دينكضضم مضضن إليضضه أحضضب هضضو دينضض
أرضضضوا ، يرجعضضون فل يضضذهبون النضضاس أرى مضضالي ، عليضضه أتضضم ألذي

: فأنشده ؟ شعره يروي : أيكم قال ثم ؟ فناموا تركوا أما ، فأقاموا
 بصائر لنا القرون من  ن                      الولي الذاهبين في            
 مصادر لها ليس للموت                         مواردا رأيت لما            
 والصاغر الكابر تمضي                       نحوها قومي ورأيت          
 غابر الباقين من ول                       إلى الماضي يرجع ل          
صائر القوما صار حيث لة                          محا ل أني أيقنت           

ًا عباس ابن عن العقيلي رواه .  مرفوع
ًا هريضضرةا أبضضي عضضن الزدي ورواه : الزدي . قضضال بنحضضوه مرفوعضض

والضضبزار الطبراني عباس ابن حديث أخرج . وقد له أصل ل موضوع
كضضذبه . وقضضد اللخمي الحجاج بن : محمد إسناده وفي ، مسنده في
.  وغيرهما والدارقطني معين ابن

الله عبد بن : القاسم فيه أخر بإسناد عباس ابن عن البيهقي ورواه
.  الخميمي مهدي بن

ًا : روى الميضضزان فضضي قال : روى اللسضضان فضضي وقضضال ، بضضاطل حضضديث
وقضضد ، الحديث بوضع متهم : إنه الدارقطني وقال ، باطلين حديثين
اسضضتوفاها وألفضضاظ طرقا وله ، الموضوعات في الجوزي ابن أورده

.  الللىءا صاحب
: حضضديث طضضرقا الضضرواةا بعضضض أفرد : قد الصابة في حجر ابن وقال
بضضن اللضضه عبضضد أخرجضضه : مضضا . ومنهضضا ضعيفة وكلها ، ساعدةا بن قس
.  المسند زيادات في أحمد
في الظاهري داود بن محمد الماما  قال )763(  الللىءا في قال

.  الزهرةا كتاب
محمد ثنا ، المدائني محمد على حدثنا ، النحوي عبيد بن أحمد حدثنا

بن سعد عن الله عبد بن الله عبيد عن الزهري أخي بن الله عبد بن
طضضرقا أمثضضل السضضناد . هضضذا الللىءا في قال ثم ، فذكره وقاص أبي

( الصضضحيح رجضضاله من فوقه ومن ، الزهري أخي ابن . فإن الحديث
764( )765(  ثقة المدائني محمد بن  وعلى  . عبيضضد بن  وأحمد 

، )767(  مناكير له ) 766(  : صدرت عدي ابن فيه قال فلو  
( بالحسن للحديث لحكم الطريق هذه على حجر ابن الحافظ وقف
ًا الطرقا من تقدما , لما ) 768 زيادات في التي الطريق خصوص
إلى ضم  فإذا )769(  السناد قوي مرسل . فإنه حنبل لبن الزهذ
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بحسضضنه حكم ، متهم ول واه فيها ليس التي الموصولة الطريق هذه
.  انتهى ) 770(  توقف فل
.  نسبه على مؤمن : المؤمن  _ حديث81

، حجضضر : ابضضن يعنضضي ، شضضيخنا لضضه : بيضضض . وقال المقاصد في ذكره
.  أوغيره مالك قول من وأظنه

 المؤنة يسير : المؤمن  _ حديث82
.  موضوع : هو الصنعاني قال
سضضر فقضضد سرني ومن ، سرني فقد المؤمن سر : من  _ حديث83
.  الله
.  : وضاع إسناده في
.  لئيم خب والمنافق ، كريم غر : المؤمن  _ حديث84
.  موضوع : هو القزويني قال
.  عذاب والفرقة ، رحمة : الجماعة  _ حديث85
.  شاهد له لكن ، ضعف سنده : في المقاصد في قال
، فرقضضة وسبعين إحدى أو ، سبعين على أمتي : تفترقا  _ حديث86

؟ هضضم مضضن ، اللضضه رسول : يا . قالوا واحدةا فرقة إل الجنة في كلهم
:  والقدرية : الزنادقة قال
ًا أنس عن العقيلي رواه .  مجهول : رجل إسناده وفي ، مرفوع
.  صحة إلى منه يرجع ل حديث : هذا العقيلي وقال
.  الشرس بن لبرد : وضعه العلماءا . قال الدارقطني ورواه

.  وضاع كذاب : هو الميزان في قال
فضضي كلهضضا ، فرقضضة وسضضبعين ثلث علضضى أمضضتي : تفترقا  _ حديث87

عليضه أنضا : مضا قضضال ؟ اللضه رسول يا هي : من .قالوا واحدةا إل النار
.  اليوما وأصحابي

، وسضضعد ، هريضضرةا أبي عن وروي ، صحيح : حسن المقاصد في قال
.  وغيرهم وجابر وأنس ، عمر وابن
تعضضودوهم فل مرضوا . إن المة هذه مجوس : الزيدية  _ حديث88

.  تشهدوهم فل ماتوا وإن ،
.  : موضوع . وقال المقاصد في ذكره

ًا أمضضة لكضضل : إن  _ حضضديث89 : المضضة هضضذه مجضضوس وإن ، مجوسضض
.  ماتوا إن عليهم تصلوا ول ، مرضوا إن تعودوهم فل القدرية

أوردهضضا طضضرقا ولضضه ، بشيءا وليس ، الحارث بن : جعفر إسناده في
زعضضم حيضضث الجضضوزي ابن على ورد ، الكلما وأطال ، الللىءا صاحب

 .  )771(  فليراجع موضوع أنه
. البدع : إظهار ينقطع ل الذي والشر ، المفظع : المر  _ حديث90

.  الطبراني ورواه ، يصح : ل الجوزي ابن وقال ، الحاكم رواه
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بطضضروا .فضضإنهم الهضضواءا أصضضحاب إلى والركون : إياكم  _ حديث91
. _ إلخ بالشبهة ونطقوا ، السنة وخالفوا ، البدعة وأظهروا ، النعمة

ًا عمر ابن عن عدي ابن رواه .  موضوع : كذاب . وقال مرفوع
مضضردةا خضضرج ، ومائضضة وثلثيضضن خمضضس سضضنة كضضان : إذا _ حضضديث92

. العضضرب جزيضضرةا فضضي داود بضضن سليمان حبسهم كان من الشياطين
.  بالشاما وعشر ، يجادلونهم العراقا إلى أعشارهم تسعة فذهب

ًا سعيد أبي عن العقيلي رواه الحضضديث لهذا أصل : ل . وقال مرفوع
 .

.  عدي ابن ورواه
بضضن : الصضضباح بوضضضعه المتهضضم ، باطضضل خضضبر : هذا الميزان في قال

.  هو من يدري ل ، مجالد
الله في له بغضا بوجهه بدعة صاحب عن أعرض : من  _ حديث93

ًا قلبه الله مل ، ًا أمن يضضوما اللضضه أمنة بدعة صاحب انتهر ومن ، وإيمان
، بالبشضضرى ولقيضضه بدعضضة صضضاحب علضضى سضضلم ومضضن ، الكضضبر الفضضزع

.  محمد على أنزل بما استخف فقد ، يسر بما واستقبله
بنحضضوه عساكر ابن ورواه ، : موضوع والصنعاني ، الجوزي ابن قال

.  بشيءا منها يصح ل بألفاظ وروى ،
بضضدين فعليكم ، الهواءا واختلف ، الزمان آخر كان : إذا  _ حديث94

.  والنساءا البادية
ًا عمر ابن عن حبان ابن رواه : يصح : ل الجوزي ابن وقال ، مرفوع

،حضضدث كضضذلك وشضضيخه ، بشضضيءا ليس ، الحارثي الحارث ابن محمد
عبضضد بضضن عمر قول من هذا يعرف . وإنما موضوعة بنسخة أبيه عن

.  العزيز
في وقال ، ماجة ابن رجال من الحارث بن : محمد الللىءا في قال

، : موضضوع الصضنعاني وقضال ، عجضائبه مضن الحضديث : هذا الميزان
.  للفظ بهذا له أصل : ل المقاصد في وقال
.  العجائز بدين : عليكم بلفظ وروى

.  أصل على له نقف : لم طاهر ابن قال
، والخريضضن الوليضضن اللضضه وجمضضع القيامة يوما كان : إذا  _ حديث95

ًا لقدمه وجد من فالسعيد : العضرش تحضضت مضن مناد فينادى ، موضع
. الجنة فليدخل ، نفسه وألزمه ، ذنبه من ربه برأ من أل

وهضضو ، فرقضضد بضضن جسر بن جعفر آفته ، موضوع وهو ، العقيلي رواه
.  مذهبه على فوضعه ، قدري

ًا : بعثت  _ حديث96 ًا داعي ، شضضيءا الهضضدى مضضن إلى وليس ، ومبلغ
ًا إبليس وجعل .  شيءا الضللة من إليه وليس ، مزين
ليضضس ، الهيثضضم بضضن الرحمضضن عبضضد بضضن : خالضضد وقضضال ، العقيلي رواه

.  أصل له يعرف ول ، محفوظ غير وحديثه بالنقل بمعروف
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هضضذا مضضن قلضضبي : فضضي وقضضال ، عضضدي ابضضن : أخرجه الللىءا في قال
، ل أما حضضرب بضضن سضضماك من خالد : سمع أدري ول ، شيءا الحديث

عنضضه مرسضضل الحضضديث وكضضأن ، الخرسضضاني هو هذا خالد أن أشك ول
، والنسضضائي داود أبضضو لضضه : روى الخراسضضاني . وخالد . انتهى سماك
فضضي : فليضضس وحينئذ ، به بأس : ل حاتم أبو . وقال معين ابن ووثقه

 .  )772(  الرسال إل الحديث
بينهمضا فقضضضى ، القدر في وعمر ، بكر أبو تمارى : أنه  _ حديث97

ونفعضضه وضره وشره خيره ، بإثباته وسلم وآله عليه الله صلى النبي
.  ومره وحلوه ،

دجضضال : هو معين ابن فيه قال ، زكريا بن : يحيى . آفته موضوع هو
.  الللىءا صاحب ذكرها طرقا وله ، المة هذه
.  بالقدر التكذيب وأصلها إل زندقة كانت : ما  _ حديث98

ًا هريرةا أبي عن مسنده في الحارث رواه عضضن عضضدي وابن ، مرفوع
ًا سعد بن سهل .  كنيز بن : بحر آفته ، موضوع وهو ، مرفوع
.  ذكرها ،ثم شواهد : له الللىءا في قال
بغيضضر اليمضضان على يتكلمون قوما ، المرجئة الله : لعن  _ حديث99

.  علم
عمضضل ،فضضإن بفريضضة ليسضضت والحضضج والزكضضاةا الصلةا : إن فيقولون
.  شيءا عليه فليس يعمل لم وإن ، فحسن

ًا عباس ابن عن عدي ابن رواه .  : وضاع إسناده وفي ، مرفوع
.  بيقين موضوع : إنه الميزان في وقال
، والقدريضضضة ، : العصضضضبية ثلث فضضضي أمضضضتي : هلك  _ حضضضديث100

. ثبت غير عن والرواية
ًا عباس ابن عن العقيلي رواه بضضه والمتهضضم ، موضضضوع وهو ، مرفوع
.  سمعان ابن

، والخضضوارج ، والروافضضض ، والقدريضضة ، : المرجئضضة  _ حضضديث101
ًا الله فيلقون ، التوحيد ربع منهم يسلب فضي مخلضدين خالضدين كفار

.  النار
ًا أنس عن حبان ابن رواه : إسضضناده وفضضي ، موضضضوع وهضضو ، مرفوعضض

.  يضع دجال وهو ، رزين بن يحيى بن محمد
.  شاءا متى ، يبكي عينيه بملك : المنافق  _ حديث102

.  التوراةا في ورد لكنه ، يثبت لم
.  اليهود فليلعن صدقة عنده يكن لم : من  _ حديث103

.  يصح ول
.  فاقتلوه برأيه الدنيا في قال : من  _ حديث104
.  الملطي إسحاقا : وضعه الوجيز في قال

. به أقر بما بجحوده إل أحد يكفر : ل  _ حديث105
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.  النبوةا كلما من أظنه : ما . قلت : ضعيف المختصر في قال 
.  العقرب في والقمر تسافروا : ل  _ حديث106
.  : موضوع الصنعاني قال

.  البصل تنس فل تزودت : إذا علي : يا  _ حديث107
.  بحت : كذب المقاصد في قال

.  ارتجاجه عند البحر أحدكم يركبن : ل  _ حديث108
.  : موضوع الصنعاني قال

، رتضضع وبهضضائم ، ركضضع ومشضضايخ ، رضضضع صضضبيان : لضضول  _ حديث109
ًا العذاب عليكم لصببت .  المختصر في . ذكره صب

ًا ] آدما [ ابن على الله يكتب : ل  _ حديث110 إذا ، سنة أربعين ذنب
ًا كان ) .  سنة أربعين وبلغ أشده بلغ إذا : ( حتى تل ثم ، مسلم
.  موضوع هو

اللضضه ابتله ، اللضضه عضضن العضضراض القلضضب ألضضف : إذا  _ حضضديث111
.  الصالحين في بالوقيعة

.  له أصل ل
.  لبره الله على أقسم لو من الله عباد من : إن  _ حديث112
 .  )773(  : موضوع القزويني قال

.  الرحمة تنزل الصالحين ذكر : عند  _ حديث113
مضضن هضضو ،وإنمضضا المرفوع في له أصل : ل حجر وابن ، العراقي قال
. عيينة ابن قول
ًا الله أحب : إذا  _ حديث114 : قيضضل ، اقتناه ابتله وإذا ، ابتله عبد

. مال ول أهل له يترك : لم قال ؟ اقتناه وما
، الوضع إلى ينسب : من إسناده وفي ، ألفاظ وله ، الطبراني رواه
.  شواهد وله

.  الوجوه صفر : احذروا  _ حديث115
من يكن لم . فإن وزاد ، رفعه ، عباس ابن عن ، المقاصد في رواه
.  غل من فإنه ، سهر أو ، علة

ًا أنس عن مثله رووى يقضضف لم : إنه حجر ابن . قال سند بل مرفوع
.  نعيم أبو : أسنده السخاوي . قال سند على له

إلضضى قرنضضه  تحضضتى مضضن فإنه ، الزرقا والشقر : إياك  _ حديث116
.  وغدر وخديعة مكر قدمه
.  يسنده ولم ، عمر ابن عن الديلمي ابن ذكره
ًا الخصيان في الله علم : لو  _ حديث117 أصضضلبهم من لخرج خير
فأجبهم.  فيهم خير ل أن علم ولكن ، الله توحد ذرية

، باطل فهو ، قدح أو مدح من المعنى هذا في ورد ما وكذا ، يصح ل
وتقضضوى ، خصضضي . زهضضد بهضضم اللضضه يعبأ ل : أربعة الشافعي قال لكن

.  صبي وعباد ، امرأةا وأمانة ، جندي

276



                     الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

بعضضد يبقضضي ل ، وسلم وآله عليه الله صلى النبي : أن  _ حديث118
.  سنة ألف القيامة يوما إلى وفاته
.  له أصل ل : باطل النووي قال

_ أي تضضبير فإنهضضا ، الزمضضان آخر في الفتنة تكرهوا : ل  _ حديث119
.  _ المنافقين تهلك
.  مردود باطل : إنه حجر وابن ، بطال ابن قال

ويصضضبحون ، يضضبيتون الزمضضان آخضضر فضضي قضضوما : يكضضون  _ حديث120
.  وخنازير قردةا
.  : موضوع القزويني قال

السضضواد بهضضذا يخضضضبون الزمان آخر في قوما : يكون  _ حديث121
. الجنة رائحة يجدون ل ، الحماما كحواصل

.  وغيرهما داود وأبو ، أحمد أخرجه . وقد : موضوع القزويني قال
ًا اللضضه يبعضضث سنة مائة رأس : عند  _ حديث122 طيبضضة بضضاردةا ريحضض

.  مؤمن كل روح تقبض
بطضضرقا روى صضضحيح : بضضل . وقيضضل الوجضضود كضضذبه . قضضد : باطل قيل

.  صحاح
ظضضن بكضضذبه قطضضع ومن ، الساعة قرب التي المائة هي المائة وهذه

.  الهجرةا من الولى المائة أنها
أخرجضضه وقضضد ، الضضضعف بعض : فيه عدي ابن .قال الوجيز في وقال

.  الذهبي وأقره ، وصححه المستدرك في الحاكم
ًا بعضضضهم ينضضافق زمضضان النضضاس على :ليأتين  _ حديث123 ل ، بعضضض
.  بيته حلس كان من إل يسلم

. بالكذب : متهم إسناده في
الفتنضضة مخافضضة أرض إلضضى أرض مضضن بضضدينه فضضر : من  _ حديث124
ًا الله عند كتب ، ودينه نفسه على عضضز اللضضه قبضه مات . فإذا صديق
ًا وجل .  شهيد
.  : وضاع إسناده في

 حاجة فيه لله مولود المائة بعد يولد : ل  _ حديث125
.  ذلك بعد ولد الئمة من وكثير . كيف بصحيح : ليس أحمد قال

.  ومائة وعشرين خمس سنة الدنيا ] زينة : [ ترفع  _ حديث126
.  موضوع هو

.  مريم بن عيسى إل مهدي :ل  _ حديث127
  )774(  : موضوع الصنعاني قال

أهل فيسأله ، جهينة من رجل الجنة يدخل من : آخر  _ حديث128
جهينضضة : عنضضد . فيقولضضون : ل فيقضضول ؟ يعضضذب أحد بقي . هل الجنة
.  اليقين الخبر
.  باطل الحديث : هذا الذيل في قال
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يجعضضل أن ربضضه سأل وسلم وآله عليه الله صلى : أنه  _ حديث129
إليضضه اللضضه ،فضضأوحى غيره مساويهم على يطلع ،لئل إليه أمته حساب

إلضضى حسضضابهم أجعضل ل ، منضضك أرحضم وأنضضا ، عبضضادي وهم ، أمتك هم
.  غيري

: إسضضناده فضضي ، الضضذيل فضضي . وقضضال يوجضضد : لضضم المختصضضر في قال
.  كذاب أيوب بن محمد
.  أمتي من للجبابرةا : شفاعتي  _ حديث130
.  بالوضع مشهور ، مأمون إسناده : في المختصر في قال

فضضي بعضضضكم شضضفعاءا فضضإنكم ، الصضضدقاءا مضضن : أكضضثر  _ حديث131
.  بعض

.  بثقة وليس ، النضر بن : محمد إسناده في
مضضؤمن لكضضل . فإن المؤمنين من المعارف من : أكثروا حديث وكذا

,  القيامة يوما الله عند شفاعة
.  كذاب وهو ، : أصرما إسناده قال

، وقفضضه الله فيطول ، الله يدي بين ليقف العبد : إن  حديث– 132
اليضضوما ارحمنضضي رب : يضضا . فيقضضول شديد كرب ذلك من يصيبه حتى

ًا رحمت : فهل فيقول كضضان ولضضو هضضات ؟ فأرحمضضك أجلضضي مضضن شضضيئ
ًا المضضة هضضذه سضضلف مضضن مضضضى ومضضن ، الصضضحابة . فكضضان عصضضفرو
.  فيعتقونها العصافير يتبايعون

: وقضضال الحضضديث منكضضر زيد بن : طلحة إسناده في ، الذيل في قال
.  يضع : كان أحمد
.  له مغفور فهو له يغفر الله إن علم : من  _ حديث133
.  الطايكاني : اختلقه الذيل في قال

الله يسوقا سوطا رحمته فضل من جهنم الله : خلق  _ حديث134
.  الجنة إلى عباده به

يوجد.  : لم المختصر في قال
فضضي يسأل وسلم وآله عليه الله صلى النبي زال : ما  _ حديث135
( وإن اليضضة هضضذه عليضضك أنضضزل . وقضضد ترضى : أما له قيل حتى أمته
) .  ظلمهم على للناس مغفرةا لذو ربك
.  .انتهى يوجد : لم المختصر في قال

الكتاب انتهى هنا وإلى

 
بالترتيب الحواشي
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الرحأيم      الرحأمن الله بسم
( يحمل حديث في جاءا لما الموافق وهو ، المطبوعة في هكذا.1

( ص المغيث فتح ) راجع ...... الخ عدوله خلف من العلم هذا
) ( الفاكين الصل في ووقع  ) ،125

. بياض ترك ) ثم الحاديث ( القرآن المطبوعة في.2
ووقع ،  وغيرها5/288 بغداد وتاريخ واللسان الميزان في هكذا.3

) . (موسى الصلين في
ووقع ، وغيرها الللىءا في كما العاص بن عمرو بن الله عبد هو.4

) . ( عمر الصلين في
، به بأس ل عمرو ابن عن وسنده موقوف حال كل على الخبر.5

. فواه هريرةا أبي عن أما
إلى الدارقطني سند ساقا   ثم3 / 2  الللىءا في هو كذا.6

: وكذا قال ( ثم ) قال جابر عن الحضرمي بكير بن ( محمد
سنن في والذي ، عجيب تخليط ) وهذا القاسم رواه

القاسم نا الحضرمي بكير بن  (..... محمد10ص الدارقطني
كذا .....، جابر عن المنكدر بن محمد عن العمري الله عبد ابن

، نفسه القاسم إلى الطريق هذه .....) فرجعت القاسم رواه
. ومائتين عشرين سنة بعد توفي بكير بن ومحمد

( عمرو الصل في ووقع ، الصواب وهو المطبوعة في هكذا.7
) . عمرو أبي بن

127 / 3 الميزان لسان راجع ، أنس عن الخبر إسناد في يعني.8
.

طريق  من395 / 3 البيهقي سنن في وهو ، رافع أبي عن هو.9
أبي بن سعيد ( ثنا المقرئ يزيد بن الله عبد الرحمن عبد أبي

اللخمي رباح بن علي عن شريك بن شرحبيل حدثني أيوب
عليه الله صلى الله رسول أن يحدث رافع أبا : سمعت قال

بلفظ الللىءا في ) ونقل مرةا ( أربعين ...) وفيه وسلم
) مرةا  ( أربعين82 / 8 العمال كنز ) وفي كبيرةا ( أربعين
عن آخر وجه  من354 / 1 المستدرك في الحاكم وأخرجه
) رافع أبي عن اللخمي رباح بن (.....علي سنده وفي المقرئ

الحاكم . وقال المستدرك تلخيص في مرةا) ومثله أربعين وفيه
كنز في . ونقل الذهبي ) وأقره مسلم شرط على (صحيح
كبيرةا ( أربعين بلفظ للطبراني والكبير المستدرك عن العمال
 لكنه21 / 3 الزوائد مجمع في كما الطبراني لفظ هذا ) وكأن

أبا أن على ) بنوا الصحيح رجال ( رجاله وقال المتن في قصر
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سماع في ينظر لكن المتبادر، وهو الصحابي القبطي هو رافع
. منه رباح بن علي

(تنجس الذيل في والذي ، تحريف وهو ، الصلين في وقع كذا.10
بن داود به المتهم ترجمة في ) وكذا القلف بول من الرض

. واللسان الميزان من ، الغازي الجرجاني سليمان
طريق من ، الوسط في الطبراني هذا من بقريب أخرجه.11

، رواد أبي بن العزيز عبد عن ، الكرماني إبراهيم بن حسان
) وعبد مخطىءا ( صدوقا وحسان ، عمر إبن عن ، نافع عن

ض والخبر ، التقريب في ) كما وهم ربما عابد ( صدوقا العزيز
. منكر ض أرى فيما

للسيوطي الذيل في وتاليه والحديث ، علوان بن الحسين هو.12
. الفتنى طاهر ابن من أولى إليه فالنسبة ،
قال ) وإنما منكر الحديث : هذا الميزان في ( قال الذيل في.13

 .292/ 98 / 1 الميزان لسان في حجر ابن ذلك
عبد بن عنبسة سنده وفي ، الديلمي عن الذيل في الخبر.14

وعنبسة ، تالف وكلهما ، زاذان ابن محمد عن ، الرحمن
. الحديث يضع كان أتلفهما

. أولى إليه فالنسبة ، الميزان في ترجمته انظر.15
ًا وهذا.16 بن الله عبد سنده وفي ، الديلمي عن الذيل في أيض

ترجمته ، بالستاذ الملقب الحارثي البخاري يعقوب بن محمد
وقفت وقد ، بالوضع مرمى  وهو348 / 3  الميزان لسان في
حنيفة أبي كوصية ، وضعه من بأنها أجزما أشياءا على له

ريب ل وأشياءا ، حنيفة أبي مع الوزاعي ومناظرةا ، للسمتي
ًا يسمي ولكنه ، وضعها في تلك يصنع ثم ، يعرفون ل شيوخ

ونعوذ ، وعلم معرفة له كانت وقد ، عنهم بها ويحدث ، البليا
. ينفع ل علم من بالله

ًا هذا.17 غير رواه أعلم : ل عدي ابن ( قال وفيه ، الذيل في أيض
) والذي باطل : بل الذهبي وقال ، منكر وهو ، فائد ابن عمرو

...... عدي ابن ( قال واللسان الميزان من عمرو ترجمة في
يدل الحاديث هذه في المؤلف ) وصنيع باطل بل منكر وهو
. الميزان استقرأ ول ، الذيل على يقف لم أنه

) . ( عليها الصل في.18
 .2/13 الللىءا من.19
. فراجعهما واللسان الميزان في ) كما ( غفل بل.20
  .7 / 2 الللىءا من.21
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الصلين في . ووقع واللسان والميزان الللىءا في هكذا.22
) . ( خبيثا

منها هذا وليس ، إسحاقا ابن لمغازي روايته في : وثقوه زياد.23
طريق من ثبت ما مسلم له أخرج ، غيرها في ضعف وفيه ،

عبد عن أخرجه الجهاد في حديث فعنده البخاري أما ، غيره
في أخرجه . وقد أنس عن حميد عن كلهما ، زياد وعن العلى
عن مسلم وأخرجه ، حميد عن طلحة بن محمد عن أحد غزوةا
وتردد ، هذا : إنه قيل ، البخاري سند في وزياد ، أنس عن ثابت
 .16 / 6 الفتح في حجر ابن فيه

الله عبد عن الطبراني وخبر ، جحيفة أبو صحابيه الول الخبر.24
محمد سنده وفي ، آخر ولفظه ، كلما صحبته وفي ، يزيد بن
ًا الحفظ سيءا وهو ، ليلى أبي بن الرحمن عبد بن على جد

. صدقه
كما السند في غلط وقع )  وكذلك المغرب ( إل قوله المنكر.25

: يأتي
. ) خطأ الله عبد بن ( حبان الصلين في.26
اختلط لكنه.27
مغفل بن الله عبد عن ، بريدةا ابن عن الثقات يرويه الحديث.28

ًا ابن عن هذا حيان ) فرواه صلةا أذانين كل ( بين مرفوع
ًا أبيه عن بريدةا ) وراجع المغرب ( إل ، فيه وزاد ، مرفوع

 .8 / 2 الللىءا
) . ركعتين المغرب صلةا قبل ( صلوا الصحيح لفظ.29
) يصح ( ل وكلمة ، المقاصد في السخاوي يليه والذي ذكره.30

في بالسنة عالم يرتاب فل هذا . فأما قوةا له فيما تقال إنما
: له فقلت ، قصة وحكى ، الهند في رجل فيه ونازعني ، بطلنه

عندهم تجد الصناما عباد وسل ، بالتجربة يثبت ل الدين إن
. وامرأته مسعود ابن قصة وذكرت ، كثيرةا تجارب

فيه بسند ، المتصوفة بعض أورده هذا : أن المقاصد في.31
يقتصر هذا : أفمثل أقول ، الخضر عن ، انقطاعه مع مجاهيل

) ؟ يصح ( ل كلمة على فيه
أقمت وإذا فترسل أذنت ( إذا وأوله ، الترمذي عند الحديث.32

) . .. الخ واجعل فاحدر
، الحبير تلخيص راجع ، ضعيف حال كل على وهو ، غيره رواه وقد
في الجملة ) وهذه تروني حتى تقوموا ( ول آخره في نعم

. الصحيح
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ابن أخذه ومنه ، الذيل في السيوطي ) هو ( موضوع القائل.33
ابن  قال200 / 6 الميزان لسان في والخبر الفتنى طاهر
) . ( باطل حجر

. الذيل من.34
. الذيل من وتاليه وهذا.35
في ذلك ) ونقل الوضع بينة قصة  ( هي108 / 1 اللسان في.36

. الذيل
، جماعة بين مشترك السم : فهذا راشد بن عمر أما.37

له أخرج الذي ، اليمامى شجرةا بن راشد بن عمر أشهرهم
الخبر هذا حبان ابن : أخرج ترجمته وفي ، ماجة وابن الترمذي

فمن الجوزي ابن ذلك على وجرى ، الللىءا من يظهر كما ،
بن  عمر الخبر راوي وإنما ، وهم ذلك أن لي . ويظهر بعده

عن راشد بن عمر عن الخبر أن وذلك ، المدني الجاري راشد
كما ، الجارى هو ذئب أبي ابن عن يروي والذي ، ذئب أبي ابن
في فهو ، اليمامى : أما والتهذيب حاتم أبي ابن كتاب في

تالف وكلهما ، الجارى شيوخ طبقة في أي ذئب أبي ابن طبقة
. موضوعة وزور كذب أحاديثه ، أتلفهما والجارى ،
سنن ففي ، هريرةا أبي وعن جابر عن الخبر : رواية وأما

ذكره . وكذلك واه سنده   وكلهما161ص الدارقطني
ًا واه وسنده ، قوله من علي عن الدارقطني رواه لكن ، أيض

عن ، حيان بن سعيد أبيه عن ، التميمي حيان أبي عن جماعة
، كذلك وليس ، علي عن صحيح أنه بعضهم وزعم ، قوله من علي
، عدمه الظاهر بل ، لعلي حيان بن سعيد إدراك يتحقق لم فإنه
/1 / 2 التاريخ من سعيد ترجمة في البخاري ذلك إلى أشار وقد

بن والحارث شريحا ( سمع قال ) ثم علي ( عن أول  قال423
إل يوثقه ولم ، ابنه إل عنه يروي ل : فسعيد ذلك ) ومع سويد

استقرأت وقد ، معروفة حبان ابن وقاعدةا ، حبان وابن العجلي
ًا . حبان ابن من نحو أنه لي فبان ، العجلي توثيق من كثير

، فيه متكلم ، الليث كاتب صالح بن الله عبد سنده في.38
لم ومعبد ، عائشة عن أبيه عن معبد بن زهرةا طريق وهومن

في ذكره حبان ابن أن إل ، أحد يوثقه ولم ، إبنه إل عنه يرو
يصلي ( ..... كان عائشة عن ولفظه ، عادته على الثقات
في تصلي إنك الله رسول : يا له فقلت البيت من دنا حيثما

. البول ذكر فيه .... ) ليس الحائض فيه تمر الذي المكان
ضعف سندها في.39
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بن : يعقوب راويه ترجمة  في14/287 بغداد تاريخ في هو.40
ًا هذا يعقوب في الخطيب يقل ولم الدعاءا إسحاقا قد ل ، شيئ

، أعرفه لم وشيخه ، الحديث هذا له أورد أنه غير ، ثناءا حاول
. بالعنعنة أنس عن قتادةا طريق من وهو

بن هلل عن ، الفزاري معاوية بن ( مروان طريق من هو.41
ًا أبيه عن أوس بن شداد بن يعلي عن الرملي ميمون ) مرفوع

، هنا لذلك أثر ول ، الشيوخ أسماءا يدلس كان ، ثقة ومروان ،
ًا (كان المدلسين طبقات في حجر بن قال لكن مشهور

ًا الشيوخ يدلس وكان ، بالتدليس الدارقطني وصفه ، أيض
النسائي ) وقال ( ثقة معين ابن يحيى : قال ) . وهلل بذلك

، بالقوي (ليس حاتم أبو ) وقال يحيى قاله بأس به ( ليس
قوله على التقريب في حجر ابن حديثه) فاقتصر يكتب

) الله شاءا إن ثقة ( كان سعد ابن قال ) . ويعلي ( صدوقا
(صدوقا) والله التقريب وفي ، الثقات في حبان ابن وذكره

 أعلم
) إلخ ض هم : إذا ( حديث في ، أحاديث بعد سيأتي.42
. مجهولون فيه بسند ، الديملي عن الذيل في ذكره.43
، دجال ، النصاري زياد بن الله عبد بن محمد اسمه.44

: وله الميزان في . قال الهيثم بن هامة خبر وهوصاحب
حياءا بقلة ( رواه قال ثم الخبر هذا ...... ) ذكر منها طامات

من الذيل في ً) والخبر مرفوعا أنس عن الطويل حميد عن
أنس عن دينار بن مالك عن الخبيث هذا عن الديملي طريق

ًا . التهذيب في ترجمة وله ، مرفوع
كتابي في فيه الكلما بسطت . وقد اختلف وفيه آخر بلفظ.45

)  قضية عشرةا سبع في ، الحنيفة مع ( البحث
. حاله الذهبي وبين ، الحاكم يصححه لم.46
، وغيره البخاري وتابعه ، أحمد عن أوجه من تكذيبه ثبت.47

ًا وكذبه ابن عن خيثمة أبي ابن . وقال وغيره داود أبو أيض
الذين الرواةا في معين ابن ) وعادةا عنه كتبت وقد ( ثقة معين

أحاديثه من جملة منه يسمع الشيخ هيئة أعجبته إذا أنه أدركهم
وقد ، فوثقه شأنه ذلك أن ظن مستقيمة أحاديث رأى فإذا ،

ًا يخلط ممن أحدهم يكون . فقد ويخافونه يتقونه كانو عمد
عنه بعد ولما ، مستقيمة بأحاديث معبن ابن استقبل ولكنه
وثقه من الرواةا من معين ابن أدركه ممن وجدنا فإذا ، خلط
ًا فيه طعنوا أو الكثرون وكذبه معين ابن ًا طعن . شديد
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معين ابن توثيق يزيده فإنما ، الضرب هذا من أنه فالظاهر
. يعتمد كان أنه على لدللته ، وهنا

ًا أما : فيمن وهي ، منه الولى الجملة أي.48 كارهون له وهم قوم
ًا الثانية ذكر بعضها وفي ، . أيض
) خطأ ( فرح الصلين في وقع.49
الللىءا في فالذي ، عنه رواه من ندري ل الخبر هذا لكن.50

عبيد أبي ) وبين فروخ بن الله عبد عن الغريب في عبيد ( أبو
.  أكثر أو ثلثة فروخ وابن

وهب البختري أبو وفيه ، أعرفهم لم جماعة فيه ، هالك سنده.51
. الحديث بوضع المشهورين أحد ، وهب بن

ًا سنده.52 عن ، المبارك بن الحسين طريق وهومن ، ذاهب أيض
الللىءا في وقع كذا ، عروةا بن هشاما عن عياش بن إسماعيل

، الميزان لسان في ترجمة له ، المبارك بن الحسن وأراه ،
السند ) . وفي منكرةا ومتون بأسانيد ( حدث عدي بن قال

. غيره
ولعله له أصل ل منكر ( هذا الحديث هذا في حبان ابن وقال.53

) عليه أدخل
. ) خطأ ( اليعمري الصلين في وقع.54
ومن يعرف ل من سندها في متابعة الللىءا في له ذكر.55

، واه وسنده قوله من عباس ابن عن شاهدا , ثم فيه تكلموا
يقال... الخ : كان قال عاصم أبي سمرةا عن آخر ثم
 التي الحديث وانظر ، قوله من البصري الحسن عن وآخر

. ) خطأ ( صدقة الصلين في.56
والثاني ، ضعيف وسنده : جابر عن أحدهما شاهدان هما إنما.57

. أعرفه لم من سنده وفي علي بن الحسن : عن
إنما ، وهم وهو الميزان في وقع وكذا ، الللىءا في وقع كذا.58

حاتم أبي ابن كتاب في هكذا ) ، (صالح زرعة أبو قال
(غلب حبان ابن ) وقال بثقة ( ليس النسائي وقال ، والتهذيب

ًا بالشيءا يأتي فكان الحفظ عن فغفل الصلح عليه ) . توهم
أن تقتضي مواضع في يطلقها عدي بن رأيت الكلمة هذه.59

لنه ، منها ) وهذا الكذب يتعمد ل أنه ( أرجو مقصوده يكون
عليها يتابع لم وعامتها يوسف أحاديث ساقا أن بعد قالها

. الصلين من سقط.60
.  الصلين من سقط.61
. حجر ابن عن نقل.62
. الورقاءا أبي الرحمن عبد بن فائد طريق من.63
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. الللىءا من.64
: حديثه أحمد أبو الحاكم . وقال التهذيب من فائد ترجمة في.65

. وقال والدارقطني والعقيلي الساجي وضعفه ، بالقائم ليس
: . ( أقول موضوعة أحاديث أوفى أبي ابن عن : روى الحاكم
، المستدرك صاحب الله عبد أبو هو الثاني الحاكم أن الظاهر

لجمع أحمد أبا المراد كان ولو ، الطلقا عند المراد هو لنه
في الحاكم غفل فقد ، قلت كما هذا كان فإذا ، كلمتيه

أبو قال ، هالك ففائد حال كل وعلى ، شديدةا المستدركغفلة
أوفى أبي ابن عن ....... وأحاديثه الحديث : ( ذاهب حاتم

ً لها ترى تكاد ل بواطيل عامة أن رجلًحلف أن .... ولو أصل
) . يحنث لم كذب حديثه

 .25ض2/24 الللىءا راجع نفسه فائد عن بل.66
. نسخة أنس عن له ، هالك وعباد ، والللىءا المطبوعة من.67

كثير فيه ) والكلما موضوعة (كلها حبان ابن قال
تهذيب في هذا كثير . وترجمة والللىءا المطبوعة من.68

من السماع ادعوا الذين الدجالين أحد ) وهو8/417( التهذيب
، أنس من سمع أنه : ( زعم الحاكم قال بدهر، موته بعد أنس

السند ) . وفي موضوعة أنها القلب يشهد أحاديث عنه وروى
بأنه وصفه وآخر ، هو من يدري ل ومن ، بالوضع رمى من إليه

. الحديث منكر
) ) . ( فقط ( حسن الللىءا في.69
عن سلما بن الله عبد بن يوسف عن بسندين المسند في هو.70

. قال البرساني بكر بن محمد  عن6/442 أحدهما الدرداءا أبي
يحيى : حدثنا قال ، التميمي المرئي محمد أبا يعني ض ( ميمون

: جزما هذا محمد أبو ) ميمون الخ يوسف عن كثير أبي بن
، المرئي موسى بن يوسف  أنه2/102 الكنى في الدولبي

عن روى محمد أبو (ميمون قال غيره حاتم أبي ابن وجعله
عن ذكر ) ثم البرساني بكر بن محمد عنه ) روى ( بياض
محمد أبو : ميمون معين بن ليحيى ( قلت الدارمي عثمان

الميزان ) وفي أعرفه : ل فقال البرساني؟ عنه يروى شيخ
عن عدي ابن عن اللسان في ) وذكر المرئي أهو ( ليعرف

: فعلي عدي ابن ( قال قال ثم ، عنه تقدما ما الدارمي عثمان
ً يكون هذا موسى بن ميمون ترجمة في يذكروا ) ولم مجهول
السند في والذي ، كثير أبي بن يحيى عن يروي أنه ول له كنية

ًا كان هذا أن ) . يقتضي محمد أبا ( يعني فالله بالكنية معروف
أبي بن ويحيى ، ضعف فيه صدوقا موسى بن . وميمون أعلم
 . وفي6/45 المسند في . والثاني بالتدليس مشهور كثير

285



                     الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

كثير عن سهل أبي بن صدقة عن أنه وصوابه ، تخليط النسخة
في البخاري إليه وأشار ، يوسف عن الفضل أبي يسار بن

لم ، معروفان هذا وكثير . وصدقة التاريخ من صدقة ترجمة
، الثقات في ذكرهما حبان ابن أن إل ، بتوثيقهما يصرح

سهل أبو ( صدقة له يقال آخر الرواةا وفي ، معروفة وقاعدته
عن فيها فإن ينكر، ما الثانية الرواية . وفي معين ابن ) وثقة
: ( فقلت قال ، قدومه سبب عن سأله الدرداءا أبا : أن يوسف

أن مع ، سلما ابن الله عبد والدي وبين بينك كان ما صلة إل ل
. مدةا الدرداءا أبي بعد عاش سلما بن الله عبد

فيما ليس المختصر الدرداءا أبي وحديث ، حالهما علمت قد.71
. بالمنكر أرى

 وبعضه1/316 المستدرك من وأكملته الصلين من سقط.72
. الللىءا في

ليضاح والمستدرك الللىءا من (عن) وغيرتها الصلين في.73
. الشكال

جنيدب بن الحسن بن أحمد عن الترمذي أخرجه الحديث.74
طريق من الحاكم وأخرجه ، الوليد عن سليمان عن الحافظ
عن سليمان عن العبدي إبراهيم بن ومحمد الدارمي عثمان
( فقد المستدرك تلخيص في الذهبي قال كما فهو ، الوليد
ًا سليمان به حدث عن النقاش عن الدارقطني )  وأخرجه قطع

بن الوليد ثنا عمار ابن هشاما ( ثنا العطار محمد بن الفضل
) فذكره عباس ابن عن عطاءا عن جريج ابن عن مسلم

إسحاقا بن الحسين ( ثنا الطبراني . وأخرج هالك والنقاش
ثنا القرشي إبراهيم بن محمد ثنا عمار بن هشاما ثنا التستري

ابن . ذكره ) فذكره عباس ابن عن عكرمة عن صالح أبو
إسحاقا صالح وأبو ، مجروح إبراهيم بن ( محمد وقال الجوزي

قد عمار بن هشاما : أن هذا من ) فتحصل متروك نجيح بن
الوليد عن روايته . فأما التالف السناد بهذا لكن الخبر، روى
. سليمان عن تثبت وإنما هشاما عن تثبت فلم جريج ابن عن
منكر حديث ( هذا المستدرك تلخيص في الذهبيي قال وقد
ًا ليكون أخاف ، شاذ ، سنده جودةا والله حيرني وقد ، موضوع

فلعل . يعني التسوية يدلس الوليد : بأن الجوزي ابن وأعله
فأسقط ، وعكرمة عطاءا عن رجل عن رواه إنما جريج ابن

من البلية فتكون ، وعكرمة عطاءا عن وجعله الرجل الوليد
الميزان في سليمان ترجمة في الذهبي . وذكر الرجل ذاك
الناس أروى ولكنه ، الحديث مستقيم (صدوقا حاتم أبي قول
ً أن لو حد في عندي وكان ، والمجهولين الضعفاءا عن رجل
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ًالم له وضع ً الذهبي عنه ) فدافع ليميزه وكان يفهم حديث . أول
منكر حديث سنده نظافة مع (هو فقال الحديث هذا ذكر ثم

ًا له شبه سليمان . فلعل أعلم والله شيءا منه نفسي في ، جد
ً أن : ( لو حاتم أبو قال كما عليه وأدخل ًا له وضع رجل لم حديث

) . يفهم
إل ، الكتاب صحيح : كان سفيان بن يعقوب ( قال التهذيب وفي

أصول أن ) يعني النقل فمن شيءا فيه وقع فإن ، يحول كان أنه
أجزاءا في يكتبها أحاديث منها ينتقي كان ولكنه صحيحة كانت كتبه

فيقع التحويل عند خطأ له يقع فقد ، الجزاءا تلك عن يحدث ثم ،
هذا بلية وأحسب ، به فيحدث خطأ الجزءا في الحاديث بعض
( ثنا فيه آخر خبر سليمان أصل في كان كأنه ، ذاك من الخبر
جريج ابن إلى آخر بسند الخبر هذا ) وعنده جريج ابن ثنا الوليد

الثاني سند إلى الول الخبر سند من النقل عند نظره فانتقل
ًا له اتفق إنما هذا وكأن ، السند ذاك على الخبر هذا فتركب أخير

منه حاتم وأبي زرعة وأبي كالبخاري الثبات الحفاظ يسمع فلم
. الصل ليراجع لنبه أحدهم سمعه ولو ، الجزءا ذاك
) . ( ذلك الصلين في ووقع الللىءا في هكذا.75
سنة المتوفى البغدادي والخطيب ، الصلين في وقع كذا.76

الصلح ابن الصلةا لهذه المنتصر وإنما بالقصة له شأن  ل463
 .643 سنة المتوفى

 .660 ستة المتوفى.77
على ول عليه أقف ولم ، مشهور وكتابه معروف رزين.78

كشف صاحب ذكر فيما سماه أنه غير فيه وشرطه طريقته
، والصحيحان : الموطأ (هي الستة الصحاح : تجريد الظنون
والترمذي) . والنسائي، ، داود أبي وسنن

يلتزما لم رزينا : أن كثير لبن الصول جامع خطبة من ويظهر
فيها هو الذي الحاديث يسوقا بل ، الكتب تلك إلى الحاديث نسبة
النسبة مغفل الترمذي كجامع منها واحد في الذي والحديث ، كلها
أنه إل ، الحديث في كتابه من يستفاد : ل هذا فعلى ، منها كل في
ول فيها ليست أحاديث : زاد ذلك ومع ، بعضها أو الكتب تلك في
خطبة في ينتبه لم ذلك ومع هكذا الواقع كان فإذا منها واحد في

ذلك ومع ، أساءا فقد ، الزيادات هذه على خاتمته أو كتابه
الكتب تلك من الصحيحين غير أحاديث فإن ، سهل فالخطب

ًا كلها ليست الزيادات تلك في أوهم وإن ض رزين فصنيع ، صحاح
. وأحسب ولحسن صحيح أنه يوهم فلم الكتب تلك بعض في أنها

أحاديث فإنها ، بأسانيده له وقعت كانت زادها التي الحاديث
مختصر فإنه ، الرغائب صلةا : حديث ومنها ، الجملة في معروفة
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بن الله عبد بن علي به حدث المتقدما والخبر ، المتقدما الخبر
ًا جهضم بن  وكان414 سنة . المتوفى جهضم ، مكة لحرما شيخ
ًا ، بمكة  وكان535 سنة وفاته فإن رزين بعده وجاءا ، به وإمام

يكن ولم ، جهضم ابن إلى بسنده الحديث له وقع أنه فالظاهر
في يذكر لم ورزين ، الحديث حال يعرف فلم النقد اهل من رزين

ذكر عندما الذهبي . وذكره عليه استدرك فيما ول الميزان
ترجمة في وذلك ، الحفاظ تذكرةا  في535 سنة المتوفين
...... مؤلف رزين الحسن أبو ( والمحدث قال التميمي إسماعيل

) ذر أبي وابن الطبري عن وسمع بمكة . جاور الصحاح جامع
) بالحرما المالكية ( إماما فقال الثمين العقد في الفاسي وذكره
ًا ذكر أنه السلفي عن ونقل نازل لكنه عالم ( شيخ فقال رزين

الديباج في ترجمة  وله525 سنة توفي أنه ) وذكر السناد
(جمع كتابه أن الديباج وصاحب الفاسي  وذكر118 ص المذهب

سنة بمكة توفي الديباج ) وفي والموطأ الخمسة الصحاح بين فيه
ابن . وأما وخمسمائة وثلثين : خمس وقيل وعشرين، خمس
هذا حديثه ذكر وفيها ، واللسان الميزان في ترجمة فله جهضم

أبي ثنا ، البصري سعيد بن محمد بن علي عن . رواه به تفرد وأنه
ًا أنس عن حميد عن الصنعاني هو الله عبيد بن خلف ثنا ، مرفوع

، المديني موسى أبو ذكره كما ، يعرفون ل حميد وبين بينه ومن
على الحديث هذا في الحمل يكون وقد ، النماطي البركات وأبو

شيرويه فيه قال وقد ، جهضم ابن فيخلص المجهولين هؤلءا بعض
ًا ثقة (كان ًا صدوق ًا عالم ) المعرفة حسن المعاملة حسن زاهد
( لقد السلما تاريخ في الذهبي قال السرار، بهجة مؤلف لكنه
ببطلنها القلب يشهد السرار، بهجة كتاب في بمصائب أتى

 .4/238 الميزان لسان ......) راجع
أحد أحد الله هو ( وقل الللىءا في ووقع الصلين في كذا.79

) . عشر
ًا عمر ابن  ( .... عن2/31 الللىءا لفظ.80 ليلة قرأ : من مرفوع

ركعة مائة في أحد الله هو : قل مرةا ألف شعبان من النصف
. ( ..........

كل على وهو ، أمرها لي يتبين لم متابعة الللىءا في ذكر.81
ًا منكر حال ًا سند . ومتن

143ص الحبير تلخيص وفي ) خطأ ( القدر الصلين في وقع.82
) . مكحول على موقوف أنه ( الصحيح قال الدارقطني أن

عبد بن سعد رواه ، قديد بن يزيد بن إبراهيم سنده في.83
سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن الوزاعي عن عنه الحميد
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ًا هريرةا أبي عن التاريخ في هذا إبراهيم البخاري . ذكر مرفوع
أصل ل ( هذا البخاري قال . ثم الحديث هذا  . وذكر1/1/336

وأن ، الحديث هذا ذكر الميزان من إبراهيم ترجمة ) وفي له
) وفي الوزاعي عن السناد بهذا منكر : (هذا قال عدي ابن

وهم حديثه ( في وقال إبراهيم ذكر العقيلي : أن اللسان
الحديث هذا الجوزي ابن وذكر ، الحديث هذا ساقا ) ثم وغلط

(ليس إبراهيم في قال وأنه ، الزدي عن الموضوعات في
...... ) فذكر منها مناكير الوزاعي عن روى ، بشيءا حديثه

الللىءا في السيوطي ) تعقبه له أصل ( ل قال ثم الحديث هذا
الميزان لسان في حجر ابن الحافظ : قال ( قلت  بقوله2/24

ذكر . ) ثم انتهى الثقات في حبان ابن ذكره هذا : إبراهيم
عبارةا بقية أن  مع3/465 الحياءا شارح صنع وكذا الشواهد
من حديثه ) يعتبر الثقات في حبان ابن (يعني فقال] اللسان

: ( ل عدي ابن قال ) قد ( قلت : كذا سعيد رواية غير
أخرج ، عنه الراوي الجبار عبد ابن وسعيد ، غيره له يحضرني

منه) فالفة الكذب يروي : إنه أحمد أبو قال وقد ، ماجة ابن له
عبارةا حكاية في قال وكذلك الجبار، عبد بن سعيد قال كذا

عبد بن ( سعد المطبوع الميزان في الذي أن مع ، الميزان
ابن له روى الذي . فإن نفسه حجر ابن من ) والتغيير الحميد

الجبار عبد بن سعيد هو الحاكم أحمد أبو فيه وتكلم وحده ماجه
أحمد أبو ( قال  وفيها4/53 التهذيب في ترجمته ، الزبيدي
جعفر ابن الحميد عبد بن سعد ) فأما بالكذب يرمي الحاكم
التهذيب في وترجمته ، ماجه وابن والنسائي الترمذي له فروى

ابن عن فيها وإنما ، شيءا أحمد أبي عن فيها  وليس3/477
فحش وممن المشاهير عن المناكير يروي ممن ( كان حبان
أبي ابن (قال به) و الحتجاج عن التنكب حسن حتى وهمه
الوزاعي عن روى الثغر، يسكن (كان إبراهيم ترجمة في حاتم

الظن على جعفر) والغالب بن الحميد عبد بن سعد عنه روى ،
سعد الرجل هذا عن روى وإنما ، وهم اللسان في وقع ما أن
حبان ابن أن بان فقد حال كل وعلى جعفر، بن الحميد عبد بن

الحديث هذا في الحمل يرى لنه ، الثقات في إبراهيم ذكر إنما
. عنه الراوي على

. الحياءا شارح حكاه وكذا  ض2/283 الزوائد مجمع من.84
صفوان عمروعن بن بكر عن أيوب بن يحيى طريق من هو.85

وفيه الوجه هذا من الشعب في البيهقي أخرجه وقد ض سليم بن
في ) كذا هريرةا أبي عن سلمة أبي عن : حسبته بكر ( قال
أبي عن : حسنه بكر ( قال الللىءا في ووقع ، الحياءا شرح
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( صفوان وقع أما هكذا عنده وقع أدري فل البزار هريرةا) فأما
الحياءا شرح ) وفي هريرةا أبي عن سلمة أبي عن سليم بن

على لكان بكر شك ولول حسن حديث ( وهو حجر ابن عن
في له وليس أحد يوثقه لم : بكر ) أقول الصحيح شرط

من البخاري أخرجه وقد ، ( متابعة واحد حديث إل البخاري
( ص الفتح مقدمة في نفسه حجر ابن قال ) كذا أخرى طريق
ذر أبي وهوحديث واحد حديث إل مسلم عند له  ) وليس391

إنك ذر، أبا يا قال ؟ تستعملني أل ، الله : يارسول ( قلت
بكر عن فروايته آخر، وجه من مسلم أخرجه ) ثم الخ ض ضعيف

من يعلم كما ، غيره مسلم عند له : وليس المتابعة معنى في
كيف نظر، حديثه تحسين ففي ، الصحيحين رجال بين الجمع

الغافقي هو ، أيوب بن يحيى عنه الراوي أن مع فيه؟ شك وقد
. الفتح مقدمة في ترجمته راجع ،
بن عثمان عن الوزاعي عن مسلم بن الوليد طريق من هو.86

: ( والوليد قال وسلم عليه الله صلى النبي أن سودةا أبي
بعضهم وثقة ، : تابعي سودةا أبي بن وعثمان ، التسوية مدلس

على ) والخبر حاله ( ليعرف فقال القطان ابن ذلك يقنع ولم ،
( عن رواه يونس بن عيسى أن الللىءا وفي ، مرسل هذا

، .... ) فذكره يقال : كان قال سودةا أبي ابن عثمان عن رجل
يذكرن لم المؤمنين أمهات أن أصله من الخبر في يريب ومما
ًا أعلم والله وسلم، عليه الله صلى النبي فعل من ذلك من شيئ

.
هذا اسم : أن ماكول ابن وحقق ، حبان ابن عن حكى كذا.87

ّبا الرجل ) . ( أ
 .2/37 الللىءا راجع.88
. (عبيد) خطأ الصلين في وقع.89
ترجمة في واللسان الميزان في ومثله ، الذيل في هكذا.90

البيت ( وزكاةا الصلين في ووقع ، النهرواني ، عثمان بن أحمد
) . ضيافة

عن فلفل بن المختار عن يوسف أبي عن عبيد بن بشر رواه.91
ابن قال وبشر ، يعرف ل يوسف : أبو الجوزي ابن ( قال أنس
القاضي هو يوسف ( أبو الللىءا في ) قال الحديث منكر عدي

في .......استدرك عبيد بن .... وبشر حنيفة أبي صاحب
، هالك : بشر . أقول الثقات في ذكره حبان ابن بأن اللسان

معروف حبان وابن ، الميزان لسان في ترجمته راجع
وأبو عمر بن سليمان ورواه ) ، ( الثقات كتابه في بالتسامح

ابن الصقر ورواه ض وضاع وسليمان المختار، عن النخعي داود
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ابن ذكره والصقر المختار، عن ادريس ابن عن الرحمن عبد
أنه أبيه قول أحدهما في وذكر وسقر، صقر بابي في حاتم ابي

: ل، فقال فيه؟ تكلمو . هل أباه سأل أنه الخر وفي ، صدوقا
وذكر ، أبيه من أكذب الصقر : أن مطين الحافظ بقول وعقبه
أنس عن فلفل بن المختار عن إدريس ابن عن الصقر رواية

ًا . عثمان ثم عمر ثم بكر لبي بالخلفة التبشير في مرفوع
) ومن موضوع (كذب المديني ابن فيه قال الحديث وهذا

أبي بن العلى عبد رواه هذا الخلفة حديث أن الغريب
إدريس ابن عن الصقر ورواه ، فلفل بن المختار عن المساور

ًا العلى عبد ) رواه بالصدقة ( باكروا وحديثنا المختار، عن ايض
وعبد المختار، عن إدريس ابن عن الصقر ورواه المختار، عن

في فأدخلت مغفل كان الصقر أن . فالظاهر كذاب العلى
ذلك فرواها. وكان العلى عبد بليا بعض إدريس ابن عن كتابه

كذبه ذلك . وبسبب منه وسمع حاتم أبو به اجتمع أن بعد
ذلك وكل جزرةا، محمد بن وصالح شيبة أبي بن بكر وأبو مطين

كما فيه يتكلمو لم أنهم ذكر أنه بدليل ، به حاتم أبي اجتماع بعد
مر

علي بن عمر بن محمد بن الله عبد بن عيسى طريق من هو.92
تالف وعيسى ، علي عن جده عن  أبيه عن طالب أبي بن

. منها عدةا وستأتي ، المنكرات آبائه عن يروي
. الدجالين أحد زيدل بن العلءا بها جاءا التي هي.93
) من ( الديملي الللىءا في والذي ، الصلين في وقع كذا.94

عن الماما حفص عن العسكري الضرير غياث ابن أحمد طريق
وحفص ، أجده لم أحمد ) أقول عباس ابن عن عمرو بن طلحة

ابن يدرك ولم ، متروك الحضرمي عمرو بن وطلحة ، ضعيف
. عباس

. كما هالك وهو ، الجاري راشد بن عمر طريق من رواه.95
ومن ضعيف : من غيره السند وفي ،22ص  التعليق في تقدما

. أعرفه ل
المطبوعة في ) ووقع الشعب ( في وزاد ، الللىءا من.96

. ولذا لذا الصل في ) وليس ( الحاكم
. الللىءا من.97
يتابع ل منكرات أحاديثه ، الحاطبي يحيى بن هارون سند في.98

ًا وفيه عليها، . ليعرف من أيض
. ) خطأ حبان ابن ( عن الصلين في ووقع ، الرازي هو.99
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، حبان وابن ، والدارقطني ، والعقيلي ، السجي ضعفه - لكن100
حاتم أبي وقول ، الحديث هذا وأنكروا ، والبيهقي ، عدي وابن

فإن ، والحاكم العجلي توثيق وكذا الغفلة عنه ) ليدفع ( صدوقا
) عند ( صدوقا كلمة تفيده مما أكثر لتفيد ) عندهما ( ثقة كلمة

. ذلك دون بل ، غيرهما
. ) خطأ عمر ( ابن الصلين في  -101
. المتروكين أحد فيها  -102
أيضا. الملك عبد بن الله عبد طريق من -103
ً الموطأ في هو -104 حديث المقاصد راجع ، مرسل

) . الخ ، حق ( للسائل
. والميزان ، والتهذيب ، الخطيب وتاريخ ، الللىءا من -105
محمد بن يعقوب ترجمة في الخطيب أورده الحديث -106

، ..... صدوقا ( يعقوب قال معين ابن عن وروى ، الزهري
عن عروةا بن هشاما عن حدث ، حدث عمن ليبالي ولكن

لم ( من قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عائشة عن أبيه
أن ) يريد الخ ض كذب هذا ، اليهود فليلعن صدقة عنده يكن

بعضهم عن فحدث ، والمتروكين الضعفاءا عن يحدث يعقوب
وفي الميزان وفي ، الباطل الخبر بهذا عروةا بن هشاما عن

بن هشاما عن يروي : إنه قال من ( أخطأ يعقوب ترجمة
: مات ) أقول هشاما بعد إل ولد كأنه ول ، يلحقه لم ، عروةا
،180 سنة بعد ماتوا يعقوب شيوخ  وعامة145 سنة هشاما
زاذان بن محمد بن الله عبد عن الخبر هذا روى يعقوب وكأن

) . هشاما عن ، أبيه عن
عن أبيه عن زاذان بن محمد بن الله عبد طريق من -107

. هالكان وأبوه هذا الله وعبد ، هشاما
أبي عن ، والق بن جندل طريق من العقيلي رواه -108

أبي بن داود عن السدي الرحمن عبد عن الواسطي مالك
الرحمن عبد العقيلي ) جهل سعيد أبي عن نقرةا أبي عن هند

عن يروى الخبر أن اللسان في حجر ابن وذكر ، السدي
فلعل ، به داود عن الكذاب الصغر السدي مروان ابن محمد

كلمة ) فسقطت الرحمن عبد ( أبو مروان بن محمد كنية
دلس مالك أبو يكون : وقد ) أقول العقيلي سند ) من ( أبو

ًا وجندل ، متروك الحديث منكر هذا مالك أبا فإن ، إسمه أيض
يسق ولم ، للسدي متابعين الللىءا في وذكر ، ضعف فيه

. ضعفاءا وكلهم ، أسانيدهم
. واه سنده-109
. هالك عمرو بن طلحة سنده في -110
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، خشناما بن عيسى ، الضعفاءا من غيره السند في و -111
. عمار بن ومنصور

، السانيد ليضبط كان أنه إل ، الصدقا إلى نسبوه -112
أعرفهما لم عنه والراوي . وشيخه لذا ذا حديث يجعل فكان

.
ذكر عند الللىءا في قال وإنما ، الصلين في وقع كذا -113

الحديث هذا غير ) يعني الترمذي له ( روى سلما بن مصعب
.
بن الله ( .... عبد ولفظه عباس ابن حديث من أي -114

الله ) عبد إلخ رفعه رواه ، عباس ابن عن مجاهد عن العواما
8/195 الزوائد مجمع في كما حوشب بن خراش ابن هو

) ، غيره وضعفه ، أخطأ : ربما وقال حبان ابن ( وثقه وقال
. ترجمته . راجع هالك هو : بل أقول

ًا تالف المجبر بن الرحمن عبد بن محمد سنده في -115 جد
.
أخرجه ) ، الللىءا في والذي ، الصلين في وقع كذا -116

من وفيه سنده بعض .... ) وساقا الطيوريات في السلفي
. اعرفه لم

كران بن سليمان عن رواه ، فوقه ممن فالبلءا توبع قد -117
يعتد ل من عليه أثنى وإن متروك وعمر ، صهبان بن عمر عن

. نظر فيه وسليمان ، بثنائه
وهما ، خراش عن العدوي سعيد أبي عن رواه -118

ًا وضاعان من فرواه الموضع هذا في الجوزي ابن وزاد ، أيض
) بالوضع حبان ابن ( اتهمه وقال سلمة بن سليمان طريق
ًا له أن السيوطي وذكر عساكر، ابن تاريخ في أخرى طريق
. سقوطه على يدل وذلك ، سندها يسق ولم

وقد ، النوفلي الملك عبد عن يزيد عن الغفاري رواه -119
، هالك . وهو يزيد على فالحمل يزيد عن الغفاري غير رواه

من مادته فإن ، خالف إذا سعد ابن بتوثيق اعتداد ول
شريح بن الرحمن عبد تراجم في حجر ابن قاله كما الواقدي
، الفتح مقدمة من الجمحي عمر بن ونافع دثار، بن ومحارب
ض يحيى ابنه عنه رواه آخر سند وللنوفلي ، به ليعتد والواقدي
جده عن أبيه عن خصيفة ابن يزيد عن ض منه وهوقريب

ًا جده ول الرواه في خصيفة بن يزيد والد وليعرف ، مرفوع
وفي ، الوسط في الطبراني عند . والخبر الصحابة في

عطاءا طريق من الوسط في أخرجه الطبراني أن الللىءا
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المذكور عمرو بن طلحة سنده : في . أقول هريرةا أبي عن
أحمد عن ذكره ثم ، هالك وهو ، الحديث هذا على الكلما أول
بن الحجاج عن زياد بن هشاما بن عباد بن عباد عن منيع بن

ًا أبيه عن يزيد ليس متروك المقداما أبو هو وهشاما ، مرفوع
. ولأبوه الحجاج وليعرف ، بشيءا

ذكر ، المليكي بكر أبي بن الرحمن عبد هو المتروك -120
( عن طريقه من  الخبر157  و1/1/51 التاريخ في البخاري

ًا عائشة عن أبيها عن جبرةا إمرأته عن وذكره ، ) مرفوع
سباع بن ثابت بن محمد بنت جبرةا عن عياش بن إسماعيل

أخرجه البيهقي أن السيوطي وذكر ، عائشة عن أبيها عن
عبد بن خالد طريق ( ومن ، الوجه هذا من الشعب في

عبد بن الله عبد : ورواه قال ، جبرةا عن المخزومي الرحمن
من وخالد ، تالفان الله وعبد : خالد أقول ، جبرةا عن العزيز
في كما يدلس وإسماعيل ، عياش بن إسماعيل شيوخ

من سمعه إنما يكون أن فأخشى ،12 ص المدلسين طبقات
ًا الحفظ سيءا ذلك مع وهو ، فدلسه جبرةا عن خالد في جد
خبر وفي ، شامية غير  وجبرةا ، الشاميين أحاديث غير

. محمد ابنه إمرأةا أنها جاءا وقد ، إمرأته جبرةا : أن المليكي
محمد بنت ( خيرةا الميزان لسان من المعجمة الخاءا باب آخر وفي

بن إسماعيل وعنها ، عنها الله رضي عائشة عن أبيها عن سباع بن
بجيم ض جبرةا إسمها في والصحيح ، هذه ) وهي تعرف ل عياش

ذكره وأبوها ، سبق كما سباع بن ثابت بن محمد بنت وهي ض موحدةا
. حاله معرفة في ليكفي وذلك ، الثقات في حبان ابن

أبي وعن ، طالب أبي بن علي عن روي الخبر أن  السيوطي وذكر
أبي ابن أن وذكر ، أرى فيما لسقوطهما سنديهما يسق ولم بكرةا
ً التابعين من نفر عن أخرجه شيبة ثم ، السانيد يسق ولم ، مرسل
أولع : وإنما قال ) كذا صحيح حسن معتقدي في الحديث ( وهذا قال

تكون ، حاجاتهم إلى به التوسل إلى لحتياجهم الخبر بهذا الناس
الخبر هذا فيروي الجملة في الوجه جميل رجل إلى الحاجة لحدهم
الحاجة قضاءا على للمسئول بواعث عدةا ذالك وفي ، حاجته ويسأله

هنا وفيما ، عنهم لروايته غيرهم ونشط ، الكذابون به عني ثم فمن ،
غير اثنين وعن ، معروفين الصحابة من ثمانية عن له روايتهم

. المستعان والله ، رأيت كما الطرقا وتعددت ، معروفين
حابس عن حرب بن علي عن رواه الخرائطي أن الللىءا - في121

ًا عمر عن عطاءا عن جريج ابن عن محمود بن : أقول ، مرفوع
لم وعطاءا ، هالك أنه يدل هذا وخبره ، أجده لم محمود بن حابس
وفي ، طالب أبي بن علي إلى بسنده الخلعي عن وذكره عمر، يدرك
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) الرحمن عبد بن الله عبد بن ( أحمد وفيهم ، أعرفه لم من السند
تالف الفرياناني الرحمن عبد أبو الله عبد بن أحمد طبقته وفي

( قال ، مجهول فهو يكنه لم فإن ،1/194 الميزان لسان في ترجمته
. كذابا فيه ، زور شاهد : هو ) أقول شاهد وله

بن مغيرةا المطرف : أبو هو وثالث ، بضعفهما صرح -  اثنان122
( وله الللىءا في قال ثم ، مظلم اليه والسند أجده لم المطرف

. هالك الخبائري سلمة بن سليمان : فيه زور شاهد ) أقول شاهد
ما سليمان عن ( يروي قال يونس بن بيوسف حبان ابن -  أعله123
: ذكره ) . قلت الدارقطني ( وثقه الجوزي بن . قال حديثه من ليس

ًا وآخر ، الحديث هذا . وذكر الميزان في الذهبي قول ذكر ثم ، منكر
ول بثقة ليس الخبرين هذين مثل يروي من ( بل قال ثم الجوزي ابن

. الخر الحديث استنكر النسائي : أن اللسان ) وفي مأمون
بابن المعروف ، العباس بن محمد وهو ، الحديث منكر -  يعني124

. به ليعبأ متأخر النحوي
. الللىءا - من125
ضعيف لهيعة ) وابن عشانة أبي عن لهيعة ( ابن طريق - هومن126

. أعرفه لم من إليه السند . وفي ومدلس ،
ثنا شبيب بن سلمة ثنا البصري علي بن ( الحسن طريق - من127

أبي ]حدثني أبان بن الحكم بن إبراهيم : ثنا [ صوابه وأبان الحكم
العدوي سعيد أبو : كأنه ) . الحسن عباس ابن ( عن عكرمة عن

. تالف . وإبراهيم الوضاع
عمر ابن ( عن الصل في ووقع ، والللىءا المطبوعة في - كذا128

منكر ، جعفر أبي بن الحسن وفيه ، أعرفه لم من سنده ) وفي
. ضعيف جدعان بن زيد بن وعلي ، الحديث

] دينار بن الحسن [ويسمى واصل بن ( الحسن طريق من - هو129
] : هصان [ صوابه حسان عن ، العدوي الرحمن عبد بن السود عن
فل ، معهم والحجة ، الئمة من جماعة كذبه ) . الحسن كاهن بن

يكن لم ولكن ، الكذب أهل من عندي ( ماهو الفلس بقول اعتداد
) وشيخه إلخ خير إل أعلم ( ل المبارك ابن قول ) ول بالحافظ
. الحال مجهول وهصان ، مجهول

بيان بن ولصالح ، ) خطأ ( سنان والللىءا الصلين في - وقع130
9/310 بغداد تاريخ في ترجمة وله ، واللسان الميزان في ترجمة
. واللسان الميزان في ترجمته في مذكور آخر وخبر الخبر هذا وفيها
رواية بدلها وذكر ، حميد بن عبد رواية الللىءا في يذكر - لم131

عن ، مدلس شيعي وهو ، غراب ابن علي طريق من وهي ماجه ابن
. ضعيف وهو ، زيد بن علي عن ، مجهول وهو ، مرزوقا بن زهير
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عبد بن محمد بن الله عبد وفيه ، أعرفهم لم جماعة سنده - في132
العزيز عبد فيه ( تكلم الميزان لسان في قال ، ذكوان بن الغفار

عبد بن الله عبد ثنا عياش بن إسماعيل طريق من وهو ، الكتاني
) وإسماعيل مالك بن أنس سمعت المكي الحسين أبي بن الرحمن

حسين ابي لبن نذكر ولم ، الشاميين غبر عن روايته في مخلط
. رآه أحسبه ول أنس عن رواية
فلخصته نحوه أو ، الحاجزين مابين الصلين من سقط - أحسبه133

طويلة مدةا بعد ادعوا الذين الدجالين أحمد  ودينار2/46 الللىءا من
. منه سمعوا أنهم أنس وفاةا من

السند وفي ، بشئ الرواية في ليس عابد ، السبخي فرقد - هو134
ًا ًا وفيه ، يتلقن ضعيف ، زياد أبي بن يزيد أيض ، أعرفه لم من أيض
هذا من إل نكتبه ولم ، فرقد حديث من ( غريب نعيم أبو قال وقد

) . الوجه
. مضى كما - روياه135
. هريرةا أبي - عن136
من ) وهو منكر السناد بهذا هو البيهقي ( قال الللىءا في - زاد137

التميمي خالد بن مخلد بن الله عبد عن السلما عبد بن محمد طريق
. يوثقا لم وأبوه الله وعبد ، كذاب السلما عبد بن محمد ، أبيه عن

. جابر حديث - من138
. ) خطأ الرحمن ( عبد الصلين - في139
ابن وعن ، عمر بن الله عبد عن طرقا من الللىءا في - أورده140

، كلها وهنها وبين ، هريرةا أبي وعن ، طريقين من جابر وعن ، عباس
عباس ابن عن أخرجه الطبراني أن ذكر ثم ، اختلف ألفاظها وفي
، كبيرةا أربعين له الله غفر مأمنه يبلغه حتى أعمى قاد ( من بلفظ
يحيى ابن عمر سنده وفي ، عليه ) وسكت النار توجب كبائر وأربع
. ضعيف زيد بن وعلي ، الحديث يسرقا اليلي
. منه ولبد الصلين من - سقط141
. ) خطأ ( العقدةا الصلين في - وقع142
.  الللىءا - من143
حبان ) وابن ( ثقة فقال الحاكم وغفل كثير، فيه - والكلما144

عن عنه فروى ، الخبر هذا في سعيد خلط وقد ، الثقات في فذكره
عن عنه وروى هريرةا أبي عن العرج عن النصاري سعيد بن يحيى
، عائشة عن أبيه عن التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد عن يحيى
من ترجمته في كما ، عائشة عن عروةا عن يحيى : عن عنه وروى

. التهذيب تهذيب
طريق من البخلءا كتاب في أخرجه الخطيب أن الجوزي ابن وذكر
عن القومسي الواحد عبد بن غريب عن القاضي يحيى بن خلف
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ابن قال ثم ، عائشة عن المسيب ابن عن النصاري سعيد بن يحيى
قال ، مجهولن ] وغريب خطأ ض خالد الللىءا ) [ في ( خلف الجوزي

الواحد عبد ابن عنبسة للخطيب البخلءا كتاب في ( الذي الللىءا في
حجر وابن الذهبي وتبعه ، الجوزي ابن علي تصحف : فقد ) أقول
) (القومسي وكلمة ، لغريب ترجمة واللسان الميزان في فعقدا

ثقة معروف القرشي الواحد عبد بن وعنبسة ، القرشي عن محرفة
حاتم أبو ذمه ، الري قاضي يحيى بن خلف عنه الراوي من والبلءا ،

ًا كان الحديث (متروك وقال وهو ، بحديثه ول ، به يشتغل ل كذاب
ًا : سيرا الشعر لنفسه قال الذي . خلف
سكت . وأخرى بتوهينها صرح أوجه من الللىءا في - ذكره145
تالف وهو ، الجراح بن رواد سندها في الولى  ، روايتان وهي ، عنها

. كذبوه ، الرقي الميموني وهو زياد، بن محمد سندها في والثانية ،
هشاما بن مسلمة بن : سعيد هو ، ) خطأ ( سلمة الصلين - في146

) هشاما بن أمية بن مسلمة ( ابن ويقال ، مروان بن الملك عبد بن
بين المؤلف خلط نظر) وقد فيه ، الحديث (منكر البخاري قال

عن سعيد بن يحيى عن ، وسعيد تليد طريق من الولى ، روايتين
قال ، عائشة عن وقاص بن علقمة عن التيمي إبراهيم بن محمد

أبيه عن جعفر عن : سعيد ) والثاينة ضعيفان ، وسعيد ( تليد البيهقي
عن جعفر عن : سعيد ثالثة وثم ، : ضعيف البيهقي قال ، جده عن
.  جابر عن أبيه

وهو ض النحوي إبراهيم بن إسحاقا فيه بسند سعيد أبي - وعن147
وإسحاقا ، الواسطي مسلمة بن محمد عن ض المؤدب الواسطي

. ضعيف مسلمة بن ومحمد ، كذاب
: عبد السند ففي ، دونه ممن هنا البلءا وإنما ، ثقة هو - بل148

أبي بن إسماعيل بن إبراهيم عن ، تالف وهو ، عمران بن العزيز
. ضعيف وهو ، حبيبة
كذاب وهو ، الشدقا بن يعلى رواية من فإنه ، ساقطة - بل149

، وسلم عليه الله صلى النبي عن جراد بن الله عبد عمه عن ، مغفل
ولم ، الحديث ذاهب ، ( واه البخاري فيه قال هذا جراد بن الله وعبد
آخر، جراد بن الله عبد الصحابة في : إن قيل ) وقد حديثه يثبت
عساكر ابن  عن1/156 الللىءا وفي ، والللىءا ، الصابة انظر

بن زكريا بن أحمد عن قصير بسند ، المعنى هذا في طويل حديث
عن الطويل حميد ( ثنا قال الكندي قيس بن الشعث ابن محمد
الرواةا في والمعروف ، النسخة في وقع ..... ) كذا مالك بن أنس
) الكندي قيس بن الشعث بن محمد بن دويد بن زكريا أحمد ( أبو

له ، القدماءا عن ويحدث    ،260 سنة بعد بالشاما يدور كان دجال
عن حميد عن حديثان الللىءا وفي ، واللسان الميزان في ترجمة
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2/19 فيها والثاني ، الشيخين فضل  في1/159 فيها الول ، أنس
73 ص الذيل في وله ، الضحى صلةا على المداومة فضل في

في عباس ابن عن شقيق عن حميد عن الثوري سفيان عن حديث
. أباه البن خلف أما تحريف هنا أوقع أدري . فل معاوية فضل
عن ، تالف وهو ، الدارسي الله عبيد بن بشر طريق من - هو150

الطبراني . وقال العمش عن ، أجده ولم ، العتكي حميد بن محمد
. بشر به ) تفر حميد ابن محمد إل العمش عن يروه (لم

هو محمد كان إن ، الوزاعي كثير بن محمد طريق من - هو151
ًا لين فهو الصنعاني الثقفي وإن ، اختلط أنه وذكروا الغلط كثير جد

. متروك فهو الشامي الفهري هو كان
، الرواية في بشيءا وليس ، المصري النون ذي طريق من - هو152

عقبة بن محمد تابعه أنه نعيم أبي عن وذكر ، دونه فيمن وينظر
.  البيهقي عن اللسان في كما مجهول . وهو المكي

الرحمن عبد بن أحمد واسمه جحدر، طريق من - كلهم153
الللىءا ) وفي إلخ ض الوزاعي ثنا بقية (ثنا قال هالك وهو الكفرتوثي

محمد ثنا الكلبي عيسى بن أحمد الحريش أبي عن الشيخ أبو ( رواه
أبل ولأدري ، الحريش أبا أجد ) ولم به بقية ثنا الحمصي عوف بن

( عن بقية عن يصح وقد بواسطة أما عنه الشيخ أبو رواه واسطة
) الوزاعي ثنا ( بقية فأما أحد كل عن يدلس بقية ) فإن الوزاعي
. واهيين آخرين وجهين الللىءا في . وذكر فهيهات

رواته : أن المطبوعة المقاصد في وليس ، الصلين في - كذا154
. السجزي سعيد بن محمد بن أحمد طريق من أنه ذكر بل ، ثقات
. هالك وهو

 بقوله203 ص الذيل في السيوطي نقله الذي الفصل في - هو155
الحاديث : من تيمية ابن الدين تقي الحافظ الماما : قال ( فصل

..... ) . الموضوعة
عن يرويها نسخة له ، الطائي عامر بن أحمد بن الله عبد - هو156
. آبائه عن الرضا علي عن أبيه

، آخره في  بزيادةا8/192 الزوائد مجمع في الهيثمي - ذكره157
وهو ، قال ) كذا جيد وإسناده الوسط في الطبراني ( رواه وقال

طريق من للهيثمي المسندين زوائد في البحرين مجمع كتاب في
كتاب في : وجدت قال بشر بن الحسن : ثنا الخلل خالد بن أحمد

( فذكره عباس ابن عن عطاءا عن رواد أبي بن العزيز عبد ثنا أبي
ًا سلم بن بشر إل العزيز عبد عن يروه : لم قال ) ثم بزياده مرفوع
) ( بخطه يقل لم : أنه الول أمران )  وفيه ابنه به تفرد البجلي
( منكر حاتم أبو قال بل ، يوثق لم مسلم بن بشر : أن الثاني

) .   الحديث
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عن ، راشد بن وهب طريق من : إنه وقال المقاصد في - ذكره158
ًا واه سند وهذا ، أنس عن فرقد ًا المعنى كان . وإن جد .  صحيح
 .193  و8/191 الزوائد مجمع - راجع159
الصدقة من خير عفاف في مرتين ( الفرض المقاصد - في160
 .230  ض3/229 العمال كنز في ) ونحوه مرةا

عن . رواه هالك وهو ، العمى داود أبي نفيع طريق من - هو161
. بريدةا
عن بريدةا بن سليمان طريق  من2/29 المستدرك في - وهو162
يخرج . لم البخاري . لن البخاري شرط على هو وليس ، أبيه

ًا يذكر لم أنه وذكر ؛ لسليمان في الحديث . ولفظ أبيه من سماع
المسند في أحمد عند للفظه مخالف ذلك مع وهو آخر، المستدرك

. النساخ من الخطأ بعض  وأحسب360  ض5
. منقطع ذلك مع وهو ، أجده لم من سنده - في163
. ريب بل موضوع وهو ، مظلم - سنده164
ًا ( ورواه الول عقيب السيوطي - قال165 ... أنس عن أبان أيض
رواية الثاني بعد . وذكر بليا إليه السند : وفي ) أقول متروك وأبان

خزيمة ابن وقال ، أخرجه خزيمة ابن : أن وذكر جرير، لخبر البيهقي
بن ( جرير البيهقي ) وقال شيءا أيوب بن جرير من القلب ( وفي
النجار ابن عن السيوطي ذكر ) ثم النقل أهل عند ضعيف أيوب

أبي عن نافع عن العباس حدثنا ، بسطاما بن الهياج إلى بسنده
) فذكره وسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه الغفاري شريك
. شريك أبا ول شيخه أعرف ولم تالف والهياج

. الربيع أبي خلف عن أسد بن حمزةا بن عمرو طريق من - هو166
... الربيع أبو  ] ( خلف177/ 1/              2[   البخاري تاريخ وفي
حمزةا بن عمرو منه . سمع متين الدين . وهذا رمضان فضل في

) حديثه على همرو ] ليتابع [ البخاري الله عبد أبو . قال القيسي
) . ( ضعيف الدارقطني وقال عمرو، في العقيلي قال وكذا
ابن من يسمع لم والضحاك ، عباس ابن عن الضحاك عن - هو167

. عباس
. ضعيف - وسنده168
) الكابر عن الصاغر رواية في ( غريب الللىءا في - الذي169
عن واقد بن حسين عن ( العمش السند من وقع من وقع أنه وذلك

: . هذا حسين من أكبر ) والعمش أمامة أبي عن غالب أبي
. والغلط بالوهم موصوفان كلهما غالب وأبو وحسين

، البخاري قال كما الحديث منكر عمرو، بن ناشب سنده - في170
حجر ابن قال الخبر، هذا وفيها الميزان لسان في ترجمته وترى
) . منكرةا زيادات ( فيه
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. نفسه الضحاك خبر - هو171
أنس عن وغيره الذيل في والنهي ، الصلين في وقع - كذا172

ًا السماءا ( مطرت ، البرد هذا من : ناولني طلحة أبو لي فقال ، برد
. أنس ل ، طلحة أبو ...) فالكل صائم وهو يأكل فجعل فناولته

بن داود عن رواه ، المصيصي الحسين بن الله عبد أبو - هو173
أخرجه . وقد أنس عن زيد بن علي عن الوارث عبد عن معاذ

الوارث عبد عن آخر وجه  من2/347 الثار مشكل في الطحاوي
: أنس ( قال الخر في زيادةا المصيصي رواية في أن إل نحوه بسنده

بن بعلي الطحاوي أعله ) ثم إلخ ض سمعته أكن لم إن هاتين الله أصم
منهما كل ، البناني ثابت طريق ومن ، قتادةا طريق من وأخرجه زيد
عليه الله صلى النبي يذكر ولم طلحة أبي فعل . ذكر انس عن

يأكل كان طلحة أبا ( أن ولفظه ، صحيح ثابت إلى والسند وسلم
. التطوع .  في : بركة قال ذلك عن سئل فإذا ، صائم وهو البرد
. المتروك ذاك طريق - من174
سألت ، الحول عاصم عن بيطار، بن إبراهيم رواية من - هو175
. الخ ض الصائم؟ : أيستاك مالك بن أنس
بن بكر طريق من . فإنه هذا يذكر أن حجر بن للحافظ كان - ما176

الرحمن عبد أبي عن ، البتة الرواية في بشيءا ليس عابد وهو خنيس
. الزندقة في المصلوب ، الدجال الكذاب سعيد بن محمد وهو ،

، أنس عن النصاري الوارث عبد على مدارها كلها - الروايات177
. وقال البخاري قاله ، الحديث منكر ، لنس مولى هذا الوارث وعبد
أبي عن : رواه . ومندل الدارقطني وضعفه ، : مجهول معين ابن

ابن (هو قيس طريق من رواه عساكر . وابن الوارث عبد عن هاشم
أبي ) عن فرواها روايته من ليست أحاديث ابنه عليه أدخل الربيع
. هو؟ من : لأدري هذا هاشم . وأبو الوارث عبد عن هاشم
غريب) حديث (هذا صصري ابن قول على الللىءا في - اقتصر178
السند في وفوقه ، كذاب الخالدي الله عبد بن منصور السند وفي

. أعرفهما لم ، رجلن
ًا. وفي كذاب عدي ابن وشيخ ، المحرما محمد - هو179 السند أيض

. حاله يعرف ل من غيرهما
ًا الكلبي طريق - من180 . أيض
) نظر ( وفيه عمران بن موسى بن الحسين طريق من - هو181
( هو الملك عبد بن محمد ) عن ضعف (فيه سيار ابن عامر عن

) . وضاع : كذاب المدني النصاري
( منكر فيه قيل الذي فإن ، الجوزي ابن أوهاما من - هذا182

بن الزبير بن المنذر بن عاصم بن معاوية بن الله عبد ) هو الحديث
وهو ، جمحي أنه على منصوص السند في والذي ، السدي العواما
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ثقة الجمحي غليظ ابي ابن موسى ابن وهو ، معاوية بن الله عبد
عنه الراوي وإما أبيه . إما غيره من الحديث هذا في والبلءا ، عندهم

معمر بنت ابن الرقي المعمري الحصين بن إسحاقا بن إسماعيل
يحدث أبي ( سمعت الله عبد عن الرقي رواه ، الرقي سليمان ابن
: رآني قال ، خلف بن أمية بن غليظ أبي عن جده عن أبيه عن

التاريخ في الخطيب أخرجه  إلخ وسلم عليه الله صلى الله رسول
ثالث وجه من ذكر ثم ، عنه وجهين من إسماعيل ترجمة  في7/296

ًا عنه إسماعيل في الخطيب يذكر ولم ، تخليط فيه وقع ولكن ، أيض
ًا ً ول جرح يذكر ولم ، الحديث هذا بذكر وهنه إلى أشار وإنما ، تعديل

موسى بن معاوية ذكرا وإنما ، اللسان ول الميزان في إسماعيل
) .  الرقي عن ثلثة رواه منكر، حديث ( هذا وفيهما ، الله عبد والد

بن قرةا عن مهدي ابن ثنا ، وكيع بن سفيان عن الحكيم - رواه183
أول ( الصرد قال ، هريرةا أبي عن غليظ أبي بن موسى عن خالد
وأنه ، حاتم وأبو البخاري ذكره وموسى ، موقوف ) وهذا صاما طير
تفرد كان : فإن أقول ، خالد ابن قرةا وعنه ، هريرةا أبي عن روى
أدخله الذي التخليط من يكون أن فأخشى ، وكيع بن سفيان بهذا
، قرةا عن مهدي ابن عن هذا صح وإن ، أعلم والله ، الوراقون عليه

مثل ( والحديث الحيوان حياةا وفي مر، كما فيه تصرف معاوية فكأن
قتلة وضعها الذي الحاديث من : وهو الحاكم قال ، غليظ ، اسمه

) .  عنه الله رضي الحسين
النضر بن الحسين بن الله عبد ( ثنا مهدي ابن طريق من - هو184
، أباه ول أجده لم هذا الله ) وعبد إلخ قيس عن جده عن أبيه عن
عن الرواةا في ذكر مطر، بن الله عبد بن النضر : فلعله جده فأما

بن قيس عن روى الله عبد بن ( النضر ، حاتم أبي ابن وذكر ، قيس
) . عطية بن الحكم عنه روى ، عباد
، الطاحي الزدي وهو ، ذكوان بن : محمد إليه السند - في185
بثقة ليس  النسائي وقال ، حاتم وأبو البخاري قاله ، الحديث منكر

محمد (حدثني شعبة عن الطيالسي داود أبو وقال ، حديثه يكتب ول
شعبة يرو : ولم داود أبو قال . ثم الرجال كخير وكان ، ذكوان بن

يقال آخر عن شعبة روى ) وقد الحديث هذا إل ذكوان بن محمد عن
( كخبر شعبة فقول صاحبنا أراد كان فإن ، ذكوان بن : محمد له

ًا الرجل يكون وقد ، بتوثيق ) ليس الرجال وليس ، نفسه في صالح
بما يشعر واحد حديث على شعبة واقتصار ، الرواية في بشيءا
ذكوان بن ( محمد معين ابن عن منصور بن إسحاقا وقال ، ذكرت
. بل يخبره لم فكأنه هذا أراد كان ) فإن ثقة شعبة عنه روى الذي
ذلك عنده وقوى ، ثقة عن إل يروي ل شغبة أن الغالب على بنى

) . الرجال كخير ( كان شعبة بقول
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.  الللىءا في ليس الحاجزين - مابين186
عن ، كلما وفيه ، الصائغ نافع بن الله عبد . فيه واه - سنده187
ليدري رجل عن ، الخبر بهذا إل ليعرف مينا بن سليمان بن أيوب

من فإنه ساقط وهو ، للطبراني بخبر حجر ابن وقواه ، هو من
الربعي سلمة ابن الله عبد عن الجعفري إسماعيل بن محمد طريق

الصبهاني نعيم أبو وقال ، حاتم أبو قاله الحديث : منكر . والجعفري
. زرعة أبو ذلك . قال متروك الحديث : منكر ) والربعي ( متروك

 الترجمة3/292 اللسان ) راجع الحديث (منكر العقيلي وقال
. واحد لرجل فإنهما والخامسة الرابعة

رواية في الخطيب سند وذكر ، الللىءا في سنده يذكر - لم188
من واحد غير إسناده ( في الخطيب قال مظلم سند وهو ، مالك

، خالد بن هلل المجهولين ) وآخر مالك عن يثبت ول المجهولين
لسان من ترحمته وفي عمر، ابن عن نافع عن مالك عن عنه روى

) باطل ( هذا الميزان
ًا ساقط - سنده189 عن ، الكذاب الكديمي رواية من هو ، جد

إلى ، ثقات رجاله بسند البر عبد إبن رواه ما . وذكر التالف الغفاري
( حدثني الطيالسي الوليد أبي عن ، الحباب ابن الفضل خليفة أبي

أبي ترجمة في حجر ابن قول ) وذكر جابر عن الزبير أبي عن شعبة
ًا منكر الحديث (هذا اللسان من خليفة .... فيه الفة من أدري ما جد

سمعه الحمر ابن .... فلعل خليفة أبي عن فيه الغلط أن والظاهر
) . كتبه احتراقا بعد منه

ًا بعضها يوهن - بل190 . بعض
الللىءا في ونقله ، الجوزي ابن هو ورواية ، السند بذاك - يعني191

.
حبان ابن . قال متروك ، النصاري الصباح أبو الغفور عبد - فيه192
) . الحديث يضع ممن (كان
.  الصلين من - سقط193
هي وإنما ، الترمذي قول من ) ليس كذاب ( والثاني - قوله194

قال (هلل الللىءا في كما ولفظه ، الجوزي ابن قول حكاية
، الحارث عن بعضهم دافع كذاب) وقد . والحارث مجهول الترمذي

في وضعفه حديثه في ل رأيه في كذبه كان : إنما حجر ابن وقال
عن الهمداني إسحاقا أبو ( ثنا هلل يرويه الخبر وهذا ، الحديث
أربعة الحارث من سمع وإنما ، : يدلس إسحاقا ) وأبو الحارث
. منها هذا ليس أحاديث

. ) خطأ سعيد بن ( عمار الصلين في - وقع195
ابن ساقه سند في المغيرةا وقع وإنما ، الصلين في وقع - كذا196

. يعلي أبي حديث عقب الجوزي
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صحيح بسند روى ولكنه ، واهية كلها الخبر أسانيد : أن - حاصله197
. عنه الله رضي الخطاب بن عمر قول من

إلى تالف كله والسند ، الرملي سويد بن أيوب بن محمد - كأنه198
. التابعي

على يتابع ( ل البخاري ) وقال (ضعيف معين ابن : قال - عزرةا199
ابن عن ، مروان بن الملك عبد مولةا الفيض أما عن ) رواه حديثه

ًا منكر، والخبر ، تعرف ل الفيض . وأما رفعه مسعود ًا سند ، ومتن
بمثل ، مسعود ابن عن تعرف ل إمرأةا عن الواهي هذا ينفرد وكيف

. منه؟ ويقبل هذا
إنما ، عنه يثبت ل والخبر ، يهم فاضل : صدوقا العزيز - عبد200
قال كما بالقوي ( وليس هود بن إبراهيم ابن إسماعيل يرويه

الحديث متروك ( وهو هارون بن الرحمن عبد ) عن الدارقطني
ًا الدارقطني . قاله يكذب آخر، بسند . وروى العزيز عبد ) عن أيض

) البتة مجهول ( وهو الحنفي بكير بن بشار عن ، أعرفه لم من فيه
. آخر منه فيسرقا رجل يفتري وقد العزيز، عبد عن

. المر مكشوف وضاع دجال ، عنبسة بن يحيى طريق من - هو201
. فيه ما - يأتي202
. ) خطأ الرحمن ( عبد الصلين في - وقع203
. : صالح معين ابن : قال السري بن القاهر عبد رواه - الخبر204

) عنهم ( الرواية عن يرغب من باب في سفيان ابن يعقوب وذكره
ض جده عن أبيه عن مرداس بن عباس عن كنانة بن الله عبد عن

ابنه . فأما مشهور :  صحابي مرداس بن . وعباس القصة فذكر
الخبر لهذا القاهر عبد برواية إل يذكر فلم كنانة بن الله وعبد كنانة

الله عبد في البخاري . وقال حاتم إبي وابن البخاري ذكرهما وبذلك
لهذا الضعفاءا في كنانة حبان ابن . وذكر هذا ) يعني حديثه يصح (لم

ًا منكر (حديثه وقال الخبر، ومن ، إبنه من أو منه التخليط دري ل جد
، الثقات في كنانة ذكر ذلك ) ومع به الحتجاج ساقط فهو كان أيهما
.  الظاهر وهو ، ابنه من التخليط أن عنده رجح كأنه

من أنه : الولى أخريان علتان للخبر ولكن ، موثق هو - بل205
عن عمرو بن خلس : حدثنا يقول قتادةا سمع عمن ( معمر طريق
كلما نقل من يعلم  وكذلك41 ص المسدد القول في ) هكذا عبادةا

الثانية ، يسم لم رجل وقتادةا معمر  فبين2/41 الللىءا في حجر ابن
ًا : أن بالسماع يصرح ولم ، الصحابة من أدركهم عمن يرسل خلس
. أقدح الولى والعلة ، عبادةا من

. الحتجاج هذا حال يخفى - ل206
. تالفان وهما ، الرقاشي يزيد عن المري صالح طريق من - هو207
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صالح بن الله عبد بن صالح ( عن فديك أبي ابن طريق من - هو208
. كذا الخبر ) فذكر أبيه عن زيد بن الله عبد بن الرحمن عبد عن

ورواه ، فديك أبي ابن عن ، الحكم عبد ابن الله عبد بن محمد رواه
) زيد جده ( عن فزاد فديك أبي ابن عن السرح بن طاهر بن أحمد
ًا حجر ابن . وذكر الغابة أسد في زيد ترجمة من يعلم هكذا في زيد

) الحديث منكر صالح بن الله : عبد البخاري ( قال وقال الصابة
: حاصله ما العلئي عن وذكر ، اللسان في وأباه الرحمن عبد وذكر
. مجهولن أنهما
تدبر ) ومن الغني عبد أبو ( وضعه الللىءا في كما - وزاد209

الصحابة عناية وشدةا ، وسلم عليه الله صلى النبي حجة أحاديث
كما وقعت لو القصة هذه بأن يقطع كاد أو قطع ، جزئياتها بنقل

الروايات في الخبر : وألفاظ . هذا متواترةا لنقلت الخبار هذه تحكيه
وبعضها ، للمخاطبين ، بعضها ظاهر لمن؟ المغفرةا في مختلفة
ًا للحجاج . بمنكر ليس الول والمعني ، كلها للمة وبعضها ، مطلق

. أعلم والله
: بشر بن إسحاقا إلى بسنده عدي ابن عن الجوزي ابن - أورد210

( ل قال . ثم فذكره جابر عن المنكدر بن محمد عن معشر أبو ثنا
عن الراوي مقاتل بن بشر ابن إسحاقا ) يعني يضع : إسحاقا يصح
إلى آخر  بسند5/181 السنن في فذكره البيهقي . أما معشر أبي

) ثم إلخ ض معشر أبو ثنا الطباع ابن عيسى ابن يعني ض ( ..... إسحاقا
الللىءا في ) لكن ضعيف مدني السندي نجيح هذا معشر ( أبو قال

إلى نفسه السنن في بسنده للبيهقي اليمان شعب  عن2/73
في وقع ما : أن بهذا ) فعلم إلخ ض عيسى ابن أظنه ض ( ..... إسحاقا

يوهنه الظن وهذا الظن على بني ) إنما عيسى ابنم ( يعنى السنن
رواية في كما معشر أبي عن بشر بن إسحاقا عن معروف الخبر أن

ًا أخرجه البيهقي : أن الللىءا في . نعم عدي ابن ابن طريق من أيض
الرزاقا عبد ثنا شبيب بن سلمة ( ثنا الجندي المفضل عن رواه عدي
ًا ضعيف وهو معشر أبي في النظر ) فانحصر معشر أبي عن ول جد

قبل اختلط ذلك ومع المنكدر، ابن ومنهم شيوخه، بعض في سيما
. بمدةا موته
علءا بن الحسن ) لعله البصري علءا بن ( الحسن سنده - في211

أمرهما لي يتبين لم رجلن وفوقه ، اللسان في المذكور القاسم بن
ًا أن ) والظاهر أنس عن قتادةا عن (سعيد وفوقهما ، ابن هو سعيد

مع وهو ، طويلة بمدةا موته قبل إختلط . لكنه ثقة وهو عروبة أبي
. التدليس كثير وقتادةا ، التقريب في كما التدليس كثير ذلك

. الللىءا - من212
. بون الكلمتين ) وبين ( موثوقون الللىءا في - الذي213
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إلى ، أجدهم لم جماعة فيه بسند الديلمي عن الذيل في - هو214
عن ، سليمان أبي بن طلحة ) عن ( كذا عياش أبي بن إسماعيل

يروي فيمن غير ، أعرفه لم وطلحة سعيد أبي عن العوفي عطية
الرقي القرشي مسكين أبو زيد بن طلحة عياش بن إسماعيل عنهم

وقد ، كلما فيه وعطية ، عطية عن رواية له تذكر ولم ، هالك وهو ،
بن محمد سعيد بأبي ويعني ، سعيد أبي عن يروي ربما أنه قيل

. أعلم فالله المشهور، الكذاب الكلبي السائب
وتصحف ، الصواب هو ) هذا نسيز بن ( عائذ الرجل هذا - اسم215

وفي ،276  رقم4/1/61 البخاري تاريخ في وترجمته كتب، عدةا في
مرةا معين بن يحيى قال  ،82  رقم3/2/17 حاتم أبي ابن كتاب

) وهذا مناكير أحاديث روى ولكنه ، بأس به ( ليس ) ومرةا ( ضعيف
ًا كان أنه الول ، وجهين يحتمل يقع مغفل ولكنه ، نفسه في صالح

الهلكى من سمعه ما يدلس كان : أنه الثاني ، تعمد بدون الكذب منه
الهمداني الحسن بن ( محمد طريق من الخطيب رواه الخبر وهذا ،

) فذكره عائشة عن رباح أبي بن عطاءا عن المكتب عائذ عن
ًا الله عبد بن محمد عن عائذ عن السماك ابن ورواه ، مرفوع
من محمد ترجمة في البخاري . ذكره عائشة عن عطاءا عن البصري
3/2/308 حاتم أبي ابن ذكره وكذا ،426  رقم1/1/142 التاريخ

عطاءا عن البصري محمد عن عائذ عن مندل ورواه ،1674 رقم
ً من يدري ل  هذا الله عبد بن ومحمد ، الميزان لسان في كما مرسل

 هو؟
من عائذ ترجمة وفي  ،1/72 الللىءا في تراه منكر آخر خبر ولعائذ
ًا السماك ابن رواه الميزان لسان عطاءا عن نسير بن ( عائذ عن أيض

ًا عائشة عن ) . مرفوع
حدث وقد ، متروك وداود المحبر، بن داود عن الحارث - رواه216

. الموضوع العقل بكتاب عنه الحارث
) الحديث يضع خبيث كذاب وهو ، قرين بن علي سنده - في217
ًا قرين بن علي عن وأحسبه ، الللىءا في أره - لم218 . أيض
. تقدما كما نسير بن عائذ عن - ذكره219
في ) ذكره طعم طعاما إنها مباركة ( إنها الصحيح في - الذي220
بين ثلثين منذ ههنا ( كنت وقوله ذر، أبي ذكر بعد ذر أبي إسلما قصة
حتى فسمنت ، زمزما من إل طعاما لي كان ...... ما وليلة يوما

) أخرجه جوع سحفة كبدي على أجد وما ، بطني عكن تكسرت
حميد أخبرنا ، المغيرةا بن سليمان ( ثنا خالد بن هداب عن ، مسلم

ثم ) فساقه ذر أبو : قال قال ، الصامت بن الله عبد عن ، هلل بن
، شميل بن النضر أخبرنا ، الحنظلي إبراهبم بن إسحاقا ( حدثنا قال

. المتن يسق ) ولم هلل بن حميد حدثنا ، المغيرةا بن سليمان حدثنا

305



                     الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

 (حدثنا71  وص377 ص مسنده في كما الطيالسي داود أبو وقال
عن الصامت بن الله عبد عن هلل بن حميد عن المغيرةا بن سليمان

) ، سقم وشفاءا طعم طعاما وهي ، لمباركة ( إنها .....) رفعه ذر أبي
بن الله عبد سنده ) ففي له شرب لما زمزما ( ماءا حديث أما

: فرواه عباس ابن حديث . وأما الحديث ضعيف وهو ، المؤمل
الجارودي حبيب بن محمد عن المروزي علي بن هشاما بن محمد

رفعه عباس ابن عن مجاهد عن نجيح أبي ابن عن عيينة ابن عن
وإن ، الله شفاك به تستشفي شربته إن له، شرب لما زمزما (ماءا

الله قطعه ظمأك ليقطع شربته وإن ، به الله أشبعك لشبعك شربته
في الدارقطني ) أخرجه إسماعيل الله وسقيا ، جبريل هزمة وهي ،

من سلم إن (صحيح وقال ، المستدرك في والحاكم ، السنن
ذكر . وقد للجارودي وغمز الرازي على إعتمد هذا ) وفي الجارودي
ً الخطيب : فيقال ، صدوقا : إنه وقال ، الجارود بن محمد سماه رجل

ما ليصلح والجارودي الرازي من : فكل حال كل وعلى ، هذا إنه
، عيينة ابن عن معروف فالخبر ؟ خولفا وقد فكيف ، للحجة به ينفرد
فجعلوه الحفاظ من وآخرون مسنده في الحميدي صاحبه عنه رواه
) له شرب ( لما قوله ) من ( ما قصرت إذا لكنه ، مجاهد قول من

معنى في كان ، الشفاءا و والري ، الشبع من التفسير في ما على
الري فأما ، والشفاءا الشبع يثبت ذر أبي حديث لن ذر، أبي حديث
) قوي هذا على المؤمل ابن حديث حمل وإذا ، حال كل على فثابت

) راجع له شرب لما وهي شفاءا ( زمزما قوله فهو ، معاوية خبر فأما
كما واهية فأسنيدها وصفية عمرو وابن عمر ابن خبر وأما ، المقاصد

ابن عن جابر حديث فروى سعيد بن سويد غلظ وقد ، المقاصد في
راجع جابر، عن المنكدر ابن عن المؤمل أبي ابن عن المبارك
لم مكة أهل بأن الخبر أصل يستشكل قد أنه بقي الخبير، تلخيص
المراض فيهم وتوجد زمزما يشبعهم ول الطعاما إلى يحتاجون يزالوا

ذلك كان وقد مرضه ببعضهم ويستمر ، العلج إلى ويحتاجون الكثيرةا
خاص ذلك : بأن ويجاب ، وبعده وسلم عليه الله صلى النبي عهد في

عز ربه إلى وتوجهه إعتقاده في المخلص بالمضطر ض أعلم والله ض
.  أعلم والله وجل
. الللىءا - من221
، فيه اضطربوا واحد خبر فهما وحاطب عمر عن الخبر - أما222
عليه  (حكم90 ص  وقال102  ض86 ص المنكي الصارما راجع

والختلف الضطراب وهي متعددةا لمور الصحة وعدما بالضعف
في قزعة أبي بن هارون ترجمة وانظر ، والبهاما والجهالة والنقطاع

الحاكم عن البيهقي عن فذكره أنس عن الخبر . وأما الميزان لسان
بن سليمان ( ثنا فديك أبي ابن عن أعرفه لم من فيه بسند ساقه
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ترجمته ، الكعبي المثني ابو هو هذا ) سليمان أنس عن الكعبي يزيد
حبان ابن ) وذكره الحديث (منكر حاتم أبو قال ، التهذيب كنى في
( وقال حجر ابن قال ، عليه وحط الضعفاءا في ذكره ثم ، الثقات في

. وقعت ضعيف يزيد بن : سليمان العلل في ض الدارقطني يعني ض
يسمع لم أنه . وقيل الدنيا أبي لبن القبور كتاب في أنس عن روايته

. انس عن متأخرون شيوجه من المسمين : سائر ) أقول منه
ذكره الذي فكأن عمر ابن عن الخبر . وأما يدركه لم أنه فالظاهر

بن محمد عن الحاكم عن الفاكهي عن هذا عقب الجوزي ابن
ابن عن نافع عن مالك ثنا نافع بن الله عبد ( ثنا الصائغ إسماعيل

الحرمين بين مات : من وسلم عليه الله صلى الله رسول قال عمر
ًا ًا أو حاج ابن ) قال عذاب ول عليه حساب بل الله بعثه معتمر

معين وابن البخاري ضعفه نافع بن الله عبد ، يصح ( ل الجوزي
: أن حاصله ما ذكر العطار الرشيد بأن الللىءا في ) تعقبه والنسائي

نافع ابن الله عبد هو ، المذكورون ضعفه الذي نافع بن الله عبد
الصائغ نافع بن الله عبد :  هو مالك عن روى والذي عمر، ابن مولى

في قال الجوزي ابن وأن ، الزبيري ثابت بن نافع بن الله وعبد ،
ًا نر لم سبعة نافع بن الله ( عبد الضعفاءا بن الله عبد في سوى طعن

يدرك لم الصائغ إسماعيل بن محمد ) أقول عمر ابن مولى نافع
ًا الزبيري وأدرك عمر، ابن مولى ًا إدراك يصلح ل الخبر هذا لكن ، بين

أحاديث مالك عن روى بأنه حاتم وأبو البخاري وصفه فقد ، للزبيري
الصائغ نافع بن الله عبد مات صغير، وهو الصائغ وأدرك ، معروفة

الماما قال وقد ، سنة عشرةا سبع الصائغ إسماعيل بن محمد وسن
ثم كله مالك حديث يحفظ (كان الصائغ نافع ابن الله عبد في أحمد
ًا ) وقال شك بآخره دخله ًا كان حديث صاحب يكن (لم أيض ضعيف

) وقال فأرجو الموطأ فأما ، شئ حفظه ( في البخاري ) وقال فيه
ًا حفظه في ًاخرون ) وتكلم أصح وكتابه وتنكر حفظه ( تعرف أيض
منه وسمع ، شك بأخرةا له عرض ذلك ومع ، الحفظ سيءا فهو

أخطأ يكن لم إن هذا صغير، وهو بأخرةا الصائغ إسماعيل بن محمد
بن الله عبد ترجمة وفي ، كهى ألفا أو الصائغ إسماعيل بن محمد

إسماعيل بن محمد رواه ما ماله ( أنكر الميزان من الصائغ نافع
ثم الخبر هذا ....) فذكر الله عبد حدثنا ، لقيه بعد ولد إنما ، الصائغ

( إنما ) وقوله ينصف فلم الموضوعات في الجوزي ابن ( ساقه قال
حال كل وعلى ، محرفة أو ، النساخ من مقحمة ) كأنها لقيه بعد ولد
.  مالك عن الخبر هذا يصح فل

. المنكي : الصارما في عليهما الكلما بسط - قد223
ًا ذاك يفيده - ل224 الحديث ( متروك الدارقطني قال وقد ، شيئ

) . يكذب
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. به بعده ما لتعلق الللىءا من - مأخوذ225
بن خالد هو إنما ) خطأ الله عبيد ( ابن الصلين في - زاد226

. عمر بن الله عبيد عن رواه ، الوليد بن إسماعيل
. غيره وفيه ، تالف الصدفي يحيى بن معاوية سنده - في227
. يدركه ولم ذر أبي عن مكحول رواية من لنه منقطع - هو228
. أعرفهم لم جماعة سنده - في229
آخرون فيه وتكلم ، وغيره معين ابن وثقه ، علثة بن محمد - هو230

بن عمرو عنه رواها إنما المنكرةا الحاديث عامة أن الخطيب وزعم ،
. أعلم والله عمرو، من فيها البلءا أن ، الحصين

. الواهي الوجه ذاك من - أخرجه231
. أرسله ذلك ومع ، مجهول وشيخه ضعيف - الزبير232
الحديث منكر وهو العزيز، عبد بن عمران ثابت أبو سنده - في233
. روى ما قلة على
. الخمسة من إثنان سنده - وفي234
ًا فيه ما - تقدما235 . آنف
. : القاسم - يعني236
. كلما وفيهما ، خصيف عن بشير بن عتاب - يعني237
. كما التسوية بقيت فقد ذلك ومع ، خطأ هذا يكون أن - أخشى238
. يفعلها ممن بقية لن ، عبارته آخر في حجر ابن ذكره
محمد السند في شيخه لن ؛ هنا ذلك وليفيد ، صدوقا - إبراهيم239

ويفتعل يكذب ( كان حاتم أبو قال ، هالك القشيري الرحمن عبد بن
عليه نبه كما القشيري هذا من الخبر هذا في ) فالبلءا الحديث
ًا الللىءا في له وذكر ، الخليلي من وهو عساكر ابن عن شاهد
ذكر ، بسنده محمد بن زهير عن الشامي العلءا بن خيران طريق

ًا ً خبر لنه ؛ بالباطيل جاءاوا الشاما أهل عنه روى إذا وزهير ، مرسل
لخيران ترجمته الميزان . وفي حفظه عن وحدثهم يحفظ يكن لم

) . شيخه من البلءا ( لعل وقال الخبر هذا إلى إشارةا وفيها
. الدجالين أحد وهب بن : وهب وهو ، البختري : أبو سنده - في240
الخياما وهو البخاري إسماعيل بن محمد بن : خلف سنده - في241

. ساقط ،
. المقاصد ول الللىءا في يذكر - لم242
ًا يوثق لم وأبوه ، : ضعيف بكار ، بصحيح - ليس243 ًا توثيق ، معتبر

ًا بكرةا أبي عن والصحيح ) . إمرأةا أمرهم ولوا قوما يفلح ( لن مرفوع
. يخفى ل كما باطل - والخبر244
. العتكي عمار بن سهل - هو245
راجع ، بلياه من وهو ، البلخي محمد بن الحسن سنده - في246

.  اللسان في ترجمته
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كتب المألوف أن الصل ) وبهامش ( فرح الصلين - في247
) مقدح ( فهو الخرى الرواية ) وفي ( قدح الللىءا ) وفي عليه( كذا

. اللغة في والمعروف
الرباعي ومن ، بالدال الثلثي من : أثقله أي ض الدين. وأفرحه فدحه
. بالراءا

بن المبارك عن نظر، وفيه الحماني يحيى طريق من - هو248
الله رسول : قال قال المجبر أبي عن ، الثوري خليد عن ، سعيد
بهذه إل وليعرف صحبة المجبر لبي ( ولتثبت وسلم عليه الله صلى

. عنه خليد عن مبارك عن أخرى ورواية ، الرواية
الصمد عبد بن : عباد وأخرهم ، ساقطون كلهم سنده - رجال249
. عائشة يدرك ولم ، هالك
الله عبد بن علي بن صالح عن السمط بن الله عبد سنده - في250

صالح عن السمط بن الله (عبد واللسان الميزان . وفي عباس بن
ًا فذكر علي بن ًا حديث يعرف ل . وصالح مجهول الله ) عبد موضوع
عن مصعب ابن ( الحكم بقوله الخبر الجوزي ابن . وذكر الرواية في

آفته ( موضوع قال ........ ثم جده عن أبيه عن علي بن محمد
، ماجه وابن داود أبو له أخرج الحكم بأن الللىءا في ) وتعقبه الحكم

. الضعفاءا وفي ، الثقات في ذكره حبان ابن وأن
الله عبد ابن علي بن محمد عن ماجه وابن داود أبو له أخرج أقول

ًا جده عن أبيه عن عباس بن . أما بالمنكر ليس الستغفار في حديث
السند على أقف . ولم ثقتان وأبوه علي بن ومحمد ، : فباطل هذا
من الخبر ؛سمع يخطئ من فيه يكون . فقد هذا في الحكم إلى

فرواه ، عليه فاشتبه علي بن صالح عن الصلت بن الله عبد طريق
. أعلم . والله علي بن محمد عن الحكم عن

عن ، كالشمس بسند أبيه عن رواد بن عصاما طريق - من251
ًا حذيفة الثبات عن الموضوعات وروى ، وخلط اختلط ورواد مرفوع

. أحمد أبو الحاكم لينه وابنه ،
عنه والراوي ، أنس عن الموضوعة عفان بن داود نسخة - من252 

.  واه
أبي بن عمارةا بن منتصر عن ، تالف ، مسكين بن سيف - رواه253

عظيمة منزلة المسلمين نفوس في ذر ولبي ، جده عن أبيه عن ذر
هذا بمعرفتهما اختص لما عنه يرويان وحفيد ابن له كان فلو ،

. سيف الخاسر
يحيى بن زكريا طريق من وغيره الوسط في - للطبراني254

قتادةا عن عروبة أبي بن سعيد عن عباد ابن إسماعيل ( ثنا الخزاز
نظر، فيه وزكريا ، هالك السعدي هو عباد بن ) وإسماعيل أنس عن
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عن رواه . ثم وموضوع مقلوب بين نسخة السناد بهذا زكريا روى
بن شعيب الخبرعن هذا بكر روى ، النسائي ضعفه وقد سهل بن بكر

. وفي رفعه مخلد بن مسلمة إلى بسنده أيوب بن يحيى عن يحيى
ًا أن اللسان ، بسنده أيوب بن يحيى عن كثير بن سعيد عن رواه بكر

الساقطة بكر أفراد من : فهو حال كل وعلى
. ) خطأ هريرةا أبي ( نسخة الصلين في - وقع255
ًا له يذكر - ولم256 ما آخر ......) إلى ( الطبراني قال بل مخرج
.  يأتي
مجمع في الهيثمي يذكره ولم ، المقاصد في اللفظ بهذا - هو257

عبد عن خبران فيهما وإنما ، المعجمين بين الجمع في ول الزوائد
الشهوةا (جعلت فيه إليه وأقربهما ، اللفظ هذا بغير عمرو بن الله

) وهو إلخ ض النساءا في أعشارها تسعة وجعلت أجزاءا عشرةا على
بن عمرو عن قيس بن المغيرةا بن العزيز عبد بن ( سويد طريق من

ًا واه ) وسويد جده عن أبيه عن شعيب . الحديث منكر ومغيرةا جد
يوثق لم ومن ، كلما فيه ومن ، يوجد لم من الخر الخبر سند وفي

ًا . به يعتد توثيق
: نقول ( كنا قال عنه الله رضي النصاري أيوب أبي عن - هو258

مجمع راجع ، الطبراني أخرجه الشر، أصلحه الخير يصلحه لم من
أبواب وفي ، المفرد الدب في البخاري وأخرجه ،8/185 الزوائد

.   العطاس
في الدارقطني ( رواه اللباب نزهة في حجر ابن الحافظ - قال259

عن . والصحيح ضعيف واسناده ، رفعه عمر بن حديث من الفراد
) . قوله عمر ابن

الحسن عن حبان ابن عن الجوزي ابن أورده به المصدر - الخبر260
ابن ] عن [ ؟ عبيد بن الحرث ( ثنا راهويه بن إسحاقا عن سفيان بن

الللىءا في وقع ) كذا إلخ عباس ابن عن جبير بن سعيد عن خثيم
الحارث أنه السويطي فظن ، التعقبات في ) وكذا عبيد بن ( الحارث

روى ( الحارث الللىءا في فقال المؤذن البصري قدامة أبو عبيد بن
، قدامة أبي صفة وهذه ، قال ) كذا والترمذي داود وأبو مسلم له

الحمصي عبيدةا بن الحارث هذا إنما ، السند في الواقع هو وليس
وله ، الحديث هذا وفيها ، واللسان الميزان في ترجمته قاضيها
حبان ابن وثقات ، حاتم أبي ابن وكتاب البخاري تاريخ في ترجمة

الجملة في توبع وقد ، الستة من أحد له يخرج ولم ، المنفعة وتعجيل
جبير بن سعيد عن خثيم ابن عن رواه فإنه ، السند في بإختلف لكن
بن عبيد بن إسماعيل عن خثيم ابن عن غيره ورواه ، عباس ابن عن

، وصححه الترمذي . أخرجه القصة فذكر ، جده عن أبيه عن رفاعة
المختارةا في والضياءا مستدركه في والحاكم صحيحه في حبان وابن
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من فهو والحاكم أحمد أخرجه الذي الثاني اللفظ . فأما وغيرهم
عن الحيراني راشد أبي عن مرةا رواه ، كثير أبي بن يحيى عن طرقا

أبي جده عن سلما بن زيد عن ومرةا ، رفعه شبل ابن الرحمن عبد
أبي عن جده عن زيد عن ومرةا ، شبل بن الرحمن عبد عن سلما
كثير، أبي بن يحيى عمل من . وهذا شبل بن الرحمن عبد عن راشد

إليه وقعت وإنما ، زيد من يسمع لم أنه ذكرو ذلك ومع يدلس لنه
. منها فروى كتبه

. أعرفه لم ومن مجهول نعيم أبي سند - وفي261
وحاله ، عاصم بن علي عن أعرفهم لم جماعة سنده - في262

. معروف
ًاض لله ( وإن قوله فأما الحديث أول - يعني263 جاءا ) فإنما إلخ ملك

. يأتي ممن غيرهم ول السنن أهل يخرجه ولم الكذابين طريق من
. آخر جواب - ومر264
. وضاع كذاب هو - بل265
ًا العباس عن - هو266 زكريا بن محمد طريق من الول ولكن ، أيض

ًا كذاب والغلبي ، عنه الغلبي . الغلبي طريق غير من وهذا ، أيض
أحمد بن : مأمون هما آخران كذابان سنده في - لكن267

. والجويباري
الشدقا بن يعلى طريق من أخرجه الديلمي أن الللىءا - في268
ص التعليق في تقدما كما ، ساقط سند وهذا ، جراد ابن الله عبد عن
ًا الخطاب ابن عمر عن ( وآخر  قال79 يسق ......) ولم موقوف

. سنده
البالسي الرحمن عبد بن العزيز : عبد عساكر ابن سند - في269

. شهير كذاب السدي مروان بن محمد الديلمي سند وفي ، كذاب
. الهلكى أحد الحصين بن . عمرو سنده - في270
الماما ذلك إلى أشار ، هذا في بالغلظ عليه حكموا - لكنهم271
من جعلته التي بالرواية عقبة ثم حسين عن الخبر روى إذ ، أحمد
حاتم ابي لبن العلل كتاب راجع حاتم أبو أعله وكذلك ، كعب قول

بن الله عبد صحبة في أن على مر، كما الدارقطني  وكذلك1/387
ًا حنظلة . الحربي إبراهيم نفاها وقد ، نظر

ولم أوهاما صاحب وهو ، التمتامي غالب بن : محمد سنده - في272
في السند في ووقع ، طريقه من إل مسعود ابن عن الخبر أر

) وفيمن إبراهيم عن زيد عن ( شعبة والللىءا وتلخيصه المستدرك
يكون أن أخشى لكن ، ضعيف وهو العمى زيد ، شعبة عنه روى

 و1/371 حاتم أبي ابن علل . وراجع أعلم ) فالله ( زبيد الصواب
النبي عن يصح ل الخبر أن لي يظهر . والذي  . والللىءا391  و387
. البتة وسلم عليه الله صلى

311



                     الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

بن يحيى ترجمة ض واللسان الميزان ض في كما باطل - وهو273
. فحص
نسخة وله ، الحلبي : دليل والديلمي عساكر ابن سند - في274

. منها هذا موضوعة
في ( وخلق قوله إل تقدما ما يوافق مما فيه وليس ، قوله - من275

في ) كذا يتبرأ لكي مات إذا آدما ابن على يسقط الذي النتن ساعة
. الللىءا

والصواب ، : إسحاقا المطبوع في وزاد ، الصلين في - كذا276
) . فروةا أبي بن ( إسحاقا

ًا فروةا أبي ابن طريق من - كلهما277 . أيض
. ساقط وهو ، أرقم بن سليمان سنده - في278
نباتة بن أصبغ طريق من وهو ، أعرفهم لم جماعة سنده - في279
. متروك وأصبغ ، أنس عن

. ساقط ، عنترةا بن هارون بن الملك عبد سنده - في280
أصبغ طريق من المروي منه يقرب لكن ، الللىءا في أره - لم281

.
. أعرفه لم من سنده - في282
بن إبراهيم سمعه ، المتطبب أبجر بن سعيد قول من هو - إنما283
ً وكان ، جريج حديث أنه على فرواه ، سمع بما أصل له ليس ، مغفل

. الميزان لسان في ترجمته راجع ، ومتنه اسناده في واضطرب ،
حاتم أبي ابن علل ) راجع كذب حديث ( هذا حاتم أبو - قال284
2/5. 

ض بسنده إسرائيل عن يعني ض رواه نعيم أبا :بأن أحمد - عقبه285
ً ، عكرمة : عن فقال ، ثبت كلهما ، نعيم وأبو ، مهدي وابن ، مرسل

. نفسه اسرائيل من فالختلف
أبيها عن امرأةا عن الزهري أخي ( ..... ابن الللىءا في - الذي286
بكفه يأكل أباها رأت أنها أخبرت ) فالمرأةا إلخ ض يأكل : ( رأيته قالت
ذكر ول ، الزهري فعل من فهذا ، يأتي كما ، الزهري هو وأبوها ، كلها
أخي ابن ترجمة في رأيته ، ثم وسلم عليه الله صلى للنبي فيه

الزهري بنت الحجاج أما امرأته ( عن بلفظ التهذيب من الزهري
إن ، قال ، أصابع بثلث أكلت : لو فقلت ، بكفه يأكل أبي : كان قالت
في معدود ) . وهو كلها بكفه يأكل كان وسلم عليه الله صلى النبي
، حالها يعرف ل وامرأته ، فيه متكلم وهو ، الزهري أخي ابن أفراد

. رديئة مرسلته تابعي والزهري
ًا واه - سنده287 . الحديث بسرقة رمى من وفيه ، جد
. نفسه النصاري الملك عبد بن محمد - هو288
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( عن فضالة بن الفرج طريق : من . الول وجهين - من289
أتباع من والوزاعي ، ضعيف ) والفرج الحديث يرفع الوزاعي
وهو ، الشامي كثير بن الله عبد طريق : من والثاني ، التابعين
قبيصة عن الزهري عن محمد بن زهير عن رواه ، يغرب صدوقا
.  تابعي وقبيصة ، منكرةا زهير عن الشاما أهل وأحاديث ، يرفعه
لن ، بالقصب التخلل عن نهى : أنه عمر عن روى ما - أمثلها290
ً .  فمه فنقر بها تخلل رجل
ًا وهو ، فروةا أبي بن عبيد بن السلما عبد - تابعه291 هالك أيض

عجلن ابن عن جريج ابن عن عاصم أبي عن روياه ، الحديث يسرقا
أبي عن ثقة وهو ، الكجي مسلم أبو ورواه ، عباس ابن عن أبيه عن

ليس أنه : بلغني عباس ابن عن جعفر بن الحميد ( عبد عن عاصم
عن الصواب هو ) هذا الجنة حب من بحبة إل تلقح رمانة الرض في
عبد ولدةا قبل عباس ابن مات ، منقطع ذلك مع وهو ، عاصم أبي

عن معاوية بن مروان طريق من وروى ، سنة عشرةا ببضع الحميد
ض المدينة أهل من رجل عن غراب بن على وهو ، العزيز عبد بن علي
لم : من فيه بسند وروى ، نحوه عباس ابن عن ض الحميد عبد لعله

ابن هو هذا وصباح ، رفعه أنس عن أنس خادما صباح عن أعرفه
بعد أنس من السماع ادعوا اللذين الكذابين أحد الصبهاني عاصم
. طويلة بمدةا موته
. الحمد ولله ، حالها وبينت لخصتها - قد292
جويبر ) عن ( مجهول الشعث بن عيسى طريق من - هو293

ًا ( ضعيف ًا أخرجه منده ابن أن الللىءا في ) . وزاد جد من مرفوع
الميزان لسان في المذكور وهو ، حبان ابن إبراهيم وفيه ، آخر وجه

ابن إبراهيم له يقال الذي هو يكون أن  . وأخشى122  رقم1/51
حال كل على وهو ، نسبه يغير كان فإنه ، حبان بن وإبراهيم البراءا
. كذاب
، دلهم بن الرحمن عبد عن قريش بن مخلد طريق من - هو294
عرف لما لينفعه الثقات في للول حبان ابن وذكر ، مجهولن وهما

على الطبراني ) وأخرجه ( يخطئ قال أنه مع ، حبان ابن قاعدةا من
، علثة ابن عن الحصين بن : عمرو سنده وفي ، واثلة حديث من أنه

. الموضوعات علثة ابن عن يروي وعمرو
هذا وفيها ، اللسان في ترجمته ، الوليد بن نمير سنده - في295
. أعرفه لم ممن غيره السند وفي ، موضوعان وأنهما وآخر، الخبر
.  شهير وضاع ، إبراهيم ابن غياث سنده - في296
.  الرحمن عبد بن الملك عبد - هو297
) . متروك وهو ، مريم أبي بن نوح به ( تفرد الدارقطني - قال298
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المستدرك وفي ) ، ( هشاما موضعين في ، الللىءا وفي ، - كذا299
. التهذيب في هماما بنت كريمة ترجمة ) وانظر ( هماما

ثبت هو ، معين ابن عن تقدما ما وراجع ، منه المرفوع هو - هذا300
النس فطعاما ، الجن طعاما لنها ، بالعظاما الستنجاءا عن النهي
، الخبز إكراما روايات من بقي ، أعرفه لم المبارك بن وبشر ، أولى
، تالف وهو يزيد ابن رواه ، الجارود عن الترمذي الحكيم عن خبر
الغفاري هو ، سالم ابن مروان عن ، رواد أبي ابن المجيد عبد عن

حجاج عن ؟ ذا من ليدري ، فلن ابن إسماعيل عن ، يضع متروك
طريق من الحلية عن وخبر ، تخليط الللىءا وفي ، رفعه علط ابن

حديث ( هو وفيها ، اللسان ترجمة في تراه ، يعقوب ابن علي
، وضاع زيد بن طلحة سنده في تماما عن ) وخبر شك بل موضوع

عبد بن الله عبد ( ثنا الفلس عن المعمري عن الطبراني عن وخبر
أما بن الله عبد أبي عن عبلة أبي بن إبراهيم عن الكناني الرحمن

الزوائد مجمع وفي ، أعرفه لم الرحمن عبد بن الله ) . عبد حراما
: وهو ) أقول الشامي الرحمن عبد بن الملك عبد  ( صوابه5/34
عبد بن علي : ثنا للطبراني وخبر ، له الفلس تكذيب تقدما الذي

..... ) الري قاضي يحيى ] بن : خلف [ صوابه خالد ثنا ، العزيز
الفضل طريق من وخبر  ،77 ص التعليق في . تقدما كذاب وخلف

إبراهيم ] عن الميزان لسان راجع ، بشيءا ليس [ مجهول عطاءا بن
ًا [ مجهول المدني الرحمن عبد بن ً مكحول ] عن أيض والله ، مرسل

. الموفق
بن الرحمن عبد . ورواه ليث عن وهب عن الصمد عبد - رواه301
الليث ثنا عاصم أبو الله عبد بن بكر ( ثنا بثقة وليس ، المرادي حاتم

) ورواه بشيءا ( ليس الجوزي ابن وقال ، أعرفه لم ) وبكر إلخ ض
ًا زهير  الليث ثنا الخرساني عمر بن الله عبد ثنا عباد بن زهير أيض
. تالف هو بل كير منا صاحب وشيخه ، كلما فيه

. واهيين بسندين الديلمي عن الذيل في - هما302
بالله المهتدي بن الله عبد بن ( محمد طريق من - الولى303

عن أبي حدثني ....... فقال المأمون على دخلت قال أبي :حدثني
ولد إنما فالمهتدي ، محال .... ) وهذا عباس بن الله عبد عن جدي

عباس ابن أدرك من آبائه من يدرك لم والرشيد ، المأمون وفاةا بعد
. والثالثه كذاب وهو البخاري محمد بن خلف صالح أبي عن . الثانية
بن أحمد علي أبي طريق من . والرابعة المأمون إلى مظلم سندها
في الخطيب قال . وقد أعرفه لم عمن الصولي جعفر بن محمد

غرائب حديثه وفي مجهولين مشايخ عدةا عن ( روى الصولي
له ، مروان ابن الله عبد بن محمد طريق من ) . والخامسة ومناكير
الخبر، هذا إلى الشارةا  وفيها937   رقم5/274 اللسان في ترجمة
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ثابت سماع له كان ولكن ، بثقة يكن هذالم محمدا أن منها ويظهر
. تماما قال كما حفظه من به فحدث الخبر هذا أما ، الكتب بعض في

كذاب الشيباني الفضل أبو الله عبد بن محمد طريق من والسادسة
وفي ، الخبر هذا  وفيها811  رقم5/231 اللسان في ترجمته ،

تجعل الطرقا . هذه بشيءا ليس ومن مجهولين من غيره السند
التاريخ في الخطيب ذكرها . والسابعة آبائه عن المأمون عن الخبر

جعفر أبو ( حدثني المير قحطبة بن الحسن إلى  بسنده7/403
حجر ابن وتعقبه ، رواتها بعض في الخطيب ) وتكلم إلخ ض المنصور

5/409 الميزان لسان من برية بن هارون بن محمد ترجمة في
( فلعل قال للخبر قحطبة بن الحسن رواية ترجيح كلمه وحاصل

....... ) الحديث أهل من ليس فإنه قحطبة بن الحسن من فيه الفة
.

عن بقية ثنا الحارث بن ( جحدر الولى في روايات ثلث - هي304
) وفي يدلس وبقية الحديث يسرقا ( جحدر الجوزي ابن ) قال ثور

) قال ثور ثنا السكن بن عتبة ثنا الخبائري سلمة بن سليمان الثانية
. وفي منه شر أو مثله : وعتبة ) أقول متروك ( الخبائري السويطي

ابن ) قال علوان ابن حسين ثنا المستملي يزيد بن ( محمد الثالثة
. منه قريب والمستملي ) أقول يضع كذاب ( حسين الجوزي

وهو المكتب شبيب بن الحسن سندها في أخرى طريق - له305
. هالك
عمر ثنا العلف الحسن بن إبراهيم ( ثنا الكديمي رواه - الخبر306

أبيه عن محمد بن جعفر عن الله عبد بن بشر عن المازني حفصا بن
عمر بن حفص ثنا المكي داود بن أحمد (ثنا الطبراني . ورواه إلخ ض

عمرو بن الله عبد بن بشر ثنا العدوي الشعث بن أرطاةا ثنا المازني
) إلخ ض الحسين بن علي بن محمد عن الخثعمي سعيد بن

أن الميزان لسان في ، مجهول وهو بشر في يجتمعان فالطريقان
فقد ، وأبيه جعفر عن يروي وأنه ، الشيعة رجال في ذكره الطوسي

، الصادقا عن وتارةا الباقر عن تارةا افتراه ، منه الخبر هذا بلءا يكون
أرطاةا الثاني وفي الكديمي الول السند ففي ، بعده ممن يكون وقد
عمر أكان سواءا أعرفه فلم المازني . فأما هالك وكلهما الشعث بن
له يقال حديثه أحمد الماما حرقا والذي عمر، بن حفص أما حفص بن

المازني غير أنه والظاهر اللسان في مبسوطة ترجمة ) له ( العبدي
.

. فيه من عرفت - قد307
: هو ومسعدةا ، محمد بن جعفر عن مسعدةا طريق من - هو308

أبو ) وكذبه دهر منذ حديثه ( حرقنا أحمد الماما قال ، اليسع ابن
. داود
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: [ الصواب محمد بن أحمد : حدثني عدي ( ابن الللىءا - في309
عبد بن محمد ثنا أبي حدثني الجرجاني عيسى ] بن موسى بن أحمد

العلءا أبي عن الحسن أبو ثنا العزيز عبد بن المؤمن عبد ثنا المؤمن
تاريخ في السهمي حمزةا أخرجه ) وقد إلخ ض عطية عن مكحول عن

. ... ) فذكره عيسى ابن موسى بن أحمد  ( حدثني200 ص جرجان
عيسى بن موسى عمران أبي بن أحمد هو وحمزةا ، عدي ابن شيخه

بوضع والحاكم النقاش سعيد أبو ورماه كذبوه الوكيل الجرجاني
المؤمن وعبد  وأبوه741  رقم1/235 اللسان في وترجمته الحديث

في مذكور المؤمن عبد بن ومحمد ، جرجان تاريخ في مترجمان
مسلم بن إسماعيل هو الحسن وأبو ، ترجمة له أر ولم منه مواضع

بن : إسماعيل يقال وقد ، زياد أبي بن إسماعيل له يقال ، السكوني
برد فأحسبه العلءا أبو . فأما بالوضع متهم وهو التهذيب، راجع ، زياد
، وضاعان وفيهم ، الجملة في معروفون السناد . فرجال سنان ابن

. أخبرنا العزيز عبد بن المؤمن عبد إلى السند هذا بمثل حمزةا ورى
من الشاما أهل من رجل عن المهاجر أبي عن مسلم بن إسماعيل

وسلم عله الله صلى النبي أن وسلم عله الله صلى النبي أصحاب
.....) عليها قدمه فوضع الحمقاءا ببقلة فمر رجله في وجع أصابه
ًا فذكر . وأبو المذكوران الوضاعان سنده . وفي فضلها في خبر

خبر بالجرجير يتعلق مما الللىءا . وفي حاله لي يتبين لم المهاجر
( موضوع الجوزي ابن قال محمد بن جعفر عن إليسع بن سعدةا عن
) لعله وهب بن ( إسحاقا طريق من نعيم لبي ) وخبر سعدةا آفته

ًا هالك الغنوي ) لعله أبان بن إسماعيل ( ثنا هالك ، الطهرمسي أيض
بسند الحارث مسند من آخر (وخبر أعرفه لم من بعد السند . وفي

موسى بن ) عمر واثلة عن  موسى بن عمر عن أعرفه لم من فيه
. أعلم والله واثلة يدرك ولم يضع كذاب الوجيهي

، الدرداءا أبي عن مشجعة أبي عن سلمة عن سليمان - رواه310
الحال مجهول فهما ، يوثقا ولم يخرجا لم ومسلمة مشجعة وأبو

: منكر زرعة وأبو وقال مناكير، حديثه : في البخاري قال ، وسليمان
. الجهني الله عبد بن مسلمة عن (يروي حبان ابن وقال ، الحديث

حديث . لتشبه موضوعة أشياءا ربعى بن مشجعة أبي عمه عن
) .  الثقات

بن العباس ثنا ، منيع بن ( أحمد طريق من البيهقي - أخرجه311
) رفعه أبيه عن بريدةا بن الله عبد عن الراسي هلل أبو ثنا ، بكار

الدنيا في الشراب وسيد ، : اللحم والخرةا الدنيا في الداما ( سيد
قال ) ، : الفاغية والخرةا الدنيا في الرياحين وسيد ، : الماءا والخرةا

، الراسي هلل أبي عن جماعة : ورواه البيهقي ( قال الللىءا في
ووثقه ، الربعة رجال من ( وهو السيوطي ) قال هلل أبو به تفرد
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فالظاهر ، هلل أبي عن جماعة رواه كان : إذا .... ) أقول داود أبو
ساقطة ساقها التي الطريق وهذه ، الطرقا أقوى البيهقي يسوقا أن

الطرقا أقوى هذه كانت وإذا ، يضع كذاب بكار بن العباس فإن ، البتة
محمد ( ثنا الوسط في الطبراني أخرجه وقد ، ؟ بالباقي ظنك فما
أبو ثنا ، الحداد عبيدةا أبو ثنا ، القطان عتبة بن سعيد ثنا ، شعيب بن

عنه ول ، هلل أبو إل بريدةا ابن عن يروه (لم قال ثم ( فذكره  هلل
 (فيه5/35 الزوائد مجمع في سعيد) قال به تفرد ، عبيدةا أبو إل

سعيد : أحسبه ) أقول أعرفه ولم ، ] القطان [ كذا عبية بن سعيد
ولعله ، الحداد عبيدةا أبي عن يروي . فإنه الخزاز الرازي عنبسة بن

بن ) ومحمد ( القطان عنه الراوي فقال ، الخز مع القطن يبيع كان
هو من فينظر ، يدركه لم الطبراني فإن شابور، أبن هو ليس شعيب

. كذاب عنبسة بن وسعيد ؟
، وهشاما ، الرقاشي يزيد عن سلمان بن هشاما طريق - من312
. بشيءا ليس ويزيد ، محفوظة غير يزيد عن : أحاديثه عدي ابن قال

. الموضوعة عامر بن أحمد بن الله عبد نسخة من - هو313
إنما ، هذا رويا أراهما ول ، وعطية سليمان بن : مقاتل - يعني314
. الجوزي ابن قال كما مظلم السند فإن ، بعدهما ممن البلءا
بن مروان ثنا عمار بن هشاما ( ثنا ماجة ابن سنن في - هذا315

) أنس عن موسى أراه رجل أن عيسى أبي بن عيسى ثنا معاوية
أبي ابن كتاب ) وفي البصري عيسى أبي بن ( عيسى المقاصد وفي
، عوف عن روى ، البصري حكيم أبو عيسى أبي بن ( عيسى حاتم
، أنصاري  أنه8/227 التهذيب ) وفي معاوية بن مروان عنه روى

في مترجم هذا السواري وموسى ، السواري موسى عن يروي
لم أنه ترجمته من ويظهر ،470  و415  رقم136  و6/120 اللسان

ًا يدرك ًا كان وأنه ، أنس ًا قدري أصحاب ( أن قوله من وذكر ، زائغ
ًا كانوا وسلم عليه الله صلى الله رسول أبناءا نحن فجئنا ، جفاةا أعراب
) . الدين هذا فلخصنا فارس
، منه يسمع لم عمن يروي كان ، هارون بن عمر سنده - وفي316
المراد كان وإذا ، الضعفاءا من سمعه ما الثقات عن روى وربما
به أهل مما فذلك ، للجن استرضاءا ، الجهلة يذبحه ما الجن بذبائح

. الغنا كل الغنا وفيه القرآن بنص عنه منهي وهو ، الله لغير
، أعرفه لم : من سناده إ وفي ، ) فقط ( اللحم قوله - إلى317
. ضعيف وهو ، جدعان ابن زيد أبي بن علي وفيه
من روي الول الخبر أن إل ، تقدما ما غير الللىءا في يذكر - لم318
. الحديث منكر وهو ، الخشاب عيسى بن أحمد سنده في آخر وجه

317



                     الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

: ففيه العقيلي سند فأما ، عدي ابن سند في عروةا بن - علي319
: وطلحة ، : وضاع . وغياث عمرو بن طلحة عن إبراهيم بن غياث

. متروك
) .  سيدةا ( فإنها الللىءا في - الذي320
عليه أدخلت صالح بن الله وعبد ، غفلته لشدةا - رشدين321

في ينظرون كانوا الذين المتثبتين من ليس عنه هذا وراوي ، أحاديث
. كتبه أصول
: أن دفاعه . وحاصل روايات ثلث عن حجر ابن - دافع322

على يحكم أن الضعف من يبلغوا لم رواتها من فيهم المطعون
الحديث إفتعلوا بأنهم ليحكم أنه مراده كان . فإن بالوضع حديثهم
ً بأنه الحديث على الحكم من ليمنع ولكنه ، قريب فهذا إفتعال

عليه الله صلى النبي أن الظن على الغالب أن بمعنى ، موضوع
بتعمد يعرفوا لم الذين الضعفاءا من رواه من . وأن يقله لم وسلم
إسناده في غلطوا يكونوا أن وإما عليهم أدخل يكون أن إما ، الكذب
ًا السيوطي وزاد ، طرقه بعض في الجوزي ابن تكلم . وقد ، طرق

أنه البيهقي وذكر ، هالك اللهبي علي أبي بن : علي الولى سند في
إسماعيل عن ، أعرفه لم من : فيه بسند للبيهقي . والثانية به تفرد

. عمر ابن عن زيد بن محمد ] بن : عمر [ لعله عمرو عن عياش بن
ابن يدرك لم وعمر ، خلط الشاميين عن روى وإذا يدلس إسماعيل

وهو ، محصن ابن محمد سندها وفي للطبراني . والثالثة عمر
عن نجيد ابن هارون طريق من قانع لبن . والرابعة كذاب العكاشي

ًا ذكر ، مجهولون وكلهم ، عتبة بن أثوب عن مالك بن جابر في جابر
، للديلمي ) والخامسة أحدهما ( آفته وقال الخبر هذا وذكر ، اللسان
. تالف وسندها

بن علي بن عمر بن محمد بن الله عبد بن عيسى طريق - من323
والحمل غيره يرويها ل منكرات آبائها عن يروي عيسى ، طالب أبي

. أخرى مواضع في  ويأتي62 ص التعليق في تقدما . وقد عليه
حبيب عن النماري سفيان أبي طرقا من سفيان بن يعقوب ورواه

هذا سفيان . وأبو رفعه جده عن أبيه عن كبشة أبي بن الله عبد بن
ًا روى وقد ، مجهول ( هذا حاتم أبو فقال ، الصحاح بسند آخر حديث
وهو بقية عنه الخبرين ) وراوي مجهول سفيان وأبو موضوع حديث
.  السم دلس ربما ، التدليس شديد
. عليه والحمل تالف وهو ، شمر بن عمرو طريق - من324
على والحمل العور، والحارث ، عطاءا ين ميمون بن - يحيى325
. يحيى
جماعة سنده وفي ، جابر حديث من عدي لبن - طريق326

وطريق ، أكثر أو وضاع سندها في السني لبن . وطريق متروكون
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وربما  كذب الحديث بأن التصريح مع الللىءا في ذكرها مشتهرةا
. تمتاما على أدخل الحديث ذاك كان

ليذكر حتى ( يجرب بقوله فسره رواته بعض : أن الللىءا - في327
، المهملة ) بالحاءا ( الحسد المفسر هذا عند كان ) ولعله الجسد

. الناس حسد عن بنفسه فيشتغل يجرب أكله أن فأراد
، الجسد يذيب ( ولعله قال ، السيوطي رأي من هذا - إنما328

) . الراوي على فاختلط
اللسان في ترجمته راجع ، ضرار بن يحيى بن محمد فيه - الفة329

. الكذب يتعمد ل من بعض على وأدخلوه ، جماعة منه سرقه وقد ،
فإنه الثقفي مجيب بن محمد شيخه من الخبر هذا في - والبلءا330

. كذاب
بن عيسى وترجمة ، الصابة في الرحمن عبد ترجمة - راجع331

. التهذيب تهذيب من شعيب
ضرار بن يحيى بن محمد كبره تولى والذي ، غيره رواه - وقد332
. عليه ومدخل سارقا بين والباقون ، مر كما

عمر ثنا ، الفريابي يوسف بن محمد بن ( إبراهيم - إحداها333
) هريرةا أبي عن مكحول عن أراطاةا عن بكر ] بن : عمرو [ صوابه

( يحدث الساجي ) وقال ( صدوقا حاتم أبو قال ، إبراهيم ، رفعه
هو بكر بن وعمرو ، (ساقط الزدي ) وقال والكذب بالمناكير

سفيان سندها في ، نعيم : لبي ) والثانية متروك وهو السكسكي،
الصرصري أظنه ، نظر فيه نعيم أبي وشيخ ، الحديث ساقط وكيع بن

، علتها بين قد : للخطيب  والثالثة5/123 بغداد تاريخ في المترجم
، غيره وفي ، الحديث يضع من السند وفي ، باطل الحديث وأن

ًا للخطيب والرابعة مجهول السند وفي ، باطل الحديث أن وبين أيض
سندها في ، نعيم لبي والخامسة ، غيره السند : وفي أقول ،

. كذاب ، الوليد بن يعقوب
أنه الطبراني ذكر ، شعيب بن الكبير عبد بن محمد سنده - في334
 (لم5/34 الزوائد مجمع في وقال ، ترجمة له أجد ولم ، به تفرد

. ) خطأ الكريم عبد ابن ( محمد هناك ) ووقع أعرفه
الله صلى الرسول ( أن سند بدون الصول نوادر عن - إحداها335
رفعه لله تواضع من .... فإنه بقدح خولي بن أوس أتاه وسلم عليه
إلى : إشارةا الصابة من خولي بن أوس ترجمته ) وفي إلخ ض الله
عن هالة أبي بن هند طريق من أخرجه مندةا ابن وأن ، الخبر هذا

ضعيف وهو ، مصعب بن خارجة إسناده ( وفي . قال خولي بن أوس
ًا يعرف ل من وفيه ، ) . أيض

، المستغفري طريق من النجار : لبن والثانية ، هالك : خارجة أقول
، مالك بن الخليل العباس أبو ثنا ، محمد بن إبراهيم : روى قال
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أخبرني السليل أبي عن الجريري أن ، هارون بن يزيد ثنا ، بغدادي
دار في جالس وهو وسلم عليه الله صلى النبي : شهدت قال أبي

أوس ترجمته ... ) وفي حوشب بن : أوس له يقال النصار من رجل
محمد ( ... أبو المديني موسى أبي عن الغابة أسد من حوشب بن

يزيد أخبرنا الخليلي أحمد أخبرنا ، الفقيه عيسى بن محمد بن عبدان
بن يزيد عن الخبر راوي أن والظاهر ، مثله ... ) فذكره هارون بن

، واه بغدادي وهو مالك ابن الخليل بن أحمد العباس أبو هو هارون
أورد و له الدارقطني تضعيف وذكر ،4/131 بغداد تاريخ في ترجمته

أبي والد لنقير رواية ول ، حوشب بن لوس ذكر ول ، ينكر ما له
أحد لقاءا له يعرف ل السليل أبي أن مع ، الحكاية هذه في إل السليل

. السادسة الطبقة من التقريب في عده . ولهذا الصحابة من
) . ( الحلواءا الللىءا - في336
الجبار عبد بن سعيد منهم ، نظر فيهم ، جماعة سنده - في337

.  كذبوه ، الزبيدي
مما ويظهر ، التهذيب تهذيب في يحيى بن عثمان ترجمة - راجع338
. أعلم والله ، الرجل هذا على الخبر هذا تبعة أن هناك
وليس ، عمر بن محمد بن الله عبد بن عيسى طريق - من339

مواضع في  . ويأتي173 و  ،62 ص التعليق في تقدما ، بشيءا
. أخرى
ومنها ، مختلفة الخبر ألفاظ فإن ، الكلما هذا في المجازفة - بل340

ليفيد التاريخ في البخاري وإخراج ، بالوضع نفسه على ينادي ما
ًا الخبر في الخبر يخرج ل أن البخاري شأن من فإن ، يضره بل ، شيئ

عقبة لرواية المقدسي وتصحيح ، راويه وهن على ليدل إل التاريخ
أما ، عليه مردود المتن وإنكار ، وتفرده ، وتدليسه ضعفه مع الصم
ل من سنده ففي ، والحاكم نعيم أبو أخرجه الذي سعيد أبي حديث
ًا ( أخرجناه قال وإنما ، الحاكم يصححه ولم ، يعرف ) وأبعد شاهد

وفد بعض سمع أنه ، عباد بن شهاب طريق من النكار عن الروايات
وسلم عليه الله صلى الله رسول على : قدمنا يقول القيس عبد بني

) والله لكم وأنفعه ، تمركم خير من إنه ( أما البرني وفيه ض الحديث ض
. أعلم
ولم ، ضعفوه أعمى بصري وهو زكير، أبي عن ثابت - الحديث341
يخطئ ( صدوقا بقوله التقريب في حاله ) ولخص ( ثقة أنه أحد يقل

ًا ًا مسلم له أخرج ) وإنما كثير ًا حديث ، طريقه غير من رواه قد واحد
(كلوا الحديث ) فأما ثلث المنافق ( آية حديث وهو ، متابعة فهو

، ركيك ومتنه ، كالشمس بسند وهو ، غيره يروه ) فلم إلخ ض البلح
، القصاص بعض من سمعه ، إسناده في غلط زكير أبا أن فالظاهر

. أعلم والله ، السند بذاك سمعه أنه فتوهم
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ًا عشر ثمانية عدي ابن له ساقا ، سياه بن حسان - هو342 ، حديث
كذاب فهذا ، أنس عن ثابت عن ، بوقاحة عامتها يروي ، مناكير كلها

. والسلما ،
وأن ، منقطع أنه الخطيب بين ثم ، النظر بادئ في - يعني343

. الفرخان بن محمد واضعه هو منه الساقط
. بالوضع : متهم - أحدهما344
عن يرويها صحيفة له ، تالف وهو ، ذكوان بن نوح من - فالبلءا345

. لها أصل ل عامتها ، أنس عن الحسن
. حيان ابن قاعدةا من عرف لما ذلك - لينفعه346
حديثه ( يعتبر هذا في قال حبان ابن أن على ، قبله كالذي - هذا347

رواه الخبر ) وهذا عنه المروزي الله عبد بن سهل رواية غير من
عن معاوية بن مروان رواه وقد ، يدلس وبقية الملك عبد عن بقية

فأسقطه ، سهل من سمعه بقية أن فبان ، الملك عبد عن سهل
ًا . تدليس

التي معاوية بن مروان رواية وهذه ، الملك وعبد ، سهل - هما348
ًا إليها أشرت ًا أخرى طرقا الللىءا وفي ، آنف ، أسانيدها في وقع

. فقط سهل سندها في وطريق
. مختلف المتن لفظ لكن ، عيناه الولى هي - الطريق349
بن حماد عن أبيه عن مالك بن غسان بن خالد طريق من - هو350

القاسم بأن ، السيوطي ) تعقبه خالد ( آفته عدي ابن . قال سلمة
عبد بن حبيب عقيل أبو ( رواه قال ثم ، الوجه هذا من ذكره منده بن

عقيل أبا أعرف لم ) أقول غسان ) عن ( ؟ الليسي صالح بن الله
( ليس حاتم أبو فيه قال وغسان إليه السند كيف أدري ول ، هذا

سألخصها طرقا الللىءا في ) وبقي النكار حديثه في بين ، بقوي
عكاشة بن ) محمد ( أ المجروحين من أسانيدها في عرف من ببيان

) ( ج دجال ، الترمذي محمد بن ) صالح ( ب طريقان له ، كذاب
( ه كذاب ، الخبائري سلمة بن ) سليمان ( ءا دجال ، هشاما بن يحيى

ثلثتهم ، أبيان عن ، العباداني عاصم أبي عن بكر بن ) إبراهيم
أحاديثه ، مجهول ، الدمشقي مروان بن الله ) عبد ( و ساقطون

والسند متروك ، سليمان بن ) سهل ( ز مقلوب أو منكر مابين
، حسان بن معروف عن ، واه ، المهلبي خالد بن ) يحيى ( ح مظلم
، الحسن ابن محمد بن ) إبراهيم ( ط طريقان لهما ، الحديث منكر
) ( ي أعرفه لم ومن معنا بقية السند وفي ، متهم ، الطيان لعله

) ( يا متروك ، عياش أبي بن أبان عن ، أجده لم نصر، بن أحمد
متروك ، عدي بن الهيثم ثنا ، واه ، النحوي ناصح بن عبيد بن أحمد

وأخرى ، أسانيدها تذكر لم معلقة أخرى طرقا وبقيت ، كذبوه
أبو أنبأنا ، همان ابن أنبأنا ، ( الديلمي أشنعها من مظلمة أسانيدها
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، صالح بن الله عبد بن أحمد بن محمد بن الله عبد بن محمد نصر
الشيخ أبو أنبأنا ، ماشاذةا بن الله عبد بن أحمد بن محمد بكر أبو أنبأنا

ابن عن نافع عن مالك عن القعنبي عن ، الحباب بن الفضل أنبأنا ،
) النار في الله كبه ، طين من مثقال قلبه وفي مات : من رفعه عمر
القاسم وأبا ، نعيم أبا صاحبه فات لما ، الشيخ أبي عند هذا كان ولو
بعض من البلءا أدري ول الخبر هذا طرقا بجمع عنيا وقد ، منده بن

) ( أنبأنا صيغة فإن ، الجازةا من أما ، الشيخ أبي دون المسلمين
ً ماشاذه لبن يكون وقد ، الجازةا في المتأخرون يستعملها مثل

ً يسمع موته بعد ثم ، الشيخ أبي عن عامة إجازةا عنه يحدث رجل
يكون وقد ، الشيخ أبي عن يرويه ويذهب ، به الظن فيحسن بحديث

ًا به الظن أحسن الذي في تراه كما ، نعيم لبي هذا مثل اتفق ، كذاب
) في ( قلبه وكلمة هذا ، بغداد تاريخ ) من النساج ( خير ترجمة
جاءات ) فقد ( كبر عن ) محرفة ( طين كلمة بأن تشعر المتن

. المستعان والله ، الكبر في هذا تشبه أحاديث
له وذكر ، الحديث متروك حميد أبي بن الله عبيد سنده - في351

ًا الللىءا في . هالك تماما بن عمران سنده في شاهد
الترمذي وأخرجه ، العمامة لبس على كشاهد داود أبو - أخرجه352

فيه أن ) وبين بالقائم ليس وإسناده : ( غريب وقال بسنده
. مجهولين

) . القماش طي (حديث المقاصد - انظر353
. الجوزي ابن - عن354
. السيوطي تعقب من هذا بعد - ما355
قال ثم الخبر هذا  ذكر1/49 حاتم أبي لبن العلل كتاب - في356
هذ في العقيلي ) وقال مجهول وإبراهيم منكر حديث : هذا أبي (قال
السند ففي هذا ) ومع عليه وليتابع الشيخ بهذا إل يعرف ( ل الخبر
. متروك وهو نباتة بن أصبغ
ًا الجوزي ابن - ذكر357 قال كما سندها في ، للخطيب أخرى طريق

عبد ثنا زياد بن ( يوسف وفيه ، المجهولين من واحد غير الخطيب
مع أمشي أنا : بينا قال طريف بن سعد عن الرحمن عبد بن الله

بن سعد الصحابة في يعرف ) ول إلخ ض وسلم عليه الله صلى النبي
التابعين أتباع من السكاف طريف بن سعد الرواية وفي ، طريف
يحل ( ل معين ابن قال ، متروك وهو ونحوه نباتة بن أصبغ عن يروي
ابن ) فحدس الحديث يضع (كان حيان ابن ) وقال عنه يروي أن لحد

. هالك زياد بن . ويوسف السند بعض سقط لكن ، هذا أنه الجوزي
) بثقة ( ليس النسائي ) وقال الحديث ( منكر وأبوحاتم البخاري قال

أخرى طريق الخبر بهذا ) وله بالباطيل ( مشهور الدارقطني وقال
( قال الللىءا . وفي السراويلت في يتجر كان فكأنه ، ستأتي
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عن الرزاقا عبد ] عن [ الدبري إبراهيم بن إسحاقا ... ثنا العقيلي
مجاهد عن ض مجاهد ابن يعني ض الصباح عن الطائفي مسلم بن محمد

في وقع كذا ، القصة ... ) فذكر سقطت إمرأةا أن : بلغني قال
(عن فيها  ليس1/60 اللسان في العقيلي عن والقصة ، الللىءا

حاتم أبي ابن وكتاب ، البخاري تاريخ في ترجمة مجاهد) وللصباح
ًا له يذكرا ولم ، عنه الطائفي رواية وذكرا ، غيره ول أباه ل ، شيخ

ًا وذكرا ، كلما فيه والدبري محمد بن الله عبد عن عيسى عن طريق
،173 و ،62 التعليق في تقدما ، تالف وعيسى ، آبائه عن ، عمر بن

عمرو ثنا ، حماد بن نصر فيها ، الفراد في للدارقطني وأخرى ،180
أبي عن العرج عن سعيد بن يحيى ( عن كذابان ) وهما جميع بن

أبو (ثنا الحاكم عن الشعب في روى البيهقي أن وذكر ) ، هريرةا
) شاذان بن محمد سعيد أبو ثنا ، العتكي القاسم بن محمد منصور

ثنا ، الله عبيد بن المؤمن عبد ثنا ، الحكم بن بشر (ثنا أعرفهما لم
. القصة .....) ذكر هريرةا أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد
التهذيب في يذكر ولم ، منكر الخبر لكن ، موثوقون فوقه ومن بشر،
ومحمد ، عنه رواية لبشر ول عمرو بن محمد عن رواية المؤمن لعبد
أضاف . وقد المستوى هذا في ليس ولكن ويهم يخطئ عمرو بن

) كذلك عمرو بن محمد عن خارجة عن روى : ( وقد . قوله البيهقي
ًا يكن لم إن كذاب متروك وخارجة به يليق الخبر وهذا ، فخطأ عمد

. أعلم فالله
الموضوعات : (يروي قال وإنما ، يضع إنه حبان ابن يقل - لم358
. ويحتمل عليه متفق وهذا الغلط كثرةا يحتمل ) وذلك الثقات عن

سعيد بن محمد عن : (ويدلس حبان ابن قال . فقد التدليس
ً أنعم ابن ) كان المصلوب ًا رجل فسمع المصلوب ظاهر غره ناسك

. المستعان . والله عنه ودلس منه
داود بن الله عبد ) وهو به ليحتج ( وشيخه الجوزي ابن - زاد359

. تالف الواسطي
الوضاع الجويباري الولى : في روايات ثلث الجوزي ابن - ذكر360

) مجاهيل بينهما ومن كذابان ومقاتل ( هناد الثانية وفي ، الخبيث
لبي رواية السيوطي . وزاد متروك أرقم بن سليمان الثالثة وفي
عن زيد عن رواه كذاب العمري الله عبد بن القاسم سندها في نعيم

عن خارجة عن وكيع : ( رواه نعيم أبو . وقال هريرةا أبي عن عطاءا
ً زيد الللىءا في . ووقع الهالك مصعب ابن هو ) وخارجة مرسل

ثم أخرجه البيهقي أن الللىءا في . وذكر ) خطأ زيد بن خارجة ( عن
ًا .... وروى القاسم رواه : (كذا قال عن ) عاصم ( ؟ أخيه عن أيض
ًا كذلك زيد ًا جابر عن زيد عن قيل وقد ، مرفوع في ) وليس مرفوع

. إليه يلتفت ما ذلك
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غير فيه ، واه وسنده ، عمرو ابن عن الخبر الللىءا في - ذكر361
بأخرةا واختلط ضعيف ، الصباح بن المثنى منهم ، الضعفاءا من واحد

.
. الذيل في السيوطي ) وأورده ( باطل الميزان - وفي362
. الميزان في كما كذب - والخبر363
ًا السند - في364 . واه وهو معدان بن عفير أيض
. عنها نقل التي الكتب وراجع ، قاري علي موضوعات - راجع365
ولم ، المؤدب الغزي معاوية أبو محمد بن الله عبيد به - تفرد366
. بإسنادين أسنده حتى يقنع

الحديث أورد فوجدته ، البغوي مصابيح من نسخ عدةا - راجعت367
. بشيءا عليه يتكلم ولم

الله عبد بن محمد [بن ( عيسى وتتمته ، الجوزي ابن قول - هذا368
عن ] يروي190  و180  و173  و62  و34 ص التعليق في المتقدما

حدث ] الجمحي يزيد بن أحمد بن [ محمد و موضوعة أشياءا آبائه
) . منكرةا بأشياءا
) . عدي ابن ( عند - الصواب369
عن يروي قتيبة بن وعلي كذاب ( الكديمي الجوزي ابن - لفظ370

قتيبة بن علي عنه ثابت الخبر أن الللىءا ) وفي البواطيل الثقات
عن الزبير أبي عن مالك عن علي يرويه ، الكديمي طريق غير من

ًا جابر مالك عن باطلة أحاديث ( له علي في عدي ابن قال ، مرفوع
قتيبة بن علي به ( تفرد الدارقطني . وقال وغيره الخبر هذا ) فذكر

ًا وكان ) وقال مالك عن ول الزبير أبي عن هذا يثبت ول ضعيف
هذا ) وذكر له أصل ل وبما بالبواطيل الثقات عن ( يحدث العقيلي

مرةا قتيبة بن علي عن المكي داود ابن أحمد . ورواه وغيره الخبر
الطبراني أخرجه ، عمر ابن عن نافع عن مالك عن ومرةا مر، كما
ًا وذكر ، شاهد أنه على السيوطي . وذكره الوسط في روى أنه أيض
ًا فذكر عائشة عن العمري يزيد بن خالد سنده في للطبراني خبر

حاتم أبو سويد سنده وفي ، المستدرك في هريرةا أبي . وعن كذاب
ًا أشد قتادةا عن وروايته ضعيف وسويد ، قتادةا عن ابن . قال ضعف

) غيره أحد بها ليأتي بأحاديث عنه ويأتي قتادةا عن ( يخلط عدي
السيوطي ) وذكر الثقات عن الموضوعات (يروي حبان ابن وقال
ًا . ساقط كذاب وهو هدبة أبي طريق من عساكر لبن خبر
. كذاب ، الملطي إبراهيم بن قاسم - هو371
) وهما بكر بن إبراهيم ثنا أيوب بن الله ( عبد  رواه– 372

. عباس ابن عن عكرمة ثنا رواد أبي بن العزيز عبد ( ثنا المتروكان
_ عكرمة عن ذر بن عمر عن بكر ابن إبراهيم عن آخر ضعيف ورواه

ابن وثنا ، الحديث منكر ) وهو الحكم بن ( هذيل عن . وروى إلخ
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، فيه ) واضطرب بشيءا ليس منكر الحديث ( هذا قوله مع معين
، عباس ابن عن عكرمة عن رواد أبي عن العزيز عبد : عن مرةا قال

. عمر ابن عن نافع عن العزيز عبد :عن . ومرةا ماجة ابن عند وهذا
ً ، طاوس عن منبه بن وهب عن أبان بن الحكم : عن ومرةا . مرسل
ابن عن وهب عن الحكم عن علثة ابن عن الحصين بن عمرو ورواه
أبو . ورواه علثة ابن عن الموضوعات يروي متروك وعمرو ، عباس
ابن عن هشاما عن ، الحديث منكر وهو الفضل بن الله عبد رجاءا

( عن الغلط كثير وهو حماد بن نعيم . ورواه هريرةا أبي عن سيرين
من يدري ) ل مجدوح لل مولى ( عن رأى فما سليمان بن المعتمر

أبيه ( عن الحديث ) لين المأربي قيس بن يحيى بن محمد (عن هو
) كذاب عنترةا ابن هارون بن الملك (عبد عن ) . وروى أنس عن

ً جده ( عن مقال )فيه أبيه ( عن يضع . ) مرسل
ًا منكر  الخبر– 373 ًا السيوطي له يذكر ولم جد ابن وأعله ، شاهد

وأساءا ، طالب أبي بن علي بن الحسن بن زيد ابن بالحسن الجوزي
البلءا وإنما أمثاله ومن منه برئ فالحسن ، ذلك في الجوزي ابن

. الحديث في متهم وهم ، أشرس بن محمد السند ففي ، دونه ممن
. ضعيف : إنه وقال ، الترقفى وعباس والبيهقي الشيخ  وأبي– 374
. إسناد  بل– 375
. ساقط وسنده ، يصححه  ولم– 376
ووقع ، الصغير في الطبراني إلى ونسبه ، المقاصد في - هكذا377

) . ( فقد الصلين في
جلواز- هو: :  الجلوزةا- جمع المخطوط الصل ( * ) بهامش

. : قاموس . تمت الغليظ الشديد أو الشرطي
ًا عمر ابن عن روى ريب بل موضوع - بل378 سنده وفي مرفوع

وبقية الحديث يضع متروك عبيد) ومبشر بن مبشر عن ( بقية
فدلسه مبشر من شر هو ممن سمعه يكون فقد الهلكي عن يدلس

الخوزي يزيد بن ابراهيم به تفرد ، قوله من عمر ابن عن . وروى
) الحديث ( متروك الجنيد وابن والنسائي أحمد قال ، هالك وهو

وأبو زرعة أبو ) وقال بشيءا وليس بثقة ( ليس معين ابن وقال
عنه) ( سكتو البخاري ) وقال الحديث ( منكر والدارقطني حاتم
يتهم (كان البرقي وقال البخاري عند الجرح صيغ أشد من وهذه

الى يسبق حتى الكثيرةا المناكير (روى حبان ابن ) وقال بالكذب
فسئل تركه ثم مرةا عنه المبارك ابن ) وروى لها المعتمد أنه القلب

منه) أهمل تبت  قد ذنب في أعود أن (تأمرني فقال عنه يحدث أن
ابن قال و ماجة وابن الترمذي له ( أخرج وقال كله هذا السيوطي

ماجة وابن الترمذي له يخرج فيمن أن يعلم حديثه) وهو يكتب عدي
( هو قال انما عدي وابن ، كالكلبي تكذيبه على الناس أجمع ممن
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أكتب ل (ضعيف المديني ابن قال حديثه) وقد يكتب من عداد في
ًا عنه ابن حديثه) وعد يكتب ول بثقة ( ليس النسائي ) وقال شيئ

ًا عنه الرواية المبارك ابن أن مع مر، كما منه التوية تجب ذنب
ابراهيم كان . فإن الكلبي عن روى فقد ، يشدد ممن ليس المبارك

ًا يكذب فهو وإل ، فواضح البرقي قال فيما بذلك اتهم كما عمد
. خطأ الكذب منه يكثر ممن

ًا علي عن وروى ًا مرفوع أبي ( عن الجعفي جابر به تفرد ، وموقوف
وابن زائدةا وكذبه ، بالرجعة يؤمن كان الجعفي ) وجابر الطفيل

شعبة عن منه) وجاءا أكذب أر ( لم حنيفة أبو وقال ، وجماعة معين
الناس – أصدقا أوثق- أو ) فهو وسمعت ( حدثنا قال إذا أنه وغيره
عنه الخبر جاءا وإنما ، معناها في ما ) ول ( حدثنا هنا يقل ) ولم
يصرح لم إذا أنه ترجمته من يظهر ) والذي الطفيل أبي ( عن

روى اذا . وأنه يكذب إنه بل ، يدلس أنه ذلك معنى فليس بالسماع
: يقول يتأول . وكان بالسماع صرح وإن يكذب قد بمرفوع ليس ما

ًا ) فيذكر فلن ( أخبرني قال كان ( إن نفسه في يقول ثم ، خبر
أقول ماجة وابن والترمذي داود أبو له ( روى السيوطي ذلك) قال

له أخرج فإنما داود أبو وأما ، علمت فقد ماجة وابن الترمذي : أما
ًا ًا خبر عنه. اعتذر ثم واحد

وهو مالك كذبه ، متروك ) وهو المكي قيس بن ( عمر عن وروى
. لذلك أهل

) رفعه الطفيل أبي هو( عن من يدري ) ل الله عبد بن يحيى ( عن
ًا وسلم عليه الله صلى النبي عن يسمع لم الطفيل وأبو ، ، شيئ

عن يروي متروك وهو الحضرمي عمرو عن طلحة عن وروى
يدرك ولم عمر، عن عطاءا عن رواه ، أحاديثهم من ليس ما الثقات
بن الحكم عن ، تقدما وقد الجعفي جابر عن عمر. وروى عطاءا
) حاشا لممسوخ وإنه السلما في إل سهيل يطلع (لم قال عتيبة

، الجاهلية أساطير من هذه وإنما المفضوح الكذب هذا من الحكم
: فعبرت إحداهما فأما الشعريان هما أختان لسهيل كان أنه تمامها

تستطيع : فلم الخرى وأما العبور، الشعري فهي المجرةا إليه
. الغميصاءا فهي عيناها غمصت حتى فبكت العبور

ابن عن خبرين إسناد في لمسلم وقع إنما ، منكر إطلقا - هذا379
مسلم ) سمع لهيعة وابن ، الحارث بن عمرو عن ( أخبرني وهب
الحارث بن عمرو على واعتماده ، وجهه على فحكاه هكذا الخبر
لهيعة ابن عن فيكنيان هذا نحو والنسائي ، للبخاري ويقع ، ثقة فإنه

مسلم آخر) ورأى ( وذكر النسائي ) ويقول ( وآخر البخاري يقول ،
، الكذب يعتمد يكن لم لهيعة ابن أن مع ، للكناية موجب ل أنه

326



                     الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

أحاديث جمع أراد من وصار كتبه احترقت ثم ، يدلس كان ولكن
ليس ما فيها يكون وقد ، عليه فيقرأ ، لهيعة ابن رواية من أنها على
، تغيير فيه وقع لكن ، حديثه من الصل في هو وما ، حديثه من

وقد ، عنه يروون ويذهبون ، شيئا ذلك من يرد ول ، عليه ذلك فيقرأ
: هذا فيقولون بكتاب يجيئونني ؟ أصنع ( ما فقال ذلك في عوتب

ابن أو المبارك ابن عنه الراوي كان إذا ) نعم فأحدثهم حديثك من
هذا وليس ، الجملة في صالح فهو بالسماع ذلك مع وصرح وهب

بالسماع فيه يصرح ولم غيرهما رواية من كان ما فأما ، ذاك من
ًا وكان . بوضعه الحكم يمتنع فل منكر
من رجل ( عن فيه وقع تقدما ما مع الخبر فإن ، عجيب - هذا380
مجهول وهو ، ظبيان بن تحيس وفيه هو، من يدري ل وهذا ) ، جذاما

، حسان بن الرحمن عبد أو ، حسان أبي ابن الرحمن عبد وفيه ،
: سمعت قال ، عتاهيه بن ( مالك طريق من وهو ، مجهول وهو

بكير، ابن يحيى عن الصابه ) وفي وسلم عليه الله صلى النبي
وهذا ، وسلم عليه الله صلى النبي سمع عتاهية بن : مالك يقولون

) .  شيئا منه يسمع لم ريح
عن الرواية ) وتلك روايته ( في وزاد ، السيوطي قال - كذا381

ًا أن فيها وإنما ، توثيق فيها ليس معين ابن ً كان خالد حسن أول
تقدما لهيعة وابن ، مكشوف هذا خالد وكذب ، افتضح ثم الظاهر
ًا فيه الكلما بن عمرو طريق من هي السني ابن ورواية ، قريب

برواية معروف متروك وعمرو ، علثة ابن عن ، الحصين
. علثة ابن عن الموضوعات

كل-  .382
بن الله ) ( عبد ( أ رواتها من نظر فيه من باعتبار - سألخصها383
) العبدي عباد بن الله ) ( عبد ( ب ) تالف الخوارزمي الوهاب عبد

: والزدي ، حبان ابن قال ، اللسان في المترجم البصري أحسبه
اسماعبل . ( عن موضوعة نسخة عند أصحابه لبعض الخبار، يقلب

أهل ) من الراسي ، هلل أبي ( عن أجده ) لم البصري عيسى بن
غير أحاديث عدةا روى ، الحفظ سيءا أعمى كان أنه إل ، الصدقا

اسماعيل ) عن ميسرةا أبي بن الله ( عبد رواية وفي ، محفوظة
السند في المذكور عباد ابن هو هذا الله عبد . لعل هلل أبي عن

) ( د وضاع ) كذاب النخعي عمرو بن ) ( سليمان ( ج الول
حبيب بن إبراهيم هو يكون ) ربما سلما بن حبيب بن ( إبراهيم
عبد بن ) محمد ( هض يعرف فل وإل ، اللسان في المترجم القرشي
بخبر ( أتى وفيها  ؛878 رقم5/255 اللسان في ....) تراه الرحمن

فما الخطيب ) ترجمه ) ( الخرائطي الخبر( و هذا ) فذكر باطل
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) التصانيف مليح الخبار، حسن ( كان قال وإنما ، جرحه ول وثقه
عاصم بن زكريا بن محمد ثنا ، الكندي خالد بن الهيثم بن أحمد ( ثنا
( ثنا نظر ) فيه السدوسي عمرو بن ) ( الحسن ( ز أعرفهما ) لم

ًا يخطئ ( كان حبان ابن ) قال مطيب بن القاسم قلة على كثير
) .  الترك فاستحق ، روايته
الحسين ثنا ، عدي ( ابن هكذا الخبر، هذا الجوزي ابن - أورد384

ثنا قال ، طلحة بن وكامل ، الله عبد بن لولو ثنا ، العدوي علي بن
طريق من قبله وذكر ، حق ) وهذا وضاع ( العدوي ) وقال الليث
: [ الصواب عمرو ] ثنا : سلم [ الصواب مسلم بن جعفر بن عمر
بن ليث ثنا ، علي بن عاصم ثنا التوزي فيروز ] ابن يأتي كما عمر

) وتعقبه بشيءا ليس ( عاصم الجوزي ابن سعد.....) قال
، ( صدوقا التقريب في حجر ابن لخصه كما وعاصم ، السيوطي

على الخبر هذا تبعة الميزان في الذهبي حمل ) وقد وهم ربما
بن ( عمرو قال ، اللسان في حجر ابن وتبعه ، عاصم عن الراوي
آفته لعله موضوع بخبر البخاري شيخ علي بن عاصم عن أتى فيروز
قال عمر، إسمه فيمن الرجل لهذا ترجمة بغداد تاريخ ) وفي

بالتوزي...) وذكر فيروز....ويعرف بن موسى بن  ( عمر11/214
، علي بن عاصم عن فيروز) ويروى  ابن ( عمر جده الى ينسب أنه

ًا هذا صاحبنا فهو ، سلم ابن وعنه بأن توهينه الى وأشار ، قطع
ًا طريقه من أخرج ووقع ،1/16 الللئ في . تراه نظر فيه حديث
ًا هناك خبر سمع هذا فيروز ابن وأحسب فيروز، بن ( عمرو أيض

في معدود والخبر ، بعاصم خطأ أو عمدا فألصقه ، العدوي
. العدوي موضوعات

عن نفسه المذكور العدوي رواه ما فإنما أنس عن - أما385
المسلسل السيوطي ذكر نعم ، كذاب عن كذاب ، خراش

( اسم كل مع فيه يقال ، التكاءا بمسلسل المتأخرين من المعروف
غيره ذكر وقد ، ثقات رجاله أن ) وزعم متكئ .... وهو على قرأت

جعفر بن محمد العلءا أبي طريق من وهو ، مجهولين فيهم أن
عن الفرات بن بكر عن ، الليث عن علي بن عاصم عن ، الكوفي

طريق من المسلسلت كتب بعض في وكذا ، الللئ في . كذا أنس
، السندي عابد محمد للشيخ ، الشارد حصر في ورأيته ، السيوطي

من وهو ، الفرات ابن بكر عن ، زيد بن علي عن ، الليث : عن وفيه
، مظلم بسند الخبر السيوطي أورد ثم ، المجهولين بعض تركيب

) أنس عن جده عن أبيه عن المزلق بن بشر بن ( محمد آخره
أجد : ولم مقال فيه المزلق بن بشر بن الحكم بن بكر الرواةا وفي
. ابنه ول أباه

328



                     الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

عن ، مطرف بن محمد غسان أبي عن فيروي هريرةا أبي عن وأما
الله عبد عن عمار، بن هشاما رواه ، هريرةا أبي عن فراهيج بن داود

سوار عن ، داود بن حميد ورواه ، غسان أبي عن ، البكري يزيد بن
: فراهيج بن ( داود الجوزي إبن . قال غسان أبي عن عمارةا بن

، الصل في صدوقا وهو ، : وغيرهما أقول ، ويحيى شعبة ضعفه
، داود عن شعبة ( ثنا الحضرمي يعقوب وقال ، بآخرةا تغير ولكنه
على التبعة كانت وربما ، شديدةا كلمة ) وهذه وافتقر كبر قد وكان

، فيتلقن يلقن صار عمره آخر في ولكنه ، ثقة هشاما ، دونه من
قاله  ، الحديث ذاهب وشيخه ، عديدةا أحاديث بهذا حاتم أبو أعل
، خالف ربما ، صدوقا وسوار ، أعرفه لم داود بن وحميد ، حاتم أبو

ًا السيوطي وزاد زبار بن زياد بن محمد طريق من الشيخ لبي خبر
أبو ، هريرةا أبي عن المهزما أبي عن قطامي بن شرقي عن

أيضا وأورد ، بشيءا ليس عنه والراوي وشرقي ، متروك المهزما
: يقول الفقيه علي بن أحمد بكر أبا ( سمعت الشيرازي ألقاب من
، الناقد اسماعيل بن علي بن أحمد ]بن بكر أبو [ واسمه هراشة ثنا
عن كالشمس بسند ... فذكره الحربي اسحق بن ابراهيم ثنا

على والتبعة ، ترجمه لهما أجد لم عنه . والراوي وهراشة ، عائشة
ًا ذكر ثم ، أحدهما أحمد ثنا ، سليمان بن ( عصمة فيه للخطيب خبر

الله عبد بن محمد عن ، خراسان أهل من رجل ثنا ، الحصين بن
. ومن نظر فيه وعصمة ، علي.... رفعه بن الحسن عن ، العقيلي

. أعرفهم لم الحسين وبين بينه
. المعنى على - المدار386
) والعجلي به بأس ( ل العجلي قول غير أحد يوثقه لم - كل387

ًا متسمح : الئمة جرحه وقد ، حديثه يخبر لم ذلك مع وكأنه جد
والدارقطني داود وأبو والنسائي زرعة وأبو والبخاري ويحيى أحمد

أبي عن كثير أبي بن يحيى عن الخبر هذا عمر . روى وغيرهم
سلمة أبي عن يحيى عن غيره رواه . وقد هريرةا أبي عن سلمة

، وسلم عليه الله صلى النبي عن لحق ابن الحضرمي عن
من أحد لقاءا لهم يثبت لم الذي التابعين صغار من والحضرمي

الجادةا به فسلك وهم ثم ، هذا سمع راشد بن عمر . فكأن الصحابة
هريرةا) .  أبي عن سلمة ابن عن ( يحيى

الزوائد في ) فلعله زوائده في الهيثمي ( قال الللئ - لفظ388
ولم هريرةا أبي  خبر8/47 ذكر الزوائد محمع في فإنه ، المفردةا

إل ثقات وكلهم سنده الللئ في ساقا . وقد أعلم فالله بريدةا يذكر
والبزار ، مدلس ) وقتادةا أبيه عن بريدةا ابن عن ( قتادةا فيه أن

أن أخشى فإني ، البزار مسند مراجعة وينبغي ، كلما فيه نفسه
.  وهم عنه النقل في وقع يكون
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بن ( النضر وفيه ، أعرفهم لم جماعة فيه النجار ابن - سند389
: قال الطائفي حوشب بن الله عبد بن محمد ثنا المروزي سلمة

محرر ابن الله عبد عن فحدث الثوري سعيد بن سفيان علينا قدما
سلمة بن ) النضر طالب- الخ أبي بن علي عن الصم بن يزيد عن

هذا ومع ، متروك الحديث منكر محرر بن الله وعبد وضاع
ًا النجار . ولبن الثوري أدرك أراه ل فالطائفي من فيهم ، بسند أيض

ابن عن عطاءا عن طلحة ثنا اسماعيل بن ( النضر عن أعرفه لم
بن طلحة هو وشيخه ، ضعيف اسماعيل بن ) النضر الخ – عباس
حرب بن علي ( ثنا الخرائطي عن ذكر . ثم هالك متروك عمرو

أبي عن دينار بن الحسن عن سالم بن عفيف ثنا أبي ثنا الطائي
( الئمة من جماعة قال بل ، متروك دينار بن والحسن ، أمامة- الخ

ًا ول أمامة أبا يدرك ) ولم كذاب عن يغني . وهذا الصحابة من أحد
. المتقدما الحضرمي خبر ذكر . ثم دونه فيمن النظر
) الحديث يضع ( كان داود وأبو وعلي أحمد قال ، متروك - بل390

.
ًا يكذب كان أنه يدل شديد فيه الئمة - كلما391 . قال خطأ أو عمد

: وقال ] ، سالم بن [ محمد رواها أحاديث أحمد ( أنكر الساجي
.  نظر اليه السند ) وفي موضوعة هي

ضعيف وهو ، أمية أبا . أراه الكريم عبد السند وفي قوله - من392
ًا . جد

عن حدثه رجل عن مروان بن ( محمد إلى ظلمات - سنده393
ًا مروان بن محمد أعرف ) ولم علي . أيض
) علي عن العربي حبة عن إسحاقا ( أبي إلى معروف - سنده394
ًا واه وحبة ، يدلس اسحاقا وأبو .  جد

ابن عن ( بقية طريق من وهو ، أعرفه لم من سنده - في395
يرويه فيذهب ، ثقة عن كذاب من الخبر يسمع مما ) وبقية جريج

ًا الثقة ذلك عن . تدليس
، الهيثمي قال وكذا ، أعرفهم لم فوقه واثنان الطبراني - شيخ396
ذكره ، العجلي لعله ، الكوفي المطلب ابن الله عبد ثالثهم نعم

ًا له محفوظ) وساقا غير منكر وحديثه ( مجهول وقال العقيلي خبر
. آخر

بن موسى إلى نظر، فيه آخر بسند . وعنه مظلم - سنده397
تاريخ عن ) . وذكر لسليمان- الخ تعالى الله : ( أوحى قال طلحة

يزيد بن خالد ) ( عن نظر وفيه ابراهيم بن قطن فيه بسند الحاكم
الخبر ) وترى عمر- الخ ابن عن نافع عن ذئب أبي ابن ثنا المدني

هالك وهو ، المكي العمري يزيد بن خالد الهيثم أبي ترجمة في
كأنهم الوليد أبا بعضهم وكناه والحذاءا العدوي له يقال ، وضاع
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ترجمته في وترى ( المدني) تدليس قطن قول فكذا ، يدلسونه
عن . وذكر الخبر هذا منها موضوعاته من عددا الميزان لسان من

ًا الديلمي ثعلبة بن يحيى عن خليفة بن خلف عن مظلم بسند خبر
. والخبر أجده لم وشيخه بأخرةا اختلط وخلف أنس عن النصاري
. والسلما موضوع

. كذلك - وهو398
، هالك وهو ، رافع أبي الله عبيد بن محمد على مداره - الخبر399
وروى ، كلما اليه والسانيد أسانيده وفي عنه، اختلف ذلك ومع

علي له يقال وعلي ، جده عن رافع أبي بن علي عن ضعيف بسند
ًا يوثق ولم ، علي بن الله عبيد ويقال ، الله عبيد بن ًا توثيق ، معتبر
.  محمد قريبه من أخذه فكأنه هذا عنه صح فإن ، جده أدرك ول

عن الزناد أبي عن يحيى بن معاوية عن بقية الخبر هذا - روى400
ًا هريرةا أبي عن العرج ًا منكر وهو ، مرفوع ًا جد ًا سند ، ومتن
والخر ، هالك الصدفي يحيى ابن معاوية أحدهما شيخان ولبقية
من حال أحسن أنه إلى الكثر ذهب الطرابلسي يحيى بن معاوية

أكثر مناكيره أن وذكر الدارقطني وعكس ، بعضهم ووثقه الصدفي
إلى جماعة ذهب ؟ السند في الواقع الصدفي- وأيهما مناكير من
وذهب ، الزناد أبي عن الرواية له عرف قد لنه الطرابلسي أنه

أبا عاصر قد ولنه ، به أليق الخبر هذا لن الصدفي أنه الى آخرون
يشتري كان أنه ذلك وأوضح به، اجتمع يكون أن مانع فل الزناد

هذا . ويقوي يسمع لم أما أسمع مبال غير فيها بما فيحدث الصحف
. به لصرح الطرابلسي أن يجهل ول ، مدلس بقية أن

الزوائد مجمع في الهيثمي قال ، يعرف ل الطبراني - شيخ401
) أنس عن ثابت عن زاذان بن (عمارةا أعرفه) وفيه  (لم8/59

ًا لن ، ثابت عن روايته في وخاصة ضعيف وعمارةا ، بآخره تغير ثابت
ًا كان عمارةا وكأن أصحابه آخر أنه ذكروا فقد منه سمع حين صغير
ًا. موت
علمت ) وقد متقنون ثقات إسناده (كل أن على النووي - بنى402

من الخبر استنكرو والذين ، هالك هو بل ، كذلك ليس بقية شيخ أن
الللىءا في ذكر وقد . هذا النووي من ورواته بالحديث أعلم الئمة

وأبي عمر قول من ، واهية بأسانيد الترمذي للحكيم أخرى روايات
عن بقية بن محمد (ثنا الحكيم عن وقال ، وعطاءا ، السمعي رهم
الله رسول : قال قال السلمي الرويهب حدثني قال ، سماه رجل
ذكر ثم الذكر لتستحق أشياءا ) وهذه إلخ ض وسلم عليه الله صلى
ًا ً سند هكذا وأحسبه ، تحريف النسخة في ووقع بالكذابين مسلسل

سلمة بن سليمان (ثنا كذاب النطاكي محمد) الباهلي بن ( الفضل
الجهم بن يعقوب ( ثنا كذاب ) الخبائري الحمصي الجبار عبد بن
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ظبقة وفي الخبائري بلدي الحمصي والمعروف ، ) كذا الخراساني
الصواب عمر) أرى (ثنا كذاب وهو خراساني أصله فلعل ، شيوخه
: قال أنس عن العزيز عبد (عن كذاب جرير) كوفي (بن :عمرو
ثلث وسلم عليه الله صلى الله رسول عند عفان بن عثمان عطس

به ينفرد ما غالب أن ليعرف هذا ذكرت ) وإنما إلخ ض عطسات
لسان في ترجمة . وله الكاذيب هذه من هو الترمذي الحكيم
ًا السيوطي ذكر  ثم5/308 الميزان ، العطاس في أخرى أخبار

الدعاءا عند به يستجاب مما ( إن السمعي رهم أبي : عن منها
) الدعاءا عند العطاس المرءا سعادةا (من رواية ) وفي العطاس

عطس (ما ومنها ، صحيح غير إليه والسند ، تابعي رهم وأبو
أحمد السند ) وفي إلخ ض سكينة عليهم نزلت إل قوما في عاطس

، كذابان حوشب بن وأصرما ، الجندي عمران بن محمد بن
سنده ) وفي الدعاءا عند العطاس السعادةا ( من . وثالثها وغيرهما
فيه إسناد هذا البيهقي ( قال الللىءا في . قال وضعفاءا مجاهيل

) . ضعف
البيهقي طريقه ومن ، الطبراني فرواه أمامة أبي عن - أما403

ضعفه ) الدمياطي سهل بن بكر سنده وفي مختارته في والضياءا
بن بكر أبو ض الللىءا في . ووقع وهنه تثبت زلت . وله الننسائي

ذلك ومع ، ) مقل البيروني هاشم بن عمرو ( ثنا ض ) خطأ سهل
وفي ، ترجمة له أجد ) لم اللهاني زياد بن إدريس ( ثنا يخطئ
عن . وأما عناه ) فلعله أعرفه لم من  (فيه8/29 الزوائد مجمع
في ترجمته ) كذاب التستري منصور بن ( محمد سنده ففي أنس

حكمان ابن الحسين بن الحسن  ( أنبأنا1281  رقم5/395 اللسان
بن محمد . (ثنا الحديث في بشيءا ليس ) ضعيف الفقيه الهمداني

اللسان في المترجم الماسي ) لعله السرخسي اسحاقا ابن أحمد
) موسى بن يحيى بن الله عبد ( ثنا ضعفه الدارقطني وأن ،

في حجر ابن له . وذكر بالكذب واتهمه عدي ابن لقيه ، السرخسي
ًا اللسان ) آفته فهو الرجل هذا غير أثبات ثقات ( رجاله قال ثم خبر

يزيد فروةا أبي بن محمد بن يزيد ) أحسبه الرهاوي فروةا أبو ( ثنا
ًا واه الجد ) ، سنان بن ً أحسن والحفيد ، جد في وجدت ثم ، حال

بن يزيد بن محمد هو هذا فروةا أبا أن يدل  ما5/16 التهذيب تهذيب
ًا مغفل صالح وهو سنان، أبو (ثنا الرواية في بشيءا ليس ، جد
يضع هالك زيد بن ) وطلحة زيد ( بن طلحة ثنا ) صوابه طلحة

) لم بشر بن (سفيان سنده ففي مسعود ابن عن . وأما الحديث
ًا ) ضغيف جابر بن أيوب ( ثنا أجده بن زيد عن العمش ( عن جد
أبو : ثنا شيبة أبي ابن ( وقال قال . ثم ) رفعه مسعود بن وهب

: إن قال الله عبد عن وهب بن زيد عن العمش عن معاوية
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يخشى إنما ، جيد سند ) وهذا فأفشوه الله أسماءا من اسم السلما
. وفي مسعود بن الله عبد قول من وهو اغتفاره ويمكن التدليس

صلى النبي مع كنا إذا ( كنا مسعود ابن عن وغيرهما الصحيحين
السلما ، عباده من الله على السلما قلنا الصلةا في وسلم عيه الله

: لتقولوا وسلم عليه الله صلى النبي فقال ، وفلن فلن على
أن مانع فل ، ....) الحديث السلما هو الله فإن الله على السلما
له ) فيقول الله على ( السلما يقول من مسعود ابن يسمع

. أعلم ) والله بينكم السلما فافشوا الله أسماءا من اسم ( السلما
رواية في به صرح كما التمار وهو ، عامر بن عمر  سنده - في404
حفص أبو عامر بن ( عمر واللسان الميزان وفي ، الشيخ لبي

مرزوقا بن ومحمد قلبة أبو عنه روى ، بصري النمار السعدي
ًا ً حديث ًا ) فذكر باطل المنكرات يروي مجهول هذا فعمر آخر، حديث
. ساقط فهو

اللسان في ترجمته ترى ، تالف شعيب بن بكار سنده - في405
سندها في  متابعة2/156 الللىءا في له . وساقا الخبر هذا وفيها

وهما ، الحميد عبد بن وغياث فهد بن وإبراهيم ، أعرفه لم من
. هالكان

. منه اكذب عن كذاب ، العكاشي عن الخبائري - فيه406
مجمع في طويلة قصة في وهو ، الللىءا في - إختصره407

من سندها  وفي3/260 عساكر ابن تاريخ  وتهذيب10/34 الزوائد
.  ظاهرةا فيها والصناعة ، ليعرف

.  القولي الخبر ذاك صحة ليفيد ولكنه حق - هذا408
الذهبي قال وقد ؟ الكذاب وجود مع للتحسين قيمة - وأي409

طريق من الللىءا في ) . نعم يحسن فلم حديثه الترمذي ( حسن
وصالح ، يقولون...) فذكره ( كانوا الحسن عن المري صالح

نفسي لجد ( إني إبراهيم . وعن معروف غير . والخبر متروك
) به أبتلي أن مخافة إل به أتحدث أن يمنعني فما بالشيءا تحدثني

ًا قوله وليس تابعي وإبراهيم منه . وأقرب المعنى هذا في صريح
ًا إبراهيم عن أذكره ما موكل : البلءا الله عبد ( قال قال أيض

ًا أكون أن لخشيت كلب من سخرت لو ، بالقول غير ) وهذا كلب
ًا منقطع وهو ، مرفوع . الله عبد يدرك لم إبراهيم لن ، أيض

في ذكر ثم ، هالك الزعيزعة أبي بن محمد سنده -  في410
موكل ( البلءا مرسل الحسن عن أعرفه لم من فيه بسند الللىءا
بسند ) ثم أنس عن ( الحسن فقال الضعقاءا بعض ) ووصله بالقول

مولع البلءا ( إن الله عبد عن إبراهيم عن حماد عن نظر فيه
[ عثمان بي أبان طريق من ذكر . ثم منقطع موقوف ) وهو بالكلما
ًا علي إلى ] بسنده الحمر طامة وفوقها إل طامة من ( ما مرفوع
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تفرد التي الطويلة القصة من قطعة ) وهذه بالمنطق موكل والبلءا
، اللسان من ترجمته في إليها الشارةا وترى ، الحمر أبان بسياقها
فيها والصناعة ، السمعان ابن أنساب أوائل في بطولها والقصة
. واضحة

، هالك الشبياني خالد بن الله عبد بن : أحمد هو - الجويباري411
. غيره السند وفي يدلسونه فلذلك
عن ، الري قاضي ، القاضي يحيى بن خلف طريق من - هو412
مقاتل وأبو وخلف ، مسلم ابن حفص السمرقندي مقاتل أبي

.  اللسان من مقاتل أبي ترجمة في . والخبر هالكان
الورقاءا أبو الرحمن عبد بن فائد وهو ، المتروك على - مدارها413

ل الحديث ذاهب ( فاقد حاتم أبو . قال هالك وهو الكوفي العطار
رجل أن بواطيل... ولو أوفى أبي ابن عن حديثه... وأحاديثه يكتب
. كثير فيه ) والكلما يحنث لم كذب حديثه عامة أن حلف
ًا الللىءا في وزاد ، الجوزي ابن أعلها - قد414 سندها في طريق

، تالف وهو ، الوقاصي الرحمن عبد بن وعثمان ، أعرفه لم من
وقال ،4/147 الزوائد مجمع في ومتنها ، سندها يسق لم وأخرى

) . ضعيف وهو العطار، سعيد بن يحيى ( فيه
، جلساؤه وعنده هدية له أهدى من ( باب البخاري قال - إنما415
ولم ، شركاؤه جلساءاه أن عباس ابن عن . ويذكر بها أحق فهو

ًا يصح ل أنه وحاصله ، الفتح في حاله أوضح ) وقد يصح مرفوع
. أعلم والله ، عباس ابن قول من صحيح أنه ويظهر ، البتة
النجار، ابن طريقه غير من أخرجه وإنما ، طريقه من - بل416

الخباز بن محمد بن أحمد بن الله عبد بكر وأبو النجار ابن وشيخ
، قوله على يعتمد ) ل نفسه النجار ابن فيه قال ) قد المقرىءا

السند وفي ، دينه بها يضعف أشياءا منه رأيت ، وهمه لكثرةا وخطئ
. ترجمة له أجد لم الهدادي ميمون بن ويحيى ، أعرفه لم من

الصائغ الحسن أبو محمد بن يزداد بن علي : اسمه - الصائغ417
،531 الترجمة رقم ، جرجان تاريخ في كما الجرجاني الجوهري

وهو ، الحارث بن يحيى ابن زكريا : هو والغساني ، حمزةا واتهمه
تحريف واللسان ، الميزان نسختي وفي ، الشديد بالضعف معروف

.
ابن وخبر ، البتة هالك العمى داود أبو الحارث ابن : هو - نفيع418

ثنا ، العواما ابن عباد ثنا ، القطيعي إبراهيم بن ( أحمد فيه مسعود
) وظاهر الله عبد عن وائل أبي عن يسار عن حسين بن سفيان
هذا في إل يذكر ل مجهول أنه بغداد تاريخ في القطيعي ترجمة
أخرجه نعيم أبا أن الللىءا وفي ، أثر على له أقف لم ويسار ، الخبر
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ابن قول من فجعله ، بسنده العواما بن عباد عن ، آخر وجه من
. يرفعه لم مسعود

، أعرفه لم من فيه بسند ساقه ثم شاهد) ، ( له الللىءا - في419
وذكره ، تالف عياش أبي ابن هو وأبان ، رفعه أنس عن أبان عن

( قال ، حذيفة عن العالية أبي عن أبان . عن آخر وجه من بعد فبما
بن بشر طريق من ثم ، حال كل على تالف ) وأبان رفعه أراه

من ثم ، نحوه وفرقد ، متروك وبشر ، أنس عن فرقد عن ، راشد
ذر أبي عن عثمان أبي عن ، الشعث أبي عن ربيعة بن يزيد طريق

( زرعة أبو قال ، بالباطيل الشعث أبي عن وحدث ، اختلط ويزيد ،
ًا دحيما رأيت ( .... ابن : وقال قال ) ثم حديثه يبطلن وهشام

ًا فساقا الله عبيد ثنا ، ( الجعفري وفيه ، تحريف سنده في وقع خبر
] عقبة : ثنا [ صوابه بن أسلم بن سلمة ] بن الله : عبد [ صوابه

اسمه ، ) الجعفري رفعه..الخ حذيفة ) عن الجمي( ؟ شداد بن
آخر منكر المنكر هذا مع له ، الحديث منكر إسماعيل بن محمد

في تراه هنا شيخه عن  وثالث459  رقم2/114 ، اللسان في تراه
ًا هنا شيخه عن ورابع ،2/63 الللىءا صياما ترجمة في تراه ، أيض
ابن الله وعبد ، اللسان من عتبة ويقال ، عقبة هنا شيخه شيخ

 رقم3/292 اللسان في تراجم ثلث له ترى ، الحديث منكر سلمة
) شداد عتبة- بن ( وعقبة- أو واحد  هو1235 و1234 و1233

. الحديث منكر
فرعية طرقا إل السيوطي يزد ولم ، الجوزي ابن أعلها - قد420
. حالهم الجوزي ابن بين الذين أولئك الى ترجع
الللىءا في والذي ، الفتني لتذكرةا تبعا الصلين في وقع - كذا421

)  . لمن إل المال يجمع فيمن خير  ( ل2/171
بن مرجي عن القاسم بن هاشم النضر أبي عن العلءا - رواه422
وأخرجه ، أنس عن قتادةا عن عروبة أبي بن سعيد عن رجاءا

( انما قال ثم النضر، أبي عن النظر بعض فيه آخر وجه من البيهقي
ربما ) ومرجي المسيب بن سعيد قول من بعينه الكلما هذا يروي
قتادةا أصله كان ، أحدهما من الخطأ فلعل ، اختلط وسعيد ، وهم
ًا أنس عن : قتادةا خطأ فجعل ، قوله المسيب ابن عن .  مرفوع

كلما بقية ملخص هذا ، الحسن كلما من هو . وإنما أبوه - أو423
. حبان ابن

حاتم وأبو البخاري ) وقال بشيءا ( ليس ويحيى أحمد - قال424
قينات صاحب ( كان حبان ابن ) وقال الحديث ( منكر نعيم وأبو

) . الثبات عن الموضوعات يروي ممن وكان وسماع
في النظر وإنما ، معروف هو كما بحجة ليس الحاكم - تصحيح425

. ؟ الواهيات من أما الموضوعات أمن الخبر،
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. اللسان من عمر ترجمة راجع ، شيءا بغير السيوطي - تعلل426
ول حديثه يكتب الغفلة عليه ( والغالب حاتم أبي كلما - تتمت427
ًا ) وقال الحديث متروك ( ضعيف النسائي ) وقال به يحتج أيض

بن زيد عن ) وروى صالح حديث ( له عدي ابن ) وقال بثقة ( ليس
أحاديث زيد غير عن وله بأحاديث عنه بها تفرد نسخة أنيسة أبي

فيه . والكلما محفوظ غير حديثه وعامة ، الشيوخ عن مسروقة
له حبان ابن وذكر ، مجهول المبارك أبو الخبر هذا في وشيخه كثير،

. ذلك عن يخرجه ل الثقات في
ًا ( وأمتني الحاكم رواية في - ليس428 قوله هي ) ول مسكين

ًا ( أحيني وكذا آخره في زيادةا وعندما ، البيهقي رواية ) في مسكين
طريق من عندهما والخبر سعيد أبي قول من أنها على أوله في

ضعيف وخالد ، سعيد أبي عن عطاءا عن مالك أبي بن يزيد بن خالد
ًا . ضعيف فيه وأبوه ، بالكذب معين ابن اتهمه جد

الصيغ أشد من وهي ، البخاري ) هو الحديث ( منكر - القائل429
.  عنده
. مجهول ، الوزاعي زياد بن عبيد سنده - في430
. هالك وهو ، عمر بن وطلحة ، أعرفه لم من - فيه431
ًا وسلم عليه الله صلى يكن - لم432 الحقيقي بالمعنى قط مسكين

، وعمه جده كفله ثم ، أشياءا أبويه عن ورث فقد صغره في أما ،
كما الحق نوائب على ويعين  المعدوما ويكسب يتجر أخذ كبر لما ثم

بقوله عليه الله امتن وقد ، عنها الله رضي خديجة وصفته
ً ( ووجدك تعالى الله ليسأل يكن لم ، المقل ) والعائل فأغنى عائل

من يتفق كان ما . أما عليه بها أمتن التي النعمة هذه عنه يزيل أن
كان بل ، مسكنة ذلك يكن فلم بالمدينة بيته أهل وجوع جوعه
ًا الخير وجوه في فينفقه الكثير المال يجيئه ، غيره مجيءا منتظر
. المسكنة من هذا وليس الخر مجيءا يتأخر فقد

أخيه عن أبيها عن دينار بن عثمان بنت حكامة عن - روى433
ًا أنس عن مالك . بشيءا ليست وحكامة ، مرفوع
أخرى بطريق الحاكم عن الللىءا في . وساقه الجويباري - هو434

ًا كذاب وهو عمار ابن سهل فيها ، . أيض
في المترجم لعله ، القزويني ابراهيم بن علي سنده - في435

ًا زرعة أبي عن يروي مجهول وهو ، الميزان لسان ًا خبر فهو منكر
يحيى كذبه الحديث منكر وهو ، ميسرةا بن سعيد وفيه ، تالف

ضعيف باسناد : روى الشيخ أبي عن  الللىءا في . وذكر القطان
تفكر أن ( بلغني التابعين أتباع أحد الملئي قيس بن عمرو إلى

) .  الدهر من دهر عمل من خير ساعة
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: ان قيل وقد ، مكحول عن أرطاةا بن حجاج طريق من - هو436
ًا فحجاج منه سمع أنه فرض وعلى ، مكحول من يسمع لم حجاج
. مدلس

، صبح بن عمر عن ، واه ، زاذان بن بشير طريق من - هو437
. كذاب
. البيان وسيأتي ، - كل438
عن السائب بن الفرات على فمداره عمر ابن عن - أما439

بما ( يتهم الفرات في أحمد الماما قال . وقد مهران بن ميمون
في ) وقال ميمون عن روايتهما في الطحان زياد بن محمد به يتهم

: سعيد أبي حديث ) وأما الحديث يضع أعور خبيث ( كذاب الطحان
، العوفي عطيه عن صحته الراجح يكون أن والتي اللتيا بعد فغايته

( صدوقا بقوله التقريب في حجر ابن لخصه كثير كلما فيه وعطيه
ًا يخطئ ًا وكان كثير ًا شيعي كان : أنه تدليسه من ) وذكروا ومدلس
النبي عن الكلبي يرسلها أشياءا المشهور الكذاب الكلبي من يسمع
عن سعيد أبي عن فيرويها عطية فيذهب ، وسلم عليه الله صلى
الكلبي كنى أنه نفسه مع واصطلح ، وسلم عليه الله صلى النبي
الخدري سعيد أبي عن رواها أنه الناس فيظن ، سعيد بأبي

ًا منه بعضهم سمع وربما ، الصحابي ، يرويه فيذهب ذلك من شيئ
هذا في الللىءا في يذكر . ولم ظنه على ) بناءا ( الخدري ويزيد
عليه الله صلى النبي قال قال سعيد أبي عن ( عطية قوله إل الخبر
فتفرد أمامة أبي عن . وأما كسابقتها تالفة الطريق ) . فهذه وسلم

، الليث كاتب صالح بن الله عبد عن الدمياطي سهل بن بكر به
وعبد ، أوابد له فإن ذلك أهل وهو ، النسائي ضعفه سهل بن وبكر
رواه بما ال اعتداد فل ، عديدةا أحاديث عليه أدخلت صالح ابن الله

وعلى ، فيه ريب ل الذي أصله في عليه اطلعهم بعد عنه المتثبتون
الله عبد عن سهل بن بكر فتفرد البخاري عنه علقه ما  حمل هذا
طرقا من له الضعفاءا برواية عرف قد الذي الخبر بهذا صالح ابن

بن سليمان طريق من فهو ثوبان عن . وأما حتما يوهنه أخرى
عن وداعة بن أسد عن سعيد بن المؤمن عن الخبائري مسلمه

هو كان بغيض : ناصي . أسد ثوبان عن طاوس عن منبه بن وهب
ًا يسبون يقعدون معه ورهط ابن ثور وكان ، عنه الله رضي علي

ويلحون سبوا للسب قرموا إذا فكانوا ، يسب ول معهم يقعد يزيد
أبو قال . والمؤمل برجله فيجرون فيأبى يشركهم أن ثور على
ًا وزاد حبان ابن قال ) وكذا الحديث ( منكر حاتم ) والخبائري ( جد

عن المزلق الحكم ابن بكر بشر أبو به فتفرد أنس عن . وأما كذاب
الناس يعرفون عبادا وجل عز لله ( إن رفعه أنس عن ثابت

وليسوا عنه أخذوا الذين من جماعة فيه قال ) والمزلق بالتوسم
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ًا كان أنه ) يريدون ثقة ( كان والتعديل الجرح أهل من ًا صالح خير
ً : وهو ) أقول بالقوي ( ليس زرعة أبو فقال الئمة . أما فاضل

ًا مقل ذلك ومع ، بالقوي ليس اقلله مع كان فإذا الحديث من جد
في الهيثمي وذكر ، وهنه ينبغي فل أنس عن ثابت عن بهذا تفرد

الزوائد مجمع
اذا . فأما نفسه في المزلق حال الى بالنظر وهذا ، حسن أنه 

) فل بقوي ( ليس زرعة أبي قول ومع اقلله مع تفرده الى نظرنا
ًا معناه كان وإن ، بحسنه الحكم يستقيم أراه . أعلم والله صحيح

الوزاعي عن بوقاحة رواه ، الصوري هارون ابن الله عبد - هو440
الميزان من ترجمته وفي ، عمر ابن عن نافع عن الزهري عن

) . كذب والخبر يعرف ( ل واللسان
( يضع حبان ابن قال ، عوف أبو مرزوقا بن الرحمن عبد - هو441

، الخبر هذا له ) وأورد القدح سبيل على ال ذكره يحل ل الحديث
عبد وبين بينه ) وفرقا كذب ( هذا وقال الميزان في الذهبي ذكره

ورجح الدارقطني عليه أثنا الذي ، عطية بن مرزوقا بن الرحمن
عليه أدخل المذكرو الحديث ( وكان قال ثم ، واحد انهما حجر ابن
) . باطل فإنه

بن عثمان ثنا ، الدمي يحيى بن الرحيم عبد طريق من - هو442
الميزان وفي ، أحدهما بوضعه والمتهم ، مجهولن وهما ، عمارةا

) . الفك هذا وضع من الله ( فقاتل
زياد وابن ، يزيد وابن ، زيد ( ابن ويقال ، زيدل بن العلءا - هو443

) . خبيث كذاب متروك ،
بشير بن سعيد بن علي عن فهي الطبراني طريق - أما444

عطاءا بن الوهاب عبد عن ، الراسي زريق ابن إسحاقا عن الرازي
ًا أنس عن قتادةا عن ، عروبه أبي بن سعيد عن بن وعلي ، مرفوع

أجد لم وشيخه  ،4/231 اللسان في ترجمته ترى ، مجروح سعيد
عبد طريق  من1/285 عساكر ابن تاريخ في والخبر ، ترجمه له

) من الخ – الرض تخلو ( لن قال ، قتادةا عن سعيد عن الوهاب
ًا ول ، وسلم عليه الله صلى النبي فيه يذكر لم قتادةا قول ، أنس

ابن قال كما ، مجاهيل سنده : ففي الخلل وأما ، ضعيف وسنده
رواية تستقيم ل لكن ، السماءا تلك يسمون من يوجد ، الجوزي
عساكر ابن وأما ، مركب السند بأن يشعر وهذا ، بعض عن بعضهم
يزيد عن معقل بن الملك عبد عن ، قيس بن نوح طريق : فمن

ماجة ابن سنن وفي ، الملك عبد أجد ولم ، أنس عن الرقاشي
بن الله عبد عن قيس بن نوح فيه وقع ، السند بهذا آخر حديث
فسواءا مجهول هذا معقل بن الله عبد أن التهذيب وفي  ، معقل
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، بشيءا ليس ويزيد ، مجهول هو ، الله عبد أما ، الملك عبد أكان
. الرواية في

ولم ، مسعود اين عن الللىءا في كما هي عندهما - التي445
عياش بن ثابت طريق من أنه الزوائد مجمع وفي ، السند يسق

وبقية ، أعرفه لم ( وكلهما قال ، الكلبي رجاءا أبي عن الحدب
الخلل رواية كحال هذه : حال ) أقول الصحيح رجال رجاله

ابن طريق من أخرى رواية الى إشارةا الللىءا وفي ، المتقدمة
ابن قال ، تالف البيلماني وابن ، مسعود ابن عن أبيه عن البيلماني

ًا بنسخه أبيه عن ( حدث حبان ، موضوعة كلها حديث بمائتي شبيه
. السند بقية كيف ولأدري

قال ، الشامي الحضرمي عبيد بن شريح طريق من - هو446
عساكر ابن ) قال ..الخ طالب أبي بن علي عند الشاما أهل ( ذكر

هو ) هذا يلقه لم فإنه ، وعلي شريح بين منقطغ  ( هذا1/278
ًا الهيثمي ووهم ، الصواب شريح ترجمة في المزي ذكره بما اغترار

. حجر ابن تعقبه وقد ،
النكت في قال أنه ويقال ، للسيوطي الللىءا في - كذا447

هذا سند المسند في أحمد الماما ذكر ، مردود ) وكلهما ( صحيح
) وهو منكر وهو ، هذا غير كلما ( فيه قال ثم ، متنه وبعض ، الخبر

، عبادةا عن قيس ابن الواحد عبد عن ذكوان بن الحسن طريق من
ًا كلما الواحد وعبد ، الحسن في : أن الول أمور، وفيه ، شديد
ًا للحسن البخاري خرج وإنما ، التهذيب في ترجمتيهما راجع حديث
ًا . بالسماع فيه وصرح ، غيره روايه من ثبت قد لنه ، متابعة واحد
ًا يدلس الحسن : أن الثاني ًا تدليس كذاب من الخبر يسمع شديد

ولم ، الكذاب اسم ويسقط ، الثقة ذاك عن يرويه فيذهب ، ثقة عن
له يتحقق ل قيس ابن الواحد عبد : أن . الثالث بالسماع هنا يصرح
سنة عبادةا . توفي يدركه لم أنه البين الظاهر بل ، لعبادةا ادراك

بحوادث اغتر إنما ، معاوية خلفة الى تأخر أنه زعم ومن  ،34
على عامل كان إذ بالمارةا والمراد ، إمارته في معاوية مع له جرت
لكان عثمان بعد عبادةا عاش ولو ، وعثمان عمر خلفة فب الشاما

أبي عن روى ، التابعين من الواحد عبد شيوخ وعامة ، شأن له
يره ولم هريرةا أبي عن روى أنه وذكروا  ،86 سنة المتوفى أمامة

بعد عاش هريرةا أبا لن ؛ عبادةا يدرك فلم ، هريرةا أبا يدرك لم فإن
ًا عبادةا ولم عنه روى ذلك ومع ، أدركه كان وإن ، سنة وعشرين نيف

الرواية في منه يقع أن يحتمل التدليس من ضرب فهذا ، يسمعه
. له ادراكه فرض على عبادةا عن

كان وعمرو ، واقد بن عمرو سنده في أن الزوائد مجمع - في448
الصوري المبارك بن محمد ) وقال ( كذاب يقول الطاطري مروان
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ًا ( كان ، الصوري قال ما أدري (ما قال الجوزجاني ) تعقبه صدوق
( كان مسهر أبي قول ذلك بين ) ويجمع منكرةا معضلة أحاديثه
) .  يتعمد أن غير من يكذب
(كان بأنه رمي ، به لما نفسه والسلمي ، سنده يسق - لم449
 .5/140 اللسان ) راجع للصوفية الحاديث يضع

على-          450 يدل به الصول نوادر وأتفرد ، عليه أقف لم
سقوطأه .

) .  إلخ حبان ابن ( وروى قوله في الصل في - تقدما451
سنده وفي ، قوله من عنه الله رضي عمر إلى منسوب - هذا452

كتب راويه شعيب ، البرهمي عمر بن سيف عن إبراهيم بن شعيب
يضع : كان قالوا . وسيف معروف غير : هو قالوا ذلك ومع ، لسيف

. بالزندقة واتهم الحديث
أدري ول ، الللىءا في كما قوله من حذيفة إلى منسوب - هو453

. سنده ما
سنده عباس ابن عن أثر عساكر ابن وعند ، سنده ما أدري - ل454

. ساقط
وزاد ، بعضهم نقلها كما ، النكت في للسيوطي العبارةا - أصل455
بصحة يقطع بحيث ، محالة ل المعنوي التواتر حد بالغ ذلك (مثل
. قال ) كذا ضرورةا البدال وجود
، الديلمي سند وساقا ، البيهقي سند الللىءا في يسق - لم456
. واه وهو

منها ، البخاري صحيح من مواضع في عينه اللفظ بهذا هو - بل457
) القصاص عليكم كتب آمنوا الذين ( ياأيها باب ، البقرةا تفسير

حديث ومن ، وهب بن حارثة حديث من مسلم صحيح في وبمعناه
بالله الناس أعلم من إل يكون ل الدرجة هذه وصاحب ، هريرةا أبي
عليه الله صلى رسوله لسنة وأتبعهم ، له وأخشاهم ، وجل عز

الله يريد حيث إل يقسم فل ، عليه رقيب تعالى الله ثم ، وسلم
. إيراده تعالى
وهو ، الله عبيد بن حسين به تفرد أنه الدارقطني ذكر - إنما458

غير من رواه نعيم أبا بأن فتعقب ، أويس أبو عنه به وتفرد ، متروك
، المتروك وهو فحسين ، نفسه حسين عن أي ، أويس أبي طريق
. حال كل على به متفرد
بكر أبي عن بقية به تفرد ، الصلحي ل اللغوي الحسن - يريد459

في وأصبح ، حديثه فذهب اختلط مريم أبي وابن ، مريم أبي بن
فيحتمل بالسماع صرح يكن لم فإن ، يدلس وبقية المتروكين عداد

. مريم أبي ابن من حال أسوأ هو ممن سمعه أنه
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قوله علي عن ( الصحيح وقال ، ضعفه وبين الترمذي - أخرجه460
؟ الول قال ما تدري ( هل قال علي عن المفرد الدب في ) وهو
. قديمة حكمة ) فهي إلخ أحبب
ًا له أن المقاصد - في461 ابن قول من اللفظ بهذا وأنه ، طرق

ًا هريرةا أبي عن وللبزار ، مسلم صحيح في ، مسعود مرفوع
) . صحيح ( وسنده قال ) ، إلخ أمه بطن في سعد من ( السعيد

يتعقبه ) ولم السناد ( صحيح وقال المستدرك رقاقا في - هو462
الوهاما كثير صدوقا وهو ، سليمان بن زافر به تفرد . وأراه الذهبي
. المقاصد . وراجع

.  الحدود في فيه ما - مر463
) وفي غريب ( حسن وقال ضعيف وجه من الترمذي - أخرجه464

كلما من اللفظ هذا معنى البخاري : علق ( قلت الصل هامش
) . صحيحه من القضاءا كتاب في معاوية

ًا هريرةا أبي عن وردان بن موسى طريق من - هو465 ، مرفوع
ًا وكان ، يخطئ صدوقا وموسى .  قاص

. المقاصد - راجع466
لما لعائشة عمير بن عبيد قال ، قديمة حكمة : أنها - الصحيح467
ًا الول قال . ما أمه يا ( أقول عنها انقطاعه على لمته تزدد : زرغب

ًا ) . حب
. المقاصد - راجع468
جابر عن ، الزبير أبي عن العمش عن الرحمن عبد - رواه469

ًا من إل السناد بهذا نعرفه ل ( غريب الترمذي . قال بنحوه مرفوع
طلحة عن العمش عن الحديث هذا بعضهم روى . وقد الوجه هذا
ًا ض قوله ض مسروقا عن مصرف عن الرحمن ) وعبد هذا من شيئ

أبان وقد هذا منها ، العمش عن أحاديث له استنكرت ، صدوقا
. مدلسان الزبير وأبو فالعمش ذلك وفوقا ، علته الترمذي

مخلد بن خالد ترجمة راجع ، معروف حديث من قطعة - هي470
. الميزان من

: القاسم بن أمية وأما ، فهالك إسماعيل بن عمر - أما471
، صدوقا أنه الرازيان ) ذكر أمية بن ( القاسم الصواب أن فذكروا

) ثم الكثيرةا المناكير غياث بن حفص عن (يروي حبان ابن وقال
الله صلى النبي كلما من له أصل ( ل وقال ، الحديث هذا له ساقا
أنه حاتم وأبي زرعة أبي (شهادةا حجر ابن ) قال وسلم عليه

كما المر وجد فإن ، أحاديثه تتبع الصواب : بل ) أقول أولى صدوقا
أن بعد حاله تغيرت الرجل هذا أن وبان ، قوله ترجح حبان ابن قال
ًا فكونه وإل ، الرازيان لقيه تفرد وقد ، الوهم عنه يدفع ل صدوق
فهد وعن ، عاصم بن السري عن روى قد أنه الللىءا وفي ، بهذا
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، الرحمن عبد قال كما ، غياث بن حفص عن منهما كل ، حيان بن
من فهذا ، الحديث يسرقا والسري ، إليهما السند يبين : لم أقول
، عليه أدخل وإما ، سرقه يكون أن إما ، متروك واه وفهد ، ذاك
لم من فيه بسند وساقا ) ، عباس ابن حديث من شاهد (وله قال

عن عكرمة عن ، أبيه عن ، أبان بن الحكم بن إبراهيم ( عن أعرفه
ًا ) أقول ضعيف ( إبراهيم قال ثم ، ) فذكره عباس ابن ، : جد

. دونه ممن البلءا كان وربما
ابن أفراد من هو وإنما ، الترمذي عند الحديث هذا - ليس472
بن بكر أبي بن الله عبد عن عمارةا أبي قيس رواية من وهو ، ماجة
ًا، جده عن أبيه عن ، حزما ابن عمرو بن محمد قال ، وقيس مرفوع

هذا له وأورد ، الضعفاءا في العقيلي ) وذكره نظر ( فيه البخاري
. عليهما يتابع لم وآخر ، الحديث

وإنما ، المسلم ذنوب لجميع كفارةا الموت أن المراد - ليس473
في هذا مثل ثبت وقد ، الله شاءا ما بقدر كفارةا فيه أن المراد

. منها فالموت ، والبليا المصائب
. فراجعه ، الجهاد في تقدما - قد474
ًا الجوزي ابن ذكره - الخبر475 ًا هريرةا أبي إلى منسوب ، مرفوع
: وفيه أقول ، متروك وهو ، أرقم بن سليمان سنده في أن وبين
ذكره ثم ، تالف وهو ، الشمومي أحسبه ، المكي صالح بن أحمد

عن ، قتادةا عن ، ميسرةا أبو ثنا العطار، سلما بن (سعيد طريق من
يبعثون فإنهم ، كفنه فليحسن أخاه أحدكم ولى ( إذا ) رفعه أنس
سلما بن سعيد بأن ) وأعله أكفانهم في ويتزاورون ، أكفانهم في

الزبير أبي عن ، الللىءا في فساقه السيوطي فأما ، متروك
ً ًا ذكر ثم ، مرسل ثنا ، ناجية ابن إلى نظر فيه بسند للديلمي خبر
، ) رفعه جابر عن الزبير أبي عن ، الله عبيد بن محمد بن يوسف

قبورهم في بها ويتزاورون ، يتباهون فإنهم ، موتاكم كفن ( حسنوا
واسطة لها  يكفي ل شاسعة مسافة والزبير وابي ، ناجية ابن ) بين

، الله عبيد بن محمد بن يوسف له يقال من أجد ولم ، واحدةا
عبيد بن محمد .................عن بن ( يوسف ، الصواب فأحسب

قديروي فإنه ، العرزمي هو هذا الله عبيد بن محمد ولعل ) ، الله
مافي الزبير أبي عن والصحيح ، متروك والعرزمي الزبير، أبي عن

سمع أنه الزبير أبو ( أخبرني جريج ابن طريق من ، مسلم صحيح
. أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن يحدث الله عبد بن جابر

ًا خطب ً فذكر يوم غير كفن في فكفن ، قبض أصحابه من رجل
كفن ( إذا وسلم عليه الله صلى النبي ............... وقال طائل

أبي حديث من الصحيح هو ) هذا كفنه فليحسن ، أخاه أحدكم
نظر، فيه بسند البيهقي شعب عن الللىءا صاحب ذكر ثم ، الزبير

342



                     الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

بن هشاما ثنا عمار، بن عكرمة ثنا ، الوراقا إبراهيم بن مسلم عن
ًا قتادةا أبي عن سيرين ابن عن ، حسان أخاه ولى ( من مرفوع

عن الترمذي أخرجه ) وقد فيها يتزاورون فإنهم ، كفنه فليحسن
وقال ، بسنده عمار بن عكرمة عن ، يونس بن عمر عن ، بندار
رواية في ما فيه كفنه) ليس فليحسن ، أخاه أحدكم ولى ( إذا

معين ابن كذبه ، تالف الوراقا ومسلم ، الزيادةا من ، الوراقا مسلم
. من القبور كتاب في الدنيا أبي ابن ( ورواه الللىءا في قال ثم ،

عن ، مروان أبي بن الوليد عن ، نصرةا ابن يسار بن إسحاقا طريق
، : إسحاقا ) أقول أكفانهم في الموتى : ( تحشر قال عباس ابن

، عنه الصحيحين مافي عباس ابن عن والثابت ، أجدهما لم والوليد
( إنكم فقال ، يخطب وسلم عليه الله صلى النبي فينا ( قاما قال

ً عراةا ، حفاةا تحشرون ، الية ] ، نعيده خلق أول بدأنا [ كما ، غرل
) وفي الخليل إبراهيم القيامة يوما يكسى الخلئق أول وأن

صلى الله رسول ( قال عائشة حديث من وغيرهما ، الصحيحين
ً عراةا حفاةا : يحشرون وسلم عليه الله الله رسول يا فقلت ، غرل

من أشد : المر فقال ؟ بعض إلى بعضهم ينظر والنساءا ، : الرجال
عن روي ما فأما ، المعنى في أخرى أحاديث ) وثم ذلك يهمهم أن

فيها مات التي ثيابه في يبعث الميت ( أن وفيه ، الخدري سعيد أبي
، خطؤه يكثر ممن وهو ، الغافقي أيوب بن يحيى به تفرد ) فأحسبه

ابن معاذ عن روي ما وكذا ، الباري فتح راجع ، تأوله من ومنهم
) وقد فيها يحشرون فإنهم موتاكم أكفان (حسنوا قوله من جبل
أقرب الرواةا بعض وتوهيم ، حسن سنده أن الفتح في الحافظ ذكر
أن البخاري صحيح وفي ، أعلم والله ، سعيد وأبي ، معاذ تغليط من
( ان قال و ، خلق له ثوب كفنة في يكون أن أمر الصديق بكر ابا

في أن الفتح في ) و للمهلة هو إنما ، الميت من بالجديد أحق الحي
هو ( إنما أخرى ) وفي فيه و أنفه من يخرج لما هو ( إنما رواية
ًا علي عن ) وروي التراب و لمهل ، الكفن في تغالو ( ل مرفوع
ًا يسلبه فانه ًا سلب .  موفق ) والله سريع

. فراجعه الطهارةا في هذا تقدما ) وقد ( كبيرةا الللىءا - في476
أبو ) وقال الحديث ( منكر البخاري قال وقد ، ذلك يفيده - ل477
بوضع عرف فيمن السليماني ) وذكره الحديث ( ذاهب حاتم

. الحديث
عن الحديث : ( منكر عدي ابن قال فقد ، ذلك ينفعه - ل478

) . جدا الضعف بين الئمة
وأما ، انس عن جحادةا بن محمد فعن ، عقبة بن يحيى - أما479

ثنا ، الجوهري سعيد بن ( إبراهيم إلى أعرفة ل : فبإسناد الخليلي
عن جحادةا بن محمد )عن ( ؟ العياب شعبة ثنا ، هارون بن يزيد
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يعرف : ل الخليلي ( قال قال ثم ، الللىءا في كذا ، ) فذكره أنس
يحيى حديث من يعرف وإنما ، الوجه هذا من ال شعبة حديث من
أولئك بعض من البلءا كان و ، ساقط : فهو ...... ) أقول عقبة بن

بن حفص ثنا عمار، بن هشاما عن ، ماحة ابن اما . و المجهولين
) أنس عن ، سيرين بن محمد عن شنظير بن كثير ثنا ، سليمان

متروك شيخه و ، فيتلقن يلقن كان عمره أخر في لكنه ، ثقة هشاما
.  البته الحديث

فان ، منكر ومتنه ، الوضع عنه يدفع ما أسانيده من يثبت - لم480
. أعلم والله ، الحبار حكاية فمن أصل له كان

. كذلك - وهو481
. متروك وهو ، براز بن أشعث سنده - في482
مسند الى مسوبا السند بهذا المتن هذا الللىءا في وقع - كذا483
( المؤمن حديث السند  بهذا2/366 المسند في الذي و ، احمد

بأحاديث ذلك بعد فجاءا ، المتن ) واما أفضل- الخ و ، خير القوي
عن ، سعيد عن ، معشر أبو ثنا ، خلف ( ثنا هكذا وسنده  ،2/367

( ل سلم و عليه الله صلى الله رسول : قال قال ، هريره ابي
: ثنا قال سريح  ( ثنا2/483 المسند في ايضا .......)  وجاءا أعرفن

، المسند من مخطوطتين نسختين في ) وهكذا الخ – معشر أبو
: وقال البزار، و ، أحمد الى الخبر هذا نسبة ، الزوائد مخمع وفي
ًا يذكر ) ولم معشر ابو سنده ( في وهم فقد ، أخرى طريق

نجيح : وهو هذا معشر ابو و ، المؤلف تبعه و ، حتما السيوطي
ًا امره اول كان ، السندي ًا إختلط ثم ، ضعيف ًا اختلط جاءا و ، شديد
وهو ، المقبري سعيد عن روايته في سيما ول ، منكرةا بأحاديث

ًا ان مع ، هذا عنه روى الذي ًا اختلط نفسه سعيد . ايض
. البته ساقط متروك ، سعيد ابي بن سعيد بن الله عبد - هو484
ابي ابن عن ، آدما بن يحيى طريق من ، الخطيب - اخرجه485
ًا هريرةا أبي عن ابيه عن ، المقبري عن ذئب أشار . وقد مرفوع
 قال2/1/434 التاريخ من المقبري سعيد ترجمة في البخاري إليه

عن ، المقبري سعيد عن ذئب ابي ابن عن طهمان ابن ( وقال
تعرفونه حديث من عني سمعتم : ما وسلم عليه الله صلى النبي

أبو فيه ليس وهم وهو ، هريرةا أبي : عن يحيى . وقال فصدقوه
عن وحدثنا ، أبي  (سمعت2/310 حاتم أبي ابن علل وفي ، هريرةا
ابن عن إسحاقا بن شعيب عن خالد ] بن : هشاما [ صوابه يساما

: قال قال ، هريرةا أبي عن أبيه عن ، المقبري سعيد عن ذئب أبي
يحسن حديث عني بلغكم : ( إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول

أن بي يحسن ل حديث عني بلغكم وإذا ، قلته فأنا ، أقول أن بي
ل الثقات ، منكر حديث : هذا أبي قال ، أقله ولم مني فليس أقوله
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حاتم أبي ابن كتاب من وهشاما ، شعيب ترجمتي ) وفي يرفعونه
ليرفعونه ( الثقات هنا ) فقوله ( صدوقا منهما كل في قال أباه أن

، أعلم . والله بها ) أراد يرفعونه ( ل وقوله ، لحدهما ) توهيم
. والله البخاري قول ليوافق ، المقبري فوقا إسناده في ليرفعون

. أعلم
.  فيه ما - يأتي486
فهو ، كذب أنه يرى بحديث عني حدث : ( من مسلم - لفظ487
) .  الكاذبين أحد

معشر أبا سنده في أن عرفت : فقد المسند خبر - أما488
ًا اختلط ثم ، السانيد في التخليط كثير وهو ، السندي اختلط

ًا ًا يضع ل فهذا ، به يحدث ما يدري يبقى فلم ، شديد ولكنه ، عمد
ًا الصحيح بسند فيرويه الموضوع يسمع قد ابن سند وأما ، غلط

وقد ، تالف وهو ، المقبري سعيد بن الله عبد تقدما كما : ففيه ماجة
يقلب : ( كان حبان ابن وقال ، تكذيبه إلى القطان يحيى أشار

يضع لم إن ) فهذا لها المتعمد أنه القلب إلى يسبق حتى الخبار،
قاما فإذا كله هذا ومع ، المتن يغير أو السناد يضع فقد المتن

وجود على ببطلنه الحكم يتوقف لم ، المتن بطلن على البرهان
. سنده في بالوضع متهم
ثنا عامر، أبو  (ثنا5/425 و ،3/497 المسند في - وهو489

الملك عبد عن ، الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن ، بلل ابن سليمان
الموضع ( وفي أسيد أبي وعن ، حميد أبي عن ، سويد بن سعيد بن

عليه الله صلى النبي ) أن أسيد وأبي ، حميد أبي : عن الثاني
( وشك ، الثاني الموضع في قال ثم ، .......... ) فذكره قال وسلم
، أسيد أبي أو ، حميد أبي : عن فقال ، قرةا أبي بن عبيد فيهما
في أحدهما في سعيد أبو وشك ، قريب منه أنكم : ترون وقال
وربيعة ، . وسليمان عامر : أبو ) أقول عني الحديث سمعتم ( إذا

، غزية بن عمارةا وعن ، سليمان عن مسلم أخرج وقد ، أمناءا ثقات
ًا أسيد أبي عن أو  ، حميد أبي عن الملك عبد عن ربيعة عن خبر
بأن يشعر وهذا ، منه والخروج ، المسجد دخول عند القول في

ًا وقد ، ثقة الملك عبد وأن ، الملك عبد أدرك ربيعة أن يرى مسلم
) وقال ثقة : ( تابعي العجلي قال ، الثقات في حبان ابن ذكره

ص الكفاية في الخطيب أخرج ) وقد بأس به : ليس النسائي
والظاهر ، الملك عبد عن غزية بن عمارةا طريق من الخبر ،429

خبر في كما ، ربيعة من الخبر سمع ولعله ، يدركه لم عمارةا أن
. : النكار . الول أوجه أربعة من الخبر في يخدش وقد ، مسلم
في : الشك . الثالث الشك من أحمد الماما إليه أشار : ما الثاني

، الواحد الحديث لذلك مسلم إخراج أما ، الملك لعبد ربيعة لقي
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الجملة في شواهد وله ، العمال فضائل في لنه تسهل يكون فقد
ً أشد أو ، مثله والعجلي ، معروفة فقاعدته حبان ابن وأما ، تسهل

فقد ، النسائي وأما ، بالسقراءا يعلم كما ن، التابعي توثيق في
ًا الملك لعبد أخرج منكر ( هذا قال ثم ، للصائم القبلة في آخر خبر

ذكره ولهذا ، الملك عبد غير فيه يشك من السند في ) وليس
وهو ، الملك عبد عن القبلة خبر وراوي ، بذلك الميزان في الذهبي

فرض . وعلى منه أكبر أو ، ربيعة سن في وهو ، الشج بن بكير
فمن ، القواطع تدفعه ما منه يفهم أن إلى سبيل فل ر، الخب صحة

ًا تختلف وأهواءاهم وآراءاهم الناس معارف أن به، المقطوع اختلف
ًا . قلوب وتنكرها ، قلوب تقبلها ، كثيرةا أحاديث هناك وأن ، شديد
نفور أو واستبشار، قبول من للسامع يعرض اما أن يعلم وبهذا

وإنما ، ينبغي ل حيث يكون وقد ، ينبغي حيث يكون . قد واستنكار
وقد ، سماعه عند الخبر به يستقبل ما إلى إرشاد ض أعلم والله ض هذا

ويشيعون بالمدينة يرجفون كانوا المنافقين : أن ذلك منشأ يكون
صدقه وظنوا ، المسلمون سمعه إذا ما يشيعون فقد ، الباطل
عليه الله صلى الله برسول السوءا ظنوا أو ، الدين في ارتابوا
، السوءا وظن ، الرتياب بادرةا عنهم يدفع ما إلى فأرشدوا ، وسلم

النظر فعليهم ، شرعية بحجة ليس الظن بادئ بأن العلم مع
. الموفق والله ، المعروفة بالحجج والخذ والتدبر،

فل ، معناه في وما ، البحث هذا في به المبدوءا الخبر - أما490
فإن ، سعيد بن الملك عبد خبر وأما ، لها القلوب استنكار في ريب
. أعلم والله ، بمنكر فليس ، قدمت ما على حمل
بن إسماعيل وهو ، زياد بن محمد بن إسماعيل سنده - في491

. كذاب ، الموصل قاضي ، مسلم
. مقال منها كل في - بأسانيده492
. معناه من يقرب بما بل ، اللفظ بهذا - وليس493

 أبو عمر ثنا ، رستم بن إبراهيم طريق من ، الجوزي ابن ذكره -494
ًا أنس عن سميع، بن إسماعيل عن ، العبدي حفص  ) ثم مرفوع

 ، إسماعيل عن ، يزيد بن محمد عن ، معاوية بن محمد ( تابعه قال
)  كذاب معاوية بن ومحمد ، يعرف ل وإبراهيم ، : متروك والعبدي

 في ما بعض وذكر ، جليل ، معروف إبراهيم بأن الللىءا في تعقبه
 فيه بسند ) فساقه آخر طريق (وله قال . ثم اللسان في ترجمته
 ذكر ثم ، كذاب وهو ، مريم أبي بن نوح وفيه ، أعرفهم لم جماعة

 أنه فزعم ، التعقبات في وزاد ، أسانيدها يسق ولم ، شواهد له أن
 أحمد وثقه ، السنن رجال من هو . بل بمتروك العبدي ( ليس

 : وهم .) أقول …الثقة فوقا : هو الصمد عبد وقال ، وغيره
 ] أبو ذكوان [ بن حفص بن ( عمر هو السند في الذي ، السيوطي
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 ، تالف  وهو832  رقم4/298 السان في ) ترجمته العبدي حفص
 فلما ، يسيرةا أحاديث عنده وحرقناه) كان حديثه (تركنا أحمد قال
الذي فأما حديثه من ليس بما فحدث الناس عليه ازدحم بغداد قدما

 إبراهيم بن ( عمر ) فهو الثقة ( فوقا الصمد عبد وقال أحمد وثقه
 . 694  رقم7/425 التهذيب في ) ترجمته حفص أبو العبدي
 أنه يدل ) فهذا حفص أبو عمر ( ثنا السند في أن ذلك ويوضح

 فالرجلن ، حفص بن عمر هو بالكنية والمعروف ، بكنيته معروف
.  فقط حفص ابن ذكر الكنى جاءات فلما ، الميزان في مترجمان

الكنى بات في كنيته تذكر ولم التهذيب في مترجم إبراهيم وابن  . 
بن العلءا سنده في أن  مع1/114 السيوطي قال - كذا495

ليحل ، أقدما ما ولعلى روى ما ليبالي سوءا رجال (كان مسلمة
عن والموضوعات المقلوبات . يروي عنه يروي أن عرفه لمن

في ما جميع ) هذا الحديث يضع . كان به الحتجاج يحل ل ، الثقات
؟ توثيق هذا فهل ، فيه كلمهم من التهذيب في ترجمته

الصلت أبي عن ، أعرفه لم من منهما كل في بسندين - ساقه496
بن سفيان ( ثنا الول في قال ، له بسندين صالح بن السلما عبد

الثاني في ) وقال هريرةا أبي عن عطاءا عن جريج ابن عن عيينة
المسيب بن سعيد عن المدني الغفار عبد عن العواما بن عباد ( ثنا
ل المكنون كهيئة العلم من ( إن مرفوع ) والمتن هريرةا أبي عن

بالله الغرةا أهل إل ينكره لم به نطقو فإذا بالله العلم أهل إل يعلمه
: إني لهم فيقول واحد صعيد في القيامة يوما العلماءا جالمع الله إن
الثاني الطريق في ) وزاد أعذبكم أن أريد وأنا علمي أودعكم لم

هو المدني الغفار ) عبد لهم غفرت قد أني ملئكتي يا ( أشهدكم
ًا وكان مريم أبو القاسم بن الغفار عبد . فأما الحديث يضع كذاب

وأبو ، عنه المسؤل فهو الصلت أبي عن صح فإن الول السند
بن الرضا على خدما ، جهة من ، داهية كان لي يظهر فيما الصلت
طالب أبي بن علي بن الحسين بن محمد بن جعفر بن موسى
جهة ومن ، التشيع في تدخل التي الخبار ورواية ، بالتشيع وتظاهر

ًا كان برده السنة أهل إلى تقرب جهة ومن ، العباس بني عند وجيه
الظن أحسن حتى معين لبن يتجمل أن . واستطاع الجهيمة على

ًا كان وأحسبه ، ووثقه به لهل بالتشيع وتظاهر العباس لبني مخلص
ًا البيت بن علي عن فروى ، عنهم يرويه فيما يصدقا لكي منه مكر

ترجمة في بعضها ترى كما الفاحشة الموضوعات آبائه عن موسى
بن علي درجة حط ذلك من وغرضه التهذيب من موسى بن علي

: الحجر ابن الحافظ من وأتعجب ، الناس عند بيته وأهل موسى
تفرد وأنه البليا تلك التهديب من موسى بن علي ترجمة في يذكر

التقريب من علي ترجمة في يقول ثم ، الصلت أبو عنه بها
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. الصلت أبو هو عنه روى ) والذي عنه روى ممن والخلل ( صدوقا
له (صدوقا التقريب من الصلت أبي ترجمة في يقول ذلك ومع

ينفرد ) ولم : كذاب فقال العقيلي وأفرط يتشيع وكان مناكير
( له عدي ابن ) وقال بصدوقا يكن (لم حاتم أبو قال فقد العقيلي
) وقال فيها وهومتهم البيت أهل فضل في مناكير أحاديث

) بوضعه متهم وهو القول إقرار : اليمان حديث ( روى الدارقطني
بسند روى صصري ابن عن ذكر ) ثم (كذاب طاهر بن محمد وقال

هو] القرشي موسى بن يونس بن ( محمد عن أعرفه لم من فيه
راشد بن سعيد حدثني البلي دينار بن عمر بن حفص  ثنا[الكديمي
) إلخ ض عمر بن الله عبد عن رباح أبي بن عطاءا حدثني السماك
حديث من ذكره . ثم هلكى ثلثتهم شيخه وشيخ وشيخه الكديمي

عبد ومنهم فيه تكلموا ومن أعرفه لم من السند وفي جابر
ابن ( وأخرج قال . ثم يضع كذاب الكلعي حبيب ابن أراه القدوس
عمر أبا سمعت داود بن الله عبد ثنا مسدد طريق من عساكر

من هذا ) والصنعاني إلخ ض القيامة يوما كان : إذا يقول الصنعاني
. بحجة قوله فليس عنه الخبر صح فإن التابعين أتباع
استنكر يكون أن  ( إل31 ص المسدد القول في ما - تتمة497
فكيف مباح الشعر قرض لن ؛ المباح فعل أجل من القبول عدما

) . به أليق لكان بهذا علل فلو ؟ صلةا له يقبل ل بأن عليه يعاقب
في يعلم لم إذا المجهول ثقاته في يذكر أن حبان ابن - قاعدةا498

ثقاته في الرجل فذكره مشهور، معروف . وهذا يستنكره ما روايته
ً كونه  يمنع ل . مجهول

. كذاب المتابع لن بها ليعتد متابعة أنها فبين حجر ابن - عاد499
سليمان بن الوليد عن مسلم بن ( الوليد طريق من الللىءا وفي
بن الله عبد : سمعت يقول الصنعاني الشعث : أبا سمعت قال

أن حاتم أبي ابن علل عن ) وذكر إلخ ض قرض : من يقول عمرو
ًا فذكره مسلم بن الوليد عن رواه أيوب بن موسى ، مرفوع

في أخطأ موسى وأن وقفه الصواب أن أبيه عن حاتم أبي وذكرابن
بن الوليد عن الرواية صواب أن حاتم أبي : مراد . أقول رفعه

عمرو بن الله عبد عن الخبر صحة . فأما الوقف رواية هي مسلم
. بالسماع يصرح ولم مدلس مسلم بن الوليد لن نظر، ففيها
) داود ( ابن المطبوع ) وفي داود ابي ( ابن الصل في - زاد500
فقال أبدأ ) ثم بزيع  ( من1/117 الللىءا في أن سببه خطأ وهو
هو هذا ) وبزيع التي الخبر داود أبي ابن روى داود) يريد أبي (ابن
. حسان بن بزيع
. بوضعه الحكم يتجه فل ، حسن ومتنه ، ضعيف - سنده501
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فمن ، هذا منها مناكير، الحارث عن زنبور، ابن يرويه - فيما502
، الكابر وثقة الحارث لن ، زنبور ابن على حمل من الحفاظ
، واحد حديث سوى ، مستقيم زنبور ابن غير يرويه الذي وحديثه
حمل من المتأخرين ومن ، يضره ل هذا ومثل ، رفعه في خولف

ًا غيره عن زنبور ابن حديث وجدو لنهم ، الحارث على ، مستقيم
رواه ما لكن ، ثقتان فهما ، مع والتحقيق ، الرجلين النسائي ووثق

نظائر ولهذا ، المنكرات وفيه ، فضعيف الحارث عن زنبور ابن
كل توثيق مع ، خاص شيخ عن ، رجل رواية تضعيف في عندهم
؛ الحارث من سمعه ما يضبط لم زنبور ابن وكأن ، نفسه في منهما

ًا كان لنه بأحاديث أحاديثه عليه فاختلطت ، ذلك نحو أو ، صغير
توثيق في ، حجر وابن ، العراقي ثم ، النسائي مع فالحق غيره

هذا استنكار الجوزي وابن ، حبان وابن الحاكم مع والحق ، الرجلين
. أعلم والله ، الحديث

زياد بن محمد عن رواه ، حمير بن محمد على الحديث - مدار503
، حاتم أبو غمزه ، موثق حمير وابن ، أمامة أبي عن ، اللهاني ،

قد ، حديثين الصحيح في البخاري له وأخرج ، سفيان بن ويعقوب
أن فزعم ، اللهاني غير عن روايته من وهما ، غيره طريق من ثبتا
: أن الللىءا وفي ، غفلة البخاري شرط على الحديث هذا

، الصل في ذكر . وقد علي عن منها ، شواهد له ذكر الدمياطي
الطرقا (من . قال وأنس وجابر ، والمغيرةا ، عمرو ابن عن ومنها
، المغيرةا عن الذي فذكر عاد ثم ، لسقوطها ) يعني نريدها ما التي
عن ، إبراهيم بن عمر عن ، هاشم بن ( هاشم طريق من وأنه

( غريب قال نعيم أبا وأن ، ) رفعه شعبة ابن المغيرةا عن ، محمد
) ثم عنه عمر عن ، هاشم به تفرد ، ومحمد المغيرةا حديث من
ًا أن الدمياطي عن ذكر بن عمر وابن ، كعب ابن محمد هو محمد

في : المترجم يعني ، البصري العبدي حفص أبو هو ، إبراهيم
بن عمر هذا إنما ، تبعه ومن ، الدمياطي : وهم أقول ، التهذيب
، واللسان ، الميزان في ترجمة له السود، بن محمد بن إبراهيم

ذكر في عادته على ، الثقات في حبان ابن ذكره ، مجهول وهو
ًا له وذكر ، الضعفاءا في العقيلي وذكره ، المجاهيل لهذا آخر خبر

يتابع لم خبرين روى إذا والمجهول عليه، يتابع لم ، نفسه السند
بن الضوءا ابن محمد طريق من ذكره ثم ، تالف فهو ، عليهما

ًا جده عن أبيه عن الدلهمس بن الصلصال ابن ومحمد ، مرفوع
. فاجر كذاب الضوءا
، فديك أبي ابن عن ، يعقوب بن عتيق عن فرواه الحكيم - أما504
بطلنه في ويكفي أنس، عن ، أبان عن ، الحرشي سليمان أبي عن

ذكر ثم ، متروك وهو ، عياش أبي بن أبان طريق من أنه ،
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فديك أبي ابن عن ، عتيق طريق من أخرجه الثعلبي أن السيوطي
: وهذا قال كذا ، وجابر أنس عن الحوشي عن سلمان أبي عن ،

ًا للحكيم ذكر ثم ، تخليط ( عن وفيه ، وتحريف جهالة فيه آخر سند
مظلم فسنده الديلمي ) وأما إلخ ض لموسى الله قال ، كعب أبي
موسى أبي عن الحسن عن ، قتادةا عن ، الصباح بن المثنى إلى

ًا عمر إلى بسند النجار لبن ذكر ثم ، بشيءا ليس والمثنى ، مرفوع
ثنا ، حميد بن عبد ثنا ، الهمذاني خازما ابن يحيى بن محمد بن

، ) رفعه عباس ابن عن ، مجاهد عن ، عمر بن ورقاءا عن ، شبابه
، أعرفهم لم جماعة السند أول في لكن ، موثوقون كلهم وهؤلءا
أحسبه ، الخطيب تركان بن الحسن بن محمد نصر أبو وفيهم

 .449  رقم5/135 اللسان أنظر ، واللسان ، الميزان في المذكور
البغدادي يحيى بن إسماعيل طريق من الخطيب رواه - إنما505

في وليس ، علي عن ، إسحاقا أبي عن ، الثوري عن ، التيمي
( ورواه قال ساقه أن بعد الجوزي ابن لكن ، هارون بن أحمد سنده
بن إسماعيل بن محمد عن أيوب ابن عمرو عن هارون بن أحمد

وأحمد إسماعيل آفته ، باطل ، نحوه ض الثوري عن أبيه عن ، عياش
تولى الذي : كان ) أقول الحديث بوضع عدي ابن اتهمه ، هارون بن

ًا له وركب ، هارون بن أحمد سرقه ثم ، إسماعيل كبره . آخر سند
. هالك وهو ، مرقاع بن سليمان الخبر هذا في - وشيخه506
له يستغفر أصبح ليلة في الدخان سورةا قرأ ( من - بلفظ507

) . ملك ألف سبعون
بن زيد ثنا الرفاعي هشاما ( أبو فيها الدارقطني - رواية508

عن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن راشد ابن عمر ثنا الحباب
بن زيد ثنا وكيع بن ( سفيان فيها الترمذي ) ورواية هريرةا أبي

) ورواية إلخ ض كثير أبي ابن يحيى عن خثعم أبي بن عمر عن حباب
أن بعضهم وتبعه حبان ابن . وزعم لفظها على أقف لم نصر ابن

الدارقطني وخطأه ، نفسه راشد بن عمر هو خثعم أبي بن عمر
، خثعم أبي بن الله عبد بن عمر هو خثعم أبي ابن أن وذكروا وغيره

أبي ابن ولعل تالف وكلهما ، كثير أبي بن يحيى عن يروي وكلهما
. أتلفهما خثعم
عن ، الحسن عن ، المقداما أبي هشاما ( عن سنده في - لكن509
أبو وهشاما الوجه، هذا من إل نعرفه ( ل الترمذي ) قال هريرةا أبي

: ) أقول هريرةا أبي من الحسن يسمع ولم ، يضعف المقداما
. تالف المقداما أبو هشاما
الللىءا في وهكذا ، الترمذي جامع من نسخ عدةا في - هكذا510
ًا ( أصبح الصلين في ووقع ، عنه ) . مغفور
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ابن عن الللىءا في ذكره وإنما ، للترمذي هذا - ليس511
، مرسل الحسن عن سفيان أبي طريف طريق من وهو ، الضريس

. متروك وهو
عن دلهم بن الفضل إحداهما : في روايتان نصر بن - لمحمد512

ول ؛ ضعيف والفضل تابعي ) والحسن إلخ ض قرأ : من قال الحسن
عن الحارث بن ( يحيى الخرى . وفي الحسن عن روايته في سيما

قوله من رافع أبي إلى منسوب ) هذا إلخ ض قرأ : من قال رافع أبي
بن يحيى ولدةا قبل توفي لنه ، منقطع فهذا الصحابي كان فإن ،

. ؟ هو فمن غيره كان وإن ، طويلة بمدةا الحارث
ض قرأ من أنه : أخبرت قال عيسى بن الله ( عبد إلى - بسنده513

ذكر ما على زيادةا الللىءا . وفي التابعين أتباع من الله ) وعبد إلخ
الله رسول قال أمامة أبي ) عن الطبراني ( قال خاصة الدخان في

جبير بن فضالة طريق من : هو ) أقول إلخ ض وسلم عليه الله صلى
. حديثه من ليس ما عنه وروى ، أمامة أبا سمع أنه زعم تالف وهو

من الحسن يسمع . ولم هريرةا أبي عن الحسن على - مداره514
ً الحسن إلى سنده في أن مع ، منقطع فالخبر هريرةا أبي ، مقال
، أوهاما له صدوقا وهو الوليد ابن شجاع بدر أبو فيه بسند عنه جاءا
ًا إل البخاري له يخرج لم ًا حديث وكذلك ، شيخه فيه توبع قد واحد

( المبارك فيه آخر . وبسند ونحوها المتابعات في له أخرج مسلم
وأبو ، ويسوي ويدلس يخطئ ) والمبارك العواما أبي عن فضالة بن

الغلبي زكريا بن محمد فيه . وبسند والوهم المخالفة كثير العواما
فرقد بن جسر فيه وثالث ، تالف تميم بن أغلب فيه . وآخر يضع
زعم الذي وهو بدر أبي سند السانيد هذةا أشف . و تالف

الله . و فيه ما علمت . وقد الصحيح شرط على أنه  السيوطي
. أعلم
في . أما عليه بعضهم أثنى ثم فمن متعبد صالح - الخليل515

ًا قال ) . و الحديث ( منكر البخاري قال : فقد الحديث ( فيه أيض
الوليد أبو .  قال البخاري عند الجرح صيغ أشد من هاتان ) و نظر

اللىءا ففي ، الخرى الطرقا ) أما مضل ( ضال الطيالسي
بن علي بن الحسن وهو الهوازي علي أبو أحداهما في  ، طريقان
، ظلمات السند بقيه و غيره و عساكر ابن كذبه ، يزداد بن إبراهيم

) عروبة أبي بن سعيد عن محمد بن ( هارون ففيها الثانية أما و
 رقم6/181 اللسان ) أنظر ( كذاب معين ابن قال ، هذا هارون

. ذلك غير السند في  و640
الحسن عن جاءا أنه ذكر انما و ، السانيد السيوطي يسق - لم516

ثابت عن منهم كل المري صالح و تميم بن الغلب و جعفر أبي بن
. بشيءا الرواية في ليسوا الثلثة وهؤلءا الحسن عن
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و عليه الله صلى النبي عن تواتر ما ذلك الى انضم - لكنه517
ذلك في تنطع أنما ) و البقرةا (سورةا إطلقا من أصحابه و سلم

. الصحيحين في الجمرةا رمي حديث في كما يوسف بن الحجاج
الحديث منكر وهو ميمون بن عبيس طريق من ذلك - كل518

هناك  ووقع190  رقم7/88 التهذيب تهذيب في ترجمته و ، متروك
ًا ( عبيده بن زيد و ، التقريب في الغلط في وقع كذا و ، ) غلط

. قا الصواب و ت عليه فرقم
. توبع - لكنه519
بحر، أبو داود هو ، ) خطأ يحيى بن ( داود الصليين في - وقع520

. راشد أبيه اسم و
بن مسلم مرةا سماه له صهر عن ، داود طريق من - كلهم521
، مسلم أبي بن مسلم ومرةا ، مسلم بن مسلم ومرةا ، شداد

من ومنهم ، داود على حمل من فمنهم ، باتفاقهم موضوع والخبر
. المجهول شيخه على حمل
بن سلمة طريق من ، فقط البزار أخرجه ، معاذ - حديث522

أبو ، الله عبد بن نصر ثنا ، الحراني خالد بن بسطاما ( ثنا شبيب
) ثم إلخ ض معاذ عن ، معدان بن خالد عن يزيد ابن ثور عن ، الفتح
، منه بريءا : خالد ) أقول معاذ من يسمع لم ( خالد البزار قال
ًا فإن ، دونهما ممن والبلءا ثور، وكذا ًا ، بسطام ، يعرفان ل ونصر

لم من ( فيه  قال2/254 الزوائد مجمع في الهيثمي أشار وإليهما
) . ترجمه من أجد

. البتة متروك وهو ، كثير بشر في - الكلما523
.  وهوتالف ، نجيح بن تماما سنده - في524
. هالك ، رافع بن إسماعيل سنده - في525
) ظنه إلخ ض سكينة حدثتني ، المدني ( فائد السند في - وقع526

ًا الجوزي ابن هذا ) وليس متروك ( فائد فقال ، الورقاءا أبا فائد
، صدوقا وهو ، عبادل مولى : فائد له يقال آخر وهذا ، الورقاءا بأبي

، ضعيف بين : ما ساقط إليه السند فإن ، هنا ذلك يجدى ول
بن سهل بن أحمد ثنا ، خرزاد محمود بن : أحمد ومنهم ، ومجهول

: ضعيف فالول ، الميزان لسان في مترجمان ) وهما أيوب
. غيرهما السند وفي ، : هالك والثاني ، مجهول

منصور بن محمد ( ثنا معجمه في جميع ابن طريق من - هو527
واللسان الميزان ) وفي إلخ ض أمية أبو ثنا ، الواسطي بكر أبو

: القراءا بحديث جميع لبن شيخ الطرسوسي منصور بن ( محمد
ًا الرواية هذه ) فسقطت به المهتم هو ، الجنة أهل عرفاءا . أيض
الجوزي ابن ذكره ، وزيادةا المذكورةا الجملة فيه ، خبر - هذا528

، سعيد وأبي ، هريرةا أبي حديث من ( ورد السيوطي فقال ، وأعله
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، أوجه من هريرةا أبي عن الرواية ) فذكر إلخ ض نعيم أبو قال وعلي،
عن الخبر وأما ، سعيد أبي عن الخبر يذكر ولم ، سقوطها وبين
. المتقدما فهو ، علي
ًا خطأ السيوطي أخطأ - بل529 اللسان في : أن سببه ، فاحش
جندب أبي بن ( عمرو أخرى ترجمة ، جميع بن عمرو ترجمة عقب
ًا به نجد : ما حاتم أبو قال ... ، ] بأس بحديثه : ما [صوابه ، بأس

...) فاختلطت الثقات في حبان ابن وذكره ، : ثقة داود أبو وقال
الثناءا هذا جميع بن عمرو على فخلع ، السيوطي على الترجمتان

. المستعان والله ، جندب أبي بن عمرو على هو الذي
، لهيعة بابن يتعلق  ما215 ص على التعليق في قدمت - قد530
لهيعة ابن تصريح يذكر لم لكن ، وهب ابن عنه رواه قد الخبر وهذا

أعلم والله ، تدليسه عرف وقد ، بالسماع
وفي ، مظلمان وهما ، الذيل في ، السيوطي ساقهما - قد531

. وسقط تحريف النسخة
عهد في حدث والذي ، بمدةا المأمون قبل به القول - حدث532

وامتحانهم ، إليها الناس ودعوته ، المقالة بهذه أخذه هو ، المأمون
.

. معنوية مخالفة ، الشرع خالف ما وهو ، والمنكر - البدعة533
ًا يزل لم معنى عن التعبير فأما ، يرد لم بلفظ الشرع من مفهوم

الشأن هو كما ، حاجة ذلك إلى دعت إذا ولسيما ، سهل فيه فالمر
. القضية هذه في

ًا فكثير المعنى فأما ، باللفظ يتعلق : مما - يعني534 .  جد
زنادقة وضعه ، موضوع أنه في نزاع ل ، السابق - الخبر535

ًا ، الفرس ًا ، السلما عن تنفير كانوا التي المانوية في وترغيب
وحي من الله أنزل (ما متنه آخر خبر في النزاع وإنما ، إليها يدعون

قومه مبلغه هو يكون ثم بالعربية إل ، وبينه بينه نبي على ، قط
سليمان عن ، النصاري الفضل أبو العباس سنده ) في بلسانهم

ًا هريرةا أبي عن المسيب ابن عن ، الزهري عن ، أرقم بن ، مرفوع
سليمان بأن السيوطي ) فنازع متروك ( سليمان الجوزي ابن قال

ًا له وأن ، وضع ول بكذب يتهم ولم ت س د له أخرج : أقول ، شاهد
( متروك وغيرهما ، والترمذي ، داود أبو قال ، ساقط سليمان
، كثير فيه ) والكلما حديثه يكتب : ( ل النسائي ) وقال الحديث

يدفع ل له إخراجهم أن ليعلم ، له أخرجوا الذين كلما ذكرت وإنما
ًا كونه ًا يكذب لم إن والمتروك ، متروك له يقع أن مظنت فهو عمد

ًا الكذب يمتنع لم ، المتن بطلن على الحجة قامت فإذا ، وهم
عن هنا سليمان كتفرد ، المريب التفرد مع ولسيما ، بوضعه الحكم

فالراوي ، هذا وفوقا ، هريرةا أبي عن ، المسيب ابن عن الزهري
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ذكره ، تالف ، النصاري الفضل ابن العباس وهو ، سليمان عن
ًا وذكر ، أحمد ابن ) وذكره كذب حديث (هو فقال ، به حدث حديث
ًا روى بثقة ( ليس فقال ، معين ًا .... حديث زرعه أبو ) وقال موضوع

أبي عن الكلبي عن أنه فيكفي الشاهد ) وأما يصدقا ل : ( كان
، كذاب ) والكلبي إلخ ض جبريل ( كان قال عباس ابن . عن صالح

: صالح أبو لي ( قال قال أنه الكلبي عن صح وقد ، تالف وشيخه
، صالح أبي عن حدثت ( ما قال أنه عنه ) وصح كذب حدثتك ما كل
) . ترووه فل ، كذب فهو عباس ابن عن

يبدأ أن للعالم النجاةا فطريق ، بالنابل الحابل اختلط - قد536
في الحال عليه كان ما التدبر حق ويتدبر ، الهواءا من نفسه فيجرد

، يخالفه ما ويدع ، بذلك فيأخذ وسلم عليه الله صلى النبي عهد
يعلمون ل لما التعصب وتركوا ، عقلوا إذا خير إلى فهم العامة وأما

مستقيم سراط إلى يشاءا من يهدي والله ، لدينهم الحتياط وتحروا
.

) ( غلظ لفظ فيه ) ليس ( ارتفاعها بلفظ الترمذي عند  -هو537
نسخ عده في والذي ، النسخ بعض في ) وقعت ( حسن وكلمة

فيها ) ليس رشدين حديث من إل ، نعرفه ل ، غريب حديث (هذا
حسن (حديث الترمذي قول كثير ابن ) وحكى ( حسن كلمة

هذا : معنى العم أهل بعض : وقال ( قال بقوله وصلها .......) ثم
كما ، الدرجتين بين ما وبعد ، الدرجات في الفرش إرتقاع الحديث

فيها التي للمنازل الرفعة أن هذا ) وحاصل والرض السماءا بين
. عن صحيحه في حبان ابن وأخرجه ، الفرش لحجم ل ، الفرش

عن ، الحارث بن عمرو عن وهب ابن عن ، حرملة عن ، سلم ابن
من ) ل الخدري سعيد أبي عن ، الهيثم أبي عن ، السمح أبي دراج

أبي عن دراج وحديث ، الللىءا في وقع كما ، لهيعة ابن طريق
الموافق هو كثير ابن عن تقدما الذي والمعنى هذا ، ضعيف الهيثم
يرغب إنما وتعالى تبارك ) والله ( مرفوعة تعالى قوله لظاهر
فأما ، الدرجات رفعة في يرغبون إنما وهم ، فيه يرغبون بما عباده

ًا يكون أن منه يهمهم : فإنما الفراش ًا لين يستدعي ل وذلك ، ناعم
بل ، والرض السماءا بين بما فكيف ، ذراعين ، غلظه يكون أن

ًا كان إن لنه الناس ينفر مما هذا ظاهر الجالس أن فالظاهر ، لين
ًا يكن لم وان ، بعيدةا مسافة إلى فيه يغوص عليه مصلحة فأي ، لين
فيه الذي الخبر بطلن من الوثوقا بعد : هذا أقول ؟ الغلظ لذاك
، ورسوله الله عن ثبت ما فأما ، الخر الخبر ) ووهن ( غلظ لفظ

. والعين الرأس فعلى
كتبه وضع خارجة أن يعلم فإنه ، السيوطي اسفاف من - هذا538
خارجة كتب غياث فأفسد ، المشهور الوضاع إبراهيم ابن غياث عند
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ً خارجة وكان ، شاءا ما فيها وضع ، ، المبارك ابن قال كما ، متساهل
الكاذيب يسمع كان ذلم وفوقا ، البليا تلك وروى ، بذلك يبال فلم
غياث عنه روى عمن ويرويها ، غياث عن فيسكت ، غياث من

ًا : للمرين محتمل فهو ، بالسماع فيه يصرح لم الخبر وهذا ، تدليس
سمعه مما يكون وأن ، خارجة كتب في غياث وضعه مما يكون أن

ابن عن ، الحديث هذا بمثل خارجة على ، فدلسه غياث عن خارجة
ًا عباس ابن عن عطاءا عن ، جريج فكيف ، اسقوطه كاف مرفوع

ًا المعنى كان إذا .  منكر
ًا539 الحجة فيتخطى ، الناس ببعض المحبة تجمع ما - كثير

والله ، المشروعة للمحبة مناف ذلك أن علم وفق ومن ، ويحاربها
، ذلك في الذهبي كلما راجع ، وضاع : كذاب والنقاش ، المستعان

يحيى بن محمد وكذلك ، الميزان من ، مسعر بن محمد ترجمة في
وراجع ،1380  رقم5/420 الميزان لسان في ترجمته ، الزهري
 رقم5/398 . و510  رقم4/192 ،171  رقم4/91 اللسان
1295 . 

ولبن ، الصحيح في بعضها ثابتة أحاديث المعنى هذا - في540
.  قريب كلما حجر
والدرع ، والكنانة ، والقوس ، السيف ذكر وفيه طويل - الخبر541

، والناقة ، والبغلة ، والسرج ، وفرسين ، والمجن ، والحربة ،
، والمقراض ، والمرآةا ، والركوةا ، والعنزةا ، والبساط ، والحمار

ورد . وقد منها لكثير وصف مع ، خاص بإسم منها . كل والقضيب
في إل يعرف فل الجمع هذا . فأما أخرى أوجه من ذلك من قليل
ذكر سمع . كأنه هالك وهو ، عروةا بن علي به تفرد ، الخبر هذا

. السند بذلك ورواها ، عنده من وكملها فجمعها الشياءا تلك بعض
غليه الله صلى النبي سبابة ( حديث المقاصد في - الحديث542

عليه الله صلى رجله أصابع في ورد إنما هذا أن ) وبين إلخ ض وسلم
. وسلم
كتابه في ثابت أنه وأراد ، الفارغة الحلية سجعات من - هذه543
. فل وسلم عليه الله صلى النبي عن الثبوت . فأما ذلك ونحو
فراجع ، إسماعيل غير السند رجال أن حجر ابن أراد - إنما544

. ذلك تعرف اللسان من إسماعيل ترجمة
، البخاري له روى الذي هو السند في الذي بشير بن - أحمد545

ًا البخاري له أخرج وإنما ، بذاك وليس ًا خبر عليه تابعه قد واخد
آخر فذاك متروك إنه التقريب في قال الذي . وأما جليلن ثقتان
الخبر وهذا الستة من أحد له يخرج لم أنه يعني ، للتمييز ذكره

الذي هو ، السند في الذي ميمون بن عيسى . نعم الترمذي أخرجه
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بأس ( ل فيه قال بالذي ) وليس بشيءا ( ليس معين ابن فيه قال
) . به

. ) خطأ إبراهيم بن خالد بن ( عمر الصلين في - وقع546
أبو يحيى بن : زكريا بلل إلى السند في ، شيءا هذا - في547
السند وفي ، مريم أبي بن الله عبد ابن بكر وأبو الوقار، يحيى
بن الله وعبد خيثمة أبو : مصعب عامر بن عقبة إلى وهو الثاني
كذاب زكريا ، يصح ( ل الجوزي ابن . قال عاهان بن ومشرح واقد
السيوطي ) قال به يحتج ل ومشرح ، متروك واقد وابن ، يضع

( يخطئ قال ولكنه ) أقول الثقات في حبان ابن ذكره ( زكريا
يحيى بن زكريا ( حدثنا الحافظ محمد بن صالح ) وقال ويخالف

يثنون كانوا أنهم عدي ابن ) وذكر الكبار الكذابين من وكان الوقار
بكر أبو السند في . ومعه الحديث بوضع ويتهمونه العبادةا في عليه

..... واقد ( وابن قال ، اختلط واه وهو مريم أبي بن الله عبد بن
ًا ظاهره : كان ) أقول معين ابن وثقه يحيى وثقه حتى مستقيم

) الحديث منكر ، ( تركوه البخاري . قال بآخره فسد ثم وأحمد
منكر فيه ( تكلموا حاتم أبو ) وقال عنه . ( سكتوا آخر موضع وفي

ابن ذكره خيثمة أبو مصعب عنه هذا ) وراوي حديثه وذهب الحديث
كف ... وقد ثقة عن روى إذا حديثه ( يعتبر وقال الثقات في حبان

مل يدري ل ضرير ( شيخ محمد بن صالح ) وقال عمره آخر في
له ) وساقا بالمناكير الثقات عن (يحدث عدي ابن ) وقال يقول

مناكير إل هذه ( ما قال ثم الميزان في بعضها الذهبي ذكر أحاديث
...........) أقول داود أبو له روى صدوقا ثقة ( ومشرح ) قال وبليا
) ( مقبول بقوله التقريب في حاله حجر ابن لخص وقد ، كلما : فيه

آخرين طريقين السيوطي وذكر ، الجوزي ابن قول يوافق . وهذا
واقد بن الله : عبد الولى . وفي أعرفهم لم جماعة أسانيدهما في
يدرك ولم ، ذكره مر قد واقد بن الله وعبد ، عمرو بن صفوان عن

وهو الملطي نجيح بن : إسحاقا الثانية . في عمرو بن صفوان
. كذاب
ًا ( أصلحها قال ثم أخرى روايات السيوطي - ساقا548 إسناد

في عرفة بن الحسن ( أخرج بقوله ذكره ما ) يعني عمار حديث
نافع بن عبيد بن إسماعيل ثنا الغبري الفضل بن الوليد عن ، جزئه

. بالبليا إل يعرفان ل والوليد البصري....... ) وإسماعيل
خيثمة أبو ( رواه الصلين في ووقع ، سليمان بن خيثمة - وهو549

. ) خطأ
ًا تالف هذا رافع أبي  ابن– 550 يغلوا ممن غيره السند وفي ، جد

عبد بن عباد ، عدي ابن سند وفي ، يعرف ل وممن الرفض في
أنس من السماع وادعى أفريقية سكن ، الرافضة غلةا من الصمد
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أحد جميع بن عمرو عساكر ابن سند . وفي عنه يروي وراح ،
من المسند . وفي بوضعها يتهم كان موضوعة أحاديثه ، الهلكى
ًا لك أن أعترف ما ( اللهم قال علي عن العرنى حبة طريق من عبد

الناس يصلي أن قبل صليت لقد ، نبيك غير قبلي عبدك المة هذه
ًا يحتمل قد . إذ الروايات بقية من أخف لكنه ، ساقط ) وسنده سبع

لم وسلم عليه الله صلى النبي وأن ، الصلةا بالعبادةا أراد يكون أن
معه ويصلي هو يصلي وكان بالصلةا، أصحابه البعثة أول في يأمر
. أعلم . والله غيرهما صلى ثم ليال سبع إلى علي
ًا ذلك يفيده - ل551 . سقوطه ظهور و فيه الئمة كبار كلما مع شيئ
أبي إبن مصنف مراجعة فينبغي اللىءا في هذا يذكر - لم552
. شيبة
. الحديث يضع كذاب محمد ، بن : عصمة سنده - في553
من فيه و ، تالف وهو ، السلمي يعنى بن : يحيى سنده - في554

. أعرفهم لم
قال و ، يكذبه مهدي ابن : كان قيس بن الرحمن - عبد555

يضع ( كان محمد بن صالح )  قال الحديث ( متروك النسائي
ًا الحاكم له ذكر ) و الحديث و موضوع عندي : ( هذا قال و ، خبر

يتابعه ل يرويه ما ( عامة عدي ابن قال ) و عليه إل فيه الحمل ليس
و ، معين بن يحيى و ، أحمد الماما فقال سيف ) واما الثقات عليه

ًا (كان داود أبو ًا أحمد قال ) و كذاب يضع (كان الساجي و أيض
أما ) و متروك ، مأمون ل و ، بثقة ( ليس النسائي قال ) و الحديث

حاتم أبو و محمد إبن صالح و ، معين إبن فكذبه هشاما بن يحيى
عدي إبن قال ) و حديثه ترك ، يصدقا ل كان و يكذب ( كان قال

يضع ( كان العقيلي )  وقال يسرقه و الحديث يضع ببغداد ( كان
بن محمد سنده ففي مردويه إبن خبر )  واما الثقات على الحديث

179  رقم5/53 الميزان لساما في المذكور أراه ، الواسطي احمد
) دناءاةا الحجاما مرآةا في ( النظر حديث صاحب هو ، تالف وهو
إبن محمد عن يخطىءا صدوقا ) وهو الضيف بن إسحاقا (عن رواه

مظلمه ( احاديثه عدي إبن وقال ، الدارقطني ثقة و الماربي يحيى
عليم عن الجدلي مسلم بن قيس عن الثوري عن ) رواه منكره
عن الثوري عن يقولون المتقدمون الثلثة . و سلمان عن الكندي
، الرزاقا عبد خبر . وأما عليم عن صادقا أبي عن كهيل بن سلمة
و ، دلس . وربما فيتلقن يلقن صار و ، بآخره عمي الرزاقا فعبد
الدجالين أولئك بعض من سمعه يكون ان يؤمن فال ، يتشيع كان

. و كهيل بن سلمة عن آخر وجه من السيوطي ذكره . و فدلسه
في حبان إبن ذكره . و الحال مجهول عبدويه بن السندي في

ًا ) وهو ( يغرب بقوله ذلك نقض ثم الثقات من سليمان عن ايض
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ال عنه يرو لم مجهول وهو الكندي عليم على الخبر مدار , ثم قوله
من عرف لما الجهالة ينفي ل الثقات في له حبان ابن ذكر و زاذان
الرفع حكم له : إن السيوطي فقول هذا فوقا . و حبان ابن قاعدةا
السلما إلى السبق أن سلمان يستشعر ان مانع ل , اذ مردود

. الورود في السبق يقتضي

، تدبرته حتى الخبر هذا قوةا إعتقاد إلى أميل قبل من - كنت556
دار ( أنا ) والثاني بابها وعلي العلم مدينة ( أنا الول لفظان وله

في نزاع ل التي الطرقا في للنظر داعي ) ول بابها وعلي الحكمة
: الول . المقاما مقامات ثلثة على ذلك عدا فيما وانظر ، سقوطها

الول روى ، شريك : إلى والثاني معاوية أبي إلى الول الخبر سند
حال تقدما وقد صالح بن السلما عبد الصلت أبو ، معاوية أبي عن
أن يأبى من أن هناك مما  وتبين292 ص التعليق في الصلت أبي

. وتبعه وحاشاه الرضا موسى بن علي يكذب أن يلزمه يكذبه
ًا معين ابن فعده الفيدي جعفر بن محمد ًا غيره وعده متابع ، سارق

الشيخين أن زعم ومن ، يشفي ما الفيدي حال من يتبين ولم
أحمد عن درستويه بن جعفر . وروى وهم فقد أحدهما أو له أخرجا

قال الخبر هذا في معين ابن عن محرز بن القاسم بن محمد بن
ًا معاوية أبو به : حدث قال نمير ابن ( أخبرني ) وهذه تركه ثم قديم

ًا ظن نمير ابن يكون أن : يحتمل يقال قد . لكن قوية شهادةا ، ظن
معاوية أبي من سمعاه أنهما زعما الرجلين ذينك رأى أنه وذلك
ًا منه سمع ممن وهما يعرفونه ل معاوية أبي أصحاب وأكثر ، قديم
تاريخ في ترجمة له محرز ابن أن مع . هذا وقع ما ظنه في فوقع
جعفر وعنه معين ابن عن روى أنه إل حاله من فيها يذكر لم بغداد

عمر ترجمة في ما هو ، لحكايته يشهد ما : ثم . نعم درستويه ين
عن بهذا حدث أنه حاتم أبي ابن كتاب من مجالد ابن إسماعيل بن

... الله عدو : يا له ( قل فقال معين لبن ذلك فذكر ، معاوية أبي
الحديث هذا معاوية أبو يحدث ولم ببغداد معاوية أبي عن كتبت إنما

عن ، الرومي بن عمر بن محمد ، الثاني اللفظ ) وروى ببغداد
حاتم أبو وقال ، داود وأبو ، زرعة أبو ضعفه ، الرومي وابن ، شريك

ًا شريك عن روى قديم ( صدوقا ًا حديث وذكره ، هذا ) يعني منكر
) الحديث ( لين التقريب في حجر ابن وقال ، الثقات في حبان ابن

الترمذي وأخرجه أحدهما، أو له أخرجا الشيخين أن زعم من ووهم
هذا بعضهم وروى قال ) ثم منكر ( غريب قال ثم ، طريقه من

العلئي ) فزعم ( الصنابحي فيه يذكروا ولم ، شريك عن الحديث
) ( بعضهم كلمة أن يخفى ول ، الرومي ابن تفرد ينفي هذا أن

ًا الللىءا في يذكر ولم ، بمتابعته يعتد ل بمن تصدقا عن رواه أحد
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يسرقا هالك وهو ، بحر بن الحميد عبد إل الرومي ابن غير شريك
، الثاني . المقاما  شريك عن ثابت غير الخبر أن فالحق ، الحديث

ًا بذاك حدث معاوية أبا أن فرض على فإنما ، بهذا حدث . وشريك
هذا ) وجاءا مجاهد عن ، العمش عن ، معاوية أبي عن ، ذاك جاءا
، والعمش ، معاوية ) وأبو كهيل بن سلمة عن ( شريك عن

من يكثر بأنه شريك ويزيد ، متشيعون مدلسون كلهم ، وشريك
طبقات من ، الثانية الطبقة في ذكروا : إنما قيل فإن ، الخطأ

له وأخرجوا ، تدليسه المة ( احتمل من طبقة وهي ، المدلسين
الطبقة في المذكورين أن هذا معنى : ليس قلت ) ، الصحيح في

ًا عنعنتهم تقبل الثانية المعنى إنما ، البتة بمدلس ليس كمن ، مطلق
غلب ما ، معنعناتهم في ونحوها المتابعات في انتقيا الشيخين أن

ًا كان أو ، ثقة منه الساقط أن أو ، سماع أنه ظنهما على من ثابت
فيه ممن ، له أخرجا فيمن كشأنهما ذلك ونحو ، أخرى طريق
، وغيرهما ، اللسان ومقدمة نخبته في حجر ابن قرر وقد ، ضعف

يؤيد ل بما ذلك يختص ، المبتدعة من خبره ونقبل ، نوثقه من أن
، البحث هذا وفي ، البتة منه يقبل فل ، بدعته يؤيد ما فأما ، بدعته
ًا بدعته مع كان إذا فيما حق لكنه وقد ، بالسماع يصرح ولم ، مدلس
ًا ،68 ص الصغير تاريخه في البخاري أعل عن ، العمش رواه خبر

من هذا سمع ، يدري ل ( والعمش بقوله بالتشيع يتعلق ، سالم
: قال أنه ، العمش عن ، عياش بن بكر أبو قال ، ل أما سالم

ًا اتخذوها ، التعجب وجه على نرويها كنا أشياءا من الله نستغفر دين
عن لنه ، خاصة الخبر هذا في العمش تدليس اعتبار ويشتد ) ،

يعقوب ( قال التهذيب تهذيب من ، العمش ترجمة وفي ، مجاهد
أحاديث إل مجاهد عن ، للعمش يصح : ليس مسنده في شيبة بن

؟ مجاهد من العمش سمع كم ، المديني بن : لعلي قلت ، يسيرةا
وإنما ، عشرةا من نحو هي ، سمعت قال ما إل منها يثبت : ل قال

بن الله عبد وقال ، القتات يحيى أبي عن عنده مجاهد أحاديث
بن بكر أبو قال ، مجاهد عن العمش أحاديث في ، أبيه عن أحمد

: ) أقول مجاهد  عن[سليم أبي بن] ليث حدثنيه عنه ، عياش
الحاديث تلك بعض في الواسطة ولعل ، ضعيفان ، وليث والقتات

يرويها ، أشياءا الكلبي من العمش سمع فقد ، منهما شر هو من
ًا باذاما عن العمش رواها ثم ، باذاما صالح أبي عن وسكت ، تدليس
، صالح أبي عن يرويه فبما ولسيما ، كذاب والكلبي ، الكلبي عن
عن يثبته من بأن الخبر وهن ويتأكد ،315 ص التعليق في مر كما
ًا به حدث أنه يقول ، معاوية أبي علم أنه فلول عنه كف ثم ، قديم

رواه ، فيه اضطربوا شريك عن والخبر ، عنه كف لما وهنه
بن سلمة . عن شريك ( عن الرومي ابن طريق من ، الترمذي
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وذكر ) ، علي عن ، الصنابحي عنن ، غفلة بن سويد عن ، كهيل
والخبر ، الصنابحي فأسقط ، شريك عن رواه بعضهم أن الترمذي

عبد . وعن نفسه الرومي ابن عن ، آخر وجه من الللىءا في
 ( قال1/171 . وفيها غفلة ابن سويد بإسقاط بحر، بن الحميد

فلم ، الصنابحي عن غفلة بن سويد رواه علي : حديث الدارقطني
) الصنابحي من يسمع لم وسلمة ، مضطرب وهو ، يسنده

ولم ، العمش عن يثبت لم ، معاوية أبي عن الخبر لن فالحاصل
، شريك عن المروي وأن ، مجاهد عن يثبت فل ، العمش عن ثبت

شريك لتدليس ، شيءا على منه يتحصل لم ثبت ولو ، عنه يثبت ل
. شيءا على منه يوثق ل الذي والضطراب ، وخطئه

، عنها سكت وأخرى ، سقوطها بين قد ، أخرى طرقا الللىءا وفي
يزيد بن الله عبد بن أحمد فيه ، جابر إلى بسند ) للحاكم ( أ وهي

قال  ،620  رقم1/197 اللسان في المترجم المؤدب ، الحراني
الحربي همر بن ) لعلي ) ( ب الحديث يضع بسامرا (كان عدي ابن

مروان  بن[محمد بن] ( إسحاقا فيه ، علي إلى بسند ، السكري
من ذلك بعد وفيه ، اللسان في مترجمان ، تالفان ) وهما أبيه (عن

) نباتة بن الصبغ عن ، طريف بن (سعد آخره وفي ، أعرفه لم
لم من فيه ، جابر إلى بسند ، ) للفضلي ( ج متروكان شيعيان
عبيد بن الحسين ) أراه التميمي الله عبد ابن ( الحسين عن أعرفه

( ثنا واه ، مجهول  وهو2/296 اللسان في المترجم ، التميمي الله
في ذكر ، مجهول ) شيعي النعمان بن : ( حبيب ) صوابه خبيث

بسند ) للديلمي ( د الشيعة رجال في ذكره الطوسي أن اللسان
( محمد عن ، أعرفه لم من فيه ، ذر أبي عن ، سعد ابن سهل إلى
 رقم5/289 اللسان في ترجمته ) متهم العطار خلف بن علي بن

، .................) تالف إيراهيم بن جعفر بن موسى نثا ،988
) متروك العباس بن المهيمن عبد  (ثنا6/114 اللسان في ترجمته

 .

، الخبر منطوقا تأمل من .كل الخبر متن في : النظر الثالث المقاما
. المستعان والله ، الحال حقيقة عرف ، الواقع على عرضه ثم

، يسيرةا أحاديث ونحوها المتابعات في مسلم له أخرج - إنما557
ًا إل النسائي له يخرج ولم ًا حديث وقد ، مختلف فيه وكلمهم ، واحد

) بالتشيع ورمي يهم ( صدوقا بقوله التقريب في حجر ابن لخصه
( يخطىءا الثقات في حبان ابن ) وقال ( ضعيف اللنسائي قال وقد

عن ويروي الثقات على يخطىءا ( كان الضعفاءا في ) . وقال
الصحيح شرط من هو ( ليس الحاكم ) وقال الموضوعات عطية
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(صالح تم حا أبو ) وقال حديثه إخراج مسلم علي عيب وقد
ًا يهم صدوقا الحديث ) قال ؟ به ( يحتج له ) قيل حديثه يكتبوا كثير

هذا ) ومع التشيع شديد أنه إل الحديث (صالح معين ابن ) وقال ( ل
عن  الحسن ابن إبراهيم عن :عنه . قيل خبره في اضطراب وقع

عن : عنه ) وقيل عميس بنت أسماءا عن الحسين بنت فاطمة
عبد عن : عنه ) وقيل أسماءا عن علي بنت فاطمة عن إبراهيم
فاطمة ) عن ( ؟ الحسن بن علي عن دينار بن الله عبد بن الرحمن

يذكر إنما بالرواية يعرف يكاد ل ) . إبراهيم أسماءا عن علي بنت
ًا علي عن جده عن أبيه عن رواه آخر وخبر ، الخبر هذا عنه مرفوع

) السلما يرفضون الرافضة يسمون قوما الزمان آخر في ( يظهر
في البخاري وذكره ،808 الحديث أحمد مسند زوائد في أخرج

فيه الحمل أن إلى إشارةا ذلك وفي ، إبراهيم ترجمة في التاريخ
الثقات في حبان ابن ذكره وقد ، الضعفاءا في الذهبي وذكره ، عليه

على عنده فيبقى عنه يثبتان ل الخبرين هذين أن على بنى . كأنه
دينار بن الله عبد بن الرحمن . وعبد قاعدته بحسب العدالة أصل
فلم العابدين زين الحسين ابن علي كان إن وشيخه ، ضعف فيه

رواه الفضلي أن الللىءا . وفي أعرفه فل غيره كان وإن يدركه
بن الرحمن عبد عن المروزي صباح عن سالم بن ( يحيى فيه بسند
بنت فاطمة أمه عن الحسن بن عبدالله عن دينار بن الله عبد

ضعفه التشيع شديد شيعي سالم بن ) يحيى أسماءا عن الحسين
متهم : متروك فقال يحيى بن صباح كان إن وشيخه ، الدارقطني

لهما يتحقق ل الحسين بنت . فاطمة أعرفه فل غيره كان وإن
. أعلم فيما أسماءا من سماع

الرحمن عبد ثنا الصوفي يحيى بن أحمد ( ثنا عقدةا ابن - قال558
بنت فاطمة عن قشير بن الله عبد بن عروةا عن أبي ثنا شريك بن

سرقة يستحل الدين رقيق رافضي عقدةا ) . ابن أسماءا عن علي
ًا للمغفلين ويسوي الكتب من سماعها يدعوا أن ويأمرهم نسخ
ل أنه . فالحق عنهم هو رواها فعلوا . فإذا ويرووها المشايخ بعض
الحسن أبو ( ثنا الفضلى عن الللىءا . وفي هذا مثل في به يعتد
علي ثنا بالموصل الدقاقا كعب بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي

عبد بن عروةا ثنا أبي ثنا شريك بن الرحمن عبد ثنا الودي جابر بن
: فقالت الكبر علي بنت فاطمة علي : دخلت قال قشير بن الله

، ترجمة له أخد لم ) الفضلي إلخ ض عميس ابنة أسماءا حدثتني
شريك بن الرحمن . وعبد أجدهما لم شيخه وشيخ هنا وشيخه

في حبان ابن وذكره ؛ الرازي حاتم أبو ذلك ) قال الحديث واهي
المفرد الدب في البخاري له ) وروى أخطأ ( ربما وقال الثقات
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الصحيح غير في يمتنع ل البخاري لن ؛ منه يشد ما ذلك في وليس
وهو النخعي نعيم ابي عن روى فقد ، الضعفاءا عن الرواية عن

ًا كذاب وهو الفرياناني ابي وعن كذاب بيت من الرحمن . وعبد أيض
.  أبيه ذكر تقدما . وقد تشيع

من مردوية ابن ( ورواه بقوله الجوزي ابن غلقه داود - خبر559
بن يزيد ترجمة وفي ، داود إلى السند يذكر ) ولم إلخ ض داود طريق

سعيد بن إبراهيم ثنا جوصا ( ابن الميزان من النوفلي الملك عبد
فراهيج بن داود ثنا أبيه عن النوفلي يزيد بن يحيى ) ثنا الجوهري

عن السيوطي ذكره ) وكذا هريرةا أبي عن فيروز بن وعمارةا
ًا واه النوفلي . يزيد جوصا ابن عن الفضلي البخاري . قال جد
ًا . وضعفه لشيءا شبه أحاديثه : واهي زرعة أبو . وقال جد
ًا القول وغلظ الحديث منكر الحديث : ضعيف حاتم أبو . وقال جد
ًا الحديث : ليس . ومرةا بأس به كان : ما مرةا معين ابن . وقال جد

ابن إلى يلتفت ول ، سعد ابن ووثقه ، يخبره لم . فكأنه بذاك حديثه
حجر ابن ذكره كما الواقدي من مادته فإن ، الئمة خالف إذا سعد
يحيى  . وابنه69 ص التعليق راجع ، الفتح مقدمة من مواضع في

، تغير ثم ، به بأس ل أمره أول في فكان داود . فأما منه قريب
) وافتقر كبر قد وكان داود عن شعبة ( ثنا الحضرمي يعقوب قال

الكبر حمله يكون بأن باتهامه تشعر فإنها شديدةا الكلمة وهذه
. فأما يسرهم ما برواية الناس بعض إلى التقرب على والفقر
. بشيءا ليس واه فمجهول فيروز بن عمارةا

هذه فيه  وليس14  ض2/8 للطحاوي الثار مشكل في - البحث560
عن : نقلها الللىءا وصاحب ، الللىءا من أخذها والمؤلف العبارةا
الطحاوي كتاب راجع السيوطي يكون أن يبعد ول ، عياض شفاءا

. والطحاوي بتركها نفسه تسمح لم ولكن ، العبارةا هذه يجد فلم
أبي ابن طريق من وذكر ، تقدما وقد مرزوقا بن فضيل خبر ذكر

عن محمد بن عون  عن[الفطري] موسى بن محمد (حدثني فديك
بقية ويأتي وأمه عون حال يعرف . ول أسماءا من جعفر أما أمه

.  الكلما

.  مر وقد ، فضيل طريق - من561

شاذان الحسن لبي جزءا على وقف أنه السيوطي - ذكر562
أن آخر موضع في وذكر ، الخب هذا طرقا فيه جمع ، الفضلي
ًا هذا للفضلي ، هذا الفضلي أعرف لم وأنا علي خصائص في كتاب

طالب أبو ( ثنا قال أسماءا عن الخبر طرقا في الفضلي زاده فما
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ثنا يعقوب بن عباد ثنا العباس بن علي نثا ، بدمشق صبيح بن محمد
بن الحسين بن الله عبد عن يحيى بن صباح عن هاشم بن علي

الحسن أما عن علي بنت فاطمة عن المقتول حسين عن جعفر
ثنا عباد ( وحدثنا قال ) وبه إلخ ض عميس بنت أسماءا عن علي بنت
بن عبدالله آل مولى سلمة أبي عن صباح عن هاشم بن علي

أمه عن علي بن محمد بن جعفر بن محمد عن نوفل ابن الحارث
دون ) من إلخ ض عميس بنت أسماءا جدتها عن محمد بنت جعفر أما

الشيعة غلةا من وصباح ، هاشم بن وعلي ، وعباد ، أعرفهم لم عباد
ًا أن غير ، ًا عباد . متهم فمتروك صباح . فأما بالصدقا وصفا وعلي

. وللفضلي تخليط الثاني السند . وفي يعرف ل من فوقه وفيمن
الفضل بن الله عبيد ( ثنا الولى علي إلى الخبر تنسبان طريقان
أبو ثنا  عفير بن كثير بن سعيد بن الله عبيد ثنا ، الطائي التهياني
عبد بن يحيى ثنا الخراساني الهاشمي رشيد بن إبراهيم إسحاقا

. الفضلي . شيخ علي عن آبائه عن ) ذكرها إلخ ض حسن بن الله
.. الفضل بن الله ( عبد  باسم3/326 اللسان في المترجم أراه

نبهان ) وبنو ( النبهاني عن ) محرفة ( التهياني .. ) وكأن الطائي
، الصغير الطاقا : شيطان له يقال الرجل وهذا ، طيءا من قبيل
الرجل هذا ذكر المنذر بن الله عبد : أن الماليني عن اللسان وفي
المنذر بن الله ) وعبد التشيع في يغلو كان أنه إل ثقة (كان فقال
الله عبيد . وشيخه هذا مثل في ينقدهم يوثق الذين الئمة من ليس

ثقة وأبوه منكرين حديثين أبيه عن لروايته عدي ابن اتهمه سعيد بن
أبي رواية ينفعه ) ول المقلوبات ثقات عن (يروي حبان ابن . وقال
على مستخرج عوانة أبي صحيح لن ؛ صحيحه في عنه عوانة
إلى بأسانيده فيخرجها مسلم أحاديث إلى يعمد ، مسلم صحيح

راو عند إل الحديث يجد ل فربما ، شيخه شيخ أو مسلم شيخ
. وإبراهيم طريقه غير من ثابت الحديث . لن عنه فيخرجه ضعيف

( ثنا الفضلي . وقال حالة له تعرف ل . وشيخه أجده لم رشيد بن
العلوي محمد ابن علي بن الحسن ثنا ، صفوةا بن الحسن أبو

التيمي إبراهيم بن إسحاقا ثنا ، الرازي العلءا بن أحمد ثنا ، الطبري
: قال ذر أبي عن علقمة عن النخعي إبراهيم عن الضبي محل ثنا ،

له ردت من فيكم هل بالله أنشدكم الشورى يوما علي قال
بن محمد الحسن أبو لعله الفضلي ) شيخ إلخ ض غيري الشمس

شيخ وأنه ، المشتبه أصحاب ذكره ، صفوةا بن الله عبد بن أحمد
ًا وجدت ول حاله أعرف . ول جميع لبن وبين بينه الذين من أحد

عن الللىءا . وفي المجهولين هؤلءا بعض من والبلءا الضبي محل
الله عبد عن حيان بن إبراهيم إلى نظر فيه بسند وغيره الخطيب

بن الحسين عن الحسين ابنة الصغرى فاطمة عن الحسين بن
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) قال إلخ ض وسلم عليه الله صلى الله رسول رأس : كان قال علي
) وفي ( المجهولين عداد في الكوفي حيان بن ( إبراهيم الخطيب
ذكره ، واسط نزل السدي الكوفي حيان بن ( إبراهيم اللسان

) . الشيعة رجال في الطوسي

ثنا ، الواحد عبد بن ( الوليد طريق من الخبر سياقا ، الللىءا وفي
سندان الوليد إلى ) له جابر عن الزبير أبي عن الله عبيد بن معقل

عروبة أبو كذبه هالك بحر بن محفوظ وفبه : للفضلي أحدهما ،
عبد بن أحمد ثنا سعيد بن علي ( ثنا للطبراني . والثاني الحراني
: السف مع ، هذا سعيد بن ) علي الحراني المفضل بن الرحمن

الثقة الحافظ عن وفيها اللسان في ترجمة له فاجر لكنه ، حافظ
: ليس فقال عنه الدارقطني (سألت السهمي يوسف بن حمزةا

يطالبهم وكات قرية والي كان أنه بمصر وسمعت ، بذاك حديثه في
هو كيف . فقلت المسجد في الخنازير فيجمع يعطونه فما بالخراج

: في قال . ثم عليها يتابع لم بأحاديث : حدث قال ؟ الحديث في
: هو وقال بيده . وأشار بمصر أصحابنا فيه تكلم وقد ، منه نفسي

، الكزبراني هو ) وشيخه بثقة : ليس يقول ض يده ونفض ض وكذا كذا
. ولن متقدمة طبقة في أنه مع أجده لم هذا الواحد عبد بن والوليد

وأبو يخطئ صدوقا : معقل يقال لن حاجة فل الخبر هذا يتجاوزه
.  يدلس صدوقا الزبير

ف))ص))))))))))ل                                         

وقعت لو : أنها . الول لوجه العلم أهل أكثر أنكها القصة هذه
ً لنقلت في وجل عز الله سنة : أن . الثاني بمثلها يليق نقل

إن فإنه مصلحة هنا يظهر ول عظيمة لمصلحة تكون أن الخوارقا
ًا أن فرض ذلك كان فإن الحكاية تقول كما العصر صلةا فاتته علي
يوما العصر صلةا وسلم عليه الله صلى النبي فاتت فقد لعذر

بعد فصلهما سفر في الصبح صلةا وأصحابه وفاتته لعذر الخندقا
عدةا وجاءات تفريط فيه فليس لعذر وقع ما أن . وبين الوقت

الله يكتب لعذر فاتته ثم عبادةا على يحافظ كان من أن في أحاديث
خطيئة فتلك عذر لغير كان . وإن يؤديها كان كما أجرها له وجل عز
من الشمس إطلع على ذلك يتوقف لم مغفرتها تعالى الله أراد إذا

ًا آخر رجل قتل لو أنه كما ، معنى لطلعها يظهر . ول مغربها ظلم
. الثالث القاتل ذنب يكفر ما ذلك في يكن لم المقتول الله أحيا ثم

آمنوا الناس رآها إذا قاهرةا آية مغربها من الشمس طلوع : إن
ًا عز الله قول فسر وبذلك الصحيحة الحاديث في ثبت كما جميع
ًا ينفع ل ربك آيات بعض يأتي (يوما وجل ) فكيف الية إيمانها نفس
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أنه ينقل ول وسلم عليه الله صلى النبي حياةا في هذا مثل يقع
. ؟ واحد رجل إيمان عليه ترتب

، الصلين في هنا وقعت ، القوسين بين التي العبارةا - هذه563
( النظر التي بالخبر متعلقة أنها  يبين1/177 الللىءا في والذي

( الجعفي طريق من أخرجه الجوري ابن ) فإن عبادةا     علي إلى
عن ، الرقي الحسن بن محمد عن ، مخزوما بن أحمد بن محمد بن

عروةا عن ، الزهري ثنا ، معمر . ثنا الرزاقا عبد ثنا ، إهاب بن مؤمل
الجعفي آفته : موضوع حبان ابن ( قال قال ) ثم إلخ ض عائشة عن ،
العدوي علي بن الحسن عن رواه حبان ابن أن ذكر ) ثم شيخه أو ،
: وضعه حبان ابن : ( قال قال ثم ، الرزاقا عبد إلى بسنده ،

، مؤمل عن ، آخر طريق : له ( قلت السيوطي قال ) ثم العدوي
أحمد] العباس أبو ( ثنا قوله إلى سنده ) فذكر إلخ ض النجار ابن قال
عساكر لبن ساقا ثم ، مؤمل ثنا ، بتنيس ، الوشاءا  بن[عيسى بن

) قال إلخ ض مؤمل حدثني ، الوشاءا عيسى بن ( أحمد إلى بسنده
الوشاءا فإن ، : كل ) قلت وشيخه ، الجعفي منه : فبرئ السيوطي

ابن قول وفيه  ،760  رقم1/242 اللسان في وترجمته ، هالك
ًا له ( وجدت حجر، ساقه ثم ، الخبر هذا باطلً........) فساقا حديث

ًا عثمان عن ، عباس ) ( ابن إلخ ض الجوزي ابن ) وقال مرفوع
كما ، مسعود ابن عن ، الطبراني خبر ذكر ) ثم مجاهيل ( رواته

. يأتي

 هذه قبل الحاشية - راجع564

الصلت بن الحجاج بن أحمد فيه ، ساقط منصور إلى - السند565
.  أجده لم من وفيه ، هالك ،

ًا أجد - لم566 وفيه ، أعرفه لم من إليه السند وفي ، هذا عاصم
.  الحديث بسرقة أتهم فقد ، الطهوي هو كان إن ، المثنى بن علي

بن عمرو عن ، المسعودي عن رواه ، علي بن عاصم - هو567
هذا الحاكم ذكر ، مسعود ابن عن ، علقمة عن ، إبراهيم عن ، مرةا

بعد منه عاصم وسماع ، اختلط والمسعودي يصححه ولم ،
. الختلط

محمد ثنا ، الرازي إسماعيل بن ( ....محمد السناد في - وقع568
عن ، صالح أبي عن ، جريج ابن ثنا ، خليفة بن هوذةا ثنا ، أيوب بن

يروي ، أيوب بن ( محمد الجوزي ابن ) قال هريرةا أبي
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رازى فإنه ، هشاما بن أيوب بن محمد عنى ) فلعله الموضوعات
.  جليل : فثقة الضريس ابن . فأما كذاب

، هوذ يدرك لم ، الضريس ابن هو ، أيوب بن ( ومحمد - قال569
) . صالح أبا جريج ابن ول

من ) وهو الحماني : عبادةا إسناده ( وفي ، الصلين في - وقع570
فيه الذي ، السند سياقا بعد الللىءا في الذي فإن ، الغلط عجيب

مبتدئا قال ) ثم عبادةا علي إلى ( النظر المتن ذكر ، الحماني
احمد......... ) . قال ، ( الحماني

. خبيث وضاع ، زكريا بن علي بن الحسن - هو571

 .30 ص التعليق راجع ، كذاب هو - بل572

. التشيع في غال ، متروك ، الحديث - هومنكر573

حصين بن عمران عن ، الخدري سعيد أبي طريق من - بل574
ًا . الكذابين تنطع من وهذا ، مرفوع

طريق من ) وهو موضوع : ذا : (قلت فقال الذهبي - تعقبه575
عبد بن الله عبد ثنا ، الجعفي اسحاقا بن ( إبراهيم الكديمي شيخ
إسحاقا بن ( إبراهيم اللسان وفي ، مجهولن ) وهما العجلي ربه

الشيعة رجال في الطوسي .......... ذكره الحمري ثم ، النهاوندي
ًا : كان وقال ، والراوي ، الكديمي شيوخ من أنه دكر ) ثم ضعيف

.  ؟ هو من لي يتبين لك إبراهيم عن

بن محمد بن طليق بن خالد بن عمران طريق من - هو576
بن عمران ( رأيت قال ، جده عن أبيه عن ، حصين بن عمران
الماما قال ، خالد بن ) عمران إلخ ض علي إلى النظر يحد حصين
عن الحديث : ( واهي حاتم أبو ) وقال الحديث : ( متروك أحمد
وهما ) أقول مطر بن وعثمان ، عطية بن : يوسف عن ، آبائه

، الميزان في الخبر هذا الذهبي وذكر ، الحديث منكرا ، واهيان
أباه أحسب ول ، نظر فيه ) وخالد نقدي في باطل ( هذا وقال
ًا أدرك . علي

، زكريا بن محمد وهو ، الغلبي فيها طريق ، طريقان - هي577
، البتة هلكى ثلثتهم ، الهذلي بكر أبي عن ، بكار ابن العباس عن

ًا الغلبي عن والخرى ًا العباس عن ، أيض ، كثير بن عباد عن ، أيض
.  تالف وهو

366



                     الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

، قوية فظنها ، الروايات بعض حال المؤلف على - خفي578
. رأيت كما ، ذلك خلف على والمر

أبي بن سعد عن الرقيم بن الله عبد رواية من هو - إنما579
. وقاس

مولى ( وميمون الللىءا في وإنما ، الصلين في وقع - كذا580
. وحديث شيءا : ل سعيد بن يحيى قال سمرةا ابن الرحمن عبد

) فقوله ... إلخ الحاديث . وهذه مجاهيل وفيه العلوي به تفرد جابر
.  الجوزي ابن من كلما ) إبتداءا إلخ ( وهذه

الطرقا ( فهذه فقال الروايات ذكر أن بعد حجر ابن - تراجع581
قوية دللة صحيح الحديث أن على تدل الثقات بروايات المتضافرةا

وسلم عليه الله صلى النبي أن وغيرهما الصحيحين في أن ) وأعلم
المسجد في تبقين ( ل وقال بكر أبا وذكر ، موته مرض في خطب
إل باب المسجد في يبقين ( ل رواية ) وفي بكر أبا خوخة إل خوخة

أبي خلفة على بهذا يستدلون المدينة ) وأهل بكر أبي باب إل سد
بسد : المر فيها روايات وذكروا الكوفة شيعة فعارضهم بكر

ارتاب من العلم أهل فمن ، علي باب إل المسجد في البوب
جمع من ومنهم ببطلنها الجوزي ابن وجزما ، الكوفة أهل بروايات

خارج إلى ، أبواب لها منازل لبعضهم كان وأنه قضيتان بأنهما
في كما علي بيت كان ، المسجد في شارعة وأبواب ، المسجد

أبيات بين كانت أنه بعضها من ويؤخذ ، المسجد في الروايات بعض
غير طريق له يكن لم أنه بعضها وفي ، وسلم عليه الله صلى النبي

يكن (لم الفتح في قال علي باب غير البواب بسد فأمروا المسجد
خوخات استبقوا كأنهم ) ثم بسده يؤمر لم فلذلك غيره باب له

بسدها فأمروا فقط للصلةا المسجد إلى الدخول منها يستقربون
المسدد القول في حجر ابن الحافظ . وتصدى بكر أبي خوخة إل

. تسمح كلمه وفي ، الكوفيين روايات بعض عن للدفاع والفتح
عن النظر أغض ولكني ، وهن عن منها رواية تسلم ل أنه والحق

حال وأبين ، المتقدما الجمع يطابق ما على تقتصر التي الروايات
بن الله ) عبد ( ا الموفق والله ، ذلك على زيادةا بها التي الروايات

عبد وعن ، وقاص أبي ابن سعد عن مالك بن الحارث عن شريك
ًا سعد عن الرقيم بن الله ، بالغلو ذكر : شيعي شريك . ابن أيض

في النسائي ذكر وقد ، البتة مجهولن وشيخاه ، كلما حديثه وفي
ل ) وأنه بذاك ( ليس شريك ابن وأن ، الخبرين علي خضائص

الله صلى النبي عند ( كنا سعد عن ذلك قبل وذكر ، شيخيه يعرف
فلما خرجوا دخل فلما علي فدخل جلوس قوما وعنده وسلم عليه
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بل وأخرجتكم أدخلته أنا ما : والله فقال .. فرجعوا تلوموا خرجوا
: ) يعني بالصواب أولى ( هذا النسائي ) قال وأخرجكم أدخله الله
ولكن ، المسجد في بالبواب علقة لها تكن لم القصة أن

بن ) الحسن ( ب المسجد أبواب إلى حولوها والضعفاءا المجهولين
ض رشيد عن المأمون عن سعيد عن إبراهيم ثنا ، البزاري الله عبيد
يضع كذاب ، : الحسين له ويقال الحسن له يقال . البزاري إلخ

هذا . ميمون أرقم بن زيد عن الله عبد أبو ) ميمون ( ج الباطيل
، وجهه ( فحمض عنه وسئل ، عنه يحدث ل القطان يحيى كان

ً كان أنه شعبة : زعم وقال مناكير ( عنده أحمد الماما ) وقال فسل
حبان ابن ) وقال بالقوي ( ليس أحمد أبو والحاكم النسائي ) وقال

ابن يتعقب ) ولم فيه الرأي سيءا القطان يحيى ( كان الثقات في
في الرجل يذكر قد أنه صنيعه من عرف وقد ، بشيءا هذا حبان

ابن الحافظ . وقال ذاك من فهذا فيه، يتردد أو ويضعفه الثقات
أن مع ، عنده الثامنة المرتبة ) وهي ( ضعيف التقريب في حجر

من فيظهر ) ونحوها الحفظ سيءا (صدوقا مرتبة عنده الخامسة
أنه ) عنده ( ضعيف فيه يقول من أن ، مواضع في صنيعه ومن هذا
القول في فقال تسمح هذا . ومع الكذب يتعمد ل كونه يثبت لم

ثقات ( رجاله خبره ذكر لما الفتح ) وفي واحد غير ( وثقة المسدد
عن هذا ميمون عن النواءا كثير إلى ضعيف بسند وللطبراني ) هذا

بن علي ( ثنا الوسط في ) الطبراني . ( د تالف . وكثير عباس ابن
شريح ابن ميسرةا بن معاوية ثنا ، سعيد بن سويد ثنا ، الرازي سعيد

(لم  ) قال إلخ ض أبيه عن سعد بن مصعب عن عتيبة بن الحكم ثنا ،
مجروح سعيد بن ) علي سويد به تفرد معاوية إل الحكم عن يروه
أشار الذي ومتابعه ، الفصل  قبيل353 ص التعليق في مر كما

فيتلقن يلقن بآخره كان وسويد ، منه أوهى يكون قد الطبراني إليها
ًا يوثق لم ومعاوية ، فظائع له فوقعت ًا توثيق ثقة والحكم ، معتبر

عن البجلي عمرو بن ) إسماعيل ه. (  ويدلس يتشيع أنه إل جليل
. سمرةا بن جابر عن سماك عن المحلمي الله عبد بن ناصح

ذاهب ، الحديث منكر شيعي وناصح ، متهم بل ، واه إسماعيل
سمرةا بن جابر عن سماك عن . روي الحديث متروك ، الحديث

عبد بن تميم ( ثنا الرازي حميد بن ) محمد ( و تعرف ل أشياءا
حميد ) إبن إلخ ض مالك بن أنس سمعت سويد بن هلل ثنا المؤمن

. واه وهلل ، حاله أعرف ل رازي وتميم ، حفظه سعة على كذاب
من ترجمته ) وفي علي ( باب  ذكر1/181 الللىءا في خبره وفي

بن الله عبيد طريق من ) البزار ) ( ز بكر أبي ( باب الميزان لسان
الملئي عيسى عن ميمونة أبو ( ثنا التشيع شديد ثقة وهو موسى

وعيسى مجهول ميمونة أبو البزار ) قال إلخ ض حسين بن علي عن

368



                     الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

) ( ( تركوه عيسى في الزدي ) وقال هذا إل روى نعلمه ل الملئي
أبي عن سلمة بن راشد ثنا ، مخلد بن خالد ثنا يحيى بن ) ( زكريا ح

، يكذب متروك شيعي ، الكسائي هو ) زكريا إلخ ض بريدةا عن داود
كذاب الحارث بن : نفيع العمى هو داود وأبو ، أعرفه لم وراشد
ثنا ، العسكري حاتم بن (يحيى طريق من نعيم ) أبو . ( ط وضاع
وبشر ، أجده لم ) العسكري إلخ ض شريك ثنا ، مهران بن بشر

.... سمع شريك عن ( روى حاتم أبي ابن قال هالك : بشير ويقال
) وكذبه حديثه عليه أقرأ أل أن وأمرني حديثه ....... وترك أبي منه
ًا نعيم ) أبو ( ي واضح الخبر هذا في أعرفه لم من فيه بسند أيض
عن أبيه عن الملئي مسلم بن الله عبد ثنا ، مزاحم بن ( نصر عن

خيثمة أبو قال ، ومتروك غال رافضي ) نصر إلخ ض علي عن جده
ًا (كان .  أجدهم لم وجده وأبوه ) وشيخه كذاب

الخر بطلن أحدهما صحة من ولزما التناقض تحقق إذا - بل582
. يخفى ل كما الظن غلبة فيه يكفي بالوضع والحكم ، الوضع لزما

.  بيانه نقدما - قد583

. خاله تقدما وقد : ميمون سنده وفي ، - صححاه584

. ذلك في ما تقدما - قد585

خبر هناك وإنما ، الللىءا ول المسدد القول في هذا أجد - لم586
. النسائي إلى نسب آخر

. الله شاءا إن كفاية أنا ذكرته ما - وفي587

 .244 ص التعليق ) وراجع سعيد أبي عن ( عطية - ولفظه588

. حالها - ستعلم588

أبي حدثني ، أويس أبي بن (... إسماعيل البزار عند - الذي589
قال سعد أبيه عن سعد بن خارجة عن زيد بن الحسن عن أنس عن

صدوقا أويس ) وأبو إلخ ض وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال
فليس أبوه ول هو يعرف ل وخارجة ، زيد بن الحسن وكذا ، يهم

بن حفص عن روي . وقد خارجة اسمة ابن وقاص أبي بن لسعد
ًا جده عن سعد بن خارجة بن عامر عن السلمى النضر . فقال خبر

) . منكر إسناد ( هذا حاتم أبو

369



                     الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

الميزان من ترجمته وفي ، هالك عثمان بن حراما سنده - في590
ًا ( منكر وأنه الخبر هذا ذكر واللسان هناك السند في أن ) مع جد

) . جابر عن أراه ض جابر ابني عن عثمان بن ( حراما شكا

عن محدوج عن ، الهجري الخطاب أبي طريق من - هو591
وفي ، مجهولن ومحدوج الخطاب . وأبو سلمة أما عن جسرةا
نظر) . : فيه البخاري . قال ( محدوج قال البيهقي عن الللىءا

، تشيعه على ثقة وهو ، موسى بن الله عبيد إلى ترجع - كلها592
بن محمد الحاكم شيخ إليه الحاكم سند وفي ، غيره من والبلءا
 رقم5/39 اللسان في ترجمته ، واه وهو الرازي سعيد بن أحمد
إلى الديلمي سند . وفي الصل في كما الزدي عمر  وأبو137
عن العلءا عن الله عبيد : عن وهو ، أعرفهم لم جماعة الله عبيد
هو نفيع داود وأبو ، الحمراءا أبي عن نفيع داود أبي عن اسحاقا أبي

فيه من الله عبيد إلى شاهين ابن سند . وفي وضاع كذاب العمى
مع ويكذب يتشيع هالك وهو ، العبدي هارون أبي عن هو ثم ، كلما
. شديدةا غفلة

ًا كذاب - وفيه593 فيه قيل أنه ويكفيه ، ذلك وغير ومدلس أيض
) وأحسب سلمان عن هريرةا أبي عن مروان ابن العزبز عبد ( عن

ًا هذا مثل علم لو العزيز عبد . به أخبر لما القرآن في منصوص

. وغيره ، دجال زياد بن إسماعيل - وفيه594

علي المؤمنين أمير قدر يجل ركيكة احتجاجات الخبر - في595
 .691  رقم2/165 اللسان وراجع الجهلة عقول تناسب وإنما عنها

بن المعتمر عن هذا يروي إذ ؛ الكذابين أحمق من - هو596
: قال أنس عن أبيه عن عروةا بن هشاما عن أبيه عن سليمان

له فقال السلمي برزةا أبي إلى وسلم عليه الله صلى النبي بعثني
) .  إلخ ض

عبد بعد السند في ووقع ، هالمك بكار بن العباس - وشيخه597
في المعروف ) وإنما الله عبد بنت ثمامة أمه ( عن المثنى بن الله

) . الله عبد عن ثمامة عمه ( عن الروايات

: ( قلت الجوزي ابن كلما بعد الللىءا في والذي ، خبط - هذا598
النسب كتاب في القصة : هذه الحفاظ تذكرةا في طاهر ابن قال

طاهر بن محمد هو هذا طاهر ) وابن هذا بخلف بكار بن للزبير
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) الحفاظ ( تذكرةا سماه كتاب  له507 سنة . المتوفي المقدسي
. الهندي الفتني طاهر بن بمحمد يعرف ل من على يشتبه وربما

) ومقصود الموضوعات ( تذكرةا كتاب  صاحب983 سنة المتوفى
السبعة في فيها إذ ؛ للقصة بمخالفته الخبر بطلن توكيد السيوطي

ًا أن اللواءا أصحاب ًا قتل علي حمزةا من كل . وقتل فقط منهم واحد
ًا وقزمان وسعد ًا واحد واختلف ، اثنين ثابت بن عاصم وقتل واحد

ًا عاصم : قتله فقيل السابع في . : الزبير . وقيل أيض

. وعدي أخلف ل أي ) أي بدجال ( لست - تتمته599

) ثنا ( ؟ العتبي معاوية بن الرحمنت عبد طريق من - هو600
) ( ؟ البراجمي الحكم بن أحمد ) ثنا ( ؟ العوفي إبراهيم بن محمد

عن يروي العبدي الحكم بن أحمد الرواةا ) وفي إلخ ض شريك ثنا
الميزان في وترجمته ، هذا فلعله ض متروك وهو ض وغيره شريك

. واللسان

الله عبد بن أحمد عن طريقين من الللىءا في - ساقه601
) إلخ ض زريع بن يزيد ثنا ، الحارث بن محمد ثنا المؤدب ، البغدادي
 رقم4/218 بغداد تاريخ في ترجمته الحديث يضع هالك والمؤدب

لم الحارث ابن ومحمد ،620  رقم1/197 اللسان  وفي1915
. أجده

، يضع كذاب : وهو الزهر أبي بن يزيد بن محمد طريق - من602
ًا له وركب ، النخعي من الخبر هذا سرقا . فيه وزاد ، آخر إسناد

بن علي بن محمد فيهم أن إل ، أجدهم لم جماعة السند - في603
1011  رقم5/299 اللسان في المترجم لعله العلوي الحسين

) فقد أيامه آخر في الرواية في يجازف كان الدريسي ( قال وفيها
السند على فحمله ، يتقنه ولم الول بالسند الخبر له وقع يكون
. مجازفة الثاني

) . حوضي راه ( ردوا الللىءا - في604

عمل من هو إنما ، عمله من هذا ليس ولكن ، تالف - الصبغ605
. بعده من

. بعده ممن البلءا وإنما ، هذا من الليث - حاشا606

. به يحدث ما يدري ل اكن وأنه ، بأخرةا اختلط أنه - ذكروا607
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ممن وكامل ، لهيعة ابن عن ، طلحة بن كامل طريق من - هو608
ص التعليق راجع ، بشئ ذلك وليس ، بأخرةا لهيعة ابن من سمع
215. 

به ( تفرد الللىءا في ) والذي كذابان ( وهما الصلين - في609
: ميسرةا فأما ، الحكم ) والكذاب كذاب وهو ، عنه والحكم ميسرةا
. فموثق

. هلكى جماعة سنده - في610

بشار بن يحيى عن رواه ، صدوقا وحمقه رفضه على - عباد611
، مجهولن وهما ، الهمداني إسماعيل بن عمرو عن الكندي

الخبر هذا ذكر واللسان الميزان من ترجمتيها وفي عليهما فالحمل
.

عن الدبري المؤمل بن حيويه بن ( محمد عن الحاكم - أخرجه612
صلى الله رسول : سمعت . قال ميناءا عن أبيه عن الرزاقا عبد
أخذ وإنما ، صحابي ميناءا أن الحاكم ) زعم إلخ ض وسلم عليه الله

سوى بشر هذل قال ( ما الذهبي قال الخبر، هذا من صحبته
: حاتم أبو . قال ساقط ) تابعي ميناءا ( يعني ذا وإناما ، الحاكم
ابن فإن ، الدبري على وضع هذا ان أظن ....... ولكن يكذب كذاب
حيويه بن محمد سرقه الصواب هو هذا ) أقول بالكذب متهم حيويه

ميناءا عن بقوله وافتضح ، السند ذاك على وركبه عباد من
) . ( سمعت

النون ذي عن ، الصاعدي الله عبد بن إبراهيم طريق من - هو613
ليس النون وذو ، متروك والصاعدي ، إلخ ض مالك عن ، المصري

داود طريق من أخرى رواية الللىءا في وذكر ، بشيءا الرواية في
. هالك الغازي الجرجاني وهو سليمان بن

) . يعرفان ل وجده ( والعبدي كلمه - تتمة614

ًا المطبوعة في - زاد615 إنما ، وهم حال كل على ) وهو ( مرفوع
بن الله عبد ....... بن بن الله عبد بن ( محمد سندالخبر في وقع

........ السلما عبد ثنا ، وسلم عليه الله صلى النبي صاحب جحش
ًا طالب أبي بن علي عن  فهو1/199 الللىءا ) أنظر إلخ ض مرفوع

، محمد نسب في جحش بن الله عبد ذكر وإنما ، علي عن مروي
السلما عبد عن ( حدث منده ابن وقال ، يعرف يكاد ل هذا ومحمد

. أجده لم السلما عبد ) وشيخ بمناكير مطهر بن
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عند حذيفة . وحديث الللىءا من الحاجزين بين ما - أضفت616
) لعله النصاري هارون بن ( محمد فيه مظلم بسند عساكر ابن

أبي . وسند متهم  وهو1357  رقم5/411 اللسان في المترجم
علي بن أحمد ابن عمر حفص أبو (ثنا قال ، أساسه من خراب نعيم

ًا ......... وكان ) إلخ ض الكديمي يونس بن محمد ثنا ، ضعيف
. متهم والكديمي

) الحديث منكر ( اليسع الجوزي ابن قال وإنما ، موثق - أصبغ617
نقلت منها قديمة نسخة على وقفت وقد ، الغيلنيات من والخبر

: من  . الول أسانيد ثلث فيها وله ، الخطيب بخط نسخة عن
عن جريج ابن عن اليلي سليمان أبي عن اليسع عن أصبغ طريق
بن محمد بن سليمان : فيه والثاني ، عباس ابن عن دينار بن عمرو

، الجيزي سليمان بن الربيع (ثنا قال النهرواني جبريل ابن الفضل
جريج ابن عن اليلي العلى عبد بن سليمان عن الفرج بن أصبغ ثنا

، اليسع أسقط واه ) والنهرواني إلخ ض عباس ابن عن عطاءا عن
بن الفضل ( ثنا الترمذي الحكيم عن الللىءا . وفي ترى كما وخبط
بن الله عبد على قرأت الدمشقي أيوب بن الحسين ثنا محمد
جريج ابن حدثني اليلي الله عبد بن سليم حدثني المصري صالح

كذبه غال شيعي الشعراني أراه ) الفضل عباس ابن عن عطاءا عن
وعبد ، دمشق تاريخ تهذيب في حتى أجده لم وحسين ، القباني

حديثه غير من أشياءا عليه أدخلت الليث كاتب هو صالح بنم الله
الثالث والسند ، أجده لم اسمه في خبطوا الذي هذا واليلي فرواها

الثوري سفيان ثنا وكيع ( ثنا نفسه رسول طريق من الغيلنيات في
خيثمة ) وأخرجه عباس ابن عن دينار بن عمرو عن جريج ابن عن
كذبه متروك نفسه . ورسول نفسه رسول طريق من سليمان بن
) سمرةا بن القاسم بن الحسين بن ( أحمد واسمه ، حبان ابن

ونزهة والغيلنيات الللىءا ) في ( الحسين أبيه اسم ثبت هكذا
واللسان الميزان في ووقع ، حجر لبن اللقاب في اللباب

عن جريج ابن عن محمد بن حجاج طريق من ) وجاءا ( الحسن
الله عبد بن إبراهيم حجاج عن رواه ، عباس ابن عن دينار بن عمرو

ويمان متروك وإبراهيم ، المصيصيان سعيد بن ويمان ، خالد ابن
. واه

. لله والحمد حالها يثبت - قد618

بن (حسين سنده وفي ، أنس حديث من النجار ابن عند - هو619
، فيه تكلموا ) حسين البغدادي أيوب بن زحموبة عن العتكي حميد

طريق من للخطيب رواية ذكر . ثم أرى فيما مجهول وشيخه
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ثابت بن مجاعة (ثنا متروك ) وهو السكن بن حماد بن ( علي
أبيه عن شعيب بن عمرو عن لهيعة ابن (ثنا أجده ) لم الخراساني

 وكان215 ص التعليق في مر ضعيف لهيعة ) ابن إلخ ض جده عن
ًا عنه فيرويه شعيب بن عمرو عن الهلكى بعض من يسمع . تدليس

ابن عن الليث بن شعيب بن سليمان طريق من للعقيلي ذكره ثم
. هالك . وسليمان لهيعة

الكذاب المفسر المقرىءا النقاش الحسن بن محمد به - تفرد620
الحديث بأن جزمه مع ، جدوى بل عنه العتذار الدارقطني وحاول ،

. باطل

السند في أو ، ومجهول ومتروك كذاب بين ما كلهم - الثمانية621
الخبر هذا يكون فكيف الشهرةا بغاية نعيم : وأبو كذلك هو من إليه
شرط ( على الذهبي وقول ؟ صحيح واحد سند له يوجد ول عنه

. نعيم أبي عن صحته فرض على ) أراد مسلم

. حبان لبن زلة بأول - ليست622

عن الثوري سفيان عن وكيع ثنا عباد بن ( زهير طريق - من623
في ) قال إلخ ض موسى أبي عن الطائي جبار عن إسحاقا أبي

بريئان ولعلهما ، يدلس اسحاقا وأبو ) أقول ضعيف (جبار الللىءا
. زهير من والبلءا الخبر من

. مخذول وضاع كذاب - بل624

بن] مسلم وضع من ( هو ، الذهبي قال ، غيره آفته - بل625
) .  الصفار[عيسى

الفرج أبي طريق من وهو عنه روى وإنما ، جابر يروه - لم626
بن محمد بن الله عبد (ثنا الهماني علي ابن  أحمد بن الحسن

الرازي جعفر بن مهران بن محمد بن أحمد ثنا ، شاذان بن جعفر
صاحب صاحب علي بن الحسن مولي حدثني ، حيثمة أبي بحضرةا
العسكري الحسن ، ( موضوع الجوزي ابن ) قال إلخ ض العسكر

ترجمة شاذان ولبن ، منه برئ : العسكري ) أقول بشيءا ليس
مشهور وهو يعرفاه لم وأحسبهما واللسان الميزان في مختصرةا

شيوخ من  وهو10/128 بغداد تاريخ في ترجمته ، موثق
بل ، خيثمة أبا يدرك لم هذا  فعلى351 سنة وتوفي ، الدارقطني

سنوات ثلث خيثمة أبي وفاةا عند عمره كان نفسه العسكر صاحب
 تدل7/277 بغداد تاريخ في ترجمة وله الهماني في فالنظر ، فقط
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ًا الخطيب فيه يذكر ولم ، مشهور غير أنه ًا ول مدح البلءا وأرى قدح
. منه

. جده إلى ينسب دينار بن شعيب بن محمد - هو627

) . ( عمرو - ويقال628

حبان ابن ) وقال الحديث ( منكر حاتم وأبو البخاري - قال629
) . حديثه من ليس ما عاصم عن ( يروي

البلخي إسحاقا بن محمد عنه . والراوي سليمان بن تليد - هو630
. والوضع بالكذب رمي لكنه ، متفنن كبير حافظ وهو ،

وهو ، اليلي عمر بن حفص أشدها بليا فيه ، شئ ل - سنده631
. كذاب

ًا هذه - ليست632 عن الرضا ابن سؤال فيها إنما ، أخرى طريق
. والحسين للحسن : خاص وقوله الحديث

عكرمة إلى وسنده ، عباس ابن عن عكرمة طريق من - هو633
. أعرفه لم ومن ، ويهم يخطىءا من فيه ، غريب

. مشهور ) كذاب بكار بن ( العباس له يقال الذي - هو634

: حبان وابن عدي ابن . قال بحر بن الحميد عبد سنده - في635
: ( النقاش سعيد وأبو ، نفسه الحاكم ) وقال الحديث يسرقا ( كان
الحاكم ) روى مقلوبة أحاديث وشريك ، مغول بن مالك عن يروي

وفيه الحميد عبد عن الكجي مسلم أبي طريق من الخبر هذا
أبو لي : قال مسلم أبو ( قال ) وقال خضراوان حلتان ( وعليها

هذا ) ومعنى : حمران قال أنه ض الحميد عبد عند معنا وكان ض قلبة
ًا سمعاه قلبة وأبا مسلم أبا أن أبو فحفظ الحميد عبد من مع

إنما قلبة أبو فقال ذلك بعد قلبة أبا ذاكر ) ثم ( خضراوان مسلم
. ) فتنبه ( حمراوان الحميد عبد قال

ًا له ( وجدت الللىءا - في636 وأبي ، هريرةا أبي حديث من شاهد
: بسندين هريرةا أبي عن ساقه . ثم سعيد وأبي ، وعائشة ، أيوب

بن عمرو ثنا أبي حدثني موسى بن حمدان بنت ( سمانة الول في
أبيها ( عن الذهبي قال وسمانة ، وضاع كذاب ) عمرو الثوباني زياد
الثاني ) وفي عمرو من البلءا . . . لعل بأباطيل زياد بن عمرو عن

مجمع العزرمي الله عبيد بن ومحمد ، ) متروك عمران ابن عمير
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، متهم الكديمي فيه تالف بسند أيوب أبي . وعن تركه على
عليه أدخلت الربيع بن وقيس ، الوهم كثير رافضي والشقر
، متهم رافضي طريف بن وسعد ، فسقط بها فحدث أحاديث
يقال رجل به ينفرد عائشة . وعن متروك رافضي نباتة بن والصبغ

الخطيب ترجمه ، الحجي الخفش حرب بن معاذ بن : حسين له
اكتفى بل ، قدح ول بمدح فيه يصرح ولم  ،141 / 8 التاريخ في

ينكر ما الرجال ترجمة في يذكروا أن عادتهم على الخبر هذا بإيراد
لم من فيه آخر بسند ومرةا ، قوي بسند مرةا حسين رواه عليه
سعيد أبي وعن ، بشيءا ليس والخبر ، ذاهب فالحسين ، يسم

كذاب مجهول ( داود وقال ، العقيلي داود طريق من الزدي أخرجه
 . (

ًا وهو ، سديف عن الخبر راوي ، سدير بن حنان - هو637 مثل أيض
. محترقا رافضي شيخه

جعفر عن سالم بن محمد ثنا بشر، بن ( يحيى طريق من - هو638
وشيخه الكندي ، ( موضوع الجوزي ابن قال ، إلخ  ض[الصادقا]

وأما ، متروك الهمداني فكأنه سالم بن محمد : أما ) أقول ضعيفان
بشار ابن ( يحيى واللسان الميزان في نعم ، أعرفه فلم يحيى

. الضرب هذا من خبر ) له الكندي

وإنما ، صحابي نبيط ، وهم ) وهو ( الكذاب اللصلين - في639
بن إبراهيم بن إسحاقا بن أحمد وهو ، ذريته بعض من الكذب جاءا

ذكرها . وقد نبيط عن جده عن أبيه عن رواها نسخة لفق ، نبيط
. الذيل أواخر في السيوطي

إبراهيم بقي ( لو لفظ على مبني البر عبد ابن - استشكال640
ًا لكان قضية ) فإن النبياءا آخر نبيكم فإن ينبغي ليكن لم لكن ، نبي
ًا يكون ول يبقى أن امتناع هذا يكون لن قضيى ( لو لفظ فأما  نبي
، ) فقريب بعده نبي ل ولكن إبراهيم ابنه عاش نبي محمد بعد

أنبيائه من جماعة أكرما تعالى الله أن علم هذا قائل أن وحاصلها
ًا لصلبهم أبنائهم من جعل بأن الله أن لول أنه فرأى ، أوأكثر نبي

ًا جعل تعالى ًا ليكون ابنه يعشي أن لقضى النبياءا آخر محمد . نبي
الرواةا بعض من والتصرف الول اللفظ من المقصود هو هذا وكأن

.

بوضعه الحكم في النظر وإنما ، محقق : فهذا يصح ل أنه - أما641
.
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ممن البلءا وأحسب ، منظور بن وزكريا يزيد بن خالد - هما642
الحسن ، زكريا إلى السند وفي ، مظلم خالد إلى فالسند ، دونهما

. يضع كذاب عثمان بن

معين لبن تصنع ، هالك الكوفي كثير بن محمد سنده - في643
ثم ، عليه فأثنى شأنه ذلك أن معين ابن فظن مستقيمة بأحاديث

فهو هذا روى الشيخ هذا كان ( فإن فقال مناكيره بعض له ذكر
عنه ( كتبنا المديني ابن ) وقال حديثه ( حرقنا أحمد ) وقال كذاب

، حصيرةا بن الحارث عن هذا ) روى حديثه على وخططت عجائب
اللسان راجع ، مظلم سنده آخر وجه من ورواه ، يخطىءا رافضي
يحيى بن زكريا فيه بسند مسعود ابن عن  . وله283  رقم4/127

عن . وله تالف وإسماعيل ، ضغيف زكريا ، عباد بن إسماعيل عن
بن إسحاقا ثنا ، أبان بن ( إسماعيل فيه بسند الخدري سعيد أبي

.  هلكى ) ثلثتهم العبدي هارون أبي عن الزدي إبراهيم

عن إبراهيم عن ، ومجهولن شيعيان فيه بسند - للطبراني644
، مجهولن فيه إبراهيم عن آخر وجه . ومن مسعود ابن عن علقمة

عن يعلي . ولبي مختلط متروك واه شيعي الملئي مسلم وفيه
. ولعبد بشيءا ليس الحديث منكر سهل بن الربيع فيه بسند علي

النصاري مريم أبي عن ، أعرفه لم من فيه بسند علي عن الغني
، الرباب مولى سعيد أبي عن ثابت بن عدي عن ، يضع متروك غال
ًا الملقب دينار وهو عمار عن . وللطبراني تالف غال شيعي عقيص

ًا سعيد أبو وفيه ، متهم عن ، مجروح فيه بسند ًا عقيص . أيض
الشيعة من واحد وغير ، أجده لم من فيه بسند علي عن وللخطيب

فيه بسند عمار، عن . وللطبراني المتروك عياش أبي بن وأبان ،
عن أبيه عن ن سليما بن القاسم عن ، ضعيف ، مرةا بن الخليل

. مجهولون ثلثتهم ، جده

ًا يكذب ل كان فإن ، شديد فيه - كلمهمم645 كذبه كثر فقد ، عمد
.  خطأ

القول في التي غير الرواية وهذه ، المنهال بن الجراح - هو646
. السيوطي ووهم ، البهراني مليح بن الجراح طريق من المسدد

، السراج تاريخ عن نقلت أخرى رواية في : هذه قيل - إنما647
الثقات في ذكرهم حبان ابن أن إل ، يوثقوا لم قدماءا رواتها وبعض

المسدد القول وفي مرسل، ، ذلك مع والخبر ، معروفة وقاعدته ،
ثابت ابن جعفر طريق من وهي ، قوي سندها أن ذكر أخرى رواية
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المؤمنين أما حفصة عن الرحمن عبد بن الحميد عبد عن النصاري
هاتين في والمتن ، حفصة يدرك لم الحميد وعبد أجده لم وجعفر ،

عليه الله صلى النبي رآها رؤيا هي إنما بالمنكر، ليس الروايتين
ورأى ، اللغنياءا قبل الجنة يدخلون المؤمنين فقراءا : رأى وسلم

فهي هذا صح فإن ، بطءا على اللغنياءا قبل دخلها الرحمن عبد
، قصر لو حاله عليه يكون ما تمثل إنما الرحمن لعبد فضيلة

عمر ابن رأى كما يقصر، فلم يقصر كيل الرؤيا بهذه الله فاستحثه
الله صلى النبي على قصت فلما ، عنها رد ثم النار إلى به يذهب أنه

) الليل من يقوما كان لو الله عبد الرجل ( نعم قال وسلم عليه
. أعلم والله ، ذلك بعد الليل قياما عمر ابن فلزما

خطأ ) وكلهما ( حبان المطبوعة ) وفي ( محمد الصل - في648
.

من الخبر فإن ، يفيد ل ذلك ولكن ، وغيره داود أبو وثقه - بل649
منهما كل وفي ، حماد بن نعيم عن صالح بن عثمان بن يحيى رواية
ذكر وقد ، اجتمعا وقد فكيف ، به ينفرد عما التوقف يوجب كلما
ًا أن أبيه عن وذكر ،2/373 العلل في الخبر هذا حاتم أبي ابن نعيم
ً مروان عن يرويه وغيره ، وصله على يتابع لم يذكر ل مرسل

. البتة ساقطة الباب هذا في الشاميين ومراسيل ، الصحابي

هذا في المتهم النطاكي محمد بن جعفر فيه ، ساقط - سنده650
. وغيره الباب

، الرحمن عبد بن وزير عن حسان بن : الوضاح ثلثة - وهم651
. الله عبد بن غالب عن

. وغيره المذكور الله عبد بن غالب - فيه652

. وآخرون ، تالف زياد بن درست - فيه653

ًا له وتقدما ، بسندين رواه ، به التهم - هو654 .  آخر خبر قريب

. مظلمين بسندين طريقين من - بل655

قد أنه التلقين قبول معنى فإن ، الموضوع رواية مظنة - لكنه656
حدثني : نعم فيقول ؟ وكيت بكيت فلن عن فلن : أحدثك له يقال
، تلقنه وإنما ، أصل لذلك ليس أنه . مع وكيت بكيت فلن ابن فلن

شاءاوا ما يضعوا أن الوضاعون يتمكن . وبهذا حديثه من أنه وتوهم
. وشيخ وضعوه ما ويروي فيتلقن فيلقنونه المسكين هذا إلى ويأتوا
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، الحال مجهول ، الحوص بن عمرو بن سليمان الخبر هذا في يزيد
. ول الثقات في له حبان ابن ذلك يدفع ول ، القطان ابن قال كما
عنه والراوي الكبار الشيعة أئمة من فإنه ، يزيد من إل البلءا أرى
أئمة من كان وإذا ، باطل آخر خبر عنه وله ، شيعي الخبر لهذا

فيلقنه دجاجلتهم بعض عليه يستحوذ أن بدع فل الشيعة
بن الله عبد عن هذا يزيد عن آخر وحه من وجاءا ، الموضوعات

وفيه ، مظلم وسنده ، ربيعة بن المطلب عن نوفل بن الحارث
الرجلين يسم ولم ، متهم رافضي الفقيمي الغفار عبد بن عمرو

. الرواية هذه في

طريق من وهو ، فيه خطأ على الللىءا في سنده - ساقا657
. ض كذاب وهو ض النخعي سوادةا بن عيسى

السند وفي ، شقران عن هو وإنما ، عباس ابم عن - ليس658
. معرفته أتحقق لم ومن هالك وهو عمر بن سيف

قال الدقاقا علي بن محمد  ( أخبرنا3/57 الخطيب قال - إنما659
) أبي عن هارون ( بن الحسين ) الصواب الحسن على : قرأنا

، عقدةا بن سعيد بن محمد بن أحمد ) وهو ( سعيد : ابن الصواب
: ( محمد عقدةا ) ابن ( قال السناد بهذا تاريخه من الخطيب يروي

بن محمد سمعت ، بغداد سكن الكوفي العطار خلف بن علي بن
ًا ثقة خلف بن علي بن محمد : كان يقول منصور حسن مأمون
أنه والظاهر هو، من يتبين لم ، منصور بن محمد قول ) فهذا العقل

بن محمد عن ، يثبت : ل هذا فعلى ، عقدةا ابن حكاية تماما من
خلف بن علي بن ومحمد ؛ متهم رافضي عقدةا ابن لن ، منصور

حال كل وعلى ، ذلك على تدل وروايته ، كوفي لنه ، رافضي هذا
. المعتمد هو عدي ابن فكلما

وإنما ، كذاب وهو صبح بن عمر شيخه من : فالبلءا - يعني660
آخر وجه من الخبر هذا روى قد لنه ؛ بشير على الجوزي ابن حمل
، حاله لي يتبين فلم تحريف النسخة وفي ، الللىءا في . ساقه عنه
يزيد وهو الشوارب أبي ابن صاحب الخلل يزيد سنده في أن غير
ابن قال ( قلت الللىءا في قال . ثم معين ابن كذبه مروان بن

ًا فيه وأحسب ، أمره لي يتبين لم بسند ........ ) فساقا عدي نقص
ًا أمتى أحلم ( معاوية رفعه أوس بن شداد عن وهو ، وتحريف
) . وأجودها
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بن محمد بن الوليد منهم الضعفاءا من جماعة سندها - في661
. ويسرقه الحديث يضع أبان

. هالك حال كل على - هو662

فغلط ، هالك آخر بسند سمعه أو ، عليه وأدخله غيره - وضعه663
. السند بهذا فرواه ،

ًا664 . بشيءا ليس ؛ - جد

عن ثواب بن محمد طريق من روى الزدي أن الللىءا - في665
عن عبيدةا عن الحسن عن قيس بن عمرو عن ، سدير بن حنان
ًا مسعود ابن يعني الله عبد من السود الرايات أقبلت : إذا مرفوع

( ل الجوزي ابن . قال المهدي الله خليفة فيها فإن فأتوها خراسان
الحسن سمع ول الحسن من يسمع ولم شيءا ل عمرو ، له أصل

حديث المستدرك في الحاكم ( أخرج السيوطي ) قال عبيدةا من
الملئي قيس بن عمرو عن سدير بن حنان  طريق من مسعود ابن
ً ) فذكره الله عبد عن علقمة عن إبراهيم عن الحكم عن ثم مطول
الجوزي ابن : بنى ) أقول مسلم له روى ثقة قيس بن ( عمرو قال
فأما الملئي غير وهو ، الكوفي الكندي هو قيس بن عمرو أن على
وقال ، الحاكم يصححه  ولم4/464 فيه فهو المستدرك خبر

بدر ( أبو سنده ) وأول موضوع : هذا ( قلت تلخيصه في الذهبي
ثنا القرشي سعيد ابن عثمان بن محمد : ثنا بالكوفة  دارما[أبي] بن

كذاب رافضي دارما أبي ) وابن إلخ ض حنان ثنا الثقفي محمد بن يزيد
لم وشيخه ) وشيخه ثقة غير ( رافضي نفسه الحاكم وقال ،

أبي ابن وضع من أرى فيما والخبر ، غال رافضي وحنان ، أعرفهما
. دارما

أبي بن يزيد سنده وفي ، معناه لعض في ولكنه ، نحوه - ليس666
في  . وذكر408 ص التعليق في فيه الكلما تقدما الذي ، زياد

ًا الللىءا . مجهولون سنده في الجهني مرةا بن عمرو عن خبر
ًا . وغيره ، هالك وهو راشد بن عمر سنده في هريرةا ابي عن وخبر

أبي ابن علل ) أنظر كذب حديث ( هذا الرازي حاتم أبو - قال667
 .2/376 حاتم

العلءا بن شبل عن متروك عمران بن العزيز عبد سنده  - في668
.  عدي ابن عليه حمل ،
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هذا فيها  ذكر14/108 بغداد تاريخ في ترجمة هذا - ليحيى669
ًا الخبر ًا آخر وخبر يشعر الخطيب وصنيع ، نفسه السند بهذا منكر

وذكره ، السنن أهل له أخرج الذي سليمان أبي بن يحيى غير بأنه
ًا له ذكر ول كنيته يذكر لم الخطيب فإن ، حبان ابن ًا ول ، شيخ راوي
ًا فيه يذكر ولم ، السند هذا تضمنه ما إل ًا ، مدح سوى ، ولقدح

: أحمد السند في . ودونه المنكرين هاذين بذكر حاله على التنبيه
دوست . وابن المطيري عن ، دوست ابن وهو يوسف بن محمد بن

له أخرج والذي ، المطيري من سماعه في سيما ول فيه تكلموا
حال كل ) وعلى الحديث ( منكر البخاري فيه . قال السنن أهل

. باطل فالخبر

يذكر : أن حبان ابن قاعدةا من فإنه ، الجهالة ينفي ل - هذا670
من فإن به، يفي ل ذلك ومع ، قرره بشرط ثقاته في المجهولين

ًا الرجل يروي ل أن شرطه بل ، المنكر هذا روى قد وهذا ، منكر
) . الحديث ( منكر البخاري قال

ذكره حبان ابن أن اللسان في : نقل : أحدهما مجهولن - فيه671
فهو وإقلله جهالته مع يغرب كان ) وإذا ( يغرب وقال ، الثقات في

. تالف

رموه ، متروك سالم بن مروان أحدهما : في - بسندين672
كعب عن لهيعة ابن ثنا الحراني صالح : ( أبو الثاني وفي ، بالوضع

ص التعليق راجع بشيءا ليس هذا مثل في لهيعة ) وابن علقمة بن
من رجل سكينة أبي طريق من داود أبي سنن  . وفي215

ًا الصحابة من رجل عن المحررين ما الحبشة : دعوا مرفوع
مجهول رجل هذا سكينة . أبو تركوكم ما الترك واتركوا ودعوكم

أن قيل الذي الصابة في المذكور سكينة بأبي فليس ، الموالي من
سوار بن محلم اسمه وإن صحبة له

. أعلم . والله التهذيب في خلطهما . وقد 

( محمد أحمد عن . ولفظه الللىءا في كما ، الزهد في - بل673
النبي يسأل كان أسود رجل أن الثقة : حدثني قال مطرف بن

اللفاظ فيه وليس ، معضل ) وهذا إلخ ض وسلم عليه الله صلى
. المتقدمة

بن الضحاك ( ورواه قال ثم ، مسلم خبر الحلية في - ذكر674
به تفرد ، أحد عليها يتابعه لم ألفاظ بزياةا هريرةا أبي عن ، مزاحم

نوفل عن مخلد طريق من ساقه ثم ، عنه نوفل عن يزيد بن مخلد
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صدوقا . مخلد هريرةا أبي عن مزاحم بن الضحاك عن الله عبد بن
أبي من يسمع ولم ، مقال فيه والضحاك ، أجده لم ونوفل ، يهم

العلل في تراه كما ، حاتم أبو أعله خبر أويس ذكر وفي ، هريرةا
 .2/353 لبنه

) الله عبد بن المفضل ثنا ، سعيد بن ( سويد سنده - في675
هو والمفضل ، حديثه من ليس ما يتلقن فصار بآخره عمي سويد

سويد غير ، حاتم وأبو البخاري ) قاله الحديث ( منكر صالح ابن
ًا أبيه اسم . تدليس

عن ، منصور بن سليم عن ، الكميت بن الحسين عن - رواه676
بن الله عبد عن المقري الرحمن عبد أبي عن لهيعة ابن عن ، أبيه

) . . ( فقط عمرو

خالد عن ، حكيم بن الحوص عن سالم بن مروان به - تفرد677
. بالوضع رمي هالك ومروان ، الصواب هو هذا معدان بن

أبي عن ، لهيعة ابن عن أعرفه لم من فيها أخرى طريق - من678
الطبراني أن الللىءا . وفي معاذ عن عمرو ابن الله عبد عن ، قبيل

بن مجاشع طريق : من الولى ، لهيعة ابن عن طريقين من أخرجه
( الخراساني العباس بن الحسن : عن . والثانية وضاع . وهو عمرو

منصور بن سليم  ) عن7/397 بغداد تاريخ في ترجمته ثقة وهو
الجوزي ابن وزاد ، الخبر عهدةا من الشناني . فبرىءا أبيه عن

. فضله على منه أذهب : أبوه ) أقول الحديث ذاهب ( وسليم
الخبر هذا منها أخبار عدةا فيها صحيفة كتب الدجالين بعض وأحسب

عادته على لهيعة ابن وسكت ، لهيعة ابن على بعضها أو فقرأها
ًا كان من  فتلقفها215 ص التعليق في كما بأخرةا من حاضر

ابن عن يروونها وراحوا فانتسخوها . وغيره كمنصور الضعفاءا
. لهيعة

قريش عالم ( حديث المقاصد راجع ، وغيره العراقي - تعقبه679
عليه العلم أهل بعض حمله وإنما ، الشافعي ذكر الخبر في ) وليس

.

ذلك إن يقول لكنه و ، عقال ابي في قيل ما ينكر ل حجر - ابن680
ًا رواه ما كل يكون ان يستلزما ل قد الكذوب كان اذا و ، موضوع

ابن فيرى ؟ الكذب يتعمد كان بأنه يصرح لم بمن بالك فما ، يصدقا
، الراوي حال الى ينضم آخر امر الى يحتاج بالوضع الحكم ان حجر
ما رده في يكفي ل هذا . و العقل او الشرع يحيله مما يكون كأن
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المتن ان عقال ابي حال إلى : انضم يقال قد . و الشوكاني ذكره
الله صلى النبي عنى التي المعاني جنس من معناه ليس منكر
عقال ابا فإن ، هنا التهمة قياما ذلك الى اضف ، ببيانها وسلم عليه
ان المغفل من يبعد ل ، عظيما  ثغًر كانت و ، عسقلن يسكن كان

على يدخله و جاهل يضعه او ، فيه الرباط الناس يرغب ما يختلق
.  يخفى ل كما الظن غلبة فيه يكفي قد بالوضع الحكم و ، مغفل

: حجر ابن . قال عقال ابي من شر لعله البتة هالك هو - بل681
بالوضع ( متهم البخاري قال ) و متهم ( متروك التقريب في نفسه

. (

عبد بن علي عن المسور اخيه عن خالد بن عطاف عن - هو682
ل وشيخه واخوه ، يتهم صدوقا عطاف ابيه عن بحينة بن الله

. الخبر هذا في إل يعرفان

ًا ( منكر قال  و2/63 الدولبي كنى - في683 حديث شبه وهو ، جد
و ، اجده لم ، النصاري مسعر بن الهذيل سنده في ) و الكذابين

ابي ابن و البخاري ذكره الذي ، مسعدةا بن وهذيل ا بهزيل هو ليس
. باهلي علي و مسعدةا بن علي اخو بانه وصفاه فانهما ، حاتم

عنه هذا فراوي ذلك مع و ، التابعين أتباع من هذا - عطاءا684
روى اذا اسماعيل و ، بلده اهل من ، ليس و عياش بن إسماعيل

. تخليطه كثر بلده اهل غير عن

من ) وهو ( بلغنا- إلخ قال رافع بن إسحاقا طريق من - هو685
. كلما فيه و ، التابعين اتباع

ًا مظلم سنده من الول - الشطر686 كالشمس الثاني و ، جد
.  حتما بطلنه على يدل وهذا

آخر في تغير ، النفيلي حفص بن سعيد احدهما في - بسندين687
رواه قد ، عسقلن ذكر آخره وفي ساقه الذي المتن و ، عمره
المستدرك راجع ، عسقلن ذكر بدون ، قوله من عمر عن غيره

يوجد ل ، سليمان ابو سليمان بن يحيى الثاني سند في و  ،4/473
المدني صالح ابو سليمان ابي بن يحيى انه على الهيثمي بنى و ،

ًا السند في و ، فيه ما فيه و ، الحديث المنكر غير إسحاقا ابن أيض
ًا عساكر ابن عن الللىءا في ذكر . ثم بالسماع مصرح ابي عن خبر
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عن هو ثم ، يسم لم ورجل أعرفهم لم جماعة سنده وفي ، أمامة
ليس الجرجاني طيبة وأبو أمامة أبي عن الجرجاني طيبة أبي

ابو وهو – قال ( كذا عساكر ابن  . قال أمامة أبا يدرك لم و بشيءا
لم و الخبر صريح يرده ظن هذا ) اقول الحمصي الكلعي طيبة
. حجة يذكر

بن يعقوب طريق من فإنه منقطع لكنه ، قوي الخبر - سند688
يدرك لم ويعقوب ، عمر ابن عن الخنس  ابن[المغيرةا بن] عتبة
ًا نحوه روى . وقد عمر أراد ، أشبه وهو ، الللىءا في كما موقوف
. عنه الله رضي عثمان قتل إلى أدت التي المور عمر ابن

عن ذكره إل أعلمه . ل الحناط موسى ( .........ثنا فيه - لكن689
، به الراوي يجزما (لم مختصره في المنذري ) قال أنس بن موسى

ًا المتن كون إلى انضم إذا ) وهذا إلخ ض إل أعلنه : ل قال . منكر

ولم البرص زياد . حدثني هاني أبو الخالق ( عبد سنده - في690
) . أجدهما

 .216 ص مثله مر ، ) خطأ ( الكذاب الصلين - في691

الرحمن نفس أجد ( إني بلفظ للسيوطي الكبير الجامع - في692
بن سلمة عن (طب قال ........ ) ثم اليمن إلى وأشار ض هنا ها من

( ...... وأجد حديث آخر  في10/56 الزوائد مجمع ) وفي نفيل
رجال ورجاله أحمد ( رواه ) قال اليمن قبل من ربكم نفس

وثق) . وقد ، شبيب غير ، الصحيح

بن فضيل ثنا ، العباس أبو سليمان بن ( سلما سنده - في693
، فضله على وفضيل ، الحديث : منكر ) سلما عطية عن مرزوقا

فيه ما ، فيه الموضوعات) وعطية عطية عن (يروى حبان ابن قال
 .244 التعليق راجع

حبيب . ثنا معمر ابي بن يوسف بن ( محمد السند في - وقع694
به ( تفرد الجوزي ابن ) قال سعد- الخ بن هشاما ثنا حبيب ابي بن

ان فظن ، وهم الجوزي ابن ان السيوطي ) زعم يضع كان و حبيب
) الخرططي حبيب ابي ابن ) بالتكبير ( حبيب السند في الواقع

و ، بالتكبير حبيب ابن بالتصغير حبيب السناد هذا في الذي ( و قال
وهما السيوطي : وهم ) أقول  الزيات[حبيب  بن] حمزةا اخو هو

ًا كاتب هذا انما ، حمزةا اخى ل ) و بالخرططي هذا ليس ، مضاعف
التهذيب من ترجمته وفي ، السند في * * * كما  حبيب فإنه مالك
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و سعد بن هشاما عن ... *****  أحاديث حبان ابن  (قال2/181
تاريخ في عنه الراوي ترجمة ) و موضوعة : كلها قال و ، غيره
ابي معمر ابي بن يوسف بن  ( محمد1516  رقم3/393 بغداد
) . إلخ – مالك كاتب حبيب حدث السعدي جعفر

عبد الحكم بن عمر عن عبيدةا بن موسى طريق من - للعقيلي695
ًا موسى و عمرو، بن الله سعد بن سهل عن حازما ابي عن أيض

ًا طريق : من الشيخ أبي و ، بشيءا ليس عبيدةا بن موسى ، مرفوع
حازما أبي عن منهما كل ، حازما أبي ابن و ، سليمان بن الفضيل

أن بهذا . فبان قوله من عمرو بن الله عبد عن الحكم بن عمر عن
بن الله عبد عن وأنه الحكم بن عمر عن رواه إنما حازما أبي عن

بن الله عبد عن حازما أبي عن آخر وجه من .وله قوله من عمرو
عن ، تالف هو و ، الصباح ابن المثنى طريق . من وله قوله عمرو
من له و قوله عمرو بن الله عبد جده عن ابيه عن شعيب بن عمرو
مجاهد عن آخرين وجهين ومن ، قوله عمرو بن عن مجاهد طريق

بسند . وله قوله الهذلي بكر أبي وعن ، قوله القرظي وعن ، قوله
ًا جابر عن الضعفاءا من واحد غير فيه واه طريق من له و ، مرفوع

ًا عباس ابن إلى ) ساقه إلخ – مبشر ثنا الله عبد بن عثمان مرفوع
الشامي الموي هو كان إن الله عبد بن ( عثمان الللىءا في قال

ًا له و ، المر مكشوف كذاب بل ) أقول فمتهم بن زرارةا عن أيض
عن العمش قائد مسلم أبي طريق من له . و مرسل أوفى

ًا انس عن العمش في ترجمته راجع هالك مسلم ابو . و مرفوع
من . و أنس من يسمع لم العمش و  ،30  رقم7/16 التهذيب

ًا أنس عن ثابت عن سارةا أبي بن علي طريق أبي ابن . و مرفوع
ًا واه سارةا عن أبان عن واه بسند منده بن القاسم .     ولبي جد
ًا أنس .  متروك أبان . و مرفوع

) . يصلي ربك ( إن فيه - ليس696

ًا تالفان وطلحة العزيز - عبد697 يعتمدان يكونا لم فإن ، جد
ًا الكذب الكذب منهما فيقع ، به حدثا ما يباليان ل كانا فقد ، صراح
.  بكثرةا

أبي بن سعيد عن ، البح سعيد بن ( عمر طريق من - هو698
اختلط وسعيد ، الحديث منكر ) عمر أنس عن قتادةا عو ، عروبة
. مدلسان وقتادةا وهو ، بأخرةا
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: سنده وفي ، الشيخ أبو وأخرجه ، السابق الوجه - من699
. مناكير صاحب وكان المحبر، ابن داود بن إسحاقا

عن ثابت عن يرويه ، سلمة بن حمادةا عن ثابت - الحديث700
إنما أثبتها ولعلها ، الروايات وبعض ، ألفاظه بعض وتختلف ، أنس

رأس وضع الية تل لما وسلم عليه الله صلى النبي أن تعطى
. أعلم والله ، خنصره طرف على إبهامه

( قال الجوزي ابن قول على بناءا ، حماد بن نعيم بالول - يريد701
ابن حكى إنما ، الجوزي ابن من قبيح وهم ) وهذا يضع عدي ابن

، عدي ابن ورده هو، من يدري ) ل بعضهم عن الدولبي عن عدي
التهذيب تهذيب في نعيم ترجمة راجع ، الدولبي على وحمل

روى ما على بناءا عثمان بن مروان بالكذاب ويريد ، الفتح ومقدمة
الله على يصدقا حتى عثمان بن مروان ( ومن قال انه النسائي عن

التكذيب يستلزما ل التصديق وعدما ، كذاب انه يعطي ل ) وهذا ؟
هذا على ويدل ، اخطأ انه على قوله ويحتمل التوقف يحتمل فانه
عمارةا بالمجهول . ويريد سننه في هذا لمروان أخرج النسائي ان
في البخاري ذكره وقد عمير، بن عمارةا ويقال حزما بن عامر بن

: وقال ، الحديث هذا وذكر ، الثقات في حبان ابن وذكر ، الضعفاءا
في ذكرها شواهد ) وله الطفيل اما من عمارةا يسمعه لم منكر

المفتقر التمثيل وجه على غالبا تجيءا المناما رؤيا وحاصله الللىءا
. اعلم . والله التأويل الى

الول ، عيينة ابن عن آخرين ثلثة عن روى قد انه - حاصله702
قال لكن ، فاضل صدوقا وهو ، إليه السند يسق ولم عمر ابي ابن
ًا رجل ( كان حاتم ابو ًا عنده ورأيت ، غفلة به وكان ، صالح حديث

ًا ًا وكان ، عيينة ابن عن به حدث موضوع بن : زكريا الثاني ، صدوق
 رقم485 /2 اللسان في المترجم انه على السيوطي وبنى ، يحيى

الجزءا لنا وقع ( وقد حجر ابن وقال ، عيينة ابن عن جزءا  له1449
: قال و ، الثقات في حبان ابن ذكره و ، المتصل بالسماع المذكور

سعيد فيه و ، أعرفه لم من إليه السند في ) و الحديث ( مسقيم
بذاك ليس ( شيخ الحافظ أحمد بن صالح . قال نصر بن محمد بن
حجر ابن و ، الذهبي و ، حبان ابن و ، عدي ابن صنيع ظاهر ) و

و عمر، أبي ابن مسند في ليس الحديث هذا : أن السيوطي وكلما
: الثالث ، عنهما صحته يدفع هذا و ، المسموع زكريا جزءا في ل

الحسين ابو (أنبأنا اللقاب في الشيرازي قال ، هزاري بن هارون
سفيان ثنا هزاري بن هارون ثنا إملءا مهرويه بن محمد بن علي ثنا
مهرويه ابن و ، هارون توثيق ذكر و ، الللىءا في ) كذا به عيينة بن
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الللىءا في ذكر . ثم أعرفه لم الشيرازي شيخ الحسين أبو بقي و ،
ًا الديلمي عن ًا عمر ابن إلى ساقه خبر داود سنده في و ، مرفوع
فيه و ، الموضوع العقل كتاب صاحب متروك وهو ، المحبر بن

888  رقم2/196 اللسان في ترجمته راجع إدريس بن الحسن
ثابت عن مسنده في الدارمي اخرجه ما الحديث معنى في ( و قال
سنده : في ) أقول إلخ – يقال : كان قال النصاري عجلن بن

ًا ثم ، التابعين أصاغر من ثابت و ، واه وهو الغساني رفدةا ذكرشيئ
. اعلم دينار.  والله بن مالك قول من

ًا كان ، ضعيف حال كل على - عثمان703 قصصه في يذكر قاص
، ثقة وهو عمار بن هشاما إليه السند في و ، يغلط و فيهم الحاديث

. يتلقن بأخرةا كان أنه إل

الحديث منكر يزيد و ، الشعث أبي عن ربيعة بن يزيد - فيه704
ًا .    بآخره اختلط و ، الشعث أبي عن جد

. حاله يخبر لم ) من ( صدوقا قال وإنما ، متروك هو - بل705

ذر أبي عن أخرجوه جماعة إلى المنثور الدر في - نسب706
ًا ًا جرير ابن تفسير في وهو جرير، : ابن منهم عد ، مرفوع موقوف

به ( فيعرج قوله منه والمستنكر لهيعة ابن سنده وفي ، ذر أبي عن
وغيرهما الصحيحين في ثابت بدونها ومعناه ، فقط ) ، الجبار إلى
. للية تعرض بدون مسعود ابن حديث من

 .293 ص التعليق راجع ، ريب بل تالف - بل707

بن يحيى من خطأ وأنها ، علتها نعيم وأبو ، الطبراني بين - قد708
. يمان

، الموي محمد بن السلما عبد هو ، سعيد عن راويه - لكن709
ًا ( ضعيف الدارقطني فيه قال ًا وقال ) ، جد الحديث : ( منكر أيض
. (

ابن عن (يروى الحاكم قال وقد ، المنكدر ابن عن هذا - روى710
. مأمون ثقة المنكدر ) وابن موضوعة أحاديث المنكدر

ًا ساقط الوجه هذا من - الخبر711 عن رواه عدي ابن لن ؛ حتم
يحيى ثنا الفطح بن علي بن أحمد ( ثنا الهيثم ابن إبراهيم بن علي

) عميرةا بن العرس عن أبيه عن ، الغفاري الحارث بن زهدما بن
حجر. وابن ، الذهبي ذلك وأقرأ ، الخطيب اتهمه إبراهيم بن فعلي
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 وشيخه506  رقم4/191 اللسان راجع ذلك يخالف ما يذكر ولم
يقف فلم حاتم أبو . فأما موضوعة نسخة السند بهذا يروي الفطح

ًا ذكر ابنه أن بدليل منها، شيءا ول النسخة هذه على فلم زهدم
، صيفي بن أهبان عن ( روى قال ، وإنما العرس عن رواية له يذكر
) وذكر ذلك يقول أبي ....... سمعت زهدما بن يحيى ابنه عنه روى
فقال عنه أبي  سألت216 سنة في أبي عنه ( كتب فقال يحيى ابن

ًا يكون أن أرجو : شيخ الفطح بين فتردد عدي ابن ) وأما صدوق
( يحيى عن رواها التي البليا ذكر أن بعد الفطح في فقال ، ويحيى

بأس ل أنه ( أرجو يحيى في ) وقال شيخه من أو منه البلءا أدري ل
على فحمل حبان ابن . وأما الفطح من البلءا : وأن ) يعني به

ابن يحيى من فيها ( البليلة المذكورةا النسخة في وقال ، يحيى
ًا يشركا أن فأراد ، حجر وابن الياسوفي ) وزاد زهدما في زهدم

حجر ابن وزاد ، تحريف اللسان من يحيى ترجمة في ووقع ، التهمة
الذهبي أن فزعم وهم ثم الياسوفي كلما وذكر ، لزهدما ترجمة
ًا وهناك ، ذكره علىبعض بعضهم فثناءا حال كل . وعلى تحريف أيض
. والذي الخبر هذا في ول النسخة تلك في يفيد ل السند رجال
عن أبيه عن أحاديث عنده كانت يحيى كأن ، حبان ابن صنيع يترجح
إقبال أعجبه ثم ، حاتم أبو منها فسمعها بمنكرةا ليست أهبان
طريقة بأ بضاعته في يزيد أن فرأى ، منه وسماعهم عليه الناس
. العرس نسخة فصنيع كانت

ًا - هذا712 ًا عائشة عن الشيخ ) لبي ( ألف ملخص من مرفوع
سريج بن حرب ( ثنا أجده ) لم الوارث عبد بن العزيز ( عبد طريق
) لبي ( ب أجدها لم العتكية يزيد بنت زينب ( عن كلما ) فيه

ًا هريرةا أبي عن والمستدرك ، والطبراني ، الشيخ من مرفوع
بعض منهما كل ) وفي إسحاقا بن معاوية عن ( إسرائيل طريق

. ومتنه سنين بأربع موته قبل ) اختلط المقبري سعيد ( عن كلما
ًا ثوبان عن الشيخ ) لبي . ( ج بالمنكر أرى فيما . ليس آخر مرفوع

في المترجم الطيان كان ) إن الحسن بن محمد بن ( إبراهيم وفيه
الرملي يونس بن عيسى ( ثنا متهم  فهو297  رقم1/101 اللسان

( عن بخطىءا ) صدوقا سويد بن أيوب ( ثنا أخطأ ربما ) صدوقا
. ثوبان من يسمع لم ) سالم ثوبان عن سالم عن مرةا بن عمرو

ًا عمر ابن عن الشيخ ) لبي ( د بن الله ( عبد طريق من مرفوع
) واه سعد بن رشدين ( حدثني بعمدةا ليس ، الليث ) كاتب صالح

ًا يقبل أن حده ليس ولكن ، به بأس ) ل ثوبان بن الحسن (عن جد
عن والطبراني ، الشيخ )  لبي ( ه عنه صح لو هذا بمثل التفرد منه
ًا عباس ابن ، متهم ، الرازي حميد بن محمد سنده وفي ، مرفوع

388



                     الحديث أهل ملتقى     
www.ahlalhdeeth.com 

ابن ( حدثني بالمناكير يأتي الخطأ ) كثير الفضل بن سلمة (ثنا
ابن عن الشيخ ) لبي ( و بالسماع يصرح ولم ) مدلس إسحاقا
) صالح أبي عن ( الكلبي عن أجده لم من فيه بسند ، قوله عباس

فهو صالح أبي عن رواه ما كل إن هو قال وقد ، كذاب والكلبي
.  واهية مقاطيع ذكر ثم ، واه صالح وأبو ، كذب

الضحاك عن الدمشقي سليمان بن عمر عن ميسرةا - رواه713
ابن ) قال وعكرمة الضحاك ( عن رواية وفي ، عباس ابن عن

مردويه ابن أن الللىءا ) وفي ميسرةا من ( الفة وغيره حبان
وعكرمة الضحاك عن سليمان بن عمر عن آخر وجه من أخرجه

بن عمر هو له الواضع أن على يدل هذا ) وأن عباس ابن عن
بن عمر وفيه ، أعرفه لم من مردويه ابن سند في . أقول سليمان

 فقد879  رقم4/311 اللسان في ترجمته متهم مجهول وهو سيار
وميسرةا ، ميسرةا من سرقه أعرفهم لم الذين أحد أو هو يكون

. بالوضع مشهور

منكر والخبر ، إقلله مع شديد عيسى بن محمد في - كلمهم714
ًا ما ومنها ، أنواع منها انقرض . وقد ذكر مما أكثر والمم ، جد

.  الجراد قبل انقراضه يتوقع

يقول ثم الراوي منكرات يذكر عدي وابن ، بتوثيق هذا - ليس715
واه ودرست ، الكذب تعمد بالبأس ) يعني به بأس ل أنه ( أرجو

ًا . جد

إلى الخبر فمردو ذلك ومع ، أعرفه لم من المتابعة سند - في716
ًا اوه وهو الرقاشي يزيد . الرواية في بشيءا ليس جد

) وقال كورت الشمس ( إذا تعالى الله قال فقد التكوير - أما717
قال فقد النار في الكون ) وأما والقمر الشمس ( وجمع سبحانه

) وإنما جهنم حصب الله دون من تعبدون وما ( إنكم تعالى الله
. أعلم ) والله عقيران ( ثوران كلمة المستنكر

، ضعفاءا سنده ) وفي ليلة ثلثين يكمل ل الشهر ( إن - بلفظ718
ًا يكمل ل أنه حاصله بما هارون ابن موسى وفسره قد بل ، دائم

ًا يكون كلما وفيه ، حعفر بن مروان طريق من وهو ، وعشرين تسع
ابن . قال سمرةا ابن سليمان بن حبيب ) بن إبراهيم بن محمد ( ثنا

السند ) وبهذا السناد من به انفرد بما يعتبر ( ل الثقات في حبان
. اللسان من مروان ترجمة في بعضها تجد غرائب
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. واه - سنده719

. الزوائد مجمع في وجدته ول ، الللىءا في يسق - لم720

. الحديث منكر المختار، بن الفضل سنده - في721

) . عباس ( ابن الللىءا في والذي ، الصلين في - كذا722

الحراني سليمان بن محمد ثنا وهب طريق من الزدي - رواه723
، ضعفوه ( خليد الجوزي ابن . قال عطاءا عن دعلج بن خليد ثنا

) به المتهم وهو يضع كذاب ووهب الحديث منكر عنه والرواي
طريق من وهي ، وعساكر وابن ، الطبراني رواية الللىءا في فذكر

هذا . ومن خليد عن ض متهم وهو ض الركون بن سعيد بن إسحاقا
. السند في زيادةا وعنده ، الحاكم أخرجه الوجه

. سقوطه على نص بل ، يسكت لم جرير وابن ، إسراف - هذا724
. نفسها الللىءا في كما

علمة كتب ول ، يتعقبه فلم ، تلخيصه في الذهبي - وقف725
عن رواه والحاكم ، تصحيحه على الحاكم يقر فيما كعادته الصحة
عمرو عن نصر، بن محمد ابن أحمد عن الصفار إسحاقا بن محمد

الحكم بأن العقيلي ثم الجوزجاني جزما وقد ، أسباط عن عماد بن
ذكره ، الحكم طريق ومن ، السدى عن به تفرد ظهير بن

ًا عندهم ، السدى عن أسباط تفسير أن مع ، المفسرون ، جميع
يشعر هذا ؟ السند بذاك للحاكم ووقع ، الخبر هذا منه فاتهم فكيف

التبس ثم ، الحكم طريق من الخبر له وقيع ، وهم الرواةا بعض بأن
. أعلم والله ، كالجادةا ، أسباط طريق من فظنه عليه

فإن ، النقد أئمة عن غيره توهيم يعارض ل دحيم - توثيق726
ًا وهذا ، حديثه في النظر يمعن ول الرجل سيرةا إلى ينظر دحيم

ًا الئمة أنكره قد الحديث ًا إنكار والحاكم ، : الجوزجاني منهم شديد
ًا منكر وهو ، وغيرهم ، والعقيلي ، أحمد أبو ًا جد ًا سند ، ومتن

عليه الله صلى النبي عن مرفوع فيه ليس صالح بإسناد والوارد
البيت ذكر إل فيها وليس ، ومقطوع موقوف بين ولكن ، وسلم

ل ثم ، ملك ألف سبعون يوما كل يدخله وأنه ، السماءا في المعمور
. الجوزي ابن مع . فالظاهر يعودون

أنس عن مكنف بن الله عبد عن إسحاقا ابن طريق من - هو727
) نظر ( فيه البخاري قال وشيخه ، : مدلس إسحاقا ابن ، رفعه
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إل أنس من سماع له يثبت . ولم عنده الجرح صيغ أشد من وهذه
طريق من الطبراني أخرجه آخر شاهد الللىءا . وفي بدعواه
جبر بن عبس أبي الله عبد بن المجيد عبد عن إسحاقا بن عثمان

ًا جده عن أبيه عن بالذي وليس ، أجده لم هذا وعثمان ، مرفوع
لم وأبوه المجيد وعبد ، قديم ذاك ، الجدةا حديث الزهري عنه روى
ًا يوثقا ) . لين هو حاتم أبو قال بل ، به يعتد توثيق

ثنا ، سعيد بن (سويد الول ، بسندين الجوزي ابن - ساقه728
ًا سعيد أبي عن عطية ثنا ، العبدي فضيل بن الحكم ) سويد مرفوع

التعليق راجع ، واه وعطية ، كلما فيه والحكم ، يتلقن بأخرةا صار
، حماد بن نعيم ثنا ، سهل بن بكر ( ثنا للطبراني والثاني ،244 ص
قال كعب عن نافع بن طلحة عن حكيم أبي بن عتبة حدثني بقية ثنا

الخطأ كثير ونعيم ، انفرد إذا بشيءا ليس ) بكر إلخ ض عائشة ( أتيت
ًا يدرك لم صدوقا وطلحة ، عقبة وكذا في . قال قارب ول كعب

الفضل ابي عن الكلبي ابن طريق من ) فذكر متابع ( له الللىءا
ل وشيخه ، جماعة اتهمه متروك الكلبي . وابن عطية عن العبدي
. ثم محمد أبو الحكم كنية لن ؛ فضيل بن الحكم هو وليس ، يعرف

وهو قوي وسنده ، قوله من ، هريرةا أبي عن نحوه للبيهقي ذكر
قال ، معمر عن الرزاقا عبد عن منصور ابن أحمد طريق من

: وقال بإسناده معمر عن المبارك بن الله عبد رواه ( وقد البيهقي
ابن واقتصار ، أعرفه لم من اسناده وفي كذلك ) وساقه رفعه

خطأ رفعه يكون أن يخشى بأنه ) يشعر ( رفعه قوله على المبارك
عن غيره على معمر عن الرزاقا : عبد أحمد الماما رجح وقد ،

ًا أن ذلك وعلل معمر، منه سمع حيث باليمن كتبه يتعاهد كان معمر
شيخ أن على حفظه من فحدثهم البصرةا في . فأما الرزاقا عبد

له يخرج ولم ، الحديث في أوهاما له النجود أبي بن عاصم هو معمر
ًا إل الصحيحين في ينعيم لبي نحوه الللىءا في ذكر ثم ، مقرون

ًا بسنده عاصم إلى أعرفه لم من فيه بسند ذكره ثم ، مرفوع
ًا معدان بن خالد عن ضعيف بسند نحوه ذكر . ثم علي على موقوف

ًا أبي عن لم : فإن . وبالجملة ذر أبا خالد يدرك ولم ، ذرمرفوع
يتجه ل القل فعلى حسنه أو الجملة في الخبر بصحة الحكم يتجه

فهو عداه وما ، القلب ذكر محطها فيه والفائدةا ، بوضعه الحكم
الله صلى النبي قول القلب ذكر في الصحيحين وفي ، له كالتمهيد

كله الجسد صلح صلحت إذا مضغة الجسد في وإن ( أل وسلم عليه
,  أعلم ) والله القلب وهي أل كله الجسد فسد فسدت وإذا ،
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ًا يسم فلم أولد وسلم عليه الله صلى للنبي ولد - قد729 أحد
ًا منهم الله صلى النبي يسم فلم فاطمة من لعلي ولد وكذا ، محمد
ًا أحدهم وسلم عليه ًا يسم فلم عشرةا للعباس وولد ، محمد محمد

ًا اختلط (صدوقا التقريب في كما وليث ، كثير هذا ومثل ، ولم أخير
اتجه النكار الشديد بالمنكر جاءا : إذا ) ومثله فترك حديثه يتميز

خيثمة أبو سعيد بن مصعب إليه السند في أن على ، بوضعه الحكم
سندها في واثلة عن فواحدةا الطرقا . أما تالف وهو المصيصي

بن عمر ( عن كلما ) فيه الطرائفي الرحمن عبد بن ( عثمان
بن ( إسماعيل فيها . وأخرى الحديث يضع ) كذاب الوجيهي موسى

الله صلى النبي عن شفي بن النضر وفيها ، ) ضغيف إسماعيل أبي
مجهول وهو التابعين أتباع من يكون أن حده ) والنضر وسلم عليه
ًا راجع اللسان عن نقله في السيوطي . ووهم معضل والخبر جد

ابن عن  . وثالثة571  رقم162  ض6/161  واللسان1/53 الللىءا
نسخة من ورابعة ، كذاب الهيثم أبو عن يزيد بن خالد فيها عمر

 . وثم5/364 اللسان راجع المكذوبة الشعث بن محمد بن محمد
ًا سميتموه ( إذا متنها روايات ذلك ) ونحو إلخ ض فعظموه محمد
نسخة من والخرى ، وضاعان إحداهما في علي عن اثنتان

عبيد بن ( غسان سندها في رافع أبي عن . ورواية موضوعة
ًا له أر ) لم نافع بن يوسف ( ثنا الحديث يعقل يكن لم ضعيف توثيق

بن الله عبيد ( عن ) رواه الموال أبي بن الرحمن عبد ( ثنا به يعتد
عطية بن ( الحكم فيها . ورواية أرى فيما يدركه ) ولم رافع أبي
) تفرد ؟ تسبونهم ثم محمدآ : تسمونهم رفعه أنس عن ثابت عن
) عمر قول من بهذا شبيه يحكي وإنما ، أوهامه من وهو ( الحكم به

 .10/472 الباري فتح راجع

عن وغفل ، السند آخر في ينظر السيوطي راح ، - هيهات730
عن العسكري حماد بن (حامد واللسان الميزان وفي ، أوله

أول وهذا ، هذا ) فذكر موضوع بخبر النصيبي سيار بن إسحاقا
. سنده

بن سفيان ثنا ، الغفاري إبراهيم بن الله عبد طريق من - هو731
: غريب............، نعيم أبو (قال الللىءا ) وفي السلمي سعيد
) ولم متروك والغفاري ، ) انتهى السلمي عن ، الغفاري به تفرد

. أنا وجدته ول ، للسلمي يتعرض

، ذكرها بشروط ثقاته في المجهولين ذكر ، حبان ابن - قاعدةا732
. بها بالوفاءا يخل ذلك ومع
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قال ، الجوزي ابن وقائلها ، والللىءا المطبوعة - من733
) بالوضع حديثه على يحكم أن إلى ، حاله ينتهي (لم السيوطي

سنده وكذلك منكر، متنه فإن ، الخبر هذا مثل كان إذا ، : بلى أقول
سلمة أبي عن ، شهاب ابن . عن عقيل عن ، رشدين به تفرد إذ ،

ًا هريرةا أبي عن ، باطل لقالوا ثقة هذا بمثل تفرد . ولو مرفوع
وراية من أنه مع ، ذلك نحو أو ، عليه أدخل لعله بأنه عنه واعتذروا

. معروفة صالح أبي وحال ، عنه صالح أبي

عبد بن إسحاقا هو ، تالف راو ، السند من سقط أنه - وبين734
. فروةا أبي بن الله

) . ( العقيلي الللىءا في والذي ، الصلين في - كذا735

، متروك وهو ، فروةا أبي بن الله عبد بن اسحاقا طريق - من736
من البيهقي وذكره ، ) خطأ راشد بن ( إسحاقا آخر وجه في ووقع
) ضعيف ( وهو قال ، الشامي الحسن بن علي فيه ، آخر وجه

وذكره ،562   رقم4/212 اللسان في ترجمته ، كذاب : هو أقول
] القرشي إبراهيم بن عيسى فيه بسند ، الديلمي عن الللىءا في

. وغيره ، متروك هالك  وهو[الهاشمي

عن الحسن ثنا ، ميمون بن مهدي ( ثنا عنه الللىءا - في737
إسماعيل بن ( منصور السيوطي ) قال إلخ ض جريج ابن عن منصور

؟ هذا ما أدري ) ول حديثه على يتابع : ل العقيلي . قال الحراني
يدركه لم ، البصري الحسن عن . يروي قديم ميمون بن مهدي

رجل عن فكيف ، جريج ابن عن يروي ل البصري والحسن ، الحكيم
ميمون بن مهدي هناك أما ، بسند سند اختلط ، أدري فل ؟ عنه

. متأخر

هالك وهو ، المحبر بن داود - عن738

طريق من ) وهو قوي غير إسناد : ( هذا نفسه البيهقي - قال739
. المذكور بسنده عدي ابن

. واهية - بأسانيد740

) .  مناكي ( أحاديث العقيلي قال ، حاتم بن سيار سنده - في741

عن ، بشيءا وليس ، الخشني يحيى بن الحسن طريق - من742
.  أعرفه لم ، أمية بني مولى الله عبد أبي

. هذا قبل مر الذي الطريق - من743
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. مظلم . وسنده الغاني صاحب طريق - من744
ًا745 ًا - حديث ، أسامة وأبي ، معاوية بن لمروان متابعة ، واحد

، واضح بسند به تفرد ، فمنكر هذا خبره أما ، دونه عليهما فالعتماد
) جابر عن ، عطاءا عن ، كهيل بن سلمة عن العمش : (ثنا قال

عن بسنده بشير بن أحمد عن آخر وجه من البيهقي ورواه ، رفعه
. أعلم والله ، يرفعه لم قوله من جابر،
، جبيرةا بن زيد جبيرةا أبي طريق من وهو ، السند - بذاك746

.  التقريب في كما ، متروك
الثانية وفي ، متروك ذكوان بن : أيوب الولى في ، هباءا - كلها747

، الكذاب : نعيم الرابعة وفي ، أنس على كذب الذي : دينار والثالثة
بن : أحمد السادسة وفي ، الكذاب زيدل بن : العلءا الخامسة وفي
أحمد في كلمهم يذكر السيوطي راح ، جرير بن عمرو ثنا ، عبيد

، كذاب وهو ، شيخه ذكر وأغفل ، عليه بعضهم لثناءا عبيد بن
السدي مروان بن : محمد الثامنة وفي ، مظلم : سندها والسابعة

وفي ، الكذاب البلخي داود بن : الحسين التاسعة وفي ، الكذاب
ومع ، الكذاب النخعي داود أبو وهو ، عمرو بن : سليمان العاشرةا

الباب هذا في ويكفي ، مرائي عدةا ذلك بعد ساقا ثم ، غيرهم هؤلءا
) . الحق من يستحي ل الله : ( إن وتعالى تبارك الله قول
وهو ، الرسوفي عباد بن عباد في هذا حبان ابن قال - إنما748
. يخطىءا فثقة المهلبي فأما ، حجر ابن عليه نبه ، المهلبي غير

فإنه راشد، بن الواحد عبد شبخه من الخبر هذا في البلءا وأرى
ًا مجهول . جد

.  مر ) كما ( الرسوفي والمعروف ، - كذا749
رواية وأشبهها ، الصفة بهذه هو ما ، الروايات تلك من - ليس750

معذرةا يتضمن الخبر هذا أن وأعلم ، وستأتي ، الخشيد ابن
، أنفسهم على مسرفين أو مفرطين كانوا وإن ، للمسنين وفضيلة

أو ، نفسه عن ليعذر الرجل إليه يحتاج ، الناس به أولع ثم فمن
ًا له يركب أن وإما ، يقويه أن فإما ، إليه يتقرب عمن ًا إسناد ، جديد

الصادقين من ضابط غير على يدخله أو ، التلقين يقبل من يلقنه أو
عن ساكتا ، عنهم يرويه القل على أو ، الكذابين عن يدلسه أو ،

بن إسماعيل  ( قال1/75 الللىءا في ما طرقه فأشبه ، حاله بيان
أبو ثنا ، الرحيم عبد بن طاهر أبو : ثنا فوائده في الخشيد الفضل

، مالك بن مخلد حدثنا ، الحراني عروبة أبو حدثنا ، المقري بن بكر
بن زيد : عن ) يعني به ض ميسرةا بن حفص هو ض الصنعاني حدثنا
ًا فذكره ، أنس عن ، أسلم مسند مقرىءا . إسماعيل مرفوع

. القراءا طبقات في الجزري ابن ذكره  ،524 سنة . توفي معروف
ًا أن يذكرا ولم ، الشذرات وصاحب وفاته الذهبي وقيد ، وثقه أحد
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، فوائده في الخبر هذا وإخراجه ، غيره ترجمة في ، التذكرةا في
الفوائد معنى هذا فإن ، غيره يوجدعند ل أنه يرى كان : أنه معناه

، المقري وابن ترجمة، له أجد لم طاهر أبو وشيخه اصطلحهم في
ًا له ، مشهور ثقة حافظ عنه . ورواه فوائده فيه جمع كتاب أيض
لكان وإل ، فيها ليس الخبر هذا أن والظاهر ، الحفاظ من جماعة
عروبة . وأبو الخشيد ابن فوائد من يكن ولم ، وانتشر اشتهر
، الحراني شيبان بن مالك بن مخلد هو . وشيخه مشهور ثقة حافظ

. : شيخ حاتم أبو ( قال  فيها10/76 التهذيب تهذيب في ترجمة له
) ، الثقات في حبان ابن . وذكره به بأس : ل زرعة أبو وقال

وله لهم لكان وإل ، الخبر هذا روايته على يطلعوا لم أنهم والظاهر
ًا ذكر عدي ابن : أن التهذيب في ذكر . ثم آخر شأن به تفرد حديث
أبي ابن سمعت ، منكر ( وهو عدي ابن قال ، عطاف عن هذا مخلد

ًا عطاف كتاب مخلد عن : كتبنا ) يقول عروبة أبو ( هو معشر قديم
ًا أن إلى أومى كأنه حجر ابن ) قال هذا فيه يكن ولم هذا لين مخلد

ًا . وهذه الناسخ زيادةا ) من ( هذا وكلمته ، ) كذا الحديث حال أيض
وإل زيد كتاب من مخلد أصل في يكن ولم منكر فإنه ، هذا حديثنا

ًا أن صح إن . هذا وغيرهما زرعة وأبو حاتم أبو منه لسمعه مخلد
رواه وهب ابن :إن قيل ما . فأما حفص عن به متفرد هو . ثم رواه
ميسرةا بن حفص . وأحاديث حاله بيان فسيأتي حفص عن

ولم ، جماعة عند كانت معروفة نسخة في مجموعة المعروفة
مع عنه روايته إلى فاحتاج ، سعيد بن سويد إل منهم مسلم يدرك

قال الصحيح في عنه روايته في عوتب . ولما الكلما من فيه ما
أن الواضح ومن ) ، ميسرةا بن حفص بنسخة  آتي كنت أين ( فمن

فيه فحفص ذلك ومع وانتشر، لشتهر وال فيها يكن لم الخبر هذا
من منها كل ثبت يسيرةا أحاديث البخاري له أخرج وإنما ، كلما

. ولعل الفتح مقدمة في ترجمته في ذلك ترى كما ، غيره طريق
الله رضي . وأنس دلس ربما أسلم بن . وزيد ذلك نحو مسلم حال
فكيف ، عنه المكثرون له الملزمون أصحابه وبها بالبصرو كان عنه

يفوت كيف ثم ، المدني أسلم بن زيد به ويتفرد الخبر هذا يفوتهم
هذا عنه به ويتفرد عنه المكثرين له الملزمين زيد أصحاب

الخبر هذا أن مع مر، مما علم كما بعد فيما وهكذا ، الصنعاني
قيل اما . فأما له الواهية الروايات كثرةا من يعلم كما فيه مرغوب

سهل بن بكر به انفرد شيءا فهذا حفص عن رواه وهب ابن إن
وهب . ابن وهب ابن عن رمح بن محمد بن الله عبد عن الدمياطي

، كله حديثه لديه بأن وصف من منهم كثير أصحاب له ، جليل إماما
الخبر لهذا ذكر ول ، وحرملة الرحمن عبد بن أحمد أخيه ابن وهما

ابن أصحاب مشاهير من غيرهما عند ول أحدهما عند ول عندهما
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، فيها هذا وليس الناس عنه رواها عدةا مؤلفات وهب بن ول ، وهب
ًا فمقل رمح ابن محمد بن الله عبد وأما تهذيب في ترجمة له ، جد

ًا فيها يذكر لم ، التهذيب هذا روى سهل بن : بكر ثلثة إل عنه راوي
وابن ، الكذابين أحد الشعث بن محمد بن ومحمد ، حاله وسيأتي

قال ذلك . ومع غربيان حديثان إل ماجه ابن عند له وليس ، ماجة
وهذا ) ، (صدوقا التقريب ) وفي ( ثقة المسدد القول في حجر ابن

ولكنه ، التقريب في عليها جرى التي حجر ابن لقاعدةا مخالف
ًا هنا تسمح ل ( عصبية المسدد القول خطبة في سماه مع جري

الحال مجهول الرجل هذا أن والتحقيق ) ، مروءاةا ول بدين تخل
إذا فكيف وهب ابن عن سيما ول ، به تفرد ما إلى يلتفت ل ومثله
العصبية بتلك وفاءا حجر ابن حاول وبكر ، سهل بن بكر عنه انفرد

ًا يصنع ولم تقويته وله ، أحد يوثقه ولم النسائي ضعفه بكر ، شيئ
467  و245  و226  و135 صفحات التعليق في بعضها تقدما أوابد
....... ) فذكر وضعه ( ومن الميزان من ترجمته في الذهبي وقال
العصر إلى فقرأت الجمعة يوما ض بكرت أي ض ( هجرت بكر قول
أن ) وأرى وتعجب هذا إلى ( فاسمع الذهبي ) قال ختمات ثمان
ابن عن التفرد جهة من مردود وهب ابن عن رمح ابن عن بكر تفرد
يصلح : ل هنا فمن ، فيه الناس رغبة شدةا مع الخبر هذا بمثل وهب

. لهذا متتابعة الخشيد ابن خبر ول ، الخشيد ابن لخبر متابعة هذا
عبد بن محمد وهو  ، الديباج على يدور ما فمنها الروايات بقية وأما
ًا عليه واختلف ، عثمان بن عمرو بن الله ًا اختلف عن فقيل كثير

عبد عن وقيل ، الصديق بكر أبي بن الله عبد عن وقيل ، عثمان
، بليا الديباج إلى أسانيدها وفي ، أنس عن وقيل ، عمر بن الله

ًا يدرك لم لنه ، منقطعة ذلك مع وكلها . وقيل الصحابة من أحد
سندها وفي ، قوله من أنس عن جعفر بن عمرو عن الديباج عن

وهنهما الجوزي ابن بين . وقد عامر بن محمد عن فضالة بن الفرج
( عنده البخاري قال ، نظر فيه نفسه فالديباج كله ذلك وفوقا

النسائي ) وقال حديثه على يتابع يكاد ( ل العقيلي ) وقال عجائب
بالقوي ( ليس آخر موضع في فقال رجع كأنه ) ثم ( ثقة موضع في

حبان ابن وقال ماجة ابن غير الستة من أحد ول هو له يخرج ) ولم
شأن ومن ، المناكير بعض ، الزناد أبي عن حديثه ( في الثقات في
، يغمزه ولكنه ، الثقات في يذكره أنه ، راو في تردد إذا حبان ابن
ًا متسمح ) والعجلي ( ثقة العجلي قول إل يبق فلم وخاصة ، جد
) ثقة ( تابعي يقول فتجده ، ثقات عنده كلهم فكأنهم ، التابعين في
بعض وفي ، سعد بن كعمر ، المومين بعض وفي ، المجاهيل في

، ثلث عثمان فعن ، طرقا هذا بعد وبقي ، نباتة بن كأصبغ الهلكى
قال حتى أوهاما . له صدوقا وهو ، حاتم بن : سيار الولى في
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مولى ، سلم أبو سلما ( ثنا سيار ) قال مناكير ( أحاديث العقيلي
ًا ( سمعت أجده لم ) ، هانىءا أما أبي بن يحيى الثانية وفي ) ؟ شيخ

كان ، الحراني قتادةا أبو وهو ، واقد بن الله وعبد ، كلما فيه ، طالب
ً ًا أول ًا فسد ثم ، الئمة بعض عليه أثنى حتى ، متماسك ، فترك جد

( عن أجده ) لم حراما ابن الكريم عبد ( ثنا البتة. قال بشيءا فليس
. وفي قال ) كذا عثمان عن أبيه عن ، عثمان بن عمرو بن الله عبد

ابن العلى وعبد الباهلي الزبير بن الله وعبد ، أعرفه لم من الثالثة
ً القرشي الله عبد الله عبد (عن العلى عبد رواه ، الحال مجهول
ًا وروى ؟ ل أما أدركه يعلم ) ول نوفل ابن الحارث بن شداد عن أيض
السند وفي ، هريرةا أبي وعن ، مجهولون السند وفي ، أوس بن

عن بجهل رواه ؟  ذا من يدري ل ، ياسر بن عمار بن اليقظان
على هذا بطلن يخفى . ول هريرةا أبي عن سلمة أبي عن الزهري
ابن : أعله عائشة . وعن قصة فيه زاد ذلك ومع ، بالفن عارف

مر وقد أنس . وعن الحديث منكر وهو نسير بن بعائذ الجوزي
بيوسف الجوزي ابن أعلها : الولى طرقا وبقي ، عنه الطرقا بعض

( منكر حبان ابن ) وقال شيءا ( ل المعين ابن فيه قال ذرةا أبي بن
ًا الحديث ل ، حديث قلة على لها أصل ل التي المناكير يروي ، جد

بن فضيل ابن عبيدةا ( أبو فيها ) . الثانية بحال به الحتجاج يجوز
حجر ابن ذلك وأبي والذهبي الجوزي وابن الجوزقاني ) لينه عياض

إبراهيم بن الملك عبد ( ثنا عليه وغيره الدارقطني ( ثنا وذكر ،
ربما ) صدوقا الموالي أبي بن الرحمن عبد ( ثنا ) صدوقا الجدي
يتشيع ) صدوقا الله عبد أبي بن موسى ابن محمد ( حدثني أخطأ
أرى فيما يدركه ) ولم عثمان بن عمرو بن الله عبد ( عن رواه

فيها ) . الثالثة أنس عن الضمري أمية بن عمرو بن جعفر ( عن
( مجهولن حجر ابن ) قال سليمان أبو داود حدثني ، الزيات ( خالد
) سليمان بن الرحمن ( عبد : فيها  . الرابعة1/75 الللىءا ) راجع

بن الله عبد قتادةا أبو : فيها ) الخامسة ( مجهول حجر ابن قال
: . السادسة عثمان عن روايته في حاله تقدما . وقد الحراني واقد
بن عبادةا عمه عن أبيه عن الملوكي ثابت بن سعد بن ( ثابت فيها
عاصم بن الصباح : فيها . السابعة التهديب راجع ، ) مجهولون رافع

صالح بن عثمان بن ( يحيى : فيها . الثامنة مجهول الصبهاني
) قال الدمشقي موسى بن الوليد (حدثني فيه ) تكلموا السهمي

ل بواطيل ( أحاديثه العقيلي ) .وقال الحديث ( منكر الدارقطني
: . وقيل وغيرهما والحاكم حبان ابن فيه وتكلم )      ، لها أصول

في هو إنما حاتم أبي ابن كتاب في . والذي عليه أثنى حاتم أبا إن
ما صدوقا : هو فقال عنه أبي (سألت قال العنسي الوليد بن الوليد

لكنه واحد أنهما اللسان في ذكر ) نعم صحيح حديثه بأس بحديثه
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ًا كانا . فإن وهوالظاهر بينهما فرقا نعيم أبا أن فذكر رجع واحد
ًا السند . وفي الجارح مع فالحجة عن كثير أبي بن ( يحيى أيض
( عمر سندها : في . التاسعة بالتدليس مشهور ويحيى ) ، الحسن

جهضم بن محمد  ثنا[الثوباني] الباهلي زياد ] بن : عمرو [ الصواب
اللسان راجع ، كذاب ) الثوباني الحسن عن أبيه عن الجهضمي

له ( ووجدت هناك حجر ابن  وقال1068  و1067  رقم4/364
ًا ًا حديث حبان ابن فذكره جهضم بن محمد ترجمة في ذكرته منكر

ًا الكلما في ولعل هناك وقع ) كذا الثقات في كانت أو ، سقط
في جهضم بن محمد يذكر . ولم الحاشية في الخيرةا العبارةا
كان فإن التهذيب في الذي جهضم بن محمد أحسبه ول اللسان

ًا فمجهولن وإل مجهول فأبوه أباه : . العاشرةا لهما وجود ل أو مع
بن الفضيل خادما الشعث بن إبراهيم وفيها ، أعرفه لم من فيها

. غيره السند . وفي بالباطيل فيأتي الرواية يتكلف زاهد ، عياض
عبدةا بن الحكم عن أبي ثنا عمرو ين ( محمد : فيها عشرةا الحادي
عشرةا . الثانية الحال مجهول والحكم ، أعرفهما لم وأبوه ) محمد

أيوب بن الله عبد بن إبراهيم وفيها ، فيه تكلم من : فيها
 قال1/72 اللسان في ] ترجمته : المخزمي [ الصواب المخزومي
) وفيها باطلة بأحاديث الثقات عن حدث ، بثقة ( ليس الدارقطني

.  واه وهو نوح بن جابر
في كما متهم وهو تحية، بن إسحاقا بن يعقوب عن هذا - روى751

. الميزان
. التهذيب في كما ، دونه ممن الخبر هذا في - والبلءا752
. حال كل على موضوع والخبر ، بشيءا ليس - بل753
؟ لهذا دخل - وأي754
 .1/268 اللسان في ترجمته راجع يضع، - كذاب755
ًا إل يكون ولن ، سنده الللىءا في يسق - لم756 .  ساقط
يعلي عن شعبة طريق من : إنه قال . وإنما إسناده يسق - لم757

يريب ما هذا . وفي أمامة أبي عن حوشب ابن شهر عن عطاءا بن
بن شهر على الحمل شديد شعبة فإن شعبة، عن صحته في

. عنه الرواية عن الناس ينهى حوشب
. سنده يسق - لم758
( مستور وقالب ، التقريب في حجر ابن : ذكره هذا - موسى759

) ويخالف ( يخطىءا  قال لكنه ، ثقاته في حبان ابن وذكره ) ،
يخرجه ل صحيحه في له وإخراجه ثقاته في للرجل حبان ابن وذكر

هنا قوله بنحو فغمزه حبان ابن زاد إذا فأما ، الحال جهالة عن
إلى الحال مجهول يكون أن عن خرج ) فقد ويخالف ( يخطىءا

.  الضعف دائرةا
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والله ض القصة وأصل ، يصح قد الذي هو الموقوف - بعض760
، الكتاب أهل عن الصحابة بعض حكاها السرائيليات من ض أعلم

عليه الله صلى النبي عن ذلك بعض وجعل الرواةا بعض فغلط
أن . إما القرنين هذين تعدو ل الجملة في القوية فالروايات ، وسلم
ًا تكون أن وإما تابعي أو صحابي قول من تكون بعض من غلط

القصة ذكر قد الصحابة بعض أن هو ، به يقطع يكاد . والذي الرواةا
. فقط
عليه الكلما  وقدمت213 ص الخبر لهذا المؤلف تعرض - قد761
. هناك
أول أن وأفاد ، بطة ابن ترجمة في اللسان في - ذكره762

هذا : من ( فقال آخره في قوله المنكر وإنما معروف الحديث
: . أقول بطة ابن عن إل تعرف ل الزيادةا هذه ) وأن إلخ ض العبراني

الزيادةا هذه فإن ، بطة ابن على به يطعن ما ذلك في وليس ، نعم
قالها وإنما ، الحديث في زيادةا أنها على ض الله شاءا إن ض يقلها لم

، الشعري اعترف وقد ، بالية الحديث لربط التفسير وجه على
، وصوت بحرف تعالى الله كلما سمع موسى بأن والماتريدي
كل . فعلى موسى لغة لنها ؛ بالعبراني هو الحرف ذلك والظاهرأن

من بطة ابن تفسير يميز لم إذ بطة ابن عن الراوي يلما إنما حال
مسعود لبن أحاديث في وقعت قد نظائر . ولذلك الحديث أصل

. بالمدرج يسمونه الذي النوع وهو مؤلفات ذلك في وألفت وغيره
. المستعان والله
. المطبوعة الللىءا في هذا أجد - لم763
متابعة إل الصحيحين في له يخرج : لم الزهري أخي - ابن764

ًا في حاله حجر ابن ولخص ، جماعة فيه تكلم وقد واستشهاد
ل أما الله عبيد أدرك أدري ول ) ، أوهاما له ( صدوقا بقوله التقريب

.
. عدي ابن لينه - قد765
لم : إن ) يعني الصدقا أهل من عندي ( هو عدي ابن - لفظ766
. الكذب يتعمد يكن

وقال ) ، حديثه جل في يتابع ( ل أحمد : أبو الحاكم - وقال767
عن مشايخنا سكت وقد النحو في إماما ( هو الله عبد أبو الحاكم
) والذي الحديث (لين التقريب في حجر ابن وقال ) ، عنه الرواية

ًا واه أنه حاله من يظهر اذا فكان ، شأنه من الرواية تكن لم ، جد
ًا خلط تعاطاها ًا تخليط . قبيح

. - كل768
المتوفى ، القحذمي هشاما بن الوليد طريق من فإنه ، - كل769
، وائل بن بكر وفد قدما : لما قال أعين ابن خلف  عن222 سنة
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ًا أدري ول أجده لم أعين بن وخلف فأين بعدهم ممن أما كان أتابعي
؟ القوةا
. - هيهات770
، وأنس ، وجابر ، هريرةا وأبي ، عمر ابن حديث من  - روى771

أبو عنه فرواه عمر ابن . أما وعائشة ، سعد بن وسهل ، وحذيفة
ابن يدرك لم حازما وأبو ، عنه ابنه رواية من دينار، بن سلمة حازما
وفي ، عمر ابن  عن نافع عن حازما أبي : عن رواية . وفي عمر

ضعيف منظور بن زكريا و الحديث لين عاصم بن نصر سندها
هو ومن ، أعرفه لم من وفيه ووجه ، وغيره البخاري قاله الحديث
، أعرفه لم من فيه ووجه ، غرائب حديثه أكثر ومن الحال مجهول

بن يعقوب فيه ووجه ، بالقوي ليس عابد فرافصة بن الحجاج وفيه
و ، متهم الحديث منكر داود بن وإسماعيل نظر، وفيه ، حميد

غفرةا . ومولى عمر ابن عن غفرةا مولى عمر عن . وروى غيرهما
عن فيروي هريرةا أبي عن . وأما عمر ابن يدرك ولم ضعيف

طريق في ، معلولة مكحول إلى والطرقا يدركه ولم عنه مكحول
سليمان بن معتمر أخرى وفي ، بشيءا ليس الحارث بن جعفر

عن رجل عن سليمان عند هو وإنما ، مكحول عن أبيه عن التيمي
سليمان عن الثبات أحد معاذ بن معاذ . رواه كذلك مكحول

، البتة متروك وهو علي بن مسلمة . ورواه دلس ربما وسليمان
وهو ، ناقد بن غسان . ورواه هريرةا أبي عن عطاءا عن مكحول عن

العمش عن مر، كما بشيءا وليس ، الحارث بن جعفر عن مجهول
رجاءا عن مجاهيل فيه بسند . وروى هريرةا أبي عن صالح أبي عن
. هريرةا أبي عن مجاهد عن ، وغيره معين ابن ضعفه ، الحارث بن

أبي عن جريج ابن عن الوزاعي عن بقية فرواه جابر عن وأما
محمد ورواه ، مدليسون الزبير وأبو جريج وابن وبقية عنه، الزبير

له من فيه بسند ، بثقة وليس ، المحاربي زكريا بن القاسم بن
فرواه أنس عن . وأما ابيه عن جابر ابن عن مجهول هو ومن أوهاما
غالب أبي بن الوارث عبد عن ، يكذب ممن وهو طاهر بن النضر

( هارون طريق من الطبراني . ورواه أنس عن ثابت عن ، مجهول
عن حميد عن عياض بن أنس ضمرةا أبو ثنا الفروي موسى بن

، أعرفه لم الطبراني وشيخ ، هارون به : تفرد ) وقال أنس
إن وحميد هذا مثل سيما ول به يتفرد ما منه يقبل ل شيخ وهارون

فيه بسند نعيم أبو . ورواه أعرفه فل وإل فمدلس الطويل هو كان
ًا بقية وفيه أعرفهم لم جماعة عمر فرواه حذيفة عن . وأما معنعن
يدري ل ، النصار من رجل عن مر كما ضعيف وهو ، غفرةا مولى

وهو ، سابق بن يحيى فرواه سعد بن سهل عن . وأما ؟ ذا من
. وأما سهل عن حازما أبي عن الثقات عن الموضوعات يروي ممن
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يتعلق الخبر . وهذا أعرفهما لم رجلن سنده ففي عائشة عن
وقد ، مغمز فيه ما فيها يقبل فل ، واللجاج النزاع فيها كثر بعقيدةا

كذب باطل الحديث (هذا ض السنة أئمة كبار من وهو ض النسائي قال
. (

طارقا عن سماك عن وهو ، وسماك خالد بين النقطاع - يعني772
ًا والتفرد بالنقطاع  وكفى ، الخطاب بن عمر عن شهاب بن . قادح

 .253 ص تقدما وقد ، الصحة بغاية صحيح هو - بل773
. القيم لبن المنار - راجع774
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